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לכבוד 
חברות ועסקים

שלום רב,
רווח גולמי בעסקים

   כללי

בדוחות,  המשתמשים  לכלל  חשובות  והבנתו  ידיעתו  העסקים.  בעולם  יסוד  מונח  הינו  גולמי  רווח 
ובפרט לבעלי העסק לצורך קבלת החלטות עסקיות מושכלות.

חשוב להדגיש, כי הרווח הגולמי הוא מהנתונים הכספיים המרכזיים ביותר, וכאשר הוא בעייתי הדבר 
מצריך אבחון וטיפול נכון ויסודי לבעיה.

   מהו רווח גולמי?

רווח גולמי הוא ההכנסה בניכוי העלות הישירה )כגון: עלות המוצר הנמכר, שכר עבודה של עובדי 
יצור( , ולפני ניכוי הוצאות כלליות ומנהלתיות )כגון:  הוצאות פרסום, מכירה, משרדיות וכו'(.

רווח גולמי שלילי  מורה יותר מכל על הצורך לסגור את העסק בשל אי כדאיות, שכן רווח גולמי שלילי 
מבטא הפסד של החברה ממכירת המוצרים עצמם לפני ניכוי יתר ההוצאות. 

   מהי חשיבותו של הרווח הגולמי?

לרווח הגולמי חשיבות רבה, הן מבחינת הבעלים הבאים לבחון את הרווחיות החברה, והן מבחינת 
משקיעים חיצוניים, נושים ורשויות.

חשיבות זו נגזרת מהעובדה,  שהרווח הגולמי מבודד את לבה של הפעילות של העסק, ומציג האם ועד 
כמה הפעילות היא רווחית. בניגוד לרווח הנקי אשר מחושב לאחר ניכוי כל ההוצאות, ועלול להשתנות 
משנה לשנה כתוצאה מגורמים אשר לא מעידים על שינוי בעסק, הרווח הגולמי הוא מידע אשר לוקח 
את לב הפעילות ובוחן את תוצאותיה, מדובר בנתון מובנה בפעילות העסק, אשר שינוי בו פירושו 

שינוי מהותי בצורת פעילות העסק/ באופן תמחור המוצרים/ בתנאי השוק וכן הלאה. 
לדוגמא: ירידה בשיעור הרווח הגולמי יכול שתעיד על עליית עלות המוצר בשוק, לשם התמודדות עם 

הבעיה יתכנו מספר פתרונות- תמחור מחדש, או מעבר מעסק קמעונאי לעסק יצרני וכו'. 
ראוי לציין, כי רשות המיסים כאשר היא בוחנת דוחותיו של נישום, היא מייחסת חשיבות רבה לרווח 
הגולמי. אשר על כן נבדקת סבירותו בהתאם לפרמטרים שיפורטו להלן, ובמידה והרווח לא נראה לה 
סביר היא עלולה להחליט על שיעור רווח גולמי אחר כפי הנראה לה, ולקבוע את השומה בהתאם. 
בעבר היו לכך תקדימים משפטיים רבים אשר גררו שומות מנופחות וחובות עצומים של נישומים 

לרשות המיסים.

   מהו אחוז רווח גולמי?

שיעור הרווח הגולמי הוא תוצאת חלוקת הרווח הגולמי במחזור המכירות. שיעור הרווח הגולמי הינו 
נקודת מפתח בבדיקת רווחיות של חברה.

כל עוד לא חלו שינויים בפעילות/ בשוק , שיעור הרווח הגולמי אמור להישאר יציב לאורך השנים.

   כיצד נבחן הרווח הגולמי?

הרווח הגולמי נבחן בהתאם למספר פרמטרים:
השוואה לרווח מקובל בענף- 



 חשבות למוסדות ויעוץ עסקימישו”ר
אביגיל שקוביצקי, רו”ח

מישורים
חוזר חודשי

, פקס:  077-4448094קרית המדע 5 (בניין ג.ט.י - רמות מאיר), הר חוצבים, ירושלים, טלפון:  02-5001772
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא”ל 

יולי  2015

מקובל להשוות את הרווח הגולמי בעסק לרווח גולמי ממוצע באותו ענף. כאשר ישנה סטייה- יש 
לא  היא  וכאשר  זו,  להשוואתיות  רבה  חשיבות  ישנה  לדוגמא,  המיסים  ברשות  נובעת.  ממה  לדעת 
קיימת ומתעורר חשד נגד הנישום יש לפלח ולהוכיח מדוע קיים הבדל. במידה ולא הונחה דעתו של 
פקיד השומה, הוא יכול לקבוע שיעור אחר ולהגדיל את השומה בהתאם. זוהי בדיקה בסיסית וחשובה 

שיש לערוך לפני הגשת הדוח.
גם בעלי העסק מתעניינים פעמים רבות באשר למיקומם ביחס ליתר העסקים שבענף.

להלן דוגמאות לשיעורי רווח גולמי מקובלים בענפים השונים )המידע הינו כללי בלבד, ישנם פרמטרים 
שמשפיעים על הרווח הגולמי המקובל לתת ענף(:                                                                                                                                 

לקבלת מידע לגבי ענפים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.

   השוואה לרווח בתקופות קודמות-

 כיון שהרווח הגולמי מבטא את לב הפעילות עצמה, כל עוד לא נערך שינוי מובנה ומהותי בעסק או 
שינוי בתנאי השוק, יציבות הרווח הגולמי אמורה להישמר על פני השנים.

שינוי משמעותי משנה לשנה באחוז הרווחיות הגולמית "מדליק נורה אדומה" ומעורר חשד באשר 
לשלמות דיווחי העסק.

   ניתוח פרטני לחברה- 

שני הפרמטרים הקודמים יכולים לעורר שאלות וחשדות, אולם ניתוח מגובה בנתונים והוכחות יכול 
להוות התשובה והוא בעצם השורה התחתונה. 

יש לערוך פילוח מפורט לפי סוגים ולפי פריטים, ולחשב מהו שיעור הרווח הגולמי מכל פריט, מהו 
תמהיל ההכנסות, וכתוצאה מכך מה שיעור הרווח הגולמי המשוקלל. ניתוח כזה כשהוא נערך כנדרש 

יכול לגבור על כל טיעון אחר.
לדוג': יתכן ששיעור הרווח הגולמי בחברה מסוימת שונה מהמקובל בענף בגלל מדיניות של מחירים 
נמוכים והיקף מכירות רחב. כמו"כ יתכן ששיעור הרווח הגולמי השתנה משנה קודמת בגלל שינוי 

בתמהיל המכירות.

לצורך עריכת ניתוח מבוסס אשר יתקבל במשרדי השומה מומלץ להיעזר בגורם מקצועי. משרדנו 
עורך לכם- לקוחותינו ניתוח רווח גולמי בסיסי כחלק מהטיפול בדוח השנתי, ונשמח לערוך ניתוח 

מורחב.

כתמיד- נשמח לענות על כל שאלה!
מחלקת חברות ועסקים

שיעור רווח גולמיענף

65%קבלני שיפוצים
40%אוכל מוכן

40%חנות נעליים
45%שירותי ניקיון


