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Εισαγωγή
Η κυρίαρχη εντύπωση που επικρατεί αναφορικά με την επιστήμη του
μάρκετινγκ, είναι πως οι μοναδικές του αρμοδιότητες αφορούν την προβολή
των προϊόντων και την πρόβλεψη των πωλήσεων. Οι δύο λειτουργίες που
περιγράφηκαν

είναι

όντως

μερικές

από

τις

βασικές

δραστηριότητες

οποιουδήποτε τμήματος μάρκετινγκ-δεν είναι όμως και οι μοναδικές. Το
μάρκετινγκ έχει και μια άλλη διάσταση, τη χρηματοοικονομική. Στην παρούσα
εργασία θα γίνει η προσπάθεια να καλυφθούν και να επεξεργασθούν εκείνες οι
δραστηριότητες

μάρκετινγκ

που

επιδρούν

θετικά

ή

αρνητικά

στη

χρηματοοικονομική θέση κάθε επιχείρησης.
Το κείμενο που ακολουθεί είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες. Η πρώτη
αφορά την ανάλυση βασικών αποφάσεων μάρκετινγκ που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με κάποιο από τα βασικά συστατικά του στοιχεία: το προϊόν, την
προβολή, την τιμή, το κόστος, το κέρδος. Στις ενότητες που ακολουθούν
αναλύονται τα εξής θέματα:
1. Επιλονή ποοϊόντοε. αΕιολόνηση δαπανών υάοκετιννκ. ανάλυση τηε
απόφασης «Make-or-Buv»: το προϊόν με το οποίο θα επιλέξει να
ασχοληθεί μια επιχείρηση είναι αυτό που θα μεγιστοποιήσει την αξία
της.

Παρουσιάζονται

οι

μέθοδοι

επιλογής

μεταξύ

εναλλακτικών

επενδύσεων και οι βασικότερες παράμετροι που σχετίζονται με την
απόφαση αυτή. Επιπλέον, παρουσιάζεται μία μέθοδος εκτίμησης και
αξιολόγησης των δαπανών του τμήματος μάρκετινγκ που σχετίζονται
είτε με την ενίσχυση των πωλήσεων, είτε με την επιλογή της
κατάλληλης διαφημιστικής εκστρατείας. Εδώ αναλύεται και το πότε μια
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επιχείρηση θα πρέπει να κατασκευάζει και πότε πρέπει να αγοράζει ένα
προϊόν.
2. Ανάλυση

των

αλληλεπιδράσεων

του

κόστουε.

πκ

πωλούυενηε

ποσότηταε. και του κέοδουε: υπολογίζεται η επίδραση κάθε μεταβολής
ενός ή περισσοτέρων στοιχείων, στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.
Πολύ σημαντική και η ανάλυση νεκρού σημείου καθώς σε αυτήν
στηρίζονται σημαντικές διοικητικές αποφάσεις.
3. Υπολονισυόε κεοδοωοοίας πελάτη και ποοϊόντοε: εδώ παρουσιάζεται ο
τρόπος υπολογισμού της κερδοφορίας κάθε πελάτη μεμονωμένα αλλά
και κάθε πωλούμενης μονάδας - ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες για
την επιλογή της αγοράς στόχου και φυσικά για τη διαμόρφωση του
κόστους αλλά

και της τιμής του

προϊόντος.

Παρουσιάζεται

και

αναλύεται το εργαλείο «Κοστολόγηση κατά δραστηριότητα» (Activity
Based Costing-ABC).
4. Υπολονισυόε Tnc κεοδοωοοίαε επινειοησιακών τυπυάτων: αναλύονται οι
έννοιες Κέντρων Κόστους, Κέρδους & Επένδυσης.
5. Τιυολόνπσπ προϊόντων: μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του
μάρκετινγκ. Μέθοδοι τιμολόγησης και χρηματοοικονομική ανάλυση.
6. Ανάλυση

βασικών

χρηματοοικονομικών

δεικτών

και

πως

αυτοί

επηρεάζονται από τις αποφάσεις μάρκετινγκ.
Κάθε ζήτημα που αναλύεται, συνοδεύεται από αριθμητικά παραδείγματα ώστε
να γίνεται άμεσα η σύνδεση θεωρίας & πράξης. Τέλος, για λόγους σύγκρισης,
στο

παράρτημα

παρουσιάζονται

οι

λογιστικοί

τρόποι

αποτίμησης

εμπορευμάτων, και οι δύο βασικές μέθοδοι απόσβεσης κάθε επένδυσης.
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Επιλογή προϊόντος
Η επιλογή του προϊόντος που θα προσφέρει μια επιχείρηση, συνδέεται
με την ευκαιρία πραγματοποίησης συγκεκριμένων επενδύσεων, οι οποίες
προβλέπουν στην επίτευξη κέρδους σε βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο ορίζοντα.
Το

τμήμα

μάρκετινγκ

παίζει

καθοριστικό

ρόλο

στην

εξέταση

των

προτεινόμενων επενδύσεων καθώς η πρόβλεψη εσόδων (δηλαδή η πρόβλεψη
πωλήσεων) αποτελεί μία από τις βασικότερες λειτουργίες του. Αφού λοιπόν
εκτιμηθούν

οι

πωλήσεις της

προτεινόμενης

επένδυσης,

αξιολόγηση τους με σκοπό την τελική επιλογή
επενδυτικών
παράμετροι

προτάσεων.
της

Στην

αξιολόγησης

ενότητα

αυτή,

επενδύσεων

που

μίας ή
θα

σειρά

η

περισσοτέρων

αναλυθούν

μόλις

έχει

οι

δύο

αναφέρθηκαν:

η

πρόβλεψη πωλήσεων και η επιλογή της προτεινόμενης επένδυσης.

ΠοόΒλειιιη πωλήσεων (sales forecasting)
Η συνολική ποσότητα προϊόντος που αναμένεται να καταναλωθεί σε
διάφορα επίπεδα δραστηριότητας μάρκετινγκ, αποτελεί την έννοια της
πρόβλεψης πωλήσεων. Δεν αφορά τη ικανότητα των συνολικών πωλήσεων
της εταιρίας: επικεντρώνεται στις πωλήσεις που θα παραχθούν από μία
συγκεκριμένη τακτική μάρκετινγκ και όχι στις πωλήσεις που μπορεί να
προέλθουν από πολλαπλά επίπεδα δραστηριότητας μάρκετινγκ. Η πρόβλεψη
πωλήσεων χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον
έλεγχο

των

λειτουργιών

της

επιχείρησης.

Διάφορα

προβλήματα

που

εμφανίζονται, συχνά οφείλονται σε λανθασμένες εκτιμήσεις πωλήσεων. Για
παράδειγμα, αν η πρόβλεψη πωλήσεων είναι υπεραισιόδοξη, τότε η επιχείρηση
θα προβεί σε υπερβολική αγορά α' υλών, υπερεπένδυση σε παραγωγικά
στοιχεία και γενικότερα σε υψηλότερα κόστη που θα δυσκολευθεί πολύ να τα
καλύψει.
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Υπάρχουν

διάφορες

μέθοδοι

προβλέψεων,

άλλες

αυθαίρετες και άλλες επιστημονικές και πιο χρονοβόρες.
μεθόδου

βασίζεται

στον

τύπο

του

προϊόντος

που

περισσότερο

Η επιλογή της
ενδιαφέρει,

τα

χαρακτηριστικά της αγοράς, τα σχετικά κόστη, τη διαθεσιμότητα ιστορικών
στοιχείων και την κρίση του υπεύθυνου marketer. Παρακάτω παρουσιάζονται
οι κυριότερες μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων και οι τεχνικές τους.

Κοίση των στελενών
Πολλές εταιρίες βασίζονται στις προβλέψεις των έμπειρων στελεχών
τους σχετικά με το προβλεπόμενο ύψος πωλήσεων. Η μέθοδος λειτουργεί
αρκετά καλά όταν τα στελέχη διαθέτουν βαθιά γνώση και εμπειρία στη
συγκεκριμένη

αγορά.

προσωπικότητα

του

Παρ' όλα
εκτιμητή,

αυτά,
που

δεν

μπορεί

παύει να
να

κάνει

στηρίζεται
την

στην

πρόβλεψη

υπεραισιόδοξη ή πεσιμιστική.

Έοευνα
Μια άλλη μέθοδος είναι η έρευνα προτιμήσεων των πελατών, των
εκτιμήσεων του προσωπικού πωλήσεων ή και η ανάθεση της έρευνας σε
εξειδικευμένα γραφεία, σχετικά με τις μελλοντικές εκτιμήσεις της αγοράς.
1. Έοευνα καταναλωτικών ποοτιυήσεων: οι πελάτες ρωτούνται σχετικά
με

τις

προτιμήσεις

τους

και

την

ποσότητα

που

θα

ήταν

διατεθειμένοι να καταναλώσουν, εντός μιας συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου. Είναι ιδιαίτερα ακριβής τεχνική, όταν ο αριθμός πελατών
της αγοράς στόχου δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Από την άλλη μεριά,
στηρίζεται στην ειλικρινές απαντήσεις των ερωτώμενων, καθώς δεν
είναι λίγες οι φορές που οι πελάτες δίνουν λάθος απαντήσεις εν
γνώσει τους.
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2. Έοευνα προσωπικού πωλήσεων: τα στελέχη πωλήσεων ερωτούνται
για τις ποσότητες που προβλέπεται να διαθέσουν στους πελάτες
τους την επόμενη περίοδο. Η άθροιση των επιμέρους εκτιμήσεων
μας δίνει τη συνολική πρόβλεψη πωλήσεων για την επόμενη
περίοδο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι οι πωλητές
βρίσκονται «δίπλα» στον πελάτη της εταιρίας και γνωρίζουν
καλύτερα τις ανάγκες του. Πάντως και αυτές οι εκτιμήσεις τείνουν
να επηρεάζονται από την πιο πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, σε
περίπτωση που η ανταμοιβή των πωλητών συνδέεται με την
προβλεπόμενη

ποσότητα,

θα

φροντίσουν

να

παρουσιάσουν

χαμηλότερη εκτίμηση πωλήσεων, με σκοπό να λάβουν bonus από
την «υπερκάλυψη» του στόχου που τέθηκε.
3. Έοευνα εΕειδικευυένων εοναστποίων: μια εταιρία ενδέχεται να
αποταθεί σε ένα εξωτερικό γραφείο, προκειμένου να ερευνήσει την
αγορά που στοχεύει. Τα εξειδικευμένα εργαστήρια στατιστικών
ερευνών, έχουν στη διάθεσή τους οικονομολόγους, συμβούλους
επιχειρήσεων και στατιστικούς αναλυτές, οι οποίοι μπορούν να
διεξάγουν την έρευνα με περισσότερη ακρίβεια. Προσοχή χρειάζεται
στην επιλογή του γραφείου, καθώς δεν παύει να αποτελεί μια ξένη
επιχείρηση που δεν έχει το ίδιο κίνητρο να εκτελέσει σωστά την
εργασία, σε σχέση με τα στελέχη της ίδιας της επιχείρησης.
4. Μέθοδος των Δελφών: είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα
στελέχη

διαφόρων

επιπέδων

κάνουν

αρχικές

εκτιμήσεις,

τις

παρουσιάζουν, και έπειτα προβαίνουν σε διορθώσεις ώστε να
δημιουργηθεί η τελική, και όσο το δυνατόν ακριβέστερη, πρόβλεψη.

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΙΑΣΤΑΣΗ TOYMAPKFTINFK
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Ανάλυση Χρονολογικής σειράε δεδομένων
Σε αυτή τη μέθοδο, ο εκτιμητής χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία ώστε
να ανακαλύψει τη σχέση που καθορίζει τις πωλήσεις της εταιρίας διαχρονικά.
Εφόσον καταφέρει να ορίσει αυτή τη σχέση, μπορεί να την εφαρμόσει στη
διαδικασία πρόβλεψης πωλήσεων. Η βασική υπόθεση που αφορά αυτή τη
μέθοδο, είναι ότι τα στοιχεία που επηρέαζαν τις πωλήσεις στο παρελθόν, θα
συνεχίζουν να τις επηρεάζουν και στο μέλλον. Η χρησιμότητα και η ακρίβεια
της μεθόδου, στηρίζεται στην ισχύ αυτής της παραδοχής.
1. Ανάλυση τάσηε: επικεντρώνεται στις συνολικές πωλήσεις ενός
προϊόντος για μεγάλη περίοδο ετών, ώστε να καθοριστεί αν η
διαχρονική πορεία της πωλούμενης ποσότητας (η τάση) υπήρξε
γενικά σταθερή, αυξητική ή παρατηρείται μείωση.
2. Κυκλική ανάλυση: ο αναλυτής επικεντρώνει στα μηνιαία στοιχεία
πωλήσεων των τελευταίων 3-5 ετών, ώστε να διαπιστώσει την
ύπαρξη περιοδικής μεταβολής των πωλήσεων με κάποιο σταθερό
ρυθμό.
3. Επογιακπ ανάλυση: εδώ, η εξέταση των καθημερινών ή και των
εβδομαδιαίων

πωλήσεων,

έχει

σκοπό

να

αποκαλύψει

την

επιρροή ορισμένων εποχιακών χαρακτηριστικών στη διακύμανση
των συνολικών πωλήσεων. Για παράδειγμα, αναλύεται πως
επιδρά

η

περίοδος των Χριστουγέννων,

ή

η

αλλαγή του

κλίματος, στην καταναλωτική συμπεριφορά της αγοράς στόχου.
4. Ανάλυση τυχαίου παοάνοντα: νίνεται προσπάθεια να προβλεφθεί
η μεταβολή των συνολικών πωλήσεων, εξαιτίας ενός τυχαίου
(και συνήθως, σπάνιου) γεγονότος. Παράδειγμα αποτελούν η
ύπαρξη πολιτικής αναταραχής, οι θεομηνίες ή ακόμα και η
πλήρης συσκότιση εξαιτίας «πτώσης» του ηλεκτρικού δικτύου.

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΜΑΡΚΕΤΙΝΡΚ
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Ανάλυση εξαρτημένων μεταβλητών
Ο σκοπός αυτής της μεθόδου είναι να συνδυάσει την μεταβολή των
πωλήσεων με ορισμένες ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως το κατά κεφαλήν
εισόδημα, το μέγεθος του πληθυσμού, το ΑΕΠ. Η ανάλυση στην απλή της
μορφή

περιλαμβάνει

μία

μόνο

μεταβλητή,

ενώ

στη

σύνθετη,

δύο

ή

περισσότερες μεταβλητές. Η ανάλυση στοχεύει στο να βρει εκείνη τη
μαθηματική φόρμουλα που προβλέπει τη μεταβολή των πωλήσεων

όταν

κάποια ή κάποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές αλλάξουν τιμή. Αφού βρεθεί
η φόρμουλα, κάθε φορά εισάγονται τα νέα στοιχεία ώστε να έχουμε την
τελική πρόβλεψη.
Η ακρίβεια της μεθόδου εξαρτάται από τον αριθμό των ιστορικών
στοιχείων, τόσο των πωλήσεων, όσο και των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Επιπλέον, δεν χρησιμεύει όταν η πρόβλεψη αφορά την εισαγωγή νέου
προϊόντος.

Δοκιμή προϊόντος
Η λειτουργία αυτής της μεθόδου είναι η εξής: το προϊόν που εξετάζεται,
γίνεται διαθέσιμο σε μια ή περισσότερες περιόχες, όπου λαμβάνουν χώρα
διάφορες μετρήσεις σχετικά με την αντίδραση των καταναλωτών στην τιμή,
στις προωθητικές ενέργειες και στη διαθεσιμότητά του. Συνήθως επιλέγονται
πόλεις 200.000 με 500.000 κατοίκων, αν και η δοκιμή μπορεί να γίνει και σε
μικρότερες πόλεις,

μέχρι

50.000

κατοίκων.

Η

επιλογή της τοποθεσίας

εξαρτάται και από το μέγεθος της αγοράς στόχου.
Αυτή η μορφή έρευνας μπορεί να αποκαλύψει πολύτιμες πληροφορίες
και για τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ - την τιμή, τη
συσκευασία, τη διαφημιστική προβολή, κ.α. Είναι κατάλληλη για νέα προϊόντα
καθώς δεν χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας ιστορικά στοιχεία. Επίσης

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην πρόβλεψη πωλήσεων ανά
γεωγραφική περιοχή.
Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα της είναι ότι απαιτεί πολύ χρόνο και
χρήμα, μέχρι να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που χρειάζονται. Επιπλέον, όταν
η έρευνα αφορά νέο προϊόν, αυτό μπορεί αναπόφευκτα να γίνει γνωστό στους
ανταγωνιστές, χάνοντας έτσι το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Χρήση πολλών υεθόδων ποόθλειυηο
Μία επιχείρηση μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία
μεθόδους πρόβλεψης, ακόμα και για την ίδια γραμμή προϊόντων, ιδιαίτερα
όταν στοχεύει σε διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. Επίσης, η μέθοδος
θα πρέπει να αλλάζει ανάλογα και με τη χρονική διάρκεια της πρόβλεψης. Για
παράδειγμα, μια επιχείρηση που κάνει συνεχώς βραχυπρόθεσμες προβλέψεις,
είναι πολύ πιθανό να πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο αν
επιθυμεί πρόβλεψη πωλήσεων μακροχρόνιου ορίζοντα.
Η

χρήση

διαφορετικών

μεθόδων

μπορεί

να

συντελέσει

στην

επιβεβαίωση των υπολογισμών, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ακρίβεια της
πρόβλεψης.

Επιλογή προτεινάυενηο επένδυσης
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα, για την
επιχείρηση, επένδυση. Σε αυτό το κείμενο θα αναλυθούν δύο από τις
γνωστότερες και ευρέως διαδεδομένες μεθόδους:
1. Η μέθοδος της καθαρός παρούσας αξίας (ΚΠΑ), και
2. Η μέθοδος του εσωτερικού επιτόκιο απόδοσης (Internal Rate of
Return:IRR).

ΧΡΗΜΑ TOOIKONOMIKH ΔΙΑΣΤΑΣΗ TOY ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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Να σημειωθεί πως υπάρχουν και άλλοι, περισσότερο πολύπλοκοι τρόποι,
εκτίμησης

επενδύσεων.

Η

ανάλυσή

τους

όμως

αποτελεί

καθαρά

χρηματοοικονομικό ζήτημα και σπάνια θα ζητηθεί από το τμήμα μάρκετινγκ να
τις εφαρμόσει. Αντίθετα οι μέθοδοι ΚΠΑ & IRR είναι απλοί και ακριβείς στα
αποτελέσματά τους.

Μέθοδοε Καθαρός Παρούσαε AEiac fNet Present Value: NP\A)
Υπό το πρίσμα αυτής της μεθόδου, η παρούσα αξία των χρηματικών
εκροών μια επένδυσης, συγκρίνεται με την παρούσα αξία των χρηματικών
εισροών που θα λάβουν χώρα εξαιτίας αυτής της επένδυσης. Η διαφορά των
δύο ονομάζεται καθαρά παρούσα αξία του επενδυτικού σχεδίου και το ύψος
της, κρίνει την αποδοχή ή την απόρριψη του. Η μαθηματική έκφραση της ΚΠΑ
είναι η εξής:
η

ΚΠΑ = Υ_ιΝΙ(\ + ε)~] , όπου
J=-m

Aj (j =-m,...0...n)= η καθαρή ταμειακή ροή της επένδυσης στο έτος "j",
ε= το κόστος χρήσης κεφαλαίου της επένδυσης. [Αυτό περιλαμβάνει το
κόστος (τυχόν) δανειακών κεφαλαίων και ένα ποσοστό απόδοσης που
επιθυμούν οι μέτοχοι της επιχείρησης. Μία απλή έκφραση του κόστους
κεφαλαίου είναι ε =

- όπου Wj είναι ο συντελεστής στάθμισης κάθε

πηγής κεφαλαίου με κόστος ει.]
π= ο αριθμός των ετών που προβλέπεται να διαρκέσει η επένδυση, και
m= το έτος πραγματοποίησης της επένδυσης.
Τρεις είναι οι πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να συναντήσουμε:
1. ΚΠΑ>0, άρα η επένδυση προκρίνεται καθώς η απόδοσή της είναι
μεγαλύτερη του κόστους χρήσης κεφαλαίου.

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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2. ΚΠΑ=0, η επένδυση έχει απόδοση ακριβώς όσο είναι και το κόστος
κεφαλαίου.

Η

πρόταση

προκρίνεται

εφόσον

ερευνηθεί

διεξοδι κότερα.
3. ΚΠΑ<0, η πρόταση απορρίπτεται καθώς η απόδοσή της δεν μπορεί
να καλύψει ούτε το κόστος χρήσης κεφαλαίου, άρα είναι ζημιογόνος
για την επιχείρηση.
Στην

περίπτωση

χρηματορροές είναι

που

ακολουθεί,

γίνεται

ομοιόμορφες κατά τη

η

υπόθεση

πως

οι

διάρκεια της προτεινόμενης

επένδυσης, και ότι πραγματοποιούνται μια φορά ανά έτος και συγκεκριμένα,
στο τέλος του.

Επιπλέον οι προτεινόμενες επενδύσεις είναι αμοιβαίως

αποκλεισμένες, δηλαδή η επιλογή της μιας συνεπάγεται ταυτόχρονα απόρριψη
της άλλης. Η μέθοδος θα φανεί καλύτερα με το ακόλουθο παράδειγμα στο
οποίο περιλαμβάνονται διάφοροι παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν.
Έστω ότι η εταιρία Plasma SA έχει να επιλέξει μεταξύ της παραγωγής
δύο προϊόντων: ηχεία για υπολογιστές ή κάμερες για υπολογιστές. Η εταιρία
διαθέτει πολύ καλό όνομα στην αγορά, ενώ το τμήμα μάρκετινγκ μετά από
σχετική έρευνα διαβλέπει μεγάλη ζήτηση και για τα δύο προϊόντα. Στον πίνακα
που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα έσοδα καθώς και όλα τα
σχετικά κόστη παραγωγής. Η χρονική διάρκεια της επένδυσης ορίζεται σε 5
έτη, και το κόστος κεφαλαίου στο 20%.
Plasma SA
1 Κόστος μηχανημάτων (έτος 0)
Κεφάλαιο κίνησης (έτος 0)
| Συντήρηση μηχανημάτων (στο 4° έτος)
Πώληση μηχανημάτων στο τέλος της δετίας
Ετήσια έσοδα και έξοδα
Πωλήσεις
-Κόστος ττωληθέντων
-Έξοδα ποοβολής και διαφήυισης
Καθαρές ετήσιες εισροές

Ηχεία

Κάμερα

60.000
100.000

80.000
110.000

5.000

7.000

10.000

10.000

200.000

220.000

125.000
35.000

135.000
35.000

40.000

50.000

ΧΡΗΜΑ ΙΌΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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Στο τέλος της επένδυσης, το κεφάλαιο κίνησης απελευθερώνεται εκτός και αν
αποφασιστεί να συνεχισθεί η παραγωγή του επιλεγμένου προϊόντος.
Η

περίπτωση

μπορεί

να

(ραίνεται

εύκολη,

όμως

δεν

είναι.

Διαπιστώνουμε, ότι η επιλογή δεν θα μπορούσε απλά να βασιστεί στο
μεγαλύτερο ύψος των καθαρών εισροών της κάμερας, καθώς η επένδυση
αυτή

συνεπάγεται

μεγαλύτερο

κόστος

μηχανολογικού

εξοπλισμού

και

κεφαλαίου κίνησης.
Αρχικά θα υπολογίσουμε τον συντελεστή προεξόφλησης.
ΈτοςΟ
(1+0,20)°=1

Έτοςΐ
C 1+0,20)“ 1=0,833

Έτος 4 Έτος 5
0,482
0,402

Έτος 2 Έτος 3
0,694
0,578

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε την ΚΠΑ όλων των χρηματικών ροών κάθε
έτους ώστε να πάρουμε τη συνολική εικόνα κάθε μίας επένδυσης.

Εξέταση επένδυσης για την παραγωγή ηχείων
Έτος 0
A
Β
C
D
Ε
F
G
Η
GχΗ

Κόστος
μηχανημάτων
Κεφάλαιο
κίνησης
Συντήρηση
μηχανημάτων
Πώληση
μηχανημάτων
Καθαρές ετήσιες
εισροές
Απελευθέρωση
κεφαλαίου
κίνησης
Σύνολο
χ Συντελεστή
προεξόφλησης
Ετήσια
προεξοφλημένη
χρηματορροή
ΚΠΑ ηχείων
Σ(έτη 0~5)

Έτος 1

Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4

60.000

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“

-

-

40.000

40.000

40.000

Έτος 5

'

-

-

5.000

10.000
40.000

40.000
100.000

160.000

1
160.000

40.000
0,833

40.000
0,694

40.000
0,578

35.000
0,482

150.000
0,402

33.320

27.760

23.120

16.870

60.300

___________________________________^ (^1.370€

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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Αρχικά αυτή η επένδυση είναι

κερδοφόρα για την επιχείρηση (ΚΠΑ>0),

πρέπει όμως να εξεταστεί και η εναλλακτική της προκειμένου να καταλήξουμε
στην τελική απόφαση. Ακολουθούμε ακριβώς την ίδια διαδικασία και έχουμε
τον ακόλουθο πίνακα.

Εξέταση επένδυσης για την παραγωγή κάμερας

Έτος 1

Έτος 0
A

Κόστος
μηχανημάτων
Β
Κεφάλαιο
κίνησης
C
Συντήρηση
μηχανημάτων
D
Πώληση
μηχανημάτων
Ε
Καθαρές ετήσιες
εισροές
F
Απελευθέρωση
κεφαλαίου
κίνησης
G
Σύνολο
Η
χ Συντελεστή
προεξόφλησης
G χ Η Ετήσια
προεξοφλημένη
χρηματορροή

Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4

Έτος 5

80.000

-

-

-

“

-

110.000

-

-

-

-

-

“

-

“

-

-

-

-

-

50.000

-

50.000

50.000

7.000
"

50.000

-

10.000
50.000
110.000

190.000

1
190.000

50.000
0,833

50.000
0,694

50.000
0,578

43.000
0,482

170.000
0,402

41.650

34.700

28.900

20.726

68.340

ΚΠΑ κάμερας
Σ(έτη 0~5)

~ \

4.316€

1
Επομένως, αφού η ΚΠΑ της κάμερας είναι μεγαλύτερη αυτής των
ηχείων, η επιχείρηση θα επιλέξει να κατασκευάσει την κάμερα. Η παραγωγή
της κάμερας, αυξάνει περισσότερο την αξία της επιχείρησης, απ' ότι τα ηχεία.
Και καθώς αυτή η [μελλοντική] αύξηση υπολογίζεται τώρα, στο παρόν, μια
άμεση

συνέπεια

ενδέχεται

να

είναι

και

η

[άμεση]

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ TOYMAPKETINFK
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χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, καθώς οι μέτοχοι «προεξοφλούν», με τη
σειρά τους, την επιτυχία του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

Εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης (Internal Rate of Return: IRFO
Μπορεί να ορισθεί ως το επιτόκιο που «υπόσχεται» μια επένδυση για τη
διάρκεια

της

ωφέλιμης

ζωής της.

Το

επιτόκιο

εσωτερικής

απόδοσης

υπολογίζεται από τον συντελεστή προεξόφλησης που εξισώνει την παρούσα
αξία των εισροών της επένδυσης, με τις χρηματικές εκροές που απαιτούνται.
Με άλλα λόγια, το IRR είναι εκείνο το ποσοστό στο οποίο η ΚΠΑ της
προτεινόμενης επένδυσης, είναι ίση με το μηδέν.
Ο υπολογισμός του IRR είναι ιδιαίτερα χρήσιμος όταν η επιχείρηση
πρέπει να λειτουργεί πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης που
συνήθως ορίζουν οι μέτοχοι αλλά και οι διάφορες υποχρεώσεις της προς
τρίτους (π.χ. τράπεζες). Σε περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιήσει
δανειακά κεφάλαια για την πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης, αν
το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης δεν είναι

μεγαλύτερο του επιτοκίου

δανεισμού, τότε η επιχείρηση ούτε θα πραγματοποιήσει κέρδη, ούτε θα
μπορέσει να φανεί συνεπής απέναντι στην αποπληρωμή του δανείου (στην
περίπτωση που δεν διαθέτει άλλη πηγή εσόδων).
Ο υπολογισμός του εσωτερικού επιτοκίου απόδοσης προϋποθέτει τον
υπολογισμό καθαρής παρούσας αξίας των χρηματορροών για διάφορα επίπεδα
επιτοκίων, μέχρι να βρεθεί εκείνο που μηδενίζει την ΚΠΑ. Με την βοήθεια των
ηλεκτρονικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, ο υπολογισμός του IRR
είναι σχετικά απλός. Και στην περίπτωση αυτή, προκρίνεται η παραγωγή της
κάμερας, καθώς το εσωτερικό επιτόκιο της επένδυσης (IRR) είναι μεγαλύτερο
από το αντίστοιχο των ηχείων.
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Διάφορα επίπεδα επιτοκίων για την κάμερα
0,21
Παρούσα αξία
χρηματορροών
189.298,9
Κόστη έτους μηδέν -0- 190.000
ΚΠΑ
-701,14

0,20859
190.037,7
190.000

2,688025*

0,20

0,20325

0,19

191.813,3 194.380,1 223.266,7
190.000

190.000

190.000

1.813,263 4.380,144 33.266,69

IRR=20,859%
*Πολύ κοντά στο μηδέν
Διάφορα επίπεδα επιτοκίων για τα ηχεία
0,21
Παρούσα αξία
χρηματορροών
157.116,6
Κόστη έτους μηδέν -0- 160.000
ΚΠΑ
-2.883,4

0,20859
157.712,5
160.000

-2.287,47

0,20325

0,20

0,19

160.001,5 161.419,8 165.907,5
160.000

160.000

160.000

1,454869* 1.419,753 5.907,483
IRR=20,325%

*Πολύ κοντά στο μηδέν

Βλέπουμε ότι το IRR της επένδυσης των ηχείων υπολείπεται κατά
0,539

ποσοστιαίες

μονάδες,

συγκριτικά

με το

IRR της

κάμερας.

Αν

υποθέσουμε ότι το ποσοστό προεξόφλησης που χρησιμοποιήσαμε είναι 20%,
και αποτελεί το ελάχιστο απόδοσης που «απαιτεί»

η επιχείρηση από

οποιαδήποτε επένδυσή της, θα προτιμήσουμε την κάμερα για τι λόγο ότι
προσφέρει μεγαλύτερη κάλυψη σε περίπτωση που τα έσοδα δεν είναι τα
αναμενόμενα. Βέβαια εδώ η διαφορά του 0,859% δεν μπορεί να «εμπνεύσει»
μεγάλη ασφάλεια, ιδιαίτερα σε μια αγορά που η ζήτηση είναι ιδιαίτερα
ελαστική και τα προϊόντα απαξιώνονται με ταχύ ρυθμό.

ΑΕιολόνηση δαπανών υάοκεηννκ
Εκτός από τις

περιπτώσεις επιλογής επενδύσεων

που

αφορούν

παραγωγή προϊόντων, και οι οποίες αποτελούν στρατηγικό ζήτημα που
συνδέονται

με όλους τους «κρίκους»

της αλυσίδας αξίας,

υπάρχουν

επενδύσεις και δαπάνες που αφορούν λειτουργίες του τμήματος μάρκετινγκ.
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To τμήμα μάρκετινγκ καταναλώνει πόρους για διάφορούς λόγους: η
αύξηση των πωλήσεων και η ενίσχυση της προσήλωσης των καταναλωτών,
είναι δύο συνηθισμένα παραδείγματα. Η αξιολόγηση αυτών των δαπανών
μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της καθαρός παρούσας αξίας. Θα πρέπει πρώτα
όμως να αναλυθούν όλα τα

πιθανά

σενάρια

που σχετίζονται με την

πραγματοποίηση της επένδυσης. Και ενώ η πρόβλεψη διάφορων επιπέδων
χρηματορροών βάσει πιθανοτήτων, είναι κάτι που γίνεται συχνά, το σενάριο
«δεν κάνουμε τίποτα» (do-nothing scenario) δεν εφαρμόζεται όσο θα έπρεπε.
Με την ανάλυση και αυτού του σεναρίου, η σύγκριση μεταξύ των διαφόρων
προτεινόμενων δαπανών μάρκετινγκ αποκτά πιο ρεαλιστική εικόνα. Στο
επόμενο αριθμητικό παράδειγμα παρουσιάζονται 3 σενάρια:
1. «Δεν κάνουμε τίποτα»
2. Δαπάνη μάρκετινγκ με σκοπό την αύξηση πωλήσεων
3. Δαπάνη μάρκετινγκ με σκοπό την ενίσχυση της προσήλωσης στο
προϊόν.

Παράδειγμα αξιολόγησης δαπανών μάρκετινγκ
Έστω ότι τα super-market «Μασούτης», πωλούν ορισμένα own-brand
προϊόντα. Πρόκειται για μία σειρά αγαθών που παράγονται και διατίθενται
αποκλειστικά από την συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων, έχουν καλή
ποιότητα, και προσφέρονται σε σχετικά χαμηλές τιμές. Πρόσφατα, ένα από
αυτά,

το υγρό καθαρισμού QuickClean, παρουσίασε μείωση πωλήσεων

εξαιτίας νέων ανταγωνιστικών προϊόντων. Με βάση τα στοιχεία του τμήματος
μάρκετινγκ, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση σεναρίων.
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Σενάριο 1: «Δεν κάνουυε τίποτα»
Οι καθαρές χρηματορροές του QuickClean ανέρχονται σε 10εκ.€ ανά
έτος. Το τμήμα μάρκετινγκ προβλέπει πτώση πωλήσεων (αποσύνθεση ή
αλλιώς φθορά πωλήσεων) με ρυθμό 40%, στα επόμενα έτη. Με δεδομένο ότι
το κόστος κεφαλαίου της εταιρίας «Μασούτης» ορίζεται στο 20%, και ο
χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης επενδύσεων είναι 6 χρόνια, υπολογίζουμε την
ΚΠΑ των εισροών του προϊόντος, με δεδομένο ότι δεν προβαίνουμε σε καμία
επένδυση υποστήριξής του.

Έτος
1
2
3
4
5
6
Σύνολο

Χρηματορροή
20% ποσοστό
Παρούσα αξία
(σε εκατ. €υρώ) προεξόφλησης (σε εκατ. €υρώ)
10
0,83
8,3
4,14
(10εκ-40%) 6
0,69
0,58
2,08
(6εκ-40%) 3,6
2,2
0,48
1,04
0,40
0,52
1,3
0,8
0,33
0,26
16,34

Επομένως, η επιχείρηση έχει τώρα μέτρο σύγκρισης για τις διάφορες δαπάνες
μάρκετινγκ που θα προταθούν. Εάν αφήσει τις πωλήσεις του προϊόντος να
συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς,

η

καθαρά

παρούσα

αξία των

χρηματορροών ισούται με 16,34 εκ €.

Σενάοιο 2: ΑύΕηση πωλήσεων
Η εταιρία «Μασούτης» αποφασίζει να δαπανήσει χρήματα ώστε να
αυξήσει τις πωλήσεις κατά το πρώτο έτος, δίχως όμως να μπορεί να επηρεάσει
το ρυθμό αποσύνθεσης πωλήσεων, που παραμένει στο 40%. Το ύψος της
δαπάνης ορίζεται σε 1εκ.€ και θα δαπανηθεί άμεσα (στο έτος «μηδέν»). Η
αύξηση πωλήσεων του πρώτου έτους θα φτάσει το 10%. Άρα έχουμε:
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Έτος
0
1
2
3
4
5
6
Σύνολο

Χρηματορροή
20% ποσοστό
(σε εκατ. €υρώ) προεξόφλησης
1
1,00
(Ι0εκ.+10%) 11
0,83
(11εκ-40%) 6.6
0,69
0,58
(6,6εκ-40%) 3,96
2,38
0,48
1,43
0,40
0,86
0,33

Παρούσα αξία
(σε εκατ. €υρώ)
1
9,13
4,55
2,30
1,14
0,57
0,28
16,97

Ο πίνακας δείχνει ότι η δαπάνη μάρκετινγκ για αύξηση πωλήσεων (για το ίδιο
ποσοστό αποσύνθεσης) αυξάνει την ΚΠΑ των χρηματορροών του προϊόντος,
σε σύγκριση με το να «μην κάνουμε τίποτα».

Σενάριο 3: Ενίσχυση της προσήλωσης των καταναλωτών
Το τμήμα μάρκετινγκ εισηγείται στη διοίκηση της εταιρίας «Μασούτης»
το σχέδιο της «κάρτας μέλους» για τους πελάτες του super-market. Οι
κάτοχοι

αυτής της

κάρτας,

όσο

περισσότερο

ψωνίζουν

συγκεκριμένα

προϊόντα, θα συγκεντρώνουν πόντους που θα μπορούν να εξαργυρώνουν με
διάφορα άλλα προϊόντα. Ακόμη, οι κάτοχοι αυτής της κάρτας, θα μπορούν να
παίρνουν μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα. Υποθέτουμε ότι το κόστος
αυτού του σχεδίου (στο έτος μηδέν) είναι 5εκ.€, ενώ το αποτέλεσμα θα είναι
η μείωση του ποσοστού αποσύνθεσης πωλήσεων στο 20%. Ο επόμενος
πίνακας δείχνει την ΚΠΑ αυτής της πρότασης.

Έτος
0
1
2
3
4
5
6

Χρηματορροή
20% ποσοστό
Παρούσα αξία
(σε εκατ. €υρώ) προεξόφλησης (σε εκατ. €υρώ)
5
5
1,00
10
0,83
8,3
(10εκ-20%) 8
(8εκ-20%) 6,4
5,12
4,10
3,28

0,69
0,58
0,48
0,40
0,33

Σύνολο
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17,71
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι η ΚΠΑ αυτής της πρότασης είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των δύο σεναρίων που προηγήθηκαν.
Επιπλέον, η «κάρτα μέλους» συνεπάγεται και μία άλλη σειρά πλεονεκτημάτων:
1. περισσότερη

πληροφόρηση

για

την

καταναλωτική

συμπεριφορά των πελατών - τι αγοράζουν, πότε και πόσο.
2. η συγκεκριμένη επένδυση θα έχει θετική επίπτωση και στα
υπόλοιπα own-brand προϊόντα της εταιρίας.
3. τοπογραφική διασπορά των καταναλωτών: γνωρίζει από
ποιες περιοχές προέρχονται οι πελάτες της - η πληροφόρηση
αυτή είναι πολύ χρήσιμη όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο ενός
καινούριου υποκαταστήματος. Η τοποθεσία θα πρέπει να
επιλεχθεί ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα «κανιβαλισμού»,
δηλαδή το νέο κατάστημα να προσελκύσει πελάτες του
υπάρχοντος.
4. ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αλυσίδων super
market που δεν έχουν εισάγει την «κάρτα μέλους», που
όμως διατηρείται μόνο μέχρι τη στιγμή που το ίδιο θα
πράξουν και αυτές.
5. όλα

τα

παραπάνω

αποτελούν

εμπόδια

εισόδου

νέων

ανταγωνιστών, τόσο στον τομέα των προϊόντων, όσο και
στον τομέα των super-market.
Το παράδειγμα έδειξε πως πρέπει να εφαρμοσθεί η χρηματοοικονομική
ανάλυση στη διαδικασία λήψης της βέλτιστης απόφασης, αυτής δηλ. που
μεγιστοποιεί την πραγματική αξία της επιχείρησης. Ακολουθεί παράδειγμα
επιλογής της κατάλληλης διαφημιστικής εκστρατείας, όταν λαμβάνονται
υπόψη οι πιθανότητες επιτυχίας των διαφόρων προτάσεων.

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ TOYMAPKETINFK
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Επιλογή κατάλληλης διαφημιστικής εκστρατείας
Έστω ότι η επιχείρηση «Μασούτης» έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο
προτάσεις για μια νέα διαφημιστική εκστρατεία του προϊόντος Quick-Clean. Η
πρώτη πρόταση αφορά στην άμεση διάθεση 500.000€ για διαφήμιση στον
ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο, ενώ η δεύτερη στην άμεση δαπάνη 1εκ.€ για
τηλεοπτική διαφήμιση. Υπολογίζεται ότι όποια και να είναι η επιλεχθείσα
διαφημιστική στρατηγική, οι επιπτώσεις στις πωλήσεις δεν θα κρατήσουν
πάνω από 3 χρόνια.
Σχετικά

με την έντυπη

διαφήμιση,

υπολογίστηκε ότι

έχει

40%

πιθανότητα επιτυχίας. Τα αποτελέσματα της θα φανούν στο τέλος του
πρώτου έτους. Αν η έντυπη εκστρατεία είναι αποτελεσματική, τότε η αύξηση
των πωλήσεων θα είναι τέτοια που οι ταμειακές εισροές θα αυξηθούν κατά
800.000€ ανά έτος, για τα τρία επόμενα έτη. Αν πάλι η εκστρατεία αυτή δεν
είναι αποτελεσματική (πιθανότητα 60%), η ταμειακή εισροή από την αύξηση
πωλήσεων του πρώτου έτους, θα είναι ίση με 80.0006 και η διεύθυνση θα
πρέπει να αποφασίσει εάν θα υποβληθεί σε πρόσθετη δαπάνη 200.0006, για
να υποστηρίξει επιπλέον την έντυπη διαφήμιση. Η πιθανότητες επιτυχίας και
αποτυχίας της επιπλέον διαφήμισης είναι 70% και 30% αντίστοιχα. Σε
περίπτωση επιτυχίας, οι ταμειακές εισροές θα αυξηθούν κατά 1εκ.€ στο 2° και
3° έτος, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας, οι εισροές θα παραμείνουν στις
80.000€/έτος.

Ακόμη

και

αν δεν επιλεχθεί

η

πρόσθετη

διαφημιστική

εκστρατεία, οι ταμειακές εισροές θα παραμείνουν πάλι στις 80.000€/έτος.
Η τηλεοπτική διαφήμιση έχει αρχική πιθανότητα επιτυχίας 60%. Αν
αποδειχθεί αποτελεσματική, η αύξηση στην ταμειακή ροή θα είναι ίση με
1,5εκ€ και στα 3 έτη. Αν δεν αποδειχθεί αποτελεσματική (πιθανότητα 40%)
και δεν γίνει καμία προσπάθεια περαιτέρω, οι ταμειακές εισροές θα αυξηθούν
κατά 100.0006 ετησίως. Σε περίπτωση που η εκστρατεία δεν έχει επιτυχία και
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η εταιρία επιθυμεί να δαπανήσει επιπλέον χρήματα για την υποστήριξή της,
τότε θα πρέπει να δαπανήσει 500.000€ στο τέλος του 1ου έτους. Σε περίπτωση
επιτυχίας της πρόσθετης τηλεοπτικής διαφημιστικής εκστρατείας (πιθανότητα
80%) οι ταμειακές εισροές στο 2° και 3° έτος θα αυξηθούν κατά 1.5εκ.€/έτος.
Αν αποτύχει πάλι (πιθανότητα 20%) οι ταμειακές ροές θα παρουσιάσουν πάλι
αύξηση της τάξης των

100.000€ ετησίως. Σημειώνεται ότι το κόστος

κεφαλαίου της επιχείρησης, ορίστηκε στο 10%.
Προκειμένου

να

υπολογιστεί

ποια

είναι

η

άριστη

διαφημιστική

εκστρατεία, θα πρέπει να υπολογίσουμε την ΚΠΑ όλων των πιθανών εκδοχών
που παρουσιάστηκαν. Έπειτα θα μπορούμε να υπολογίσουμε την καθαρή
παρούσα αξία κάθε εκστρατείας με βάση τη πιθανότητα πραγματοποίησης που
δόθηκε στο γενικό πλάνο, και ανάλογα να αποφασίσουμε.
Η πρώτη κίνηση θα είναι να κατασκευάσουμε ένα δένδρο αποφάσεων
ώστε να οπτικοποιήσουμε τις πιθανές εκδοχές του διαφημιστικού πλάνου.

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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To

παραπάνω σχήμα

μας δείχνει τις πιθανότητες επιτυχίας και

αποτυχίας της κάθε εκστρατείας καθώς και τη καθαρά παρούσα αξία της κάθε
περίπτωσης.

Οι

καθαρές παρούσες αξίες υπολογίστηκαν

με βάση τον

παρακάτω πίνακα, με ποσοστό προεξόφλησης 10%.

Ί)
Έντυπη διαφήμιση
Αποτελεσματική
Μη αποτελεσματική
Επιπρόσθετη και αποτελεσματική
Επιπρόσθετη μη αποτελεσματική
Μη αποτελεσματική
Όχι επιπρόσθετη
Τηλεοπτική διαφήμιση
Αποτελεσματική
Μη αποτελεσματική
Επιπρόσθετη και αποτελεσματική
Επιπρόσθετη μη αποτελεσματική
Μη αποτελεσματική
Όχι επιπρόσθετη

Π

Έτος
Τ2

ΚΠΑ

H

Ποσά σε χιλιάδες €υρώ

800

1.489,60

800
-120

1.000
80

984,52
-466,32

80

80

80

-301,04

-1.000

1.500

1.500

1.500

2.730,50

-1.000
-1.000

100
100

1.000
-400

1.500
100

1.043,40
-1.164,4

-1.000

100

100

100

-751,30

-5001

800 |

-5001
-5001

80
80

-500

800 |

Τώρα μένει να πολλαπλασιάσουμε την παρούσα αξία κάθε ενδεχόμενου
με την συνδυασμένη πιθανότητα πραγματοποίησης του.
Έχουμε λοιπόν, για την περίπτωση της έντυπης διαφήμισης:
1.489.600€ * 40%
984.520 * 70% * 60%
-466.320 * 30% * 60%
-301.040 * 60%
Συνολική ΚΠΑ τηε έντυπηε διαωηυιστικήε εκστοατείαε 744.776.80€
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Και για την τηλεοπτική διαφήμιση έχουμε αντίστοιχα
2.730.500€ * 60%
1.043.400 * 80% * 40%
-1.164.400 * 20% * 40%
-751.300 * 40%
Συνολική ΚΠΑ τηε τηλεοπτικήο διαωηυιστικήο εκστοατείαε 1.578.516€
Επομένως,

η

εκστρατεία

προβολής

που

μεγιστοποιεί

τα

οφέλη

της

επιχείρησης, είναι η τηλεοπτική διαφήμιση.
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Make - or - buv?
Πολλά στάδια παρεμβάλλονται μεταξύ της παραγωγής ενός προϊόντος
και της τελικής διάθεσής του στους καταναλωτές. Αρχικά θα πρέπει να βρεθεί
ή

να

αναπτυχθεί

η

πρώτη

ύλη.

Έπειτα

να

επεξεργαστεί

ώστε

να

χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία του προϊόντος. Επόμενο στάδιο
είναι η ίδια η παραγωγή του προϊόντος και ο κύκλος συμπληρώνεται με τη
διανομή και διάθεση στους καταναλωτές. Όλα τα στάδια που περιγράφηκαν,
αποτελούν τα στοιχεία της αλυσίδας αξίας ενός προϊόντος.
Μια επιχείρηση μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου την αποπεράτωση των
παραπάνω

βημάτων,

οπότε

χαρακτηρίζεται

από

καθετοποίηση

της

παραγωγικής διαδικασίας. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν επιχειρήσεις που
αναθέτουν κάποιο ή περισσότερα από τα παραπάνω στάδια σε άλλες
επιχειρήσεις προκειμένου να επωφεληθούν της τεχνογνωσίας τους αλλά και να
αποφύγουν τα σχετικά κόστη των απαιτούμενων επενδύσεων.
Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που μπορεί να πάρει μια
επιχείρηση είναι η απόφαση «Make - or - buy» (να παράγει ή να αγοράσει)
κάποια από τα υλικά που συνθέτουν το τελικό προϊόν που προσφέρει. Η
απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στον καθορισμό της τοποθεσίας της
επιχείρησης, επομένως και της αγοράς που μπορεί, άμεσα, να στοχεύσει. Εάν
για παράδειγμα, η πρώτη ύλη είναι κάποιο μετάλλευμα, και η επιχείρηση θέλει
να ελέγχει την εξόρυξη και επεξεργασία του, τότε θα πρέπει να υποστεί
αυξημένα κόστη μεταφοράς του τελικού προϊόντος προς τους καταναλωτές,
δίχως βέβαια να λάβουμε υπόψη την υπέρογκη επένδυση σε μηχανολογικό
εξοπλισμό και την ενοικίαση ή την αγορά γης.
Και βέβαια δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την στρατηγική διάσταση
αυτής της απόφασης.
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Στρατηγική διάσταση της απόφασης Make - or - buy
Η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, έχει ορισμένα σημαντικά
πλεονεκτήματα για την επιχείρηση.

Καταρχήν της δίνει αυτονομία

και

ανεξαρτησία στην παραγωγική διαδικασία, καθώς την ελέγχει πλήρως. Έπειτα,
ελέγχει καλύτερα την ποιότητα του τελικού προϊόντος, καθώς παράγει ή ίδια
και τα επιμέρους εξαρτήματα, ενώ ενδέχεται να αποκομίζει κέρδη και από την
ξεχωριστή πώληση αυτών των εξαρτημάτων (ως ανταλλακτικά).
Από

την

άλλη

μεριά,

η

προμήθεια

υλικών

από

εξωτερικούς

προμηθευτές έχει εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα. Μια επιχείρηση που
εξειδικεύεται στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος, μπορεί και
απολαμβάνει

υψηλές

οικονομίες

κλίμακας,

καθώς

αυτό

αποτελεί

το

αποκλειστικό αντικείμενο της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτές τις οικονομίες
κλίμακας, δύσκολά μπορεί να τις φτάσει μια επιχείρηση που θα παράγει και θα
χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο εξάρτημα σε πολύ μικρότερες ποσότητες,
αποκλειστικά για τα δικά της προϊόντα. Η άμεση συνέπεια είναι ότι το κόστος
της ιδίας παραγωγής να είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της αγοράς
του. Βέβαια, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική όταν αναθέτει
σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή κάποιου εξαρτήματος (outsourcing).
Αυτό διότι ενδέχεται ο κατασκευαστής να αποκτήσει την τεχνογνωσία που του
έλειπε, και μάλιστα «δωρεάν».
Πάντως η τάση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι οι συνεργασίες
μεταξύ κατασκευαστών, ώστε να μειωθούν τα κόστη παραγωγής, με την
κοινή χρήση ορισμένων εξαρτημάτων.

Για

παράδειγμα, τα νέα

κινητά

τηλέφωνα Sony-Ericsson, συνδυάζουν εξαρτήματα και των δύο εταιριών, ενώ
ταυτόχρονα διευκολύνεται η διάθεση τους μέσα από τα εμπορικά δίκτυα της
καθεμίας: στην αγορά της Ιαπωνίας, χάρη στη Sony, και στην αγορά της
Ευρώπης, χάρη στην Ericsson.
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Εξέταση περίπτωσης Make - or - buy
Αμέσως τώρα θα αναλύσουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα περίπτωσης
Make - or - buy. Υποθέτουμε ότι η εταιρία Compaq κατασκευάζει η ίδια τις
οθόνες

υγρών

κρυστάλλων

που

τοποθετεί

στη

νέα

σειρά

φορητών

υπολογιστών Presario. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα σχετικά κόστη
παραγωγής αυτής της οθόνης, όπως υπολογίζονται από το οικονομικό τμήμα
της Compaq.

Οθόνες LCD (ττοσά σε €)
Ανά μονάδα Συνολικά κόστη για
5.000 οθόνες
60
300.000
Άμεσα υλικά
40
200.000
Άμεση εργασία
10
50.000
Διάφορα μεταβλητά έξοδα
30
150.000
Μισθός υττ. παραγωγής
20
100.000
Απόσβεση ειδικών μηχανημάτων
50
250.000
Αναλογούντα ΓΒΕ
Συνολικό κόστος

210

1.050.000

Υποθέτουμε ότι μια άλλη εταιρία, η Monitor SA, έχει κάνει στην
Compaq μια προσφορά πώλησης 5.000 οθονών υγρών κρυστάλλων, ίδιων
χαρακτηριστικών και ποιότητας, προς 190€ έκαστη. Η εταιρία Compaq θα
πρέπει να υπολογίσει εάν και κατά πόσο την συμφέρει να σταματήσει την
δίκιά της παραγωγή και να προμηθευτεί τις οθόνες που χρειάζεται από την
Monitor SA. Καταρχήν, θα πρέπει να υπολογιστούν ποια είναι τα σχετικά
κόστη που αφορούν αυτήν την απόφαση. Η ανάλυση διαωοοικού κόστουε. θα
δείξει ποια έξοδα μπορεί να αποφύγει η Compaq μέσω του outsourcing, και
ποια είναι αυτά που δεν μπορεί να αποφύγει, είτε σταματήσει την παραγωγή
οθονών, είτε όχι.
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Δύο είναι οι κατηγορίες κόστους που δεν πρέπει να συμπεριληφθούν
στη διαφορική ανάλυση κόστους που θα ακολουθήσει:
1. τα κόστη εγκατάλειψπε. δηλαδή αυτά τα κόστη στα οποία η εταιρία
έχει ήδη προβεί και δεν μπορούν να «καλυφθούν», άσχετα με τις
αποφάσεις που θα πορθούν. Αυτά τα κόστη είναι άσχετα με την
ανάλυση και πρέπει να μην λαμβάνονται υπόψη.
2. τα υελλοντικά κόστη τα οποία θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την
επιχείρηση ανεξάρτητα με την παραγωγή ή μη αυτού του στοιχείου.
Τα κόστη που απομένουν, είναι αυτά που η επιχείρηση μπορεί να
αποφύγει αγοράζοντας τις οθόνες από την Monitor SA. Η τελική απόφαση θα
παρθεί ως εξής: εάν τα εναπομείναντα κόστη είναι μικρότερα από την τιμή
αγοράς, τότε η Compaq θα επιλέξει τη συνέχιση παραγωγής της οθόνης. Αυτό
μπορεί να διατυπωθεί και διαφορετικά: συμφέρει η εξωτερική αγορά, μόνο αν
η τιμή αγοράς είναι μικρότερη του εσωτερικού κόστους παραγωγής, με βάση
τα κόστη που θα ληφθούν υπόψη.
Στη δική μας περίπτωση, η απόσβεση δεν θα ληφθεί υπόψη διότι το
κόστος απόκτησης των μηχανημάτων έχει ήδη καταβληθεί και αυτό δεν
γίνεται να αλλάξει. Στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα μηχανήματα
μπορούσαν να πωληθούν, τότε θα τα συμπεριλαμβάναμε στην ανάλυση. Για
τώρα όμως υποθέτουμε ότι τα μηχανήματα δεν μπορούν να πωληθούν.
Ακόμη, τα αναλογούντα ΓΒΕ, είναι επίσης άσχετα με την διαφορική ανάλυση
καθώς αυτά θα συνεχίσουν να

επιβαρύνουν την επιχείρηση σε κάθε

περίπτωση.
Τα κόστη που μας αφορούν είναι η άμεση εργασία και τα υλικά, όπως
επίσης τα

μεταβλητά έξοδα παραγωγής και ο μισθός του

υπεύθυνου

παραγωγής, ο οποίος θα απαλλαχθεί από τα καθήκοντά του σε περίπτωση που
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επιλεχθεί η προσφορά της Monitor SA. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη
συγκριτική ανάλυση make - or - buy.

Make - or - buy Analysis
Μοναδιαίο
«κόστος» βάσει
οικ. τμήματος
Compaq
Άμεσα υλικά
Άμεση εργασία
Διάφορα
μεταβλητά έξοδα
Μισθός υττ.
παραγωγής
Απόσβεση ειδικών
μηχανημάτων
Αναλογούντα ΓΒΕ
Συνολικό κόστος

Μοναδιαίο
Διαφορικό
κόστος
Make i Buy
60
40
10
|
-

60
40
10

30

30
20

Συνολικό
Διαφορικό κόστος
για 5.000
οθόνες
Make
Buy
300.000
200.000
50.000
150.000

-

-

-

700.000

950.000

1

50
210

140

190

250.000

50

Διαφοοά υπέο
συνέχισης
παραγωγής

Βλέπουμε ότι το διαφορικό κόστος παραγωγής καθεμιάς οθόνης είναι
μικρότερο από το κόστος αγοράς της, επομένως συμφέρει στην Compaq να
συνεχίσει να την παράγει.
Η παραπάνω ανάλυση σταματά εδώ, εάν δεν λάβουμε υπόψη μία
ακόμα παράμετρο: τη διαχείριση του χώρου που θα έμενε κενός εάν
σταματούσε η παραγωγή της οθόνης. Η περίπτωση αυτή είναι ανάλογη με την
αξία πώλησης των μηχανημάτων που αναφέρθηκε προηγουμένως.
Υποθέτουμε ότι η Compaq νοικιάζει μια αποθήκη προκειμένου να
αποθηκεύει τα έτοιμα προϊόντα της προτού τα διαθέσει. Το ενοίκιο αυτής της
αποθήκης είναι 300.0006 το έτος. Στην περίπτωση που ο χώρος κατασκευής
των

οθονών

χρησιμοποιούνταν

για

την

αποθήκευση
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υπολογιστών, τότε στη διαφορική ανάλυση θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και
αυτό το κόστος. Επομένως, μπορούμε απλοϊκά να πούμε ότι η κατασκευή των
οθονών κοστίζει «επιπλέον» 300.000€. Με βάση και αυτήν την πληροφορία, η
ανάλυση μπορεί να παρουσιαστεί ως εξής:
Make
Μοναδιαίο διαφορικό κόστος
χ ετήσια απαιτούμενη ποσότητα
Συνολικό ετήσιο κόστος
Κόστος ενοικίασης
Συνολικό κόστος

Buy

140€
190€
χ δ.ΟΟΟτμχ χ δ.ΟΟΟτμχ
700.000€
9δ0.000€
300.000€
1.000.000€
9δ0.000€

Διαφορά κατά συνέχισης παραγωγής

50.000C

Στην περίπτωση λοιπόν που ο χώρος στον οποίο σήμερα κατασκευάζονται οι
οθόνες, μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποθήκη, τότε θα συνέφερε να
αγοράζαμε το εξάρτημα αυτό, από την εταιρία Monitor SA.
Όπως φάνηκε από το παραπάνω παράδειγμα, η ανάλυση make - or buy είναι ένα εργαλείο που όταν χρησιμοποιείται σωστά, αποφέρει ιδιαίτερα
οφέλη στη χρηματοοικονομική κατάσταση ολόκληρης της επιχείρησης.
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Ανάλυση σγέσικ kckttouc - όνκου - kepCouc & Ανάλυση Σεναρίων
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία κάθε marketer, είναι η ανάλυση
κόστους - όγκου - κέρδους (CVP: Cost-Volume-Profit analysis). Μέσω αυτής
μπορεί να αποφασίσει σχετικά με μεταβολές στον όγκο παραγωγής, της τιμής
του προϊόντος, το μίγμα προϊόντων που η επιχείρηση θα προσφέρει στους
πελάτες της όπως επίσης να

υπολογίσει την αλλαγή κερδοφορίας σε

περίπτωση αλλαγής του μεταβλητού κόστους ή/και του σταθερού κόστους. Η
μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στον υπολογισμό της κερδοφορίας όταν
ταυτόχρονα μεταβάλλονται περισσότεροι από ένας παράγοντες.
Ένα από τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης CVP, είναι ο υπολογισμός
του περιθωρίου συνεισφοράς. Ο τρόπος λειτουργίας του και οι εφαρμογές του
παρουσιάζονται αμέσως τώρα.

Περιθώριο συνεισφοράς (contribution margin')
Φανερώνει το ποσοστό συμμετοχής κάθε προϊόντος στην κάλυψη των
σταθερών εξόδων της επιχείρησης ενώ, ότι απομένει, πηγαίνει στα κέρδη. Τα
σταθερά

έξοδα

αποτελούν

δαπάνες

που

δεν

μεταβάλλονται

με

την

αυξομείωση της παραγωγής (π.χ. ενοίκιο κτηρίου) ενώ τα μεταβλητά έξοδα
εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής.
Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα απλό στον υπολογισμό και τη χρήση
του, δεν παύει όμως να αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία, τόσο στα
χέρια της κεντρικής διοίκησης, όσο και του τμήματος μάρκετινγκ. Προκειμένου
να δειχθεί η χρησιμότητα του περιθωρίου συνεισφοράς, η υπόλοιπη ανάλυση
θα γίνει με βάση το επόμενο αριθμητικό παράδειγμα. Οι διάφορες περιπτώσεις
που θα παρουσιασθούν αποτελούν ανάλυση σεναρίων που αφορούν τη
μεταβολή στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ (τιμή προϊόντος, προβολή &
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διαφήμιση) και του κόστος προϊόντος, και πως αυτές οι αλλαγές επιδρούν
στην πωλούμενη ποσότητα.
Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση Press SA εξετάζει τις πωλήσεις ενός
συγκεκριμένου

λογισμικού

χρηματοοικονομικού

περιεχομένου,

με

την

ονομασία «Χρημα2003». Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές χάρη στην
απλή του χρήση, ενώ μπορεί να εκτελεί εντολές και στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε πακέτο πωλείται προς 250€, και για την περίοδο που εξετάζουμε (έστω
ένας μήνας), οι πωλήσεις του λογισμικού ανήλθαν σε 500 τεμάχια. Με βάση τα
μεταβλητά και σταθερά έξοδα, υπολογίζουμε το περιθώριο συνεισφοράς του
προϊόντος, στον επόμενο πίνακα.

Press SA - Χρήμα2003 (παρούσα κατάσταση)
Συνολικά Ανά μονάδα
125.000C

250€

Μεταβλητό κόστος

75.000

150

Περιθώριο συνεισφοράς

50.000

100

Σταθερα έξοδα

40.000

Καθαρά κέρδη

10.000

Πωλήσεις (500*250€)

Αυτός ο πίνακας λοιπόν, αποτελεί μια πρώτης τάξεως πληροφόρηση για
τον marketer, που σε συνδυασμό με την πληροφόρηση της αγοράς και τις
στατιστικές αναλύσεις, μπορεί να κρίνει ορθά προς ποια κατεύθυνση πρέπει να
κινηθεί το τμήμα

μάρκετινγκ ώστε να αποκομίσει το μέγιστο όφελος.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αυτός θα αποτελεί το σημείο αναφοράς των
περιπτώσεων που θα παρουσιασθούν παρακάτω.
Διαπιστώνουμε ότι για κάθε ένα πακέτο που πωλείται, το περιθώριο
συνεισφοράς αυξάνεται κατά 100€. Εφόσον οι πωλήσεις καλύπτουν τα

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

28

FINANCIAL ASPECTS OF MARKETING

σταθερά έξοδα (δηλαδή, το «νεκρό σημείο» έχει καλυφθεί), κάθε επιπλέον
πώληση θα αυξάνει το καθαρό κέρδος της εταιρίας κατά 100€. Επομένως δεν
είναι ανάγκη να υπολογίζονται διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. Κάθε
φορά που γίνεται μια πρόβλεψη, με τη βοήθεια του περιθωρίου συνεισφοράς,
μπορεί να υπολογιστεί η επίδραση στα κέρδη.
Πράγματι, αν υποθέσουμε ότι η Press SA προβλέπει αύξηση των
πωλήσεων κατά 10% (50 μονάδες επιπλέον) στη διάρκεια της περιόδου των
Χριστουγέννων, τότε η επίδραση στα καθαρά κέρδη θα είναι

Αύξηση πωλήσεων 10%..................................

50τμχ

Περιθώριο συνεισφοράς................................

χ 100€

Μεταβολή (αύξηση) καθαρού κέρδους

5.000€

Ο υπολογισμός επαληθεύεται και από τον επόμενο πίνακα:

Όγκος πωλήσεων
Πωλήσεις
Μεταβλητό κόστοε

Περιθώριο συνεισφοράς

I
Press SA - Χρήμα2003
500τμχ
550τμχ Διαφορά 50τμχ Ανά μονάδα
12.500
125.000 137.500
250
75.000

82.500

7.500

50.000

55.000

5.000

150
100

0

-

Σταθερά έξοδα

40.000

40.000

Καθαρά κέρδη

10.000

15.000

Το

ποσοστό

του

περιθωρίου

-

|

5.000

συνεισφοράς

(contribution

margin,

CM)

υπολογίζεται ως ποσοστό επί των πωλήσεων:
Ύ CM - ^υνο^αΚ(-) περιθώριο συνεισφοράς
Συνολικές Πωλήσεις
%CM =

50.000
125.000

Μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς

100

Τιμή πώλησης

250

= 40% ή αλλιώς

= 40%.
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250€

100%

Μεταβλητό κόστος

75.000

150

60%

Περιθώριο συνεισφοράς

50.000

100

40%

Σταθερά έξοδα

40.000

Καθαρά κέρδη

10.000

1

e
“

CO

| 125.000C

Πωλήσεις (500*250€)

οο

% πωλήσεων

CM

Press SA - Χρή
| Συνολικά Ανά μονάδα

Η ερμηνεία αυτού το ποσοστού είναι απλή:

κάθε αύξηση των

πωλήσεων κατά 1€ συνεπάγεται αύξηση του περιθωρίου συνεισφοράς κατά
40€cents. Εφόσον βρισκόμαστε πέραν του νεκρού σημείου, τα 40ευρωλεπτά
είναι αύξηση του καθαρού κέρδους. Επομένως, αν η Press SA αναμένει
αύξηση των πωλήσεων κατά 40.000€ το επόμενο έτος, τα καθαρά κέρδη της
θα αυξηθούν κατά 40.000€ χ 40% = 16.000€, εφόσον δεν μεταβληθούν
παράλληλα και τα σταθερά κόστη.

Εωαουονέε τπε ανάλυσπε CVP
Ακολουθεί υπολογισμός μεταβολής του καθαρού κέρδους βάσει ανάλυσης
σεναρίων.

Σενάριο 1: Μεταβολή σταθερού κόστουε και όγκου πωλήσεων
Το τμήμα μάρκετινγκ της εταιρίας που εξετάζουμε θεωρεί πως μία
αύξηση των δαπανών προβολής & διαφήμισης (που θεωρούνται σταθερά
κόστη) κατά 10.000€, θα επιφέρει αύξηση των συνολικών πωλήσεων ίση με
24% (125.000*24%=30.000€ και σε μονάδες 500*24%=120). Η πρόκριση ή
μη της πρότασης κρίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Press SA - Χρήμα2003
Τ ρέχουσες Extra Διαφήμιση

Διαφορά

125.000

155.000

30.000

%
πωλήσεων
100%

Μεταβλητό κόστος

75.000

(620*150) 93.000

18.000

60%

Περιθώριο
συνεισφοράς

50.000

62.000

12.000

40%

Σταθερά έξοδα

40.000

50.000

10.000

Καθαρό κέρδος

10.000

12.000

2.000

Πωλήσεις

Η πρόταση κρίνεται επικερδής καθώς αυξάνει τα καθαρά κέρδη κατά
2.000€, επομένως το πρόσθετο διαφημιστικό κονδύλι εγκρίνεται. Υπάρχει και
ταχύτερος τρόπος υπολογισμού βάση του ποσοστού συνεισφοράς.
Έχουμε λοιπόν, αύξηση πωλήσεων 24%*125.000=30.000€. Από το
ποσό των

30.000€, το 40% ή 12.000€ αποτελεί αύξηση του καθαρού

κέρδους της επιχείρησης. Το επιπλέον κόστος διαφήμισης είναι 10.000€. Άρα
έχουμε τελικό όφελος 2.000€.

Σενάριο 2: Αλλαγή μεταβλητού κόστους και όγκου πωλήσεων
Η πρόσφατη έρευνα μάρκετινγκ της Press SA, έδειξε ότι αν περιλάβει
σε κάθε πακέτο 5 άδεια επανεγγράψιμα CD, οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά
20% (500*20%=ΙΟΟτμχ). Το κόστος για κάθε 5 CD είναι ίσο με 10€ και
θεωρείται μεταβλητό, καθώς θα προμηθεύεται μόνο όσα CD χρειάζονται,
ανάλογα με τον αριθμό των παραγγελιών. Αυτό συνεπάγεται μείωση του
περιθωρίου συνεισφοράς κατά 10€, δηλαδή κάθε πακέτο συνεισφέρει τώρα
90€. Το ερώτημα είναι αν θα πρέπει να προβεί σε αυτήν την κίνηση.
Προτεινόμενη κίνηση
600τμχ*90€ (Μεταβολή περιθωρίου συνεισφοράς).................................
Υπάρχουσα κατάσταση
500τμχ*100€.............................................................................................
Επιπλέον όφελος (αύξηση καθαρών κερδών)..............................
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Επομένως προκρίνεται η πρόταση καθώς αυξάνει τα συνολικά καθαρά κέρδη
της εταιρίας.

Σενάριο 3: Μεταβολή σταθερού κόστους, τιμής πώληση, όγκου πωλήσεων
Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόμοιων προγραμμάτων έχει
οξυνθεί ιδιαίτερα, ο υπεύθυνος marketer προτείνει μείωση της τιμής του
προϊόντος κατά 5% και ταυτόχρονη αύξηση των δαπανών διαφήμισης ύψους
15.000€. Πιστεύει ότι συνδυασμός αυτών των κινήσεων, θα επιφέρει αύξηση
πωλήσεων ίση με 40% για την περίοδο που εξετάζεται.
Μείωση της τιμής κατά 5% σημαίνει ότι το περιθώριο συνεισφοράς
μειώνεται κατά 250€*0,05=12,5€, διότι τα μεταβλητά και σταθερά έξοδα
παραμένουν

αμετάβλητα.

Αύξηση

του

όγκου

πωλήσεων

κατά

40%,

συνεπάγεται πώληση 200τμχ επιπλέον. Επομένως υπολογίζουμε:

Προτεινόμενη κίνηση
(500+200=) 700tuy * 87.5€ (το νέο περιθώριο συνεισφοράς)...

61.250€

Υπάρχουσα κατάσταση 500τμχ*100€..........................................

50.000€

Αύξηση περιθωρίου συνεισφοράς..............................................

11.250€

Αύξηση σταθερού κόστους (διαφήμιση)..................................

15.000

Μείωση καθαρού κέρδους.........................................................

(3.750C)

Άρα η πρόταση απορρίπτεται καθώς διαπιστώθηκε πως θα προκαλέσει μείωση
του καθαρού κέρδους.
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Σενάριο 4: Αλλαγή στο μεταβλητό kcxjtoc. στο σταθερό κόστοε και στον όγκο
των πωλήσεων.
Σύμφωνα με το αρχικό παράδειγμα, η επιχείρηση πουλά 500τμχ στη
διάρκεια

της

περιόδου

που

εξετάζουμε.

0

διευθυντής του

τμήματος

μάρκετινγκ πιστεύει ότι θα δώσει μεγάλη ώθηση στις πωλήσεις εάν έδινε
προμήθεια 20€ για κάθε λογισμικό πακέτο που θα προωθούσαν οι πωλητές της
επιχείρησης. Αυτή η νέα τακτική θα αντικαθιστούσε τον σταθερό μισθό των
6.000€/μήνα,

του

προσωπικού

πωλήσεων.

Η

ώθηση

στις

πωλήσεις

υπολογίζεται στο 20%, δηλαδή από 500τμχ σε 600τμχ.
Καταρχήν, η σύνδεση μισθού με τις πωλήσεις, όπως προτείνεται εδώ,
συνεπάγεται ότι το μεταβλητό κόστος θα αυξηθεί κατά το ποσό της
προμήθειας και συνολικά θα διαμορφωθεί σε 150+20=170€/μονάδα. Όμως,
τα συνολικά σταθερά έξοδα θα διαμορφωθούν στις 34.000€ (40.000-6.000).
Η πρόταση θα εξεταστεί ως εξής:

Τρέχουσες
Πωλήσεις 500τμχ
Συνολικά

Αύξηση
20% (ΘΟΟτμχ)
Συνολικά

Εττίτττωση
στο καθαρό
κέρδος
Διαφορά

150.000

Ανά
μονάδα
250

150

Γ600*(150+20)1
102.000

170

27.000

100

48.000

80

2.000

Πωλήσεις

125.000

Ανά
μονάδα
250

Μεταβλητό
κόστος

75.000

Περιθώριο
συνεισφοράς

50.000

Σταθερά έξοδα

40.000

34.000

6.000

Καθαρό
κέρδος

10.000

14.000

4.000

25.000

Η πρόταση αυξάνει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας κατά 4.000€, επομένως
προκρίνεται.
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Σενάριο 5: Τιμολόγηση εξαιρετικών (,έκτακτων) παραγγελιών
Υποθέτουμε ότι το τμήμα μάρκετινγκ εντόπισε έναν πελάτη που
ενδιαφέρεται να αγοράσει 200 πακέτα αυτού του λογισμικού, αρκεί να
συμφωνήσουν στην τιμή πώλησης. Υποθέτουμε ακόμα ότι η επιχείρηση θέλει
να κερδίσει από αυτήν τη διαδικασία 4.000€. Επομένως έχουμε:
Μεταβλητό κόστος πακέτου.............................................................

150€

Επιθυμητό κέρδος
4.000€ / 200 τμχ................................................................................

20€

Προτεινόμενη τιμή πώλησης ενός πακέτου......................................

170€

Σημείωση: Τα σταθερό κόστη δεν μεταβάλλονται________ _________________

Εφόσον λοιπόν η συνήθης δραστηριότητα της εταιρίας δεν εξαντλεί την
παραγωγική της ικανότητα, άρα δεν χρειάζεται να προβεί σε επενδύσεις
τεχνολογικού εξοπλισμού για την συγκεκριμένη παραγγελία, η παραπάνω τιμή
ικανοποιεί και το μεταβλητό κόστος παραγωγής αλλά και το επιθυμητό της
κέρδος. Εφόσον λοιπόν συμφωνήσουν με τον πελάτη σε αυτήν την τιμή ή σε
οποιαδήποτε τιμή που καλύπτει τα μεταβλητά κόστη και κάποιο ποσοστό
κέρδους, τότε η Press SA έχει όφελος να αποδεχτεί την πρόταση και να
εκτελέσει την παραγγελία.

Σπυασία πεοιθωοίου συνεισωοοάε
Τα

παραπάνω αποκαλύπτουν πως ο σημαντικότερος ρόλος του

περιθωρίου συνεισφοράς είναι ο επικερδέστερος συνδυασμός του μεταβλητού
κόστους, του σταθερού κόστους της τιμής πώλησης και του όγκου πωλήσεων.
Τα σενάρια

που

παρουσιάστηκαν αποτελούν

πρακτικές και

ρεαλιστικές

εφαρμογές αυτού του εργαλείου.
Το μέγεθος περιθωρίου συνεισφοράς ενός προϊόντος καθορίζει και την
έκταση των κινήσεων της εταιρίας σχετικά

με αυτό. Ένα
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μεγαλύτερο περιθώριο συνεισφοράς, «δικαιολογεί» μεγαλύτερα έξοδα π.χ.
διαφήμισης, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις του, κάτι που φυσικά δεν
συμβαίνει

για

κάποιο

προϊόν

με

μικρότερο

περιθώριο

συνεισφοράς.

Παράδειγμα αποτελούν τα ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, των οποίων οι
διαφημίσεις κατακλύζουν τα σχετικά περιοδικά, ενώ προϊόντα που αφορούν
π.χ. την γραφική ύλη, διαφημίζονται πολύ λιγότερο καθώς το περιθώριο
συνεισφοράς τους δεν είναι τέτοιο ώστε να καλύψει μεγάλες δαπάνες
προβολής. Αυτή η γνώση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το τμήμα μάρκετινγκ,
όταν σχεδιάζει τον προϋπολογισμό προβολής και διαφήμισης για οποιοδήποτε
προϊόν.

Ανάλυση Νεκρού Σηυείου
Ένα άλλο χρήσιμο και απλό εργαλείο στην ανάλυση κόστους - όγκου κέρδους, είναι η ανάλυση νεκρού σημείου. Με τον όρο αυτό εννοούμε το
ύψος των πωλήσεων στο οποίο η επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τα μεταβλητά
και σταθερά κόστη παραγωγής, ή αλλιώς, το ύψος των πωλήσεων όπου τα
κέρδη της είναι μηδέν -0-. Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου μπορεί να γίνει
με τη βοήθεια του περιθωρίου συνεισφοράς, διαιρώντας τα σταθερά κόστη με
το μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς.
Σταθερά Έξοδα
Νεκρό Σημείο σε μονάδες προϊοντος =-------------------------------------------------Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς

Με βάση το παράδειγμα της εταιρίας Press SA, τα σταθερά της έξοδα ήταν ίσα
με 40.000€, το μοναδιαίο περιθώριο συνεισφοράς 100€, επομένως το Νεκρό
Σημείο εκφρασμένο σε ποσότητα, είναι ίσο με 400 μονάδες. Για αυτήν την
ποσότητα,

η

εταιρία

καλύπτει

όλα

τα

κόστη

παραγωγής,

χωρίς

να

πραγματοποιεί κέρδη.
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Η έκφραση του Νεκρού Σημείου σε χρηματική αξία πωλήσεων,
υπολογίζεται διαιρώντας τα σταθερά κόστη με το ποσοστό περιθωρίου
συνεισφοράς. Επομένως, για την Press SA, έχουμε:
χτ
, „
Λ ,
Σταθερά Έξοδα
Νεκρό Σημείο σε αξία πωλήσεων =-----------------------------2-----------------Ποσοστό Περιθωρίου Συνεισφοράς

όρο,
Νεκρό Σημείο Press SA =

0.40

= 100.000€ .

Επομένως, για πωλήσεις ύψους 100.000€ η εταιρία δεν πραγματοποιεί
καθόλου κέρδη, καλύπτοντας απλά τα συνολικά κόστη παραγωγής του
προϊόντος. Αυτός ο τρόπος δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με τον προηγούμενο.
Πράγματι, 400μονάδες *250€=100.000€ συνολική αξία πωλήσεων.
Η ανάλυση Νεκρού Σημείου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για τις εταιρίες
που διαθέτουν ένα μίγμα προϊόντων και θέλουν να υπολογίσουν ένα μόνο
Νεκρό Σημείο για την επιχείρηση, ως σύνολο.

Η περίπτωση αυτή θα

παρουσιαστεί αργότερα.

Ανάλυση επιθυυητού κέρδοικ
Μια από τις βασικότερες λειτουργίες της ανάλυσης CVP είναι ο
υπολογισμός πωλήσεων για τη επίτευξη επιθυμητού κέρδους. Αυτό μπορεί να
συνδέεται με αποφάσεις που προέρχονται από την ανώτερη διοίκηση και να
αφορούν την επιθυμητή απόδοση των μετόχων που επενδύουν σε αυτήν την
επιχείρηση.
Αν υποθέσουμε ότι οι μέτοχοι της Press SA επιθυμούν να κερδίζουν
συνολικά

50.000€

το

μήνα,

θα

πρέπει

να

υπολογίσουν

τον

αριθμό

πωλούμενων μονάδων που αποφέρει αυτό το κέρδος. Με τη βοήθεια του
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ποσοστιαίου περιθωρίου συνεισφοράς και την προσθήκη του επιθυμητού
κέρδους, έχουμε τους ακόλουθους υπολογισμούς.
Μονάδες προϊόντος για επίτευξη κέρδους =

Σατθερά έξοδα + Επιθυμητό κέρδος
Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς

Επομένως μετά τους υπολογισμούς, έχουμε:
40.000 + 50.000
-------- —-------- = 900τμχ.

..
Αρα

όταν

. .
πουλά

900τμχ

, Γ.
(αξία

. .
πωλήσεων

900*250=225.000€) τότε κερδίζει 50.000€.

YnoAoviauoc περιθωρίου ασακιλείοε πωλήσεων
Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα κάθε εμπορικής επιχείρησης είναι
μέχρι ποιο σημείο μπορούν να πέσουν οι πωλήσεις προτού αρχίσουν να
εμφανίζονται ζημιές. Η απάντηση βρίσκεται στην ποσότητα πωλήσεων που
βρίσκεται «πάνω» από το Νεκρό Σημείο.
Περιθώριο Ασφαλείας =Πραγματικές Πωλήσεις - Πωλήσεις Νεκρού Σημείου

Μια άλλη μορφή έκφρασης είναι η ποσοστιαία και υπολογίζεται ως εξής:
Λ ,
.
. ,
Περιθώριο ασφαλείας σε €
%Περιθωριου Ασφαλείας =------------------------------------- .
Πραγματικές Πωλήσεις

Έχουμε ήδη υπολογίσει ότι το Νεκρό Σημείο της εταιρίας Press SA, αντιστοιχεί
σε πωλήσεις ύψους 100.000€. Με δεδομένο ότι μηνιαίως πουλά 500τμχ, που
αντιστοιχούν

σε

125.000€,

απομένουν

125.000-100.000=25.000€

ως

περιθώριο ασφαλείας. Ποσοστιαία, το περιθώριο ασφάλειας ισούται με
^ βββ = 20%. Υποθέτοντας οτι η εταιρία εμπορεύεται μονο αυτό το προιον,
μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να υπολογίσουμε το
περιθώριο ασφαλείας σε μονάδες ως εξής: 25.000€/250€=100τμχ. Επομένως
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η επιχείρηση μπορεί να αντέξει μείωση πωλήσεων μέχρι 25.000€ ή ΙΟΟτμχ,
προτού αρχίσει να παρουσιάζει ζημιές.
Η

παραπάνω ανάλυση παρουσιάζεται διαγραμματικά στο επόμενο

σχήμα.

Μινιια προϊόντων & ανάλυση Νεκρού Σηυείου
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, προσφέρει περισσότερα από ένα
προϊόντα, που ο συνδυασμός τους αποτελεί το μίγμα των προσφερόμενων
προϊόντων της επιχείρησης. Το τμήμα μάρκετινγκ προσπαθεί να δημιουργήσει
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τις ιδανικές αναλογίες των προϊόντων στο μίγμα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα
κέρδη της. Από την μέχρι τώρα ανάλυση έχει γίνει σαφές ότι δεν είναι ο όγκος
των

πωλήσεων

που

καθορίζει

την

κερδοφορία

αλλά

το

περιθώριο

συνεισφοράς. Οι υπεύθυνοι marketers θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη
τους, ώστε να στραφούν στην αύξηση των πωλήσεων των πιο κερδοφόρων
προϊόντων.
Η

παραγωγή

και

πώληση

πολλών

προϊόντων

ενέχει

αυξημένη

πολυπλοκότητα καθώς τα διαφορετικά προϊόντα, έχουν διαφορετικά κόστη
παραγωγής καθώς και διαφορετικό περιθώριο συνεισφοράς. Επομένως η
ανάλυση του Νεκρού Σημείου του μίγματος προϊόντων, θα εξαρτηθεί από την
αναλογία των προϊόντων στο μίγμα. Αυτό σημαίνει ακόμα, ότι το Νεκρό
Σημείο θα μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής
των προϊόντων στο μίγμα της επιχείρησης.
Από την θεωρία στην πράξη: υποθέτουμε ότι η εταιρία Press SA
διαθέτει

στην αγορά

εκτός από το

πρόγραμμα

«Χρήμα2003»

και το

πρόγραμμα «Μάρκετ2003», το οποίο ασχολείται με την ανάλυση στοιχείων
που αφορούν το τμήμα μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης (όπως αυτά που
παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία). Για το νέο πρόγραμμα παρουσιάστηκε
μεγάλη ζήτηση χάρη της καλής τιμής του και της έξυπνης προώθησης στους
φοιτητές σχολών οικονομικού περιεχομένου.
Στον επόμενο
προϊόντων,

τα

πίνακα,

περιθώρια

παρουσιάζονται τα

επιμέρους κόστη των

συνεισφοράς τους καθώς

και

το

περιθώριο

συνεισφοράς του μίγματος αυτού, για το μήνα Σεπτέμβριο 2003.
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Press SA - Μίγμα Προϊόντων - Σεπτέμβριος 2003
Χοήυα2003
Ποσότητα
%

Σύνολο
Ποσότητα
%

Μάοκετ2003
Ποσότητα
%

Πωλήσεις

125.000

100%

230.000

100%

355.000

100%

Μεταβλητά έξοδα

75.000

60%

92.000

40%

167.000

47%

Περιθώριο
Συνεισφοράς

50.000

40%

138.000

60%

188.000

53%

120.000

Σταθερά έξοδα
(δεν

καταμερίζονται)

Καθαρά κέρδη

68.000€

Νεκοό Σηυείο υίνυατοο

120.000
53%

= 226.415€

Το προϊόν «Μάρκετ2003» είναι πιο κερδοφόρο καθώς το περιθώριο
συνεισφοράς του είναι 60% σε σχέση με το 40% του άλλου προϊόντος. Το
συνολικό περιθώριο συνεισφοράς του μίγματος,
για

αυτές τις αναλογίες

προϊόντων,

το

υπολογίστηκε σε 53% ενώ

Νεκρό

Σημείο

του

μίγματος

υπολογίστηκε στις 226.415€.
Προσοχή: εάν μεταβληθεί η αναλογία συμμετοχής των προϊόντων στο
μίγμα, θα μεταβληθούν και το περιθώριο συνεισφοράς και το Νεκρό Σημείο.
Μια

τέτοια

περίπτωση

παρουσιάζεται

στον

πίνακα

Οκτωβρίου

2003.

Παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός ότι οι συνολικές πωλήσεις έμειναν
αμετάβλητες, το περιθώριο συνεισφοράς και το καθαρό κέρδος μειώθηκαν
σημαντικά. Αυτό συμβαίνει διότι τώρα, το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων το
καταλαμβάνει

το

λιγότερο

κερδοφόρο

προϊόν

«Χρήμα2003»,

συνδυασμό με την παράλληλη μείωση πωλήσεων του

που

σε

πιο-κερδοφόρου

«Μάρκετ2003», οδηγεί την επιχείρηση στην εικόνα που παρουσιάζεται εδώ.
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Press SA - Μίγμα Προϊόντων - Οκτώβριος 2003

I

230.000

Πωλήσεις
Μεταβλητά έξοδα

| 138.000

Περιθώριο
Συνεισφοράς

92.000

Σταθερά έξοδα
(δεν

Χοπυα2003
Ποσότητα
%

καταμερίζονται)

Καθαρά κέρδη

Σύνολο
Ποσότητα
%

100%

125.000

100%

355.000

100%

60%

50.000

40%

188.000

53%

40%

75.000

60%

167.000

47%

120.000

1
1

Νεκρό Σηυείο υίνυατοο

Μάοκετ2003
Ποσότητα
%

I

(πριν ήταν 68.000C) 47.000€
120.000
47%

255.319€

(πριν ήταν226.415€)

Όπως βλέπουμε, δεν μειώθηκαν μόνο τα κέρδη της εταιρίας αλλά τώρα
έχει πολύ υψηλότερο Νεκρό Σημείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Επομένως πρέπει να συντηρεί τις πωλήσεις της σε υψηλότερο σημείο ώστε να
αποφύγει την εμφάνιση ζημιών. Αυτό βέβαια μέχρι να μεταβληθούν εκ νέου οι
αναλογίες προϊόντων στο μίγμα της επιχείρησης.
Η χρήση CVP στο μίγμα προϊόντων είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν
εξετάζονται διάφορα σενάρια ποσοστών πωλήσεων καθώς το περιβάλλον της
αγοράς δεν είναι στατικό αλλά μεταβάλλεται διαρκώς. Το τμήμα μάρκετινγκ
γνωρίζει έτσι πιο προϊόν πρέπει να προωθήσει περισσότερο προκειμένου να
μεγιστοποιηθούν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.

Ποουήθεια επί των πωλήσεων
Πως όμως θα μπορέσει να δώσει κίνητρα στους υπεύθυνους πωλήσεων
ώστε αυτοί να αποδώσουν τα μέγιστα? Συνήθως οι αμοιβή των πωλητών είναι
ένα ποσοστό επί των πωλήσεων που τους αναλογούν ή συνδυασμός σταθερής
αμοιβής

και

ποσοστού

πωλήσεων.

Το

πιο

συνηθισμένο
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επιχειρήσεων είναι να υπολογίζουν τα ποσοστά αυτά με βάση την συνολική
χρηματική άξια των πωλήσεων. Αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερα εταιρικά κέρδη.
Για την επιχείρηση Press SA και τα δύο προϊόντα της έχουμε:

Τύπος προγράμματος
Χρήμα2003

Μάρκετ2003

Τιμή πώλησης
Μεταβλητά έξοδα

250€
150€

220€
88€

Περιθώριο συνεισφοράς

100€

132€

Εάν οι πωλητές αμείβονται με βάση τις συνολικές πωλήσεις, τότε θα
φροντίσουν να προωθήσουν περισσότερο το πρόγραμμα «Χρήμα 2003»
προκειμένου να αποκομίσουν την μέγιστη προμήθεια. Αυτό όμως, δεν είναι το
πιο κερδοφόρο προϊόν της εταιρίας.
Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα

αυτό,

πολλές εταιρίες

υπολογίζουν την αμοιβή των πωλητών με κριτήριο το περιθώριο συνεισφοράς
των προϊόντων της: η μεγιστοποίηση πωλήσεων εκείνων των προϊόντων με το
μεγαλύτερο περιθώριο συνεισφοράς, συνεπάγεται μεγιστοποίηση των κερδών
της εταιρίας. Επομένως και οι πωλητές, που είναι υπεύθυνοι για αυτό, θα
λάβουν την αμοιβή που τους αναλογεί με βάση τα κέρδη της εταιρίας, και όχι
τα συνολικά έσοδα. Άρα οι πωλητές φροντίζουν για την μακροβιότητα της
επιχείρησης την ίδια στιγμή που προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αμοιβή
τους.
Το παραπάνω κίνητρο δίνει λύση και σε ένα άλλο ζήτημα: το
προσωπικό πωλήσεων, στην προσπάθεια βελτίωσης των απολαβών τους, θα
προωθήσει εκείνο το μίγμα προϊόντων που μεγιστοποιεί τα κέρδη της
επιχείρησης. Άρα η επιχείρηση «απαλλάσσεται» από αυτή τη δραστηριότητα.

ΧΡΗΜΑ TOOIKONOMJKH ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

42

Μέρος 3ο

Υπολογισμός κερδοφορίας
πελάτη
και
προϊόντος

FINANCIAL ASPECTS OF MARKETING

KcoCocpooio πελάτη - Κερδοφορία nooiovroc
Η γνώση της κερδοφορίας του κάθε προϊόντος, κάθε πελάτη ή ακόμα
και κάθε παραγγελίας, είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση καθώς της
δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στο πιο κερδοφόρο
τμήμα της. Προκείμενου να εκτιμήσει ορθά το ποσοστό συμμετοχής τους στα
συνολικά κέρδη της επιχείρησης, οφείλει πρώτα να κοστολογήσει αυτές τις
δραστηριότητες.

Να

σημειωθεί

ότι

ο

κλασικός τρόπος

κοστολόγησης,

καταλογίζει τα άμεσα υλικά, την άμεση εργασία και ένα μέρος των συνολικών
σταθερών εξόδων (συνήθως με βάση τις ώρες λειτουργίας των μηχανών) για
την παραγωγή του προϊόντος που εξετάζεται, ώστε το κόστος που θα
προκόψει να αφαιρεθεί από τα έσοδα της πώλησης και να υπολογισθεί το
περιθώριο συνεισφοράς του.
Στο επόμενο κεφάλαιο, στα κέντρα κόστους, θα γίνει ανάλυση της
κερδοφορίας ολόκληρου τμήματος της επιχείρησης, όπου θα υπολογιστεί το
αντίστοιχο τμηματοποιημένο περιθώριο συνεισφοράς το οποίο προορίζεται
αφενός για την κάλυψη των σταθερών εξόδων όλης της επιχείρησης, και
αφετέρου για την παροχή ενός ποσοστού κέρδους. Ο σκοπός της ανάλυσης
που θα παρουσιαστεί αμέσως τώρα, είναι να αντιστοιχιστούν όσο το δυνατόν
περισσότερα από τα σταθερά κόστη (πιο γνωστά ως Γενικά Βιομηχανικά
Έξοδα ή ΓΒΕ) στα προϊόντα και στους πελάτες, ώστε η επιχείρηση να
σχηματίσει μια σαφή εικόνα για την κερδοφορία τους.
Παρακάτω θα αναλυθεί το εργαλείο ABC (activity-based costing:
κοστολόγηση κατά κέντρο δραστηριότητας) που δίνει μια σαφή εικόνα σχετικά
με την κερδοφορία του

προϊόντος και του

προκύπτουν έχουν γενικότερη

στρατηγική

πελάτη. Τα στοιχεία

σημασία,

αναφορικά

που

με το

μάρκετινγκ όμως, μπορεί να δώσουν σαφείς κατευθύνσεις ως προς την αγορά-
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στόχο, και την τιμή/ποσότητα στην οποία θα τεθούν προς πώληση ορισμένα
προϊόντα.

Activity-Based Costing A.B.C.: Βασικά γαοακτποιστικά
Η βασική φιλοσοφία αυτού του εργαλείου είναι η εξής : οι πελάτες
προκαλούν στην επιχείρηση δραστηριότητες οι οποίες καταναλώνουν τους
πόρους της. Επομένως η κατανομή των κόστους των επιχειρησιακών πόρων
πρέπει να γίνει με βάση αυτές τις δραστηριότητες.
Να τονιστεί ότι αυτό το εργαλείο, δεν αντικαθιστά τις μεθόδους
«κλασικής» κοστολόγησης καθώς αυτές προορίζονται για άλλη χρήση, με
κύρια τον υπολογισμό στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη
οικονομικών καταστάσεων, ενώ ορισμένοι υπολογισμοί που χρησιμοποιούνται
στο σύστημα ABC, προέρχονται απευθείας από αυτές τις μεθόδους.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου ABC αποτελούν και τις
κυριότερες διαφορές με το παραδοσιακό σύστημα κοστολόγησης. Έτσι λοιπόν,
στο ABC έχουμε:
1. Τόσο τα παραγωγικά όσο και τα μη-παραγωγικά κόστη μπορούν να
συσχετιστούν με τα προϊόντα
2. Συγκεκριμένα παραγωγικά κόστη ενδέχεται να μην συμπεριληφθούν
στο κόστος προϊόντων
3. Υπάρχουν συγκεκριμένες «δεξαμενές λειτουργικών δαπανών», κάθε
μία

από

τις

οποίες

κατανέμονται

στα

προϊόντα

&

στις

δραστηριότητες (και γενικότερα σε ότι καταναλώνει επιχειρησιακούς
πόρους), με ξεχωριστό τρόπο
4. Οι

βάσεις επιμερισμού συνήθως διαφέρουν σε σχέση με τα

παραδοσιακά

συστήματα

κοστολόγησης

(που

είθισται

να

χρησιμοποιούν την άμεση εργασία ή/και το άμεσο κόστος υλικών).
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Η ορθή χρήση αυτού του εργαλείου, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από τη γνώση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και ολόκληρης της
λειτουργίας της επιχείρησης, γενικότερα. Όπως θα φανεί αργότερα στην
πρακτική ανάλυση, ο επιμερισμός των διαφόρων ειδών κόστους, αλλά και η
κατανάλωση πόρων γενικότερα, στηρίζεται στον «διαμελισμό» κάθε μιας
δραστηριότητας, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό κόστους που της
αναλογεί. Για αυτό το λόγο η εφαρμογή του ABC, θα πρέπει να υποστηρίζεται
ενεργά από την κεντρική διοίκηση προς σε όλες της βαθμίδες της επιχείρησης.
Το

παρακάτω

σχήμα

παρουσιάζει

με απλό τρόπο τη

φιλοσοφία

του

συστήματος ABC.
Αντικείαενα Κόστους (π.γ. πελάτης ή προϊόν)

|Γ ~Ί\
| Α|
|| Β ί
,1 C Ι|

Δοασττιοιότητα

▼
Κατανάλωση Πόσων
(δείααενή κόστους)

|ϊ ΑΊ
| Β |Ι
|ι c ΐ|

▼
Αναλογούν Κόστος

Μια άμεση θετική συνέπεια της παραπάνω μελέτης των λειτουργιών,
είναι να κατηγοριοποιηθούν οι δραστηριότητες της επιχείρησης σε αυτές που
προσθέτουν αξία στο προϊόν, και σε αυτές που δεν προσθέτουν, δηλαδή αυτές
που και να μην υπήρχαν, το προϊόν πάλι θα παράγονταν (π.χ. αποθήκευση α'
υλών ή τελικού προϊόντος).

Επομένως η επιχείρηση είναι σκόπιμο να

περιορίσει κατά το δυνατόν, τη δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων. Εάν για
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παράδειγμα, ο προμηθευτής α' υλών καθυστερεί την παράδοση τους, με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να χρειάζεται να δεσμεύει χώρο για την αποθήκευση
τους με σκοπό την μελλοντική τους χρήση, ίσως θα έπρεπε να στραφεί προς
κάποιον προμηθευτή που να χρησιμοποιεί σύστημα JIT (Just-In-Time) ώστε
να διαθέσει τον χώρο αποθήκευσης σε μια άλλη κερδοφόρα δραστηριότητα.
Τα

κύρια

οφέλη

της

«κοστολόγησης

κατά

δραστηριότητα»

θα

αναφερθούν αρχικά εδώ και θα παρουσιαστούν αργότερα με το συγκριτικό
αριθμητικό παράδειγμα. Τα βασικά οφέλη συνοψίζονται στα εξής:
1. Τα έμμεσα κόστη μετατρέπονται σε άμεσα με αποτέλεσμα τον
ακριβέστερο υπολογισμό του μοναδιαίου κόστους. Υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις όπου προϊόντα που θεωρούνταν κερδοφόρα, μετά την
εφαρμογή του εργαλείου ABC, αποδείχτηκαν ζημιογόνα.
2. Η

μελέτη

των

λειτουργιών - δραστηριοτήτων,

ή

αλλιώς

η

διερεύνηση των αιτιών του κόστους, δίνει στην επιχείρηση τη
δυνατότητα να οργανώσει καλύτερα τις δραστηριότητες της ώστε
να οδηγηθεί σε μείωση του, γεγονός που από μόνο του αποτελεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαδικασία διοίκησης κόστους που
βασίζεται στο ABC, είναι γνωστή

με τον όρο Activity-Based

Management.
Ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα στην εφαρμογή του ABC είναι
ότι στα πρώτα έτη της εφαρμογής του έχει υψηλό κόστος λειτουργίας καθώς
προϋποθέτει εντοπισμό των δραστηριοτήτων, μέτρηση του όγκου τους,
εκπαίδευση του προσωπικού με βάση αυτή τη φιλοσοφία και, τέλος, τη
σταθερή εφαρμογή και χρήση του εργαλείου.
Οι

βασικότερες

προϋποθέσεις

εφαρμογής

του

εργαλείου

αυτού

αποτελούν και τους βασικότερους λόγους που τα «κλασικά» συστήματα
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κοστολόγησης δεν

μας δίνουν αξιόπιστα

αποτελέσματα

για

ορισμένες

επιχειρήσεις.
Ποοϋποθέσεκ::
1. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) έχουν υψηλή συμμετοχή στα
έτοιμα προϊόντα (ή στις υπηρεσίες)
2. Τα

προσφερόμενα

προϊόντα

δεν

παράγονται

με

ομοιόμορφη

παραγωγική διαδικασία αλλά με ξεχωριστή και περίπλοκη για κάθε
ένα από αυτά
3. Η τεχνολογία παραγωγής άλλαξε (εξελίχθηκε) και η επιχείρηση
πρέπει να προβεί σε νέες επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

Σγεδιασμός του συστήυατοο ABC
Υποθέτουμε ότι αυτό το εργαλείο πρόκειται να εφαρμοσθεί στην
επιχείρηση «Greek Metal SA». Πρόκειται για μια βιομηχανία μετάλλου που
εξειδικεύεται στην παραγωγή σωλήνων κάθε μήκους και διαμέτρου, καθώς και
στην κατασκευή μεταλλικών σκελετών κα βάσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες των πελατών της. Οι τελευταίοι αποτελούνται τόσο από ιδιώτες όσο
και από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
Τα βήματα σχεδίασης του ABC για την «Greek Metal» είναι τα εξής:
1. Επιλογή

και

κατηγοριοποίηση

των

δραστηριοτήτων

που

θα

χρησιμοποιηθούν από το ABC
2. Όπου

είναι

εφικτό,

αναθέτονται

απευθείας

τα

κόστη

στις

δραστηριότητες που τα προκαλούν (δεν επιμερίζονται με βάση το
ABC)
3. Καταμερισμός του (συνολικού) κόστους σε ξεχωριστές δεξαμενές
κόστους βάσει δραστηριοτήτων
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4. Υπολογισμός

των

ποσοστών

συμμετοχής

αυτών

των

δραστηριοτήτων στις δεξαμενές κόστους
5. Εξαγωγή

αποτελεσμάτων

και

προετοιμασία

επιχειρησιακών

αναφορών. Εδώ αποκαλύπτεται η κερδοφορία του κάθε πελάτη και
του κάθε προϊόντος.
Η συγκεκριμένη εταιρία έχει αφενός την παραγωγική και αφετέρου την
εμπορική δραστηριότητα. Επομένως θα επιλέξει τις κυριότερες εργασίες που
σχετίζονται με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, η παραγγελία ενός
προϊόντος απαιτεί μέρος του χρόνου απασχόλησης του εργαζόμενου που θα
την

αναλάβει,

σκελετούς),

σχεδίασμά του

προϊόντος (μόνο

προετοιμασία των μηχανών,

για

τους

παραγωγή του

μεταλλικούς

προϊόντος και

αποστολή της παραγγελίας.

ABC: ομαδοποίηση δραστηριοτήτων
Ο συνηθέστερος τρόπος ομαδοποίησης των δραστηριοτήτων, που
προτείνεται από την πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών συγγραμμάτων,
βασίζεται στις εξής πέντε διακρίσεις:
1. Δοαστποιότπτεε επιπέδου υονάδαε : είναι αυτές που γίνονται κάθε
φορά που παράγεται έστω και μία μονάδα οποιουδήποτε προϊόντος.
Τα κόστη αυτών των δραστηριοτήτων επιμερίζονται στον αριθμό
των συνολικών μονάδων που θα παραχθούν.
2. Δραστηριότητες επιπέδου παοτίδαα αναφέρονται σε αυτές που είναι
λαμβάνουν χώρα

κάθε φορά

που

μια

παρτίδα

πρόκειται να

κατασκευαστεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προϊόντων της
παρτίδας. Παράδειγμα αποτελούν η τοποθέτηση της παραγγελίας, η
προετοιμασία των μηχανημάτων, η προετοιμασία αποστολής των
προϊόντων κλπ.
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3. Δοαστηοιότητεο επιπέδου noo'iovroc: αναφέρονται σε συγκεκριμένα
προϊόντα

και

πρόκειται για δραστηριότητες που θα συμβούν

ανεξάρτητα από τον αριθμό παρτίδων και τον όγκο παραγωγής και
πώλησης των προϊόντων. Συνήθως πρόκειται για δραστηριότητες
σχεδιασμού του προϊόντος, διαφήμισης και προβολής κ.α.
4. Δοαστποιότπτεε

επιπέδου

πελάτη:

αυτές

σχετίζονται

με

την

προσέγγιση πελατών και αφορούν τηλεφωνικές πωλήσεις, αποστολή
καταλόγου

καθώς και τεχνική

υποστήριξη

πελατών

που

δεν

σχετίζεται με συγκεκριμένα προϊόντα. Συνήθως εδώ περιλαμβάνεται
η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων του τμήματος μάρκετινγκ.
5. Δραστποιότπτεε εταιρικού
περιλαμβάνονται

όλες

πραγματοποιούνται
εξυπηρετούνται,

ποια

επιπέδου:
εκείνες

ανεξάρτητα
&

πόσα

σε αυτήν την κατηγορία
οι

δραστηριότητες

με

το

προϊόντα

ποιοι

που

πελάτες

παράχθηκαν,

πόσες

παρτίδες εστάλησαν κλπ. Εδώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες
όπως

η κατασκευή ενός επιχειρησιακού δικτύου υπολογιστών, οι

αναφορές προς τους μετόχους της εταιρίας, τα έξοδα σύναψης
δανείων και οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τις κατηγορίες που έχουν
ήδη αναφερθεί.
Να σημειωθεί ότι η μελέτη των εργασιών και η ομαδοποίησή τους
βασίζεται κατά πολύ στην κρίση των στελεχών που τις επιβλέπουν. Δεν
υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες που να αφορούν την παραπάνω διαδικασία παρά
μόνο η προσπάθεια ομαδοποίησης όσο το δυνατόν σχετικότερων εργασιών.

Καταυεοισυόο του κόστουο σε Εενωοιστέο δεΕαυενές κόστουο
Για την Greek Metal, ως κύρια αντικείυενα κόστουο θεωρούνται:
♦ η παραγωγή των προϊόντων (->Τμήμα Παραγωγής)
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♦

η ικανοποίηση της παραγγελίας (->Διοικητικές Λειτουργίες )

♦ και οι ενεργοί πελάτες της (-> Τμήμα Μάρκετινγκ)
Τα

ΓΒΕ των σχετικών τμημάτων

που

σχετίζονται

με αυτά τα

αντικείμενα κόστους, αναλύονται στον επόμενο πίνακα.

Τυήυα παραγωγής
>

<3

1

Ε

Ο

1
1
1

Σύνολο

—-€—
500.000
300.000
120.000
80.000

1.000.000

-Αμοιβές διοικητικών υπαλλήλων
-Απόσβεση εξοπλισμού γραφείων
-Leasing διοικητικού κτιρίου

400.000
50.000
60.000

510.000

-Αμοιβές εργαζομένων στο τμήμα μάρκετινγκ
-Έξοδα πωλήσεων

250.000
50.000

300.000

-Έμμεση εργασία
-Απόσβεση μηχανημάτων
-Αναλώσιμες ύλες
-Leasing κτιρίου παραγωγής

Γενική Διοίκηση

Συνολικά ΓΒΕ

1.810.000

Η εταιρία Greek Metal αποφάσισε να εφαρμόσει το σύστημα ABC
δημιουργώντας αρχικά 5 δεΕαυενέε κόστουε με βάση τις δραστηριότητες που
επέλεξε να συμπεριλάβει και να αναλύσει. Αναλυτικά, η πρώτη δεξαμενή
κόστους ορίστηκε με βάση τις παραγγελίες πελατών. Το μέτρο αυτής της
δραστηριότητας είναι ο αριθμός των παραγγελιών που έλαβε. Αυτή η
δραστηριότητα είναι επιπέδου παρτίδας καθώς περιλαμβάνει διαδικασίες που
ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγγελίας και το προϊόν που
αυτή αφορά.
Η δεύτερη δεξαμενή κόστους αφορά το σχεδίασμά του προϊόντος. Η
μέτρηση αυτής της δραστηριότητας γίνεται με βάση των αριθμό των
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προϊόντων που

σχεδιάστηκαν.

Πρόκειται

για

δραστηριότητα

επιπέδου

προϊόντος καθώς η διαδικασία δεν εξαρτάται από τον αριθμό των τεμαχίων
που θα παραγγελθούν.
Η τρίτη δεξαμενή κόστους αφορά το μέγεθος της παραγγελίας. Σε
αυτήν θα ανατεθούν όλα τα

κόστη όπως η

ηλεκτρική ενέργεια

που

καταναλώθηκε, τις διάφορες αγορές που έκανε η επιχείρηση για αυτήν την
παραγγελία

καθώς

και

ένα

ποσοστό

απόσβεσης του

εξοπλισμού

που

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της. Το μέτρο αυτής της δραστηριότητας
είναι οι ώρες λειτουργίας των μηχανώι και πρόκειται για δραστηριότητα
επιπέδου

μονάδας καθώς κάθε μία

από τις μονάδες που

παράχθηκε,

κατανάλωσε ένα ποσοστό των πόρων που προαναφέρθηκαν.
Τέταρτη δεξαμενή κόστους είναι οι πελατειακές σχέσεις. Περιλαμβάνει
τα έξοδα δημοσίων σχέσεων, την αποστολή διαφημιστικών φυλλαδίων κλπ.
Πρόκειται φυσικά για δραστηριότητα επιπέδου πελάτη και το μέτρο της είναι ο
αριθμός των ενεργών πελατών.
Η πέμπτη και τελευταία δεξαμενή κόστους αφορά όλες τις υπόλοιπες
δραστηριότητες

που δεν μπορούν να ανπστοιχισθούν σε καμιά από τις

προηγούμενες δεξαμενές.

Εδώ

περιλαμβάνονται

και τα

κόστη της μη

χρησιμοποιούμενης παραγωγικής δυναμικότητας και αυτό διότι το σύστημα
ABC

ασχολείται

με

την

ποσότητα

πόρων

που

καταναλώθηκαν

στην

πραγματικότητα, και όχι με το τι θα μπορούσε να καταναλωθεί. Όταν λοιπόν
μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί πλήρως την παραγωγική της δυναμικότητα,
το κόστος της μη χρήσης περιλαμβάνεται σε αυτήν την δεξαμενή. Να
σημειωθεί ότι τα κόστη αυτής της πέμπτης δεξαμενής, δενβα καταμεριστούν
στα προϊόντα καθώς δεν προκλήθηκαν από αστό.
Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις 5 δεξαμενές κόστους
της εταιρίας Greek Metal.
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ABC in Greek Metal
Δεξαμενή κόστους

Μέτοησπ δοαστηοιότηταε

1. Παραγγελίες πελατών

_____^ Αριθμός παραγγελιών

2. Σχεδιασμός προϊόντος

* Αριθμός προϊόντων που σχεδιάστηκαν

3. Μέγεθος παραγγελίας

------- ► Ώρες λειτουργίας μηχανών

4. Πελατειακές σχέσεις

------- ► Αριθμός ενεργών πελατών

5. Λοιπές δραστηριότητες_____^ (Δεν καταμερίζονται)

Αφού

λοιπόν

καθορίστηκαν

οι

δεξαμενές

κόστους,

μένει

να

αντιστοιχιστούν σε αυτές τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ). Υπενθυμίζεται
ότι τα άμεσα κόστη πηγαίνουν απευθείας στα σχετικά αντικείμενα κόστους,
όταν αυτό είναι εφικτό.

Υπολογισμός των ποσοστών συμμετογής των δραστηριοτήτων στις δεξαμενές
κόστουε
Αυτή είναι μια εργασία που δεν ορίζεται με σαφείς κανόνες αλλά γίνεται
ξεχωριστά για κάθε επιχείρηση. Εδώ, η κρίση του στελέχους είναι υψίστης
σημασίας καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος υπολογισμού του ποσοστού
συμμετοχής των επιμέρους λειτουργιών στα συνολικά έξοδα κάθε τμήματος,
εκτός και αν πρόκειται για ξεκάθαρες περιπτώσεις. Θεωρούμε ότι ο επόμενος
πίνακας

αποτελεί

την

ανάλυση

των

ποσοστών

συμμετοχής

κάθε

δραστηριότητας στις δεξαμενές κόστους, με βάση την κατανομή των ΓΒΕ στις
πηγές κόστους που επιλέχθηκαν.
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Αντικείμενα
Κόστους

Δεξαμενές Κόστους
Λοιπές
Παραγγελίες Σχεδιασμός Μέγεθος Πελατειακές
πελατών
προϊόντος Παραγγελίας σχέσεις Δραστηριότητες Σύνολο
^m

Τμήμα παραγωγής

20%

40%
0%

20%
60%

10%
0%

5%
20%

100%
100%

0%

10%

50%

0%

40%

100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

15%

5%

10%

30%

40%

100%

30%

0%

0%

25%

45%

100%

25%

-Έμμεση εργασία
-Απόσβεση μηχανημάτων
-Αναλώσιμες ύλες
-Leasing κτιρίου
παραγωγής
Γενική Διοίκηση
-Αμοιβές διοικητικών
υπαλλήλων
-Απόσβεση εξοπλισμού
γραφείων
-Leasing διοικητικού
κτιρίου
Τμήμα Μάρκετινγκ
-Αμοιβές εργαζομένων
στο τμήμα μάρκετινγκ

0%

0%

0%

0%

100%

100%

20%

10%

0%

60%

10%

100%

-Έξοδα πωλήσεων

10%

0%

0%

70%

20%

100%

Η ποσοτική έκφραση των παραπάνω ποσοστών με βάση τα συνολικά ΓΒΕ
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Οι υπολογισμοί της πρώτης γραμμής
λειτουργούν σαν «οδηγοί» για τους όλους τους υπόλοιπους.
Αντικείμενα
Κόστους

Τμήμα παραγωγής
-Έμμεση εργασία
-Απόσβεση μηχανημάτων
-Αναλώσιμες ύλες
-Leasing κτιρίου
παραγωγής
Γενική Διοίκηση
-Αμοιβές διοικητικών
υπαλλήλων
-Απόσβεση εξοπλισμού
γραφείων
-Leasing διοικητικού κτιρίου
Τμήμα Μάρκετινγκ
-Αμοιβές εργαζομένων
στο τμήμα μάρκετινγκ
-Έξοδα πωλήσεων

Σύνολο

Παραγγελίες
πελατών

Δεξαμενές Κόστους
Μέγεθος
Πελατειακές
Λοιπές
Παραγγελίας σχέσεις Δραστηριότητες Σύνολο

Σχεδιασμός
προϊόντος

25%χ500.000
=125.000

40%χ500.000 20%χ500.000 10%χ500.000
=200.000
= 100.000
=50.000

5%χ500.000=
25.000 500.000

60.000

0

180.000

0

60.000

300.000

0

12.000

60.000

0

48.000

120.000

0

0

0

0

80.000

80.000

60.000

20.000

40.000

120.000

160.000

400.000

15.000

0

0

12.500

22.500

50.000

0

0

0

0

60.000

60.000!

50.000

25.000

0

150.000

25.000

250.000

5.000

0

0

35.000

10.000

50.000

315.000

257.000

380.000

367.500
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Αφού λοιπόν υπολογιστούν τα σύνολα των δεξαμενών κόστους,
μπορούμε

να

προχωρήσουμε

δραστηριότητας.

στη

μοναδιαία

ανάλυση

κόστους

κάθε

Οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τα στοιχεία που δίνονται

από την επιχείρηση σχετικά με τον αριθμό των παραγγελιών, τον αριθμό των
ενεργών

πελατών,

τα

προϊόντα

που

σχεδιάζει

καθώς

και

τις

ώρες

απασχόλησης των μηχανών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το κόστος
κάθε μιας από τις δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν.

Δεξαμενές Κόστους

Σύνολο
Συνολικές
δραστηριότητες
(δίνονται)

Παραγγελίες
Πελατών

Σχεδιασμός
Προϊόντος

Μέγεθος
Παραγγελίας

Πελατειακές
Σχέσεις

Λοιπές
Δραστηριότητες

Σύνολο

315.000

257.000

380.000

367.500

490.500

1.810.000

1.000
παραγγελίες

200 σχέδια

20.000
μηχανο-ώρες

100 ενεργοί
πελάτες

(Δραστηριότητες
που
δεν
κατανέμονται)

Μοναδιαίο
κόστος
315€/παοαννελία 1.285€/σγέδιο 19€/υηχανοώοα
δραστηριότητα^

3.675€/πελάτη

J

Η γνώση του κόστους σε επίπεδο μονάδας, αποτελεί πολύ σημαντική
πληροφόρηση για την εταιρία, καθώς έχει μια σαφή και αξιόπιστη εικόνα
σχετικά με τα πραγματικά κόστη των επιμέρους δραστηριοτήτων της. Για
παράδειγμα, έχει γνώση σχετικά με τον ελάχιστο όγκο κάθε παραγγελίας ώστε
αυτή να ικανοποιεί τα βασικά κόστη επεξεργασίας της. Η Greek Metal πολλές
φορές δέχεται παραγγελίες που δεν υπερβαίνουν τα 200€. Από τον πίνακα
όμως βλέπουμε ότι η αξία της παραγγελίας αυτής, υπολείπεται κατά πολύ
ακόμη και του κόστους εκτέλεσης της, που σύμφωνα με το ABC, ορίστηκε στα
315€. Αυτό είναι του ουσιαστικό όφελος του συστήματος ABC, όπως
περιγράφεται καλύτερα στο επόμενο παράδειγμα.
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Υπολογισμός κερδοφορίας προϊόντων και πελατών
Με το εργαλείο ABC καταμερίστηκαν τα ΓΒΕ στις δραστηριότητες. Από
τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, παίρνουμε τα στοιχεία άμεσου
κόστους, ώστε τελικά να υπολογιστεί το περιθώριο συνεισφοράς κάθε
προϊόντος / πελάτη / παραγγελίας στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.
Για λόγους ευκολίας υποθέτουμε ακόμα ότι η επιχείρηση «Εξόρυξη
ΑΕ», μοναδικός πελάτης της

Greek Metal για αυτή τη χρονιά, έκανε 2

παραγγελίες 200 μέτρων σωληνώσεων έκαστη, και μια παραγγελία που
αφορούσε μια περίπλοκη μεταλλική κατασκευή η οποία προορίζεται για την
στήριξη ενός ειδικού μηχανήματος.

Έστω ότι ο ακόλουθος πίνακας δίνει τις

απαιτούμενες πληροφορίες κόστους και τιμής για αυτά τα προϊόντα που
εξετάζουμε:
Μεταλλικοί Σωλπνεε
-Δεν απαιτείται σχεδιασμός του προϊόντος
-Κάθε μέτρο σωλήνα απαιτεί λειτουργία μηχανών για Ά της ώρας
-Τιμή πώλησης 34€/μέτρο
-Κόστος άμεσης εργασίας και των 400 μέτρων, 1 850€ Ί
-Συνολικό κόστος α’ υλών, 2.110€

J

-Έξοδα αποστολής 180€ και για τις δύο παραγγελίες

—►

Από κλασική
κοστολόγηση
Άμεση ανάθεση

Εξατουικευυένη Μεταλλική κατασκευή
-Απαιτείται σχεδιασμός του προϊόντος
-Χρειάζονται 4 ώρες λειτουργίας των μηχανών
-Τιμή πώλησης 650€

_
-Κοστος άμεσης εργασίας 50€
-Κόστος α’ υλών 13€
-Έξοδα αποστολής 25€

-ι
1

Από κλασική
κοστολόγηση

J

—► Άμεση ανάθεση

Τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε ώστε να υπολογίσουμε
τα περιθώρια συνεισφοράς κάθε προϊόντος αλλά και την κερδοφορία του
συγκεκριμένου πελάτη με βάση τις παραγγελίες που έκανε, στη χρονιά που
εξετάζουμε.
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1

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μεταλλικοί Σωλήνες
13.600€

Πωλήσεις (400μέτρα * 34€)

Κόστος
Α' ύλες..........................................................................
Αμεση εργασία............................................................
Εξοδα αποστολής........................................................
Εξοδα παραγγελίας (2*315€).....................................
Σχεδιασμός προϊόντος................................................
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων (200ώρες*19€)...

2.110
1.850
180
630
0
3.800
8.570€

Σύνολο κόστους

Περιθώριο συνεισφοράς

5.030€

Εξατομικευμένη μεταλλική κατασκευή
650€

Πωλήσεις (1 κατασκευή)

Κόστος
Α' ύλες...........................................................................
Αμεση εργασία..............................................................
Εξοδα αποστολής.........................................................
Εξοδα παραγγελίας (1 *315€).........................................
Σχεδιασμός προϊόντος....................................................
Κόστος λειτουργίας μηχανημάτων (4ώρες*19€)...........
Σύνολο κόστους

13
50
25
315
1.285
76
1.764€

Περιθώριο συνεισφοράς

(1.114€)

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη - Εξόρυξη ΑΕ
Περιθώριο συνεισφοράς προϊόντων
Μεταλλικοί Σωλήνες
Ειδική μεταλλική κατασκευή
Συνολικό πεοιθώοιο συνεισφοράς
Εξοδα πελατειακών σχέσεων

Περιθώριο συνεισφοράς πελάτη

ΧΡΗΜΑ TOOIKONOMIKH ΔΙΑΣΤΑΣΗ TOY ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

5.030€
(1.114€)
3.916€
3.675€

241€
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Από την ανάλυση ABC, αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση δεν ωφελείται
από την παραγωγή του ειδικού μεταλλικού σκελετού, αντίθετα, ζημιώνεται
κιόλας. Θα πρέπει είτε να τιμολογήσει διαφορετικά το προϊόν, είτε να
μεταβάλει ή και να διακόψει την παραγωγική του διαδικασία, ειδάλλως όσο το
παράγει, τόσο θα συνεχίσει να ζημιώνεται.
Οι εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες που προέκυψαν από τη χρήση του
συστήματος ABC, μπορούν να αξιοποιηθούν από το τμήμα μάρκετινγκ ώστε
να ασχοληθεί περισσότερο με τους πιο κερδοφόρους λογαριασμούς, παύοντας
ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τους ζημιογόνους. Επίσης μπορεί να καθορίσει ένα
ελάχιστο όριο παραγγελίας ενώ π.χ., θα μπορούσε να παρέχει έκπτωση στις
παραγγελίες μεγάλων ποσοτήτων, αυξάνοντας αφενός τη ζήτηση του
προϊόντος,

αξιοποιώντας

αφετέρου

αποδοτικότερα

τον

μηχανολογικό

εξοπλισμό που διαθέτει. Εναλλακτικά μπορεί να επιβάλει κλιμακωτή χρέωση
ανάλογα και με τις προδιαγραφές του κάθε προϊόντος.
Η ανάλυση αυτή δείχνει ακόμα και ποιες είναι οι πιο κοστοβόρες
διαδικασίες κατευθύνοντάς την εταιρία

σε συγκεκριμένες αλλαγές και

μεταβολές, είτε της διαδικασίας παραγωγής, είτε των υπόλοιπων λειτουργιών
της.

Στο

συγκεκριμένο

παράδειγμα,

το

κόστος

σχεδιασμού

του

εξατομικευμένου προϊόντος είναι σχεδόν διπλάσιο της τιμής πώλησης του.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει την επιχείρηση στην αναδιαμόρφωση
ολόκληρης της διαδικασίας σχεδιασμού. Εξαιρείται βέβαια η περίπτωση όπου η
επιχείρηση διαθέτει αυτό το ζημιογόνο προϊόν εν γνώσει της, είτε με σκοπό να
προσελκύσει ζήτηση και για τα υπόλοιπα κερδοφόρα προϊόντα της, είτε διότι
οι πελάτες το «απαιτούν» μαζί με την παραγγελία των άλλων προϊόντων.
Επιπλέον, αδιαμφισβήτητη είναι και η συμβολή του ABC στη διαδικασία
της τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών.
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Σύγκριση ABC με κλασικά συστήματα κοοτολόγησηο
Η ανάλυση ABC είναι σκόπιμο να ολοκληρωθεί με τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων που υπολογίζονται με την κλασική μέθοδο κοστολόγησης.
Σύμφωνα με αυτήν, θα υπολογίσουμε το περιθώριο συνεισφοράς κάθε
προϊόντος με βάση την άμεση κατανάλωση πόρων, των α' υλών και της
εργασίας (χρόνος απασχόλησης μηχανημάτων). Σχετικά με την τελευταία, στο
κλασικό σύστημα

κοστολόγησης,

υπολογίζεται διαιρώντας τα

ΓΒΕ που

αφορούν την παραγωγική διαδικασία με τον συνολικό αριθμό μηχανοωρών
που διαθέτει η επιχείρηση. Τα ΓΒΕ της παραγωγικής διαδικασίας είναι
1.000.000C σύμφωνα με τον πίνακα «αντικειμένων κόστους». Ακόμη, σε
ετήσια βάση, οι μηχανές λειτουργούν 20.000 ώρες. Επομένως, το κόστος μιας
μηχανοώρας είναι 50€. Άρα έχουμε

Μεταλλικοί σωλήνες

13.600€

Πουλήσεις (400*34€)
Έξοδα
Άμεση εργασία (δίνεται)

1.850€

Α’ ύλες (δίνεται)

2.110€

ΓΒΕ παραγωγικής διαδικασίας (200 ώρες * 50€)

10.000€

Σύνολο κόστους

13.960€

Περιθώριο Συνεισφοράς

(360€)

Εξατομικευμένη μεταλλική κατασκευή

Πουλήσεις (1*650€)

650€

Έξοδα
Άμεση εργασία (δίνεται)

50€

Α' ύλες
ΓΒΕ παραγωγικής διαδικασίας (4 ώρες * 50€)

13€
200€

Σύνολο κόστους

263€

Περιθώριο Συνεισφοράς

387€
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Εύκολα διαπιστώνουμε πόσο παραπλανητική μπορεί να είναι η εικόνα
αναφορικά με την κερδοφορία των διάφορων προϊόντων, όταν αυτή
υπολογίζεται με το κλασικό σύστημα κοστολόγησης. Επιπλέον, δεν είναι
δυνατή η ανάλυση κερδοφορίας του πελάτη.
Ποιες είναι οι κύριες αιτίες αυτής της διαφοράς αποτελεσμάτων? Στην
περίπτωση που εξετάζουμε, οι ακόλουθες, και οφείλονται στον τρόπο
επιμερισμού των ΓΒΕ στα προϊόντα.
1. Η

κλασική

κοστολόγηση

μοιράζει το κόστος σχεδίασης του

μεταλλικού σκελετού, σε όλα τα προϊόντα, ανεξάρτητα αν αυτά
χρήζουν σχεδίασης. Στο σύστημα ABC το κόστος σχεδίασης
καταμερίζεται

μόνο

στο

προϊόν

που

προκάλεσε

αυτήν

τη

δραστηριότητα.
2. Το κόστος παραγγελίας (δραστηριότητα επιπέδου παρτίδας), με το
κλασικό σύστημα κοστολόγησης επιμερίζεται με βάση το χρόνο
λειτουργίας των μηχανών (δραστηριότητα επιπέδου μονάδας).
Επομένως,

τα

πιο

χρονοβόρα-στην-παραγωγή

προϊόντα,

καταναλώνουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους προώθησης της
παραγγελίας. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό διότι η προώθηση της
παραγγελίας δεν διαφοροποιείται είτε πρόκειται για προϊόντα που
παράγονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, ενώ δεν
επηρεάζεται και από τον όγκο της παραγωγής. Η ανάλυση ABC δίνει
ορθότερα αποτελέσματα.

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ του συστήματος ABC και της κλασικής
κοστολόγησης αναφορικά με τον υπολογισμό κόστους προϊόντος είναι η εξής:
η κλασική κοστολόγηση λαμβάνει υπόψη της μόνο τα έξοδα παραγωγής του
προϊόντος. Το εργαλείο ABC συνυπολογίζει τόσο τα παραγωγικά όσο και τα μη
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παραγωγικά έξοδα, στην έννοια «κόστος προϊόντος». Επιπλέον, στο ABC,
διάφορα ΓΒΕ που αφορούν την γενικότερη ύπαρξη της εταιρίας (π.χ. Leasing)
δεν επιμερίζονται στα προϊόντα. Το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος της
αδρανούς παραγωγικής διαδικασίας (idle capacity). Στο κλασικό σύστημα
κοστολόγησης τα παραπάνω επιμερίζονται στο κόστος προϊόντων. Για το λόγο
αυτό, η έννοια «κόστος προϊόντος» σε αυτήν την ενότητα, έχει διαφορετικό
νόημα σε σχέση με τα υπόλοιπα μέρη της εργασίας, ακριβώς διότι εδώ
περιλαμβάνει μόνο το κόστος των υλών που καταναλώθηκαν από και εξαιτΐας
της παραγωγής του, είτε αφορούν την καθαρά παραγωγική δραστηριότητα
είτε όχι.
Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται διαγραμματικά το σύστημα ABC.
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Κέντοο

Kootouc

- Κέοδουε - Επένδυσης

Σε κάθε δεδομένη στιγμή, οι πόροι μιας επιχείρησης είναι περιορισμένοι.
Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ένα αναλυτικό σχέδιο που να υποδεικνύει τον
τρόπο κατανομής των πόρων σε εκείνες τις δραστηριότητες που αξιοποιούν
καλύτερα τους σκοπούς της. Ένα τέτοιο σχέδιο περιλαμβάνει λεπτομερείς
προβλέψεις πωλήσεων καθώς και σημεία-κλειδιά που καθορίζουν το κόστος
λειτουργίας, όπως το κόστος πωληθέντων και το κόστος εργασίας.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις συνήθως απασχολούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό
εργαζομένων ενώ ενδέχεται να λειτουργούν υποκαταστήματα σε άλλες πόλεις
ή/

και

χώρες,

με

αποκεντρωμένες

ορισμένες διοικητικές λειτουργίες.

Προκειμένου λοιπόν να έχει η κεντρική διοίκηση επαρκή πληροφόρηση για τη
λήψη αποφάσεων, τα οικονομικά στοιχεία και οι πωλήσεις θα πρέπει να
αναλυθούν σε επίπεδο περιοχών, έπειτα

καταστημάτων και

μετά σε

συγκεκριμένες περιοχές ευθύνης στελεχών.
Η διοικητική λογιστική ασχολείται με τις τεχνικές εκείνες που μπορούν
να βοηθήσουν τους διευθυντές marketing, να μεταβάλλουν θετικά τα
αποτελέσματα στη δική τους σφαίρα επιρροής και ευθύνης. Οι ακριβής γνώση
των πωλήσεων ανά περιοχή, ανά πελάτη καθώς και οι πωλήσεις κάθε
προϊόντος ξεχωριστά, μπορούν να συγκριθούν με τα κόστη που τους
αντιστοιχούν, δίνοντας μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις συνολικές
δραστηριότητες της εταιρίας. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να γνωρίζει με
ακρίβεια το πραγματικό κόστος και όφελος κάθε μιας δραστηριότητας της. Ο
λόγος αυτής της ανάλυσης είναι προφανής: να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη και
να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη. Η εταιρία που κατέχει αυτή τη γνώση, μπορεί
να ρυθμίσει καλύτερα τη λειτουργία της, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι έννοιες
των κέντρων κόστους, κέρδους & επένδυσης, και πως μπορεί η γνώση των
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επιμέρους στοιχείων τους να συμβάλλει ουσιαστικά στη λήψη ορθών
αποφάσεων του τμήματος

Μάρκετινγκ,

με σκοπό τη

βελτίωση των

οικονομικών αποτελεσμάτων.

Κέντοο Κόστουε
Ως κόστος ορίζεται το ύψος της δαπάνης που προκαλείται ή σχετίζεται
με ένα συγκεκριμένο προϊόν, εργαζόμενο ή διαδικασία. Μερικά κόστη μπορούν
εύκολα να αναγνωριστούν και να αντιστοιχισθούν με προϊοντικές γραμμές.
Υπάρχουν όμως και κόστη που δεν μπορούν ξεκάθαρα να κατανεμηθούν σε
συγκεκριμένες διαδικασίες, αλλά αφορούν γενικά λειτουργικά κόστη (overhead
costs). Προκειμένου να ελεγχθούν καλύτερα τα γενικά λειτουργικά κόστη, η
επιχείρηση πρέπει να τα κατανείμει με μία βάση που αυτή θα επιλέξει, στις
διάφορες δραστηριότητες / τμήματα / προϊόντα, ονομάζοντάς τα

κέντρα

κόστους. Οι λόγοι για να προβεί σε μια τέτοια κίνηση είναι οι εξής:
1. Οι εγκαταστάσεις και οι πόροι της επιχείρησης μοιράζονται σε διάφορα
τμήματα της επιχείρησης, επομένως το ίδιο πρέπει να συμβεί και με το
κόστος.
2. Όταν τα τμήματα της επιχείρησης ανταγωνίζονται με βάση την
κερδοφορία που συνεισφέρουν στην επιχείρηση, είναι σκόπιμο να
γνωρίζουμε και το κόστος αυτής της κερδοφορίας.
3. Τα στελέχη που αξιολογούνται βάση τη χρηματοοικονομική τους
απόδοση, πρέπει να γνωρίζουν ξεκάθαρα την βάση με την οποία
ανταμείβονται αλλά και την επίδραση των πράξεών τους σε ολόκληρη
την εταιρία.
Η διάσπαση των τμημάτων της εταιρίας σε κέντρα κόστους διαφοροποιεί και
τις αρμοδιότητες κάθε κέντρου καθώς δεν είναι όλα τα μεγέθη ίδια. Για
παράδειγμα, διαφορετική ευθύνη έχει το κέντρο κόστους του Κεντρικού
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καταστήματος Αθήνας και διαφορετική το υποκατάστημα-κέντρο κόστους
στην Καβάλα.
Τα κόστη μπορούν να κατανεμηθούν απευθείας στο κέντρο που τα
προκαλεί (εφόσον αυτό είναι εφικτό), ενώ αυτά που δεν αφορούν κάποιο
συγκεκριμένο

τμήμα

αλλά

επιβαρύνουν

συνολικά

την

επιχείρηση,

επιμερίζονται με το εργαλείο ABC, όπως παρουσιάστηκε στην ανάλυση
κερδοφορίας πελατών και προϊόντων.

Κέντοα Κέοδουε
Σε ένα μεγάλο οργανισμό, μερικά μόνο τμήματα είναι επιφορτισμένα με
τη δημιουργία εσόδων. Αυτά είναι γνωστά ως κέντρα κέρδους. Τα κέντρα
κέρδους είναι και κέντρα κόστους, το αντίθετο όμως δεν ισχύει πάντα.
Υπάρχουν υπηρεσίες εντός της επιχείρησης που ενώ κοστίζουν, δεν
ασχολούνται με τη δημιουργία κερδών. Παράδειγμα αποτελεί το λογιστήριο
μιας επιχείρησης, που υπάρχει για να εξυπηρετεί όλα τα τμήματα της εταιρίας.
Η γνώση των κέντρων κόστους & κέρδους είναι πολύ σημαντική διότι
μπορεί να αποκαλύψει εσωτερικές αδυναμίες οι οποίες κρύβονται πίσω από μια
γενικότερη καλή χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Στο παράδειγμα
που ακολουθεί, αναλύεται μια τέτοια περίπτωση.

Κέντρα Επένδυσης
Έτσι αποκαλούνται τα τμήματα εκείνα των οποίων οι διευθυντές έχουν
έλεγχο των εξόδων, των κερδών και των επενδύσεων. Συνήθως πρόκειται για
υψηλόβαθμα στελέχη και έχουν την ευθύνη της δημιουργίας ανταγωνιστικών
και πρωτοποριακών αγαθών. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος του τμήματος
απορρυπαντικών της

Procter & Gamble εισηγείται για τη δημιουργία ενός

νέου τύπου καθοριστικού. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί τότε η επένδυση που
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έγινε για έρευνα και ανάπτυξη θα αξιολογηθεί είτε μέσω του ROI είτε με τη
μέθοδο της υπολειπόμενης αξίας της επένδυσης.

ο Παοάδεινυα
Ας υποθέσουμε ότι το πολυκατάστημα «Vergina market», το οποίο
λειτουργεί στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής για 6 μήνες το χρόνο, διαθέτει εκτός
από super market, ένα εστιατόριο και μια καφετέρια. Οι χώροι αυτοί
δημιουργήθηκαν ώστε να ανταγωνιστεί τις άλλες μεγάλες αλυσίδες του χώρου
που είχαν ανοίξει πολυκαταστήματα στην περιοχή, τα τελευταία δύο χρόνια. Η
ιδέα (ραινόταν πετυχημένη καθώς οι χώροι της καφετέριας και του εστιατορίου
είχαν τακτικά αρκετό κόσμο. Τα αποτελέσματα της εταιρίας ήταν θετικά
(κερδοφόρα), ο επιχειρηματίας όμως θέλησε να μάθει τη συμμετοχή των δύο
νέων εσωτερικών καταστημάτων (εστιατορίου και καφετέριας) στο συνολικό
αποτέλεσμα, ώστε να κατέχει μια πλήρη εικόνα της εταιρίας του. Για το λόγο
αυτό αποφάσισε να καταμερίσει τα κόστη της επιχείρησης με βάση τον χώρο
που καταλαμβάνει κάθε τομέας και με τη συμμετοχή του στα συνολικά έσοδα.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις κάθε τομέα και ο χώρος
που τους αντιστοιχεί.

Έσοδα (πωλήσεις)
% Εσόδων (πωλήσεις)
% ωφέλιμου χώρου

Σύνολο | Super-market
466.000 €
325.000 €
100%
69,7%
100%
65%

Εστιατόριο
85.000 €
18,2%
25%

Καφετέρια
56.000 €
12%
10%

Παρατηρούμε ότι η βασική πηγή εσόδων είναι το super-market, ενώ και
η καφετέρια αποφέρει σημαντικά έσοδα, σε σχέση με το χώρο που
καταλαμβάνει. Στον επόμενο πίνακα αναλύονται τα έξοδα της επιχείρησης
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συνολικά, ώστε να σχηματίσουμε μια εικόνα για το καθαρό κέρδος της
εταιρίας.

Χρήση 2002
Έσοδα (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων

466.000 €
-289.500 €

Μικτό κέρδος

176.500 €

Έξοδα (Σταθερά & Μεταβλητά)

112.500 €

Μισθός μάγειρα
Μισθοί σερβιτόρων
(3 άτομα στο μπαρ + 5 άτομα στο εστιατόριο)
Ηχητική εγκατάσταση (bar)
Αγορά νέων τραπέζιών & καθισμάτων (bar)
Μισθοί διοίκησης
ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ.
Συντήρηση εξωτερικών χώρων
Εξοδα καθαριότητας
Αμοιβές υπαλλήλων super-market

7.500 €
24.000 €
7.000 €
5.000 €
22.000 €
5.000 €
2.500 €
4.500 €
35.000 €

Ενοίκιο οικοπέδου (κοινό κόστος)

12.000 €

Βιολονικός καθαοισυός (κοινό κόστος)
Καθαρό κέρδος (προ φόρων & τόκων)

2.000 €
50.000 €

Όπως παρατηρούμε το καθαρό ποσοστό κέρδους (% net profit) είναι
10,7%. Σε αυτό το ποσοστό περιλαμβάνονται όλα τα τμήματα της επιχείρησης
των οποίων η επιμέρους κερδοφορία καθορίζει τη συνολική. Παρακάτω
καταμερίζονται τα έξοδα ανά τμήμα της επιχείρησης, δίνοντας μας μια
ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματική κερδοφορία κάθε τμήματος. Τα έξοδα
κατανέμονται ανάλογα με τη μεταβλητότητά τους, και το κατά πόσο είναι
ανιχνεύσιμα στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. Να σημειωθεί όπ εδώ
κάνουμε την υπόθεση όπ το κόστος πωληθέντων είναι εξολοκλήρου
μεταβλητό. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η «εργασία» αποτελεί σταθερό έξοδο.
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466.000

Super
market
325.000

-289.500

-209.000

ΣΥΝΟΛΟ
Έσοδα (πωλήσεις)
Μεταβλητό Κόστος
Πωληθέντων
Μικτό κέρδος

176.500

Εστιατόριο

Καφετέρια

85.000

56.000

-55.000

-25.500

30.000
116.000
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ

Βάση
καταμερισμού

30.500 ______L

Μεταβλητό κόστος
ΔΕΗ-ΟΤΕ κ.λττ.

5.000 €

3250

1250

500

Συντήρηση
εξωτερικών χώρων

2.500 €

1.625

625

250

Έξοδα καθαριότητας

4.500 €

2.925

1.125

450

164.500 €

108.200
(33%)

27.000
(32%)

29.300
(52%)

Περιθώριο
Συνεισφοράς

Σταθερό ανιχνεύσιμο κόστος
7.500 €
Μισθός μάγειρα
Μισθοί σερβιτόρων
(3 άτομα στο μπαρ +
24.000 €
5 άτομα στο
εστιατόριο)
7.000 €
Ηχητική εγκατάσταση
Αγορά νέων
5.000 €
τραπέζιών &
καθισμάτων
Αμοιβές υπαλλήλων
35.000 €
αποθήκης, ταμείων,
τμήματος κρεάτων
ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
64.000 €
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
Γενικά διοικητικά
22.000 €
έξοδα
12.000 €
Ενοίκιο οικοπέδου
Βιολογικός
2.000 €
καθαρισμός
ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
50.000 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

^
^

7.500

Απευθείας

15.000

9.000

Καταμερισμός
βάση αριθμού
εργαζομένων

7.000

Απευθείας

5.000

Απευθείας

35.000

57.856,65

% κατά/Γηψης
ωφέλι μου
Χώρ 3U
% κατάληψης
ωφέλιμου
χώρου
% κατάληψης
ωφέλιμου
χώρου

Απευθ είας

-4.512.88

10.656,22

Σταθεοά κόστη που δεν κατανέυονται (κοινά)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ. ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

To καθαρό ποσοστό κέρδους κάθε τμήματος είναι
1. 17,8 % για το super-market
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2. Αρνητικό (ζημίες) για το εστιατόριο
3. 19 % για την καφετέρια.
%Εάν είχαμε σταθεί στο μικτό κέρδος,

θα είχαμε εξάγει λάθος

συμπεράσματα καθώς αυτό είναι θετικό και στα τρία τμήματα της επιχείρησης
κρύβοντας την πραγματική (αρνητική) επιρροή του εστιατορίου στα τελικά
αποτελέσματα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που το μικτό κέρδος δεν
προτείνεται να χρησιμοποιείται ως βάση καταμερισμού των εξόδων. Παρά το
γεγονός αυτό, το μικτό κέρδος χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις όχι
μόνο ως βάση καταμερισμού του κόστους / κέρδους αλλά και ως βάση
ανταμοιβής διευθυντών τμημάτων. Το πραγματικό ζήτημα που πρέπει να
απασχολεί τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο η δημιουργία πωλήσεων αλλά και
πόσο κοστίζει αυτή καθεαυτή η διαδικασία της δημιουργίας τους.
Οι λόγοι του αρνητικού αποτελέσματος μπορούν να αναζητηθούν
μάλλον

στο

κόστος

πωληθέντων,

καθώς

και

ο

μάγειρας

θεωρείται

απαραίτητος, όπως και το προσωπικό, ενώ η συμμετοχή του στα υπόλοιπα
έξοδα είναι ανάλογη των υπόλοιπων τμημάτων. Το τμήμα μάρκετινγκ μπορεί
να βελτιώσει την χρηματοοικονομική εικόνα του εστιατορίου επιλέγοντας
κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:
1. Επιλογή άλλων προμηθευτών (φθηνότερων) χωρίς την αλλοίωση της
ποιότητας καθώς αυτό θα έφερνε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα,
έστω και αν συνοδευόταν από παράλληλη μείωση των τιμών.
2. Σερβίρισμα μόνο «a la carte», θέτοντας έτσι ένα ελάχιστο όριο
κατανάλωσης για κάθε πελάτη.
3. Εκπτωτικά κουπόνια για όσους πελάτες ψωνίζουν από το super-market,
αυξάνοντας τη ζήτηση ταυτόχρονα και στα δύο τμήματα.
4. Συνδυασμός των ανωτέρω.
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Βέβαια θα μπορούσε κάποιος να προτείνει την κατάργηση του
εστιατορίου με ταυτόχρονη επέκταση του super-market ή / και της
καφετέριας. Μία τέτοια κίνηση θα ήταν μάλλον βιαστική καθώς το εστιατόριο
δεν εμφανίζει εκείνο το μέγεθος ζημιών που να είναι μη αναστρέψιμο, ενώ -το
σημαντικότερο-

αποτελεί

πόλο

έλξης

καταναλωτών

στο

χώρο

του

πολυκαταστήματος.
Η παραπάνω ανάλυση έδειξε πόσο σημαντικός είναι ο προσδιορισμός
των κέντρων κόστους & κέρδους για τη διοίκηση της επιχείρησης. Η ίδια
διαδικασία θα μπορούσε να ακολουθηθεί και στην περίπτωση εξέτασης
προτεινόμενης επένδυσης που να αφορούσε επέκταση κάποιου τμήματος.
Το τμήμα μάρκετινγκ, που ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία
πωλήσεων,

οφείλει να

εφαρμόσει

καταστήσουν κάθε κέντρο

εκείνα τα

μέτρα

κέρδους (προϊόν-υπηρεσία)

δράσης που

θα

πραγματικά

και

ουσιαστικά κερδοφόρο. Παράλληλα, όπως φάνηκε στο παράδειγμα του
εστιατορίου, το τμήμα μάρκετινγκ με τις επιλογές του, επηρεάζει θετικά ή
αρνητικά τη συνολική χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας.

Διαχωρισμός Κόστους: Μεταβλητά και Σταθερά Κόστη: Ανιχνεύσιμα και κοινά.
Προκειμένου να καταρτιστεί η παραπάνω κατάσταση με ορθό τρόπο,
είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες διευκρινήσεις. Όπως παρατηρούμε, τα
κόστη χωρίζονται σε μεταβλητά και σταθερά, ενώ τα τελευταία σε
ανιχνεύσιμα και μη ανιχνεύσιμα ή αλλιώς, κοινά. Τα μεταβλητά κόστη
οφείλονται αποκλειστικά στην «ένταση» με την οποία λειτουργεί η επιχείρηση:
όσο περισσότερο παράγει, τόσο περισσότερο αυξάνονται και τα μεταβλητά
έξοδα (π.χ. πρώτες ύλες), και το αντίστροφο. Τα σταθερά ανιχνεύσιμα κόστη
είναι αυτά που οφείλονται στην ύπαρξη ενός συγκεκριμένου τμήματος.
Παράδειγμα αποτελεί η αμοιβή των σερβιτόρων του εστιατορίου: αν δεν
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υπήρχε το εστιατόριο, το έξοδο αυτό δεν θα παρουσιαζόταν, τώρα όμως
υπάρχει

και

θεωρείται

σταθερό διότι

οι

υπάλληλοι

αυτοί εργάζονται

συγκεκριμένες ώρες / εβδομάδα, ανεξάρτητα με την κίνηση του εστιατορίου.
Από την άλλη μεριά, τα κοινά σταθερά έξοδα είναι αυτά που δεν
μεταβάλλονται, ακόμα και αν ένα ή περισσότερα τμήματα της επιχείρησης
πάψουν να λειτουργούν. Π.χ., το ενοίκιο του οικοπέδου δεν μεταβάλλεται εάν
ο επιχειρηματίας αποφασίσει να κλείσει την καφετέρια, ούτε οι διοικητικοί
υπάλληλοι θα λιγοστέψουν (άμεσα, τουλάχιστον) από αυτήν την απόφαση.

Ανιχνεύσιμα κόστη που είναι ταυτόχρονα και κοινά κόστη
Εκτός από την παραπάνω διαφοροποίηση, υπάρχει η περίπτωση ένα
ανιχνεύσιμο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, να
είναι κοινό (μη ανιχνεύσιμο) σε ένα άλλο τμήμα. Για παράδειγμα, οι
αεροπορικές εταιρίες είναι υποχρεωμένες να πληρώνουν τέλη προσγείωσης σε
κάθε αεροδρόμιο που κάνουν ανταπόκριση. Το κόστος αυτό είναι ανιχνεύσιμο
σε κάθε μία πτήση χωριστά. Παρ'όλα αυτά, εάν προχωρήσουμε σε περαιτέρω
τμηματοποίηση του κόστους - κέρδους της πτήσης, θα μπορούσαμε να
κάνουμε το διαχωρισμό α’ θέσης και οικονομικής. Για τα δύο τμήματα, το
τέλος προσγείωσης είναι κοινό, καθώς αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα με τον
αριθμό επιβατών κάθε κατηγορίας.
Ο παραπάνω διαχωρισμός μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής για το
τμήμα μάρκετινγκ όταν η τμηματοποίηση αφορά κόστη προβολής και
διαφήμισης.

Ο

καταμερισμός αυτών των εξόδων στα

προϊόντα

που

αντιστοιχούν και η σύγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων, μπορεί να
δείξει σε ποιο προϊόν η προβολή απέδωσε ικανοποιητικά, για ποιο προϊόν δεν
επιλέχθηκε η

κατάλληλη

προβολή

και

σε ποιο

προϊόν δαπανήθηκαν

περισσότερα χρήματα απ'ότι θα έπρεπε. Η γνώση αυτή είναι χρήσιμή τόσο
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για το τμήμα μάρκετινγκ όσο και για τη διοίκηση της εταιρίας, καθότι έχει
καλύτερη γνώση των επιμέρους εξόδων της.
Στον καταμερισμό του κόστους, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο
καταμερισμός εξόδων που είναι ξεκάθαρα κοινά για όλη την επιχείρηση και θα
συνέχιζαν να επιβαρύνουν την επιχείρηση ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη
ορισμένων

τμημάτων.

Παράδειγμα

αποτελούν

οι

αποσβέσεις

των

εγκαταστάσεων της εταιρίας. Οποιοσδήποτε καταμερισμός κοινού κόστους
στα επιμέρους τμήματα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρησιμότητας
του τμηματοποιημένου περιθωρίου συνεισφοράς, ως μακροχρόνιο μέτρο
κερδοφορίας και επίδοσης.
Το τμηματοποιημένο

περιθώριο συνεισφοράς (segment

margin),

υπολογίζεται όπως φάνηκε παραπάνω, αφαιρώντας τα σταθερά ανιχνεύσιμα
κόστη του τμήματος, από το περιθώριο συνεισφοράς (contribution margin).
Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος μέτρησης της επίδοσης κάθε τμήματος καθώς
λαμβάνει υπόψη μόνο τα κόστη που προκάλεσε το συγκεκριμένο τμήμα. Εάν
αυτό δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα του, και να αφήσει και ένα
ικανοποιητικό κέρδος, τότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η στρατηγική του
τμήματος ή να κλείσει.
Να σημειωθεί ότι

η

προσέγγιση του

περιθωρίου

συνεισφοράς,

προϋποθέτει τα εξής:
1. το κόστος πωληθέντων που λαμβάνεται υπόψη αναφέρεται μόνο
στο μεταβλητό κόστος παραγωγής.
2. γίνεται διαχωρισμός μεταβλητών και σταθερών εξόδων.
3. υπολογίζεται το περιθώριο συνεισφοράς για κάθε τμήμα της
επιχείρησης.
Προσεγγίζοντας το ζήτημα σε στρατηγικό επίπεδο, η γνώση του
τμηματοποιημένου περιθωρίου συνεισφοράς (segment margin) είναι χρήσιμη
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για αποφάσεις που αφορούν την ύπαρξη ή μη ολόκληρου τμήματος. Από την
άλλη μεριά, η χρησιμότητα του περιθωρίου συνεισφοράς (contribution
margin) έγκειται στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την εκμετάλλευση της
υπάρχουσας δυναμικότητας του τμήματος που εξετάζεται.
Βέβαια η τμηματοποίηση μπορεί να γίνει με περισσότερους από έναν
τρόπους. Ένας τρόπος είναι να γίνει με βάση τα παραγόμενα προϊόντα, έπειτα
ανάλυση κατά γεωγραφική περιοχή, ανά κανάλι διανομής, ανά υποκατάστημα
κλπ. Άλλη τμηματοποίηση θα αφορούσε τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης
και τη συνεισφορά τους στα αποτελέσματα της εταιρίας.
Όσον αφορά το τμήμα μάρκετινγκ, αυτό μπορεί να ελέγξει την επίδοσή
του

και

να

μεταβάλλει

ανάλογα

τον τρόπο

που

διαχειρίζεται

τον

προϋπολογισμό του, καθώς, για παράδειγμα, είναι εφικτός ο υπολογισμός της
απόδοσης των διαφημιστικών επιλογών με βάση τις πωλήσεις. Επίσης, η
γνώση του περιθωρίου συνεισφοράς μπορεί να καταδείξει τυχόν αδυναμίες
του καναλιού διανομής που επιλέχθηκε, ή ακόμα και να οδηγήσει σε αλλαγή
προμηθευτών, όπως φάνηκε από το παραπάνω παράδειγμα.

Ακατάλληλοι τρόποι επιυεοισυού
Προκειμένου να λειτουργήσει ορθά η διαδικασία που αναλύθηκε
παραπάνω, η επιχείρηση θα πρέπει να αποφύγει τα τρία συχνότερα λάθη που
συναντώνται στην επιχειρηματική πρακτική, όσον αφορά τον καταμερισμό του
κόστους.
1. Παράλειψη κόστους: ο καταμερισμός θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη του όλα τα πιθανά κόστη που αντιστοιχούν στο
εξεταζόμενο τμήμα, από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας (value
chain) της επιχείρησης. Η αλυσίδα αξίας (σχήμα που ακολουθεί)
περιλαμβάνει

όλες τις

λειτουργίες

μιας
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προσθέτουν αξία στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Όλες οι
λειτουργίες, από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R'n'D), μέχρι
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, είναι απαραίτητες ώστε να
δημιουργηθεί ένα προϊόν το οποίο θα παραδοθεί στους πελότες,
με σκοπό να αποφέρει κέρδη. Παρόλα αυτά, στις γενικές
οικονομικές καταστάσεις των εταιριών περιλαμβάνονται μόνο τα
κόστη παραγωγής για κάθε προϊόν. Επομένως και η κερδοφορία
του προϊόντος υπολογίζεται αφαιρώντας αυτό το κόστος μόνο.
Ως αποτέλεσμα, από την ανάλυση κερδοφορίας παραλείπονται
τα υπόλοιπα κόστη της αλυσίδας αξίας, παρά το γεγονός ότι τα
τμήματα αυτά λειτούργησαν (εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου) για αυτά
τα προϊόντα. Τα κόστη που απορρέουν από την αλυσίδα αξίας—
εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, , ονομάζονται «Γενικά &
Διοικητικά έξοδα Πωλήσεων» (Selling & General Administrative
costs: SGA) και πολλές φορές αντιπροσωπεύουν περίπου το
ήμισυ του συνολικού κόστους λειτουργίας ολόκληρης της
επιχείρησης.

Εάν τα

κόστη αυτά δεν περιληφθούν στην

αξιολόγηση της κερδοφορίας του προϊόντος, τότε μπορεί η
επιχείρηση να προχωρήσει στην επέκταση προϊοντικών γραμμών
που μακροπρόθεσμα θα προκαλέσουν ζημιές, παρά κέρδη.

Αλυσίδα aEiac/Value Chain

Ερευνα
&
Ανάπτυξη

Σχεδιασμός
Προϊόντος

Παραγωγική
διαδικασία

Μάρκετινγκ

Διανομή

Εξυπηρέτηση
πελατών

Research &
Development

Product
Design

Manufacturing

Marketing

Distribution

Customer
Service

I____________ I_____________________ I__________I_________ I__^
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2. Παοαυόοωωση κόστουε: αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε
ακατάλληλο επιμερισμό κόστους μεταξύ τμημάτων. Μπορεί να
οφείλεται σε δύο λόγους:
a. Αποτυχία

στην ανίχνευση των εξόδων απευθείας στα

τμήματα που τα προκαλούν, με αποτέλεσμα την κατανομή
τους σε άλλα τμήματα ή στο σύνολο της εταιρίας, και
εξαγωγή λανθασμένης κερδοφορίας του προϊόντος.
b. Ακατάλληλη βάση επιμερισμού. Για παράδειγμα, όταν οι
πωλήσεις εξετάζονται με βάση τη χρηματική τους αξία
(έσοδα), τότε τα κόστη της εταιρίας μοιράζονται ανάλογα με
το ποσοστό συμμετοχής κάθε τμήματος στις συνολικές
πωλήσεις. Επομένως, εάν το τμήμα «χ» αποφέρει 15% των
εσόδων από πωλήσεις, τότε θα πρέπει να αντιστοιχισθούν σε
αυτό 15% των Γενικών Διοικητικών Εξόδων Πωλήσεως. Για
να είναι αξιόπιστη αυτή η προσέγγιση, η αιτία θα πρέπει να
είναι στενά συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσο
μεταβάλλονται οι πωλήσεις, ανάλογα να μεταβάλλεται και το
ύψος των

SGA.

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τότε θα

οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα.
3. Η τρίτη επιχειρηματική πρακτική που οδηγεί σε λανθασμένα
συμπεράσματα , είναι η κατανομή του κοινού κόστους στα
διάφορα τμήματα. Εάν για παράδειγμα, η 3Ε αποφασίσει τη
κατάργηση ενός τύπου πορτοκαλάδας, αυτό δε πρόκειται αν
επηρεάσει το κόστος λειτουργίας των κεντρικών της γραφείων
στη Θεσσαλονίκη. Επομένως δεν υπάρχει σαφής σχέση κόστουςοφέλους ανάμεσα στα δύο. Βέβαια η πλειοψηφία είναι εύκολο να
παρασυρθεί από τη λογική ότι «κάποιος πρέπει να πληρώσει
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αυτά τα κόστη». Όταν όμως αφαιρούμε ένα μέρος του κοινού
κόστους από το

περιθώριο συνεισφοράς ενός τμήματος,

ενδέχεται να δημιουργηθεί αρνητική (ζημιογόνα) εικόνα αυτού
του τμήματος. Οι managers ίσως τότε θελήσουν να διακόψουν
τη λειτουργία αυτού του τμήματος με συνέπεια τη μείωση των
εσόδων της εταιρίας. Η διακοπή λειτουργίας σημαίνει βέβαια και
ανάλογη μείωση του ανιχνεύσιμου κόστους του τμήματος.
Όμως, τα κοινά κόστη θα εξακολουθήσουν να επιβαρύνουν την
επιχείρηση και μάλιστα τα ίδια κοινά κόστη θα μοιρασθούν σε
λιγότερα τμήματα με άσχημες συνέπειες. Αποτέλεσμα θα είναι η
μείωση των κερδών της εταιρίας και η ολοένα δυσκολότερη
κάλυψη του κοινού κόστους.
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Τιυολόνηση (pricing decisions')
Η τιμολόγηση ενός προϊόντος αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδικασία για κάθε
εταιρικό οργανισμό, και θα πρέπει να καθορίζεται με σκοπό να ικανοποιήσει
τόσο τους χρηματοοικονομικούς στόχους της επιχείρησης,

όσο και τις

απαιτήσεις της αγοράς σχετικά με την αξία του προϊόντος. Η τιμολόγηση
λοιπόν γίνεται αφενός με κοινωνικούς όρους (αντιλήψεις αγοράς-στόχου,
ανταγωνισμός,

γενικότερη

πορεία

της

οικονομίας)

όσο

και

με

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Προκειμένου να διαθέτουμε μία ολοκληρωμένη
άποψη στο πως αυτά τα δύο κριτήρια ικανοποιούνται ταυτόχρονα, θα
παρουσιασθούν όλες οι πλευρές που επηρεάζουν στον καθορισμό της τιμής
ενός

προϊόντος,

επιμένοντας

ιδιαίτερα

σε

αυτές

που

αφορούν

τη

χρηματοοικονομική επιστήμη.

Τιμή και εταιρικοί στόχοι
Η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, είναι ένα από τα καθοριστικά
στοιχεία οποιουδήποτε μίγματος μάρκετινγκ. Ο προσδιορισμός της θα πρέπει
να ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα θέτει
ανώτατα όρια στα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, όσον αφορά τις πρώτες
ύλες, το κόστος εργασίας, το κόστος διάθεσης κλπ. Το τμήμα μάρκετινγκ θα
πρέπει να φροντίσει για τον κατάλληλο καθορισμό της τιμής ώστε αυτή να
ανταποκρίνεται αφενός στις απαιτήσεις της αγοράς και αφετέρου στις
επιδιώξεις της επιχείρησης. Συνήθως, οι στόχοι που σχετίζονται με τον
προσδιορισμό

της

τιμής

ενός

προϊόντος,

είναι

βραχυπρόθεσμοι

και

μακροπρόθεσμοι. Για να συμβαδίζει λοιπόν η εταιρία με τη δυναμική της
αγοράς, διαχρονικά οι τιμές των προϊόντων μεταβάλλονται. Το πρώτο στάδιο
καθορισμού της τιμής θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των στόχων που
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καλείται να εκπληρώσει ο παράγοντας «τιμή» μέσα στο χρονικό ορίζοντα που
θα ορίσει η εταιρία.

Κατανόηση τηε σηυασίαε που έγει η τιυη νια την ανοοά στόνο
Είναι γεγονός ότι η τιμή αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες
που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός προϊόντος, δεν είναι όμως ο
μοναδικός. Για τον καταναλωτή, η τιμή είναι συνδεδεμένη με τον τύπο του
προϊόντος, τον χώρο κατανάλωσης, και την αξία που προσδίδει σε αυτή βάσει
της χρησιμότητας του. Για το τμήμα μάρκετινγκ, η τιμή εξαρτάται από την
αγορά-στόχο που απευθύνεται το προϊόν. Είναι γνωστό ότι οι καταναλωτές
ενδιαφέρονται περισσότερο για την αλλαγή της τιμής της βενζίνης παρά για
την

αλλαγή

της

τιμής

μιας

φωτογραφικής

μηχανής.

Ακόμα,

οι

κινηματογραφόφιλοι, σπάνια θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν τις συνήθως- υψηλές τιμές αναψυκτικών και ποπ-κορν του κυλικείου του
κινηματογράφου, έξω από αυτόν. Επιπλέον, η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα
με την ηλικία της αγοράς στόχου που απευθύνεται: οι έφηβοι έχουν κατά
κανόνα μικρότερη αγοραστική δύναμη απ' ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων. Η
γνώση της αντίληψης της αγοράς-στόχου σχετικά με την αξία του προϊόντος,
μπορεί να καθορίσει και την ανώτερη τιμή που μπορεί να τιμολογηθεί το
συγκεκριμένο προϊόν.
Η έννοια «αξία» έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδυάζει την ποιότητα
του προϊόντος με την τιμή που αυτό προσφέρεται. Η «αξία» του κάθε
προϊόντος είναι μεγαλύτερης σημασίας για τους καταναλωτές που είναι
ευαίσθητοι στην τιμή και ψωνίζουν επιλεκτικά. Η κατανόηση αυτής της
παραμέτρου, βοήθα το τμήμα μάρκετινγκ να σχεδιάζει προϊόντα που παρέχουν
περισσότερη «αξία» στα χρήματα αυτής της μερίδας των καταναλωτών.
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Mark-up & cost-plus pricina
Υπάρχουν κάποιες εταιρίες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα
στον προσδιορισμό της τιμής ενός προϊόντος. Κατασκευάζουν ένα αγαθό το
οποίο θα ανταγωνιστεί άλλα ταυτόσημα αγαθά σε μία υπάρχουσα αγορά. Η
τιμή αυτού -και των υπολοίπων ομοίων προϊόντων- είναι ήδη καθορισμένη,
επομένως η επιχείρηση δεν έχει παρά να εφαρμόσει αυτήν την τιμή και στα
δικά της προϊόντα, εκτός και αν θέλει να αναταράξει την ισορροπία του
κλάδου και ακολουθήσει τακτικές που θα περιγραφούν παρακάτω (π.χ. Τιμή
εισβολής - Penetration pricing).
Μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές τιμολόγησης είναι η επιβάρυνση
επί του κόστους (cost-plus pricing). Αυτή καθορίζεται από το mark-up
(επιβάρυνση), δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του κόστους και της τιμής
πώλησης. Συνήθως η διαφορά αυτή εκφράζεται ως ένα ποσοστό του κόστους.
Μαθηματικά η τεχνική εκφράζεται ως εξής:
Τιμή πώλησης = Κόστος + (mark up X Κόστος)

Εάν μία επιχείρηση τιμολογεί με mark-up 50% ,τότε προσθέτει 50% στο
κόστος του προϊόντος της και διαμορφώνει έτσι την τελική τιμή πώλησης. Ένα
προϊόν που κοστίζει 10€ στην επιχείρηση θα έχει τιμή πώλησης 15€.
Όσον αφορά την cost-plus τεχνική,

υπάρχουν δύο σημαντικά

ερωτήματα που πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα:
-ποιο κόστος θα χρησιμοποιηθεί? Το μεταβλητό ή το συνολικό?
-πως θα προσδιοριστεί το περιθώριο επιβάρυνσης (mark-up)?
Αμέσως παρουσιάζονται οι διάφορες προσεγγίσεις για αυτά τα θέματα,
ξεκινώντας από την προσέγγιση που χρησιμοποιεί την ελαστικότητα ζήτησης
και το μεταβλητό κόστος για τον προσδιορισμό της τιμής του προϊόντος.
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1. Ελαστικότητα Zrrmanc & πεοιθώοιο συνεισωοοάσ: Ο προσδιορισμός της
ζήτησης ενός προϊόντος αποτελεί μία από τις βασικότερες και πλέον
χρήσιμες λειτουργίες του τμήματος μάρκετινγκ. Οι υπεύθυνοι αναλυτές
εκτιμούν τη δυναμική των πωλήσεων βάσει αξίας ή ποσότητας, για ένα
συγκεκριμένο

χρονικό

διάστημα.

Ανάλογα

με

την

πρόβλεψη,

καθορίζεται η παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης και η
περιοχή στην οποία θα κυμανθεί η τελική τιμή του προϊόντος.
Για τα περισσότερα προϊόντα, ισχύει ο κανόνας που εκφράζεται μέσα από την
Καμπύλη Ζήτησης: όσο αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, τόσο μειώνεται η
ζητούμενη ποσότητα. Εξαίρεση αποτελούν τα αγαθά πολυτελείας και τα αγαθά
των οποίων η κατανάλωση είναι ουσιαστικά αναπόφευκτη, όπως συγκεκριμένα
φάρμακα ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Η αντίδραση των καταναλωτών σε αλλαγές
της τιμής, μετράται με την ελαστικότητα ζήτησης.
Η ελαστικότητα ζήτησης, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό
της τιμής. Το τμήμα μάρκετινγκ μπορεί να ορίσει μεγαλύτερα περιθώρια mark
up όταν η ζήτηση είναι ανελαστική (δηλ. όταν μια αλλαγή της τιμής δεν
επηρεάζει

σημαντικά

την

πωλούμενη

ποσότητα).

Σε

ένα

κεντρικό

πολυκατάστημα, άλλο mark-up εφαρμόζεται στα προϊόντα του τμήματος
ευκαιριών, και άλλο στα προϊόντα όπου πωλούνται επώνυμα προϊόντα. Η
«ευαισθησία» των αντίστοιχων πελατών αυτών των τμημάτων διαφέρει πολύ.
Η ελαστικότητα της ζήτησης μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω
τύπο
In (1 + % μεταβολής της πωλούμενης ποσότητας)

ε<ί=----------------------------------------------------------- ■
In (1 + % μεταβολής της τιμής)

Παοάδεινυα:ο υπεύθυνος του τμήματος μάρκετινγκ του Carrefour πιστεύει ότι
μια αύξηση κατά 15% στην τιμή των σπαγγέτι ζυμαρικών της Μίσκο, θα
επιφέρει μείωση των πωλούμενων πακέτων κατά 20%. Η ελαστικότητα αυτού
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TOU

προϊόντος

In [1 + (-0.20)] _ ln(0.80)

είναι

Για

In [1 + (0.15) ~ln(1.15)

σύγκρισης, ο ίδιος manager

λόγους

υπολογίζει την ελαστικότητα ζήτησης για το

κίτρινο ρύζι της Μίσκο. Για την ίδια αύξησης τιμής (15%) η μείωση της
πωλούμενης
1η(0.75)
1η(1.15)

ποσότητας

_ _2

Q

5

_

προβλέπει

να

είναι

25%.

Επομένως

η

ε^=

·οσο μεγαλύτερη είναι σε απόλυτη τιμή η ελαστικότητα

ζήτησης, τόσο πιο ευαίσθητο θα είναι το συγκεκριμένο προϊόν σε μεταβολές
της τιμής του, τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Οι marketers θα
πρέπει να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους, καθώς η ελαστικότητα ζήτησης
αποτελεί ένα μέτρο πρόβλεψης της αντίδρασης των καταναλωτών και των
αντίστοιχων επιπτώσεων στα έσοδα της εταιρίας.
Η Ελαστικότητα Ζήτησης χρησιμοποιείται ακόμη για να βρεθεί εκείνη η
τιμή πώλησης όπου μεγιστοποιούνται τα κέρδη της εταιρίας (profit-maximizing
price). Αυτό γίνεται υπολογίζοντας το mark-up με το οποίο θα επιβαρύνουμε
το μεταβλητό κόστος, βάσει του τύπου που ακολουθεί.
£cl

Mark-up μεταβλητού κόστους = (-------) -1
\+εά

Ο τύπος αυτός είναι αντίστοιχος με τον επόμενο, που μας δίνει την τελική τιμή
μεγιστοποίησης κέρδους του προϊόντος.
sd
Τιμή Μεγιστοποίησης Κέρδους = (-------- ) χ Μεταβλητό Κόστος
ι

ι

t

1 +εά

Οι μαθηματικοί τύποι υποθέτουν ότι:
->η ελαστικότητα ζήτησης είναι σταθερή διαχρονικά
->Συνολικό κόστος = Σταθερό κόστος + Μεταβλητό κόστος * ποσότητα
->η τιμή του προϊόντος δεν επηρεάζει το κόστος ή την τιμή άλλων προϊόντων.
Χρησιμοποιώντας τα δύο προϊόντα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, θα
υπολογίσουμε την τιμή που μεγιστοποιεί τα κέρδη αυτών των προϊόντων.
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Ρύζι

Σπαγγέτι
-1.59

Ελαστικότητα
Mark-up μεταβλητού κόστους (α)

-1.59
-1.59 + 1

-2.05

ή 196%

( -2·°5 ) 11 = 0.95
-2.05 + 1
ή 95%

1 = 1.96

Μεταβλητό κόστος ανά πακέτο
(δίνεται) (β)
Mark-up (α)χ(β)

2,1€

1,8€

4,11€

1,71€

Τιμή μεγιστοποίησης κέρδους

6,21€

3,51€

Όπως παρατηρούμε, το mark-up του ρυζιού, είναι μικρότερο από το mark-up
της μακαρονάδας σπαγγέτι. Αυτό συμβαίνει διότι το ρύζι έχει μεγαλύτερη
ελαστικότητα απ' ότι η σπαγγέτι. Προφανώς οι καταναλωτές θεωρούν ότι το
συγκεκριμένο ρύζι είναι ένα κοινό προϊόν, και είναι διατεθειμένοι να το
υποκαταστήσουν σχετικά εύκολα με παρόμοια προϊόντα.
Οι παραπάνω τύποι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ιδιαίτερη
προσοχή. Οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω αναφορικά με την ισχύ
των τύπων, δεν είναι απαραίτητα αληθείς για κάθε προϊόν, όπως εξάλλου
ενδέχεται η εκτίμηση της μεταβολής της πωλούμενης ποσότητας να απέχει
πολύ από αυτό που πραγματικά θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά, μπορούν να
δείξουν την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθεί η τιμή (αύξηση ή
μείωση). Ας υποθέσουμε ότι αυτήν τη στιγμή, η τιμή ενός πακέτου σπαγγέτι
στο συγκεκριμένο super-market είναι 5,1€. Σύμφωνα με τον παραπάνω
πίνακα, η άριστη τιμή για αυτό το προϊόν είναι 6,21€. Η επιχείρηση θα
μπορούσε να αυξήσει την τιμή κατά 1,1€ ώστε να εφαρμόσει την ιδανική τιμή.
Θα ήταν προτιμότερο όμως, να προχωρήσει σε μια αρχική αύξηση ενός
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μικρότερου ποσού, π.χ. 0,50€ και να εξετάσει την επίπτωση στην πωλούμενη
ποσότητα και στα κέρδη της.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο στηρίζονται αυτά τα
μαθηματικά μοντέλα είναι ότι ο προσδιορισμός της άριστης τιμής βασίζεται
αποκλειστικά στο μεταβλητό κόστος. Το σταθερό κόστος του προϊόντος θα
παραμείνει αμετάβλητο, είτε αυτό πωλείται προς 5,1€ είτε προς 6,21€. Τα
σταθερά κόστη είναι σημαντικός παράγοντας όταν εξετάζουμε την παραγωγή
ή μη ενός νέου προϊόντος, όπου οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία είναι
συνήθως αναπόφευκτη. Στην τιμολόγηση του προϊόντος δεν έχουν κάποια
ιδιαίτερη επίδραση, για τη μέθοδο που εξετάζουμε.
Όσον αφορά το παράδειγμα που αναφέρθηκε, στον επόμενο πίνακα
παρουσιάζεται με τη βοήθεια του διαφορικού λογισμού, η επίπτωση της
αύξησης της τιμής του πακέτου σπαγγέτι κατά 15%, στα έσοδα της εταιρίας
βάσει της μεταβολής της ζήτησης.

Εξέταση μεταβολών

Παρούσα τιυή
5,1€

5,87€

75.000 πακέτα

60.000 πακέτα

382.500€

352.200€

Τιμή πώλησης
Πωλούμενη ποσότητα

Αυξηυένη τιυή

Έσοδα πωλήσεων

Μεταβλητό κόστος
(75.000*2,1=) 157 500€ (60.000*2,1=) 126 000€
Περιθώριο συνεισφοράς
225.000C
226.200€

Όπως διαπιστώνουμε,

το

περιθώριο

συνεισφοράς του

συγκεκριμένου

προϊόντος αυξήθηκε, καθώς τώρα το κάθε πακέτο προσφέρει μεγαλύτερη
κάλυψη στα σταθερά έξοδα και στο κέρδος της εταιρίας. Βλέπουμε ότι η
ανάλυση δεν στάθηκε καθόλου στα σταθερά έξοδα της επιχείρησης. Αντίθετα,
στηρίχθηκε στις έννοιες της ελαστικότητας ζήτησης και του μεταβλητού
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κόστους που καθορίζεται αποκλειστικά από την παραγόμενη ποσότητα. Για
αυτό και παρά την μείωση των εσόδων της, παράλληλα μειώθηκε το και το
μεταβλητό κόστος. Ο συνδυασμός των ανωτέρω έφερε το τελικό αποτέλεσμα
της αύξησης του περιθωρίου συνεισφοράς.

2. Πλήοπε

κοστολόνηση:

η

προσέγγιση

αυτή

διαφέρει

από

την

προηγούμενη στο είδος του κόστους που χρησιμοποιείται και στον
τρόπο προσδιορισμού της επιβάρυνσής του (mark-up). Εδώ θα
χρησιμοποιηθεί το πλήρες κόστος του προϊόντος. Να σημειωθεί ότι η
πλήρης κοστολόγηση θεωρεί όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την
παραγωγή του προϊόντος ως έξοδα παραγωγής, ανεξάρτητα από τη
φύση τους. Θεωρεί δηλ. ότι κόστος παοανωνής = σταθεοά έΕοδα
παοανωνής + υεταθλητά έΕοδα παοανωνής· Επομένως, το κόστος μια
μονάδας προϊόντος περιέχει και το μέρος που του αναλογεί από τα
συνολικά σταθερά έξοδα της εταιρίας. Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει
τον υπολογισμό του ανά μονάδα κόστους με βάση αυτήν την
προσέγγιση.

Το

προϊόν

το

οποίο

εξετάζεται,

υποθέτουμε

ότι

αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο φωτιστικού.
Ανά μονάδα 1 Συνολικά
Άμεσα υλικά
δ€
4€
Άμεση εργασία
Μεταβλητό κόστος παραγωγής
2€
Σταθερό κόστος παραγωγής
75.000€
Μεταβλητά διοικητικά έξοδα και έξοδα πωλήσεως
2€
Σταθερά ΓΒΕ (άσχετα με την παραγωγή)
| 65.000€
Αρχικά θα προσδιορίσουμε το μοναδιαίο κόστος με βάση την πλήρη
κοστολόγηση.

Από

τα

στοιχεία

του

παραπάνω

πίνακα

δεν

θα

χρησιμοποιήσουμε τα Σταθερά ΓΒΕ καθώς αυτά δεν σχετίζονται με την
παραγωγική διαδικασία. Θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στον καθορισμό του
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mark-up. Υποθέτουμε ότι η παραγωγή αυτού του φωτιστικού είναι 25.000
τεμάχια, βάσει της πρόβλεψης του τμήματος μάρκετινγκ.

Άμεσα υλικά
Άμεση εργασία
Μεταβλητό κόστος παραγωγής
Σταθερό κόστος παραγωγής (75.000€ / 25.000 τμχ.)

5€
4€
2€
3€

Μοναδιαίο κόστος

14€

Μετά τον καθορισμό του μοναδιαίου κόστους, προστίθεται το mark-up που
σκοπό έχει στην κάλυψη των Σταθερών δαπανών ΓΒΕ, και φυσικά τη
δημιουργία κάποιου συγκεκριμένου κέρδους, με βάση την αναμενόμενη (ή
απαιτούμενη) απόδοση κεφαλαίων των μετόχων της συγκεκριμένης εταιρίας
(ROI). Ο μαθηματικός τύπος που συμπυκνώνει όλα όσα αναφέρθηκαν είναι ο
εξής:

Mark-up πλήρους κόστους =
(Απαιτούμενο ROI χ Επένδυση) + ΓΒΕ (μεταβλητά και σταθερά)
Πωλούμενη ποσότητα χ Μοναδιαίο Κόστος

Εάν υποθέσουμε ότι το ύψος της επένδυσης για την κατασκευή του
φωτιστικού ανέρχεται σε 120.000€, ο όγκος παραγωγής σε 25.000 τμχ., και οι
επενδυτές επιθυμούν μια απόδοση 15%, το mark-up θα είναι ίσο με
(0,15xl20.000euro) + (25.000x2euro + 65.000euro) _ ^go/
25

000x]4euro

°-

^π0 £γω
τελίκ'
πομενως η τ ικη

τιμή του προϊόντος προσδιορίζεται σε 14€ * 1,38= 19.32€.

Για λόγους

επαλήθευσης παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας.
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Ποοβλήυατα me υεθόδου πλήοουε κοστολόνησηε: παρά το γεγονός ότι
αυτή η μέθοδος φαντάζει λογική και σχετικά απλή στην εφαρμογή της, παρ'
όλα αυτά, τίποτα από τα παραπάνω δεν πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση
που η πρόβλεψη πωλήσεων δεν επαληθευθεί. Ουσιαστικά θεωρεί ότι οι
καταναλωτές «χρειάζονται» την προβλεπόμενη ποσότητα αυτού του αγαθού,
επομένως η επιχείρηση είναι ελεύθερη να ορίσει την τιμή που θέλει βάσει του
επιθυμητού κέρδους. Αγνοεί την δυναμική της αγοράς, το δικαίωμα των
καταναλωτών να επιλέξουν άλλο παρόμοιο αγαθό προκειμένου να καλύψουν
τις ανάγκες τους. Στην πραγματικότητα, και για την τιμή που θα ορίσει, το
προϋπολογισθέν κέρδος, μπορεί άνετα να μετατραπεί σε ζημιά, εάν οι
πωλήσεις δεν είναι οι αναμενόμενες. Στην περίπτωση που αντί για 25.000
φωτιστικά, οι καταναλωτές αγοράσουν 20.000 (μία ρεαλιστική απόκλιση της
τάξης του 20%) τότε θα έχουμε (επόμενη σελίδα):
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Η απόδοση των κεφαλαίων στην περίπτωση αυτή, είναι μόλις 1,2%, που
υπολείπεται κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την απαιτούμενη, και
σίγουρα είναι χαμηλότερη οποιασδήποτε άλλης -δίχως κίνδυνο- επένδυσης
(π.χ. ομόλογα ή ρέπος). Αυτή η μέθοδος κοστολόγησης μπορεί να εφαρμοσθεί
με ασφάλεια μόνο όταν υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ότι η προβλεπόμενη
ποσότητα θα απορροφηθεί πλήρως από την αγορά.

Ποοκαθοοισυένπ τιυιί πώλπσπε
(υέθοδοε επιδιωκόυενου κόστουε. target-costing')
Οι μέθοδοι που παρουσιάσθηκαν, βασίζονταν στην υπόθεση ότι το
προϊόν έχει εξελιχθεί, έχει κοστολογηθεί και το μόνο που απομένει είναι ο
προσδιορισμός της τιμής του. Σε αγορές που οι τιμές έχουν ήδη καθορισθεί
από τον ανταγωνισμό, η επιχείρηση γνωρίζει εκ των προτέρων το ύψος της
τιμής που θα εφαρμόσει. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να
προσδιορίσει το επιθυμητό κέρδος και ανάλογα να καθορίσει το κόστος του
προϊόντος (target-costing). Αυτή η αντίστροφη λογική, αναπτύχθηκε αρχικά
στην Ιαπωνία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προσδιόριζαν
τις τιμές πώλησης των αυτοκινήτων τους με βάση τις τιμές των ανταγωνιστών
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τους, και έπειτα έψαχναν τρόπους συμπίεσης του κόστους ώστε να επιτευχθεί
το επιθυμητό κέρδος. Το ζητούμενο επομένως είναι η επίτευξη του κόστους
στα επιθυμητά επίπεδα, και όχι ο προσδιορισμός της τιμής. Μαθηματικά η
σχέση εκφράζεται ως εξής:

Επιδιωκόμενο Κόστος Παραγωγής =
Προσδοκώμενη τιμή πώλησης - (Επιθυμητό κέρδος + Λοιπά έξοδα).

Το τμήμα μάρκετινγκ είναι υπεύθυνο για την επίτευξη του κόστους - στόχου,
μέσα από τις επιλογές που θα κάνει αναφορικά με τις πρώτες ύλες, το κανάλι
διανομής, τα μέσα προώθησης κλπ.
Το επιδιωκόμενο κόστος παραγωγής λειτουργεί ως οδηγός για όλα τα
τμήματα που σχετίζονται με την παραγωγή του προϊόντος. Για παράδειγμα, το
κόστος παραγωγής χωρίζεται στα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν ένα
όχημα και σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί ένα ποσοστό του συνολικού. Κάθε τμήμα
έχει επομένως τους δικούς του στόχους αναφορικά με το κόστος που του
αναλογεί. Όλα αυτά βέβαια, είναι σκόπιμο να μην γίνονται σε βάρος της
ποιότητας.
Για ποιο λόγο να προτιμήσουν κάποιες εταιρίες την μέθοδο του
επιδιωκόμενου κόστους?

Καταρχήν διότι παίρνει υπόψη της τους δύο

σημαντικότερους παράγοντες που συνθέτουν οποιαδήποτε αγορά: την
προσφορά και τη ζήτηση. Εκτός από περιπτώσεις μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων,
οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αγνοήσουν τον ανταγωνισμό και την τιμή που
δημιουργήθηκε σε αλληλεπίδραση με τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Εκεί
που η κάθε επιχείρηση μπορεί να βελτιωθεί και να αποκτήσει προβάδισμα,
είναι το κόστος.
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Συνήθως το συνολικό κόστος δεν μπορεί να μεταβληθεϊ σε σημαντικό
βαθμό από τη στιγμή που το προϊόν αρχίσει να παράγεται. Η μέθοδος target
costing δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να μεταβάλλουν το κόστος στη
διαδικασία

του

σχεδιασμού

του

προϊόντος,

εκεί

όπου

οι

μεταβολές

χαρακτηριστικών και επιμέρους υλικών μπορούν να γίνουν δίχως να
μεταβληθεί ο τρόπος παραγωγής ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Επομένως, η επιχείρηση μπορεί να επανασχεδιάσει το προϊόν με σκοπό:
->να προσδιορίσει το κόστος παραγωγής σε επίπεδα χαμηλότερα του
ανταγωνισμού, γεγονός που της επιτρέπει υψηλότερο περιθώριο κέρδους ή
ανταγωνιστικότερη τιμή
->να προσφέρει περισσότερη «αξία» στο τελικό προϊόν, προσθέτοντας
επιπλέον χαρακτηριστικά στην ίδια τιμή πώλησης. Οι καταναλωτές θα
προτιμήσουν το προϊόν που μεγιστοποιεί την αξία των χρημάτων τους. Άρα
και στις δύο περιπτώσεις, η επιχείρηση αποκτά σοβαρό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

Παοάδεινυα
Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση «Nokia» πρόκειται να λανσάρει στην
αγορά ένα νέο τύπου κινητού τηλεφώνου που διαθέτει ορισμένα καινοτόμα
χαρακτηριστικά, όπως ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα, ραδιόφωνο κλπ. Το
τμήμα

μάρκετινγκ

εκτιμά

πως

υπάρχει

ένα

συγκεκριμένο

κομμάτι

καταναλωτών στην Ευρώπη, που είναι διατεθειμένο να πληρώσει περίπου
320€ για την απόκτηση αυτής της συσκευής. Υπολογίζει ότι οι πωλήσεις θα
αγγίξουν τα 150.000τμχ ενώ επιθυμεί να κερδίσει 15% επί του κεφαλαίου των
30.000.000€ που πρέπει να επενδύσει για τη κατασκευή της νέας γραμμής
παραγωγής. Με βάση τα στοιχεία αυτά:
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Συνολικές πωλήσεις (150.000 * 320€)............................ 48.000.000€
Μει'ον επιθυυπτό κέοδοε (15% * 30.000.000^.................. 4.500.00Q€
Επιδιωκόμενο Συνολικό κόστος...................................... 43.500.000€
Επιδιωκόμενο μοναδιαίο κόστος.................................................. 290€
(43.500.000€/150.000τμχ)

Τα 290€, θα διασπαστούν μεταξύ των διάφορων λειτουργιών της επιχείρησης,
του μάρκετινγκ, της παραγωγής, της διανομής, κλπ. Κάθε ένα τομέας είναι
υπεύθυνος ώστε να συγκροτήσει το κόστος στα όρια που του τέθηκαν, και αν
είναι δυνατόν, να το μειώσει. Πάντως, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας έχουν
συνήθως υψηλά έξοδα παραγωγής και σχεδιασμού, ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για τεχνολογική καινοτομία, καθώς απαιτείται εκ νέου δημιουργία γραμμής
παραγωγής.
Φυσικά και στη μέθοδο αυτή, η πρόβλεψη πωλήσεων διαμορφώνει και
το ύψος του επιδιωκόμενου κόστους. Γνωρίζοντας όμως εξαρχής το κόστος
στο οποίο μπορεί να κινηθεί, της δίνει το περιθώριο να το μειώσει ώστε να
έχει κάποιο περιθώριο ασφάλειας εάν οι συνολικές πωλήσεις δεν είναι οι
αναμενόμενες.

Τιυολόνπση

υπηρεσιών

Βάσει

γρόνου

απασγάλησικ

και

απαιτούιιενων υλικών
Ενώ λοιπόν η μέχρι τώρα ανάλυση αφορούσε τιμολόγηση προϊόντων,
δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με την τιμολόγηση υπηρεσιών. Αυτό το θέμα θα
αναλυθεί αμέσως.
Στο χώρο των υπηρεσιών χρησιμοποιείται ιδιαίτερα η τιμολόγηση βάσει
του

χρόνου

εργασίας

που

καταναλώθηκε

και
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χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργασίας. Επομένως,
ορίζονται δύο διαφορετικές τιμές, μία για την εργασία και μία για τα υλικά. Η
μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα διάφορα συνεργεία, τους
γιατρούς, και γενικότερα τους επαγγελματίες που αμείβονται με το χρόνο που
απασχολήθηκαν (πιο απλά, με το «κομμάτι»).
Και στην περίπτωση αυτή, η αλληλεπίδραση των βασικών δυνάμεων
της αγοράς, επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση των τιμών των δύο
παραγόντων που εξετάζονται εδώ. Υπάρχουν όμως και ορισμένες επιχειρήσεις
που ακολουθούν μια μέθοδο τιμολόγησης παρόμοια με την μέθοδο πλήρους
κοστολόγησης προϊόντων και αγαθών. Με άλλα λόγια, η τιμή χρέωσης της
εργατοώρας, αλλά και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, περιέχουν μέρος
των Διοικητικών εξόδων, έμμεσα και άμεσα κόστη και φυσικά, το επιθυμητό
κέρδος.

Σύμφωνα

με αυτή τη

μέθοδο,

θα

παρουσιασθεί ο τρόπος

υπολογισμού της τιμής του παράγοντα «εργασία» και του παράγοντα «υλικά».
1. Τιυολόνπσπ εονασίαε: αυτή τιμολογείται ανάλογα με τον χρόνο που
θα καταναλωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία, και ο υπολογισμός
της περιλαμβάνει τα εξής 3 στοιχεία:
Α. το άμεσο κόστος του εργαζομένου, δηλαδή τον μισθό του και
οτιδήποτε επιβαρύνεται η επιχείρηση για αυτόν (ασφαλιστικές &
συνταξιοδοτικές εισφορές, κλπ)
Β. την αναλογία της εργασίας στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα
Γ. την αναλογία του επιθυμητού κέρδους που επιθυμεί η επιχείρηση
για κάθε ώρα απασχόλησης κάθε εργαζομένου της.
Ανάλογα με την επιχείρηση, η χρέωση μπορεί να είναι κοινή για
όλους τους εργαζομένους, ή να εξαρτάται από το άτομο που
αναλαμβάνει την συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, σε μία
ιδιωτική κλινική, είναι πιθανό να αμείβεται διαφορετικά ένας έμπειρος
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χειρούργος απ' ότι ένας νεότερος, ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια
εγχείρηση.
2. Τιυολόνησπ υλικών: η επιχείρηση αρχικά υπολογίζει το κόστος
αγοράς των υλικών που θα χρειαστεί, έπειτα υπολογίζει το κόστος
διαχείρισης και αποθήκευσης τους ως ποσοστό επί των συνολικών
αγορών, προσθέτει το επιθυμητό ποσοστό κέρδους και καταλήγει
στο συνολικό ποσοστό επιβάρυνσης των υλικών, το οποίο θα
περάσει στον πελάτη. Το επόμενο παράδειγμα παρουσιάζει αυτήν
ακριβώς τη διαδικασία.
Υποθέτουμε

ότι

το

συνεργείο

μιας

μεγάλης

αντιπροσωπείας

αυτοκινήτων σχεδιάζει τον ακόλουθο πίνακα με πρόγνωση ότι στη διάρκεια
του εξεταζόμενου έτους, θα καταναλωθεί το 100% των εργατοωρών των
εργαζομένων της, όπως επίσης και τα αξίας 400.000C ανταλλακτικά, τα οποία
σχεδιάζει να παραγγείλει. Το συνεργείο απασχολεί 10 εργαζομένους και
λειτουργεί 8 ώρες την ήμερα, 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Επομένως σε ετήσια
βάση έχουμε 8ώρες χ 5ημέρες χ ΙΟεργαζόμενους χ 52εβδομάδες=20.800
ώρες εργασίας το έτος. Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τις αμοιβές των
εργαζομένων του τμήματος ανταλλακτικών και του συνεργείου, καθώς και τα
κόστη τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.
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Συνεργείο:
Αμοιβές μηχανικών

Ανά
ώρα

Παράγοντας
«υλικά»
Σύνολο

% κόστους
διαχείρισης

CO

CD

οο οο
ο ο

Ο

-Αμοιβές μηχανικών
-Ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις
(20% του μισθού)

Παράγοντας
«χρόνος»
Σύνολο

360.000C 17,30€
Σύνολο
Άλλα έξοδα σχετικά με την επισκευή αυτοκινήτων
και τη διαχείριση των ανταλλακτικών
Αμοιβή διευθυντή
συνεργείου
Αμοιβή
αποθηκάριου
Βοηθοί διευθυντών
Ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις (20%)
Προμήθειες
Έξοδα λειτουργίας
Φόροι ακινήτων
Αποσβέσεις

40.000€

17.000€
11.400€
750€
35.000€
8.000€
90.500€

35.000€
14.000€
9.800€
550€
22.000€
2.100€
34.500€

117.950

* 400.000

Σύνολο
Τελικό Σύνολο

117.950€
202.650C 9,74€
Κόστος
Διαχείριση
εργατοώρας
27,04€ Ανταλλακτικών

C 29,5%
\
29,5%

To συγκεκριμένο συνεργείο, υπολόγισε ότι το κόστος κάθε εργατοώρας
θα είναι ίσο με 17,30+9,74=27,04€, ενώ το κόστος διαχείρισης των
ανταλλακτικών είναι ίσο με το 29,5% του κόστους κτήσης. Η συγκεκριμένη
επιχείρηση υπολογίζει ότι με βάσει τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, μπορεί να
κερδίσει 8.5€/ώοα.άοα η τιμή μιας εργατοώρας θα είναι ίση με 35.54€.
Σχετικά με τα ανταλλακτικά, επιθυμεί να κερδίζει 20% από την πώληση τους,
άρα η συνολική τους επιβάρυνση θα είναι ίση με 29.5%+20%=49.5%.
Επομένως, ένας πελάτης ο οποίος άφησε το αυτοκίνητό του για 2 ώρες στο
συνεργείο, και για την επισκευή χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά κόστους
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580€, θα κληθεί να πληρώσει 938,90€. Ο υπολογισμός φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Παροχή υπηρεσιών

Σύνολο

Εργασία
Ανταλλακτικά
Κόστος ανταλλακτικών
Επιβάρυνση
(Material loading charge)

2ώρες χ 35,54€

71,80€

580€
580€ χ 49,5%

580€
287,10€

867,10€
938,90€

Σύνολο ανταλλακτικών
Τελικό σύνολο

Η μέθοδος που παρουσιάστηκε είναι παρόμοια με τη μέθοδο πλήρους
κοστολόγησης προϊόντων και υποφέρει από το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, το
οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα

μεταφράζεται ως εξής: εάν δεν

χρησιμοποιηθεί το 100% των εργατοωρών ή εάν τα ανταλλακτικά που
χρησιμοποιηθούν είναι μικρότερης αξίας, η επιχείρηση δεν θα καταφέρει να
προσεγγίσει τους στόχους της αναφορικά με το επιθυμητό κέρδος.

Άλλεε υέθοδοι τιυολόνπσπε
Όλες οι μέθοδοι τιμολόγησης που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα,
λαμβάνουν υπόψη τους τις δυνάμεις της αγοράς με ένα τρόπο σχετικά
στατικό, υποθέτοντας ότι η διαδικασία τιμολόγησης μπορεί να ακολουθήσει
τον

ορθολογισμό

του

επιθυμητού-επιδιωκόμενου

κέρδους.

Παρά

την

αδιαμφισβήτητη αξία τους και την ευρεία εφαρμογή τους, υπάρχουν
στρατηγικές

τιμολόγησης

οι

οποίες

δεν

στηρίζονται

τόσο

σε

χρηματοοικονομικά κριτήρια, αλλά στον ανταγωνισμό, στην προσέλκυση
πελατείας και στα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του πελάτη-στόχου. Για
λόγους αναφοράς και σύγκρισης, θα παρουσιαστούν μερικές από τις πιο
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διαδεδομένες στρατηγικές και τακτικές τιμολόγησης που στηρίζονται στις
δυνάμεις που μόλις αναφέρθηκαν.

Διαωοοικπ τιυολόγπσπ (differential pricing^
Όταν το ίδιο ακριβώς προϊόν πωλείται σε διαφορετικές κατηγορίες
πελατών με διαφορετική ευαισθησία στην τιμή, τότε αναφερόμαστε στη
διαφορική τιμολόγηση. Οι κυριότερες τακτικές αυτής της στρατηγικής είναι οι:
1. Διαποανυατευόυενπ τιυή (negotiated pricing^ : ακόμα και όταν
υπάρχει

τιμή-οδηγός

για

το

προϊόν

αυτό,

οι

πελάτες

διαπραγματεύονται την τιμή με τον πωλητή ώστε αυτή να
φτάσει σε επίπεδα που ικανοποιεί τα συμβαλλόμενα μέρη.
2. Τιυολόνπσπ δευτεοευόντων ανοοών (secondary-market pricing^:
εδώ, τίθεται μια τιμή οποία έχει σκοπό να προσελκύσει
διαφορετική μερίδα καταναλωτών (δευτερεύουσα ομάδα) από
αυτή που ήδη έχει. Συνήθως η τιμή για τη δευτερεύουσα ομάδα
είναι χαμηλότερη απ' ότι στην κύρια. Παράδειγμα αποτελούν οι
καφετέριες που προσφέρουν τα ποτά σε χαμηλότερες τιμές
κάποιες συγκεκριμένες ώρες, συνήθως νωρίς το απόγευμα.
Επίσης, ορισμένες εκδοτικές εταιρίες πωλούν τα βιβλία τους σε
χαμηλότερες τιμές σε συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού.
Αυτό γίνεται κυρίως για να αποφευχθεί η δημιουργία stock
τίτλων που ανανεώνονται συχνά.

Τιμολόγηση νέου προϊόντος ίnew-product pricing)
Όταν ένα προϊόν βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του κύκλου ζωής του
(στάδιο ΚΖΠ:εισαγωγή) τότε η επιχείρηση μπορεί να θέσει μια τιμή ανάλογα
με το στόχο που έχει θέσει. Αυτός μπορεί αφορά την ταχεία κάλυψη των
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εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, ή την αποτροπή εισόδου ανταγωνιστών στον
κλάδο αυτό. Για προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής,
υπάρχουν οι εξής δύο τακτικές τιμολόγησης:
1. Τιυολόνπσπ Σαωοίσυατοε (price skimming): πρακτικά αυτό
μεταφράζεται σε υψηλή τιμή προϊόντος ενώ η επιχείρηση
επιθυμεί να ταυτίσει την τιμή με την ποιότητα-και τα δύο σε
υψηλά επίπεδα. Η τιμή ξαφρίσματος καλύπτει τις υψηλές
δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που προϋποθέτει η εισαγωγή
ενός νέου προϊόντος ενώ η αρχικά χαμηλή ζήτηση -λόγω
υψηλής τιμής - βοηθά την επιχείρηση στο να παρέχει στη
αγορά τις ποσότητες που ζητούνται, μέχρι να αυξηθεί η
παραγωγική της ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, οι υψηλές τιμές
πώλησης,

υπήρξαν

πάντα

δέλεαρ

για

είσοδο

νέων

ανταγωνιστών στον κλάδο.
2. Τιυολόνπσπ διείσδυσπε (penetration pricing^: η χαμηλή τιμή για
το προϊόν αποτελεί ένα κίνητρο για τους καταναλωτές ώστε να
το δοκιμάσουν. Η χαμηλή τιμή οδηγεί σε γρήγορη ανάπτυξη
πωλήσεων, «χτίσιμο» και εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας
καθώς και αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών.

Τιμολόγηση γραμμής προϊόντων (product-line pricing-)
Αφορά τον καθορισμό τιμών για διάφορα προϊόντα της ίδιας γραμμής.
Συνήθως περιλαμβάνονται συμπληρωματικά ή ελαφρά διαφοροποιημένα
προϊόντα, και σκοπό έχουν να στρέψουν τους καταναλωτές στην αγορά όσο
το δυνατόν περισσότερων προϊόντων της ίδιας γραμμής. Οι κυριότερες
τεχνικές περιγράφονται παρακάτω:
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1. Τιυή αινυαλωσίαο (captive pricing): χαμηλή τιμολόγηση του
βασικού προϊόντος της γραμμής με παράλληλη υψηλότερη των
υπολοίπων συμπληρωματικών προϊόντων. Για παράδειγμα, η
Polaroid τιμολογεί χαμηλά τις φωτογραφικές μηχανές της,
χρεώνει όμως μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή για τα film που αυτές
χρησιμοποιούν.
2. Υωπλή τιυολόνηση (premium pricing):γοεώνεται η υψηλότερη
τιμή για εκείνο το προϊόν της γραμμής που συγκεντρώνει τα
περισσότερα

χαρακτηριστικά.

Έτσι,

η

γραμμή

προϊόντων

απευθύνεται και σε καταναλωτές «ευαίσθητους» στη τιμή, και
σε

αυτούς

που

αναζητούν

την

συγκέντρωση

πολλών

χαρακτηριστικών στο προϊόν που αγοράζουν, οι οποίοι είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν μια σημαντικά υψηλότερη τιμή για
αυτά.
3. Τιυολόνηση - Δόλωυα (bait pricing!: Χουηλη τιμολόγηση ενός
προϊόντος με σκοπό την προσέλκυση πελατών για τα υπόλοιπα ακριβότερα- προϊόντα της ίδιας γραμμής. Συνηθίζεται ιδιαίτερα
σε μεγάλα καταστήματα λιανικής.
4. Ευθυνοάυυισπ τιυήε (price-lining1): συνκεκοιυένεε τιμές που
αφορούν συγκεκριμένες ομάδες ή γραμμές προϊόντων που
συνήθως διαφοροποιούνται στα χαρακτηριστικά ή / και στην
ποιότητα. Κλασικό παράδειγμα η τιμολόγηση παρόμοιων ρούχων
(π.χ. πουκάμισα) που η τιμή τους αυξάνεται παράλληλα με την
ποιότητα. Η βασική υπόθεση είναι ότι η ζήτηση για διάφορες
ομάδες προϊόντων είναι ανελαστική επομένως οι καταναλωτές
δεν θα επηρεαστούν από μικρές μεταβολές της τιμής. Συνήθως
τα προϊόντα της ίδιας γραμμής που τιμολογούνται με αυτήν τη
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μέθοδο, παρουσιάζουν σχετικά μεγάλη διαφορά τιμής ώστε να
μην μπερδέψουν τους «ανελαστικούς» καταναλωτές.

Ψυγολογικπ τιμολόγηση (psychological pricing-)
Από τις σημαντικότερες στρατηγικές τιμολόγησης που έχουν σκοπό τον
επηρεασμό της αντίληψης του καταναλωτή σχετικά με την ελκυστικότητα
ενός προϊόντος. Η στρατηγική εφαρμόζεται κυρίως από πολυκαταστήματα με
συνήθη

σκοπό την αύξηση

πωλήσεων εκείνων των

προϊόντων

που

προσφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος. Οι κυριότερες τακτικές είναι:
1. Τιυολόγπσπ αναωοοάε (reference Pricing'): όταν τιμολογείται ένα
προϊόν με ένα συγκρατημένο επίπεδο κέρδους και στη συνέχεια
τοποθετείται δίπλα σε ένα πολύ ακριβότερο μοντέλο της ίδιας ή
διαφορετικής

μάρκας.

Συνήθως

εφαρμόζεται

από

πολυκαταστήματα που εμπορεύονται και «ιδιωτικά σήματα»
(private labels, own brands). Για παράδειγμα, το Carrefour
τοποθετεί ηλεκτρονικές συσκευές μάρκας Firstline (private label)
δίπλα σε αντίστοιχες μάρκας Phillips ή Sony. Η σημαντική
διαφορά τιμής ελπίζει να ωθήσει τον πελάτη στην αγορά της
μάρκας που διακινεί η ίδια επιχείρηση.
2. Τιυολόνπσπ πακέτου (bundle pricing^:πρόκειται για προϊόντα τα
οποία προσφέρονται μαζί με τα περιφερειακά τους σε τιμή πολύ
καλύτερη από αυτήν που θα πλήρωνε κάποιος αγοράζοντας τα
περιεχόμενά του, μεμονωμένα. Έτσι η επιχείρηση αυξάνει
ταυτόχρονα τις πωλήσεις όλης της σχετικής γραμμής προϊόντων
ενώ απορροφά μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων της αγοράς.
Παράδειγμα αποτελεί η πώληση ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα
περιφερειακά του (οθόνη, εκτυπωτής ηχεία).

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

97

FINANCIAL ASPECTS OF MARKETING

3. Τιυολόνηση πολλαπλήε συσκευασίαο (multiple-unit pricing’):
όταν δύο ή περισσότερα προϊόντα προσφέρονται σε συσκευασία
πακέτου και πωλούνται προς συγκεκριμένο αντίτιμο. Αυτό
συνήθως ωφελεί τον καταναλωτή στο ότι πληρώνει χαμηλότερη
μοναδιαία τιμή από την μεμονωμένη αγορά του προϊόντος.
Σκοπό έχει να αυξήσει τις πωλήσεις του συγκεκριμένου
προϊόντος αλλά και να αυξήσει την κατανάλωσή του. Για
παράδειγμα, οι καταναλωτές είναι πιθανό να καταναλώσουν
περισσότερα αναψυκτικά στο ίδιο χρονικό διάστημα, απλά και
μόνο επειδή τα έχουν! Αυτό πάντως δε συμβαίνει για όλα τα
προϊόντα, όπως π.χ. τα σαπούνια ή τις οδοντόπαστες.
4. Μονή-δυνή τιυολόνηση (odd-even ρπαηαΊιυε την τακτική αυτή,
οι marketers προσπαθούν να επηρεάσουν την αντίληψη του
καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος. Η μονή
τιμολόγηση θεωρεί ότι περισσότερα προϊόντα θα πωληθούν εάν
τιμολογηθούν προς 99€ αντί για 100€. Από την άλλη, η ζυγή
τιμολόγηση θεωρεί ότι βελτιώνει την εικόνα του προϊόντος στα
μάτια

του

καταναλωτή.

Η

Lacoste

για

παράδειγμα

θα

προτιμούσε να χρεώσει 75€ για ένα καλοκαιρινό μπλουζάκι αντί
να το τιμολογήσει προς 74,99€.
5. Τιμολόγηση γοήτρου (prestige pricing'): το προϊόν τιμολογείται
με μία τεχνητά υψηλή τιμή, μόνο και μόνο για να περάσει στη
συνείδηση των καταναλωτών ως ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο
προϊόν. Τα αρώματα για παράδειγμα, πουλάνε περισσότερο όταν
τιμολογούνται ακριβά, παρά όταν προσφέρονται σε σημαντικά
χαμηλότερες τιμές, καθώς πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι έτσι
χάνεται το γόητρο αυτών των προϊόντων.
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Ποοωθητικη Τιυολόνηση f promotional pricing')
Η κυριότερη τακτική αυτής της μεθόδου, αφορά την τιμολόγηση
ειδικών γεγονότων (special-event pricing) όπου γίνεται η προσπάθεια να
αυξηθούν οι πωλήσεις κάποιου προϊόντος μέσω δώρων που παρέχονται,
κληρώσεων ή διαγωνισμών. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο τελικό στάδιο του
κύκλου ζωής, και ο βασικός σκοπός είναι η επιβίωση του προϊόντος, τότε
αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορούν να συμβάλλουν ώστε η εταιρία να
συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια από αυτές τις πωλήσεις. Γενικά όταν
υπάρχει πτώση πωλήσεων, η τακτική αυτή προτιμάται.

Ανεξάρτητα από την στρατηγική που θα εφαρμοσθεί, η τελική τιμή
διαμορφώνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό τις πωλήσεις του συγκεκριμένου
προϊόντος. Ο καθορισμός της τιμής μπορεί να γίνει με χρηματοοικονομικά
κριτήρια, δεν θα πρέπει όμως να αγνοεί τις επικρατούσες συνθήκες της
αγοράς. Με δεδομένο ότι οι τιμές διαμορφώνονται ελευθέρα, η διαδικασία
τιμολόγησης αποτελεί

έναν

ευέλικτο

και

άμεσο

τρόπο

προσαρμογής

ολόκληρου του μίγματος μάρκετινγκ, στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς.
Οι marketers μπορούν να επηρεάσουν τα έσοδα και την κερδοφορία
της εταιρίας ανάλογα με την τιμή που θα επιλέξουν. Θα πρέπει όμως να έχουν
πολύ καλή και πρόσφατη ενημέρωση ώστε να κάνουν ακριβείς προβλέψεις,
αλλά και γνώση της αγοράς ώστε να κάνουν τις σχετικές ρυθμίσεις στη τιμή,
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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Μέτρηση me δραστηριότητας me EniYEiononc: εκυετάλλευση πόοων
και κεοδοα>οοια.
Οι

έwoιες αυτές αποτελούν θεμελιώδη

πεδία

διερεύνησης

και

εφαρμογής της χρηματοοικονομικής επιστήμης προκειμένου να αξιολογηθούν
επιχειρήσεις και επενδυτικές κινήσεις. Εσωτερικά, η διοίκηση της επιχείρησης
χρησιμοποιεί ιστορικές οικονομικές καταστάσεις για να ανακαλύψει τις χρηματοοικονομικές- δυνάμεις και αδυναμίες της, και να τις ταιριάξει με τις
απειλές και τις ευκαιρίες του κλάδου αλλά και του γενικότερου οικονομικού
περιβάλλοντος. Με την ίδια διαδικασία αξιολόγησης, οι επενδυτές μπορούν να
συγκρίνουν τις αποδόσεις τους με τις αντίστοιχες των ανταγωνιστριών
επιχειρήσεων. Όλη αυτή η διαδικασία συμβάλει επιπλέον στο σχεδίασμά της
χρηματοοικονομικής στρατηγικής για τα

επόμενα

έτη,

δίνοντας στην

επιχείρηση ένα μικρό βαθμό χειραγώγησης των μελλοντικών εξελίξεων.
Σημαντικό

πλεονέκτημα

της,

αποτελεί

η

ευκολία

επικοινωνίας

των

αποτελεσμάτων σε όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης, θέτοντας ξεκάθαρα
τόσο τους στόχους, όσο και τα σημεία εκείνα που χρίζουν βελτίωσης.
Το τμήμα μάρκετινγκ κάθε εταιρίας, παίρνει αποφάσεις σχετικά με νέα
εμπορεύματα

ή

υπηρεσίες

που

πρόκειται

να

διαθέσει

στην

αγορά,

χρησιμοποιώντας μέρος από τους περιορισμένους πόρους της επιχείρησης.
Προκειμένου να

εκμεταλλευθεί

όσο το

δυνατόν

αποδοτικότερα τους

επιχειρησιακούς πόρους, θα πρέπει να στραφεί σε εκείνες τις δραστηριότητες
που θα τις αποφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η πολιτική πιστώσεων ή η
τιμολόγηση του προϊόντος, που θα καθορίσουν την γενικότερη πορεία της
επιχείρησης,

τόσο

ως

προς το

εσωτερικό

(κατευθύνσεις προς τους

υπαλλήλους) όσο και στο εξωτερικό (προμηθευτές πελάτες, τράπεζες
περιβάλλον. Σε αυτήν την ενότητα θα αναλυθούν οι τρόποι μέτρησης εκείνων
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των αποφάσεων μάρκετινγκ που επιδρούν στην συνολική χρηματοοικονομική
διαχείριση κάθε εταιρίας.

Μέτοηση δραστηριότητα
Κάθε ορθολογικά σκεπτόμενος επενδυτής, επιθυμεί να τοποθετήσει τα
κεφάλαια του σε εκείνη την επένδυση με την καλύτερη απόδοση- δηλ. εκείνη
που θα του αποφέρει μεγαλύτερα οφέλη με τη μικρότερη δυνατή επένδυση.
Επομένως, και το τμήμα μάρκετινγκ πρέπει να λειτουργεί καθ' αυτόν τον
τρόπο, επικεντρώνοντας σε δύο σημεία:
-στο ύψος των πωλήσεων που θα προέλθουν από μία συγκεκριμένη επένδυση
{εκμετάλλευση πόρω\ή
-στο πόσο κερδοφόρες θα υπάρξουν αυτές οι πωλήσεις για την εταιρία
{κερδοφορία).

Εκυετάλλευσπ πόοων
1. Κυκλοωοοιακπ ταγύτπτα ενεργητικού ίasset turnover)
Προκειμένου να δημιουργηθούν πωλήσεις, η επιχείρηση πρέπει να
επενδύσει σε μέσα δράσης (ενεργητικό). Ο δείκτης που δείχνει την αποδοτική
ή μη χρήση του ενεργητικού είναι ο εξής:
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού -

Καθαρές Πωλήσεις
Σύνολο Ενεργητικού

όπου
Καθαοέε Πωλιΐσειε =

Σύνολο Ενεονπτικού =

Συνολικές Πωλήσεις -

Πάγιο Ενεργητικό + Κυκλοφορούν

(Εκπτώσεις +Επιστροφές εμπ/των)

Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες
Απαιτήσεις

»............................................................................................................................................................................................. ■-............................................................................................................................................................... ...........................j
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Από

το

σύνολο

του

Ενεργητικού,

αφαιρούνται

οι

Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις διότι τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται στη δημιουργία
πωλήσεων.
Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιείται το Ενεργητικό
σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται. Η σύγκριση είναι καλύτερα
να γίνεται με το μέσο όρο του κλάδου ή με ισομεγέθεις επιχειρήσεις ώστε τα
αποτελέσματα να έχουν ουσιαστικό νόημα. Όσο υψηλότερος ο δείκτης, τόσο
καλύτερη (εντονότερη) η χρήση των στοιχείων του Ενεργητικού. Αντίθετα,
ένα χαμηλό αποτέλεσμα δείχνει μη αποδοτική χρήση των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης, επομένως αυτή πρέπει να προβεί σε αύξηση του
βαθμού εκμετάλλευσης τους ή σε ρευστοποίηση κάποιων από αυτά.
Εναλλακτικά ο δείκτης αποκαλύπτει εάν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε
σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση.
Η ερμηνεία του αποτελέσματος πρέπει να είναι προσεκτική καθώς οι
πωλήσεις εκφράζονται σε τρέχουσες τιμές ενώ τα περιουσιακά στοιχεία
απεικονίζονται (συνήθως) σε ιστορικές τιμές (εκτός και αν έχει γίνει πρόσφατα
αναπροσαρμογή τους). Ακόμη, το αποτέλεσμα επηρεάζεται και από τη μέθοδο
απόσβεσης που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση
που εφαρμόζει την σταθερή μέθοδο απόσβεσης θα εμφανίζει μικρότερο
αποτέλεσμα από αυτήν που εφαρμόζει αυξανόμενη απόσβεση, με την
προϋπόθεση ότι όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες μένουν σταθεροί (ceteris
paribus).
Μια παραλλαγή του παραπάνω δείκτη είναι ο Δείκτηε Ταχύτηταε
,,

,

.

—

.

-

.

Καθαρές Πωλήσεις

_

,.

Κυκλοωοοιαε Πανιών Στοινειων=----------- —------ '—-—. Το αποτέλεσμα,
Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό

παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την αποδοτική χρήση των παγίων στοιχείων
της επιχείρησης. Όπως και στον παραπάνω δείκτη, έτσι και σε αυτόν, είναι
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καλύτερα να υπολογίζουμε τον μέσο όρο των παγίων στοιχείων για τη χρονιά
που εξετάζουμε.
Παοάδεινυα
Έστω ότι η επιχείρηση «Ανάγνωση Α.Ε.» πραγματοποίησε πωλήσεις
ύψους 900.000 € για το 2002, και από τον ισολογισμό υπολογίζουμε το
Συνολικό Ενεργητικό ίσο με 150.000 €, επομένως η επιχείρηση εμφανίζει
κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ίση με 6. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1€
που επενδύθηκε, δημιουργήθηκαν πωλήσεις αξίας 6€. Εναλλακτικά, η αξία των
πωλήσεων ήταν 6 φορές η αξία του Ενεργητικού που χρησιμοποιήθηκε.
Υποθέτουμε ακόμη ότι ο προμηθευτής της παραπάνω εταιρίας είναι μια
μεσαίας δυναμικότητας εκτυπωτική μονάδα με την επωνυμία «Βιβλιοδεσία
Α.Ε.», η οποία για την ίδια χρονιά εμφάνισε πωλήσεις ύψους 1.200.000 € και
Σύνολο Ενεργητικού αξίας 300.000 €. Το αποτέλεσμα του δείκτη που
εξετάζουμε είναι ίσο με 4. Διαπιστώνουμε ότι το κατάστημα λιανικής έχει
αποδοτικότερη εκμετάλλευση του ενεργητικού, σε σχέση με την μικτή
παραγωγική μονάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγική μονάδα
χρειάζεται να προβεί σε σημαντικές επενδύσεις εξοπλισμού καθώς είναι
επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου, ενώ το κατάστημα πώλησης ασχολείται με τη
διανομή και προώθηση των τελικών προϊόντων στους καταναλωτές.
Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει η εξής παρατήρηση: είναι σχεδόν
αδύνατο να δημιουργηθούν πωλήσεις χωρίς να γίνουν επενδύσεις σε πάγια
στοιχεία, είτε πρόκειται για αποθηκευτικό χώρο, είτε για δημιουργία
εργοστασίου, είτε για προωθητικές ενέργειες. Ειδικότερα για το λιανεμπόριο, ο
«χώρος» αποτελεί έναν ιδιαίτερα ακριβό πόρο, όπως και το κόστος εργασίας.
Για το λόγο αυτό, υπάρχουν δύο περισσότερο εξειδικευμένοι δείκτες μέτρηση
της αποδοτικότητας. Ο πρώτος είναι ο αριθμοδείκτης Πωλήσεων ανά
Τετοσνων/κό Μέτοο και ο δεύτερος, Πωλήσε/c ανά Υπάλληλο. Οι δείκτες αυτοί
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είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για σύγκριση πολυκαταστημάτων γενικών ειδών όπως
super markets, καταστήματα τροφίμων, ένδυσης, οικιακών και ηλεκτρικών
ειδών.
Η επιχείρηση που επιθυμεί να επηρεάσει (βελτιώσει) το αποτέλεσμα
του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού θα πρέπει να κινηθεί
προς δύο κατευθύνσεις: είτε αυξάνοντας τον όγκο των πωλήσεών της μέσω
νέων τακτικών προώθησης, είτε μεταβάλλοντας το ύψος του Ενεργητικού που
χρησιμοποιεί. Το τελευταίο μπορεί να συμβεί μέσω της μεταβολής του
βραχυπρόθεσμου

κεφαλαίου

κίνησης

της

εταιρίας

(μεταβολή

της

ρευστότητας) είτε μέσω της μεταβολής των παγίων στοιχείων της, σε μια πιο
μακροχρόνια βάση.

2. Ρευστότητα (current ratio’)
Η ρευστότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του
κεφαλαίου κίνησης. Η πολιτική μάρκετινγκ που εφαρμόζει κάθε εταιρία,
επηρεάζει και επηρεάζεται από τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, καθώς
καθορίζεται ανάλογα η πολιτική πιστώσεων και εξόφλησης υποχρεώσεων των
συνεργατών της εταιρίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ακολουθεί κάθε
εταιρία την ίδια πολιτική, ενώ αυτή ορίζεται και από το μέγεθος της εταιρίας
και τον κύκλο εργασιών της.
Η ρευστότητα (current ratio) μετράται από τη διαίρεση του συνόλου
των

κυκλοφοριακών στοιχείων

μιας επιχείρησης

με το

σύνολο των

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της όπως φαίνεται παρακάτω:
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας =

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το περιθώριο ασφαλείας που θα πρέπει να
διατηρεί μια επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

104

FINANCIAL ASPECTS OF MARKETING

εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Εφόσον βέβαια υπάρχει ομαλή,
συνεχής και ακριβής αντιστοιχία μεταξύ εισροής κεφαλαίων και εξοφλούμενων
υποχρεώσεων, τότε η επιχείρηση μπορεί να διαθέσει τα διαθέσιμα κεφάλαια
για την αύξηση της παραγωγής ή για άλλους επενδυτικούς σκοπούς.
Η έννοια της ρευστότητας είναι να καταδείξει ποια και πόσα στοιχεία
της επιχείρησης μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε ρευστό, φυσικά, για μια
επιχείρηση σε συνεχή λειτουργία, η εξέταση του δείκτη έχει νόημα μόνο για
να καταδείξει διοικητικές αδυναμίες.
Το τέλειο ύψος ρευστότητας διαφέρει ανάλογα με το αντικείμενο
εργασίας της κάθε εταιρίας. Πολλές παραγωγικές μονάδες, εμφανίζουν υψηλό
δείκτη ρευστότητας καθώς συνήθως έχουν μεγάλα αποθέματα σε πρώτες
ύλες, ημι-κατεργασμένα εμπορεύματα ή εμπορεύματα έτοιμα προς πώληση.
Βέβαια να παρατηρήσουμε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτά τα
αγαθά προφανώς θα ρευστοποιηθούν σε αρκετά χαμηλότερη αξία από αυτήν
που υπολογίζει η εταιρία.
Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανεμπόριο
διατηρούν σκοπίμως χαμηλά

αποθέματα

εμπορευμάτων

ενώ συνήθως

αγοράζουν με πίστωση από τους προμηθευτές τους. Συνέπεια των παραπάνω
είναι ο δείκτης ρευστότητας να είναι κάτω της μονάδας, χωρίς αυτό να
σημαίνει όμως ότι η εταιρία βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Μια παραλλαγή του παραπάνω δείκτη, υπολογίζει τη ρευστότητα της
εταιρίας δίχως την επίδραση των αποθεμάτων. Ο δείκτης αυτός ονομάζεται
αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (acid test ratio) και υπολογίζεται ως
_γ ■ . * n s '
r ο . γϊ
,
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις
έξης: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας =------------------------------- -—------ „
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ουσιαστικά υπολογίζει το μέρος των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που θα
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μπορεί να καλύψει άμεσα η εταιρία σε περίπτωση που δεν μπορέσει να
ρευστοποιήσει τα αποθέματα της.
Οι δείκτες αυτοί φανερώνουν και τη μεγάλη σημασία της διαχείρισης
των αποθεμάτων, όπως καταδεικνύει το ακόλουθο παράδειγμα. Η ορθή
διαχείριση αποθεμάτων συνεπάγεται μικρότερες ανάγκες σε αποθηκευτικό
χώρο καθώς και μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα. Νέες τάσεις
στη διαχείριση αποθηκών, έχουν επηρεάσει θετικά ολόκληρη τη φιλοσοφία
της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το J.I.T.
(Just In Time management) όπου η παραγωγική διαδικασία λειτουργεί με
τέτοιο ρυθμό ώστε να ελαχιστοποιούνται τα αποθέματα τόσο των α' υλών όσο
και των έτοιμων εμπορευμάτων.

Παοάδεινυα:
Ανάγνωση Α.Ε.

Βιβλιορυθμός Α.Ε.

Κυκλοωοοούν Ενεονπτικό (€)

Κυκλοωοοούν Ενεονπτικό Γ€ϊ

Αποθέματα

25.000 Αποθέματα

19.000

Απαιτήσεις

17.000 Απαιτήσεις

15.000

Διαθέσιμα

3.000 Διαθέσιμα

4.000

ΣΥΝΟΛΟ

45.000 ΣΥΝΟΛΟ

Βοαγυποόθεσυεε Υπογοεώσειε

38.000

Βοαγυποόθεσυεε Υπογοεώσειε

Προμηθευτές

60.000 Προμηθευτές

40.000

ΣΥΝΟΛΟ

60.000 ΣΥΝΟΛΟ

40.000

Γενική Ρευστότητα

0,75 Γενική Ρευστότητα

0,95

Ειδική Ρευστότητα

0,33 Ειδική Ρευστότητα

0,48
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Η εταιρία «Βιβλιορυθμός Α.Ε.» παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα και
στους δύο

δείκτες,

γεγονός

που

δείχνει

καλύτερη

διαχείριση,

τόσο

χρηματοοικονομική όσο και αποθεμάτων.
Να σημειωθεί ότι για μια επιχείρηση που λειτουργεί αρκετά χρόνια και
έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και τράπεζες, η
ανάγκη για άμεση ρευστοποίηση σπάνια θα εμφανιστεί. Ειδικά για μια
κερδοφόρα εταιρία, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για ρευστό, θα μπορούσε
εύκολα να χρησιμοποιήσει τον τραπεζικό δανεισμό. Υπό αυτές τις συνθήκες,
κάθε επιχείρηση είναι λογικό να εξαντλεί τα περιθώρια πίστωσης που της
χορηγούνται από τους προμηθευτές καθώς αποτελεί «έμμεσο» δανεισμό
μηδενικού κόστους. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν να εισέπραττε παράλληλα όλες
τις απαιτήσεις της άμεσα, κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει συχνά, ιδιαίτερα σε
περιόδους διεθνών οικονομικών κρίσεων. Εξαίρεση αποτελούν ίσως τα super
market, τα οποία πωλούν τοις μετρητοίς και πληρώνουν τους προμηθευτές
τους μετά από μερικούς μήνες.

Διοίκηση λειτουργιών και η επίδραση στη ρευστότητα.
Καθώς λοιπόν η διαχείριση βραχυπρόθεσμου κεφαλαίου κίνησης
ασχολείται με την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της εταιρίας σε ρευστό,
η διοίκηση μπορεί να επηρεάσει τη ρευστότητα της εταιρίας μέσω της
διαχείρισης αποθεμάτων και τη μεταβολή του μέσου χρόνου είσπραξης
απαιτήσεων και εξόφλησης υποχρεώσεων. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν
αρμοδιότητα του οικονομικού τμήματος, καθορίζονται όμως σε συνάρτηση με
το γενικότερο οικονομικό κλίμα και τον ανταγωνισμό. Επομένως και το τμήμα
μάρκετινγκ θα πρέπει να εισηγηθεί για τις κινήσεις εκείνες που θα
καταστήσουν την επιχείρηση ανταγωνιστική αλλά και βιώσιμη.
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1. Διαχείριση αποθευάτων (stock turnover1)
Η φόρμουλα που μας δείχνει πόσο αποδοτική υπήρξε η διαχείριση των
αποθεμάτων μιας εταιρίας είναι η εξής:
_ ,
τ. .
.
α
Κόστος Πωληθέντων
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων =-------------------------------------Μέσο Απόθεμα Προϊόντων

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα
της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποίησε μέσα σε ένα
έτος. Διαιρώντας τον αριθμό των ημερών ενός έτους (365) με το αποτέλεσμα
του δείκτη, έχουμε τον αριθμό των ημερών που παρέμειναν τα αποθέματα
στην επιχείρηση, μέχρι να πουληθούν. Όσο μικρότερος ο αριθμός των
ημερών, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. Η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων δεν επιθυμεί να δεσμεύει μεγάλο απόθεμα εκτός και αν αναμένει
σημαντική αύξηση της τιμής πώλησης. Χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας
συνεπάγεται την ανάγκη για υψηλή ρευστότητα προκειμένου η εταιρία να
αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Παράλληλα αποτελεί και μια ένδειξη υπέραποθεματοποίησης γεγονός που σημαίνει δέσμευση κεφαλαίου και αύξηση
εξόδων σε περίπτωση που τα εμπορεύματα αγοράστηκαν με δανεισμό
(πληρωμή τόκων). Βέβαια ούτε ένας πολύ υψηλός δείκτης συνεπάγεται
αύξηση κερδών, καθώς η επιχείρηση ενδέχεται να πουλά σε χαμηλές τιμές και
για αυτό να ανανεώνει συχνά το απόθεμα της. Πάντως γενικά είναι καλό να
ανανεώνεται συχνά το απόθεμα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αλλοίωσης ή
απαξίωσης λόγω αλλαγής των καταναλωτικών τάσεων.
Το αποτέλεσμα αυτού του δείκτη επηρεάζεται και από τον τρόπο που η
εταιρία αποτιμά τα εμπορεύματα της (FIFO-LIFO-WAC). Πάντως μια διαφορά
στην ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου
κλάδου ενδέχεται να οφείλεται όχι μόνο στη διαφοροποίηση του τρόπου
αποτίμησης αλλά και στην ακολουθούμενη πολιτική πιστώσεων, στην
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διοικητική ικανότητα διάθεσης προϊόντων και στις διαφορετικές μεθόδους
ελέγχου της αποθήκης.

2. Χρόνος είσπραξης απαιτήσεων f debtor's collection periocO
Είναι γνωστό ότι κάθε επιχείρηση θα επιθυμούσε να έχει δεσμευμένα σε
απαιτήσεις όσο το δυνατόν λιγότερο χρήματα. Καθώς όμως αυτό δεν είναι
πάντα εφικτό, είναι σημαντικό να γνωρίζει τον μέσο χρόνο είσπραξης των
απαιτήσεων από τους πελάτες της και να προσπαθεί να τον μειώσει
προσφέροντας διάφορα κίνητρα (όπως εκπτώσεις, καλύτερη εξυπηρέτηση
κλπ.). Ο τύπος που δείχνει τη μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων σε
ημέρες, στην επιχείρηση, είναι ο εξής:
Μέσο ύψος απαιτήσεων
Πωλήσεις Επί Πιστώσει

Είναι σκόπιμο για κάθε επιχείρηση να διατηρεί όσο το δυνατό μικρότερο
το αποτέλεσμα του δείκτη καθώς τα κεφάλαια που δεσμεύονται για τη
χρηματοδότηση των πωλήσεων δεν αποφέρουν τόκους στην εταιρία, ενώ
υπάρχει και το κόστος ευκαιρίας της εναλλακτικής επένδυσης.

Επιπλέον,

μεγάλη ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων σημαίνει και μικρότερη πιθανότητα
ζημιών από επισφαλείς πελάτες. Το τμήμα μάρκετινγκ θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικό με την παροχή πιστώσεων ώστε να μην αποβεί σε βάρος
της επιχείρησης η προσπάθεια προσέλκυσης πελατών.

3. Χρόνος πληρωμής βρανυπρόθεσμων υποχρεώσεων (creditors payment
period^
Στην περίπτωση πληρωμής των υποχρεώσεων, κάθε εταιρία επιθυμεί να
καθυστερεί όσο γίνεται περισσότερο την αποπληρωμή τους, καθώς της δίνει
το πλεονέκτημα να

εκμεταλλεύεται «ξένο» χρήμα, δίχως κόστος.
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υπολογισμός

της

μέσης

διάρκειας

παραμονής,

σε

ημέρες,

των

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στην επιχείρηση δίνεται από τον τύπο που
ακολουθεί:
Μέσο ύψος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Αγορές επί πιστώσει

Συνήθως οι πολύ μεγάλες εταιρίες καταφέρνουν να αγοράζουν εμπορεύματα
και α' ύλες με πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο εξόφλησης, χάρη στους
μεγάλους κύκλους πωλήσεων που εμφανίζουν. Πάντως, και η υπερβολική
καθυστέρηση πληρωμής των υποχρεώσεων μπορεί να συνεπάγεται απώλεια
σημαντικών εκπτώσεων, ενώ και η φήμη της επηρεάζεται στους οικονομικούς
κύκλους καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί η εικόνα μιας επιχείρησης που
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ακόμα και αν αυτό δεν συμβαίνει στην
πραγματικότητα.
Εάν συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των δεικτών είσπραξης απαιτήσεων
και αποπληρωμής υποχρεώσεων, και ο πρώτος δείκτης φέρει μικρότερο
αποτέλεσμα του δεύτερου, αυτό σημαίνει ότι η εταιρία εισπράττει τις
απαιτήσεις της πιο γρήγορα από ότι πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Επομένως
δεν χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα ποσά σε ρευστά διαθέσιμα καθώς γίνεται
μια κάποια χρηματοδότηση της από τους πιστωτές της.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων και
τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, μπορούμε να προσδιορίσουμε το
χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη στιγμή που θα εισέλθουν τα
αποθέματα στην επιχείρηση μέχρι να μετατραπούν σε ρευστά διαθέσιμα για τη
επιχείρηση. Αυτό υπολογίζεται αθροίζοντας τα αποτελέσματα των παραπάνω
δεικτών.
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ο Παοατήοηση: στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά στο
δανεισμό γενικά, μέσω της εκμετάλλευσης των πιστώσεων. Είναι φυσιολογικό
μια επιχείρηση

να χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια,

είτε αυτά είναι

βραχυπρόθεσμα (πιστώσεις ή τραπεζικό δανεισμό), είτε πρόκειται για
μακροπρόθεσμα δάνεια που α<ρορούν την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού. Ο
απώτερος σκοπός της κάθε επιχείρησης είναι να αυξήσει τις πωλήσεις της και
τα λεσουργικά της κέρδη, και για αυτό πρέπει να προβεί σε επενδύσεις. Πότε
όμως κρίνεται επωφελής ο δανεισμός; Η απάντηση βρίσκεται στον
αριθμοδείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης ( Financial Leverage Ratio).
Όταν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την
αποδοπκότητα των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων, τότε η επίδραση
των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι θετική άρα και
επωφελής. Για μια επιχείρηση στην οποία η αποδοπκότητα των συνολικών
κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το κόστος δανεισμού, τη συμφέρει να
προσφύγει στον εξωτερικό δανεισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις
επενδύσεις της-φυσικά ισχύει και το αντίθετο. Ο αριθμοδείκτης οικονομικής
μόχλευσης μετρά την επίδραση αυτή.
, . _ ,
Λ
,
,, ,
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης =----------- —------ ----------------- 1-------------Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων

Εάν το αποτέλεσμα του δείκτη είναι:
Μεγαλύτερο της μονάδας [FL>1]

Επωφελής επίδραση δανεισμού

Ίσο με τη μονάδα

[FL=1]

Μηδενική επίδραση δανεισμού

Μικρότερο της μονάδας

[FL<1]

Αρνητική επίδραση δανεισμού

-> Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (return on net worth) μετράται από
τον τύπο
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Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων = Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης χ , „„
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

και δείχνει την αποτελεσματικότητα απασχόλησης των κεφαλαίων των
φορέων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμά του επηρεάζεται από το καθαρό
περιθώριο κέρδους, την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και το ύψος του
καθαρού ενεργητικού σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.
Παραπάνω αναλύθηκε πως μπορούν να βελτιωθούν οι δύο τελευταίοι
παράγοντες προς όφελος της επιχείρησης. Το καθαρό περιθώριο κέρδους
είναι ζήτημα που αφορά το κόστος παραγωγής και διάθεσης, την τιμολόγηση
του προϊόντος και οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται μέχρι το τελικό προϊόν
φτάσει στα χέρια του καταναλωτή.

-> Όσον αιρορά την αποδοτικότατα των συνολικά απασνολούυενων κεφαλαίων
(return on total capital employed), αυτή μετρόται από τον ακόλουθο τύπο:
Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης + Χρηματοοικονομικά Έξοδα (1 - φ)
Σύνολο Απασχολούμενων Κεφαλαίων

Στα καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης προστίθενται τα χρηματοοικονομικά έξοδα
(μετά από τη επίδραση της (ρορολογίας) καθώς αυτή είναι η αμοιβή των ξένων
κεφαλαίων και πρέπει να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της αποδοτικότητας.
Όσο υψηλότερο το αποτέλεσμα του δείκτη, τόσο αποδοτικότερα λειτουργεί η
επιχείρηση, άρα μεγαλύτερα τα οφέλη για τους μετόχους ενώ γίνεται δυνατή
η πρόσθετη χρηματοδότηση με -ενδεχομένως- ευνοϊκότερους όρους.
Και οι δύο δείκτες που μόλις περιγράφηκαν αποτελούν σημείο
αναφοράς στη χάραξη της στρατηγικής πορείας της επιχείρησης καθώς
βοηθούν την επιχείρηση να διακρίνει περισσότερο ή λιγότερο κερδοφόρες
δραστηριότητες και δείχνουν πως μπορεί να εκμεταλλευθεί τα ξένα κεφάλαια.
Και οι δύο φόρμουλες επηρεάζονται από το καθαρό περιθώριο κέρδους, το
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οποίο καθορίζεται σε συνεργασία των τμημάτων μάρκετινγκ και οικονομικής
διοίκησης. Οι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερες αποδόσεις, όταν το
τμήμα μάρκετινγκ λειτουργεί με γνώμονα την μεγιστοποίηση του κέρδους,
έχοντας πάντα στραμμένο το βλέμμα στην αγορά και στις απαιτήσεις των
αγοραστών.

Κεοδοωοοία (Profitability)
Όσο σημαντική είναι η προσπάθεια της επιχείρησης να δημιουργήσει
πωλήσεις, εξίσου σημαντικό είναι να υπολογίσει πόσο κερδοφόρες υπήρξαν
αυτές οι πωλήσεις. Η παρούσα ενότητα θα ασχοληθεί με τον υπολογισμό και
την ερμηνεία των δεικτών του μικτού περιθωρίου κέρδους και της ανατίμησης,
του καθαρού περιθωρίου κέρδους, καθώς και τον συσχετισμό του κέρδους με
τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξή του.

1. Μικτό πεοιθώοιο κέοδουε fGross profit marain\
Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει πόσο επικερδής είναι
μια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της. Είναι πολύ χρήσιμος για
την παρακολούθηση της πορείας κάθε εταιρίας διαχρονικά και υπολογίζεται
από τον εξής τύπο:

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = —Μικτό Κέρδος— χ 10Q -qqq
Καθαρές Πωλήσεις

μεγαλύτερο το μικτό κέρδος, τόσο ευκολότερα η επιχείρηση μπορεί να
καλύψει ενδεχόμενη αύξηση του κόστους πωληθέντων της.
'Ένα υψηλό αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη φανερώνει διοικητική
ικανότητα στην επίτευξη χαμηλού κόστους και υψηλής τιμής πώλησης.
Αντίθετα, ένα χαμηλό αποτέλεσμα δείχνει κακή πολιτική, είτε στον τομέα των
αγορών, είτε στον τομέα των πωλήσεων, είτε και στους δύο ταυτόχρονα.
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Τα μικτά περιθώρια κέρδους διαφοροποιούνται σημαντικά ανάμεσα
στους διάφορους κλάδους αλλά και μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων. Επιπλέον,
υπάρχει

μια

αντίστροφη

σχέση

μεταξύ

της

ταχύτητας

εμπορευμάτων με το μικτό περιθώριο κέρδους: για
κατάστημα που πουλά ρούχα υψηλής ραπτικής, θα

διακίνησης

παράδειγμα, ένα
εμφανίζει χαμηλή

ταχύτητα ανανέωσης των εμπορευμάτων του καθώς αυτά απευθύνονται σε
ένα πολύ απαιτητικό και μικρό σχετικά κοινό, το οποίο όμως είναι διατεθειμένο
να πληρώσει υψηλότερες τιμές (μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους). Αντίθετα,
ένα super-market προτιμά να ανανεώνει συχνά το εμπόρευμά του, και για
αυτό λειτουργεί με μικρότερο περιθώριο κέρδους.
Ανάλογα υπάρχουν διαφορές μεταξύ παραγωγικών και εμπορικών
επιχειρήσεων. Οι παραγωγικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, δουλεύουν
με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους καθώς τα εμπορεύματα είναι δεσμευμένα
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην παραγωγική διαδικασία, απ' ότι
«στέκεται» το τελικό προϊόν στα ράφια των καταστημάτων.
Επιπρόσθετα, το μικτό περιθώριο κέρδους, καθορίζεται και επηρεάζεται
από το μέγεθος των αγορών της επιχείρησης και τις διαπραγματευτικές
ικανότητες της. Πάντως, χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους μπορεί να σημαίνει
υπερεπένδυση σε σχέση με τις πωλήσεις ή επενδύσεις που αναμένεται να
αποδώσουν στο εγγύς μέλλον.
Από το μικτό κέρδος, η επιχείρηση πρέπει να καλύψει όλα τα
λειτουργικά και λοιπά έξοδα της και να περισσέψει ένα ικανοποιητικό
υπόλοιπο, το καθαρό κέρδος. Το ύψος του μικτού κέρδους καθορίζεται από
την πολιτική κοστολόγησης και μεταπώλησης των προϊόντων της.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

114

FINANCIAL ASPFAN'S OF MARKETING

2. Ανατίυηση-Επιβάουνση Tiunc fmark-up’)
To ζήτημα τιμολόγησης των αγαθών μιας επιχείρησης αναλύθηκε
διεξοδικό σε προηγούμενη ενότητα. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο ότι η τελική
τιμή του προϊόντος υπολογίζεται με βάση την επιθυμητή στρατηγική θέση της
επιχείρησης στον κλάδο, σε σχέση με τον υφιστάμενο ανταγωνισμό. Ο δείκτης
Μικτό Κέρδος

επιβάρυνσης της τιμής υπολογίζεται από τον τύπο ------------------ -—2— χ 100
Κόστος Πωληθέντων

Ανάλογα, υπάρχει σχέση ανταλλαγής μεταξύ του ύψους της επιβάρυνσης της
τιμής και του όγκου των πωλήσεων. Κάθε επιχείρηση καθορίζει το ύψος των
τιμών της σε σχέση με την δυναμική της αγοράς, τη ρευστότητα της και
φυσικά το αντικείμενό της.

3. Καθαρό πεοιθώοιο κέοδουε (net profit margin1)
Η εξέταση του καθαρού περιθωρίου κέρδους εξετάζει το μέρος των
εσόδων που μένει στην επιχείρηση αφότου αφαιρεθούν όλα τα λειτουργικά
έξοδα που σχετίζονται με τις πωλήσεις της χρονιάς που εξετάζουμε, από το
μικτό περιθώριο κέρδους. Όσο μεγαλύτερο το καθαρό κέρδος για την
επιχείρηση, τόσο καλύτερα για αυτήν και τους μετόχους της. Υπολογίζεται από
.

τον τύπο

Καθαρό Κέρδος
,.
---------- ------- -—— χ 100, και δείχνει
Καθαρές Πωλήσεις

. .

επιπλέον το

ποσοστο

κερδοφορίας από το οποίο μπορεί να αποκλίνει η επιχείρηση μέχρι το σημείο
που θα εμφανίσει ζημία. Το καθαρό κέρδος επηρεάζεται από την πολιτική
τιμολόγησης και τον έλεγχο των εξόδων της εταιρίας.

Σγόλ/ο: η διαχρονική μελέτη των τριών παραπάνω αριθμοδεικτών συντελεί
στην εμβάθυνση τόσο της ανάλυσης μιας επιχείρησης, όσο και στην
αξιολόγηση του τμήματος μάρκετινγκ. Συνδυαστικά παρέχουν χρήσιμες
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ενδείξεις για την ποιότητα διοίκησης της εταιρίας. Για παράδειγμα, ενώ ο
δείκτης μικτού κέρδους παραμένει σταθερός, ο δείκτης καθαρού κέρδους
μειώνεται. Αυτό σημαίνει αύξηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης
οπότε η διοίκηση γνωρίζει σε ποιον τομέα πρέπει να επέμβει.

4. Αποδοτικότητα ενερνητικού
Οι δείκτες που παρουσιάσθηκαν μέχρι τώρα, αναφέρονται στη χάραξη
της στρατηγικής και την αξιολόγηση της διοίκησης. Οι επενδυτές από την
άλλη

μεριά,

αποτιμούν

χρησιμοποιώντας

ένα

το

πολύ

πόσο

κερδοφόρα

διαδεδομένο

υπήρξε

δείκτη

που

μια

επένδυση

συνοψίζει

τους

περισσότερους από τους δείκτες που αναφέρθηκαν, ενώ αποτελεί και μέτρο
σύγκρισης

με

άλλες

ομοειδής

επιχειρήσεις.

Είναι

ο

αριθμοδείκτης

αποδοτικότητας ενεργητικού, γνωστός ως ROA (Return On Assets). Ο δείκτης
υπολογίζεται από τον τύπο
ROA =

Καθαρό Κέρδος

Καθαρές Πωλήσεις

Καθαρές Πωλήσεις

Συνολικό Καθαρό Ενεργητικό

ή αλλιώς

ROA=Καθαρό περιθώριο κέρδους χ Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού.

Ο δείκτης με τη

μορφή

που

παρουσιάζεται

αναπτύχθηκε

και

χρησιμοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920 από τις εταιρίες-κολοσσούς GM
(General Motors) και Du Pont. Ένα αποτέλεσμα ROA=15% σημαίνει ότι για
κάθε 100 € που επενδύθηκαν στην επιχείρηση, δημιουργήθηκαν 15 € καθαρού
κέρδους. Από τον τύπο μπορούμε να διακρίνουμε ποιους τομείς πρέπει να
βελτιώσουμε ώστε να έχουμε όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα - αύξηση
πωλήσεων, αύξηση καθαρού κέρδους, μείωση ενεργητικού. Φυσικά η μείωση
του ενεργητικού είναι μια μακροπρόθεσμη κίνηση ενώ το περιθώριο κέρδους
καθορίζεται και από τον ανταγωνισμό. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων της
εταιρίας και η αύξηση των πωλήσεων είναι οι πιο ρεαλιστικές και συνήθως
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αμεσότερες

κινήσεις

που

μπορεί

να

προβεί

κάθε

εταιρία.

Εξάλλου,

ανταγωνιστικότερη είναι εκείνη η επιχείρηση που μπορεί και πουλά στις τιμές
που ορίζει η αγορά, με το μικρότερο δυνατό κόστος, σε αποδεκτή ποιότητα.

Σνόλιο: ο συγκεκριμένος δείκτης δέχεται έντονη κριτική καθώς είναι στατικός
ενώ ενδέχεται να οδηγήσει την επιχείρηση σε βραχυχρόνια κερδοφορία που
μπορεί να αποτρέψει μελλοντικά αυξημένα κέρδη-όπως για παράδειγμα, εάν
στη λογική περικοπής εξόδων, καταργηθούν τα έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης.
Πρέπει να μελετάται σε συνάρτηση με άλλους επενδυτικούς δείκτες και
εφόσον έχει προηγηθεί ανάλυση της προοπτικής της εταιρίας.
Παρόλα αυτά, παραμένει ένας δείκτης που χρησιμοποιείται ευρέως στην
αξιολόγηση επιχειρήσεων από πολλούς αναλυτές. Οι σύγχρονες διοικητικές
τάσεις προτείνουν νέα εργαλεία μέτρησης της αποδοτικότητας της εταιρίας,
βασισμένα στην επιπρόσθετη αξία που δημιουργήθηκε στην εταιρία από την
βελτίωση της λειτουργίας της ή κάποια νέα επένδυση. Τα εργαλεία SVA
(Shareholder Value Analysis), MVA (Market Value Added) & EVA (Economic
Value Added), είναι μερικό από αυτό.

Zuvouin
Στην ενότητα αυτή παρουσιάσθηκαν βασικοί αριθμοδείκτες οι οποίοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την εσωτερική αξιολόγηση της
εταιρίας όσο και για σύγκριση μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Κοινό

χαρακτηριστικό ότι επηρεάζονται άμεσα από τις κινήσεις του τμήματος
μάρκετινγκ και μερικώς από τις τάσεις της αγοράς. Στο ακόλουθο παράδειγμα
συγκρίνονται δύο εταιρίες διαφορετικών κλάδων ώστε να τονισθούν οι
ιδιαιτερότητες των δεικτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω ανάλυση.
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Συνκοιτικό Παοάδεινυο
Ας υποθέσουμε ότι εξετάζουμε μια επιχείρηση που ασχολείται με το
λιανεμπόριο, και μια παραγωγική εταιρία. Για λόγους ευκολίας θα υποθέσουμε
ότι η εμπορική εταιρία είναι η «Ανάγνωση Α.Ε.» ενώ η παραγωγική ονομάζεται
«Εκτυπωτική Α.Ε.». Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που
αφορούν την παρούσα ανάλυση ενώ παρατίθενται τα σημαντικότερα μέρη του
Ενεργητικού και του Παθητικού τους, καθώς και της κατάστασης του
λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Ανάγνωση Α.Ε.

Εκτυπωτική Α.Ε.

(ποσά σε €)
Πάγιο Ενεργητικό

1

Κυκλοφορούν

25.000

40.000

1

1

Απόθεμα Προϊόντων

3.000

5.000

1

Πελάτες

1.000

5.000

1

Ρευστά διαθέσιμα

1.000

1.000

7.000

6.000

Πωλήσεις

100.000

100.000

Κόστος πωληθέντων

80.000

50.000

Έξοδα Λειτουργίας

10.000

30.000

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές

Από Αποτελέσματα Χρήσης

1
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Από μια πρώτη ματιά, διαπιστώνουμε ότι οι δύο εταιρίες έχουν
πραγματοποιήσει τις ίδιες πωλήσεις, οι οποίες όμως, κοστίζουν πολύ
διαφορετικά στην κάθε επιχείρηση.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των
αριθμοδεικτών που αναφέρθηκαν σε αυτήν την ενότητα. Ακολουθεί ανάλυση
και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Ανάγνωση Α.Ε.
Πωλήσεις

Εκτυπωτική Α.Ε.

100.000

100.000

-Κόστοε Πωλπθέντων

80.000

50.000

Μικτό κέρδος

20.000

50.000

-ΈΕοδα

10.000

30.000

Καθαρό κέρδος

10.000

20.000

Αριθμοδείκτες
Επιβάρυνση τιμής (Mark up)

20000 = 25%
80.000

50000 = 100%
50.000

Δείκτης μικτού κέρδους

20000 = 20%
100.000

50000 =50%
100.000

Δείκτης καθαρού κέρδους

10 000 =10%
100.000

20·000 =20%
100.000

23.000

45.000

100.000 „ „
----------- = 4,35
23.000

100.000 „„„
-----------= 2,22
45.000

Δείκτης Ρευστότητας

5000 =0.7,
7.000

"°00 = 1,8
6.000

Δείκτης ειδικής ρευστότητας

2·000=0,28
7.000

Καθαρό Ενεργητικό
(Πάγιο + Κυκλοφορούν - Βραχ. Υποχρ.)

Κυκλοφοριακή Ταχ. Ενεργητικού

ROA

0,1*4,35=0,44
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Η πρώτη διαφορά αφορά την επιβάρυνση της τιμής του προϊόντος. Ενώ
ο έμπορος εφαρμόζει ανατίμηση κατά 25%, ο κατασκευαστής-παραγωγός
ανατιμά κατά 100% το προϊόν που πουλά.
Ο παραγωγική εταιρία έχει σαφώς μεγαλύτερο μικτό και καθαρό
κέρδος, επομένως είναι συνολικά περισσότερο κερδοφόρα από ότι η εμπορική.
Όσον αφορά τα μέσα δράσης, ο παραγωγός έχει την μεγαλύτερη επένδυση σε
κεφαλαιουχικό

εξοπλισμό

αλλά

ο

έμπορος

παρουσιάζει

καλύτερη

εκμετάλλευση πόρων σε σχέση με τον παραγωγό. Πετυχαίνει τις ίδιες
πωλήσεις με το ήμισυ του Ενεργητικού του παραγωγού.
Οι δείκτες ρευστότητας και ειδικής ρευστότητας δείχνουν ότι ο
παραγωγική εταιρία διατηρεί συνολικά περισσότερα ρευστά διαθέσιμα. Αυτό
προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα της δια κινούνται με
αργότερο ρυθμό σε σχέση με τα προϊόντα της εμπορικής εταιρίας, επομένως
χρειάζεται περισσότερο ρευστό για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις
της.
Από την οπτική της απόδοσης της επένδυσης, και οι δύο δείκτες
εμφανίζουν το ίδιο ROA. Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κερδοφορία
(παραγωγική εταιρία) αλλά και στη εκμετάλλευση πόρων (εμπορική εταιρία)
αποκαλύπτοντας τη σχέση ανταλλαγής (trade-off) μεταξύ των δύο αυτών
τομέων.
Το παράδειγμα που μόλις παρουσιάστηκε, αν και απλό στη σύνθεση
του, δείχνει τη σημαντική επίδραση της απόδοσης του τμήματος μάρκετινγκ
στην συνολική απόδοση της εταιρίας. Η βασική του δραστηριότητα είναι να
παράγει όσο το δυνατό περισσότερες πωλήσεις καθώς από αυτές θα κριθεί και
θα αξιολογηθεί μία εταιρία, είτε εσωτερικά , είτε εξωτερικά. Όπως όμως
παρουσιάστηκε σε αυτήν την ενότητα, το ύψος των πωλήσεων επηρεάζει την
χρηματοοικονομική διοίκηση της εταιρίας, ανάλογα με τον τρόπο που αυτή
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επιτυγχάνεται. Για αυτό και θα πρέπει το τμήμα μάρκετινγκ να δουλεύει στενά
με την οικονομική διοίκηση ώστε κάθε μεταβολή των συνολικών πωλήσεων να
είναι ουσιαστικά κερδοφόρα για την επιχείρηση, και όχι μια απλή αύξηση του
όγκου των πωληθέντων αγαθών.
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Μικτά κέοδοο - Καθαοό κέοδοε
Κέρδος,

είναι

το

-επιθυμητό-

αποτέλεσμα

κάθε

εμπορικής

δραστηριότητας. Προκειμένου να υπολογισθεΐ, πρέπει να αντιστοιχισθούν τα
έσοδα από πωλήσεις (ή την παροχή υπηρεσιών) με το κόστος πωληθέντων και
τα έξοδα

στα οποία υποβλήθηκε η επιχείρηση, κατά την παραγωγή και

διάθεση αυτών των αγαθών. Αν χωριστεί η κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσης σε δύο μέρη, τότε το πρώτο μισό θα παρουσίαζε το
μικτό κέρδος της επιχείρησης ενώ το άλλο μισό θα εμφάνιζε το καθαρό κέρδος
(προ τόκων & φόρων) της εταιρίας. Στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων
εμφανίζεται ο τρόπος κατανομής των πραγματοποιηθέντων κερδών στους
εξωτερικούς και εσωτερικούς φορείς της επιχείρησης.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται (χονδρικά) ο υπολογισμός του
μικτού και του καθαρού κέρδους (ΚΠΤφ) για την εταιρία «Ανάγνωση Α.Ε.»,
χρησιμοποιώντας τα εικονικά ποσά που παρατίθενται.
Ανάγνωση Α.Ε.
Υπολογισμός Μικτού κέρδους
Πωλήσεις

€
2.600.000

-Κόστος Πωληθέντων

1.100.000

=Μικτό κέοδοε

1.500.000

Υπολογισμός Καθαρού Εμπορικού Κέρδους
Μικτό Κέρδος

1.500.000

-Έξοδα:
Μισθοί
Συσκευασία και αποστολή
Ενοίκια
=Καθαοό Κέοδοε ίΚΠΤΦΊ

360.000
500.000
300.000
340.000

Το πώς υπολογίζεται το κόστος πωληθέντων, αναλύεται στην αμέσως επόμενη
ενότητα.
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Αποτίυηση Ευποοευυάτων
Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το
μάρκετινγκ και τη γενικότερη χρηματοοικονομική πολιτική της επιχείρησης,
είναι η αποτίμηση αποθεμάτων (stock evaluation). Ο υπολογισμός των κερδών
κάθε εταιρίας βασίζεται στην αρχή καταμερισμού του κόστους στις αντίστοιχες
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Κατά τη διάρκεια του έτους όμως, η
επιχείρηση ενδέχεται να αποκτήσει απόθεμα εμπορευμάτων πολύ μεγαλύτερο
από αυτό που αντιστοιχεί στις πωλήσεις εκείνης της περιόδου (προκειμένου να
αντιμετωπίσει αυξημένη ζήτηση σε επόμενο χρονικό διάστημα). Για να
αντιστοιχήσει ορθά τις προμήθειες εμπορευμάτων με τις πωλήσεις της, η
εταιρία πρέπει να υπολογίσει το κόστος πωληθέντων (cost of goods soldCOGS). Αυτό υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το προ-υπάρχον απόθεμα και
τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου. Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

Υπολογισμός αποθεμάτων
Αρχικό απόθεμα {βάσει μεθόδου αποτίμησης)
+

Αγορές (στο πραγματικό τους κόστος)
Τελικό απόθευα (Βάσει υεθόδου αποτίυπσπό

=

Κόστος πωληθέντων (COGS)

Αν υποθέσουμε ότι σε μια εταιρία αθλητικών ειδών, την 1η Ιουνίου η
αποθήκη είχε -βάσει της μεθόδου αποτίμησης που εφαρμόζεταε εμπορεύματα
αξίας 3.500 €. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα αγοράσθηκαν επιπλέον
εμπορεύματα ύψους 12.500 € ενώ η εταιρία υπολόγισε ότι στο τέλος του
μήνα η αξία των αποθεμάτων της ήταν 7.000 €. Τον μήνα που εξετάζουμε,
πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους 20.000 €. Με βάση τον παραπάνω
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πίνακα

υπολογίζουμε το κόστος πωληθέντων ώστε στη συνέχεια να

υπολογίσουμε το μικτό κέρδος της εταιρίας για το μήνα Ιούνιο.
♦

Υπολογισμός αποθεμάτων
Αρχικό απόθεμα {βάσει μεθόδου αποτίμηση^

+ Αγορές (στο πραγματικό τους κόστος)

3.500
12.500

-

Τελικό απόθεμα {βάσει μεθόδου αποτίμησης)

7.000

—

Κόστος πωληθέντων (COGS)

9.000

♦

Υπολογισμός Μικτού Κέρδους
Πωλήσεις

-

Κόστος Πωληθέντων

=

Μικτό κέρδος

20.000
9.000
11.000

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο υπολογισμός του μικτού κέρδους
βασίζεται στον ακριβή υπολογισμό του κόστους πωληθέντων, καθώς αποτελεί
μέγεθος που μπορεί να αποτιμηθεί με τον τρόπο που θα επιλέξει ο
επιχειρηματίας, ενώ οι πωλήσεις αποτελούν πραγματικό, απόλυτο μέγεθος. Οι
τρεις τρόποι αποτίμησης των αποθεμάτων είναι οι εξής :
1. F.I.F.O.- First In First Out
2. W.A.C. - Weighted Average Cost
3. L.I.F.O.- Last In Last Out
Η σειρά με την οποία αναφέρθηκαν οι τρεις μέθοδοι δεν είναι τυχαία καθώς το
αποτέλεσμα της δεύτερης μεθόδου (W.A.C.) βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε
αυτό των F.I.F.O. & L.I.F.O. Θα αναλυθούν παρακάτω και οι τρεις μέθοδοι,
ενώ θα παρουσιαστούν αριθμητικά παραδείγματα ώστε να φανεί πως επιδρά
στον υπολογισμό των κερδών η επιλογή της κάθε μεθόδου.
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1. F.I.F.O.: σε αυτή τη μέθοδο, ο υπολογισμός των αποθεμάτων βασίζεται
στη λογική ότι τα πρώτα εμπορεύματα που αγοράζονται, είναι και τα
πρώτα που θα πωληθούν. Στο ακόλουθο παράδειγμα θα υπολογισθεί η
αξία του τελικού αποθέματος βάσει αυτής της μεθόδου, κάνοντας την
υπόθεση ότι δεν υπάρχει απόθεμα αρχής.

Ανάγνωση Α.Ε. - Κίνηση Βιβλίων
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Αγορά
Ιανουάριος
7,00 € Τιμή αγοράς
600
Φεβρουάριος Αγορά
200
7,50 € Τιμή αγοράς
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

Πώληση
Αγορά
Πώληση
Πώληση

300
400
300
200

Αγορές εμπορευμάτων: 8.780,00 €

14,00 € Τιμή
7,70 € Τιμή
14,50 € Τιμή
14,80 € Τιμή

πώλησης
αγοράς
πώλησης
πώλησης

Πωλήσεις: 11.510,00 €

Με τη μέθοδο F.I.F.O. υπολογίζεται στον πίνακα της επόμενης σελίδας, η αξία
του τελικού αποθέματος στο τέλος Ιουνίου. Τα πρώτα εμπορεύματα που
εισέρχονται στην επιχείρηση, είναι και τα πρώτα που θα πωληθούν.
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ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση A.E. - Κίνηση Βιβλίων
Πώληση
Ανοοέε Βιβλίων στο
κόστοε
βιβλίων

Υπόλοιπο απόθεϋα
βιβλίων
0

Αρχικό
απόθεμα
Ιανουάριος

600*7,00 €

600*7,00 €

Φεβρουάριος

200*7,50 €

600*7,00 €
200*7,50 €

-

-

300*7,00 €

Μάρτιος
Απρίλιος

300*7,00 €
200*7,50 €
300*7,00 €
200*7,50 €
400*7,70 €

400*7,70 €

Μάιος

300*7,00 €

200*7,50 €
400*7,70 €

Ιούνιος

200*7,50 €

400*7,70 €

F.I.F.O. - ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΙΣ 30/6: 400*7,70 € = 3.080,00 €

Επομένως, με τη μέθοδο F.I.F.O. το τελικό απόθεμα υπολογίζεται σε 3.080 €.
Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά δημοφιλής καθώς παρουσιάζει την κίνηση των
εμπορευμάτων με ένα πολύ λογικό κυκλικό τρόπο. Επιπλέον είναι πολύ εύκολη
στην εφαρμογή της.

2. W.A.C.: Η μέθοδος αυτή υπολογίζει μεσοσταθμικά το κόστος των
εμπορευμάτων που αγοράσθηκαν. Δεν είναι ο απλός μέσος όρος των
αγορών αλλά ο σταθμισμένος μέσος. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά μιας
μεγάλης παρτίδας θα έχει μεγαλύτερη επίδραση στον υπολογισμό της
αξίας του τελικού αποθέματος από ότι θα έχουν αγορές μικρότερων
παρτίδων. Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται, με αυτή τη
μέθοδο, η αξία του τελικού αποθέματος για την εταιρία «ΑΝΑΓΝΩΣΗ
Α.Ε.», με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν προηγουμένως.
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ΜΗΝΑΣ

Ανάγνωση A.E. - Κίνηση Βιβλίων
Ανοοέε Βιβλίων
Πώληση
Υπόλοιπο απόθευα βιβλίων
στο κόστοε
βιβλίων

1

Αρχικό
απόθεμα
Ιανουάριος

600*7,00 €

600*7,00 €

Φεβρουάριος

200*7,50 €

800* [(600 *7,00) + (200 *7,50)]
800

-

-

°\

ή 800*7,13 €
Μάρτιος

300*7,13 €

Απρίλιος

500*7,13 €

900* [(500 *7,13)+ (400 *7,70)]
900

400*7,70 €

ή 900*7,38 €
Μάιος

300*7,38 €

600*7,38 €

Ιούνιος

200*7,38 €

400*7,38 €

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΙΣ 30/6: 400*7,38 € = 2.952,00 € [
Η

μέθοδος

αυτή

είναι

ιδιαίτερα

δημοφιλής

σε

εταιρίες

που

εμπορεύονται αγαθά μικρής σχετικά αξίας ή/και μεγέθους σε μεγάλες
ποσότητες, όπου η ταυτοποίηση κάθε εμπορεύματος με μία συγκεκριμένη τιμή
είναι σχετικά δύσκολη. Παραδείγματα αποτελούν οι κονσέρβες, διάφορα μικρά
δομικά υλικά (π.χ. μεταλλικές βίδες) το εμπόριο φρούτων (χονδρέμποροι) κλπ.

3. L.I.F.O.: Η βασική υπόθεση αυτής της μεθόδου είναι ότι το πιο
πρόσφατα αγορασμένο εμπόρευμα, είναι αυτό που θα διατεθεί πρώτο.
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει φυσική ανακύκλωση του αποθέματος
αλλά ότι στον υπολογισμό του κέρδους λαμβάνεται υπόψη η πιο
πρόσφατη τιμή κτήσης του εμπορεύματος. Η μέθοδος είναι αντίστοιχη
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της F.I.F.O. αλλά από αντίστροφη φορά. Ο υπολογισμός του κόστους
πωληθέντων επηρεάζεται από τις πιο πρόσφατες αγορές ενώ ο
υπολογισμός αξίας του τελικού αποθέματος επηρεάζεται περισσότερο
από τις προγενέστερες αγορές εμπορευμάτων.

Ο

πίνακας που

ακολουθεί, παρουσιάζει τον υπολογισμό του τελικού αποθέματος της
«Ανάγνωση Α.Ε.» με τη μέθοδο L.I.F.O.

ΜΗΝΑΣ
Αρχικό απόθεμα
Ιανουάριος
Φεβρουάριος

Ανάγνωση Α.Ε. - Κίνηση Βιβλίων
Πώληση
Ανοοέε Βιβλίων στο
κόστοε
βιβλίων
-

0
600*7,00 €

-

600*7,00 €
200*7,50 €

Μάρτιος

600*7,00 €
200*7,50 €
200*7,50 €
100*7,00 €

Απρίλιος

400*7,70 €

Μάιος
Ιούνιος

Υπόλοιπο απόθευα
βιβλίων

*7,70 €

500*7,00 €
500*7,00 €
*7,70 €
500*7,00 €
100*7,70 €

100*7,70 €
100*7,00 €
400*7,00 €
F.I.F.O. - ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΙΣ 30/6: 400*7,00 € = 2.800,00 €

Υπολονισυόο

KeoSouc:

Η

επίδραση

me

ιιεθόδου

αποτίυησικ

αποθευάτων
Η γνώση των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για τον καθορισμό του μικτού και καθαρού κέρδους της επιχείρησης.
Κάθε πιθανή επένδυση που αφορά την διακίνηση εμπορευμάτων θα πρέπει να
εξετάζεται και από αυτό το πρίσμα, καθώς καθεμία μέθοδος ασκεί διαφορετική
επίδραση στον υπολογισμό του κέρδους. Η γνώση της μεθόδου που
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εφαρμόζεται, συμβάλλει και στην ορθότερη σύγκριση των οικονομικών
αποτελεσμάτων διαφορετικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο
τομέα. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η επίπτωση της κάθε μιας μεθόδου στα
αποτελέσματα της εταιρίας «Ανάγνωση Α.Ε.».

Ανάγνωση Α.Ε. - Υπολογισμός μικτού κέρδους
W.A.C.
F.I.F.O.
Πωλήσεις
Αρχικό απόθεμα
+ Αγορές εμπορευμάτων
Τελικό απόθεμα
= Κόστος Πωληθέντων

-

Μικτό Κέρδος
(Πωλήσεις- Κόστος Πωληθέντων)

11.510 € 11.510 € 11.510 €
0

0

0

8.780 €
3.080 €
5.700 €

8.780 €
2.952 €
5.828 €

8.780 €
2.800 €
5.980 €

5.810 €

5.682 €

, Λ C

Από την ανάλυση που προηγήθηκε και από το παραπάνω παράδειγμα
γίνεται αντιληπτό ότι σε περίοδο που οι τιμές των αγαθών μεταβάλλονται
έντονα, κάθε μέθοδος θα αποτιμήσει διαφορετικά το τελικό απόθεμα,
επηρεάζοντας τον καθορισμό του κόστους πωληθέντων και κατ' επέκταση
τον υπολογισμό του μικτού κέρδους. Η επίδραση περνά και στον υπολογισμό
του καθαρού κέρδους, έχοντας επίπτωση στην φορολόγηση της επιχείρησης.
Η επίδραση αυτή είναι πιο έντονη βραχυπρόθεσμα, καθώς μακροπρόθεσμα οι
διαφορές τείνουν να εξισορροπούνται.
Σε περίοδο έντονου πληθωρισμού, η εφαρμογή της F.I.F.O. επηρεάζει
θετικά τον υπολογισμού του μικτού κέρδους (καλύτερα αποτελέσματα) καθώς
στηρίζεται σε προγενέστερες - άρα και μικρότερες - τιμές. Πάντως, τα κέρδη
(η οι ζημίες) που παρουσιάζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων έχουν
υπολογισθεί αντιστοιχίζοντας αγορές ιστορικού κόστους, με πωλήσεις σε
πρόσφατες τιμές. Η αντιστάθμιση αυτού του γεγονότος έρχεται από τον
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ισολογισμό, στον οποίο ο υπολογισμός του αποθέματος είναι ιδιαίτερα
ακριβής, καθώς επηρεάζεται από τις πιο πρόσφατες αγορές εμπορευμάτων.
Ακριβώς τα αντίθετα συμβαίνουν όταν βρισκόμαστε σε περίοδο μείωσης τιμών
(αποπληθωρισμός).
Η χρήση της μεθόδου W.A.C. δίνει πάντα αποτελέσματα ανάμεσα σε
αυτά της F.I.F.O. και της L.I.F.O.

Απόσβεση Επένδυσικ
Αν και το ζήτημα των αποσβέσεων αποτελούσε μέχρι πρόσφατα θέμα
κυρίως χρηματοοικονομικό, παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να θεωρηθεί μη
συσχετιζόμενη διαδικασία στα πλαίσια της γενικότερης επίδρασης των
αποφάσεων του τμήματος μάρκετινγκ, στην πορεία κάθε επιχείρησης. Η
περίπτωση που θα εξετασθεί αφορά την αγορά μηχανήματος ώστε να
παραχθεί ένα προϊόν (βιβλία, σε συνέχεια από το προηγούμενο παράδειγμα)
για το οποίο το τμήμα μάρκετινγκ προβλέπει να έχει ικανοποιητική ζήτηση
ώστε να καλύψει το κόστος αγοράς του, και να αποφέρει το αναμενόμενο
κέρδος.
Οι αποσβέσεις, όπως και η αποτίμηση εμπορευμάτων, σκοπό έχουν να
καταμερίσουν τα έξοδα στα οποία προέβη η εταιρία, στα αντίστοιχα προϊόντα
που παράχθηκαν και πωλήθηκαν. Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης
επηρεάζει τον τελικό υπολογισμό των κερδών της εταιρίας, άρα και το ύψος
φόρων που θα κληθεί να πληρώσει. Η μέθοδος απόσβεσης που τελικά
επιλέγεται, έχει να κάνει με το είδος του στοιχείου που θα αποσβεσθεί και την
προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή του. Οι δύο βασικές μέθοδοι απόσβεσης είναι η
«ευθεία γραμμή» και η τροποποιημένη ταχεία ή επιταχυνόμενη απόσβεση.
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1. Μέθοδοε ευθείαε νοαυυήε: η μέθοδος αυτή κατανέμει το κόστος
του στοιχείου ισόποσα στα χρόνια της ωφέλιμης ζωής του, χωρίς να
ληφθεί υπόψη η υπολειμματική αξία του. Η λογική αυτής της
μεθόδου είναι ότι η φθορά έρχεται σταδιακά και ομοιόμορφα καθ'
όλη τη διάρκεια ζωής του στοιχείου. Αφορά κυρίως πάγια στοιχεία,
όπως κτήρια και οικόπεδα, παρά μηχανήματα όπου το ποσοστό
χρησιμοποίησης τους αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα από τον
τυπικό ωφέλιμο χρόνο τους.
Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία «Ανάγνωση Α.Ε.» προβαίνει στην αγορά
μιας εκτυπωτικής μηχανής αξίας 110.000 €. Υπολογίζει ότι η ωφέλιμη ζωή της
είναι 10 έτη και η υπολειμματική αξία της μηχανής είναι 10.000 €. Ο τρόπος
υπολογισμού της ετήσιας απόσβεσης είναι ο εξής:
---------—-------- = 10.000€ / έτος. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
λόγω της απλότητας και της ευκολίας εφαρμογής της.

2. Μέθοδοε ταγείαε ή αυΕανόυενπε απόσΒεσπε: η μέθοδος αυτή δίνει
βάρος στα πρώτα χρόνια χρήσης του στοιχείου, μειώνοντας το
ποσό απόσβεσης καθώς πλησιάζει το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Αφορά στοιχεία που αναμένεται να αποδώσουν περισσότερο κατά τα
πρώτα έτη, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή αυτοκίνητα. Και
αυτή η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη της την υπολειμματική αξία του
στοιχείου.
Υπάρχουν δύο βασικές παραλλαγές αυτής της μεθόδου. Η πρώτη
υπολογίζεται
ποσοστό από σβέσης = [(1 -

με

τη

φόρμουλα

J οπολειμματυσια^α_^ *

όπου Π=ωφέλΐμη ζωή

V

j qq]

κόστος
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του στοιχείου σε έτη. Κάθε χρονιά αφαιρείται το ποσό της απόσβεσης που
προκύπτει από το αρχικό κόστος του στοιχείου, για να υπολογίσουμε την
απόσβεση του επόμενου έτους. Στο παράδειγμα που εξετάζουμε, το ετήσιο
ποσοστό απόσβεσης είναι περίπου ίσο με 22%, άρα τον πρώτο χρόνο θα
αποσβεσθούν 22.000 € από το αρχικό κόστος (δεν συνυπολογίζεται η
υπολειμματική αξία). Για το δεύτερο έτος η απόσβεση θα υπολογισθεί στις
100.000-22.000=88.000 αφαιρώντας την ετήσια απόσβεση 88.000*22% =
17.600 €, κ.ο.κ.
Η δεύτερη παραλλαγή υπολογίζεται από το άθροισμα-των-ψηφίωντης-ωφέλιμης-ζωής του στοιχείου. Δηλαδή για τα 10 χρόνια ωφέλιμης ζωής
του μηχανήματος, η ετήσια απόσβεση θα υπολογίζεται από ένα κλάσμα το
οποίου ο παρονομαστής είναι ίσος με 1+2+3+.... +10=55 , και ο αριθμητής
τα χρόνια που απομένουν μέχρι τη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. Για τον
παρονομαστή εφαρμόζεται ουσιαστικά ο τύπος —^—-, και για τον πρώτο
χρόνο η απόσβεση θα είναι

10

ΐοο.οοο—,

για τον δεύτερο

9

ιοο.οοο—

κ.λ.π. Σε

όλους τους παραπάνω τύπους, με η συμβολίζουμε τα ωφέλιμα χρόνια της
ζωής του στοιχείου. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια απόσβεση
με τους τρόπους που παρουσιάσθηκαν.
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Αθροιστική Απόσβεση
Μέθοδος Απόσ 3εσης
Ταχεία
Ταχεία
Ταχεία
Ταχεία
Ευθεία
απόσβεση
Ευθεία απόσβεση
απόσβεση
απόσβεση
Έτος
2Π
2η
Γραμμή
1η
Γραμμή
1η
Παραλλαγή Παραλλαγή
Παραλλαγή Παραλλαγή
€
€
€
€
€
€
18.182
18.182
10.000
10.000
22.000
22.000
1
2
10.000
17.600
16.364 20.000
39.600
34.546
53.680
49.091
10.000
14.080
14.545
30.000
3
4
11.264
12.727 40.000
64.944
61.818
10.000
72.727
5
10.000
9.011
10.909
50.000
73.955
81.164
10.000
7.209
9.091
60.000
81.818
6
7
10.000
5.767
70.000
86.931
89.091
7.253
4.614
8
10.000
5.455
80.000
91.545
94.546
9
98.182
10.000
3.691
3.636 90.000
95.236
10
10.000
98.189
100.000
2.953
1.818 100.000
I

Η υπολειμματική αξία δεν περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς του
παραπάνω πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι αν το αγαθό πωληθεί στο τέλος της
ωφέλιμης ζωής του, η επιχείρηση θα φορολογηθεί για αυτό.
Η επιλογή της μεθόδου απόσβεσης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
ζήτημα στην εξέταση επένδυσης που περιλαμβάνει αγορά παγίων στοιχείων
και άλλου εξοπλισμού, καθώς οι αποσβέσεις έχουν μειωτική επίδραση στον
υπολογισμό των κερδών, άρα η εταιρία επιβαρύνεται φορολογικά λιγότερο.
Ένας από τους λόγους που μια εταιρία μπορεί να θελήσει να εφαρμόσει ταχεία
(αυξανόμενη) απόσβεση, είναι για να ωφεληθεί άμεσα από την μεγαλύτερη
μείωση φορολογίας, θέτοντας στη διάθεση της επιχείρησης περισσότερα
χρήματα για τη λειτουργία της. Επιπλέον, η μέθοδος αυτή θεωρείται πως
διαχρονικά «αποζημιώνει» την επιχείρηση για τα αυξημένα έξοδα συντήρησης
του εξοπλισμού που προκύπτουν κατά τα επόμενα χρόνια λειτουργίας του
παγίου στοιχείου, αλλά και την μείωση της αποδοτικότητας και των εσόδων
που αυτό παράγει, εξαιτίας της απαξίωσης του. Οι χρηματορροή της
επιχείρησης επηρεάζεται άμεσα μόνο κατά το έτος αγοράς του στοιχείου, ενώ
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η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώνεται ανάλογα καθ' όλη τη
διάρκεια απόσβεσης του.
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