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Εισαγωγή και σκοπόί

Εισαγωγή και σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του χρηματοοικονομικού
δείκτη Economic Value Added ή EVA™

Από που προέρχεται η ανάπτυξη της

επιχείρησης και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους; Αυτή η ερώτηση είναι
προφανώς πολύ σημαντική για τους μάνατζερ των εταιριών που προσπαθούν να
δημιουργήσουν στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που
αντιπροσωπεύουν. Η ανάπτυξη και η δημιουργία αξίας, ωστόσο, δεν έρχονται
αυτόματα

και

πρέπει

να

επιστρατευτούν

διάφοροι

μηχανισμοί για

να

τις

υποστηρίξουν. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι ο Economic Value Added (EVA™).
Στο 2° κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός του δείκτη αυτού καθώς και μια σύντομη
αναφορά σε προηγούμενες έρευνες που αφορούν τον δείκτη αυτόν καθώς η έννοια
του EVA™ δεν είναι καινούρια (ενότητες 2.1 και 2.2). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο
τύπος υπολογισμού του καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των επιμέρους στοιχείων
που τον συνθέτουν (ενότητα 2.3). Τα επόμενα θέματα που διερευνήθηκαν είναι
τρόποι αύξησης του δείκτη EVA™. Υπάρχουν αμέτρητες ενέργειες οι οποίες
(θεωρητικά) δημιουργούν επιπλέον αξία για τους μετόχους και αυξάνουν τον δείκτη
EVA™

οι

οποίοι

χωρίζονται

βασικά

σε

τρεις

κατηγορίες

οι

οποίες

και

παρουσιάζονται (ενότητα 2.4). Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο δείκτης της αγοραίας
προστιθέμενης αξίας - Market Value Added - MVΑ και ο τρόπος με τον οποίο
σχετίζεται με τον δείκτη EVA™ (ενότητα 2.5). Το 1° κεφάλαιο κλείνει με τη
συνοπτική παρουσίαση κάποιων πλεονεκτημάτων και προβλημάτων που προκύπτουν
κατά την εφαρμογή του δείκτη αυτού (ενότητα 2.6).
Το 3° κεφάλαιο ερευνά μια σημαντική και αμφισβητούμενη πτυχή του EVA™:
την προσαρμογή των λειτουργικών κερδών και του επενδυμένου κεφαλαίου με στόχο
τη διόρθωση των προκαταλήψεων και των διαστρεβλώσεων στους αριθμούς της
λογιστικής που είναι βασισμένοι στις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
1 EVA is a registered trademark of Stern Stewart. Developed by Bennett Stewart.
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(GAAPs). Στην ενότητα 3.1 αναλύεται γιατί αναπροσαρμόζεται ο δείκτης EVA™ ενώ
στην

ενότητα

εφαρμόζονται

3.2
στην

παρουσιάζονται
πράξη

από

οι
τις

πιο

συνηθισμένες

επιχειρήσεις,

και

προσαρμογές

που

συγκεκριμένα:

μη

επαναλαμβανόμενα κέρδη και απώλειες (υποενότητα 3.2.1), έρευνα και ανάπτυξη
(υποενότητα 3.2.2), παρατεταμένοι (αναβεβλημένοι) φόροι (υποενότητα 3.2.3),
παροχές για εγγυήσεις και χρέη (υποενότητα 3.2.4), προσαρμογές της μεθόδου
αποτίμησης LIFO (υποενότητα 3.2.5), φήμη - πελατεία (υποενότητα 3.2.6),
υποτίμηση - απόσβεση (ενότητα 3.2.7) και λειτουργικές μισθώσεις (υποενότητα
3.2.8). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητες οι
λογιστικές προσαρμογές με τη χρησιμοποίηση αριθμητικών παραδειγμάτων (ενότητα
3.3) και, τέλος, στην ενότητα 3.4 ένα γενικό σχόλιο του David S. Young ο οποίος
έγραψε το άρθρο: ‘Some reflections on accounting adjustments and economic value
added’ πάνω στο οποίο βασίζεται κυρίως το κεφάλαιο αυτό.
Το 4° κεφάλαιο, καθώς ασχολείται με το ενοποιημένο σύστημα EVA™ και
Activity Based Costing, ξεκινά με τον ορισμό του Activity Based Costing - ABC
(υποενότητα 4.1.1) και τη διαδικασία εφαρμογής του ABC η οποία συνίσταται σε 8
βήματα τα οποία και παρουσιάζονται (υποενότητα 4.1.2). Η ενότητα 4.2 παρουσιάζει
αρκετά αναλυτικά το ενοποιημένο σύστημα EVA™ & ABC και συγκεκριμένα στην
υποενότητα 4.2.1 την παρακίνηση για την δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος
ABC & EVA™ όπου σε αυτό το σύστημα, το ABC επικεντρώνεται στα λειτουργικά
γενικά βιομηχανικά έξοδα των αντικειμένων κόστους, ενώ η EVA™ επικεντρώνεται
στο κεφαλαιακό κόστος. Στην υποενότητα 4.2.2 παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA™ και στην υποενότητα
4.2.3, αναλυτικά, η μεθοδολογία εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος. Το
κεφάλαιο κλείνει με την παράθεση αριθμητικού παραδείγματος (υποενότητα 4.2.4)
ώστε να γίνουν κατανοητά αυτά που παρουσιάζονται στις προηγούμενες ενότητες του
4ου κεφαλαίου.
Το 5° κεφάλαιο ξεκινά παρουσιάζοντας τον EVA™ σε συνδυασμό με τον
πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard - BSC). To BSC είναι, όχι
μόνο ένα σύστημα μέτρησης, αλλά και ένα σύστημα διοίκησης, που επιτρέπει τις
επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να μεταφράσουν τη
στρατηγική σε πράξη. Πώς συνδυάζεται με τον δείκτη EVA™? Η απάντηση
παρουσιάζεται στην ενότητα 5.1. Τι είναι το Intellectual Capital; Ο όρος διανοητικό
κεφάλαιο, στην ελληνική ορολογία, αποτελεί την καλύτερη μετάφραση του όρου
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αυτού. 1C είναι όλα τα μη υλικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται κάτω από
κάποιο επίπεδο ελέγχου της επιχείρησης και συμμετέχουν στην αύξηση της αξίας της
επιχείρησης. Η ενότητα 5.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης ανάμεσα
στον EVA™ και στο διανοητικό κεφάλαιο. Πολλές εταιρίες καταβάλουν προσπάθειες
για να ανακαλύψουν ακριβώς ποιο μέρος του χαρτοφυλακίου τους παράγει αξία και
ποιο την καταστρέφει. Κατά την ανάπτυξη των στρατηγικών απαιτείται η λήψη
αμέτρητων οικονομικών αποφάσεων μέσα σε μια εταιρία. Τέλος, στην ενότητα 5.3
επιχειρείται μια σύγκριση ανάμεσα στον δείκτη EVA™ και στον δείκτη ROE, ενώ
στην ενότητα 5.3.1 σύγκριση του EVA™ και του ROI.
Η Stem Stewart Co. προτείνει και εφαρμόζει ένα πλαίσιο στρατηγικής
βασισμένο στην αξία το οποίο επιδιώκει στρατηγικές αλλαγές βασισμένες στην αξία
και στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας. Αυτά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 και
συγκεκριμένα στην ενότητα 6.1. Η ενότητα 6.2 παρουσιάζει τον EVA™ σε
συστήματα παροχών. Το σύστημα κινήτρων συνήθως ενθαρρύνει τους μάνατζερ να
υπερβάλλουν τα κανονικά επίπεδα επιδόσεων με αποτέλεσμα η απόδοση για τους
μετόχους να είναι μεγαλύτερη από ότι θα ήταν χωρίς τα κίνητρα. Με ένα
καλοσχεδιασμένο σύστημα, όσο μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα που δίνονται τόσο
καλύτερα τα αποτελέσματα για τους μετόχους.
Τέλος, στο κεφάλαιο 7, με το οποίο κλείνει η παρούσα εργασία, γίνεται μια
προσπάθεια εφαρμογής του τύπου του EVA™ σε τέσσερις εταιρίες (I. ΤΑΪΡΗΣ
ΑΒΕΤΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΕΓΕΚ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ) με πραγματικά στοιχεία.
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Κεφάλαιο

ΥΜ
Ο δείκτης EVA™ και
τα χαρακτηριστικά του
Η ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της επίδοσης της επιχείρησης έχει τις ρίζες
της στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στις εργασίες των στατιστικολόγων,
των οικονομολόγων και των μάνατζερ των επιχειρήσεων, οι οποίοι προσπαθούσαν να
κατανοήσουν τις λειτουργίες των αμερικάνικων οικονομικών μονάδων ώστε να
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους.
Από που προέρχεται η ανάπτυξη της επιχείρησης και η δημιουργία αξίας για
τους μετόχους; Αυτή η ερώτηση είναι προφανώς πολύ σημαντική για τους μάνατζερ
των εταιριών που προσπαθούν να δημιουργήσουν στρατηγικές και πολιτικές
ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν. Η ανάπτυξη και η δημιουργία
αξίας, ωστόσο, δεν έρχονται αυτόματα και πρέπει να επιστρατευτούν διάφοροι
μηχανισμοί για να τις υποστηρίξουν. Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι το Economic
Value Added (EVA™)1.

2.1 Τι είναι το Economic Value Added?
To Economic Value Added (EVA™) είναι ένα εργαλείο μέτρησης της
χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης και παρέχει ακριβή εικόνα για το αν η
επιχείρηση δημιουργεί αξία για τους μετόχους ή όχι. Μετρά την ικανότητα της
επιχείρησης να κερδίσει περισσότερα από το κόστος κεφαλαίου της. Ως διοικητικό
σύστημα, το EVA™ αποτελείται από τις συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές
πολιτικές, διαδικασίες, μεθόδους και μετρήσεις που καθοδηγούν τις λειτουργίες και
τη στρατηγική της επιχείρησης, άρα είναι ένα χρηματοοικονομικό διοικητικό
σύστημα. [1]

1 EVA is a registered trademark of Stern Stewart. Developed by Bennett Stewart.
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Για να λειτουργήσει ο EVA™ η επιχείρηση χρειάζεται να αναδιοργανωθεί
αυστηρά σε οικονομικές μονάδες οι οποίες επιτρέπουν την ‘ενδυνάμωσή’ της. Η
εκτεταμένη

εταιρική

πρακτική

της

χρησιμοποίησης

διαφορετικών

χρηματοοικονομικών εργαλείων μέτρησης για διαφορετικές λειτουργίες δημιουργεί
αστάθεια και σύγχυση στη διοίκηση. Η εφαρμογή του EVA™ προϋποθέτει την
αποδοχή ενός συστήματος μέτρησης όλων των όψεων της χρηματοοικονομικής
διοικητικής διαδικασίας, το οποίο στη συνέχεια θα οδηγήσει στην ευκολότερη
διαχείριση και κατανόηση του διοικητικού συστήματος. Υπάρχει ένας κανόνας: ο
μάνατζερ πρέπει να παράγει και να εφαρμόζει τα σχέδια που έχουν θετικό EVA™,
γιατί έτσι δημιουργείται αξία για την επιχείρηση.
Ο EVA™ επιδιώκει να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο μάνατζερ
βλέπει την επιχείρηση. Αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης που
προσπαθεί να πείσει τους μάνατζερ όχι μόνο να δημιουργήσουν αποτελέσματα αλλά
και να αποκτήσουν συναίσθηση της ιδιοκτησίας ακόμη και αν δεν είναι στην
πραγματικότητα ιδιοκτήτες. [2]
Ο EVA™ αναμένεται να λειτουργήσει δια μέσου τριών κανόνων δράσης. Ο
πρώτος είναι η αύξηση της απόδοσης που προέρχεται από τα περιουσιακά στοιχεία
που είναι ήδη δεσμευμένα, ο δεύτερος είναι η επένδυση επιπλέον κεφαλαίου και η
επιθετική αύξηση της επιχείρησης έτσι ώστε η απόδοση να είναι μεγαλύτερη από το
κόστος του νέου κεφαλαίου, και ο τρίτος η απελευθέρωση κεφαλαίου από τις
δραστηριότητες εκείνες που αποφέρουν κατώτερες αποδόσεις.

2.2 Προηγούμενη έρευνα

Η έννοια του EVA™ δεν είναι καινούρια. Προϋπήρχε ως υπολειμματικό
εισόδημα (residual income - RI). Το υπολειμματικό εισόδημα είναι μέθοδος μέτρησης
του λογιστικού εισοδήματος. Έχει μεγάλο ιστορικό ως μέθοδος μέτρησης απόδοσης
και αποτέλεσε αντικείμενο ακαδημαϊκής διαμάχης της διοικητικής λογιστικής
βιβλιογραφίας

τις

δεκαετίες

του

1960

και

1970.

Ο

ρόλος

του

RI

στη

χρηματοοικονομική λογιστική δεν ήταν διακεκριμένος έως τη γόνιμη και δημιουργική
εργασία του Ohlson’s (1989, 1995). Σε αυτή παρουσίασε σε νέα βάση την παλιά ιδέα
πως η οικονομική αξία μιας οντότητας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ισούται με το
άθροισμα της λογιστικής αξίας των μετοχών συν την παρούσα αξία όλων των
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μελλοντικών αναμενόμενων RI’s. Αυτή η σχέση μέτρησης, βασισμένη στο RI
στερείται ενός συμπληρωματικού συνδέσμου με τα στοιχεία του παρελθόντος που
οδήγησαν στη δημιουργία αξίας κατά τη διάρκεια του παρελθόντος. Για παράδειγμα,
η εταιρία συμβούλων Stem Stewart & Co πρότειναν τον EVA™ ως νέα έκδοση του
RI ως μέθοδος μέτρησης της προστιθέμενης δημιουργούμενης αξίας. [3] Ο EVA™
βασίζεται επίσης στην εργασία των Modigliani και Miller οι οποίοι το 1961
δημοσίευσαν στο Journal of Business ένα άρθρο με τίτλο ‘Μερισματική Πολιτική Ανάπτυξη - Αποτίμηση των μετοχών’. Η ελεύθερη ταμειακή ροή και η αποτίμηση
της αξίας της επιχείρησης σε ταμειακή βάση ήταν ιδέες που αναπτύχθηκαν στο
συγκεκριμένο άρθρο. [1]
Μια σημαντική μελέτη που εξετάζει τις αλλαγές που γίνονται από τους
υποστηρικτές του EVA™ είναι από τον Wallace (1997). Εξετάζει την τελική
απόδοση των εταιριών που χρησιμοποιούν τον EVA™ και άλλες

τεχνικές

υπολειμματικών εισοδημάτων έναντι ενός δείγματος ελέγχου των εταιριών που δεν
τ\/

χρησιμοποιούν τον δείκτη EVA

___

ΤΚ/ί

. Υποθέτει ότι η χρήση του EVA

πρέπει να

αλλάξει τις επενδύσεις μιας εταιρίας, τη χρηματοδότησή της, και τις λειτουργικές
αποφάσεις της. Χρησιμοποιώντας μια αντιστοιχημένη προσέγγιση ζευγαριών 40
υποστηρικτές του EVA™ και 40 μη - υποστηρικτές, βρίσκει ότι οι υποστηρικτές του
EVA™ διαθέτουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και πραγματοποιούν λιγότερες
νέες επενδύσεις. Τα μερίσματα και οι ανακτήσεις μεριδίου είναι επίσης υψηλότερα
για τις εταιρίες του EVA™. Δεν εξακριβώνεται αν οι διάφορες λειτουργικές
αποφάσεις όπως μετριούνται από τους δείκτες κύκλου εργασιών επηρεάζονται από
την υιοθέτηση του EVA™. Το συμπέρασμα είναι ότι οι μέτοχοι αμείβονται για ότι
πληρώνουν, δηλαδή η απόδοση είναι μεγαλύτερη στις επιχειρήσεις που είναι
ενισχυμένες από το σχέδιο επιδομάτων του EVA™. [5]

2.3 Πως υπολογίζεται?

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο EVA™ αποτελεί εξέλιξη του Residual
Income και ο τρόπος υπολογισμού του διαφέρει ελάχιστα από τον τύπο του RI, όπως
φαίνεται παρακάτω:

6
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY RI:

I.

Υπολογίζουμε τα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων (από τα
Αποτελέσματα Χρήσης):
EVA. 1

Λειτουργικά Έσοδα
(Revenues)
Λειτουργικά Έξοδα
ΜΕΙΟΝ
(Operating Expenses)

ΙΣΟΝ

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά
Φόρων
(Net Operating Profit After Taxes,
NOPAT)

Σημειώσεις:
Τα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα προέρχονται μόνο από την κανονική λειτουργία.
Για

παράδειγμα

τα

κέρδη

ή

ζημίες

από

την

πώληση

χρεογράφων

δεν

περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, διότι είναι μη λειτουργικά αποτελέσματα.
Στα λειτουργικά Έξοδα περιλαμβάνονται οι φόροι εισοδήματος.
Τα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων μπορούν, επίσης, να υπολογιστούν αν,
στα Μερικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης προσθέσουμε τις Αποσβέσεις και
αφαιρέσουμε τους Φόρους.

II.

Υπολογίζουμε την Κεφαλαιακή Επιβάρυνση (από τον Ισολογισμό):
EVA. 2

Επενδυμένο Κεφάλαιο
(Capital)
Κόστος Κεφαλαίου
ΕΠΙ
(Cost of Capital)
ΙΣΟΝ

Κεφαλαιακή Επιβάρυνση
(Capital Charge)
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Σημειώσεις:
Το Επενδυμένο Κεφάλαιο περιλαμβάνει όλες τις πηγές χρηματοδότησης που
δημιουργούν υποχρέωση καταβολής αμοιβής (τόκου ή απόδοσης).
Το Κόστος Κεφαλαίου είναι το «Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου» και
υπολογίζεται από τον τύπο: WACC — WIK *r,K + ννΞΚ *rHK, όπου wIK, w-K η
ποσοστιαία συμμετοχή των

ιδίων και ξένων κεφαλαίων,

κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης και

αντίστοιχα,

στην

riK’rΞΚ το κόστος ιδίων και ξένων

κεφαλαίων, αντίστοιχα. Το κόστος ξένων κεφαλαίων είναι το επιτόκιο δανεισμού
ενώ το κόστος ιδίων κεφαλαίων μπορεί να υπολογιστεί από το Μοντέλο Αποτίμησης
Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM).

III.

Υπολογίζουμε το Υπολειμματικό Εισόδημα:
EVA. 3

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μετά Φόρων
(Net Operating Profit After Taxes, NOPA T)
ΜΕΙΟΝ

Κεφαλαιακή Επιβάρυνση
(Capital Charge)

ΙΣΟΝ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(Residual Income)

ΥΠΟΑ ΟΓΙΣΜΟΣ TOY EVA ™:

I.

Προσαρμόζουμε τα λογιστικά μεγέθη κατά το πρότυπο του Stem Stewart:
a.

Στον Ισολογισμό, γίνονται λογιστικές προσαρμογές (accounting adjustments)
των μεγεθών του Επενδυμένου Κεφαλαίου (= AccAdjCAJ>ITAL )■

b. Στα Αποτελέσματα Χρήσης, γίνονται λογιστικές προσαρμογές των μεγεθών
των Καθαρών Λειτουργικών Κερδών Μετά Φόρων (= AccAdjΝΟΡΑΤ)

II.

Υπολογίζουμε τον EVA™ σύμφωνα με τον τύπο:

EVA™ = ΝΟΡΑΤ + AcctAdjop - K*(Capital + AcctAdjc)
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2.4 Πως βελτιώνεται ο δείκτης EVA™

Υπάρχουν αμέτρητες ενέργειες οι οποίες (θεωρητικά) δημιουργούν επιπλέον αξία
για τους μετόχους και αυξάνουν τον δείκτη EVA™ οι οποίοι χωρίζονται βασικά σε
τρεις κατηγορίες: [6]
•

Αύξηση του ρυθμού απόδοσης με την υπάρχουσα κεφαλαιακή βάση. Αυτό
σημαίνει περισσότερα λειτουργικά κέρδη χωρίς δέσμευση επιπλέον κεφαλαίων
στην επιχείρηση. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι οι περικοπές των εξόδων,
αλλά οι δημιουργικοί managers πάντοτε αναζητούν και άλλες μεθόδους.

•

Επένδυση πρόσθετων κεφαλαίων σε τομείς που αποδίδουν περισσότερα κέρδη
από το κόστος των κεφαλαίων (κάνοντας επενδύσεις με θετική Καθαρή Παρούσα
Αξία), δηλαδή κάθε έργο θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τη βασική αρχή
σύμφωνα με την οποία τα κέρδη πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος κεφαλαίου που
έχει επενδυθεί.

•

Απόσυρση κεφαλαίων ή εκκαθάριση από επιχειρήσεις που δεν αποδίδουν
περισσότερο από το κόστος κεφαλαίου. Ακόμη και αν μια λειτουργία έχει θετικά
έσοδα, ίσως θα πρέπει να αποσύρουμε κεφάλαια από τη δραστηριότητα αυτή, εάν
τα έσοδα αυτά δεν είναι περισσότερα από το κόστος κεφαλαίου. Ένα είδος
απόσυρσης

κεφαλαίων είναι και η

μείωση

των

αποθεμάτων

χωρίς να

επηρεαστούν τα έσοδα.

Resource
Allocation

Strategic
Planning

Performance
Management

ξ
‘"Λ

Grow
EVA™

Investor
Relations

”

11”
A
f
K

Activity
Based
Information

Management f
Reporting jj

TMBaBBBLBai

Operations
Planning &
Budgeting
_____ I..-J
Incentive
Compensation
& Reward

Nss-saa-sss-

To παραπάνω σχήμα παρουσιάζει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί
να επιτευχθεί η αύξηση του EVA™.
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2.5 Πως σχετίζεται με το MVA?
Ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για την πληρέστερη

κατανόηση του

μηχανισμού λειτουργίας του EVA™ αποτελεί η σχετιζόμενη έννοια της αγοραίας
προστιθέμενης αξίας - market value added (MVA). O MVA ισούται με τη διαφορά
μεταξύ

της

συνολικής

αξίας

της

επιχείρησης

και της

κεφαλαιακής

αξίας,

συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. [7]

MVA = Συνολική χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης (total
value) - Συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο (total capital) =
[(Αριθμός κοινών μετοχών * τιμή μετοχών) + Αγοραία αξία προνομιούχων
μετοχών + αγοραία αξία υποχρεώσεων / ομολογιών κλπ.] - Συνολικό
επενδυμένο κεφάλαιο

Ουσιαστικά δείχνει τη διαφορά μεταξύ του τι έχουν επενδύσει οι κάθε είδους
επενδυτές - ιδιοκτήτες, μέτοχοι, δανειστές - και του τι μπορούν να πάρουν. Ο
EVA™ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «καύσιμο» που τροφοδοτεί το MVA της εκάστοτε
επιχείρησης. Μια εταιρία που έχει θετικό EVA™ για αρκετά συνεχόμενα έτη θα δει
τον δείκτη MVA να αυξάνεται, ενώ ένας αρνητικός EVA™ για μεγάλο χρονικό
διάστημα θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του MVA καθώς η αγορά χάνει την
εμπιστοσύνη της σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει μια αξιόλογη
απόδοση για τα επενδυμένα κεφάλαια.
Στα πλαίσια της αντίληψης της δημιουργίας αξίας, ο στόχος της διοίκησης
μιας επιχείρησης καταλήγει στη μεγιστοποίηση του MVA. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι σκοπός της διοίκησης δεν είναι, ή δεν πρέπει να είναι, η μεγιστοποίηση
της αξίας της επιχείρησης η οποία μπορεί και να επιτευχθεί απλά επενδύοντας ολοένα
και αυξανόμενες ποσότητες κεφαλαίου. Για παράδειγμα, αν μια εταιρία αυξήσει το
κεφάλαιό της κατά €20 εκατομμύρια και το επενδύσει σε προγράμματα που
αναμένεται να έχουν κέρδος ίσο με το κόστος κεφαλαίου, τόσο η συνολική αξία όσο
και το συνολικό κεφάλαιο θα αυξηθούν κατά €20, ενώ το ΜΥΑ θα παραμείνει
αμετάβλητο. Αύξηση θα προκύψει μόνο αν το επενδυμένο κεφάλαιο αποφέρει
ποσοστό απόδοσης μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου, δηλαδή θα έχουμε
δημιουργία αξίας - επενδύσεις με θετική Καθαρή Παρούσα Αξία -, ενώ στην
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αντίθετη περίπτωση θα έχουμε καταστροφή αξίας - επενδύσεις με αρνητική Καθαρή
Παρούσα Αξία. Με την έννοια του MVA γίνεται εμφανές ότι ανάπτυξη για χάρη της
ανάπτυξης δεν δημιουργεί αξία. Η ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε αξία μόνο όταν η
στρατηγική ανάπτυξης οδηγεί σε αύξηση της συνολικής αξίας μεγαλύτερη από την
αύξηση του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο MVA, λοιπόν, μπορεί να θεωρηθεί απλώς ως
η αθροιστική Καθαρά Παρούσα Αξία όλων των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων
μιας επιχείρησης.
Πώς συνδέεται ο EVA™ με τον MVA; Θεωρητικά ο MVA αποτελεί την
παρούσα αξία των μελλοντικών αναμενόμενων EVA™ της επιχείρησης. Ωστόσο, το
MVA είναι κάπως πιο στατικό και λιγότερο πρακτικό μέτρο, δεδομένου ότι
παρουσιάζει το συνολικό άθροισμα της δημιουργίας αξίας για την επιχείρηση από το
ξεκίνημά της μέχρι και την περίοδο υπολογισμού κάνοντας έτσι δυσχερέστερη την
εκτίμηση και αξιολόγηση της επίδοσης. [8]

2.6 Πλεονεκτήματα και προβλήματα κατά την εφαρμογή
του δείκτη EVA™

Αν και η μέθοδος EVA™ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα που την καθιστούν
ιδιαίτερα ανταγωνιστική ως προς τη χρησιμοποίηση άλλων χρηματοοικονομικών
δεικτών επίδοσης της

επιχείρησης παρ’

όλ’

αυτά παρατηρούνται ορισμένα

προβλήματα στην εφαρμογή της.
Αρχικά, αναφερόμενοι στα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι άλλων τρόπων
μέτρησης της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης (όπως είναι η μέθοδος της
Καθαρής Παρούσας Αξίας και του Εσωτερικού Επιτοκίου Απόδοσης) πρέπει να
τονιστεί το γεγονός ότι ο δείκτης EVA™ δεν δεσμεύεται από τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα αλλά μπορεί να προσαρμόσει τα λογιστικά μεγέθη στις ανάγκες της
εκάστοτε επιχείρησης. Παράδειγμα αποτελεί η εκπαίδευση των εργαζομένων, όπου
τα χρήματα που δαπανώνται θεωρούνται ως έξοδο από λογιστικής πλευράς ενώ κατά
την εφαρμογή της μεθόδου EVA™ αντιλαμβάνονται ως επένδυση. Επίσης, τα έξοδα
έρευνας και ανάπτυξης δύναται να κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεσθούν σταδιακά.
Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης μεθόδου
σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι για παράδειγμα οι
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επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, το πρόγραμμα αποζημιώσεων του προσωπικού και η
επίδοση συγκεκριμένου τμήματος εντός της οικονομικής μονάδας. Η αλγεβρική
απεικόνιση της μεθόδου είναι ιδιαίτερα ελκυστική τόσο γιατί τα συστατικά της
στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις όσο
και γιατί λαμβάνει υπ’ όψη το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Επιπλέον, η απλή δομή
του EVA™ κάνει τη χρήση του προσιτή σε όλους τους εργαζομένους μιας
επιχείρησης, από μηχανικούς και οικονομολόγους έως και περιβαλλοντολόγους, και
αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων.
Αναφερόμενοι στα προβλήματα εφαρμογής του EVA™, αρχικά σημειώνεται
πως ο EVA™ δεν αποδίδει πλήρως την περιοδικότητα της απόδοσης μιας επένδυσης.
Υποεκτιμά την απόδοση στην αρχή και την υπερεκτιμά στο τέλος της περιόδου. Οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης έχουν πολλές νέες επενδύσεις και
παρουσιάζουν αρνητικό EVA™ αν και είναι γνωστό ότι η απόδοσή τους είναι καλή
και σε μακροχρόνιο ορίζοντα η προστιθέμενη αξία για τους μετόχους διαφαίνεται
θετική.
Αυτή η «μυωπία» είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των δεικτών
αποδοτικότητας καθώς όλοι μετρούν την παρούσα αποδοτικότητα. Η πραγματική
απόδοση ή πραγματικός EVA™ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων δεν μπορεί να
μετρηθεί αντικειμενικά επειδή οι μελλοντικές αποδόσεις δεν μπορούν να μετρηθούν,
αλλά μόνο να εκτιμηθούν υποκειμενικά.
Επιπλέον, ένα ακόμη μειονέκτημα της μεθόδου είναι πως οι μελλοντικές
υπολειμματικές αξίες (residual incomes) εξαρτώνται από τις αποσβέσεις που
διενεργεί η επιχείρηση με αποτέλεσμα να μην είναι συγκρίσιμες καθώς ίδιες
χρηματικές ροές δύναται να απεικονιστούν με διαφορετικές υπολειμματικές αξίες. Η
επιχείρηση μπορεί να διαφοροποιήσει την οικονομική προστιθέμενη αξία της απλώς
μεταβάλλοντας το ύψος των αποσβέσεών της, οι οποίες με τη σειρά τους
μεταβάλλουν και το ύψος της φορολογίας.
Ένα ακόμη

‘παράπτωμα’

είναι η λανθασμένη εκτίμηση του κόστους

κεφαλαίου. Αρκετές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του EVA™ με τον
ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του ROI: όταν μία μονάδα έχει υψηλές
αποδόσεις, τότε και το κόστος κεφαλαίου είναι υψηλό. Αυτή η διαδικασία είναι
ενάντια στο σκεπτικό της μεθόδου EVA™: οι προκλήσεις που στοχεύει να
ικανοποιήσει η εφαρμογή του δείκτη EVA™ διαμορφώνονται με βάση αυτόν και όχι
με βάση το κόστος κεφαλαίου. Το κόστος κεφαλαίου πρέπει να καθορίζεται με βάση
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το επιθυμητό ύψος των δεικτών φερεγγυότητας και όχι το πραγματικό γιατί
διαφορετικά τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων μπορεί να αυξάνουν το EVA™
τους αναλαμβάνοντας μη παραγωγικές επενδύσεις (χρηματοδοτώντας τις επενδύσεις
αυτές με ξένο κεφάλαιο). Για το λόγο αυτό η κατανομή του κόστους κεφαλαίου στα
διάφορα τμήματα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. [9]
Όπως αναφέρει ο Bennett Stewart, το πιο συνηθισμένο ‘παράπτωμα’ των
επιχειρήσεων είναι η εντύπωση πως αυτό που προέχει είναι βασικά ο υπολογισμός
του δείκτη EVA™. Έτσι, οι περισσότεροι υπολογίζουν τον EVA™ αλλά δεν τον
υιοθετούν. Ο EVA™ είναι το κεντρικό τεμάχιο ενός περιεκτικού οικονομικού
διοικητικού συστήματος. Επεξεργάζεται τις πολιτικές, τα μέτρα, και τη χρήση
διαφορετικών επιχειρησιακών μεθόδων για να καθοδηγήσει και να ελέγξει τις
διαδικασίες και τη στρατηγική τους. Ασχολείται με το πώς θέτουν τους γενικούς
οικονομικούς στόχους, το πώς επικοινωνούν εκείνους τους στόχους μέσα στην
οργάνωση και το εξωτερικό με το επενδυμένο κεφάλαιο, και πώς αξιολογούν τις
ευκαιρίες για να χτιστεί η επιχείρηση και να επενδυθεί το κεφάλαιο.
Ένα ακόμη λάθος που παρατηρείται είναι η προσπάθεια να εφαρμοστεί με
ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Για μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών μικρότερο των
$250 εκατομμυρίων, η εφαρμογή του EVA™ απαιτεί ένα χρονικό διάστημα
προσαρμογής τέσσερις με πέντε μήνες. Καθώς αυξάνεται ο τζίρος αυξάνεται και το
χρονικό διάστημα προσαρμογής (για επιχειρήσεις με τζίρο $1 δισεκατομμύριο
απαιτούνται έξι με εννέα μήνες, ενώ για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ένα με δύο
χρόνια). Επιπλέον, η εφαρμογή της είναι σκόπιμο να ξεκινήσει από την ανώτατη
διοίκηση και στη συνέχεια να μεταφερθεί στα κατώτερα και κατώτατα τμήματα.
Τέλος, πρέπει να τονιστεί η σημασία της ευρείας διάδοσης του EVA™ μέσα
στην επιχείρηση σε όλα τα επιμέρους τμήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις η εφαρμογή
της

μεθόδου

δεν

είχε

ικανοποιητικά

αποτελέσματα

καθώς

η

προσπάθεια

επικεντρώθηκε γύρω από την ανώτατη διοίκηση. Όλα τα τμήματα μπορούν και
οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Για παράδειγμα, το τμήμα που
διαχειρίζεται τα αποθέματα μπορεί να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση του EVA™.
Καθώς μειώνεται το ύψος των απαιτούμενων αποθεμάτων μειώνεται και το ύψος του
απαιτούμενου κεφαλαίου που χρειάζεται για τη συντήρησή τους. Η μείωση του
κόστους κεφαλαίου στο τμήμα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του
EVA™.
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Λογιστικές προσαρμογές
του δείκτη EVA™
Αυτό το κεφάλαιο ερευνά μια σημαντική και αμφισβητούμενη πτυχή του
EVA™: την προσαρμογή των λειτουργικών κερδών και του επενδυμένου κεφαλαίου
με στόχο τη διόρθωση των προκαταλήψεων και των διαστρεβλώσεων στους αριθμούς
της λογιστικής που είναι βασισμένοι στις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής
(GAAPs). Η λογική και οι μηχανισμοί πίσω από τις πιο κοινές ρυθμίσεις
συζητούνται. Καθώς αυτές οι ρυθμίσεις έχουν μια ορισμένη διαισθητική έκκληση, οι
περισσότερες επιχειρήσεις που υιοθετούν τον δείκτη EVA™ πιθανώς να μην
διενεργήσουν καμία προσαρμογή. Για τους εξωτερικούς αναλυτές, εντούτοις, μερικές
από τις ρυθμίσεις αξίζουν περαιτέρω διερεύνησης.

3.1 Γιατί αναπροσαρμόζεται ο δείκτης EVA™

Αν

και

όλα

τα

μέτρα

που

είναι

βασισμένα

στη

λογιστική,

συμπεριλαμβανομένου και του υπολειμματικού εισοδήματος, προορίζονται ως
πληρεξούσια για τη δημιουργία αξίας των μετόχων, η ένωση μεταξύ αυτών των
μέτρων και της τιμής της μετοχής είναι στην καλύτερη περίπτωση ατελής, και συχνά
αδύνατη. Η συνέπεια των χαμηλών συσχετισμών είναι ότι: 1) τα λογιστικά κέρδη
μπορεί να μην είναι ένα καλό πληρεξούσιο για τη δημιουργία αξίας, και 2) διευθυντές
που αξιολογούνται βάσει των λογιστικών κερδών είναι πιθανό να λάβουν μέτρα που
αυξάνουν τα κέρδη αλλά καταστρέφουν αξία, ή αποτυγχάνουν να λάβουν μέτρα που
μπορούν να μειώσουν τις αποδοχές αλλά να δημιουργήσουν αξία.
Όταν αυξάνονται τα επιτόκια, η διοίκηση μπορεί να αυξήσει τα κέρδη με την
ανάκτηση (επαναγορά) του χρέους. Επειδή τα επιτόκια και οι τιμές ομολογιών
συσχετίζονται αντιστρόφως, η ανάκτηση γίνεται σε μια τιμή χαμηλότερη από την
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του χρέους στον ισολογισμό. Το πρόβλημα είναι ότι η ανάκτηση

μπορεί να αναγκάσει την επιχείρηση να κινείται με ξένα κεφάλαια. Η

διοίκηση θα μπορούσε να δανειστεί περισσότερο, αλλά μόνο με υψηλότερο επιτόκιο.
Η επίδραση του να αγοράσει πίσω το χρέος, επομένως, είναι να καταστραφεί η αξία
μετόχων, αυξάνοντας συγχρόνως τις αναφερόμενες αποδοχές.
Όσο σοβαρές είναι οι αποφάσεις που παίρνουν οι διευθυντές για να αυξήσουν
τα κέρδη καταστρέφοντας αξία, τόσο σοβαρές είναι και εκείνες οι αποφάσεις που δεν
παίρνουν και που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αξία, αλλά μειώνουν τα
βραχυπρόθεσμα κέρδη. Για παράδειγμα, οι διευθυντές θα μπορούσαν να αποποιηθούν
προγράμματα ή επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη που ωφελούν

τους

μετόχους μακροπρόθεσμα αλλά μειώνουν τα κέρδη στο τρέχον έτος.
Ως απάντηση σε αυτές τις ανεπάρκειες των συμβατικών μέτρων λογιστικής,
οι υπερασπιστές του EVA™ ωθούν τις προσαρμογές στους αριθμούς που είναι
βασισμένοι στις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής. Στην πραγματικότητα, ένα
μεγάλο μέρος του επιχειρήματος για τον EVA™ είναι βασισμένο στην ιδέα ότι τα
μεγέθη του υπολειμματικού εισοδήματος, αυτόνομα, δεν είναι ικανοποιητικά. Οι
προσαρμογές απαιτούνται για να επιτύχουν τους υψηλότερους συσχετισμούς μεταξύ
των μεγεθών του βραχυπρόθεσμου κέρδους (σε αυτήν την περίπτωση EVA™), και
τις τιμές των μετοχών, όπου μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν σε περισσότερους
σύμφωνους στόχους για τους διευθυντές και τους μετόχους καθώς επίσης και έναν
πιο αξιόπιστο δείκτη της εταιρικής απόδοσης για τους αναλυτές και τους διευθυντές
χαρτοφυλακίων.
Αυτές οι προσαρμογές στοχεύουν να (1) δημιουργήσουν έναν δείκτη EVA™
που είναι πιο κοντά στις ταμειακές ροές, και επομένως λιγότερο υπαίτιο στις
διαστρεβλώσεις της προστιθέμενης λογιστικής, (2) αφαιρέσουν την αυθαίρετη
διάκριση

μεταξύ

των

επενδύσεων

στα

υλικά

περιουσιακά

κεφαλαιοποιούνται, και των άυλων περιουσιακών στοιχείων,

στοιχεία,

που

(3) αποτρέψουν την

απόσβεση, ή διαγραφή, της φήμης - πελατείας, (4) φέρουν το εξωλογιστικό χρέος
στον ισολογισμό, και (5) διορθώσουν τις προκαταλήψεις που προκαλούνται από τη
λογιστική υποτίμηση.
Περισσότερες από 150 πιθανές προσαρμογές έχουν προσδιοριστεί από τους
ειδικούς της EVA™, αλλά ακόμη και ο πιο διακαής συνήγορος θα παραδεχόταν ότι
καμία επιχείρηση δεν πρέπει να διενεργήσει περισσότερο από, για παράδειγμα,
δεκαπέντε προσαρμογές. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, ο αριθμός συνιστώμενων
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τα τελευταία χρόνια. Πρώτα, οι σύμβουλοι

υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν ένα υποσύνολο ίσως δέκα έως
δώδεκα ρυθμίσεων, αλλά πιο πρόσφατα έξι ή λιγότεροι έχουν γίνει ο κανόνας.
Υπάρχουν δύο προφανείς εξηγήσεις για αυτήν την τάση. Κατ’ αρχάς, οι
εταιρικοί ανώτεροι υπάλληλοι είναι ανθεκτικοί στην ιδέα της απόκλισης από τους
αριθμούς που είναι βασισμένοι στις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής.
Δεύτερον, πολλές επιχειρήσεις ανακαλύπτουν μέσω της προσομοίωσης και άλλων
μεθόδων ότι οι περισσότερες από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ασκούν ελάχιστη ή
καμία ποιοτική επίδραση στα κέρδη.
Το αποτέλεσμα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που υιοθετούν τον
EVA™, περιορίζουν τον αριθμό προσαρμογών σε λιγότερους από πέντε, και πολλές
δεν διενεργούν καμία προσαρμογή λόγω του ότι το σύστημα είναι έπειτα ευκολότερο
να διαχειριστεί και να κατανοηθεί. Από τη μεριά τους, οι αναλυτές τείνουν

να

διενεργήσουν τουλάχιστον μερικές από τις προσαρμογές που προτείνονται από τον
Stewart, αν και η έκταση των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων επιβάλλει
μερικές φορές όρια όσον αφορά τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν. Ο Stewart
υποστηρίζει ότι οι στρεβλώσεις στους αριθμούς των λογιστικών καταστάσεων πρέπει
να διορθωθούν μέχρι το σημείο που είναι πρακτικό να συμβεί, που σημαίνει ότι οι
προσαρμογές πρέπει να γίνουν μόνο εάν (1) τα μεγέθη είναι σημαντικά, (2) οι
διευθυντές μπορεί να επηρεάσουν την πορεία του στοιχείου που προσαρμόζεται, (3)
οι απαραίτητες πληροφορίες είναι εύκολα

διαθέσιμες, και

(4) οι μη ειδικοί στα

χρηματοοικονομικά μπορούν να τις καταλάβουν.
Εξετάζεται επίσης ο ισχυρισμός ότι η διοίκηση πρέπει να διενεργήσει τις
προσαρμογές μέχρι το σημείο που είναι πρακτικό να συμβεί. Η παρέκκλιση από τις
γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής είναι δαπανηρή. Κατ’ αρχάς, ο κίνδυνος
προσφυγής στο δικαστήριο αυξάνεται, εν μέρει επειδή οι προσαρμογές μπορούν να
ερμηνευθούν από τους εξωτερικούς αναλυτές ως ένδειξη ότι οι επίσημες οικονομικές
καταστάσεις δεν είναι πραγματικά «αληθινές και δίκαιες.» Δεύτερον, τα συστήματα
λογιστικής γίνονται πιο περίπλοκα και δαπανηρά για να διαχειριστούν. Τρίτον, το
λογιστικό σύστημα γίνεται δυσκολότερο για τους διευθυντές να κατανοηθεί. Και
τέλος, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των υπαλλήλων στην ακρίβεια των αριθμών και
των εκθέσεων που συντάσσονται από το σύστημα λογιστικής. [11]
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3.2 Κοινές προσαρμογές
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μεγάλος ο αριθμός των προσαρμογών που
έχουν προταθεί, εν τούτοις στην πράξη συνήθως εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Μη επαναλαμβανόμενα κέρδη και απώλειες.
2. Έρευνα και ανάπτυξη.
3. Παρατεταμένοι (αναβεβλημένοι) φόροι.
4. Παροχές για εγγυήσεις και χρέη.
5. Προσαρμογές της μεθόδου αποτίμησης LIFO.
6. Φήμη - πελατεία.
7. Υποτίμηση.

8. Λειτουργικές μισθώσεις.

3.2.1 Μη επαναλαμβανόμενα κέρδη και απώλειες [11]

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα από την επιχείρηση εξερεύνησης πετρελαίου.
Μετά την εκτέλεση γεωλογικών ερευνών, επενδύονται $5 εκατομμύρια σε πέντε
πετρελαιοπηγές, κάθε μία κοστίζει $1 εκατομμύριο. Τέσσερα από τα πέντε φρεάτια
αποδεικνύονται "ξηρές τρύπες", ένα κοινό ποσοστό αποτυχίας στη βιομηχανία. Πώς
θα έπρεπε να κάνουμε απολογισμό της επένδυσης;
Οι μεγάλες επιχειρήσεις πετρελαίου χρησιμοποιούν τη λογιστική "επιτυχών
προσπαθειών", το οποίο σημαίνει ότι μόνο οι δαπάνες των επιτυχών φρεατίων
(εκείνων

με

τις

οικονομικές

ποσότητες

πετρελαίου)

κεφαλαιοποιούνται

και

τοποθετούνται στον ισολογισμό. Αυτές οι δαπάνες αποσβένονται στις μελλοντικές
περιόδους καθώς το πετρέλαιο λαμβάνεται από το έδαφος. Στο παραπάνω
παράδειγμα, μόνο $1 εκατομμύριο της αρχικής επένδυσης θα εμφανιστεί στον
ισολογισμό. Υποθέτοντας πως το ποσοστό φορολογίας εισοδήματος είναι 40%, η
επιχείρηση παρουσιάζει μετά τη φορολόγηση απώλεια $2,4 εκατομμυρίων ($4
εκατομμύρια X 60%) στην εισοδηματική δήλωση του τρέχοντος έτους.
Οι περισσότεροι λογιστές υποστηρίζουν αυτήν την προσέγγιση λόγω του ότι
οι ισολογισμοί πρέπει να εκθέτουν μόνο εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία με
μελλοντική δυνατότητα υπηρεσιών. Εάν μια πετρελαιοπηγή είναι μια ξηρά τρύπα, και
καμία μελλοντική ταμειακή ροή δεν είναι δυνατή από αυτή, δεν πρέπει να την

17

Economic Value Added

Λογιστικές npoaapmmc του δείκτη EVA™

αποκαλέσουμε περιουσιακό στοιχείο. Οι μικρές επιχειρήσεις εξερεύνησης υιοθετούν
μια διαφορετική μέθοδο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να πάρει την ‘καλή’ με το
πετρέλαιο αν δεν σκάψει και τις άλλες τέσσερις. Είναι στη φύση της επιχείρησης.
Προφανώς εάν ξέραμε ποια φρεάτια είχαν τις οικονομικές ποσότητες πετρελαίου θα
σκάβαμε μόνο εκείνες, και θα αγνοούσαμε τις υπόλοιπες. Αλλά δεν μπορούμε. Και
εάν πρέπει να επενδύσουμε σε πέντε φρεάτια για να πάρουμε ακριβώς ένα, δεν θα
έπρεπε να κεφαλαιοποιηθεί το κόστος ολόκληρης της προσπάθειας της εξερεύνησης
και όχι μόνο του μεριδίου που πληρώνει;
Τώρα ας εξεταστεί η κατάσταση από την πλευρά των μετόχων. Στη μέτρηση
του ποσού που επενδύεται, πειράζει εάν το κεφάλαιο επενδύθηκε στα επιτυχή ή
ανεπιτυχή προγράμματα; Ένα δολάριο του κεφαλαίου που επενδύεται σε μια ξηρά
τρύπα σημαίνει οτιδήποτε λιγότερο στο μέτοχο από ένα δολάριο που επενδύεται σε
μία πηγή αναβλύζοντος πετρελαίου; Οι υπερασπιστές της EVA™

θα έλεγαν όχι,

αλλά αυτό ακριβώς υπονοούν οι λογιστές όταν ‘διαγράφουν’ τις ανεπιτυχείς
επενδύσεις.
Στο παράδειγμα των πετρελαιοπηγών, θα προσθέταμε το μετά τη φορολόγηση
κόστος των $2,4 εκατομμυρίων των ξηρών τρυπών στο καθαρό κέρδος μετά φόρων
στον υπολογισμό του EVA™. Το ίδιο ποσό έπρεπε να προστεθεί και στο επενδυμένο
κεφάλαιο. Αυτή η επεξεργασία δεν σημαίνει ότι η απώλεια από την επένδυση στις
ξηρές τρύπες παρακάμπτει τη μέτρηση του EVA™ . Αλλά αντί να αναγνωρίσουμε
την απώλεια εντελώς ξαφνικά, την αναγνωρίζουμε βαθμιαία στις μελλοντικές
περιόδους υπό μορφή υψηλότερων κύριων δαπανών, και με χαμηλότερο EVA™.
Για να κατανοηθεί καλύτερα, υποθέτουμε ότι το WACC1 είναι 10%. Με την
αποκατάσταση της απώλειας $2,4 εκατομμυρίων στην κεφαλαιακή βάση, όλες οι
μελλοντικές περίοδοι θα λάβουν πρόσθετα $240.000

των κύριων

δαπανών

(υποθέτουμε ότι το WACC παραμένει σε 10%). Μπορούμε να μετατρέψουμε αυτό το
μελλοντικό ρεύμα των κεφαλαιουχικών δαπανών σε παρούσα αξία με

την

κεφαλαιοποίηση του ετήσιου επιδόματος $240.000 με κόστος 10% του κεφαλαίου:

$240,000/10% = $2.4 million1

1 WACC = Waited Average Cost of Capital = Μέσο αναμενόμενο κόστος κεφαλαίου
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ΤΜ

3.2.2 Έρευνα και ανάπτυξη

Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν ένα μέρος του προϋπολογισμού τους
σε έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). Το κόστος για Ε&Α είναι μια επένδυση,
ακριβώς όπως τα υλικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν οι επιχειρήσεις. Για
αυτόν τον λόγο, οι δημιουργοί της EVA™ προτείνουν την κεφαλαιοποίηση της Ε&Α.
Εξάλλου, η απόσβεση της Ε&Α μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
σημαίνει πως η αξία της έχει εξαντληθεί, κάτι που δεν συμβαίνει γιατί τα οφέλη της
Ε&Α συνήθως φαίνονται στο μέλλον. [12] Επιπλέον, εάν μια επιχείρηση δεν
κεφαλαιοποιεί την Ε&Α, οι διευθυντές πιθανό να μπουν στον πειρασμό να
επενδύσουν μικρότερο κεφάλαιο σε αυτή, επειδή τα βραχυπρόθεσμα κέρδη θα
επηρεαστούν

αρνητικά

από

τις

δαπάνες

Ε&Α

ενώ

τα

οφέλη

δεν

θα

πραγματοποιηθούν μέχρι τις μελλοντικές περιόδους.
Εάν η Ε&Α δεν κεφαλοποιείται, μια προσαρμογή γίνεται με την πρόσθεση της
δαπάνης Ε&Α στα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους (ΝΟΡΑΤ) και την
περιουσία των μετόχων. Οι κεφαλαιοποιημένες δαπάνες αποσβένονται έπειτα
σταδιακά. [11]
Στο παρακάτω σχήμα σκιαγραφούνται οι συνέπειες κεφαλαιοποίησης ή
απόσβεσης της Ε&Α στη χρηματοοικονομική απόδοση της επιχείρησης. Η κάτω
γραμμή (baseline) περιγράφει τι πρόκειται να συμβεί στην χρηματοοικονομική
απόδοση της επιχείρησης όταν πραγματοποιεί μηδενική επένδυση σε

Ε&Α. Ας

επιλέξουμε την περίπτωση όπου μια επιχείρηση ξεκινά την δραστηριότητά της με
σχέδιο που βασίζεται σε Ε&Α αλλά καταλήγει στην εμπορευματοποίηση ενός νέου
προϊόντος. Οι άλλες δύο γραμμές σκιαγραφούν την επίδραση της Ε&Α σε αυτήν την
προσπάθεια. Σύμφωνα με την καμπύλη expensed R&D, όταν αποσβένεται η Ε&Α, η
απόδοση στο ξεκίνημα είναι πολύ χειρότερη από την περίπτωση όπου δεν
πραγματοποιούνται δαπάνες για Ε&Α αλλά πολύ καλύτερη σε επόμενα στάδια. Αυτό
συμβαίνει επειδή το κόστος της Ε&Α «χρεώνεται» στα πρώτα έτη ενώ η απόδοση
των επόμενων ετών αντικατοπτρίζει τα οφέλη της χωρίς να επιβαρύνεται με τις
δαπάνες της. Στην καμπύλη της κεφαλαιοποιημένης Ε&Α η απόδοση είναι πολύ πιο
σταθερή και διανέμει το κόστος της επένδυσης στις περιόδους όπου εισπράττονται οι
ωφέλειες. Οπότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε πως η
κεφαλαιοποιημένη Ε&Α είναι απαραίτητη για τη σωστή μέτρηση της διανομής της
αξίας που δημιουργείται. [12]
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Για να σκιαγραφηθούν τα πιθανά πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης,
υποθέστε ότι μια επιχείρηση παρουσιάζει ΝΟΡΑΤ κάθε έτος ίσο με $12 εκατομμύρια,
και αυτό το κέρδος αναμένεται να συνεχιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης. Οι δαπάνες Ε&Α δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΝΟΡΑΤ
επειδή δεν θεωρούνται λειτουργικό έξοδο. Άντ’ αυτού, η Ε&Α αντιμετωπίζεται ως
επένδυση και προστίθεται στο επενδυμένο κεφάλαιο της επιχείρησης.
Το επενδυμένο κεφάλαιο είναι $80 εκατομμύρια, και το κόστος κεφαλαίου
είναι 10%. Η επιχείρηση επενδύει $5 εκατομμύρια στην Ε&Α κάθε έτος, με
αναμενόμενες ροές μετρητών $2 εκατομμυρίων για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε
έτη. Με άλλα λόγια, μια επένδυση $5 εκατομμυρίων οδηγεί σε μια εισροή μετρητών
$2 εκατομμυρίων στο καθένα από τα επόμενα πέντε έτη. Η επιχείρηση ξεκινά την
επένδυση σε Ε&Α στα τέλη του 1997, με τα πρώτα οφέλη να αναμένονται στο 1998.
ΝΟΡΑΤ σε κάθε έτος είναι σταθερό στα $12 εκατομμύρια, συν τα $2
εκατομμύρια από τις εισροές μετρητών που προκύπτουν από οποιαδήποτε επένδυση
Ε&Α που γίνεται τα τελευταία πέντε χρόνια, μείον τα $5 εκατομμύρια από την Ε&Α
που επενδύεται σε εκείνο το έτος. Παραδείγματος χάριν, το ΝΟΡΑΤ το έτος 2000
είναι ίσο με $12 εκατομμύρια, συν $2 εκατομμύρια από τις εισροές μετρητών που
προκύπτουν από τις επενδύσεις Ε&Α που γίνονται στα προηγούμενα τρία έτη (1997,
1998, και 1999), μείον τις δαπάνες $5 εκατομμυρίων για την Ε&Α σε εκείνο το έτος.
Τώρα ας εξεταστούν τα αποτελέσματα εάν η επιχείρηση σκοπεύει να
κεφαλαιοποιήσει τις δαπάνες Ε&Α, και να τις αποσβέσει έπειτα κατά τη διάρκεια
μιας πενταετούς περιόδου. Τα πρώτα σχήματα ΝΟΡΑΤ είναι βασισμένα στην
κατάσταση ΝΟΡΑΤ συν τα $2 εκατομμύρια από

τις ετήσιες εισροές μετρητών.

Παραδείγματος χάριν, το ΝΟΡΑΤ το 2000 είναι ίσο με $12 εκατομμύρια συν $2
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εκατομμύρια από τις εισροές μετρητών από τις επενδύσεις Ε&Α που γίνονται στα
προηγούμενα τρία έτη, ή $18 εκατομμύρια. Το ΝΟΡΑΤ μειώνεται έπειτα από την
απόσβεση της Ε&Α.
Το

επενδυμένο

κεφάλαιο

αυξάνεται,

σύμφωνα

με

το

προηγούμενο

παράδειγμα, επειδή η Ε&Α κεφαλαιοποιείται . Παραδείγματος χάριν, το επενδυμένο
κεφάλαιο το 1998 είναι ίσο με $80 εκατομμύρια, το σταθερό ποσό, συν την
κεφαλαιοποιημένη Ε&Α $5 εκατομμυρίων από το 1997, και οι κύριες δαπάνες $8,5
εκατομμυρίων ($85 εκατομμύρια X 10%). Για

το 1999, το επενδυμένο κεφάλαιο

αυξάνεται πάλι κατά $5 εκατομμύρια, για τις δαπάνες Ε&Α 1998’s, αλλά μειώνεται
επίσης κατά $1 εκατομμύριο από την απόσβεση της Ε&Α του 1997. Μια παρόμοια
διαδικασία ακολουθείται για να υπολογισθεί το επενδυμένο κεφάλαιο στην αρχή κάθε
ενός από τα επόμενα τρία έτη.
Παρατηρούμε ότι η τιμή του ΝΟΡΑΤ το 2002 είναι ίδια είτε κεφαλαιοποιείται
η Ε&Α είτε όχι. Μόλις προσδιορισθεί το σταθερό κέρδος, το λειτουργούν εισόδημα
δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση που αφορά την Ε&Α. Η EVA™ είναι χαμηλότερη,
εντούτοις, και παραμένει χαμηλότερη εφόσον κεφαλαιοποιείται η Ε&Α, επειδή το
επενδυμένο κεφάλαιο και έτσι και οι κεφαλαιακές δαπάνες είναι υψηλότερες. Εάν δεν
κεφαλαιοποιείται, οι τιμές του EVA™ είναι υψηλότερες επειδή οι επενδύσεις που
γίνονται στα προηγούμενα έτη αρχίζουν να πληρώνουν μακριά αλλά τα ποσά που
επενδύονται για να πάρουν εκείνες τις ροές μετρητών που δεν συμπεριλαμβάνονται
στο σταθερό κέρδος των $12 εκατομμυρίων.
Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι, αν οι επενδύσεις Ε&Α μιας επιχείρησης δεν
αυξάνονται (ή μειώνονται) αισθητά από τον ένα χρόνο στον άλλο, το ΝΟΡΑΤ που
παράγεται από την κεφαλαιοποίηση της Ε&Α είναι περίπου το ίδιο με το ΝΟΡΑΤ που
προκύπτει αν αποσβένεται η δαπάνη που αφορά την Ε&Α.

3.2.3 Παρατεταμένοι (αναβεβλημένοι) φόροι [11]

Με τον όρο deferred payment αναφερόμαστε στην πληρωμή με δόσεις ή
γενικότερα στον διακανονισμό της πληρωμής. Η πληρωμή δηλαδή παρατείνεται, δεν
είναι άμεσα πληρωτέα. Οι αναβεβλημένοι φόροι προκύπτουν από τη διαφορά
συγχρονισμού του φορολογήσιμου εισοδήματος και του εισοδήματος των λογιστικών
βιβλίων.

Η

μέγιστη

πηγή

αναβεβλημένου

φόρου είναι η

υποτίμηση,

αλλά
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οποιαδήποτε προσωρινή διαφορά μεταξύ φορολογικού και λογιστικού εισοδήματος
μπορεί να αυξήσει τον αναβεβλημένο φόρο.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν σταθερή μέθοδο
απόσβεσης. Η συνολική απόσβεση κατά τη διάρκεια της ζωής ενός περιουσιακού
στοιχειού είναι η ίδια άσχετα με την μέθοδο απόσβεσης που χρησιμοποιείται, αλλά
προκύπτουν και διαφορές συγχρονισμού στην αναγνώριση της δαπάνης που
αποσβένεται. Κανονικά, αυτή η διαφορά συγχρονισμού οδηγεί σε μεγαλύτερο
εισόδημα (όπως αυτό εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία) από τα φορολογικά έσοδα,
και δημιουργεί μια αναβεβλημένη φορολογική υποχρέωση.
Η προσαρμογή γίνεται προσθέτοντας τη διαφορά στον αναβεβλημένο φόρο
και αφαιρώντας την από το ΝΟΡΑΤ, δηλαδή μια αύξηση προστίθεται και μια μείωση
αφαιρείται. Ο αναβεβλημένος φόρος πρέπει να περιληφθεί (αφαιρεθεί από) στο
επενδυμένο κεφάλαιο εάν η ισορροπία είναι μια υποχρέωση (περιουσιακό στοιχείο)
για να διατηρηθεί η ισορροπία στα λογιστικά βιβλία. Η προσαρμογή στο ΝΟΡΑΤ
αφαιρεί την επιρροή των διεθνώς αποδεκτών αρχών της λογιστικής στη δαπάνη
φόρου εισοδήματος, η οποία παράγει μια φορολογική δαπάνη για λόγους του EVA™
που είναι πιο κοντά στο ποσό που η επιχείρηση οφείλει πραγματικά σε εκείνο το έτος
στις οικονομικές εφορίες.
Με άλλα λόγια, η αναβεβλημένη φορολογική ρύθμιση φέρνει τον EVA™ πιο
κοντά στις ταμειακές ροές, και αποβάλλει έτσι οποιαδήποτε επιρροή στα κέρδη από
ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της λογιστικής αύξησης.

3.2.4 Παροχές για εγγυήσεις και χρέη [11]

Η προστιθέμενη μέθοδος της λογιστικής απαιτεί από τις επιχειρήσεις να
λαμβάνουν μέτρα για τις δαπάνες που αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον
ως αποτέλεσμα των γεγονότων, των περιστάσεων, ή των αποφάσεων που έχουν
εμφανιστεί ήδη. Τα κακά χρέη, η αναδόμηση, και οι εξουσιοδοτήσεις είναι μεταξύ
των πιο κοινών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη. Κατά την άποψη ενός
υπερασπιστή της EVA™, η αναγνώριση των παροχών παίρνει τα λογιστικά κέρδη
μακρύτερα από τις ταμειακές ροές και τις παροχές, καθώς είναι δημοφιλείς φορείς για
την επεμβατική οικονομική συμπεριφορά υποβολής λογιστικών καταστάσεων. "Τα
μετρητά είναι βασιλιάς," λένε, και μόνο οι πραγματικές ροές

μετρητών πρέπει να

εισαχθούν στον υπολογισμό ΝΟΡΑΤ.
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Οι αυξήσεις στις παροχές προστίθενται στο ΝΟΡΑΤ, ενώ οι μειώσεις
αφαιρούνται. Η λογική εδώ είναι ότι οι αυξήσεις δείχνουν ότι οι δαπάνες στις
αποδοχές είναι μεγαλύτερες από τις δαπάνες μετρητών, ενώ οι μειώσεις δείχνουν ότι
οι δαπάνες μετρητών είναι μεγαλύτερες από τις δαπάνες στις αποδοχές. Οι ισορροπίες
στη λογιστική εμφάνιση των παροχών, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος για
τους αμφισβητήσιμους απολογισμούς (κακά χρέη), προστίθενται στο επενδυμένο
κεφάλαιο.

3.2.5 Προσαρμογές της μεθόδου αποτίμησης LIFO [11]

Σε μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις μπορούν
να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο LIFO (Last In First Out), για την κοστολόγηση των
αποθεμάτων τους. Η LIFO προσφέρει σημαντικά φορολογικά

πλεονεκτήματα σε

σχέση με άλλες μεθόδους κοστολόγησης σε περιόδους αυξανόμενων τιμών, και
υπολογίζει επίσης το κόστος αντικατάστασης των αποθεμάτων με βάση τον αριθμό
των πωλήσεων κατά μεγαλύτερη προσέγγιση, με συνέπεια ένα καλύτερο ταίριασμα
των εισοδημάτων και των δαπανών.
Η LIFO, εντούτοις, έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα. Όταν τα αποθέματα
αυξάνονται

σε οποιοδήποτε έτος, ένα "στρώμα LIFO" του παλαιότερου κόστους

προϊόντος αφήνεται πίσω και χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει το απόθεμα. Τα
παλαιά στρώματα LIFO δημιουργούν δύο προβλήματα για τον EVA™. Κατ' αρχάς,
τα αποθέματα μπορεί να μειωθούν σοβαρά, τα οποία στη συνέχεια μειώνουν τα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία και το επενδυμένο κεφάλαιο. Δεύτερον, όταν τα παλαιά
στρώματα LIFO εκκαθαρίζονται, που συμβαίνει όποτε τα αποθέματα μειώνονται από
τον ένα χρόνο στον άλλο, και το λειτουργικό εισόδημα και ο EVA™ υπερτονίζονται.
Αυτή η υπερβολή προκαλείται με το ταίριασμα του παλαιού κόστους προϊόντος
ενάντια στο τρέχον εισόδημα.
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη μέθοδο LIFO αναφέρουν ένα σχόλιο
στις σημειώσεις των οικονομικών τους δηλώσεων, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ
της αξίας μεταφοράς του αποθέματος και του τρέχοντος κόστους του. Η προσαρμογή
έγκειται στο ότι η διαφορά προστίθεται στο επενδυμένο κεφάλαιο και η ετήσια
αύξηση (μείωση) της LIFO προστίθεται στο (αφαιρείται από) σε ΝΟΡΑΤ.
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3.2.6 Φήμη - Πελατεία [11]

Η φήμη - πελατεία προκύπτει όποτε οι επιχειρήσεις εξαγοράζουν άλλες
επιχειρήσεις σε μια τιμή που υπερβαίνει την τρέχουσα αγοραστική αξία όλων των
περιουσιακών στοιχείων, καθαρή από τις υποχρεώσεις του παθητικού. Η λογιστική
επεξεργασία της φήμης - πελατείας ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Μερικές χώρες,
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτούν την κεφαλαιοποίηση και την απόσβεσή της
στις επόμενες περιόδους ενώ άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η
Ολλανδία, επιτρέπουν την άμεση διαγραφή της σε μία μόνο περίοδο.
Σύμφωνα με τους υπερασπιστές του EVA™, και οι δύο προσεγγίσεις κάνουν
λάθος. Η διαγραφή της φήμης - πελατείας, είτε τη στιγμή της απόκτησής της είτε
μέσω της βαθμιαίας απόσβεσής της γιατί μειώνει το επενδυμένο κεφάλαιο. Η φήμη
- πελατεία δεν αποσβένεται για να υπολογιστεί ο EVA™, και επομένως οποιαδήποτε
απόσβεση έχει ήδη πραγματοποιηθεί πρέπει να αντιστραφεί. Αυτό σημαίνει ότι
οποιαδήποτε απόσβεση της φήμης - πελατείας πραγματοποιείται στο τρέχον έτος ή
είχε πραγματοποιηθεί στα προηγούμενα έτη προστίθεται πίσω στο επενδυμένο
κεφάλαιο το ποσό της απόσβεσης του τρέχοντος έτους προστίθεται στο ΝΟΡΑΤ. Εάν
η φήμη - πελατεία εκπίπτει από τη φορολογία, η προσαρμογή γίνεται μετά τη
φορολόγηση. Εάν δε αποσβένεται ολοσχερώς κατά τη χρονική στιγμή της απόκτησης,
όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία, τότε πρέπει επίσης να προστεθεί στο
επενδυμένο κεφάλαιο.
Το πρόβλημα με τη λογιστική που αφορά τις συγχωνεύσεις εταιριών είναι η
υπόθεση ότι καμία επιχείρηση δεν έχει αγοράσει άλλη και, αναλόγως, δεν μπορεί να
υπάρξει φήμη - πελατεία. Επομένως, όλες οι εταιρικές αποκτήσεις πρέπει να
ακολουθήσουν, λογιστικά, τη μέθοδο της αγοράς. Για τους εξωτερικούς αναλυτές
μπορεί να είναι αδύνατο να διενεργηθεί μια τέτοια προσαρμογή. Οι επιχειρήσεις που
χρησιμοποιούν

τη

λογιστική

συγχώνευσης

δεν

παρέχουν

ικανοποιητικές

κοινοποιήσεις για να βοηθήσουν τους εξωτερικούς αναλυτές να καθορίσουν ποια
μορφή θα είχαν οι λογαριασμών εάν η λογιστική είχε εφαρμόσει τη μέθοδο της
αγοράς.
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3.2.7 Υποτίμηση - Απόσβεση [11]

Έστω ότι αγοράζετε ένα περιουσιακό στοιχείο με πενταετή ωφέλιμη ζωή στην
τιμή των $1.500. Η παρούσα αξία των μελλοντικών ροών μετρητών που αναμένονται
από την επένδυση είναι ίση με την τιμή αγοράς, και το κόστος κεφαλαίου είναι 10%.
ότι Υποθέτοντας ότι οι ροές μετρητών από αυτό το περιουσιακό στοιχείο
κατανέμονται ομοιόμορφα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, οι ετήσιες ροές
μετρητών πρέπει να είναι:
$1,500/3.79 = $396
όπου 3,79 είναι ο συντελεστής παρούσας αξίας όταν το κόστος κεφαλαίου είναι 10%.
Τώρα υποθέστε ότι αυτό το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται με τη σταθερά
μέθοδο. Η ετήσια απόσβεση είναι $300 ($1.500 / 5 έτη). Ο EVA™ υπολογίζεται με
την αφαίρεση της δαπάνης απόσβεσης και των κεφαλαιακών δαπανών από τις ετήσιες
ροές μετρητών που παράγονται από αυτό το περιουσιακό στοιχείο.
Ο EVA™ στο πρώτο έτος είναι ίσος με $396 - 300 -150, ή - $54. Ο δείκτης
RONA είναι ίσος με (396 - 300) / 1.500, ή 6,4%. Όπως φαίνεται, ο EVA™ αυξάνεται
κατά τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου, όπως και ο RONA2, επειδή η
καθαρή λογιστική αξία (δηλ., επενδυμένο κεφάλαιο) μειώνεται καθώς υποτιμάται
(αποσβένεται) το περιουσιακό στοιχείο.
Αυτό το αποτέλεσμα δίνει την παραίσθηση της βελτιωμένης απόδοσης,
αλλά στην πραγματικότητα ο μιοναδικός λόγος της αύξησης του EVA™ είναι λόγω
της μεθόδου απόσβεσης. Διαισθητικά, αυτό το περιουσιακό στοιχείο έπρεπε να
παρουσιάζει μηδενική EVA™ κατά τη διάρκεια της πενταετούς ζωής του, και όντως
παρουσιάζει, αλλά αντί του μηδενικού EVA
αρνητικός

T\vf

τ-ν i

σε κάθε έτος, ο EVA

είναι

στα πρώτα δύο έτη, και θετικός για τα τελευταία τρία. Οι διευθυντές

μπορεί να αποτραπούν από την επένδυση στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο
επειδή ο βραχυπρόθεσμος EVA™, και τα συνδεδεμένα με τον EVA™ επιδόματα, θα
μειωθούν. Αυτός ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος όταν η εφαρμοζόμενη μέθοδος
απόσβεσης είναι η αύξουσα. Αυτό το δίλημμα προτρέπει το ενδιαφερόμενο κοινό να
μετρήσει την "ταμειακή προστιθέμενη αξία" (Cash Value Added - CVA), έναν δείκτη
που είναι παρόμοιος με τον EVA™ εκτός από το ότι αυτός δεν αφαιρεί τη δαπάνη

2 Ο δείκτης RONA (Return On Net Assets - Απόδοση Καθαρής Θέσης) είναι ίσος με το λειτουργικό
κέρδος (ετήσιες ροές μετρητών - ετήσια υποτίμηση) / την καθαρή λογιστική αξία.
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1

απόσβεσης από το λειτουργικό κέρδος (επειδή η απόσβεση δεν είναι λειτουργική
δαπάνη).
Αντί της απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου με τη σταθερή μέθοδο,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αύξουσα μέθοδος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο EVA™
είναι μηδέν σε κάθε έτος, κατάσταση η οποία έπρεπε να ισχύει για κάθε περιουσιακό
στοιχείο που αναμένεται να επιστρέψει το κόστος κεφαλαίου του, και ο RONA είναι
επίσης αμετάβλητος. Αντί της παρουσίασης ενός RONA 6,4% στο πρώτο έτος που
ανέρχεται σε 32% στο πέμπτο, ο RONA παραμένει 10% καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

3.2.8 Λειτουργικές μισθώσεις [11]

Μια λειτουργική μίσθωση είναι μορφή ασφαλούς δανεισμού, αλλά για λόγους
λογιστικής οι πληρωμές μισθώσεων αντιμετωπίζονται ως δαπάνη ενοικίου, ενώ το
σχετικό περιουσιακό στοιχείο και το χρέος δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. Οι
υπερασπιστές της EVA™ υποστηρίζουν ότι αυτή η επεξεργασία μειώνει το
επενδυμένο κεφάλαιο επειδή η μίσθωση είναι πραγματικό χρέος. Το ΝΟΡΑΤ
μειώνεται επίσης, επειδή μια μερίδα των πληρωμών μισθώσεων περιλαμβάνει το
συνεπαγόμενο κόστος επιτοκίου της μίσθωσης. Το κόστος αυτό πρέπει να
ταξινομηθεί ως κεφαλαιακή δαπάνη, και να μην περιληφθεί στο λειτουργούν κέρδος.
Μια προσαρμογή γίνεται με την προσθήκη, στο επενδυμένο κεφάλαιο, της
παρούσας αξίας των μελλοντικών πληρωμών μισθώσεων από την ημερομηνία
ισολογισμών, που προεξοφλημένο στο ποσοστό δανεισμού της επιχείρησης. Η
ρύθμιση για τη δαπάνη του κόστους επιτοκίου υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό
της κεφαλαιοποιημένης αξίας των μισθώσεων με το ποσοστό δανεισμού. Αυτό το
ποσό προστίθεται στο ΝΟΡΑΤ. Η φορολογική «προστασία» του επιτοκίου πρέπει
έπειτα να αφαιρεθεί από το ΝΟΡΑΤ.

3.3 Είναι απαραίτητες οι λογιστικές προσαρμογές
του δείκτη EVA™ ?

Η λογική πίσω από τις προσαρμογές της EVA™ στις διεθνώς αποδεκτές
αρχές της λογιστικής μπορεί να είναι άμεμπτες, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι
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επιχειρήσεις πρέπει να διενεργήσουν τις προσαρμογές; Η απάντηση δεν είναι
προφανής, και η πολιτική που είναι κατάλληλη για μια επιχείρηση είναι πιθανώς
ακατάλληλη για κάποια άλλη.
Έστω το παρακάτω παράδειγμα:
Αγοραία και λογιστική αξία της καθαρής περιουσίας

= $80 million

Αγοραία και λογιστική αξία του χρέους

= $60 million

Κόστος δανεισμού (προ φόρων)

=8%

Ποσοστό φορολογίας

= 40 %

Κόστος κεφαλαίου

=12%

ΝΟΡΑΤ, χωρίς προσαρμογές

= $20 million

Επειδή η

αγοραία αξία ισούται με τη λογιστική

αξία, η

αγοραία

προστιθέμενη αξία της επιχείρησης (MVA) ισούται με το 0. Το κόστος κεφαλαίου
υπολογίζεται ως εξής:

WACC = (60 / 140) (8 %) (1-40 %) + (80 / 140) (12 %) = 8,914 %
Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε τον EVA™:

ΝΟΡΑΤ

$ 20,00

Κεφαλαιακή επιβάρυνση (140 m x 8.914%)
EVA™

$12,48
$ 7,52

Τώρα υποθέστε ότι η επιχείρηση έχει λειτουργικές μισθώσεις με παρούσα
αξία $30 εκατομμυρίων και επιτόκιο 8%, το ίδιο επιτόκιο που πληρώνει και για τα
άλλα χρέη της. Οι πληρωμές μισθώσεων υπολογίζονται ως δαπάνες ενοικίου, και
ολόκληρο το ποσό αφαιρείται από τις πωλήσεις για τον υπολογισμό του ΝΟΡΑΤ της
εταιρίας.
Τρεις τύποι προσαρμογών απαιτούνται για να μετατρέψουν τη λογιστική για
αυτές τις μισθώσεις σε αυτήν μιας κεφαλαιακής μίσθωσης. Κατ' αρχάς, οι τόκοι που
καταβάλλονται για την εκμίσθωση του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια του
έτους προστίθεται στο ΝΟΡΑΤ. Εάν υποθέσουμε ότι η παρούσα αξία των μισθώσεων
παραμένει σταθερή σε $30 εκατομμύρια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (καθώς η
παρούσα αξία μερικών μισθώσεων μειώνεται, αποκτούνται άλλα

μισθωμένα

περιουσιακά στοιχεία), οι τόκοι των πληρωμών μισθώσεων ισούνται με $30
εκατομμύρια (η παρούσα αξία των μισθώσεων)

επί 8% (ο προ - φορολογίας

συντελεστής κόστους δανεισμού), δηλαδή $2,4 εκατομμύρια. Επειδή οι δαπάνες των
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τόκων εκπίπτουν από τη φορολογία, για να μετατρέψουμε εντελώς τη λογιστική για
αυτές τις μισθώσεις σε αυτή των κύριων μισθώσεων, πρέπει επίσης να αφαιρέσουμε
από το ΝΟΡΑΤ τη φορολογική ελάφρυνση που θα είχε λάβει η επιχείρηση από την
πληρωμές των τόκων.
Ανακεφαλαιώνοντας:
Μη προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ

$20,00

+ Τόκοι μισθώσεως ($30 x 8%)

$ 2,40

- Φορολογική ελάφρυνση (2,40 χ 40%)

$ 0,96

Προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ

$21,44

Συγχρόνως, το επενδυμένο κεφάλαιο αυξάνεται κατά $30 εκατομμύρια έως
$170

εκατομμύρια, και επίσης αλλάζει και το κόστος κεφαλαίου. Το κόστος

δανεισμού και το κόστος ιδίων κεφαλαίων δεν επηρεάζονται από την προσαρμογή,
αλλά εάν οι μισθώσεις θεωρούνται τώρα δανεισμός, η στάθμιση για το χρέος και τα
ίδια κεφάλαια πρέπει να αλλάξει. Άρα, το κόστος ιδίων κεφαλαίων ισούται με:

WACC = (90 / 170) (8%) (1 - 40%) + (80 / 170) (12%) = 8,188%
Προηγουμένως, το χρέος αποτελούσε λιγότερο από 43% της συνολικής
χρηματοδότησης (60/140) ενώ τώρα αποτελεί σχεδόν το 53% του συνόλου.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού είναι χαμηλότερο από το
κόστος ιδίων κεφαλαίων, η επίδραση της κεφαλαιοποίησης της μίσθωσης είναι η
μείωση του κόστους κεφαλαίού από 8,914% σε 8,188%. Με τις νέες εκτιμήσεις του
ΝΟΡΑΤ, του επενδυμένου κεφαλαίου, και του κόστους κεφαλαίου, μπορούμε

να

υπολογίσουμε εκ νέου τον EVA™ ως εξής:
Προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ

$21,44

Κεφαλαιακή επιβάρυνση (170m x 8.188%)

$13,92

EVA™

$ 7,52
Παρατηρούμε πως ο προσαρμοσμένος EVA™ είναι ακριβώς ίδιος με τον μη

προσαρμοσμένο EVA™. Αυτό το αποτέλεσμα θα ισχύει εφ' όσον η αγοραία
προστιθέμενη αξία (MVA) της επιχείρησης είναι 0. Η προσαρμογή λειτουργικών
μισθώσεων έχει αντίκτυπο στον EVA™ εάν ο MVA είναι θετικός ή αρνητικός. Όσο
μεγαλύτερη είναι η απόλυτη αξία του MVA, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο
αντίκτυπος της ρύθμισης στον EVA™, αλλά τόσο ο MVA όσο και η παρούσα αξία
των μισθώσεων πρέπει να είναι τεράστιοι για να είναι σημαντική η επίδραση.
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Για καλύτερη επεξήγηση, θεωρήστε το ίδιο παράδειγμα, εκτός από το ότι
τώρα το επενδυμένο κεφάλαιο είναι $90 εκατομμύρια, αντί $140. Με άλλα λόγια, η
αγοραία αξία είναι αμετάβλητη, αλλά τώρα ο MVA είναι ίσος με $50 εκατομμύρια.
Για τις εταιρίες με θετική MVA, η επίδραση της προσαρμογής έγκειται στη μείωση
του EVA™:
Μη προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ

$20,00

Κεφαλαιακή επιβάρυνση (90 m χ 8.914%) $ 8,02
EVA™

$11,98
Το προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ είναι $21,44, ακριβώς όπως στο προηγούμενο

παράδειγμα. Το επενδυμένο κεφάλαιο αυξάνεται κατά $30 εάν οι μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται, το οποίο παράγει ένα ρυθμισμένο επενδυμένο κεφάλαιο ίσο με
$120 ($90 + $30). Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε εκ νέου τον EVA™ ως εξής:
Προσαρμοσμένο ΝΟΡΑΤ

$21,44

Κεφαλαιακή επιβάρυνση ($120 χ 8.188%) $ 9,83
EVA™

$11,61
Σε αυτήν την περίπτωση, ο EVA™ μειώνεται κατά $0,37 εκατομμύρια.

Αυτό το αποτέλεσμα ισχύει όποτε ο MVA είναι θετικός (δηλ., η αγοραία αξία της
εταιρίας είναι μεγαλύτερη από το επενδυμένο κεφάλαιο). Ακόμη και σε μια πιο
ακραία περίπτωση όπου, για παράδειγμα, το επενδυμένο κεφάλαιο πριν την
κεφαλαιοποίηση των μισθώσεων είναι μόνο $10 εκατομμύρια (ο MVA είναι $130
εκατομμύρια αντί $50), η επίδραση της προσαρμογής των μισθώσεων στον EVA™
εξακολουθεί να είναι μικρότερη από $1
προσαρμοσμένου EVA™).

εκατομμύριο (περίπου 5% του μη

Η αντίθετη επίδραση εμφανίζεται στις εταιρίες με

αρνητικό MVA.
Ένα

διαφορετικό

είδος

προβλήματος

προκύπτει όταν

εξετάζεται η

προσαρμογή για τους αναβεβλημένους φόρους. Η ιδέα πίσω από τη ρύθμιση είναι
αρκετά απλή:

Εξάλειψη των διαστρεβλωτικών επιδράσεων της προστιθέμενης

λογιστικής εστιάζοντας στους φόρους μετρητών, και όχι στο ποσό του φόρου
εισοδήματος που προκύπτει «τυχαία» από την εφαρμογή των αρχών της λογιστικής.
Αλλά υπάρχει μια σημαντική ρωγμή σε αυτό το επιχείρημα.
Ένα

σύνολο

αποδεικτικών

στοιχείων

δείχνει

ότι

όχι

μόνο

είναι

αναβεβλημένος φόρος που σχετίζεται με την αξία, αλλά και ότι βοηθά τους αναλυτές
να απομονώσουν τα επίμονα και διακριτικά συστατικά των κερδών, βελτιώνοντας
κατά συνέπεια τη δυνατότητά τους να προβλέψουν τις μελλοντικές αποδοχές. Εν
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ΤΜ

ολίγοις, η αναβεβλημένη φορολογική ρύθμιση μπορεί να παρέχει έναν EVA™ που
είναι "καθαρότερος" σε σχέση με την προσέγγιση των ταμειακών ροών (cash flow
perspective), καθώς αποβάλλει μια ενδεχομένως σημαντική πηγή πληροφοριών, και
κατά συνέπεια μειώνοντας πραγματικά τη σχετικότητα της αξίας του EVA™.
Όσον αφορά τη LIFO, είναι αλήθεια ότι η LIFO μειώνει την αξία των
περιουσιακών στοιχείων, και έτσι το επενδυμένο κεφάλαιο, και ότι η εκκαθάριση των
στρωμάτων της LIFO μπορεί να διαστρεβλώσει τα κέρδη. Αλλά τα μέτρια ποσοστά
πληθωρισμού των τελευταίων ετών μειώνουν αυτήν την επίδραση, σε σχέση με τη
δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του '80. Σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού με τις
σχετικά σταθερές τιμές προϊόντων, τα οφέλη της LIFO για μια μεγάλη πλειοψηφία
επιχειρήσεων είναι ελάχιστη, στην καλύτερη περίπτωση.
Για τον εταιρικό χρήστη της EVA, οι προσαρμογές πρέπει να γίνουν μόνο
εάν έτσι αυξάνεται η πιθανότητα ότι οι διευθυντές θα ενεργήσουν υποστηρίζοντας τα
συμφέροντα των μετόχων. Εάν μια προτεινόμενη προσαρμογή δεν ενεργεί προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πραγματοποιηθεί. Οι
περισσότεροι διευθυντές που έρχονται αντιμέτωποι με την επιλογή εάν θα πρέπει να
διενεργήσουν ή όχι μια προσαρμογή, οδηγούνται στο να μην την ενεργήσουν όταν οι
υπολογισμοί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι. [11]

3.4 Προσαρμόζοντας τον δείκτη EVA™: Μια νέα προσέγγιση

Ο David S. Young στο άρθρο του προτείνει νέα πρότυπα που λαμβάνουν
υπόψη το κόστος παρέκκλισης από τις διεθνώς αποδεκτές αρχές της λογιστικής, και
συγχρόνως, την ανάγκη για οποιαδήποτε προσαρμογή η οποία μπορεί να συμβάλει
θετικά στη βελτίωση της λήψης διαφόρων αποφάσεων από την ανώτατη διοίκηση.
Πριν υιοθετήσει μια προσαρμογή ένας εταιρικός χρήστης του EVA™, πρέπει να
ικανοποιεί διάφορα κριτήρια, όπως:
*

Οποιαδήποτε διαστρέβλωση προκαλείται στις οικονομικές καταστάσεις με την
εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών αρχών της λογιστικής πρέπει να αναγκάσει
τους διευθυντές στο να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που αποτρέπει
αυτή τη δυσλειτουργική συμπεριφορά.

*

Οι προσαρμογές πρέπει να μειώσουν την πιθανότητα τέτοιας συμπεριφοράς.
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Η πραγματοποιούμενη προσαρμογή πρέπει να είναι το αποδοτικότερο μέσο για να
επιτευχθεί το

επιθυμητό

αποτέλεσμα

σε

σχέση

με

τους

εναλλακτικούς

μηχανισμούς ή τους ελέγχους.
Για

παράδειγμα,

η

ανώτατη

διοίκηση

μπορεί

να

επιβάλει

μη

χρηματοοικονομικά μέτρα επίδοσης, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, και να
συνδέσει τις επιδόσεις των υφισταμένων με τα επιδόματα που θα δοθούν. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, οι διευθυντές μπορούν να έχουν ικανοποιητικά κίνητρα για να
βραβεύσουν την κατάλληλη συμπεριφορά, που δημιουργεί την μεγαλύτερη αξία,
χωρίς να πρέπει να προσαρμοστούν οι αριθμοί της λογιστικής.
Αυτό σημαίνει ότι οι προσαρμογές της λογιστικής, που προσφέρουν λίγα
στη βελτίωση της διοικητικής συμπεριφοράς, αξίζουν ακόμα από την άποψη ενός
αναλυτή που πρέπει να απομονώσει τα παροδικά συστατικά των κερδών από εκείνα
που είναι μονιμότερα. Διαφορετικά, οι αριθμοί έχουν μικρή πρακτική χρησιμότητα
στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών. Όταν το ζήτημα αντιμετωπίζεται με αυτόν
τον τρόπο, μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πλεονεκτήματα των προσαρμογών για τις
παροχές και τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Αλλά έπειτα, οι αναλυτές έχουν
καταλάβει από καιρό αυτό το σημείο. Η έννοια της ποιότητας των κερδών στρέφεται
σε τέτοια ζητήματα. Εν ολίγοις, οι αναλυτές πρέπει να διενεργήσουν οποιαδήποτε
προσαρμογή που είναι πιθανό να βελτιώσει την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα
των αριθμών του EVA™ μιας επιχείρησης. [11]
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ΐΙΜίΤΠΓΠ

Ενοποιημένο σύστημα EVA™
και Activity Based Costing
4.1 Activity Based Costing, Κοστολόγηση Κατά Κέντρο
Δραστηριότητας

4.1.1 Ορισμός

Σύμφωνα με τους Rainbom, Barfield και Kinney: «το Activity Based Costing
είναι

ένα

σύστημα

πληροφόρησης

για

την

κοστολόγηση

που

αναγνωρίζει

δραστηριότητες του οργανισμού και συλλέγει κόστη λαμβάνοντας υπόψη την φύση
και το μέγεθος αυτών των δραστηριοτήτων1».
Ένας επιπλέον ορισμός δίνεται από τους Roztocki και Valenzuela: «το
Activity Based Costing είναι μια μέθοδος κοστολόγησης που χρησιμοποιείται για να
κατανείμει τα γενικά βιομηχανικά έξοδα στα αντικείμενα κόστους, δηλαδή στα
προϊόντα, τις διαδικασίες, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες και να βοηθήσει τους
μάνατζερ να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με το μίγμα προϊόντων και
τις στρατηγικές ανταγωνισμού» [13].
Από τους παραπάνω ορισμούς, παρατηρούμε ότι ο δεύτερος αποδίδει στο
Activity Based Costing (στο εξής ABC) μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην διαδικασία
διοίκησης

μιας

επιχείρησης

αφού

εκτός

της

προσφοράς

του

σε

επίπεδο

κοστολόγησης, αναγνωρίζει και την προσφορά του σε επίπεδο διατύπωσης και
εφαρμογής των στρατηγικών.1

1 Rainborn, Barfield και Kinney: “Managerial Accounting”, South-Western College Publishing, Third
Edition, 1999, σελίδα 183.
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4.1.2 Διαδικασία εφαρμογής του ABC

Η διαδικασία εφαρμογής του ABC συνίσταται σε 8 βήματα, τα οποία
παρουσιάζονται ακολούθως:
Βήμα 1°: Εξέταση όλων των κατηγοριών γενικών βιομηχανικών εξόδων (πχ ενοίκια,
μεταφορικά έξοδα, διαφήμιση κλπ).
Βήμα 2°: Εντοπισμός των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης (πχ επαφή με
πελάτες, προμήθεια υλών, αποστολή εμπορευμάτων κλπ).
Βήμα 3°: Συσχέτιση εξόδων και δραστηριοτήτων με την βοήθεια μιας «μήτρας
εξόδων-δραστηριοτήτων». Μια υποθετική μήτρα είναι η παρακάτω:
ABC. 1

Διαφήμιση

Μεταφορικά

Ενοίκια

Έξοδα

Δραστηριότητες

Το

Επαφή με πελάτες

V

Προμήθεια α’ υλών

V

Αποστολή εμπορευμάτων

V

V

Ί

«V» κάθε κελιού δηλώνει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην δραστηριότητα

που αναφέρεται στην αρχή της σειράς (στην οποία ανήκει το κελί) και του εξόδου
που αναφέρεται στην αρχή της στήλης2
3 (στην οποία ανήκει το κελί).
Βήμα 4°:

Αναγραφή

του ποσοστού συμμετοχής

κάθε δραστηριότητας στις

κατηγορίες εξόδων με τις οποίες σχετίζεται4. Προφανώς κάθε κατηγορία εξόδου
(στήλη) θα έχει άθροισμα ίσο με 1 ή 100%:

2 Η ανάπτυξη της παραγράφου 4.1.2 στηρίχθηκε στην ανάγνωση των σελίδων 183-204 του βιβλίου
“Managerial Accounting” των Rainborn, Barfield και Kinney (South-Western College Publishing,
Third Edition, 1999) καθώς και στην ανάγνωση του άρθρου με αριθμό παραπομπής [14],
3 Πρέπει να τονίσουμε ότι, στην πραγματικότητα, οι μήτρες «εξόδων-δραστηριοτήτων» είναι πιο
σύνθετες από αυτές που παρουσιάζουμε εδώ.
4 Σχετικά με την διαδικασία αυτή θα αναφερθούμε εκτενώς στο τέλος της τρέχουσας υποπαραγράφου.
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ABC. 2

Επαφή με πελάτες

40%

Προμήθεια α’ υλών

30%

50%

Αποστολή εμπορευμάτων

30%

50%

100%

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Διαφήμιση

Ενοίκια

Δραστηριότητες

Μεταφορικά

Έξοδα

100%

100%

Βήμα 5°: Αντικατάσταση των ποσοστών με αξίες. Η μέθοδος συνίσταται στον
πολλαπλασιασμό του ποσοστού κάθε κελιού με την χρηματική αξία της κατηγορίας
εξόδου στην οποία ανήκει τα συγκεκριμένο κελί. Υποθέτουμε ότι: έξοδα ενοικίων=
100€, μεταφορικά έξοδα= 100€ και έξοδα διαφήμισης= 100€. Με βάση αυτά τα
στοιχεία, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Έξοδα
Διαφήμιση

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Επαφή με πελάτες

406

40€

1006

140€

Προμήθεια α’ υλών

306

50€

80€

Αποστολή εμπορευμάτων

306

50€

80€

100€

100€

Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ

Ενοίκια

Μεταφορικά

_____________

1

ABC. 3

100€

300€

Βήμα 6°: Συσχέτιση προϊόντων και δραστηριοτήτων με την βοήθεια μιας «μήτρας
προϊόντων-δραστηριοτήτων»:
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ABC. 4

To

Αποστολή

υλών

εμπορευμάτων

Προϊόντα

Προμήθεια α ’

πελάτες

Επαφή με

1

Δραστηριότητες

Προϊόν 1

V

V

V

Προϊόν 2

V

V

V

Προϊόν 3

V

V

V

«V» κάθε κελιού δηλώνει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο προϊόν που αναφέρεται

στην αρχή της σειράς (στην οποία ανήκει το κελί) και την δραστηριότητα που
αναφέρεται στην αρχή της στήλης (στην οποία ανήκει το κελί).

Βήμα 7°: Αναγραφή του ποσοστού συμμετοχής κάθε προϊόντος στις δραστηριότητες
με τις οποίες σχετίζεται5. Προφανώς κάθε δραστηριότητα (στήλη) θα έχει άθροισμα
ίσο με 1 ή 100%:
ABC. 5

Αποστολή

υλών

εμπορευμάτων

Προϊόντα

Προμήθεια α ’

πελάτες

Επαφή με

Δραστΐ]ριότητες

Προϊόν 1

20%

10%

40%

Προϊόν 2

30%

40%

50%

Προϊόν 3

50%

50%

10%

Βήμα 8°: Αντικατάσταση των ποσοστών με αξίες. Η μέθοδος συνίσταται στον
πολλαπλασιασμό του ποσοστού κάθε κελιού με την χρηματική αξία του συνολικού
κόστους δραστηριότητας (όπως προκύπτει από τον πίνακα ABC.3) της στήλης στην
οποία ανήκει το εκάστοτε κελί:

5 Σχετικά με την διαδικασία αυτή θα αναφερθοΰμε εκτενώς στο τέλος της τρέχουσας υποπαραγράφου.
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ABC. 6

Αποστολή

υλών

εμπορευμάτων

Προϊόντα

Προμήθεια α ’

πελάτες

Επαφή με

Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

Προϊόν 1

28€

86

32€

68€

Προϊόν 2

42€

326

406

114€

Προϊόν 3

70€

40€

8€

118€

100€

100€

100€

300€

ΣΥΝΟΛΟ

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, η διαδικασία κατανομής των γενικών
βιομηχανικών εξόδων, σύμφωνα με την μέθοδο ABC, έχει φτάσει στο τέλος της. Τα
αποτελέσματα είναι τα εξής:
ABC. 7

Κόστος Γενικών Βιομηχανικών
Εξόδων

Προϊόντα
Προϊόν 1

68€

Προϊόν 2

114€

Προϊόν 3

1186

3006

ΣΥΝΟΛΟ

Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν
τα ποσοστά συμμετοχής κάθε δραστηριότητας στις κατηγορίες εξόδων καθώς και τα
ποσοστά συμμετοχής κάθε προϊόντος στις δραστηριότητες:
I.

Εύρεση Ποσοστών Συμμετοχής των Δραστηριοτήτων στις Κατηγορίες Εξόδων

Πρώτο βήμα: Αναγνώριση «οδηγών κόστους 1ου επιπέδου» (first stage cost drivers)
για κάθε κατηγορία εξόδων. Ως οδηγοί κόστους

1ου επιπέδου

χρησιμοποιούνται συνήθως οι μονάδες μέτρησης της κατανάλωση της
εκάστοτε κατηγορίας εξόδων. Έτσι, αν η κατηγορία εξόδων είναι η
«διαφήμιση»,

ως

οδηγός

κόστους

1ου

επιπέδου

μπορούν

να
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χρησιμοποιηθούν οι ώρες διαφήμισης που αφορούν σε κάθε μια
δραστηριότητα.
Δεύτερο βήμα:Υπολογισμός των μονάδων κατανάλωσης της εκάστοτε κατηγορίας
εξόδων από μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στο παράδειγμά μας,
αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιούνται 100 ώρες διαφήμισης /έτος και
η δραστηριότητα «επαφή με τους πελάτες» καταναλώνει 100 ώρες
διαφήμισης /έτος, τότε το ποσοστό συμμετοχής της εν λόγω
δραστηριότητας στην συγκεκριμένη κατηγορία εξόδων ισούται με
100% (βλ. πίνακα ABC.2).
II.

Εύρεση Ποσοστών Συμμετοχής των Προϊόντων στις Δραστηριότητες

Πρώτο βήμα: Αναγνώριση «οδηγών κόστους 2ου επιπέδου» (second stage cost
drivers) για κάθε δραστηριότητα. Ως οδηγοί κόστους 2ου επιπέδου
χρησιμοποιούνται συνήθως οι μονάδες μέτρησης του μεγέθους της
κάθε δραστηριότητας. Έτσι, αν η δραστηριότητα είναι η «επαφή με
τους

πελάτες»,

ως

οδηγός

κόστους

2ου

επιπέδου

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί το πλήθος τηλεφωνικών επαφών με τους πελάτες που
αγοράζουν το εκάστοτε προϊόν.
Δεύτερο βήμα:Υπολογισμός

των

μονάδων

κατανάλωσης

της

εκάστοτε

δραστηριότητας από ένα συγκεκριμένο προϊόν. Στο παράδειγμά μας,
αν υποθέσουμε ότι πραγματοποιούνται 1000 συνολικά τηλεφωνικές
επαφές με τους πελάτες και οι 200 από αυτές αφορούν σε πελάτες του
προϊόντος 1, τότε το ποσοστό συμμετοχής του εν λόγω προϊόντος στην
συγκεκριμένη δραστηριότητα ισούται με 20% (βλ. πίνακα ABC.5).

4.2 Ενοποιημένο Σύστημα ABC & EVA™

4.2.1 Παρακίνηση για την δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος ABC &
EVA™

Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα του ABC έναντι των παραδοσιακών
μεθόδων κοστολόγησης, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματά του που καθιστούν
ελλιπή τα αποτελέσματά του ως διοικητικό εργαλείο. Για παράδειγμα το ABC,
εστιάζοντας στα λειτουργικά κόστη (Αποτελέσματα Χρήσης), δεν λαμβάνει υπόψη το
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κόστος κεφαλαίου (Ισολογισμός) που συνοδεύει τα αντικείμενα κόστους. Οι
διοικήσεις που χρησιμοποιούν μεμονωμένα το ABC, δυσκολεύονται να αποκαλύψουν
τα κεφαλαιακά κόστη, έτσι ώστε να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών
[15].
Κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων μείωσης του κόστους, οι
διοικήσεις θεωρούν τα κόστη πιο σημαντικά από τα θέματα που σχετίζονται με τους
εργαζομένους, τους πελάτες ή την προσδοκίες των μετόχων. Ακόμα και όταν η χρήση
του ABC γίνεται με μακροχρόνιο ορίζοντα, δεν πετυχαίνει να υπολογίσει το κόστος
που προκαλείται από την δέσμευση κεφαλαίων. Από την στιγμή που το στοιχείο του
κεφαλαιακού κόστους δεν λαμβάνεται υπόψη, η μεμονωμένη χρήση του ABC μπορεί
να οδηγήσει σε μείωση της αξίας μιας επιχείρησης [16].
Με βάση το προαναφερθέν σκεπτικό, ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την
χρήση ενός ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA™. Σε αυτό το σύστημα, το ABC
επικεντρώνεται στα λειτουργικά γενικά βιομηχανικά έξοδα των αντικειμένων
κόστους, ενώ η EVA™ επικεντρώνεται στο κεφαλαιακό κόστος [16].
Συνεπώς, το ενοποιημένο σύστημα ABC & EVA™ προσφέρει, αφενός,
χρήσιμη κοστολογική πληροφόρηση, η οποία είναι συνεπής με τους εταιρικούς
στρατηγικούς στόχους και την προσδοκία των μετόχων για δημιουργία αξίας,
αφετέρου, είναι ικανό να μετρήσει την επίδοση των επιμέρους αντικειμένων κόστους.
Επίσης, δείχνει ποια αντικείμενα κόστους είναι ικανά, όχι μόνο να καλύψουν τα
λειτουργικά κόστη, αλλά και, να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των μετόχων με τη
μορφή

ενός

λογικού

ποσοστού

απόδοσης του

επενδυμένου

κεφαλαίου

της

επιχείρησης. Η εφαρμογή του ABC & EVA™ δίνει την δυνατότητα στην διοίκηση να
εντοπίσει τους παράγοντες, στοιχεία και διαδικασίες ή λειτουργίες που είναι «οδηγοί
αξίας» (value drivers) και έχουν μεγάλη επίδραση στην προοπτική δημιουργίας αξίας
για την επιχείρηση [13].

4.2.2 Προϋποθέσεις εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA™

Όπως συμβαίνει με κάθε διοικητικό σύστημα ή εργαλείο, πρέπει να
συντρέχουν εκ των προτέρων ορισμένες προϋποθέσεις που να καθιστούν αναγκαία
την εφαρμογή του. Λόγω του υψηλού κόστους που συνοδεύει τα διοικητικά εργαλεία
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(που απαιτούν πληροφόρηση μεγάλης ποσότητας και υψηλής ποιότητας), η εφαρμογή
τους δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται όταν δεν είναι αναγκαία (όταν, δηλαδή, δεν
έχουν να προσφέρουν περισσότερα από αυτά που η επιχείρηση πετυχαίνει). Για το
ABC & EVA™, ισχύει η εξής προϋπόθεση εφαρμογής:
«Το ενοποιημένο σύστημα ABC & EVA

είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τις επιχειρήσεις

που έχουν υψηλά κεφαλαιακά κόστη. Για να διερευνηθεί, αν ένα σύστημα ABC &
EVAm έχει την προοπτική να βελτιώσει την ποιότητα της κοστολογικής πληροφόρησης,
πρέπει να εξεταστεί η αναλογία του κεφαλαιακού κόστους στο συνολικό κόστος. Ο
δείκτης ΚΣ (Κεφαλαιακό Κόστος προς Συνολικό Κόστος) διατυπώνεται μαθηματικά ως
εξής:
Δείκτΐ]ς ΚΣ = Κεφαλαιακό Κόστος /Συνολικό Κόστος
Αν αυτός ο δείκτης είναι υψηλός6, η διοίκηση θα έπρεπε να εξετάσει την προοπτική
εφαρμογής του ABC & EVA™» [15] [16].

4.2.3 Μεθοδολογία εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA™

...............

■

· ............

■■·' ......................................

ΤΜ

Προετοιμασία για την εφαρμογή του ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA ‘

Η εφαρμογή ενός νέου διοικητικού συστήματος δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Πρόκειται για μια αλλαγή και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τα
εμπλεκόμενα μέρη. Σκοπός μας δεν είναι να παρουσιάσουμε, στην παρούσα εργασία,
την μέθοδο εισαγωγής μιας αλλαγής. Στο σημείο αυτό θα την αναφέρουμε απλώς,
επιγραμματικά7, θέλοντας να τονίσουμε ότι ακόμα και τα «ποσοτικά» εργαλεία
περιλαμβάνουν «ποιοτικά» στοιχεία ή στοιχεία συμπεριφοράς (συνήθως καλούνται
behavioral aspects):

6 Η «κριτική τιμή» είναι αποτέλεσμα υποκειμενικής εκτίμησης ή εμπειρικής μελέτης. Στο άρθρο [15]
δίνεται η τιμή 0,01 ενώ στο άρθρο [16] δίνεται η τιμή 0,05. Πάντως και τα δύο άρθρα αναφέρουν ότι η
τιμή θα αλλάζει καθώς θα συλλέγονται νέα στοιχεία από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το ABC &
EVA™.
7 Αναλυτικότερα για την επιτυχημένη εισαγωγή αλλαγής, βλ. «Μάνατζμεντ, αποτελεσματική
διοίκηση», Χαράλαμπου Κ. Κανελλόπουλου, 3η έκδοση, Αθήνα 1995, σελ. 549-568.
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1° ΣΤΑΔΙΟ

2° ΣΤΑΔΙΟ

«Ξεπάγωμα»

Εισαγωγή Αλλαγής

3° ΣΤΑΔΙΟ
—>·—>—>

«Πάγωμα»

Διευκρινίσει:
«Ξεπάγωμα»:
Εισαγωγή Αλλαγής:
«Πάγωμα»:

η διαδικασία αναγνώρισης, από τα εμπλεκόμενα μέρη, της ανάγκης αλλαγής
εισαγωγή της αλλαγής με πειραματικό, στην αρχή, τρόπο
εγκαθίδρυση της αλλαγής ως νέο status quo

Πρακτική διαδικασία εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος ABC & EVA1'1

Η πρακτική διαδικασία εφαρμογής του ABC & EVA™ προσομοιάζει σε
αυτήν του ABC, με την διαφορά ότι πρέπει να υπολογιστεί, όπως προαναφέραμε, το
κεφαλαιακό κόστος κάθε αντικειμένου κόστους. Τα συνολικά «βήματα εφαρμογής»
είναι επτά. Αναλυτικότερα [13] [14]:
Βήμα 1°:

Ανασκόπηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1° βήμα του ABC (βλ. παράγραφο 4.1.2 του παρόντος).

Βήμα 2°:

Αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης
2° βήμα του ABC (βλ. παράγραφο 4.1.2 του παρόντος)

Βήμα 3°:

Προσδιορισμός

του

λειτουργικού

κόστους

της

κάθε

δραστηριότητας
3°, 4° και 5° βήμα του ABC (βλ. παράγραφο 4.1.2 του παρόντος)
Βήμα 4°:

ο

Επιλογή οδηγών λειτουργικού κόστους
Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στο ABC (βλ. παράγραφο 4.1.2 του
παρόντος)

Βήμα 5°:

Υπολογισμός λειτουργικού κόστους των αντικείμενων κόστους
6°, 7° και 8° βήμα του ABC (βλ. παράγραφο 4.1.2 του παρόντος)

Βήμα 6°:

Υπολογισμός της κεφαλαιακής επιβάρυνσης των αντικειμένων
κόστους

8 Το βήμα αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στο 5° βήμα, οπότε η διαδικασία θα αποτελείται από έξι αντί
για επτά βήματα.
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To βήμα αυτό δεν υπάρχει στο παραδοσιακό ABC σύστημα. Εφόσον
κάποια αντικείμενα κόστους καταναλώνουν όχι μόνο λειτουργικούς
πόρους αλλά και κεφαλαιακούς, το συνολικό κόστος τους είναι
μεγαλύτερο από το κόστος που υπολογίζεται στο απλό παραδοσιακό
ABC σύστημα. Ως αποτέλεσμα,

το ABC τείνει να υποτιμά το

αντικείμενο κόστους. Το ενοποιημένο σύστημα ABC & EVA™
υπολογίζει την κεφαλαιακή επιβάρυνση εκείνων των αντικειμένων
κόστους για τα οποία απαιτείται επένδυση κεφαλαίου. Οι πληροφορίες
αυτές αποκτούνται μετατρέποντας κάποια στοιχεία που εμφανίζονται
στον ισολογισμό της επιχείρησης σε στοιχεία κόστους κεφαλαίου. Στη
συνέχεια, επιλέγονται οι οδηγοί κεφαλαιακού κόστος και με μέθοδο
ανάλογη αυτής του ABC, υπολογίζεται το συνολικό κόστος κεφαλαίου
ανά

αντικείμενο

κόστους.

Αυτές

οι κεφαλαιακές

επιβαρύνσεις

προστίθενται στο κόστος κάθε επιμέρους αντικειμένου κόστους, όπως
αυτό υπολογίσθηκε στο βήμα 5.
Βήμα 7°:

Υπολογισμός του κόστους παραγωγής των αντικειμένων κόστους9.
Στο βήμα αυτό υπολογίζεται το συνολικό (όπως εννοείται εδώ) κόστος
παραγωγής των αντικειμένων κόστους.

Το κόστος αυτό συνίσταται

στο άθροισμα των αποτελεσμάτων του 5ου και 6ου βήματος του ABC &
EVA™.
Η παραπάνω διαδικασία θα γίνει εύκολα κατανοητή με την βοήθεια ενός αριθμητικού
παραδείγματος, το οποίο παρουσιάζουμε ξεχωριστά στην επόμενη υποπαράγραφο.

ί 4.2.4 Αριθμητικό παράδειγμα εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος ABC &
................. EVA™

Τα δεδομένα του παραδείγματος είναι τα εξής:
1. Παραλείπονται, χάριν ευκολίας, οι λογιστικές προσαρμογές που προτείνουν οι
δημιουργοί της EVA™.
2. Το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ισούται με 10%.
3. Η υποθετική επιχείρηση παράγει 3 προϊόντα: X, Υ και Ζ
9 Σημειώνεται ότι το άρθρο [15] δεν αναφέρει ξεκάθαρα την ύπαρξη αυτού του βήματος. Παρ’ όλ’
αυτά, κατά την παράθεση αριθμητικού παραδείγματος, ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου εφαρμόζει
και αυτό το βήμα.
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4. Ο φορολογικός συντελεστής ισούται με 40%.
5. Οι πωλήσεις των X, Υ και Ζ ισούνται, αντίστοιχα, με το 25%, 40% και 35%
των συνολικών πωλήσεων.
6. Το ποσοστό άμεσου κόστους παραγωγής κάθε προϊόντος ισούται με το
ποσοστό άμεσου κόστους παραγωγής όλης της επιχείρησης (= 63,93%
περίπου).

Βήμα 1°:
Ανασκόπηση

των

χρηματοοικονομικών

πληροφοριών

από

τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

.000$
Καθαρές Πωλήσεις

1.955

ΜΕΙΟΝ

Κόστος Πωληθέντων

-1250

ΜΕΙΟΝ

Έξοδα Πωλήσεων, Διοίκησης & Γενικά Έξοδα

ΙΣΟΝ

Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων

182

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-90

ΜΕΙΟΝ
ΙΣΟΝ
ΜΕΙΟΝ
ΙΣΟΝ

-523

Εισόδημα (Κέρδη) Προ Φόρων

Λειτουργικό Κόστος =

523

92

Φορολογία Εισοδήματος (40%)

-36,8

Καθαρό Εισόδημα (Κέρδη)

55,2

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.000$

Κυκλοφορούν
Μετρητά

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

.000$

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
56 Πληρωτέοι Λογαριασμοί

196

Απαιτήσεις

540 Συσσωρευμένα Έξοδα

149

Αποθέματα

497 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

250

Λοιπά Κυκλοφορούντα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

42 Σύνολο Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων

595

1.135
Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

Πάγιο
Γήπεδα - Οικόπεδα
Εξοπλισμός
Λοιπά Πάγια
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

Μακροχρόνιος Δανεισμός

750

649 Σύνολο ΜακροχρόνιωνΥποχρεώσεων

750

411
150 Ίδια Κεφάλαια
1.210 Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο

500

Αδιανέμητα Κέρδη

500
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.345

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

1.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.345

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Επενδυμένο Κεφόίαιο = Σύνολο Παθητικού - Πληρωτέοι Λογαριασμοί - Συσσωρευμένα Έξοδα —>
—► Επενδυμένο Κεφάλαιο = 2.345 - 194 - 151 = 2000

Βήμα 2°:
Αναγνώριση των κύριων δραστηριοτήτων της επιχείρησης

1 Κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διοίκηση Πελατών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εξυπηρέτηση πελατών
Συλλογή χρημάτων

Διοίκηση Παραγωγής

Διαχείριση υλικών
Αποθέματα
Διοίκηση πληρωτέων λογαριασμών

Διανομή Προϊόντων

Αποθήκευση εμπορευμάτων
Αποστολή εμπορευμάτων

Βήμα 3°:
Προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους της κάθε δραστηριότητας

Η σύσταση των λειτουργικών εξόδων είναι η παρακάτω:
2 Σύσταση Λειτουργικών Εξόδων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

.000$

ΕΝΟΙΚΙΑ

100

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

10

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

100

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

80

ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

10

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

170

ΛΟΙΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

53
523
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Η αρχική μορφή της «μήτρας εξόδων - δραστηριοτήτων» της επιχείρησης είναι η
παρακάτω:

3 «Μήτρα εξόδων - δραστηριοτήτων» - Αρχική Μορφή

ΛΟΙΠΑ

ΕΞΟΔΑ

ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΩ Λ.&Μ ΚΤ

ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Εξυπηρέτηση πελατών

V

Συλλογή χρημάτων

V

V

V

V

V

V

Διαχείριση υλικών

V

V

V

V

V

V

Αποθέματα

V

V

V

V

V

V

Διοίκηση πληρωτέων λογαριασμών

V

V

V

V

V

V

Αποθήκευση εμπορευμάτων

V

V

V

V

V

V

Αποστολή εμπορευμάτων

V

V

V

V

V

V

Στην συνέχεια η επιχείρηση επέλεξε τους «οδηγούς κόστους 1ου επιπέδου».
Για παράδειγμα η κατηγορία εξόδων «ενοίκια» έχει ως οδηγό κόστους τα
«τετραγωνικά μέτρα». Η κατηγορία εξόδου «ηλεκτρική ενέργεια» έχει ως οδηγό
κόστους την «κιλοβατώρα». Αν υποθέσουμε ότι η επιφάνεια των ενοικιαζόμενων
χώρων ισούται με 10.000τμ και η εξυπηρέτηση πελατών χρησιμοποιεί τα 1.000τμ,
τότε το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη
κατηγορία εξόδου ισούται με 10%. Επίσης, αν υποθέσουμε ότι αναλώθηκαν συνολικά
100.000 κιλοβατώρες και οι 20.000 από αυτές αφορούσαν στην δραστηριότητα
«διαχείριση υλικών», το ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης δραστηριότητας
στη συγκεκριμένη κατηγορία εξόδου ισούται με 20%. Ομοίως για τις υπόλοιπες
κατηγορίες, η επιχείρηση βρήκε τους οδηγούς κόστους 1ου επιπέδου και «μήτρα
εξόδων - δραστηριοτήτων» έλαβε την ακόλουθη μορφή:
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4 «Μήτρα εξόδων - δραστηριοτήτων» - Ενδιάμεση Μορφή

ΛΟΙΠΑ

20%

5%

5%

5%

10%

5%

20%

5%

30%

10%

20%

Αποθέματα

30%

5%

30%

20%

30%

10%

Διοίκηση πληρωτέων λογαριασμών

5%

10%

5%

5%

5%

10%

Αποθήκευση εμπορευμάτων

30%

5%

30%

5%

40%

10%

Αποστολή εμπορευμάτων

5%

5%

5%

5%

10%

100%

100%

100%

100%

5%

Διαχείριση υλικών

ΕΞΟΔΑ

Συλλογή χρημάτων

ΠΩ Λ.&Μ ΚΤ

40%

ΛΟ ΓΙΣΜ ΙΚΟ Υ

30%

20%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

5%

Εξυπηρέτηση πελατών

ΕΞΟΔΑ

30%

ΕΞΟΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

20%

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

100%

100%

100%

100%

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των ποσοστών με αξίες
ως εξής: Το ποσοστό κάθε κελιού πολλαπλασιάζεται με το συνολικό ποσό του εξόδου
που αναγράφεται στην στήλη όπου ανήκει το εκάστοτε κελί (αυτή η πληροφόρηση
παρέχεται από τον πίνακα 2). Η «μήτρα εξόδων - δραστηριοτήτων» λαμβάνει την
τελική μορφή της:
5 «Μήτρα εξόδων - δραστηριοτήτων» - Τελική Μορφή

ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΛΟΙΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
167,4

2

4

0,5

8,5

5,3

25,3

5

2

4

3

17

10,6

41,6

30

0,5

24

2

51

5,3

112,8

5

1

4

0,5

8,5

5,3

24,3

30

0,5

24

0,5

68

5,3

128,3

4

0,5

8,5

5,3

18,35

80

10

170

S3

523

Συλλογή χρημάτων

5

Διαχείριση υλικών

ΠΩΛ.&Μ ΚΤ

4

I

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΟΔΑ

15,9

20

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

8,5

Εξυπηρέτηση πελατών

ΕΞΟΔΑ

3

ΕΞΟΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

16

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ

Αποθέματα
Διοίκηση πληρωτέων λογαριασμών
Αποθήκευση εμπορευμάτων
Αποστολή εμπορευμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

100

5
100

10

100
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Βήμα 4°:
Επιλογή οδηγών λειτουργικού κόστους

Κατόπιν εξέτασης της φύσης των δραστηριοτήτων η επιχείρηση κατέληξε στους
«οδηγούς

λειτουργικού

κόστους»

ή

«οδηγούς

κόστους

2ου

επιπέδου»

που

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
6 Οδηγοί λειτουργικού κόστους και συμμετοχή των προϊόντων στην ανάλωση δραστηριοτήτων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Εξυπηρέτηση πελατών

Χρόνος (λεπτά) τηλεφωνικών συνομιλιών

Συλλογή χρημάτων
Διαχείριση υλικών
Αποθέματα
Διοίκηση πληρωτέων λογαριασμών
Αποθήκευση εμπορευμάτων
Αποστολή εμπορευμάτων

Πλήθος επισκέψεων στην έδρα του πελάτη
Χρόνος (λεπτά) ενασχόλησης
Κυβικά μέτρα
Χρόνος (λεπτά) ενασχόλησης
Κυβικά μέτρα
Διανυθείσα απόσταση (χιλιόμετρα)

Βήμα 5°:
Υπολογισμός λειτουργικού κόστους των αντικείμενων κόστους

Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά την κατανομή των
λειτουργικών εξόδων στις επιμέρους δραστηριότητες. Αρχικά κατασκευάζεται μια
«μήτρα

δραστηριοτήτων

- προϊόντων»

η

οποία

δείχνει

με

ποια

από

τις

δραστηριότητες σχετίζεται κάθε προϊόν:
7 «Μήτρα δραστηριοτήτων - προϊόντων» - Αρχική Μορφή

V

Αποθήκευση

!

εμπορευμάτων
V

Αποστολή

V

εμπορευμάτων

V

λογαριασμών

V

πληρωτέων

Αποθέματα

V

Διοίκηση

Διαχείριση υλικών

Συλλογή χρημάτων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

πελατών

Εξυπηρέτηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

X
Υ

V

V

V

V

V

Ζ

V

V

V

V

V

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι κάθε προϊόν σχετίζεται με όλες τις δραστηριότητες.
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Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους οδηγούς λειτουργικού κόστους, επιχείρηση
υπολόγισε την συμμετοχή κάθε προϊόντος στην ανάλωση κάθε δραστηριότητας. Η
πληροφόρηση αυτή παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω:
8 Αναλώσεις ανά προϊόν
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ

X

Y

Z

Χρόνος (λεπτά) τηλεφωνικών συνομιλιών

1.500min

300min

600min

600min

Πλήθος επισκέψεων στην έδρα του πελάτη

όΟφορές

40φορές

10 φορές

10 φορές

15.000min

6.000min

5.000min

4.000min

8000m3

1.000m3

3.000m3

4000m3

14.000min

6.000min

5.000min

3.000min

Κυβικά μέτρα

9.000m3

1.800m3

2.700m3

4.500m3

Διανυθείσα απόσταση (χιλιόμετρα)

5.000km

2.500km

1.000km

1.500km

Χρόνος (λεπτά) ενασχόλησης
Κυβικά μέτρα
Χρόνος (λεπτά) ενασχόλησης

Διαιρώντας τις τιμές που αναφέρονται σε κάθε προϊόν με την συνολική ανάλωση της
εκάστοτε δραστηριότητας, προκύπτει το ποσοστό δραστηριότητας κάθε προϊόν σε
κάθε δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τα συνολικά λεπτά που τηλεφωνικών
συνομιλιών ισούνται με 1.500 και τα 300, από αυτά, αφορούν σε πελάτες του
προϊόντος X. Συνεπώς το X αναλώνει το 0,2 (= 300 /1500) ή 20% της
δραστηριότητας «εξυπηρέτηση πελατών». Με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, η
«μήτρα δραστηριοτήτων - προϊόντων» λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:.
9 Μήτρα «δραστηριοτήτων - προϊόντων» - Ενδιάμεση Μορφή

50%

Y

40%

17%

33%

37,5%

35,7%

30%

20%

z

40%

17%

27%

50%

21,45%

50%

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Αποθήκευση
1

εμπορευμάτων

20%

Αποστολή

42,85%

εμπορευμάτων

12,5%

λογαριασμών

40%

πληρωτέων

Αποθέματα

66%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διοίκηση

Διαχείριση υλικών

20%

πελατών

X

Εξυπηρέτηση

Συλλογή χρημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με βάση τους πίνακες 5 και 9, η επιχείρηση υπολόγισε το λειτουργικό κόστος κάθε
αντικείμενου κόστους (προϊόντος). Στον πίνακα που ακολουθεί, η τιμή κάθε κελιού
προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το αντίστοιχο κελί του πίνακα 9 με το συνολικό
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κόστος κάθε δραστηριότητας (που αναγράφεται στην κορυφή της στήλης στην οποία
ανήκει το εν λόγω κελί). Για παράδειγμα το κελί που αναφέρεται στο προϊόν X και
στην δραστηριότητα «εξυπηρέτηση πελατών» του πίνακα 9 έχει τιμή ίση με 20%. Το
κόστος της δραστηριότητας αυτής ισούται με 167,4 (πίνακας 3.3.3.5). Συνεπώς η τιμή
του κελιού στον πίνακα που ακολουθεί θα ισούται με 20%* 167,4= 33,48.
10 Μήτρα «δραστηριοτήτων - προϊόντων» - Τελική Μορφή

66,96

4,30

13,73

42,30

8,68

38,49

4,66

179,11

ζ

66,96

4,30

11,23

56,40

5,21

64,15

6,99

215,25

ΣΥΝΟΛΟ

167,40

25,30

41,60

112,80

24,30

128,30

23,30

523

ΚΟΣΤΟΣ

Υ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

128,64

εμπορευμάτων

11,65

Αποστολή

25,66

εμπορευμάτων

10,41

Αποθήκευση

14,10

λογαριασμών

16,64

πληρωτέων

Αποθέματα

16,70

Διοίκηση

Διαχείριση υλικών

33,48

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

πελατών

X

Εξυπηρέτηση

Συλλογή χρημάτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Βήμα 6°:
Υπολογισμός της κεφαλαιακής επιβάρυνσης των αντικειμένων κόστους

Η επιχείρηση, μετά από εξέταση της παραγωγικής της διαδικασίας και των
περιουσιακών στοιχείων την κατέληξε στους παρακάτω οδηγούς κεφαλαιακής
επιβάρυνσης:
11 Οδηγοί κεφαλαιακής επιβάρυνσης
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΔΗΓΟΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ύψος καταθέσεων από τους πελάτες
Αξία τιμολογίων
Όγκος αποθέματος
Σύμφωνα με την αξία τιμολογίων των απαιτήσεων
Απασχολούμενα τετραγωνικά μέτρα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ

Σύμφωνα με τα απασχολούμενα τμ των γηπέδων & οικοπέδων

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Αξία τιμολογίων
Σύμφωνα με την αξία τιμολογίων των πληρωτέων λογ/σμών

48

Ενοποιηιιένο σύστηιια EVA™ και Activity Based Costing

Economic Value Added

Διευκρίνιση: για τους λογαριασμούς «λ.οιπά πάγια» και «συσσωρευμένα έξοδα»,

η επιχείρηση

χρησιμοποιεί οδηγούς κεφαλαιακής επιβάρυνσης που αναφέρονται σε άλλους λογαριασμούς διότι, απλώς,
δεν βρήκε κατάλληλους οδηγούς για τα λοιπά πάγια και τα συσσωρευμένα έξοδα.

Αφού υπολογίστηκαν οι οδηγοί κόστους, η επιχείρηση κατασκεύασε μια «μήτρα
εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου». Κάθε κελί αυτής της μήτρας δείχνει τη
συσχέτιση κάθε προϊόντος με τους λογαριασμούς κεφαλαίου:
12 «Μήτρα εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου» - Αρχική Μορφή

V

V

Ζ

V

V
V

Έξοδα

V

Συσσωρευμένα

V

Λογαριασμοί

V

Πληρωτέοι

Υ

Λοιπά Πάγια

V

Εξοπλισμός

V

Οικόπεδα

V

Λοιπά

X

Γήπεδα -

Κυκλοφορούντο

Αποθέματα

________________

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μετρητά

Απαιτήσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

V

V

V

<

V

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι όλα τα προϊόντα σχετίζονται με
όλους τους λογαριασμούς κεφαλαίου. Αυτό είναι φυσιολογικό αφού, λογιστικά, οι
λογαριασμοί που δεν μπορούν να συνταχθούν ανά προϊόν (πχ πάγια) αναφέρονται σε
όλα τα προϊόντα. Στην συνέχεια η επιχείρηση υπολόγισε την συμμετοχή κάθε
προϊόντος στην κεφαλαιακή επιβάρυνση κάθε λογαριασμού. Αυτό έγινε με τη
συμβολή των οδηγών κεφαλαιακής επιβάρυνσης (πίνακας 11). Συγκεκριμένα:

13 Συμμετοχή ανά προϊόν στην κεφαλαιακή επιβάρυνση
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΟΙ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

X

Υ

Ζ

56

28

14

14

Αξία τιμολογίων σε (000$)

540

0

270

270

Όγκος αποθέματος (m3)

497τμ3

97τμ3

200τμ3

200τμ3

42

0/540

270 /540

270 /540

6.000 τμ2

1.500 τμ2

3.000 τμ2

1.500 τμ2

Ύψος καταθέσεων από τους
πελάτες (000$)

Σύμφωνα με την αξία τιμολογίων
των απαιτήσεων σε (000$)
Απασχολούμενα τετραγωνικά
μέτρα (m2)
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Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων

1.620h

1.080h

2.700h

2.000 /6000

3.000/6000

1.000 /6000

τμ2

τμ2

τμ2

196

1,96

98

96,04

149

2/196

100/196

94/196

5.400h

00
Σύμφωνα με τα απασχολούμενα

150

m2 των γηπέδων & οικοπέδων
Αξία τιμολογίων
Σύμφωνα με την αξία τιμολογίων
των πληρωτέων λογ/σμών

Στη συνέχεια η επιχείρηση τροποποίησε την «μήτρα εξάρτησης προϊόντων κεφαλαίου» έτσι ώστε τα κελιά της να περιλαμβάνουν το ποσοστό συμμετοχής του
κάθε προϊόντος στην κεφαλαιακή επιβάρυνση κάθε λογαριασμού. Οι τιμές των
κελιών του παρακάτω πίνακα προκύπτουν αν, στον πίνακα 13, διαιρέσουμε το ποσό
συμμετοχής κάθε προϊόντος στην συνολική επιβάρυνση, δια το συνολικό ύψος της
επιβάρυνσης. Για παράδειγμα: τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των γηπέδων και
οικοπέδων είναι 6.000. Από αυτά τα 1.500 αφορούν στο προϊόν X, συνεπώς

το

ποσοστό συμμετοχής του προϊόντος X στην κεφαλαιακή επιβάρυνση που προέρχεται
από τα «γήπεδα - οικόπεδα» ισούται με 1.500 /6.000= 0,25 ή 25%.. Σύμφωνα με τις
διευκρινίσεις, που μόλις αναφέραμε, η «μήτρα εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου»
λαμβάνει την παρακάτω μορφή:
14 «Μήτρα εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου» - Ενδιάμεση Μορφή

Υ

25%

50%

40,25%

50%

50%

30%

50%

50%

50%

Ζ

25%

50%

40,25%

50%

25%

50%

25%

49,6%

49,6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Έξοδα
1%

Συσσωρευμένα

Λοιπά Πάγια

1%

Λογαριασμοί

Εξοπλισμός

25%

Οικόπεδα

20%

Γήπεδα -

25%

Κυκλοφορούντο
0%

Λοιπά

19,5%

Αποθέματα

0%

Απαιτήσεις

50%

Μετρητά
X

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Πληρωτέοι

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όπως έχουμε, ήδη, αναφέρει, το επενδυμένο κεφάλαιο της επιχείρησης
ισούται με 2.000.000$. Επίσης, αναφέραμε ότι το κόστος κεφαλαίου ισούται με 10%.
Συνεπώς η συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση ισούται με 2.000*10%= 200.000$, η
κεφαλαιακή επιβάρυνση από τα «γήπεδα - οικόπεδα» ισούται με 649*10%= 64,9
κ.ο.κ.
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15 Υπολογισμός κεφαλαιακής επιβάρυνσης ανά λογιστικό λογαριασμό κεφαλαίου
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΕ

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [1]

.000$ [2]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [3]

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ .000$
[2]*[3]

ΜΕΤΡΗΤΑ

56

10%

5,6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

540

10%

54

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

497

10%

49,7

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ

42

10%

4,2

ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ

649

10%

64,9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

411

10%

41,1

ΛΟΙΠΑ ΠΑΓΙΑ

150

10%

15

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

-196

10%

-19,6

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

-149

10%

-14,9

ΣΥΝΟΛΟ

2.000

10%

200

Οσον αφορά τα αρνητικό, πρόσημα, ττυν κεφαλαιακών επιβαρύνσεων που προέρχονται από τους
πληρωτέους λογαριασμούς και τα. συσσωρευμένα έξοδα, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Οι λογαριασμοί αυτοί δεν δεσμεύουν κεφάλαια της επιχείρησης, αλλά, αντιΟέτως, είναι πηγές κεφαλαίων.
Συνεπώς δεν έχουν «επιβαρυντικό» αποτέλεσμα, για την επιχείρηση, αλλ.ά, αντιΟέτως μειώνουν την
κεφαλαιακή επιβάρυναη.

Βάσει των πινάκων 14 και 15, η επιχείρηση κατασκεύασε την τελική μορφή
της «μήτρας εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου» που παρουσιάζεται παρακάτω. Να
σημειωθεί ότι κάθε κελί της μήτρας δείχνει το ποσό της κεφαλαιακής επιβάρυνσης
που αφορά σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό κεφαλαίου και αντιστοιχεί σε ένα
συγκεκριμένο προϊόν. Χάρη σε αυτήν την διάταξη το άθροισμα των κελιών μιας
γραμμής δείχνει την συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση κάθε προϊόντος ενώ το
άθροισμα κάθε στήλης δείχνει την συνολική

κεφαλαιακή

επιβάρυνση

κάθε

λογαριασμού κεφαλαίου:
16 «Μήτρα εξάρτησης προϊόντων - κεφαλαίου» - Τελική Μορφή

ο,ο

-0,2

-ο,ι

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα

3,8

Συσσωρευμένα

8,2

Λογαριασμοί

16,2

Πληρωτέοι

Λοιπά Πάγια

9,7

Εξοπλισμός

0,0

Γήπεδα - Οικόπεδα

Αποθέματα

X

Κυκλοφορούντα

Απαιτήσεις

2,8

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Λοιπά

Μετρητά

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

40,3
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Υ

1,4

27,0

20,0

2,1

32,5

12,3

7,5

-9,8

-7,5

85,5

Ζ

1,4

27,0

20,0

2,1

16,2

20,6

3,8

-9,7

-7,4

73,9

5,6

54,0

49,7

4,2

64,9

41,1

15,0

-19,7

-15,0

200

ΣΥΝΟΛΟ

Βήμα 7°:
Υπολογισμός του κόστους παραγωγής των αντικειμένων κόστους.

Με τη βοήθεια των πινάκων λειτουργικού και κεφαλαιακού κόστους (10 και 16,
αντίστοιχα) κατασκευάζουμε τον παρακάτω πίνακα συνολικού κόστους ανά προϊόν
Σημειώνουμε ότι ο όρος «συνολικό κόστος», δεν περιλαμβάνει το άμεσο κόστος
παραγωγής, αλλά μόνο το κόστος που προέκυψε κατόπιν «κατανομής»:
17 Συνολικό λειτουργικό και κεφαλαιακό κόστος ανά προϊόν
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΡΟΪΟΝ Υ

ΠΡΟΪΟΝ Ζ

ΣΥΝΟΛΟ

X
Λειτουργικό Κόστος

129

179

215

523

Κεφαλαιακή Επιβάρυνση

40

86

74

200

169

265

289

723

ΣΥΝΟΛΟ

Στο σημείο αυτό η διαδικασία εφαρμογής του ενοποιημένου συστήματος
ABC & EVA™ έχει ολοκληρωθεί.

Στον ακόλουθο πίνακα υπολογίζεται η

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία για κάθε προϊόν:
18 Οικονομική Προστιθέμενη Αξία Ανά Προϊόν
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όλα τα ποσά σε χιλιάδες $

X

Υ

Ζ

ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις

488,75

782

684,25

1.955

ΜΕΙΟΝ

Κόστος Πωληθέντων

-312,5

-500

-437,5

-1.250

ΜΕΙΟΝ

Λειτουργικό Κόστος

-129

-179

-215

-523

Λειτουργικό Αποτέλεσμα

47,25

103

31,75

182

Φόρος Εισοδήματος (40%*Λειτ.Αποτέλεσμα)

-18,9

-41,2

-12,7

-72,8

Καθαρό Λειτουργικό Αποτέλεσμα Μετά Φόρων

28,35

61,8

19,05

109,2

-40

-86

-74

-200

ΙΣΟΝ
ΜΕΙΟΝ
ΙΣΟΝ
ΜΕΙΟΝ
ΙΣΟΝ

Κεφαλαιακή Επιβάρυνση
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία ως % των Πωλήσεων

-11,65

-24,2

-54,95

-90,8

-2,38%

-3,09%

-8,03%

-4,65%
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Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τον παραπάνω πίνακα, είναι τα εξής:
1. Η παραδοσιακή κοστολογική προσέγγιση, δείχνει ότι η κανονική λειτουργία
της επιχείρησης είναι κερδοφόρα με Καθαρά Κέρδη Μετά και Φόρων 72.800$
(δεν λαμβάνονται υπόψη οι τόκοι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε
σύγκριση με το ABC και την EVATM).
2. Μια βελτιωμένη κοστολογική μέθοδος, όπως το ABC, δείχνει ότι η κανονική
λειτουργία της επιχείρησης είναι κερδοφόρα, αλλά τονίζει το γεγονός ότι, τα
τρία προϊόντα της επιχείρησης δεν συνεισφέρουν εξίσου, στα κέρδη από την
κανονική λειτουργία. Τα ποσοστά κέρδους (επί των πωλήσεων) είναι
αντίστοιχα 5,8%, 7,9% και 2,78% για τα προϊόντα X, Υ και Ζ. Συνεπώς
δίνεται μια επιπλέον πληροφόρηση στην διοίκηση της επιχείρησης: «αν
θέλετε να αυξήσετε τα κέρδη πρέπει να αυξήσετε την παραγωγή του Υ».
3. Η προσέγγιση της δημιουργίας οικονομικής αξίας για τους μετόχους
(EVATM) δείχνει ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τα κεφάλαια που της
παρέχονται ορθολογικά-αποτελεσματικά: όχι μόνο δεν πετυχαίνει να αυξήσει
την αξία τους, αλλά και την καταστρέφει!
4. Τέλος, το πιο βελτιωμένο, σε σχέση με τα προηγούμενα, διοικητικό εργαλείο
(ABC & EVATM) δείχνει ότι η επιχείρηση καταστρέφει συνολικά την αξία
των κεφαλαίων των μετόχων αλλά το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην
παραγωγή και πώληση του προϊόντος Ζ: η πώληση ποσότητας του προϊόντος
Ζ αξίας 1$, καταστρέφει αξία ίση με 0,0803$ ή 8 λεπτά του $!
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Κεφάλαιο

urn
Η σχέση του EVA™ με άλλους δείκτες
χρηματοοικονομικής επίδοσης
5.1 Οικονομική Προστιθέμενη Αξία σε συνδυασμό με τον Πίνακα
Ισορροπημένης Στογοθεσίας (EVA™ - Balanced Scorecard)

Οι παραδοσιακοί τρόποι μέτρησης της απόδοσης που έστιαζαν σε εξω επιχειρησιακά λογιστικά δεδομένα γρήγορα ξεπεράστηκαν. Κάτι νέο χρειαζόταν για
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν αποτελεσματικό σχεδίασμά. Γι’ αυτό το λόγο
οι Kaplan & Norton εισήγαγαν στις αρχές του 1990 TO“Balanced Scorecard”.
Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας (Balanced Scorecard - BSC) είναι,
όχι μόνο ένα σύστημα μέτρησης, αλλά και ένα σύστημα διοίκησης, που επιτρέπει τις
επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να μεταφράσουν τη
στρατηγική σε πράξη. Προσφέρει αξιόλογη ανατροφοδότηση τόσο για τις εσωτερικές
διεργασίες μίας επιχείρησης όσο και για την έκβαση αυτών προς το εξωτερικό της, με
στόχο να βελτιώνονται συνεχώς η απόδοση και τα αποτελέσματα της εν λόγω
επιχείρησης. Όταν χρησιμοποιείται πλήρως, το BSc μεταμορφώνει το στρατηγικό
σχεδίασμά από μία εκπαιδευτική άσκηση στο πιο νευραλγικό κομμάτι μιας
επιχείρησης. [17]
Οι Kaplan & Norton περιγράφουν αυτή τους την καινοτομία ως:
«Το “Balanced Scorecard” διατηρεί τα παραδοσιακά οικονομικά μεγέθη. Τα
οικονομικά αυτά μεγέθη λένε την ιστορία των γεγονότων του παρελθόντος. Μία
ιστορία για τις επιχειρήσεις της βιομηχανικής εποχής που θεωρούσαν ότι επενδύσεις
σε μακροχρόνιες ικανότητες και στους πελάτες δεν ήταν ικανές για επιτυχία. Τα
οικονομικά αυτά μεγέθη είναι ακατάλληλα για να οδηγήσουν και να κρίνουν το
ταξίδι που οι επιχειρήσεις της εποχής των πληροφοριών πλέον, πρέπει να κάνουν για
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να δημιουργήσουν μελλοντική αξία μέσω επενδύσεων σε πελάτες, προμηθευτές,
υπαλλήλους, διαδικασίες, τεχνολογία και καινοτομία».
To BSc προτείνει να δούμε τη επιχείρηση από τέσσερις διαφορετικές πτυχές,
να αναπτύξουμε μονάδες μέτρησης, να συλλέξουμε δεδομένα και να τα αναλύσουμε
αναφορικά με κάθε μία από τις προοπτικές. [18]
•

Πτυχή εκμάθησης και ανάπτυξης (The Learning and Growth Perspective)

•

Πτυχή της επιχειρησιακής διαδικασίας (The Business Process Perspective)

•

Πτυχή του πελάτη (The Customer Perspective)

•

Χρηματοοικονομική πτυχή (The Financial Perspective)

To “Balanced Scorecard” προσφέρει ένα απτό σημείο εστίασης για τη σύνθετη
διαδικασία το να καταφέρει ένας μάνατζερ να κάνει μια ολόκληρη επιχείρηση να
κοιτάξει μπροστά και να τη διοικήσει σωστά. Ιδανικά, τα τμήματα ή άλλες
οργανωτικές μονάδες σε όλη την επιχείρηση θα αναπτύξουν τα δικά τους “Balanced
Scorecards” για να συμπληρώσουν το ένα το άλλο και να πορευτούν για το κοινό
τους καλό.
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Σε κάθε επίπεδο, αυτά τα “Balanced Scorecards” θα επιδείξουν τις τρέχουσες
πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διευθυντές θα θέσουν τους στόχους
και θα δώσουν την ευθύνη για τις ιδιαίτερες μονάδες μέτρησης. Οι περιοδικές
αναθεωρήσεις έπειτα, θα κρατήσουν τα άτομα υπεύθυνα και θα εξασφαλίσουν δράση.
Ιδανικά, η εκτελεστική ομάδα περιοδικά θα αναθεωρεί ολόκληρο το σύστημα
ανατροφοδότησης των πληροφοριών, των αποφάσεων και της δράσης για να
βελτιωθεί η όλη διαδικασία. Ακόμα κι αν αυτή η δραστηριότητα είναι σύνθετη και
πολύπλευρη, οι περισσότερες δραστηριότητες θα γίνουν απλές μόλις μία επιχείρηση
χρησιμοποιήσει ενεργά τα “Balanced Scorecards” τα οποία ενημερώνουν τους
ανθρώπους για το τι χρειάζεται να γίνει.
Οι Kaplan & Norton δημιούργησαν το “Balanced Scorecard” σαν ένα τρόπο
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετρήσουν, να επικοινωνήσουν και να εφαρμόσουν
τις στρατηγικές τους. Τα περισσότερα συστήματα δημιουργήθηκαν για να ελέγχουν
καταστάσεις, να ελέγχουν τους οργανισμούς και να αποτρέπουν τις συνεχείς αλλαγές.
To “Balanced

Scorecard” διευρύνει τον ορίζοντα συγκεκριμενοποιώντας τα

αποτελέσματα που θέλει να πετύχει μία επιχείρηση, αλλά και τις μεθόδους για να τα
επιτύχει. Για την εφαρμογή ενός “Balanced Scorecard” αρχίζουμε από ψηλά. Η
ομάδα των διοικούντων είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική και είναι αυτή που θα
πρέπει να σχεδιάσει το Scorecard. Ένα καλό “Balanced Scorecard” λέει την ιστορία
της στρατηγικής και πως αυτή μεταφράζεται ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να
οδηγηθεί στην επιτυχία.
Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της αξίας και των δύο
εργαλείων με το συνδυασμό τους σε μια ενιαία εφαρμογή, αποτελεσματικά, με τη
χρησιμοποίηση του υπολογισμού του EVA™ για τον καθορισμό των κατηγοριών των
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση της χρηματοοικονομικής πτυχής του
BSc.
Οι φιλοσοφίες των BSc και EVA™ συμπληρώνουν η μια την άλλη αρκετά
αποτελεσματικά. Και οι δύο παρέχουν συνέπεια. Ομοίως, και οι δύο μπορούν να
συνδεθούν με τις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού και προγραμματισμού, και
να διαδώσουν τη στρατηγική στις επιμέρους επιχειρηματικές μονάδες αλλά και σε
κάθε ένα άτομο ξεχωριστά. To BSc, εντούτοις, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι
ολιστικό ή συστημικό, και αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό χωρίς κάποιες ιδιαίτερες
γνώσεις στα χρηματοοικονομικά. Το πλεονέκτημα του EVA™ είναι η μαθηματική
ακρίβεια και οι ισχυροί σύνδεσμοί του. [20] Με το συνδυασμό των δυνάμεων των
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δύο, καταλήγουμε σε ένα ισχυρότερο, πιο γερό πλαίσιο με αυξημένη προφητική
δύναμη.
Έτσι, ο EVA™ μπορεί να βοηθήσει προτείνοντας τους κατάλληλους
οικονομικούς δείκτες που οδηγούν στην πραγματική ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης
αξίας των μετόχων. Παράλληλα, η διαδικασία ανάπτυξης που χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία ενός BSc μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σκιαγραφήσει και να εξετάσει
τις επιλογές της διοίκησης όταν στοχεύουν να προκαλέσουν την κατάλληλη
αντίδραση των πελατών, καθώς και άλλων εξωτερικών παραγόντων, η οποία είναι
απαραίτητη για να επιτευχθούν τα επιθυμητά μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα. Η αυξημένη ‘αυθεντικότητα’ της δομής του υπολογισμού του EVA
προσθέτει αξιοπιστία σε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη βάση για την επιλογή
του οικονομική μέτρου. [19]
Για

μια

καλύτερη

επεξήγηση,

αναφέρεται

η

εμπειρία

ενός

leader

κατασκευαστή και ενός εμπόρου καθαριστικών προϊόντων, ο οποίος ανέλαβε την
πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα BSc στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης προσπάθειας
επιχειρησιακού

μετασχηματισμού

σε

μία

εποχή

που

αντιμετώπιζε

σοβαρές

οικονομικές δυσκολίες. Η διοίκηση αυτής της επιχείρησης έχει επιτύχει μια
αξιοσημείωτη αλλαγή πολιτικής, κάτι που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί τρία έτη
πριν. Εκείνη την περίοδο, το CEO ήταν αφοσιωμένο στη διοίκηση της επιχείρησης με
τη Συνολική Απόδοση των Μετόχων (Total Shareholder Return - TSR), την οποία
έπειτα εγκατέλειψε υπέρ του EVA™ λόγω της σχετικής απλότητάς του.
Αν και ο EVA™ ήταν μια βελτίωση σε σχέση με τον TSR, απέτυχε να γίνει
αποδεκτό συναισθηματικά από το εργατικό δυναμικό, επειδή δεν ήταν προφανές πώς
ο EVA™ συνδεόταν με τις καθημερινές δραστηριότητες της εργασίας τους. Κατά
συνέπεια, το CEO προώθησε το BSc, το οποία εξ ορισμού θα είχε περισσότερη
ευδιάκριτη σύνδεση με τις λειτουργικές διαδικασίες. Παράλληλα, αναρωτήθηκε πώς
ο EVA™ και το BSc θα μπορούσαν να συνυπάρξουν. Η λύση ήταν απλή. Ο EVA™
έγινε ο βασικός δείκτης μέτρησης εποπτεύοντας την χρηματοοικονομική πτυχή του
BSc, και παρείχε μια οικονομική υποστήριξη για τις μετρήσεις σε άλλες πτυχές.
Ο EVA™ μόνο είχε αποτύχει να συναθροίσει “τα στρατεύματα’’ επειδή
θεωρήθηκε ως διοικητική πονηριά που θα ωφελούσε μόνο την κορυφαίο διοίκηση.
Εντούτοις, τοποθετημένος μέσα στο ισορροπημένο BSc, άρχισε να αποκτά νόημα
καθώς

οι

υπάλληλοι

άρχισαν

να

κατανοούν

τη

σχέση

του

με

τα

μη
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χρηματοοικονομικά μέτρα. Σήμερα, το BSc είναι ένα ουσιαστικό μέρος της
διοικητικής διαδικασίας, και ο EVA™ αποτελεί ένα κομμάτι του.
Αλλά η χρηματοοικονομική πτυχή είναι μόνο ένα τέταρτο ενός κλασικά
δομημένου BSc. Συνδυάζοντας τον EVA με το BSc κατ' αυτό τον τρόπο, είναι
σημαντικό να εξεταστεί ποιο πρόσθετο όφελος μπορεί να προκόψει από το
συνυπολογισμό των υπόλοιπων τριών πτυχών. Με τον καθορισμό του μέτρου και των
στόχων για τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών σχεδίων, το BSc αρχίζει να
προσφέρει στους διευθυντών (και τους προϊσταμένους τους) μηχανισμούς για να
αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών υποθέσεων δεδομένου ότι
εφαρμόζονται άμεσα

- παρά να αναμένουν τα αναδρομικά αποτελέσματα ενός

υπολογισμού του EVA™ στο τέλος της περιόδου. [19]
Το συμπέρασμά μας είναι ότι το BSc μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετά
αποτελεσματικά ως περιεκτικός μηχανισμός για την εφαρμογή της κατάλληλης
στρατηγικής, και ότι ο EVA™ είναι ένα ισχυρό οικονομικό μέτρο που μπορεί να
αρμόσει τέλεια στο BSc, δανείζοντας συγχρόνως μαθηματική ακρίβεια. [20]

5.2 Οικονομική Προστιθέμενη Αξία κατά Διανοητικού Κεφαλαίου
(EVA™ versus Intellectual Capital)

Τι είναι το Intellectual Capital; [21] Ο όρος διανοητικό κεφάλαιο, στην
ελληνική ορολογία, αποτελεί την καλύτερη μετάφραση του όρου αυτού. 1C είναι όλα
τα μη υλικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται κάτω από κάποιο επίπεδο
ελέγχου της επιχείρησης και συμμετέχουν στην αύξηση της αξίας της επιχείρησης.
Δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα εύθραυστο κατασκεύασμα, το οποίο χρειάζεται
συνεχή υποστήριξη από όλα τα αλληλοσυσχετιζόμενα μέρη που το απαρτίζουν. Είναι
η επιστήμη και τέχνη η οποία ασχολείται με το πως μπορεί να αποσπαστεί η μέγιστη
αξία από τις πηγές της επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλεγεί να
χρησιμοποιηθούν. Τέτοια στοιχεία για παράδειγμα είναι η διανοητική περιουσία, οι
πατέντες, η γνώση και οι ικανότητες των υπαλλήλων, οι σχέσεις με τους πελάτες και
τους προμηθευτές κ.τ.λ.
Μια καλύτερη εικόνα των πόρων που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση
ι

επιχειρείται παρακάτω. Πέντε κατηγορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
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διευκολυνθεί ο διαχωρισμός όλων των διαθέσιμων πηγών. Οι κατηγορίες αυτές είναι
οι εξής: Ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη γνώση, τον ανταγωνισμό, τη
διανοητική επιδεξιότητα και συμπεριφορά των εργαζόμενων. Σε αντίθεση με τους
προηγούμενους, οι οργανωσιακοί πόροι ανήκουν στην επιχείρηση και περιλαμβάνουν
τις υποδομές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στις
διάφορες λειτουργίες της, και επιπλέον στοιχεία όπως η επωνυμία, η οργανωσιακή
κουλτούρα και η διανοητική ιδιοκτησία. Ακολουθούν οι πόροι των σχέσεων στους
οποίους ανήκουν οι σχέσεις με εξωτερικούς παράγοντες όπως οι πελάτες, οι
προμηθευτές, τα μέσα ενημέρωσης, οι στρατηγικοί συνέταιροι.

Systems and processes
Brands and image
Intellectual Properly

An organisation is a unique dynamic combination of
five fundamentally different types of resources.

Τέλος, στους υλικούς πόρους γίνεται διάκριση μεταξύ νομισματικών και
φυσικών πόρων και αναφέρονται στους πόρους που ανήκουν στην επιχείρηση και
εμφανίζονται στον ισολογισμό της. Οι τελευταίοι ακολουθούν το συμβατικό νόμο
των ελαττωμένων επιστροφών σε αντίθεση με τους άυλους πόρους όπου υπερισχύει ο
νόμος των αυξανόμενων επιστροφών. Η συνεχής χρησιμοποίηση της γνώσης τείνει
να αυξάνει την αξίας της, ή το χειρότερο παραμένει αμετάβλητη, ενώ η συνεχής
χρησιμοποίηση ενός μηχανήματος τείνει να μειώνει την αξία του. [22]
To EVA και το 1C προτείνουν δύο πολύ διαφορετικούς οδηγούς ανάπτυξης
και μέτρησης αξίας. Είναι και τα δύο συστήματα που προσανατολίζονται προς το

59

Economic Value Added

Η σγέση του EVA™ us άλλους δείκτες γρηιιατοοικονοιηκής επίδοσης

μέλλον, αλλά το συλλαμβάνουν με δύο διαφορετικούς τρόπους: το EVA προσπαθεί
να τον υπολογίσει, το 1C προσπαθεί να το οραματιστεί. To EVA ενδιαφέρεται άμεσα
για τις ροές μετρητών, το 1C ενδιαφέρεται άμεσα για την αύξηση ικανότητας. Ο
πίνακας 2 επεξηγεί μερικές από αυτές τις διαφορές σε τέσσερα σημαντικά ζητήματα.
[23]

Πίνακας 2: Σύγκριση EVA - Intellectual Capital
1C

EVA™
Χρηματοοικονομικοί υπολογισμοί
και

μέτρηση

κινδύνου

Οικονομικοί

και

μη

οικονομικοί

που
υπολογισμοί που οργανώνονται σε

ενσωματώνονται σε έναν δείκτη

Χρηματοοικονομική

αόριστα συνδεμένα σύνολα δεικτών.
επένδυσης.

Υπάρχει

τέλεια
Οι πληροφορίες για την παραγωγή

παρουσία

πληροφόρηση για τις μελλοντικές
γνώσης είναι πάντα προσωρινές και
ροές μετρητών των επιλεγμένων
εύθραυστες.

προγραμμάτων.
Η μελλοντική ανάπτυξη είναι μια

Η μελλοντική ανάπτυξη είναι μια

αντανάκλαση του κεφαλαίου και

αντανάκλαση της

της

ανθρώπινου,

δομής

εταιρίας.

Οδηγοί ανάπτυξης

του

κόστους

της

οργανωσιακού

Οι οδηγοί ανάπτυξης

κεφαλαίου και του κεφαλαίου των

εκφράζονται ως ποσοστά μεγεθών

πελατών. Οι οδηγοί ανάπτυξης είναι

του

αύξηση

εσωτερικοί και τοποθετημένοι στην

καθορίζεται από την εξωτερική

αλληλεπίδραση μεταξύ των υλικών

αγορά.

και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

ισολογισμού.

Η

0 υπολογισμός δικαιολογεί την

Προτεινόμενη

ανάπτυξης του

Οι

υπολογισμοί

πρέπει

να

ευθυγραμμιστούν με τη στρατηγική
ευρωστία

πολιτική

της

προτεινόμενης
για να δικαιολογήσουν την ευρωστία

πολιτικής.

της προτεινόμενης πολιτικής.
Το κεφάλαιο είναι μια διαδικασία

Το κεφάλαιο είναι ένα απόθεμα

προς το επιδιωχθέν μέλλον ενάντια

Κεφάλαιο και

ενάντια στο οποίο τα περιουσιακά

στο οποίο τα περιουσιακά στοιχεία

περιουσιακά στοιχεία

στοιχεία υποτιμούν την αξία. Οι

συσσωρεύουν

επενδύσεις έχουν τις ωφέλιμη ζωή.

επενδύσεις

την
δεν

αξία.

Οι

σταματούν

και

ενισχύουν την αξία της επιχείρησης

Αρχικά,

ο

EVA™

είναι

ένας

δείκτης

που

εστιάζει

στη

συνολική

παραγωγικότητα. Οι ροές μετρητών είναι ενσωματωμένες και ευθυγραμμισμένες με
το κόστος κεφαλαίου που προέρχεται από την κύρια αγορά. Ο EVA™ έχει πρόσβαση
σε τέλεια πληροφόρηση μέσω του μάνατζερ που επεκτείνει τις μεμονωμένες
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δεξιότητές του προς όφελος του ιδιοκτήτη. To 1C, αντίθετα, υποστηρίζει ότι η γνώση
είναι προσωρινή και στη διαδικασία της ανάπτυξής της ευθυγραμμίζεται με άλλα
περιουσιακά στοιχεία σε μια σπείρα της ανάπτυξης που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η
λογική αυτή ενδιαφέρεται για την γνώση και την επαναεφαρμογή της σε νέες και πιο
κατάλληλες εφαρμογές. Εδώ, εάν υπάρχει ένα πρότυπο ενός υποτιθέμενου ιδιοκτήτη,
δεν θα ήταν τελείως απορροφημένος με τις χρηματοοικονομικές αποδόσεις, αλλά το
ενδιαφέρον του θα εστιαζόταν στη βελτίωση της επιχείρησης μέσω των καλύτερων
προϊόντων και υπηρεσιών που θα έχουν περισσότερο νόημα. Ο υποτιθέμενος
ιδιοκτήτης για το 1C είναι ο επιχειρηματίας, ενώ για το EVA είναι ο διευθυντής
χαρτοφυλακίου χωρίς το συγκεκριμένο ενδιαφέρον για την επιχείρηση.
Δεύτερον,
αντανακλάσεις

για

τον

EVA™

η

δημιουργία

αύξησης

και

αξίας

είναι

των δαπανών και του κόστους του παρελθόντος που λίγο πολύ

θεωρούν ότι οι τεχνολογίες, τα προϊόντα και οι αγορές είναι γνωστές. Σαν στρατηγικό
τρόπο

σκέψης,

ο

EVA™

μέσω

των

υπολογισμών

του

πρέπει

να

είναι

βραχυπρόθεσμο. Ενδιαφέρεται για τις ροές μετρητών που, εντούτοις, μπορούν μόνο
να καθοριστούν με το επαρκές επίπεδο βεβαιότητας στις γνωστές δραστηριότητες. Η
πρόβλεψη απαιτεί εμπειρία, η οποία απαιτεί στη συνέχεια τις συνθήκες να είναι
σταθερές. Αυτό είναι προφανώς ένα παράδοξο δεδομένου ότι ολόκληρη η φιλοσοφία
του EVA™ εναπόκειται στις δυναμικές αγορές και την τεχνολογία.
Αντίθετα, το 1C θεωρεί ότι η εταιρία θα αλλάξει από την άποψη των
συγκεκριμένων τεχνολογιών, των αγορών και των προϊόντων και ότι οι ικανότητες
είναι πιο θεμελιώδεις σε μια αντανάκλαση του παρόντος - μέλλοντος. Η μελλοντική
αύξηση απαιτεί οργανωτική ανάπτυξη σχετικά με τα άτομα, τις διαδικασίες και τους
πελάτες. Τα αποτελέσματα τέτοιων οργανωτικών καινοτομιών δεν μπορούν να είναι
προβλέψιμα στις ροές μετρητών με ακρίβεια. Η ανάπτυξη των υπαλλήλων είναι ένας
ακρογωνιαίος λίθος μιας τέτοιας εταιρίας στην αναζήτηση της επιτυχίας. Οι
διευθυντές δεν μπορούν να ξέρουν το μέλλον και σε ένα σημαντικό βαθμό πρέπει να
επεξεργαστεί από τους υπαλλήλους και τους πελάτες σε συνεργασία.
Τρίτον, για τον EVA™ η συνέπεια του χρηματοοικονομικού μοντέλου
δικαιολογεί την ακρίβεια του αποτελέσματος της και ότι θα οδηγήσει την εταιρία
προς τη δημιουργία αξίας. Για το 1C αυτό είναι διαφορετικό. Η προτεινόμενη
πολιτική συσχετίζεται με την εφαρμογή της οραματιζόμενης στρατηγικής. Ενώ το
EVA αξιολογεί και παρέχει τα κίνητρα για της στρατηγικής, το 1C εφαρμόζει τη
στρατηγική, η οποία εξετάζει το μετασχηματισμό της εταιρικής ταυτότητας και των
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ικανοτήτων παρά τα ιδιαίτερα προϊόντα, τις αγορές και τις τεχνολογίες. Έτσι, οι
διανοητικές υποχρεώσεις του EVA και του 1C παρουσιάζονται καλύτερα. Αντί να
ερευνήσει τις εταιρικές μεθόδους με τις οποίες δημιουργείται ο πλούτος, ο EVA™
πραγματοποιεί μια

ανάλυση των εταιρικών δραστηριοτήτων που διαμορφώνονται

σύμφωνα με τις απλές επιθυμίες των κύριων αγορών που στερούνται της προσοχής
των αβεβαιοτήτων, των πολιτικών και των απλών συγκρούσεων που αποτελούν τις
οργανώσεις. Αντίθετα, το 1C προσυπογράφει στη θεωρία ικανοτήτων δεδομένου ότι
προσπαθεί να ερμηνεύσει τη βάση για την ανάπτυξη των οργανωτικών ρουτινών ως
καθεστώς της γνώσης που αντικαθιστά τα προηγούμενα καθεστώτα της γνώσης.
Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες της ανακάλυψης, καθώς ο οργανωτικός
συντονισμός βασίζεται στην οργανωσιακή γνώση και την ανάπτυξη.
Τέταρτο, η ιδέα του κεφαλαίου διαφέρει πολύ μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.
Οι υπολογισμοί του EVA™ επιδιώκουν για να αντιστοιχήσουν τα υλικά περιουσιακά
στοιχεία με τις δαπάνες μετρητών που αποτελούν τα προτερήματα η εταιρία έχει.
Αυτά τα στοιχεία, μερικά από τα οποία μπορούν να είναι άυλα όπως το R&D,
αποτιμώνται σύμφωνα με τη χρήσιμη ζωή τους. Αυτό γίνεται για την παροχή μιας
βάσης μετρητών για τον υπολογισμό των κερδών που πηγαίνουν υπολογισμό του
EVA™. Για το 1C, αντίθετα, το κεφάλαιο είναι μια διαδικασία που μπορεί, εάν είναι
επιτυχής,

να

αυξήσει

παρά

να

υποτιμήσει

τα

περιουσιακά

στοιχεία

που

χρησιμοποιούνται. Το κεφάλαιο είναι προσανατολισμένο προς τη δημιουργία του
μέλλοντος όπου αποτελεί παράλληλα και μέσο και έκβαση: Θα αυξηθεί από τη χρήση
του και - μέσω της αύξησης - θα αυξήσει την αποδοτικότητα άλλων περιουσιακών
στοιχείων. [23]

5.3 Οικονομική Προστιθέμενη Αξία κατά Αείκτη Απόδοσης της
Καθαρής Θέσης (EVA™ versus ROE)

Εάν η διοίκηση χρησιμοποιεί τον δείκτη ROE ως το κριτήριο με βάση το
οποίο σκοπεύει να λάβει διάφορες επενδυτικές αποφάσεις, ανάλογα με το πως
χρηματοδοτείται το πρόγραμμα, τα προγράμματα με κέρδος μεγαλύτερο από το
κόστος του κεφαλαίου εφαρμόζονται, ενώ προγράμματα με κέρδος μικρότερο από το
κόστος του κεφαλαίου απορρίπτονται. Για να προσθέσει αξία σε μια επιχείρηση μια
επένδυση, η απόδοση της επένδυσης πρέπει να υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου. Το
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κόστος του κεφαλαίου είναι ένα κόστος ευκαιρίας των επενδυτών που αποποιούνται
των εναλλακτικών επενδύσεων του συγκρίσιμου κινδύνου.
Η προεξόφληση ταμειακών ροών και ο δείκτης EVA™ είναι από μαθηματική
άποψη ισοδύναμοι. Εντούτοις, υποστηρίζεται, ότι το πλεονέκτημα του EVA™ είναι
ότι είναι ευκολότερος στην κατανόηση και την επικοινωνία. Επομένως, είναι
καλύτερος υποκινητής και οδηγεί σε αποφάσεις ανώτερης ποιότητας. Κάποιες
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την προεξόφληση ταμειακών ροών ως βασικό κριτήριο
για αποφάσεις κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού. Οι ίδιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
τα κέρδη ή τον ROE για τη μέτρηση της απόδοσης. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις
επένδυσης είναι αποσυνδεμένες από τη μέτρηση απόδοσης. Οι υπερασπιστές του
EVA™ προτείνουν την αποφυγή σύνδεσης μεταξύ των αποφάσεων επένδυσης και
της μέτρησης απόδοσης με τη χρησιμοποίηση του EVA™ για δύο λόγους.
Οι επιχειρησιακές μονάδες που αξιολογούνται βάσει των κερδών τους δεν
είναι παρακινημένες για να διαχειριστούν το κατάλληλο επίπεδο κύριας επένδυσης
που απαιτείται για να παραγάγει τα κέρδη αυτά. Οι πρόσθετες αποδοχές μπορούν να
παραχθούν είτε με την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών είτε με την
επένδυση μεγαλύτερου κεφαλαίου. Τα κέρδη αυξάνονται εφ' όσον οι αποδοχές που
παράγονται από την πρόσθετη επένδυση υπερβαίνουν τις δαπάνες κεφαλαίου ή
οποιεσδήποτε συναλλαγές - δάνεια που χρηματοδοτούν το πρόγραμμα. Stem,
Stewart, and Chew (1995) υποστηρίζουν ότι οι επιτυχημένες αγορές που οδήγησαν
στην αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου (leveraged buyouts - LBOs)
προέκυψαν στις αρχές της δεκαετίας του '80 ως αποτέλεσμα της τάσης της εταιρικής
διαχείρισης να ακολουθηθεί η αύξηση εις βάρος της αποδοτικότητας στις ώριμες
βιομηχανίες. Υπερεπενδυμένες εταιρίες δημιούργησαν ευκαιρίες για τις πιο αδύνατες,
επιθετικότερες, διοικητικές προσεγγίσεις. LBOs αποδείχτηκαν πετυχημένες μέσω της
αντικατάστασης

των

κινήτρων

αποζημιώσεων

και

ιδιοκτησίας

προς

τη

συγκεντρωμένη εταιρική γραφειοκρατία. Τα υψηλά επίπεδα χρέους σε LBOs
βοήθησαν στο να στραφεί η διοικητική προσοχή των επιχειρήσεων στην παραγωγή
ικανοποιητικών ροών μετρητών για να ξεπληρώσουν το χρέος και να αυξήσουν την
αξία της επιχείρησης, σε αντιδιαστολή με την εστίαση στις αυξανόμενες λογιστικές
αποδοχές. [30]
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5.3.1 EVA vs. ROI
Υπάρχουν δύο πολύ καλοί λόγοι για τους οποίους ο EVA™ είναι πολύ καλύτερος
από τον ROI (RONA, ROCE, ROIC) ως εργαλείο ελέγχου και ως μέτρο απόδοσης
1. Αποτυχία λήψης των αποφάσεων με βάση τον ROI

Η αύξηση του ROI δεν είναι απαραιτήτως καλή για τους μέτοχους, για
παράδειγμα, η μεγιστοποίηση του ROI δεν μπορεί να τεθεί ως στόχος. (Η αύξηση του
ROI θα ήταν καλή μόνο στις επιχειρήσεις όπου το κεφάλαιο δεν μπορεί ούτε να
αυξηθεί ούτε να μειωθεί, εντούτοις ζούμε σε έναν κόσμο όπου και οι δύο διαδικασίες
εκτελούνται εύκολα σχεδόν σε όλες τις επιχειρήσεις).
Υποθέστε ότι ένα ξεχωριστό τμήμα μιας επιχείρησης πραγματοποιεί αυτήν
την περίοδο μια απόδοση (ROI, ROIC, ROCE) 30% και υποθέστε ότι αυτό το τμήμα
αντιμετωπίζει μια ευκαιρία επένδυσης με απόδοση 20%,
Αυτό που συμβαίνει στο ROI του τμήματος εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί είναι:
Πριν από την επένδυση: Κεφάλαιο 100, λειτουργικό κέρδος 30, κόστος κεφαλαίου

10%.
ROI = 30 A100 = 30%, EVA™ = 30 - (10% X 100) = 20
Κεφαλαιακή απαίτηση 20, επιστροφή 20% ετησίως: Κατά συνέπεια η ετήσια αύξηση
του λειτουργικού κέρδους είναι 20% X 20 = 4
Μετά από την επένδυση: Κεφάλαιο 120, λειτουργικό κέρδος 34, κόστος κεφαλαίου

10%.
ROI = 34 /.120 = 28%, EVA™ = 34 - (10% X 120) = 22
Σε αυτήν την περίπτωση η μείωση του ROI είναι καλό για τους μετόχους,
κατά συνέπεια ο ROI δεν πρέπει να μεγιστοποιηθεί και επομένως είναι προβληματικό
εργαλείο ελέγχου. Συνήθως οι μεγάλες εταιρίες έχουν τουλάχιστον μερικές πολύ
κερδοφόρες μονάδες και ιδιαίτερα αυτές οι μονάδες κινούνται λανθασμένα με οδηγό
τον ROI.

2. Ο EVA™ είναι πρακτικότερο και περισσότερο κατανοητό εργαλείο σε σχέση
με τον ROI.

Αν και ο

EVA™ είναι χρηματοοικονομικό

μέγεθος

βασισμένο στις

οικονομικές καταστάσεις, είναι αρκετά εύκολο να γίνει κατανοητός από υπαλλήλους
που δεν σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό τμήμα, και επιπλέον οι επιδράσεις
διαφόρων ενεργειών μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα στον δείκτη, δεδομένου ότι
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ένα πρόσθετο κόστος $100 μειώνει τον EVA™ κατά $100, (ο ROI δεν είναι εύκολο
ούτε να εξηγηθεί στους υπαλλήλους ούτε τα αποτελέσματα διαφόρων ενεργειών
μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στον δείκτη αυτόν).
Ο EVA™, σε αντίθεση με τον ROI, είναι ως απόλυτο μέτρο εύκολο να
ενσωματωθεί στις λειτουργικές δραστηριότητες δεδομένου ότι όλες οι μειώσεις
δαπανών και οι αυξήσεις εισοδήματος είναι ήδη σε όρους του EVA™ (μείωση των
δαπανών σε μια περίοδο = αύξηση του EVA™ στην ίδια περίοδο). Επιπλέον ο
EVA™ είναι (σε αντίθεση με τον ROI) ένα σαφές μέτρο σύγκρισης της απόδοσης
μεταξύ των ετών, δηλαδή μια αύξηση του EVA™ αυξάνει πάντα τη θέση

των

μετόχων.
Είναι

πολύ

συνηθισμένο

σε

επιχειρήσεις

που

επικεντρώνονται

στη

χρησιμοποίηση του ROI, οι υπάλληλοι, να μην γνωρίζουν την ακριβή έννοια της
κερδοφορίας. Συχνά πολλοί μορφωμένοι υπάλληλοι ξέρουν κάτι για τις αδυναμίες
του ROI και επομένως έχουν κάποια ασαφή σύλληψη για το γεγονός ότι η
πραγματική αποδοτικότητα μπορεί να βελτιωθεί αν και ο ROI μειώνεται.
Ο ROI είναι επίσης πάρα πολύ σύνθετη τεχνική και δύσκολα μπορεί να εξηγεί
σε όλους τους υπαλλήλους (πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πετύχει (ή ακόμα και δεν
έχουν προσπαθήσει) να εξηγήσουν στους υπαλλήλους εργοστασίων τι είναι ο ROI και
ποια είναι η πραγματική αποδοτικότητα και πώς μπορούν να τους επηρεάσουν).
Ακόμη και μερικοί οικονομικοί λογιστές και διευθυντές δεν έχουν κατανοήσει
ακριβώς την έννοια της αποδοτικότητας και ποιες παγίδες περιλαμβάνει ο ROI, έτσι
δεν είναι έκπληξη ότι αυτές οι έννοιες είναι δύσκολο να εξηγηθούν σε υπαλλήλους
άλλων ειδικοτήτων.
Η αποδοτικότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως δύσκολο κατασκεύασμα που
ανήκει στον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος αν και γενικά γίνεται εύκολα
κατανοητό σε όλους τους υπαλλήλους - η ερώτηση είναι τελικά εάν μια επιχείρηση
μπορεί να καλύψει όλες τις δαπάνες της ή όχι και πόσο είναι το πλεόνασμα ή το
έλλειμμα.
Ο EVA™ διαχωρίζει την αποδοτικότητα σε ένα unambigious και απόλυτο
αριθμητικό στοιχείο. Εάν ο στόχος είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, αυτό μπορεί
να πραγματοποιηθεί αυξάνοντας απλά τον EVA™. Μετά την εφαρμογή του EVA™
είναι αρκετά εύκολο να εξηγηθεί στους υπαλλήλους τι είναι η αποδοτικότητα και που
στοχεύει η επιχείρηση οικονομικά.
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Ο λόγος για τις δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της αποδοτικότητας
δεν εστιάζεται το ίδιο το ‘σκεπτικό’, αλλά στα μέτρα απόδοσης (όπως ο ROI) που
χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα. [31]
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Η χρήση του EVA™ στη
λήψη αποφάσεων
6.1 EVA™ και στρατηγική εταιρικού χαρτοφυλακίου

Πολλές εταιρίες καταβάλουν προσπάθειες για να ανακαλύψουν ακριβώς ποιο
μέρος του χαρτοφυλακίου τους παράγει αξία και ποιο την καταστρέφει. Κατά την
ανάπτυξη των στρατηγικών απαιτείται η λήψη αμέτρητων οικονομικών αποφάσεων
μέσα σε μια εταιρία. Όλες οι στρατηγικές απειλούνται από αναποτελεσματικά μέτρα
που οδηγούν σε αντιοικονομικές αποφάσεις, σε υποτίμηση και καταστροφή της
αξίας. Η Stem Stewart Co. προτείνει και εφαρμόζει ένα πλαίσιο στρατηγικής
βασισμένο στην αξία το οποίο επιδιώκει στρατηγικές αλλαγές βασισμένες στην αξία
και στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας: [24]

Έλεγχος

Ορισμός & Μέτρηση
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Μέτρηση:

Χαρακτηρισμός

και

μέτρηση

των

κινδύνων,

των

απαιτούμενων

αποδόσεων, των πηγών δημιουργίας και καταστροφή της αξίας μέσα στην
επιχείρηση.
Ανάλυση: Έλεγχος των ερμηνειών απόδοσης και αξίας, ανάπτυξη και αξιολόγηση

των εναλλακτικών ενεργειών για τη δημιουργία αξίας.
Βελτίωση: Προσδιορισμός του βέλτιστου μίγματος των εναλλακτικών λύσεων,

ανάπτυξη και επίβλεψη των σχεδίων δράσης για εφαρμογή, επίλυση των ζητημάτων
μετάβασης.
Έλεγχος: Σύσταση των κατάλληλων αλλαγών πολιτικής, διαδικασιών ή διοίκησης

για να διασφαλιστεί ότι τα κέρδη επιτυγχάνονται και διατηρούνται.

6.1.1 Διαχείριση της πρότασης για την αξία [24]

Η μέτρηση και η ανάλυση των πηγών δημιουργίας και καταστροφής αξίας
μέσα στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο είναι μόνο η αρχή. Στη συνέχεια, οι βελτιώσεις
πρέπει να γίνουν για να μετριάσουν τις πηγές καταστροφής της αξίας και παράλληλα
να ενισχύσουν τις πηγές δημιουργίας αξίας. Αλλαγές στην τιμολόγηση, στους όρους,
στην προώθηση, στην επιλογή, στον έλεγχο της διαδικασίας και άλλες πτυχές της
συνολικής πρότασης της αξίας θα πρέπει η καθεμιά να αναθεωρηθεί λαμβάνοντας
υπόψη τις νέες θεωρήσεις.
6.1.1.1 Τιμολόγηση
Η τιμολόγηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην πρόταση αξίας. Γενικά, η τιμή
και η ποσότητα μεταβάλλονται αντίστροφα. Η ελαστικότητα της τιμής ζήτησης είναι
ένα μέτρο που δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα ενός
αγαθού ως αποτέλεσμα της κατά 1% μεταβολής της τιμής. Η ανάλυση μπορεί να
γίνει σε επίπεδο επιχείρησης ή σε επίπεδο βιομηχανικού κλάδου.

6.1.1.2 Δομή του κόστους
Ο τελικός αντίκτυπος των μεταβολών της τιμής εξαρτάται όχι μόνο από την
καμπύλη ζήτησης αλλά και από τη δομή των δαπανών. Η τάση για χαμηλότερα κόστη
και υψηλότερα περιθώρια οδηγεί συχνά σε επενδύσεις με υψηλή δυναμικότητα
παραγωγής, ισχυρό εξοπλισμό και σε νέα (υψηλή) τεχνολογία. Εντούτοις, αυτές οι
επενδύσεις καταστρέφουν συχνά αξία επειδή τα κέρδη δεν αυξάνονται αρκετά για να
καλύψουν το κόστος του πρόσθετου κεφαλαίου που υιοθετείται.
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6.1.1.3 Όροι εμπορικών συναλλαγών
Εκτός από το πάγια ενεργητικά, ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάλυση της
οικονομικής είναι οι απαιτήσεις του καθαρού κεφαλαίου κίνησης των πελατών ή / και
των προϊόντων. Διαφορετικοί πελάτες απαιτούν διαφορετικά επίπεδα κεφαλαίου
κίνησης. Αυτές οι παράμετροι αγνοούνται από τους παραδοσιακούς δείκτες κέρδους.
Αλλά στο σύστημα του EVA™, είναι πρόσθετοι μοχλοί ενίσχυσης στην πρόταση
αξίας.

6.1.2 Διοίκηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποφάσεων [24]

Το

πλαίσιο

RTS

(Readiness

To

Serve)

συμβάλλει

σημαντικά

στη

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων. Το πλαίσιο σπάει την
οικονομική αποδοτικότητα των πελατών και των προϊόντων σε δύο ομάδες. Η πρώτη
ομάδα περιλαμβάνει μόνο τις άμεσες λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή, τις άμεσες
μεταβλητές δαπάνες παραγωγής και πώλησης προϊόντων καθώς επίσης και μια
δαπάνη που αφορά το καθαρό κεφάλαιο κίνησης που συνδέεται άμεσα με τη
λειτουργία της επιχείρησης. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις μακροπρόθεσμες
δαπάνες της παραγωγικής δυναμικότητας.

Αυτές οι δαπάνες είναι συνήθως

ανεξάρτητες από τον όγκο παραγωγής.
Η αξία του μοντέλου προέρχεται από την ικανότητα διαστρωμάτωσης του
κόστους και καθορισμού της δημιουργίας αξίας σε διαφορετικά επίπεδα. Το
Περιθώριο Συνεισφοράς του EVA™ παρουσιάζει κατά πόσο η επιχείρηση αυξάνει
την

αξία

της

βραχυπρόθεσμα

καλύπτοντας

τις

μεταβλητές

δαπάνες,

συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών κεφαλαιακών δαπανών. Το συνολικό κόστος
EVA™ παρουσιάζει εάν η επιχείρηση αυξάνει την αξία της μακροπρόθεσμα,
καλύπτοντας όλες τις δαπάνες (συμπεριλαμβάνοντας το συνολικό σταθερό κόστος
και το κεφάλαιο) που συνδέονται με την επιχείρηση αυτή. Κατά συνέπεια, τα
προϊόντα και οι πελάτες εντάσσονται σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία 1 -* Και η συνεισφορά του EVA™ και ο EVA™ είναι αρνητικά.
Κατηγορία 2 -* Η συνεισφορά του EVA™ είναι θετική και ο EVA™ είναι
αρνητικός.
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Κατηγορία 3 -* Κάνη συνεισφορά του EVA™ και ο EVA™ είναι θετικά, δηλαδή
όλα τα κόστη καλύπτονται.

Βραχυπρόθεσμα, όπου τα κόστη της δυναμικότητας παραγωγής και τα
συνολικά έξοδα είναι «κατεστραμμένα» (sunk) κόστη περιόδου, είναι συμφέρον να
εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες που έχουν μια θετική συμβολή EVA™. Όλοι οι
πελάτες των κατηγοριών 2 και 3 θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Αλλά μακροπρόθεσμα,
όλες

οι δαπάνες πρέπει να καλυφθούν ή το κεφάλαιο να αναδιανεμηθεί και η

παραγωγική δυναμικότητα και τα σχετικά γενικά έξοδα πρέπει να μειωθούν. Η
παραγωγική δυναμικότητα θα βασιστεί στη μακροπρόθεσμη προοπτική της 3ης
κατηγορίας για τους πελάτες και τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης τις επιχειρήσεις
της 2ης κατηγορίας που μπορεί να ‘μεταναστεύσουν’ στην 3η κατηγορία μέσω μιας
καλύτερης πρότασης αξίας.

6.1.3 Τι πρέπει να γίνει με την πλεονάζουσα δυναμικότητα

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό σχεδιάγραμμα για μια
επιχείρηση σε έναν ανταγωνιστικό τομέα που αντιμετωπίζει τις πιέσεις περιθωρίου
και την πλεονάζουσα δυναμικότητα. Συχνά, η βραχυπρόθεσμη απόφαση να
εξυπηρετηθεί η κατηγορία 2 πελάτες μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμη στρατηγική
παραγωγής της επιχείρησης.
Αυτή η επιχείρηση, σε κάποιο σημείο, είχε πλεονάζουσα δυναμικότητα, την
οποία κάλυψε με παραγωγή για τους μεγάλους πελάτες. Την περίοδο αυτή, ο
«μεγάλος» πελάτης συνέβαλε στην κάλυψη των σταθερών δαπανών. Εντούτοις, ο
μακροπρόθεσμος

προγραμματισμός

αγνοεί

συχνά

το

ζήτημα

πλεονάζουσας

δυναμικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση η δυναμικότητα συνέχισε να αυξάνεται
μέσω λειτουργικών βελτιώσεων και νέου εξοπλισμού.
Number of customers within category
Category 1

Sales of customers within category
Category 3

m

Category 1

6%

Calegoiy 2

79K
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Χρησιμοποιώντας το παραπάνω σχήμα για επεξήγηση, σχεδόν 80% όλων των
πωλήσεων ήταν στην κατηγορία 21, αλλά αυτός ο αριθμός αποτελεί ένα σύνολο των
μεγάλων λογαριασμών.

Η αποδοτικότητα αυτών των πελατών ήταν αρκετά

ευαίσθητη στους οδηγούς αξίας όπως οι όροι και οι απαιτήσεις αποθεμάτων. Μετά
από τις προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις με τους βασικούς λογαριασμούς, η
διοίκηση θεώρησε ότι θα ήταν σε θέση να μετατρέψει τη μισή από την κατηγορία 2
πωλήσεις σε κατηγορία 3 πωλήσεις. Σχετικά με την πραγματική δυναμικότητα, η
εταιρία πρέπει να την μειώσει κατά περίπου 50%. Εντούτοις, συνέχισε την παραγωγή
αγαθών σε δύο εγκαταστάσεις (Α και Β) παρόμοιου μεγέθους, εξοπλισμού, και
δομών δαπανών. Έτσι, ποιο από τα δύο πρέπει να κλείσει;
Το παρακάτω

σχήμα παρουσιάζει τους αριθμούς για αυτές τις δύο

εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο Α τρέχει στην ικανότητα ενώ το εργοστάσιο Β έχει
ένα ποσοστό χρησιμοποίησης εγκαταστάσεων 60%. Το Α παράγει περισσότερα
αγαθά πολυτελείας ενώ το Β περισσότερα εμπορεύματα "αξίας". Οι διαφορές στις
άμεσες δαπάνες (υλικών) απεικονίζουν τις υψηλότερες ποιοτικές εισαγωγές που
χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν τα προϊόντα πολυτελείας. Οι σταθερές
δαπάνες είναι υψηλότερες στο Β,

στην τυποποιημένη

προσέγγιση δαπανών

δεδομένου ότι τα γενικά έξοδα είναι πέρα από μια μικρότερη ποσότητα. Με βάση το
τυποποιημένο κέρδος, το Α είναι πιο κερδοφόρο και η σωστή απόφαση θα φαινόταν
να είναι να κρατηθεί το Α και να κλείσουν οι εγκαταστάσεις του Β. Εντούτοις, αυτός
ο συλλογισμός είναι «ραγισμένος» λόγω δύο διαστρεβλώσεων. Κατ' αρχάς, το Α
είναι πιο κερδοφόρο εν μέρει επειδή παράγει σε πλήρη δυναμικότητα, η οποία
μειώνει το τυποποιημένο κόστος ανά μονάδα. Δεύτερον, τα προϊόντα πολυτελείας
παράγονται στις εγκαταστάσεις Α. Το πρόβλημα δυναμικότητας μπορεί να εξεταστεί
με τη χρησιμοποίηση της λογιστικής. Για να συγκριθούν οι δομές των δαπανών
εγκαταστάσεων, και οι δύο πρέπει να μετρηθούν βασισμένες στα ίδια ποσοστά
χρησιμοποίησης.

ι Βλέπε ενότητα 6.1.2 για διευκρίνιση της κατηγορίας.
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Για να διορθωθεί η διαστρέβλωση που προκλήθηκε από τις διαφορετικές τιμές
προϊόντων, αφαιρέθηκε η τιμή μονάδας και εξετάστηκαν μόνο τα μετρητά και οι
οικονομικές δαπάνες. Μετά από τη διενέργεια αυτής της προσαρμογής, το Α ήταν
οριακά καλύτερο από το Β. Έτσι η ερώτηση παραμένει, ποια εγκατάσταση θα έπρεπε
να κλείσει;
Ο τελικός παράγοντας που θα λάβουμε υπ’ όψη είναι το ποσό κεφαλαίου που
εμπλέκεται σε κάθε εγκατάσταση. Ενώ θα μπορούσαμε απλά να εξετάσουμε τα
βιβλία λογιστικής για να δούμε την ιστορική αξία των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού, ένα καλύτερο μέτρο θα ήταν η εξέταση μόνο του κόστος ευκαιρίας του
κεφαλαίου. Για να γίνει αυτό, θεωρούμε ότι εάν μία από τις εγκαταστάσεις κλείσει, ο
κατασκευαστής θα πραγματοποιήσει μια εκκαθάριση που υπολογίζεται με βάση την
αξία διάσωσης της ιδιοκτησίας, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, των
φορολογικών ευθυνών και της πώλησης του εδάφους.

6.1.4 Μέτρηση της απόδοσης του εταιρικού χαρτοφυλακίου

Ο υπολογισμός του EVA™ περιλαμβάνει τρία συστατικά

— εισόδημα,

δαπάνες και κεφάλαιο. Στα επίπεδα και παγιωμένος και οι λειτουργούσες ομάδες, ο
υπολογισμός του EVA™ είναι απλός. Αλλά σε πιο ‘κοκκώδη’ (granural) επίπεδα
(προϊόν, εμπορικό σήμα, πελάτης) τρία σημαντικά ζητήματα μέτρησης προκύπτουν,
τα οποία περιγράφονται παρακάτω: [25]
1. Μη αναγνωρισμένες επιδοτήσεις & ακατάλληλη μεταφορά τιμολόγησης

Μη αναγνωρισμένες επιδοτήσεις και ακατάλληλη μεταφορά τιμολόγησης
συχνά κρύβουν την πραγματική οικονομική απόδοση, ιδιαίτερα σε πιο ‘κοκκώδη’
επίπεδα μέσα στο χαρτοφυλάκιο μιας επιχείρησης. Οι επιχορηγήσεις που εξετάζονται
όχι επαρκώς μέσω των τιμών μεταφοράς δημιουργούν λανθασμένα σήματα απόδοσης
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και αξίας μέσα στο χαρτοφυλάκιο. Η υποβελτιστοποίηση μπορεί να εμφανιστεί όπου
βλέπουμε μόνο μέρος της εικόνας- οι αποφάσεις μπορούν να μεγιστοποιήσουν την
αξία μερικών μερών, λειτουργιών ή διαδικασιών, αλλά η αξία του συνόλου δεν
μεγιστοποιείται λόγω της ελλιπούς άποψής μας για το σύνολο της

οικονομικής

εικόνας.
Όλοι

έχουμε

ακούσει

πώς

οι

φωτογραφικές

μηχανές

Polaroid

χρησιμοποιούνται για να ταΐσουν τις πωλήσεις των ταινιών και οι λεπίδες των
ξυραφιών επιχορηγούν τα ξυράφια. Ομοίως, οι χαρτοπαικτικές λέσχες χάνουν
τακτικά χρήματα στα τρόφιμα και την κατοικία για να πετύχουν μεγαλύτερα κέρδη
από τα τυχερά παιχνίδια. Οι φαρμακευτικές εταιρίες επενδύουν υψηλές δαπάνες σε
έρευνα σε περισσότερες θεραπευτικές περιοχές έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν την
αποδοτικότητα του επενδυμένου κεφαλαίου τους. Μια μεγάλη επιχείρηση εκτύπωσης
επενδύει πολλά χρήματα σε περιοδικό μεγάλης ακτινοβολίας που γεμίζουν με
φωτογραφίες προκειμένου να επιδειχθούν οι ποιοτικές ικανότητες παραγωγής της.
Μερικοί

λιανοπωλητές

αυτοκινήτων

αποφεύγουν

την

εμπορία

καινούριων

αυτοκινήτων προκειμένου να εμπορευτούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το service,
την ασφάλεια και τη χρηματοδότησή τους. Αυτές οι στρατηγικές χρειάζονται
ιδιαίτερη μεταχείριση.
2. Κακές διανομές

Η κακή διανομή των έμμεσων δαπανών και των περιουσιακών στοιχείων
μπορεί να δημιουργήσει παραπλανητικά σήματα της απόδοσης και της αξίας. Αυτές
οι κατανομές είναι συχνά γενικών εξόδων, ή μπορεί, θεωρητικά, να αναπαριστάνουν
μια κατανομή των σταθερών δαπανών. Εν μέρει, είναι η μεταβλητότητα των
σταθερών δαπανών που δημιουργεί τα διάφορα ζητήματα, καθώς οι κατανομές συχνά
γίνονται χωρίς καμία αναφορά στους διάφορους οδηγούς κόστους.
3. Ανάρμοστη κοστολόγηση

Συχνά διαπιστώνουμε ότι η ανάρμοστη κοστολόγηση των σταθερών δαπανών
και του κεφαλαίου, ‘αποσυντονίζει’ την απόδοση και τη αξία σε ένα εταιρικό
χαρτοφυλάκιο. Αρχικά, τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης αγνοούν το
κόστος του κεφαλαίου. Δεύτερον, η επεξεργασία της πλεονάζουσας δυναμικότητας
συχνά λανθασμένα αντιμετωπίζεται ως κόστος μονάδας αντί του της δαπάνη της
περιόδου που θα ‘πρεπε.
Τα έμμεσα γενικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται συχνά στα αποθέματα αντί να
καταχωρηθούν ως δαπάνες περιόδου. Η κεφαλαιοποίηση των γενικών εξόδων όπου
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δεν υπάρχει κανένα κόστος για το κεφάλαιο καθιστά πραγματικά αυτές τις δαπάνες
"ελεύθερες" και δημιουργεί βραχυπρόθεσμα κίνητρα για υπερπαραγωγή. Αυτό οδηγεί
χαρακτηριστικά σε εκτοξεύσεις παραγωγής που με τη σειρά της οδηγεί σε
προβλήματα προγραμματισμού, υπερβολικά αποθέματα και ‘μπαγιάτικο’ προϊόν που
μεταφέρεται στον πελάτη.

6.1.5 Απόδοση & αξία του χαρτοφυλακίου [25]
Για την εξέταση στρατηγικών ερωτήσεων μέσω του πιθανού αντίκτυπού τους
στην εγγενή αξία, αξίζει να σημειωθεί ότι η εγγενής αξία δεν μεγιστοποιείται απλώς
μέσω της μεγιστοποίησης της τρέχουσας αξίας των λειτουργιών (Current Operations
Value - COV), αλλά μέσω της ταυτόχρονης μεγιστοποίησης και του COV και της
μελλοντικής αξίας (Future Growth Value - FGV).
Η μήτρα απόδοσης / αξίας

Performance

Όπως με οποιοδήποτε εργαλείο, πρέπει να εφαρμοστεί δυναμικά, εξετάζοντας
τις τάσεις πέρα από την ιστορία, και κυρίως, παρεμβάλλοντας ενδεχομένως. Πώς και
πού μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να αυξήσουμε την αξία; Εταιρείες Superstars
(π.χ. Honda, Dell, Southwest) έχουν επί σειρά ετών υψηλές αποδόσεις και έχουν τις
στρατηγικές για να επενδύσουν στα άυλα αγαθά (εμπορικά σήματα και ικανότητες),
μετατρέποντας το FGV σε COV μέσω της λειτουργικής τελειότητας.
Από το παραπάνω σχήμα, το προϊόν "F" απολαμβάνει αυτήν την θέση αλλά
ήταν παραμελημένο λόγω του

μικρότερου

μεγέθους και των χαμηλότερων

περιθωρίων του. Εντούτοις, χρησιμοποιεί λίγο κεφάλαιο, δημιουργώντας ένα
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ανώτερο περιθώριο του EVA™. Αντίθετα, το περιθώριο του EVA™ του "D", ίσως
είναι καλύτερα να βελτιωθεί πριν από οποιαδήποτε επένδυση για να βοηθήσει αυτήν
την επιχείρηση.
Το τεταρτημόριο II (ακριβό), είναι συχνά αυτό όπου βρίσκουμε τα "καυτά"
αποθέματα και τους τομείς με τις υψηλές προσδοκίες, ή φτωχούς εκτελεστές (TWA,
Polaroid) που θα άξιζαν πολύ λιγότερο, που συχνά οφείλεται στην απειλή της
υπερανάληψης ή της αποσύνθεσης. Οι επιχειρήσεις σε αυτό το τεταρτημόριο είναι
συχνά υποψήφιες προς άμεση πώληση ή εκκαθάριση εκτός αν υπάρχει σημαντικός
λόγος να πιστεύεται ότι θα επιτευχθούν ακραίες προσδοκίες βασισμένες στην
αξιολόγησή τους.
Μέσα στο χαρτοφυλάκιο αυτής της επιχείρησης, το προϊόν "Η"
αρνητική συμβολή του EVA™

- με την

- είναι ένα εμπορικό σήμα που έχει ανάγκη από

αιτιολόγηση. Ούτε το "Η" φέρνει έμμεσα οφέλη στο χαρτοφυλάκιο. Ιδιαίτερα θετικό
το FGV του, είναι ακριβώς το μαθηματικό προϊόν των αρνητικών κερδών και μιας
θετικής αξίας εκκαθάρισης. Όσον αφορά το προϊόν "Ε", το ογκώδες μέγεθος του (και
εισόδημα και κεφάλαιο) καθιστά οποιαδήποτε απόφαση κρίσιμη, όμως προς το παρόν
δεν καλύπτει το κόστος βιωσιμότητάς του και είναι υποψήφιο προς πώληση.
Το τεταρτημόριο III είναι συχνά επιχειρήσεις αιώνιες απογοητεύσεις που
αναμένουν ριζικές αλλαγές (Sears, Xerox). Στο παραπάνω σχήμα, το προϊόν "G" είναι
μια τέτοια περίπτωση. Οι προοπτικές για το "G" πρέπει να αξιολογηθούν γρήγορα και
ρεαλιστικά. Το χαμηλό FGV δηλώνει ότι το προϊόν συνεισφέρει μόνο οριακά και δεν
δικαιολογεί το κόστος της ικανότητας που καταναλώνει.
Το τεταρτημόριο IV (συμφωνίες) είναι συχνά αποθέματα και τομείς που
αντιμετωπίζουν μια καθοδική πορεία και απαιτούν αποτελεσματικές στρατηγικές για
να καταστήσουν την απόδοση περισσότερο σταθερή, ή τις δαπάνες περισσότερο
μεταβλητές. Μέσα στο χαρτοφυλάκιο αυτής της επιχείρησης, υπάρχουν τα προϊόντα
"A", "Β" και "C", και το κάθε ένα εκθέτει χαμηλές τιμές αύξησης στη χαμηλή
απόδοση των επιχειρήσεων που είναι ανίκανες να τα στηρίξουν.

6.2 Ο EVA™ σε συστήματα παροχών (bonus system)

Η εταιρία Stem Stewart & Co. υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πρέπει να βασίσουν
τα συστήματα οικονομικής διαχείρισής τους γύρω από τον δείκτη EVA™. Με τον
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τρόπο αυτό όλες οι σημαντικές διαστάσεις της οικονομικής διαχείρισης (δηλ.,
οικονομικές πολιτικές, διαδικασίες, μέθοδοι και μέτρα) συνδέονται με ένα ενιαίο
μέτρο, τον EVA™. Η χρησιμοποίηση ενός σχεδίου παροχής επιδομάτων δεν είναι μια
νέα πρακτική. Εάν σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να ευθυγραμμίσει το ενδιαφέρον
διευθυντών και μετόχων μειώνοντας το κόστος αντιπροσώπευσης και αυξάνοντας την
αξία της επιχείρησης. Παραδοσιακά, τα σχέδια παροχής επιδομάτων έχουν βασιστεί
σε κάποιο μέτρο του λογιστικού εισοδήματος (π.χ., αποδοχές πριν από το φόρο,
αποδοχές πριν από τόκους) και καθορίζουν ένα κατώτατο επίπεδο που πρέπει να
ξεπεραστεί προτού να αποδοθεί το επίδομα. [26] Όσον αφορά τη διευθυντική λήψη
αποφάσεων, κάποια ακαδημαϊκή έρευνα διαπιστώνει ότι τα σχέδια απόδοσης
επηρεάζουν τις διευθυντικές αποφάσεις ενώ άλλοι δεν βρίσκουν κανένα στοιχείο
επιρροής. [27]
Το σύστημα κινήτρων συνήθως ενθαρρύνει τους μάνατζερ να υπερβάλλουν τα
κανονικά επίπεδα επιδόσεων με αποτέλεσμα η απόδοση για τους μετόχους να είναι
μεγαλύτερη από ότι θα ήταν χωρίς τα κίνητρα. Με ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα,
όσο μεγαλύτερα είναι τα κίνητρα που δίνονται τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα για
τους μετόχους. [6]
Η Stem Stewart & Co. υποστηρίζει ότι ένα σύστημα ανταμοιβής EVA™ είναι
η άγκυρα ενός συστήματος οικονομικής διαχείρισης EVA™. Επιβεβαιώνει ότι το
σχέδιο επιδομάτων, που είναι βασισμένο στην επαύξηση ή τη βελτίωση του EVA™,
χρησιμοποιεί αντικειμενικούς στόχους διαφορετικούς από το μηδέν και είναι ανώτερο
από ένα σύστημα ανταμοιβής βασισμένο στη λογιστική. [26]
Ένα τέτοιο σχέδιο αμοιβών για να λειτουργήσει, θα πρέπει να έχει τις εξής
χαρακτηριστικές ιδιότητες:
•

Έναν αντικειμενικό τρόπο

μέτρησης της επίδοσης που

δεν

μπορεί να

χειραγωγηθεί από κάποιον που πιθανό να ωφελείται από αυτό.
•

Το σύστημα θα πρέπει να είναι τόσο απλό έτσι ώστε ακόμη και οι εργαζόμενοι
που βρίσκονται στα πολύ χαμηλά κλιμάκια της επιχείρησης να μπορούν να
κατανοήσουν τη σύνδεση του EVA™ με τη δημιουργία οικονομικής αξίας και να
το ακολουθήσουν με ευκολία.

•

Τα ποσά των bonus θα πρέπει να είναι αρκετά σημαντικά, έτσι ώστε να είναι
ικανά να οδηγήσουν τους εργαζόμενους σε αλλαγή της εργασιακής τους
συμπεριφοράς.
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Ο στόχος θα πρέπει να μένει σταθερός και να μην μετακινείται όταν φαίνεται ότι
είναι δύσκολο να υλοποιηθεί.

•

Δεν πρέπει να τίθενται ανώτατα όρια. Η ύπαρξη ανώτατων ορίων οδηγεί σε
αυξομειώσεις της απόδοσης ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης του στόχου (π.χ. αν
ο στόχος επιτευχθεί, η απόδοση σταδιακά πέφτει).

•

Η απόδοση θα πρέπει να διατηρείται σταθερή και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την μη πληρωμή ολόκληρου του bonus την ίδια χρονιά. Αντικειμενικός σκοπός
είναι η συνεχής διατήρηση θετικού EVA™ και όχι η εστίαση στην επίτευξη του
στόχου για μια μόνο φορά, γιατί το τελευταίο είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί.
Για τα μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη η πολιτική που ακολουθείται είναι η

εξής: από το σύνολο των ετήσιων αμοιβών τους, τους καταβάλλεται σε μετρητά το
80%, ενώ το υπόλοιπο 20% με τη μορφή stock options (δικαίωμα αγοράς μετοχών
της εταιρίας σε προνομιακή τιμή). Στον καθορισμό των όρων του συστήματος, το
ποσό που αντιστοιχεί στην πληρωμή με βάση την επίδοση θα πρέπει να έχει απότομη
κλίση, δηλαδή η αμοιβή ενός διευθυντή θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη όταν
επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις.
Τέλος, η δομή του παραπάνω συστήματος αμοιβών θα πρέπει να είναι βασισμένη
στην ομαδικότητα, εστιάζοντας περισσότερο στα αποτελέσματα μικρών ομάδων
εργασίας και στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας προοπτικής που θα βασίζεται στην
απόδοση της εταιρίας. Η σωστή μέτρηση της βαρύτητας αυτών των στοιχείων μπορεί
να προβλέπει διαφορετικές μορφές υποκίνησης για διαφορετικές κατηγορίες ατόμων,
ανάλογα με την ικανότητά τους να επηρεάσουν τα στοιχεία που μετρούνται. [28]
Όσα ακολουθούν παρακάτω βασίζονται σε μια έρευνα. Οι συμμετέχοντες της
έρευνας αυτής που πραγματοποιήθηκε με θέμα αν οι μάνατζερ αποδίδουν
περισσότερο όταν εφαρμόζεται στην αξιολόγησή τους το σύστημα παροχών EVA™
ήταν όλοι μεσαίου επιπέδου (mid - level).

Κάθε διευθυντής είχε έναν ή

περισσότερους υπαλλήλους που αναφέρονταν άμεσα σ’ αυτόν. Στη συνέχεια, μερικοί
διευθυντές υποβάλλουν έκθεση σε έναν γενικό διευθυντή ενώ άλλοι υποβάλλουν
έκθεση σε έναν άλλο μεσαίου επιπέδου διευθυντή.
Το ερωτηματολόγιο εστάλη σε 223 διευθυντές και επιστράφηκαν 140, ένα
ποσοστό απάντησης 62.8%. Από τα 140, 23 ήταν επιστρεφόμενα ελλιπή ή ήταν
ακατάλληλα προς χρήση. Κατά συνέπεια το χρησιμοποιήσιμο ποσοστό απάντησης
ήταν 52.4%. Οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν μια διατομή των λειτουργικών
περιοχών συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, της λογιστικής, των τεχνικών
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ειδικοτήτων,

του

προγραμματισμού

και

της

στρατηγικής.

Οι

διευθυντές

ανταμείφθηκαν είτε χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο επιδομάτων βασισμένο στη
λογιστική είτε κάποιο άλλο που είναι βασισμένο 80% στα παραδοσιακά μέτρα (π.χ.,
διαφορές προϋπολογισμών) και 20% σχετικά στη δημιουργία του EVA™. Οι
υπόλοιποι ήταν σε ένα σχέδιο επιδομάτων βασισμένο 100% στη δημιουργία του
EVA™. [26]

Αποτελέσματα:

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια ταξινόμηση του δείγματος της έρευνας από
τον τύπο σχεδίων επιδομάτων μέχρι και το επίπεδο κατανόησης του EVA™, τα έτη
υπηρεσίας την επιχείρηση και τον τομέα της απασχόλησης. Αυτά τα στοιχεία
χρησιμοποιούνται για να παράσχουν τις περιγραφικές πληροφορίες για το δείγμα και
για να διερευνηθεί η πιθανότητα προϋπαρχουσών διαφορών μεταξύ των ομάδων. [26]

Budget type

Overall sample

EVA

Traditional

52

65

117

16
49

32
85

By level of ΕΥλ understanding
High understanding
16
Low understanding
36
52
By years οΓ service with the firm
Less than 1 year
1
1-5 years
12
5-15 years
16
More than 15 years
23

By division·’’·1’
Customer Support
Operations
Entcqirisc
Coqi orate

Total

65
4
9
13
39

52

65

16
23
9
2

17
36
8
4

50

65

5
21
29
62

33
59
17
6

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα επεξηγεί την σχέση μεταξύ του τύπου σχεδίων
επιδομάτων και της κατανόησης του EVA™. Κατά συνέπεια, η υψηλή κατανόηση
του EVA™ έχει μια αρκετά δραματική θετική επίδραση στην απόδοση των
διευθυντών στα συστήματα ανταμοιβής του EVA™, ενώ στα παραδοσιακά
συστήματα ανταμοιβής μια μικρή αρνητική επίπτωση στην απόδοση των διευθυντών.
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Επίσης εξετάζεται εάν τα έτη που ο διευθυντής ήταν στην επιχείρηση ασκεί
επίδραση στα αποτελέσματα. Παρατηρείται ότι και η διάρκεια αξιώματος και η
ηλικία συσχετίζονται με τη σταθερές στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων.
Παραδείγματος χάριν, αναμένουμε ότι οι εταιρίες με τις επιθετικότερες, καινοτόμες
στρατηγικές θα έχουν CEOs με τη πιο σύντομη διάρκεια αξιώματος επειδή οι
διευθυντές με τις μακροχρόνιες διάρκειες αξιώματος είναι περισσότερο ‘σταθεροί’ με
την στρατηγική που εφαρμόζουν. Επίσης, αναμένεται ότι τα έτη υπηρεσίας θα
συσχετιστούν ιδιαίτερα με την ηλικία. Η ηλικία έχει μια επίδραση στην λήψη μιας
απόφασης καθώς και στην ποιότητα της λήψης αποφάσεων. Διαπιστώνεται ότι οι
παλαιότεροι διευθυντές είναι πιο συντηρητικοί και αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk averters). Για αυτούς τους λόγους, αναμένεται ότι η σχέση μεταξύ του τύπου σχεδίων
επιδομάτων

και

της

κατανόησης

του

EVA™

θα

είναι

διαφορετική

για

‘μακροχρόνιους’ και ‘βραχυχρόνιους’ διευθυντές. [29]

Συμπεράσματα:

Σε αυτήν την έρευνα, εξετάστηκε ο ισχυρισμός του Stewart, ότι το σχέδιο
επιδομάτων του EVA™, σε συνδυασμό με την ευρύτερη υιοθέτηση ενός στόχου
EVA™, οδηγεί στην ανώτερη απόδοση. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 52 διευθυντών
σχεδίου επιδομάτων του EVA™ και 65 παραδοσιακών διευθυντών σχεδίου
επιδομάτων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι εφ' όσον καταλαβαίνουν οι διευθυντές
την έννοια του EVA™ στα σχέδια επιδομάτων του EVA™, ξεπερνούν τους
διευθυντές στα παραδοσιακά σχέδια επιδομάτων. Κατά συνέπεια, παρέχεται η
κατάλληλη υποστήριξη για τον ισχυρισμό του Stewart. [26]

79

Economic Value Added

Η τρήση του EVA™ στην λήνι/η αποφάσεων

Παράδειγμα:

Μια βιομηχανική επιχείρηση έχει παλιά και νέα περιουσιακά στοιχεία και
αναπτύσσεται σταθερά. Η επιχείρηση λειτουργεί με ελαφρώς αρνητικό (μέσο)
EVA™. Το σχέδιο πρόσθετων παροχών θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να ενθαρρύνει
την επίτευξη θετικού EVA™ και τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και επίσης να
αποθαρρύνει τις επενδύσεις με αρνητικό NPV.

Σχέδιο Παροχών:
Ποσό πρόσθετων ετήσιων παροχών (bonus) = Απόλυτος EVA™ x Ζ% +
Περιοδική μεταβολή του EVA™ χ 5 χ Ζ%

To bonus θα κατατίθεται κάθε χρόνο σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Η
ΧΚ
'Τ' k /
μεταβολή του EVA
θα αυξήσει τα bonus μόνο εάν ο EVA
είναι θετικός.
β

Βελτίωση αρνητικού EVA™ δεν αποδίδει bonus μέχρι αυτός να μηδενιστεί. [6]
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Κεφάλαιο

ΨΜ
Πρακτική εφαρμογή του
EVA™ σε εταιρίες
7.1 Υπολογισμός του EVA™ στην εταιρία I. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 15-10-1995. Ξεκίνησε με αρχικό κεφάλαιο
100.000. 000 δρχ. και με δύο κύριους μετόχους. Τον Ιούνιο του 1999 ύστερα από
τακτική

Συνέλευση

αποφασίστηκε

αύξηση

του

μετοχικού

κεφαλαίου

κατά

50.000.

000 δρχ. Τον Μάρτιο του 2000 με έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 150.000.000 δρχ. σε 700.000.000 δρχ.,
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 200.000.000 δρχ. και καταβολή μετρητών
350.000. 000 δρχ. με έκδοση συνολικά 350.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000
δρχ./ μετόχι']. Τέλος τον Απρίλιο του 2002 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης αυξήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 2,9347 Ευρώ σε 2,95
Ευρώ με αποτέλεσμα το κεφάλαιο να αυξηθεί στα 2.065.000 Ευρώ.
Η

Εταιρεία

I.ΤΑΪΡΗΣ

Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ασχολείται

με

ΛΑΤΟΜΕΙΑ

-

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ο κύριος όγκος των πωλήσεών της αφορά το σκυρόδεμα του
οποίου η παραγωγή γίνεται από το εργοτάξιο Σερρών και από το εργοτάξιο της
Αλιστράτης στο οποίο υπάρχει μισθωμένο Λατομείο. Τους θερινούς μήνες γίνεται
παραγωγή και ασφαλτομίγματος είτε μόνο στο ένα, είτε και στα δύο εργοτάξια,
ανάλογα με την ζήτηση που επικρατεί. Επίσης η Εταιρεία λαμβάνει μέρος σε
δημοπρασίες δημοσίων έργων τα οποία και αναλαμβάνει να εκτελέσει μετά από την
επιτυχή έκβαση της εκάστοτε δημοπρασίας ή την απευθείας ανάθεση του έργου,
πάντα ύστερα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και
της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκπροσωπεί το Δημόσιο.

81

Economic Value Added

Πρακτική εφαραογή του EVA™ σε εταιρίες

Οι πωλήσεις της Εταιρείας λόγω της ιδιαιτερότητας των προϊόντων της
(Σκυρόδεμα - Ασφαλτόμιγμα) επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και
ταυτόχρονα αυξομειώνονται ανάλογα με τα δημόσια έργα που εκτελούνται είτε από
την ίδια είτε από άλλες Τεχνικές Εταιρείες για οποίες έχει τον ρόλο του
Υπεργολάβου. Παρά το γεγονός ότι η γενικά η ζήτηση στον κατασκευαστικό Τομέα
δύσκολα προσδιορίζεται, η Εταιρεία μας έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί σε
εξέχουσα θέση στην αγορά του Ν. Σερρών κατέχοντας ένα μεγάλο κομμάτι της
αγοράς. Έτσι σταδιακά εδραιώθηκε και είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ της πόλης.
Η εταιρία I.

ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης

προσπάθειας αντιμετωπίζει την Πολιτική Ποιότητάς της ως ένα αναπόσπαστο μέρος
της πολιτικής της και την τοποθετεί στην υπευθυνότητα της Διεύθυνσης.
Ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι κατεξοχήν καθοδηγητικός και επικεντρώνεται
στο να εξασφαλίζεται και να ενισχύεται η επιτυχής παρουσία και η εδραίωση της
εταιρίας στην αγορά.
Η Πολιτική Ποιότητας καθορίζεται από τη Διεύθυνση, οι σπουδαιότεροι στόχοι
της περιλαμβάνουν:
την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγορών των Οικοδομικών
Επιχειρήσεων,

των

Ασφαλτομίγματος,

Δημοσίων
λαμβάνοντας

Έργων,

του

παράλληλα

Σκυροδέματος

υπ’

όψιν

τα

και

του

απαιτούμενα

οικονομικά δεδομένα,
την

ικανοποίηση

των

προσδοκιών

και

των

απαιτήσεων

των

πελατών

Σκυροδέματος και του Ασφαλτομίγματος, Τεχνικών Εταιριών, έτσι ώστε να
κερδίζει κάθε φορά την εμπιστοσύνη τους,
την εξασφάλιση και την βελτίωση του ονόματος της εταιρίας,
την διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας που να πληροί τις απαιτούμενες
προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας,
την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύον στον
τομέα των κατασκευών,
την εξάλειψη των παρουσιαζόμενων κάθε φορά αδυναμιών καθώς και την
ποιοτική αναβάθμιση στα πλαίσια διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα με
καθορισμό και παρακολούθηση δεικτών επίδοσης διεργασιών,
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εγκατάσταση

Πρακτική εφαοϋογή του EVA™ σε εταιρίες

δυναμικών

συστημάτων

Ποιοτικού

Ελέγχου

και

παρακολούθησης των εργασιών για την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των
προϊόντων της,
τη συνεχή παρακολούθηση του ανταγωνισμού.
Η Διεύθυνση φροντίζει ιδιαίτερα για την εφαρμογή, την κατανόηση, την
πραγματοποίηση και την αξιοπιστία της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της
εταιρίας.
Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και ιδιαίτερα για την τήρηση και
ενίσχυση της Ποιότητας, η εταιρία μας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσδοκίες και
τους στόχους της I. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. επέλεξε, οικοδομεί και συντηρεί ένα
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN ΕΝ
ISO 9001:2000.

Η Διεύθυνση αναθέτει δια του παρόντος σε όλα τα τμήματα την υλοποίηση της
Πολιτικής Ποιότητας, συμβάλλοντας και παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες τους.
Οι διεργασίες / διαδικασίες Ποιότητας που τίθενται θεωρούνται υποχρεωτικές. Με
την έννοια αυτή δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση ή εναλλακτική διεργασία /
διαδικασία. Όλοι οι υπάλληλοι της 7. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. πρέπει να τις τηρούν,
ανεξάρτητα εάν εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την ποιότητα των προϊόντων και
των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της.
Οι δείκτες της εταιρίας για το έτος 2003 υπολογίστηκαν ως εξής:
ΆΓΤΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(Ι) %
'αΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(2) %

. 2,35
f

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΊ!ΙΤΑ ΑΙΙΛΣΧ.ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Υ(1) %
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %

4,6
2,35

\

10,36

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ %
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) %

1,35
[

~7,8

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔ0ΥΣ(1) %
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X

1,94
|

1,21

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΑΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ : 1

1,21
|

. 3,17

ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1
ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1

0,81
|

2,04

ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΑ. EUR

.
[

ί
1,85
0,82

| 2.983,00
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ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΑ. EUR

4.361,00

Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ.

|

Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ.

205
____77

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. [~~

42

(1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ.
Οι προοπτικές της εταιρίας για τα επόμενα έτη είναι ιδιαίτερα ευοίωνες καθώς
τα τελευταία έτη είχε προβεί σε μεγάλες επενδύσεις και περιμένει να καρπωθεί τα
οφέλη αυτών. Είχε προβεί στη δημιουργία νέας εταιρίας η οποία μέσα στο 2004
μετατράπηκε σε υποκατάστημα της I. ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ με αποτέλεσμα να
βελτιωθούν τα μεγέθη της εταιρίας. Επίσης αναμένονται νέα έργα στην περιφέρεια
μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων που θα δώσουν νέα πνοή.

Όπως αναφέρθηκε και στο 2° κεφάλαιο ο τύπος υπολογισμού του δείκτη
EVA™ δίνεται από τον τύπο:

EVA™ = NOPAT + AcctAdjop - C * (Capital + AcctAdjc)

Αναλυτικότερα, υπολογίζουμε τα επιμέρους στοιχεία ως εξής:
ΝΟΡΑΤ = Μερικά Αποτελέσματα (κέρδη) Εκιιεταλλεύσεως + Αποσβέσεις - Φόροι
Αντικαθιστώντας από τον ισολογισμό του έτους 2003 της εταιρίας I. ΤΑΪΡΗΣ
ΑΒΕΤΕ παίρνουμε το εξής αποτέλεσμα:
ΝΟΡΑΤ = 1.248.489,57

ΝΟΡΑΤ = 169.245,65 + 1.120.836,69-41.592,77
c = w=κ * α - φ) * c~K +

w,k

* ο,κ

= 0,446 * (1 - 0,35) * 0,07 + 0,554 * 0,2428 -> C = 15,78%
Τα παραπάνω νούμερα προέκυψαν ως εξής:
^ΗΚ =

W
" ικ =

C jjs —

_______ ΞΚ________

3.519.034,72

Σύνολο Παθητικού

7.879.694,80

Ι.Κ

4.360.660,08

Σύνολο Παθητικού

7.879.694,80

Κέρδη προς διάθεση 2003
Ι.Κ.

= 44,6%

= 55,4%

1.059.053,88

—~

~

— 24,2δ /ο

4.360.660,08
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Ο συντελεστής φορολογίας του εισοδήματος ημεδαπών ανώνυμων εταιριών,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2238/1194, ισούται με 35% (Φορολογική
Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Μάιος 2004, τεύχος 663). Το κόστος ξένων
κεφαλαίων, δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζεται η επιχείρηση θεωρείται κατά
προσέγγιση ίσος με 7%. Η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων κεφαλαίων προέρχεται
από βραχυπρόθεσμο δανεισμό.
Capital = ΠΓΊΣ - Αποσβέσεις + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησηο
ΚΚΚ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

-

Μεταβατικοί

Λογαριασμοί

Παθητικού

=

6.502.253,95 + 0 - 3.519.034,72 - 0 = 2.983.219,23. Άρα,
Capital = 2.160.673,81 - 1.120.836,69 + 2.983.219,23 ■

Capital = 4.023.056,35

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω νούμερα στον τύπο, έχουμε:
EVA

ΤΜ

1.248.489,57 - 0,1578 * 4,023.056,27
V
Κεφαλαιακή επιβάρυνση = 634.838,3

EVA™ = 613.651,27

7.2 Υπολογισμός του EVA™ στην εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Η ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με
περισσότερο από πενήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην κατασκευή Έργων σταθμών για τη χώρα. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή Δημόσιων και
Ιδιωτικών έργων. Με την απορρόφηση των κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ, η ΑΚΤΩΡ
Α.Τ.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1977, αποτελεί πλέον την ισχυρότερη κατασκευαστική
μονάδα της χώρας, προικισμένη με πάνω από πενήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής
στην εκτέλεση τόσο των κυριοτέρων έργων υποδομής όσο και των μεγάλων
ιδιωτικών έργων στον ελληνικό χώρο, με εμπειρία που εκτείνεται σε όλους τους
τομείς του κλάδου και με πλούσια τεχνογνωσία σε έργα τεχνολογίας αιχμής διεθνώς.
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Κύριος μέτοχος της εταιρίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. με
ποσοστό μεγαλύτερο του 70% σήμερα.
Η συσσωρευμένη κατασκευαστική εμπειρία επέτρεψε στην εταιρία να έχει
την ισχυρότερη παρουσία στην κατασκευή έργων παραχώρησης στον ελληνικό χώρο
(Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων, Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, 4
Υπόγειοι Σταθμοί Αυτοκινήτων στην Αθήνα). Αξιοσημείωτη είναι η ανάληψη του
έργου της «Αττικής Οδού) στην οποία πρωταγωνίστησε ως επικεφαλής (leader) τόσο
για την ανάληψή του από έναν σχεδόν αμιγώς ελληνικό όμιλο εταιρειών, όσο και για
την κατασκευή του από ελληνικές εταιρείες.
Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από το 1996 - μια από τις
πρώτες εταιρίες στον κλάδο - από την TUV HELLAS και τα αποτελέσματα των
ετήσιων

εποπτικών

επιθεωρήσεων

του

φορέα

πιστοποίησης

καθώς

και

η

επαναπιστοποίησή της το 1999 και το 2002, δείχνουν τη δέσμευση της εταιρίας για
την διασφάλιση της ποιότητας των έργων και υπηρεσιών της. Η αναβάθμιση του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000
ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2003.

Παρακάτω επιχειρείται μια ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1998 - 2002
7000
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ΕΡΓΑΣΙΩΝ 200
3000 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ
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0
1998

1999

2000
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2002

*-ΑΚΤΩΡ —♦—200 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1998 - 2002

♦—ΑΚΤΩΡ —*—200 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ

Αύξηση κατά 13,50% παρουσιάζουν τα κέρδη της ΑΚΤΩΡ στο πρώτο
εξάμηνο του 2004 και διαμορφώνονται σε 70,24 εκ. € έναντι 61,88 εκ. € το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 415,81 εκ. €
έναντι 422,04 εκ. € το πρώτο εξάμηνο του 2003 εμφανίζοντας μικρή κάμψη κατά
1,47%.
Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη της ΑΚΤΩΡ ανήλθαν σε 70,31 εκ. € έναντι 64,83
εκ. € το αντίστοιχο διάστημα 2003, παρουσιάζοντας αύξηση 8,45% και μετά την
αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 69,98 εκ. € έναντι 64,39 εκ. € αυξημένα
κατά 8,69%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 438,99 εκ. €
έναντι 459,69 εκ. €, εμφανίζοντας μείωση 4,5%.
Παράλληλα η ΑΚΤΩΡ επεκτείνεται σε νέες σημαντικές αγορές του εξωτερικού και
ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή,
εκτελώντας έργα, υπογράφοντας συμβάσεις και διεκδικώντας με αξιώσεις σειρά νέων
έργων. Επίσης ενισχύει τις παράπλευρες δραστηριότητες λατομείων και μεταλλείων
στο

εσωτερικό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης οι παραπάνω δραστηριότητες αναμένεται
να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ΑΚΤΩΡ ενδεχομένως και εντός του 2004.

Παρακάτω παρατίθεται διάγραμμα της πορείας της μετοχής της ΑΚΤΩΡ από
1/1/2002 έως 17/9/2004.

87

Economic Value Added

Πρακτική εφαρμογή του EVA™ σε εταιρίες

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΚΤΟΡ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Στρατηγική ανάπτυξη c
•επέκταση με θυγατρικές κατασκευαστικές εταιρίες στην περιφέρεια - σταθεροποίηση
της ενεργού παρουσίας σε όλη την Ελλάδα
•δραστηριοποίηση στον χώρο των λατομείων και παραγωγής και εμπορίας αδρανών
υλικών
•εκμετάλλευση

της

τεχνογνωσίας

στην

ανάληψη

και

εκτέλεση

συγχρηματοδοτούμενων έργων
•ενίσχυση της ήδη σημαντικότατης παρουσίας στον τομέα των Ιδιωτικών έργων
•ανάπτυξη των τομέων διεύθυνσης έργων και έργων περιβάλλοντος
•ανάληψη σημαντικού κατασκευαστικού αντικειμένου σε χώρους όπου ο όμιλος έχει
η θα αποκτήσει παρουσία (ακίνητα, ενέργεια, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.λπ.)
•προσεκτική διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης σε εξειδικευμένους τομείς της
αγοράς των κατασκευών στο εξωτερικό

Όσον αφορά τον δείκτη EVA™, αυτός υπολογίζεται παρακάτω:
ΝΟΡΑΤ = Μερικά Αποτελέσμ,ατα (κέρδη) ε£ εργασιών + Αποσβέσεις - Φόροι
ΝΟΡΑΤ = 62.363.265,86 + 70.413.702,31 - 38.828.731,79
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NOPAT = 1.248.489,57
C = W-K * Π — (o’) * C=K + W,K * C,K
= 0,424 * (1 - 0,35) * 0,07 + 0,541 * 0,2563 -> C = 15,8%
Τα παραπάνω νούμερα προέκυψαν ως εξής:
W,ΞΚ

W,ικ

C ικ

Ξ.Κ________

230.616.742,81

Σύνολο Παθητικού

543.591.609,88

________LK________

294.295.040,73

Συ νολο Π αθητικού

543.591.609,88

42,4%

Κέρδη προς διάθεση 2003

75.453.651,69

Ι.Κ.

294.295.040,73

25,63%

Ο συντελεστής φορολογίας του εισοδήματος ημεδαπών ανώνυμων εταιριών,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2238/1194, ισούται με 35% (Φορολογική
Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Μάιος 2004, τεύχος 663). Το κόστος ξένων
κεφαλαίων, δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζεται η επιχείρηση θεωρείται κατά
προσέγγιση ίσος με 7%. Τα ξένα κεφάλαια προέρχονται από βραχυπρόθεσμο
δανεισμό.
Capital - ΓΊΠΣ - Αποσβέσεις + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
ΚΚΚ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

-

Μεταβατικοί

Λογαριασμοί

Παθητικού

=

347.277.279,01 + 894.732,70 - 230.616.742,81 - 18.605.849,90 = 98.949.419. Άρα,
Capital = 194.854.901,82-70.413.702,31 + 98.949.419-> jCapital = 223.390.618,5
Αντικαθιστώντας τα παραπάνω νούμερα στον τύπο, έχουμε:
EVA™ = 93.948.236,38 - 0,158 * 223.390.618,5 ->
V__________ ^ „__________ V
V
Κεφαλαιακή επιβάρυνση = 35.295.717,72

EVA™ = 58.652.518,66
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7.3 Υπολογισμός του EVA™ στην εταιρία ΑΕΓΕΚ

Η ΑΕΓΕΚ είναι μία από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες κατασκευαστικές
εταιρίες στην Ελλάδα, κατέχοντας σήμερα μια ηγετική θέση στην κατασκευαστική
βιομηχανία. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ και
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και εδρεύει στον Δήμο Χολαργού, του Νομού Αττικής.

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1949 και από τότε μέχρι σήμερα, έχει εκτελέσει ένα πολύ
μεγάλο αριθμό έργων που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητα και την ποιότητα
κατασκευής τους. Δραστηριοποιείται σύμφωνα με το σκοπό της, στην εκτέλεση
παντός είδους κατασκευαστικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό καθώς και την ανάληψη οποιοσδήποτε δραστηριότητας σχετιζόμενης με το
ευρύτερο κατασκευαστικό αντικείμενο. Η ΑΕΓΕΚ είναι μια από τις ισχυρότερες
παρουσίες στον εργοληπτικό κλάδο με δραστηριότητες που επεκτείνονται πέραν του
αμιγούς τομέα των δημοσίων έργων, σε τομείς όπως η ενέργεια και το real estate. Η
πληθώρα των εξειδικευμένων έργων που έχει στο ενεργητικό της, κατά την
πεντηκονταετή και πλέον παρουσία στον κλάδο των κατασκευών (αυτή την στιγμή
έχει σε λειτουργία και πλήρη ανάπτυξη περίπου 50 εργοτάξια εντός και εκτός
συνόρων), έχει καταστήσει την ΑΕΓΕΚ μια από τις δυναμικότερες παραγωγικές
μονάδες της χώρας η οποία συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας.
Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της ΑΕΓΕΚ αποκτήθηκε μέσα από ένα ευρύ
φάσμα επιτυχώς ολοκληρωμένων έργων που καλύπτουν ποικίλα τεχνικά πεδία, όπως
φράγματα, σήραγγες, υδροηλεκτρικοί και θερμικοί σταθμοί ενέργειας, μεγάλες
υπόγειες κατασκευές, συγκοινωνιακά έργα (Μετρό Αθήνας, σιδηροδρομικά έργα,
αυτοκινητόδρομοι κ.λ.π.), αρδευτικά έργα, κτιριακά έργα και έργα διαχείρισης
υδάτινων πόρων. Σήμερα η Εταιρία συμμετέχει στην εκτέλεση μερικών από τα
σημαντικότερα έργα στην Ελλάδα.

Βασικές Αργές - Μεσοπρόθεσμοι Στόγοι και Στρατηγική

Οι κύριοι στόχοι της Εταιρίας για τα επόμενα χρόνια είναι οι εξής :
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Α. Βελτιστοποίηση της δομής της Εταιρίας και του Ομίλου μέσω συγχωνεύσεων
Β. Η ανάπτυξη, η οποία παραμένει πάντοτε ένας διηνεκής στόχος της ΑΕΓΕΚ.
στηρίχθηκε στις επενδύσεις και στα έργα.
Γ. Η αξιοπιστία είναι ένα ακόμη βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την εταιρία και
συνιστά μια διαρκή απαίτηση της ΑΕΓΕΚ.

Δ. Η αποτελεσματικότατα ολοκληρώνει τη ζωντανή εικόνα της ΑΕΓΕΚ σήμερα και
είναι μια αδιαμφισβήτητη μεταβλητή στην προστιθέμενη αξία της.

Επενδυτική Πολιτική

Προκειμένου η διοίκηση της Εταιρίας να επιτύχει τους στόχους της, εκτιμά
ότι κατά τα προσεχή έτη θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πολιτική διεύρυνσης
συνεργασιών και έντασης επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, το
επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας αφορά κυρίως στη συμμετοχή σε μεγάλα
συγχρηματοδοτούμενα έργα και τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με διεθνείς και
ελληνικές εταιρίες του κλάδου, με στόχο την προσπόριση ανάλογων οικονομικών
ωφελειών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Ένας από τους πρωταρχικούς
στόχους του Ομίλου είναι η ανάληψη έργων που χρηματοδοτούνται κυρίως από το
Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το επενδυτικό πρόγραμμα "Αθήνα 2004"
Με δεδομένο το συγκριτικό πλεονέκτημα που δημιουργεί η

"ένταση

κεφαλαίου" στην παραγωγή, θα δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω ποιοτική και
ποσοτική αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να συμβάλλει στην
ανάληψη και εκτέλεση υψηλής ποιότητας και μεγέθους έργου, αντιστοίχου του
δυναμισμού του Ομίλου.
Επίσης, μεγάλο βάρος θα δοθεί στην επιτάχυνση της αξιοποίησης των
ακινήτων που διαθέτει ο Όμιλος. Ο τομέας αυτός κατέχει σημαντική θέση στην
οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και αποτελεί πάντοτε μια εύλογη
επενδυτική επιλογή που συνδυάζει την παραδοσιακή επένδυση σε ακίνητα με την
αξιοποίηση και την εκμετάλλευσή τους. Η ευθεία συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του
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ανελαστικού μεγέθους των γαιών και της διαχρονικής τους συμβολής στην εξέλιξη
των μακροοικονομικών μεγεθών, ενδυναμώνει το επιχείρημα και την προοπτική της
συγκεκριμένης μορφής επένδυσης.
Τέλος, θα δοθεί έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάληψη
έργων στο εξωτερικό. Προσμετρώντας την ένταση και εδραίωση του ανταγωνισμού
που υπεισέρχεται στον κλάδο, ο Όμιλος έχει εντάξει στην οπτική του και άλλες, πλην
της εγχώριας, δυνητικές αγορές, με σκοπό να αυξήσει παγκοσμίως το μερίδιο αγοράς
του.
Παρακάτω γίνεται παρουσίαση

και υπολογισμός των σημαντικότερων

χρηματοοικονομικών δεικτών της εταιρίας.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2003
-5,93%
-6,57%
7,66%

2002
-14,62%
-7,50%
5,54%

2003
2,54%
4,38%
4,33%

2002
2,60%
4,30%
4,37%

2003
28,23%
15,41%
8,17%

2002
3,19%
14,85%
7,94%

2003
-25,03%
-17,72%

2002
-16,39%
-10,50%

2003

2002

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
Μ.Ο. ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μ.Ο.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μ.Ο. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΧΡΗΜ/ΚΑ ΑΠΟΤΕΛ./ ΑΠΟΤΕΛ.
ΧΡΗΜ/ΚΑ ΑΠΟΤΕΛ./ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
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0,44
0,32

ΞΕΝΑ/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

0,35
0,19

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο δείκτης EVA™:
ΝΟΡΑΤ = Μερικά Αποτελέσιιατα (Οιρίες) ε£ εργασιών + Αποσβέσεις - Φόροι
ΝΟΡΑΤ = -3.717.587,56 + 39.229.245,89 - 331.120,70
ΝΟΡΑΤ = 35.180.537,63
C = W-ic * (1 - φ) * C-κ + Wrn * C,K
= 0,307 * (1 - 0,35) * 0,075 + 0,692 * 0,017

,C = 2,7%

Τα παραπάνω νούμερα προέκυψαν ως εξής:
________ΞΚ_________
Σύνολο Παθητικού
W
νν ικ =

C
^ικ =

115.390.788,47
= 30,7%
375.452.125,19

Ι.Κ

259.883.788,74

Σύνολο Παθητικού

375.452.125,19

= 69,2%

Κέρδη προς διάθεση 2003

4.452.454,31

Ι.Κ.

259.883.788,74

= 1,7%

Ο συντελεστής φορολογίας του εισοδήματος ημεδαπών ανώνυμων εταιριών,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2238/1194, ισούται με 35% (Φορολογική
Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Μάιος 2004, τεύχος 663). Το κόστος ξένων
κεφαλαίων, δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζεται η επιχείρηση θεωρείται κατά
προσέγγιση ίσος με 7%. Τα ξένα κεφάλαια προέρχονται από βραχυπρόθεσμο
δανεισμό.
Capital = ΠΓΊΣ - Αποσβέσεις + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησικ
ΚΚΚ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

-

Μεταβατικοί

Λογαριασμοί

Παθητικού

=

233.510.256,50+ 13.504.008,24- 114.521.158,15- 177.547,98. Άρα,
Capital = 127.895.080,62 - 39.229.245,89 + 132.315.558,61 ->
Capital = 220.981.393,34
Αντικαθιστώντας τα παραπάνω νούμερα στον τύπο, έχουμε:
EVA™ = 35.180.537,63 - 0,027 * 220.981.393,34 ->
ν-----------------V-----------------'
Κεφαλαιακή επιβάρυνση = 5.966.497,62
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EVA™ = 29.214.040

7.4 Υπολογισμός του EVA™ στην εταιρία Θεμελιοδομή

Η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 (Φ.Ε.Κ. 3051/21.12.76) με
έδρα την Αθήνα. Η έδρα της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18/06/1997,
μεταφέρθηκε στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας. Είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 8641/62/Β/86/475. Η
διάρκειά της έχει ορισθεί μέχρι το 2026. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Εταιρία
ακολούθησε μια καθαρά αναπτυξιακή πορεία, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό,
τεχνογνωσία και μηχανολογικό εξοπλισμό. Έχει να επιδείξει ένα σημαντικό
πρόγραμμα επενδύσεων σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και επιμόρφωση προσωπικού.
Ακόμη, λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001-2000. Εκτός από εργοληπτική
εταιρία 7ης τάξης στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩ ΔΕ, η ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Θεμελιώσεων (E.F.F.C.) από το 1991.
Είναι η μεγαλύτερη εργοληπτική επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδας και ο
μοναδικός όμιλος εκτός Αθηνών που έχει αποκτήσει το πτυχίο της νέας ανώτατης
τάξης (7η) του ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με κριτήρια όπως κύκλος εργασιών, ύψος
ιδίων κεφαλαίων και παγίων, ύψος επενδύσεων, ρυθμός ανάπτυξης αλλά και με
ποιοτικά κριτήρια, όπως ικανότητα του στελεχιακού της δυναμικού, τεχνογνωσία,
εύρος

του

τεχνικού

αντικειμένου,

οργανωτική

υποδομή,

αξιοπιστία

και

φερεγγυότητα, κατατάσσεται στις δέκα πρώτες ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Μετά από μακροχρόνιο και προσεκτικό σχεδιασμό των τομέων επέκτασης
των δραστηριοτήτων της, η Εταιρία μπορεί σήμερα να θεωρηθεί ως μία από τις
κορυφαίες στον ελληνικό χώρο που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα, από το σχεδίασμά,
τη μελέτη και εκτέλεση, μέχρι τη συντήρηση και λειτουργία του τεχνικού έργου.

(Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

12001

12002

12003

3,78

36,88

36,88

Δείκτες Εξέλιξης (%)
Κύκλου Εργασιών (Εταιρίας και Κ/Ξ)

Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -12,10
■ Κερδών προ Φόρων

-30,25

ί"

-

-
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Αμοιβές Δ.Σ.
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από

Φόρους Χρήσης

και

-40,81

-

-

Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης)

23,53

45,19

-6,00

Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων

0,15

16,41

18,00

6,42

-7,43

11,00

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων
5,48
Κεφαλαίων

-3,85

7,00

38

136

54

345

382

416

Προμηθευτών

31

111

182

Απαιτήσεων από πελάτες

99

151

156

Γενική Ρευστότητα

2,12

1,60

1,39

Αμεση Ρευστότητα

0,61

1,35

1,26

Ξένα/Ιδια Κεφάλαια

0,33

0,62

0,95

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

0,12

0,34

0,57

Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων

Δείκτες
(ημέρες)

Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας

Αποθεμάτων
Απαιτήσεων από
κοινοπραξίες

πελάτες,

χρεώστες

&

Δείκτες Ρευστότητας (:1)

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:Ι)

Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών

Στη χρήση 2003 ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας, ο αμιγής και από
κοινοπραξίες, ανήλθε σε € 156,08 εκατ. έναντι € 98,76 εκατ. το 2002, παρουσίασε
δηλαδή αύξηση κατά 58%. Σημαντική αύξηση κατά 91,6% παρουσίασε ο αμιγής
κύκλος εργασιών (έσοδα έργων) της Εταιρίας ο οποίος ανήλθε σε € 115,36 εκατ.
έναντι € 60,21 εκατ. το 2002. Το κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε € 14,73
εκατ. έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 9,74 εκατ. το 2002.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2003 ανήλθε σε 180,56 εκατ. Ευρώ
έναντι 116,19 εκατ. Ευρώ το 2002, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 55,4%. Τα
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετόχων
μειοψηφίας

ανήλθαν

σε

14,29

εκατ.

Ευρώ

έναντι

αρνητικού

αντίστοιχου

αποτελέσματος 10,21 εκατ. Ευρώ το 2002.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε € 126,37 εκατ. στις
31/12/2003 έναντι € 128,48 εκατ. στις 31/12/2002, μείωση κατά 1,69% και του
Ομίλου αντίστοιχα σε € 128,37 εκατ. έναντι € 128,40 στις 31/12/2002.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση η οποία
αποτυπώνει την συνεχή επέκταση και εξέλιξη της Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα το
σύνολο του ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε σε € 248.413,22 χιλ. τη χρήση 2003
έναντι € 208.778,44 χιλ. και

€ 179.353,94 χιλ. στις χρήσεις 2002 και 2001

αντίστοιχα.
Ενσώματα Πάγια

Για την τριετία 2001-2003 ο πάγιος εξοπλισμός της Εταιρίας αυξήθηκε ανερχόμενος
σε αξίες κτήσης σε € 55.448,98 χιλ. 2003 έναντι € 41.057,77 χιλ. το 2001. Η αύξηση
αυτή οφείλεται αφενός στην ενσωμάτωση των παγίων των απορροφηθεισών εταιριών
και αφετέρου στις σημαντικές επενδύσεις της Εταιρίας σε πάγια (γήπεδα-οικόπεδα,
κτίρια,

μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α.). Όπως αναφέρεται στο προσάρτημα

ισολογισμού της χρήσης 2002, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές
κτήσεως πλέον αξίας

βελτιώσεων, προσθηκών

και αναπροσαρμογών

και

είναι

μειωμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας την τριετία 2001-2003 ανήλθαν από € 37.959,16
χιλ. το 2001 σε €139.109,12 χιλ. το 2003 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του
266,47%. Η διόγκωση των απαιτήσεων ακολουθεί την αύξηση του συνολικού κύκλου
εργασιών της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων για τη
χρήση 2003 αφορά απαιτήσεις από κοινοπραξίες (44,12%), το υπόλοιπο απαιτήσεις
από πελάτες (41,25%) και ένα μικρότερο μέρος σε λοιπές απαιτήσεις. Η είσπραξη
των απαιτήσεων της Εταιρίας θεωρείται ασφαλής και πραγματοποιείται κατά 85,7%
εντός του έτους. Σημειώνεται ότι η ανάλυση της ενηλικίωσης αποτελεί πρόβλεψη της
Εταιρίας.
Διαθέσιμα

Τα

διαθέσιμα

της Εταιρίας

ρευστότητας, η οποία

αποσκοπούν

στη

διατήρηση

της

απαιτούμενης

χρησιμοποιείται για την κάλυψη αφενός των παραγωγικών

αναγκών των εκτελούμενών έργων και αφετέρου των λειτουργικών αναγκών της
Εταιρίας. Η σημαντική μείωσή τους από € 20.150,45 χιλ. το 2002 σε €2.065,37 χιλ.
οφείλεται στη ρευστοποίηση από την Εταιρία καταθέσεων όψεως και προθεσμίας
ύψους €16.082,76 χιλ. που είχαν τοποθετηθεί στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, με το
προϊόν

της

ρευστοποίησης των τοποθετήσεων αυτών καλύφθηκαν τα ποσά που

αντιστοιχούσαν στη συμμετοχή της Εταιρίας στις αντίστοιχου συνολικού ύψους
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αυξήσεις κεφαλαίων των θυγατρικών και των λοιπών συνδεδεμένων εταιριών οι
οποίες

πραγματοποιήθηκαν

μέσα

στο

Δ'

τρίμηνο

του

2003

ενόψει

της

υλοποίησης/ολοκλήρωσης των επενδυτικών προγραμμάτων των εταιριών αυτών.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στη χρήση 2003 σε € 126.374,50 χιλ.
από € 128.487,95 χιλ. στη χρήση 2002 και € 133.669,82 χιλ. στη χρήση 2001. Το
μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 22.317,54 χιλ. την 31/12/2003 διαιρούμενο σε
34.334.677 ονομαστικές μετοχές των € 0,65 η κάθε μία μετά την αύξηση κεφαλαίου
από την συγχώνευση με απορρόφηση της NESTOS Α.Τ.Ε. Σημαντικό μέρος των
ιδίων κεφαλαίων καταλαμβάνει ποσό € 82.999,18 χιλ. στον λογαριασμό «Διαφορά
από Έκδοση υπέρ το Άρτιο» το οποίο σχηματίσθηκε από την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου με μετρητά που πραγματοποίησε η Εταιρία την χρονική περίοδο 19/1120/12/1999, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή
και ιδιωτική τοποθέτηση της NESTOS Α.Τ.Ε. που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του

2001.
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν σύμβαση δανείου που η λήξη για την
αποπληρωμή, αρχίζει από την χρήση 2005 και μετά. Το ύψος των δόσεων αυτών
ανέρχονται σε € 1.500,00 χιλ.. Οι δόσεις που οφείλονται μέσα στη χρήση του 2004
εμφανίζονται στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση» ύψους € 500,00 χιλ.
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας παρουσιάζουν αύξηση την τριετία
2000-2002 και διαμορφώνονται σε € 113.078,14 χιλ. την 31.12.2003, από €77.978,03
χιλ. την 31.12.2002 και € 43.671,88 χιλ. την 31.12.2001.

Όσον αφορά τον δείκτη EVA™, αυτός υπολογίζεται παρακάτω:
ΝΟΡΑΤ = Μερικά Αποτελέσιιατα ίκέρδη) ε£ εργασιών + Αποσβέσεις - Φόροι
ΝΟΡΑΤ = 5.968.005,45 + 54.138.416 - 1.729.540 = 58.376.881,45
ΝΟΡΑΤ = 58.376.881,45

C = W-K * (1 - φ) * C?r + Wnc * CK
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Economic Value Added

Πρακτική εωαριιονή του EVA™ σε εταιοίβί

= 0,45 * (1 - 0,35) * 0,07 + 0,53 * 0,103 -> C = 7,5%
Τα παραπάνω νούμερα προέκυψαν ως εξής:

W
rv ικ =

r
=
^ΙΚ

Ξ.Κ________

112.645.854,24

Σύνολο Παθητικού

251.683.385,96

Ι.Κ

131.577.002,53

Σύνολο Παθητικού

251.683.385,96

= 45%

= 53%

Κέρδη προς διάθεση 2003

13.003.560

Ι.Κ.

126.374.496

= 10,3%

Ο συντελεστής φορολογίας του εισοδήματος ημεδαπών ανώνυμων εταιριών,
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2238/1194, ισούται με 35% (Φορολογική
Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Μάιος 2004, τεύχος 663). Το κόστος ξένων
κεφαλαίων, δηλαδή το κόστος με το οποίο δανείζεται η επιχείρηση θεωρείται κατά
προσέγγιση ίσος με 7%. Τα ξένα κεφάλαια προέρχονται από βραχυπρόθεσμο
δανεισμό.
Capital = ΠΠΣ - Αποσβέσεις + Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
ΚΚΚ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού . Βραχυπρόθεσμες

Υποχρεώσεις

-

Μεταβατικοί

Λογαριασμοί

Παθητικού

=

167.837.383 + 2.114.961,2 - 109.745.854,24 - 6.341.726,92 = 53.864.763,04. Άρα,
Capital = 77.632.276,26 - 54.138.416 + 53.864.763,04

[Capital = 77.358.623,3

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω νούμερα στον τύπο, έχουμε:
EVA ΤΜ

58.376.881,45 - 0,075 * 77.358.623,3 -»
^
V
7
Κεφαλαιακή επιβάρυνση = 5.801.896,7
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I. ΤΑΪΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟ ΜΙΓΜΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 31ns ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 - 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34386/59/Β/95/16.
ΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
υνοήί1αγμαυκέ3 διαφορέί δανείων

ΠΟΣΑ ΚΛΒΟΜ.
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 2003
ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ AJEIA ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
0,00 1. Μετοχικό κεφάλαιο
0.00
0.00
0,00
334.176.72
(700.000 μα. npos 2,93 ευρώ εκόσιη)
2.065 000.00
1. Καιοβλημένο
[V. ΑποΟεματικά κεφάλαια
0,00
199.012,79
203.280,50
0,00
203.280,50
199.012,79
126.042,13
1. Τακηκό αποθεμαηκό
384.197,94
387.197.81
546.294,76
162.096,82
560.288,65
173.090,84
5. Αφορολ. αποθ/κό οδικών
1.110 564,07
διατάξεων νόμων
385.120,44
848.959,46
980.213,76
595.093,32
572.991,83
275.967.63
1 236.606.20
286 626,85
149.315,27 V. Αποτελέσματα εκ νέο
138 862,07
452.346,25
435.942,12
313 484,18
50.834,40
30.735,13
95.798,95
61.269,84
34.529,11
81.569,53
1.059.053.88
Υπόήοιπο κερδών χρήσεαΛ as νέο
1 148.381.57
2.160.673.81 1.120.836.69 1 039 837.12 2.243.032.96 1 094.651.39
4.360.660.08
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμεί υποχρεώσει
0.00
3.427.01
4.061.39
II. Βραχυπρόθεσμεί υποχρεώσει
1.152.442.96
1.377 440.85
203.401,77
1. ΠρομηΘευτά
2α. Επιιαγέί πήηρωιέε3 (μετ/vEs)
729 231,65
3. Τράηεζεε
2 114 113.08
627,50
8.638,71
385.859,14
5. ΥποχρεώθΒ5 οηό φόροικ-ιέλη
43.989,51
82.355,69 6. Αοφολισηκοί οργανισμοί
86 429,08
0,00
377.592,46
Σύνοήο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
3.519 034.72
50.361,80 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
74.269,55
133.344.99 2. Έξοδα χρήσεακ δουλευμένα
504.490.23
0.00

ΑΞΙΑ ΚΤΉΣΕΩΣ
334.176.72

ΤΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
νσώμαιεχ ακη/ηιοποιήσεΗ
ήηεδα - Οικόπεδα
Όρια & ιεχνικά έργα
ιΙηχΑα - ιεχν. εγκ/otis
ί rloinos μηχ/KOS εξοπλισμό5
Λετοφορικό μέσο
πιπΠο & flomos εξοπήισμι05
,ύνολο ακινητοηοιήσεων (Γ1Ι)
Ευμμαοχέ5 & άλλεε μακρ/σμεε
χρηματοοικονομικά απαιτήσετε
Λίμμετοχέί σε αυνδεδεμένεε επιχειρήσετε
λο (Β+0
ΓΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
\ποθέμαια
ίμπορεύμαια
Προϊόντα
Παραγωγή σε εξέήιξη
Ανοήώσιμα υήικά & np(i)tES Cirte
Αηαιτήσεκ

Πε/Μιβ

1.394.855,16
3.104.608,82
168.800,17
5.879.184,28

1.447.692,68
37.808,10
2.248.137,27
1.545.376,20
4.169,38
5.283.183,63

20.358,29
98.221,15
118.579.44

23.274,15
28.140,71
51.414,86

1.210.920,13

0.00

Γραμμόυα εισπρακτέο χπριοφυλοκίου
EnnoyES ειοηρακτέΒ
epax/ajiES αηαιτήσεκ κατά συνδ/νων επιχειρήσεων
Χρεώστε/ διάφορα
Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσετε όψεακ
Σύνολο κυκλ/vros ενφγηιικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΛ/)

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 20Q2

2.065.000.00
126.042,13
1.110.564.07
1.236.606.20
1.398.770.95
4.700.377.15
701.66
142.069,52
699.508,62
907.277,48
68.706,54
75.952,97
1 893.515.13
25.792.50

6.502.253,95

5.467.943,48

ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (8+Γ+Δ)
ΓΑΡΙΑΣΜΟΙΤΑΙΕΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί Λογ/σμοί εγγυήσεων

7 879.694,80

7.879.694.Ε0

1.206.467.01

6.620.386,44 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΈΕΩΣ ΠΙΠΟΤΙΚΟΙ
1.003.347.02 2. Πιστωτικοί λογ/σμα εγγυήσεων

1.206.467.01

1.003 347.02

ΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.086.161.81

7.623.733,46 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.086.161.81

7.623 733.46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΟΣ 31ns ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (171/2003 - 31/12/2003)
ΤΟΤΈΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
:λοε εργοσιών (πωλήαεκ)
Εταιρεία
Κοινοπραξιών

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 2003

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 2002

4.945.200,77
4.945.200,77
372.428,65
5.317.629,42

Τον. Kooros πωλήοεων
πό οποτ/ια (κέρδη) έκμ/σεωε
έον: 1. Άλλα έοοδα εκμ/σεακ
ιολο
Ιον: 1. Έξοδα διακ. λειιουργίαε
3. Έξοδα λειτ. διαθέσεακ
φικό αηοτ/το (κέρδη) εκμ/σεακ
έον. 1 .Έσοδο συμμετοχών
:ίον: 3. Χρεωστικοί ιόκα
Ιικά αποτΛο (κέρδη) εκμ/σεακ
ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2.Έκτακτα κέρδη
2 Ektokies ζημι'Β
τον: Σύνολο οποαβ. παγίων στοιχείων
Ιον Οι από ουτέε ενσ/νεε στο λειτ. kooios
3ΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΟΣ

5.992 088,45
5.992.088,45
334.874,18
6.326.962,63

4,432.896,30
512.304,47
339.082,36
851.386,83
340.753,94
341.387,24
169.245,65
1.478,67
98,169,82

110.696,70
80.713,50

96.691,15
72.554,50

5,536 597,87
455:490,58
520.380,23
975 870,81
253.427,26
335.841,79
386.601,76
21.062,08
67.717,71

204.255,24
204.255,24

0,00

2.038,81
218.239,63
218.239,63

102.537,70

Κοθορό αηοι/το (κέρδη) χρήοεακ
Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
Μεταφορά από αφορ. αποθ.
Διαφορέ5 φορολογικού εήέγχου
Μείον: 1. (Dopos εκχ>δήματο5
Κέρδη npos διάθεση
Η διάθεση ίων κερδών γίνεται οκ εξήε:
1. Τοκιικό αποθ/κό
6β. Αφορ. αποθ. Ν. 2601/98
6γ. Αποθ/κό από αφ/ια κέρδη
ιεχν. & οικοδ. επιχ/σεων
8. Υπόλοιπο κερδών εκ νέο

46.655,63
339.946,13

0,00
29.983,20
102.537,70

6.620.386.44

2,038,81
337.907,32

0,00
337 907,32

ΧΡΗΣΕΟΣ 20(13

ΧΡΗΣΕΟΣ 2002

102.537,70
1.398.770,95
0,00
400.662,00
41.592.77
1.059.053.83

337.907,32
799 818,58
511.978,37
0,00
62.816.69
1 586.887.58

0,00
0,00

10.981,99
156 072,56

0,00
1.059.053,83
1.059.053.88

21.062,08
1.398.770,95
1.586.837.58

Σέρρε5,15 Απριλίου 2004
ΟΠΡΟΕΔ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ

ιΧ
I. ΤΑίΡΗΣ

Γ. ΤΑΙΡΗΣ

Σ. ΧΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΠΣΤΗ
Ποο5 ίου κ.κ. Μετόχου; ins Avaivuuns Eiaipeias «I, ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΈΤΕ»
ιίαμε os ανωτέρω Οικονομικέε Κτπαστόαεκ καθτίκ και το σχετικό Προσάρτημα ins Ανώνυμέ Εταιρεικ «I. ΤΑΙΡΗΣ ΑΒΕΤΕ» ins εταιρικήε χρήοεακ ηου έίΤηξε την 31η Δεκεμβρίου 2003. Ο έλεγχόε pas, έγινε ούμφωτία με os
όξεκ του άρθρου 37 tou Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών” και ns ελεγκτικά διαδικασία ηου κρίνομε κατάλληλε5, βάσει των ορχών και κανόνων ελεγκπκήε ηου ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
ποιοι είναι σύμφωνοι με ns βασικέί apx/s των Διεθνών Ελεγκηκών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή pas τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η ααιρία κοι pas δόθηκαν οι οναγκαίε; για τον έλεγχο πληροφορώ και επεξηγήσεκ
ζητήσαμε. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδτκ tns απογραφήε σε σχέση με ιήν προηγούμενη χρήση και το kooios παρσγωγή5 που προκύπτει οπό τα λογιστικό βιβλία, προσδιορίστηκε με βάση os παραδεγμένα αρχά λογισμού
κόστοικ. Εηαληθεύαομε τη συμφωνία του περιεχομένου ms εκθέσεακ Λιαχειρίσεΐικ του Διοικητικού Συμβουλίου npos την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με os αχευκέε Οικονομικέί Κοιασισσεκ. Το Προαάριημα
ιλαμβάνει os πληροφορίεε που προβλέηοντοι από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Η εταιρία εφάρμοσε οωστά το Ελληνικό Γενικό Λογισοκό Σχέδιο. Από τον έλεγχό pas προέκυψε το εξήε: 1) Η παιρίο
τχώρηοε αε χρέωση του λογαριασμού του ενεργητικού 84 "Λοιπό έξοδο εγκαταστόαεακ" χρεωστικέ5 συναλλαγματικά διοτρορέί ΰψου/ 334.176,72 ευρώ που ανέκυιιιαν ατη χρήση tou 2002 βάσει ίου φορολογικού νόμου
τμηματική απόσβεση, ενώ θα έπρεπε να επιβαρυνθούν το αποιελέαμστα xpnons με ολόκληρο το ποσό 2) Οι κοινοπραξία τεχνικών έργων στκ οποίεε συμμετέχει η εταιρεία δεν ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή. 3) Η εταιρία
ελεγχθεί φορολογικά μέσα στη χρήση ίου 2003 για its χριισεκ 1995-1999. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά και γιο ns χρήοεκ 2000 έακ 2003 και ids εκ τούτου οι ψορολογτκέε ns υποχρεώσει δεν έχουν
ιτικοποιηθεί. Κατά τη γνώμη pas, οι ανωτέρω οικονομικέ/, κπταστύσεκ οι οποία προκύπτουν αϊτό τα βιβλίο και στοιχεία ins εταιρίαε απεικονίζουν μα3 με το Προσόριημα, αφού ληφθούν υπόψη οι παρυπάνω ποροτημήσεκ
, την περιουσιακή διάρθρωση κοι την οικονομική θέση ins Eiaipcas κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, καθτίκ και τα οποτελέοματα χρήοεωε που έληξε αυτή την ημερομηνίσ, βάοει των σχεακών διατάξεων που ιοχύουν κοι
ισηκών αρχών, οι onoicS έχουν γίνει γενικό παραδεκτά και όεν διαφέρουν από εκείνεε που π Εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση εκτό5 από την περίπτωση ms ανωτέρω, υη' οριθμ. 1, παρατήρησή pas
Σέρρεί Ό. Αηριλίοΐ' lr'r'A
α ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ηυΠΠΉΣ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL

Μ ojpi os
ΜΑΡΙΟΣ ΌΥΧΑΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 12661
PRIME AUDIT ΕΠΕ

Ψ'ΐ)Υα>

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
12/2003) Α.Μ Α.Ε. 13&48Λ)θ/Β/8β/03
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 EURO
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Ανσπόσβ. Αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. ΕΕΟΔΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
». Λοιπά έξοδα ιγκστσστάσεως
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΠΓΠΚΟ
L Ασώμστες σκινητοποιήσεις
1. Λοιπές σσώμστες σκινητοποιήσεις

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Ανσπόσβ. Αξία

4.432.996,12

3.888.302,77

564.896,35

3.822.594,82

2.720.431.15

1.102.183.87

18.118.787.14

8.448.706.74

9.670.060.40

18.118.787.14

3.223.363.37

12.893.413.77

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
2002 (EURO)

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΟΙ
2003 (EURO)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
L Μετοχικό κεφάλαιο
(112.828.710 μετοχές των 8,87 Euro)
1. Κετταβλημένο

87.985J237.70

97.995.237.70
97.995.237.70

I. Διαφορά οπό έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο

117.580.532.20

L Ενσώματες ακίνηταποιήσεις
1. Γήπβδσ-Οιεόττεβο

10.844.402,49
10.844.402,49
2.954.594.20
.. 1.050 180,07----- .4 093 89121,------2 >18.818.33
1. Ηέίψ/ττΛ Τεχντκάς6ΓΚ»τ κσιΙ|»πυΐρπηΗέιύξΓι^πελ<7»^άθφ9·|8θ>ιπ*2Αθβ.·»4«.8»»π<ΙΙίΜ9Λ9βΑ«5
L ΜΜΡφορΔιθμόάαΕγκατ και λοιάά^μην/κάς ιέαττλ. 26.STS 064,21 «8.688.848,58
18.610.1*0,61'
7« isT.m,π
26 586 891,51
6. «πεπλε* Δ.λαχπός εξοπλισμός
29.881.088,08
14.068 687,56
3 858.854,63
'. ΑκτνητοττΟΙήσος στέά εκτέλεση και προκαταβολές
862.803,03
'
882.403,03
1.799.616,11
120.680.758.04
83.968 995.57
58.722.752.47 102.661 684,84
Σύνολο σκτνητοποιήσεων (Π ♦ ΓΗ)
131.808.525.18
70.413.702.31
56 392,822.97 115.778.631.95_

928.632.4»
3ΧΘΘΦΛ91
1*611. *V*,S5'
13.8(2.826.38
51 507.337J3
54.730.691.30

2.954.594,28
UUJSMl·
36αΒ·*91>ί9Τ
ιβμκο·;··'

6 124.684,98
1.799.818,11
51.154.348,81
64,0*7.750.58

III Διαφορές ανσπροο/γής - Ετπχορ. επενδύσεις
Οι .Διαφορές ππόηινστΤρφσπβ|ί«4ήαξέο<ώ5ΐ|ΒΒς,...
3*
αξέπςιμετ»«μΜΟΒ|ρίογράφων
2.~ Alq»4p*frim6 Κ1<^>τ>Κ*>»ΜΡγι1
38 470,35
2. 4·ιΠ·Μ 'πιρ»ου·τιτύΓ»^τροτ»(α)'<ι'μπ<, 7.197.707,08
IV. Αηο9εμστικά κεφάλαια
1. Τακτικό αττοβιμστικό
4. Έκτακτα σποβεματικά

ι -ν

7234.177,43

8.038.383.77
37.994.878.53

4.304.827,32
28.334.25720

71.515.093,40

15.518.483,94
48.157.370.49
' 282.110.630,03

5. Αφορολσγαποβεμαπκά
ειδικών διατάξεων νόμων

Λ Συμμηοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σι σννβεμένκς επιχιιρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοτττές επιχειρήσεις
7. Λοιπές μσκρσπρόόεσμες απσττήσετς

73.944.501,89
49.888.820,92
118.923,12
125.732.245,83

82.958280,02
45 368.766,94
135.028,99
128.482.078,95
194.954.901.82

Σύνολο παγίου ενεργητικού (Π*Γ9*Γ1Ι)

189.780.008.31

Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
5. Προκαταβολές γτα αγορές αποθεμάτων
Η. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
ο-Επιταγές ιιοιιμακιέες (μεταχρονολογημένες)
8. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από κοινοπραξίες συμμετοχής μας
0Επισφαλείς - ΕτγΙΒμμ πελάτες και χρεώστες
1.Χρεώστες διάφοροι
2 Λογαριασμοί διαχιιρίσιως προκαταβολών Α πιστώσεων

3.499.999.88
234.780,82

148.939,80
1.098.517,09

3.724^80^8·

1.243.458.86

132.479.500,74
5.334.481,42
91.541.982,52
884.388,48
83.101.638,14

•8J45.87S.25
57.088.858,48
•80.745,01
29.453.558,41
1.297.397.13
184.744.237.21

1.437.890,92
274.788.982.22

■.Χρεόγραφα
1. Μετοχές
3. Λοιπό χρεόγραφα

Σύνολο ιδίων ■εφαλαίων (AHAI*AJU*AJV)

294.295.040,73

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
I. Προμηθευτές
4.
5.
8.
9.
18.
II.

80.949.982,44

Προκαταβολές πιλοτών
Υποχρεώσεις από φάρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποχριώσιις προς Κ/ξΙις συμμετοχής μας
Μερίσματα πληρωτέα
Πεστωτές διάφοροι

Σύνολο υττοχριώσιων (ΓΗ)
432.788,55
499.980,00

29.895.693,09
7.578.194.24

18.512.898.30
29.883.557,88
2.814 385.25
41.788.053,78
45.488.400.28
33.319.408.28
230 818.742,81

24.184.95422
2.431.177,14
44.811.999,81
45.358.583.11
32.089.984,78
192.948.498.09

JSOJirTgjljg^

182.948.496.09

414277,80
499.980,00
914.257,80

932.768.55
IV. Διαθέσιμα
254.882,18

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όφιως και προθεσμίας

2.560.855,87
70.617.498,14

87.545.887,57
87.830.749.78
347.277.279^1

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΗΔΙΗΔΙίεΔΙΥ)
Ε. ΜΕΤΛΒΛΤΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσιως εισπρακτέα

73.078.348,01
259.950297.90

891.779,92
2.955,78
994,713,70.

1255.530,89
101,38

Δ.
1.
2.
3.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα ιπομένων χρήσιων
Έξοδα χρήσεως δούλευμένα
Λοιποί μκταβσττκοΙ λογ/σμοΙ Πα8ητικο0

18.523.000,00
82.840,81
18.005.849.91

432.118.098.90

ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΒτΓτΔτΕ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΪΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. ΧρηκοπκοΙ Ασγ/σμοΙ εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών

471.773.Ι54.03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΛτΒτΓτΔ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλιιών

1. Η cnnpda γβ τη λσγκτπκσττοίηση tou σπυτελέσματος εκτελέσεως συμβάσεων έργων ακολουθεί, κατά πάγια τσκτκή. τη μέθοδο της τμημστκής περστώοεως. 2. Στα ηάγπ στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχτχιν εμπράγματα ή άλλα βάρη. 3. Δεν υφίστανται
εττΕικχς απαιτήοεις ή υπό δκκτηοίσ διαφορές της εταιρείας καθώς και anoyiiuu, δαασπκών ή δηπητκών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οτονομκή καιάαιυοη έ| λεπουργίσ π^ςεπηρείος. 4. Ο εγγυητικές επκπολές συμμετοχής
σι δημοπρασίες που δεν περιλαμβάνονται στους λογ/σμούς τάζεως ανέρχονται στο ποσό των 49.096 890,00 € >. Το απασχολούμενε» προσωπκό ανέρχεται σε 2.192 άτομα. I. Οι βαοκές λσγιστκές αρχές που πιρήθηκειν εΜπ όμοκς με αυτές της 31/12/2002.
7. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία προέβη σι αναπροσαρμογή των ακινήτων της στην εύλογη αξία αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004. Η προκύψοσα υπεραξία, μετά το συμψηφισμό μέρους των (ημών από σποε^ηση συμμετοχών,
εμφανίζεται στο λογσροσμά AHI2 ίου Ποθητκοΰ. 8. Το κσνδύλο του Ασγαρβσμού Δ13 του Ενεργήοκού αφορά κόστος έργου που είχε οοελεοθεΙ και δεν είχε πμαλογηθϋ μέχρι 31/12/2003 και μέχρι την ημερομηνία χορηγήαεως του τηστσποκμκού
ελέγχου μος. ε(χι τιμολογηθεί στο σύνολό του. 9. Το κονδϋλ» ιου λογαριασμού Δ1 του Παθηπκού, αφορά ίο μέρος εκείνο της αξίας ορκττκού συμβολαίου πώλησης σνιγειρόμενης οκοδομής (αρχικό ι^ιημα μεΐον έσοδο που σνπσπνχεί στο κδστος της
παροόσης χρήσεως). το οποίο θα μετσφερθεΐ στα έσοδα τμημσπκά, ανάλογα με το πρσγματοποούμενο κόστος ανέγερσης της οικοδομής. 18. Ημερομηνία π*ποπο6)σης τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά: 5/7/00. Κεφάλαπ
που αντλήθηκαν 118.438.539,40 ί Έξοδα έκδοσης 1.058.740,13 € Περίοδος άσκησης δ*πώμστας:2/β/00-2/7/00. Ημερομηνία εισαγωγής νέων μετοχών στο ΧΑ.: 17/7/00. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2002 8 η
σχπική έκθεση δημοσιεύτηκε σπς 27/2/2003 σπς εφημερίδες ΕΘΝΟΣ 8 ΗΜΕΡΗΣΙΑ. 11. Η εταιρεία έχο ελεγχθεί από πς φορολσγκές ορχίς μέχρι και τη χρήση 2001 και κσπί συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις γιο τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν
κσιοσπΙ ορχττκές
_ΚΑΤΑΣΤΛΣΗΑΟΧΑΡΙΑΙΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31 γ< ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2083
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO
L ΑττοΓκλέετρεετα εκμειαλλκύστως (έργων)
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας
β) Κοινοπραξιών

487.068.083,99
393.450.391,68
880.518.455.87

Μείον: Κόστος έργων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών

302.620.485,30
447.480.478,48

Ολικό οττοτελέσμστα (κέρδη) εξ εργασιών και συμμετοχών
Ε Πλέον (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1 Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδο προηγούμενων χρήσιων

85.444.838,62
2.559.114,68
•74243,77

5.670.12829
1.190J71,B2
15.420 33022

36J76.016.33

9.821206,88

120.939282,19

81.848.388,37
110.775.178,42

17.834,01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙ. 8 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΗΜΗΤΡΗΣΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ

996 527,31

Υ**τ« “ς εξής:
1. Τακτικό Αποθεμσττκό
2. Πρώτα Μίρκτμα
5. Ειδικό και έκτακτα σττοβιμσπκά :
-Έκτακτα αποδεμσπκό
-Έκτακτο σττοθ. (Μ.2579/96, Ν2954/01)
I. Αφορολόγητα αποόεμαπκό
(αρβ.7 Ν.2946/01)
6γ. ΑττοΟεμαπκά από Κέρδη Τεχνικών
8 οικοδομ. ετπχειρήσιων
7. Αμοιβές από ποσοστό μελών Δ.Σ.

-3.970202,70

00210,53
1.974.489,30

2.078.805,92

14.370.143,65

3.309218,69

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΙ ΚΑΛΛίΤΣΑΜΤΧΗΧ

13.597.457,11

38.629.731,79
453.403,80
19.518,41

37.035.493,74
348.784,50
30.333,47

3.731.558,45
45.050.684,00

3.370.883,89
45.050.884,80

10.I18J8024
842.038,09

18.789.503,15
847.742,80

9.038.225,49
750.006,08

3238.611,89
750.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

Ανάλυση συλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας
σύμφωνα με την 4Ψήφια ταξινόμηση του ΣΤΛΚΟΔ 03

35.500,00
4.081.589,55

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
2002 EURO
104.095.832,55

Μείον: Φόρος εισοδήματος
Φόρος σετοβεμ. (Ν2579/Ι8, Η. 2954/01)
Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι
Κίρβη προς βιάβεση
Η διάθεση των κερδών

22.404,92
42.868,84
385.003,47

73258,88
11.595,58

-1.828.730,89

Οργανκά κ« έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Ο αετό αυτές ενσωματωμένες
στο λιπουργκό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
2003 EURO
Κσθαρά αποτελέσματα
(κέρδη χρήσιως)
Πλέον : Αφορολ. Αποβεμαπκά προς
φορολογία (Η.2579/98, Ν. 2984/01)
Σύνολο

7α. Διανομή κερδών στο προσωπικό

3.341.515,22
883.873,00
«8.401,33

302 620.485,30

25.181.059.93
1.751.482,90
28912.522,13
7J85.733.08
18.828.718,15

72.178.787,83
1.528.255,88
298 402,83

Miiov : 2-Έξοβα Α ζημιές συμμετοχών σε κοινοπραξίες
■αι χρεογράφων
13.726359,97
3. Χρεωστικοί τόκοι κοι συναφή έξοδα
1.991.490,25
4. Έξοδα πρσγρσμ. Επιμ. Προσωπ.
1209 603,40
Μείον: Ετπχορ. για πρσγρσμ. Επιμ. Προσωπ. 1.209.603,40

3. Έξοδο προηγούμενων χρήσεων

487 066,063,99

399.667.559,53
8729».504,48
4.483.584,95
71.882.088,41
1.498.823,55

Πλέον 1. Αλλα έσοδα υψεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1, Έξοδο διοικητικής λειτουργίας
Μερικό αποτελέσματα (κέρδη) κξ εργασιών
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών
2. Έσοδα χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΟΙ 2002 EURO

42 50.614,98

Κατεδάφιση Κπρίων - ικτέλιση χωμέκών εργασιών
Κατασκευή κπρίων Α τεχνικών έργων πολ. μηχ.
Κατασκευή αντοκήιων οδών, αεροδρ. Α αΟλητκγκ.
Κατασκευή υδραυλικών Α λιμενικών έργων

«61.1
«52.1
«52.3
452.4

Αλλα κατασκευαστικό έργα με εργασίες ειδικής φύσης
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
Λοιπές εγκαταστάσεις κηρίων
Αλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηριότητες

«52.9
«53.3
«53.9
632.1

Αλλες βοηθητικές μεταφορικές δρσστηρ. μέσω υδατίνων οδών
Αγορσττυιλησία ιδιόκτητων ακινήτων

832.2
7812

Αθήνα, 36 Απριλίου 2004
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΙΑ

Ο ΔΕΥΘΥΝΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ I ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ

Erototiac
2.983271,07
195.307.986,95
233.918.713,09
13.817.402.09

Κοποποοξιών
1.480.482,31
263.490 459,62
101.307.481,34
22.8*3.405,13
1.174233,38

1.974.333,38

804.738,31
1.711431,72
57.088,89

1.845.50328
8.922.926,82
1.712.431,72
57.088,89

313.450 391.68

12J27.000.00
660 516.455.67

1.845.503, a
8.318.18821

12.827.000,00
487.086 063,99

Σύνολο
4.423.753,38
45I.798.445.I7
33S294.164.43
38.660.807,92

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΟΛΓΑ L ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΙΑΕΓΕΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΙΟΛΟΠΙΜΟΙ Trains atKEM8PIQY2003-XPtgH 54π (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) ΑΡΜΑ Ε. 13ΖδίΛ)&&Β6ΛΗ5 (Ποαί ίυρώί

Λ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
nor*(ληομρμmtunt »α
nauπρομογμιμ wna
K&AiMKM.
A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΕΤΟΔΑ ΕΙΚΑΤΑΓΤΑΣΕΩΕ
ΑΓΛΠΚΙΚΙΕ
ΑΠΟΠΕΧΗΣ ΑΗΛΠ.Λ1ΙΑ ΑΠΑ ΚΤΚΓΕΟΙ ΑΠΟΙίΕΠΙΙ
mam και
L ΚεμόΔσιο Μηοηκά
t. ϊ{ρ6οίου^4Γν(^ητοΐΛΧόαΒΛ
207033
2.07C.93
0 00
1070.93
1070.9?
(MnmEs «ολ* 79.875 000
4. Λαπά Ε$3δο cyreEOOUXms
4397 159.80 3.8S4 37937542 779.83
S 27* 181.16 4 18083592 109734524
4399230'Ti 3.356 45090~ S42.779.83
4 181906,85 l.09>. 34534
noa*yajas3.l95000 bv Ι.77Ευοώβΰσ3ΐ1
ΙίνσΔο εξό&.v e^craTixs'ji
r. runo ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
147033900.00
l Ααομσττκ odvmooorfKm
147.033^00.06
1 Διομορό one άδοση
3. Yrcpo?a inotnn (Goat**.!)
3802.416.83
3 802 415.83
0.00 3 602 415.83 1 90U08.42 1901208.41
3 883 766 49
776 75330 3 107,013,19 3 883 766.49
0,00 3 883 766,49
106 73019025
7.686 183.32 ~4.379.li0J3 3 10701119~T 6861301 T90120842 5 3497490
1067301902^
Λ Ajof. βναηρ/γτΒ-Επτχ. mcv6.
l Ενσάμηο «κΜίτοπουίαοί
I. ΓΝϊδο -Oftsfo
1. Awrtsond(OT«x3a5txr^a9B
3. ΚΓρμ 4 ϊτνυά Εργα
oupuraruv «α >κσγρόμων
4. Mnro.Aunj crv ΓγτσιηστίκτΛ
1 loot* arvj σκτροάκυαγΑ o6as
S tore prrtOs tfovkpis
iVwti-v φηηχή cntiw
41 931 709.96 22.950 092.71 11931 617.15 40 711.867.04 21 024 651.16 19 687215.88
5. Μπαοορεό Mioo
1177 197,77 6 706 VSJO 1 470 6222» 8110684.91 6 7W 510.47 1 406 174.44
6 IrvnAo 8 Aorbs (ΕοηΑτμιόΐ
2.439 137,58 2.165 975.9? 273861.66
1388774,69 195627520
432 499,49
7. ΑαΛκι uni απίΔ 4 npov/AEs ropa*
1352 467.70
0 00 1.551467.70 9 672 220.75
0.00 9.672220,75 TV. ΑηοΟτμσσι* κκμάΔσω
1. Τοπικό οηοθεμοικό
2976 689.77
Moov Into * πβΛκττ
>4 914 095.67 3? 229 2 45.89 35 714 849,71 88.670 285.66 34 414 301.84 54 115913.12
Λ unofynoi αυμμ. 8 ιρεσγρ
npaaupoc*
19 424 640,79
I64A7 951.02
90293.117.18
98189028.51
3. Ε·6"β {ίχΛφσ ιό
254J71.79
1.087 221.50
1.044 989.50
1174007,79
_9§5540Τ8.0Ϊ
liliomsa
Μάον ΟςοΛόμενπ δόαεΗ
48835,81 91331 502.87
16.627 699.00 82.606319.01 5 AfapoVynto (ηοβφΟΛί
c6au> δκιαΚτον wjptiw
848.727.97
95 843,70
imrnii
EX fiS 6 AmAuOToi y>o fes i*ro<s
136 881 146.53
IwoTo >6iw npoAohK lAI»«4>«»fAM 259883 18874

nct»np
mnara

147 033900.00
147,033.900.00

>. /Of6 oohoib ciMxnctYn

2. Πρ<*Μ0 Ετομο 1 πμτεΛί (torviid Εργο)
3. ΠορσγωγΛ *
4. npMS 1 βαΌηιι*ί$ OAs- ΜΛηυο υΛνό ΑνβΔΔάκβκό * flfin ajatamfcn
5 ΠγχχοτοβοΙΔ γβ ai^pEs οτχ&μάβΛ
l
I.
3α
5.

krortfatn
ΠεΔάτπ
fnw?|6 οομσκτΕπ (μεταφΥα)
ΒρακυηροθταμετοΓΚΓίΑσϋγ ιστό
ΟΛ&δευΕνων EnTtEHromY
6 Βραοηρ/θεακί (monAnes ιστό Tomj»
αμμε®·κού (v6apEpovtos ταβτρΛσκυν
7. Α/κηήατ» «am οργάενν 6o»Aanas
10. ΕπομοΔιΛ ιη!δ»α nuVras toi «pcuoas
II. Χρτώστεΐ διάμοροι
11 Λ/ομοί CeVosoB npon/rfcv & ηαώοβυν
Λ Χρ-άγρομο

635 954.60
233 675,72
181.372.94
52 521.79

j6<69te5>j

ΓιλοΛο ηχΔομαρούνηχ ενεργηστού (ΑΙιΔ·*Δ·»ΔΛ/)
Ε MFTABATTKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδο εηομΔων φόκων

16^2)7.66

50 040 873.85

32 033 091.82

101.784 920.34
43.039.17
376055.84
7.147 209.77
2.109 697.17
1^4 i 46 447 Si

101737325.83
45 591.29
153.719.74
7.058 736.14
1137J74.73

S.HU>f60

637637331
7454.747,34

5954 465.11
2 242 446.96

Μ.ΜΙ>ΜΚ

3 Τρύτβζο toy. ppfnAyiaw υηαη*ωαωγ
4. Ρρο«αιο0οΛΛ ntftavjv
5 ΥηαηκώΧΒ από yipounXAn
6 ΑοφοΑααιαΐ ορ«σααμα
I Υηοφύη/i προι αηύ(6>μ2να πβΑηί
9 ΥικηρώοτΒ rqai itanfe cm»mo»t»i
ΓιόοΗρΟΛΙ» ΕΙΧΥΕοΛοΐϋ
10 M«*vma ηΛηρωιΕο
II flauiitfr 6όφορα
Σιλοδο unaapniCEwr (Π*Π)

»8<2 4}D4

17434 45895
U 613 234.77
254.371.79
8174007.79

258956236.17

<3854228

«iafa-agg

1. Προικθτυϊι
2 Γραμμάοο ηδηροκία 8 tnxaratts

2α ΕπιαιΓτηνιραιΐΓΒίμικηλο)

5829300.74
14 279.10
3018842,50
IV. ΔιαθΕσιμ·
1. Ταμ*
3. ΚσοθΕαΒ όμεων 1 ηροθεοα®

232 224.84
79 840.11

'C8 631398,66
108 631 398,66

10213 203.66 1134S 55427
157150.57
1.730,10
2858.455.42 3 048449.71
83.736 091.0? 48316469.14
1572969.50 9.113.569.29
2387983.40 1 357404.12

737044522
486 273.65
863 82894

4405.945.15
4 605 408,67
106492721

jjEsr .rs imga
115390 788,47 89632379,88

13331025630
8184 131.88
3.128904.83
2.190.971.53
13.504 00824
375 4 5? 125.19

7329935.17 AJ4ETABAT1KOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2216816.42
1323 0 78,88

120.010.41
96346.33
57 537,57
17,077.15
177 54 73^
113423.48
348731039.53! ΠΝΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α*Γ.Δ)
3754S2.125J 9 348 731039.53
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΚΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ
15206895.01 1. &*οοηοorVYEpr»nfoo oar*»* Ml27559,56 152068953)1
34 127.55936
1 Xpeuowof Δσγπρκημοί εγγυήσω»
2 ηκΛωικα δπγαρηαμα ιγρΛνητ
κα {μηρόγμοτων οσμοΔοώι
255 118487.05
I 200261.117.55
:α (jmpoypoinw αογαΑηύκ
255.118.487.05 200 261 117,55
2ΐ?ίΐ»01?-56
28924604691 ^Ι^4680ΐ£^
ΣΗΜΕΚΤΧΠΣ 1) Η tr/Vutolo (ΜΐΓροσηρμο«ι1 noytaw ουμφηηα μ( lew «5μο 20659? ίγΜ σιην «ρΛαη ίου 2000. 2) Η noyA) Cm Λ>ιθι) φαροΔοριό μάρ< ια ον ιροοη 2001.3) W low orMituw ins (HDptos
ufkrmvuj ιμηράννατη βήρη ΟΛοΛιοϋ rooou 368 651.66 6 yo 6κ)φορο πκίβ. 41 EykSs ms rprtons n nopia ακ Εφορμώ ιω» οπό 04Λ4/2003 αηοφάααιΜ ιων Ικτοαιω* Γο«ώ* IiMitaeitiW κ
ηροιηνηύκιν μτ/αΐΜ tm. ηρο»Ρη η αγορά 1.559.040 roMiw in 80 000 npoYHJKXBu» Him μπσ»ώγ που σνοΛογουν σι nooocnA 1.95% ου IOXOU «ο 7.50% ου ηραομηύηυ η^οδαόυ
ΛρΛμό» aryxmxVxvtvou προοωπβού 1 097 άτομο 6) Οι 6«νφγη0τΙοε$ <*πν «ρήση αίΕνδυστη ΟΤ πάγιο tnonfio σνηδθον «2.910 208,09 € 7) Ανόήυση πμ nuxVVnuw αύμφωνο ιβ την 4φή««ο ιοξτνήμηοη
ιου ΠΑΚΟΔ 2003: ο) 452 I: KoioemA lupiuN 8 lewwtiw ΙργπΝ noAwai pmowou 20.971.728,15 €. Η 4523: KoumoA αυτοιινηιοδράμΐιΝ 85.463 621,85 €, γ) 452.4: Κατοσκυή υδραυΛβώ» Hyeviiw
ίργωιι 29.445 070.45 € 6) 453.1; ΤοηοβΕιηοη ηήτπρβώ» ιοήωδκόοκων ία (ξοπήκγιού 765 300,00 €.£) 5190: ΛακΔ κκδρκά ιμηάρο 82493.14 6. ατ) 7132 ΕιμΑΛοαι μηιΛο»8 ({pniVyiou πκοσιηχίιν
3 401.780,12 Ε. 0 742.0: IiMOfck δροστηριάτηιο ηαροιήγ κχν. αυμβουήιίΝ 1.062.214,69 €
ΚΑΤΑΠΑΙΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΡΔΑΤΟΚ ΧΡΗΓΣΩΣ (Λ/Μ Ilia AEKEMIHOV 2803 (1/1/2003 · 11/12Λ0031
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EKMETΑΛΛΣΥΙΙΩΙ
ηΟΙΑΙΛΒΟΝ ΠΟΓΑΠΡΟΗΤ.
KikrVx ιργοηιΐΝ (nuiAVos)
mum toot mna na
o.Enipfias
77.040.131.17 27 040.131.17
31962 035.64 31.662.035.64 Κοθσρά anouVapaa (φδη) yaVnus
11336 29199 11.91848421
f. Kovodpa^jY
118423 030.59
114.151.57723
Mdw. *0pos uoo6rtpoios aiO ιχμιιοοιίι
mflfi«623
ΤϊΓΤίΟδΜδ
napoqxnneds
44758S12I 331259997
MeKv ΚάοβΛίργω*
23 94S 008.02
M730.I37.S6
Καθαρά anon Vcuam (ιΓρδπ) ηρά ράρακ. 7.060 439.68 8405.88424
) 0951711?
-306810192 Kkjor. ΥηίΛκχ) troiAb* KnuaM
Mkio onoeAtyrto (ιφδη/OyAs) ripfin πμΛχηβ
ΠΛΕοικ ΑΛΙα Ιιηδο (κμτηΛνύοτωι
539539435
4.158 85182
Μ*ν. Κοσκκ ifcruV ιοΟίκι» apraVKuans
3 678 85920 479 992.62
5.77502921
220365.14
ΣύνοΔο
1
----------J.57S.fl?.W
4 78)5/5.01 7.407 271^00
Μβου 1. Εξοδα 6οβπο«Μ ήααχιργΚΛ
7.292 70333
ΜΙΟΓ. 1. Φάροι βαοδήμσκΒ
Μερκά ιοοτοναμοιο
κφδη οκΑβοι
-J.)l7.S8>36
a) trapte
331.120.70 1.106134^3
Πήίσιτ Ι.ΕαοδοουμμπαιύΝ
454 788,25
ΚΡρδη npos δΑθταη
~fisr^43i "fitΓνΐΜΐΙ
Ιο Εοοδο<»ιό«αΓ·ξίαηρο*άοα»ί 21.60686422
Η 6«Λιιη \<Μ ιιρδύν γΥτιοι μ
3. ΚΙρδη αωΥοτηΛ οομμίαν
»φηη>ύφ<Μ
230538.44
ΙΜΕρβμο
4. Πκκμ. «5ra 8 αυνοαή Μα
9.19246 2130138337
2354173 25827981.07
2α Αηαθψσηά γιο ύα μΟ«5
5 Εκκροπ ατηθφατκι)
6. ΑγαροδάΛΐιο οαοβφσακό
- Αρθρου 12 Ν 1892D0
nrt6w. fmnpni'V*» για ηρογράμμακι npoaontou
- Apflpou 22 Ν. 187&89
ΟΛτό anoaiVainia (ηρδη) α\ι/απΛ
ΙΤΐΤΠόϊδί
7 Α(Κ»(ίκ οηό ηοοτχκά μΛιν
8 ΠΛΕΟΝ (* Mdcwt ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δβκποιου Im^aAbu
0.00
270 000,00
107665.48
Ι.ΕπαχαίφονάργαΜί Εσοδο
381893,59
4452.454.3l i 301.086.2^
97124.21
2. Εηοικη ιΐρδη
562 790.48
1 Εοοόο ηροπγούμοκ» «ήη»
4955.75
2879394
79.181.88
ΜέΟτ: 1.Εκια>ιο8ανάργαναΙξρ6ο
10413.02
122268.60
lE»n««s Inia
18141920
789.35494
3 Εξοδα προπγαυμΛτιΝ mtaim
1.10865732 _
Ofyrwirt 8 Cumin onomViyaio (ιίρδη)
MeSov Ιάνοήο anocftaEiiW ncftM oioofcw
6239269.70
729193735
Mbor Ω από αυτή ίνσΥο am Am. lOurn
494801825 1.291251.45
637S370.79
716366,56
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟIEΛΠMATA (ΚΤρδη) XPHtEQI ηρο μόρων
11.91148411
Ί1336.291189
1 Aonol μειοβοικοΙ Δηγβριοαμα ενεργητικού

ΓΤΝΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ENEHHTKOY flW.A*Q
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ TA1EQI ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

_JBMAIAI.ΑΙΑΟΠΐQI Af1QTIA£IMATOILtA/18L_

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ TOY ΔΧ

ΓΕΩΡΠΟΙ M. flAIATUKAl
AAT. Λ 721253
AP ΑΔ Ο E L 18360 A TAiEQI
ΠΙΙΤΟΠΟΙΗΙΙΚΟ. t
Ε«γξρμκ us σνωΕρω Oiovop«IS KoioouSaus «ιΑλ .η io m*u«6 npooOpuyjo ins Ανώ/υμτ» Einyjias .A0EK-ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΙΚΕΥΟΝ ΝΑΥΠΛΙΑΚΟΝ-ΤΟΥΡΟΤΙΚΟΝΤΕΟΡηΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΣΚΟΝ ΕΤΪΧΕΙΗΣΕΟΝ· ms nrapurts «ρΛαοis nau tflnfj. m 31η Λοη<ρ*ου 2003. 0 ofcyiOs pas. an nrtolara tou onoiou rVY^opt in γ«ύσι ηήΛραυί δσγιστκου αηΔσγιαμού am φγααων am tpYOtrfJuw
rrs naipiOB, ίγτνι σϋμρωνσ μι ns δκκύξτη mu άρθρου 37 nu K.N.2190/1920 tiwpl AwiMjpuw £ (αγνών» ra ns irttyicmCs δαδκσαϊΒ που φήσρτ tartrWiVs. μ( βάση ns apris ra rous tavOvts t rtrymvrts που
οιοθουθά to Σώμα ΟρνωαίΝ ΕΛϊγιτων Λογιστών ιοι nou Ova oOpipuw pc os βοακ& ορκό tux ΔκθΛόν ΕδΕγκηιώ ΠροτΟηοΝ Τίθηισν σοι δκΛοή pas ® βιβήίο ιαι σπνίίίο που τίιρηακ η πηρίο >αι pas
δόθτυπτνοι (Μτγισίβ γη mv CVyiO ηΛηρομορίο ιαι Βκξπ|ή«β που ΰκΛοαμτ Η (αρ* ιμάρμοοκ σωστά η Γο*ό Λορσart W6w Διν φοηοτννήθηη η μΓθοδοι σησγροψά? at corfon μκ ητν ηροηγβύμτνι
ιρΛση. onOs αηά us neporujoss um υτΓ ορ θμ. 3 και 5 πορσιηρΛουΰν pas.ia to iOotos vm ίργw nou npocumo on) to δσγκηκό βιβΛίο npnAopViOnnf αύμοωια pc tfi napo6cypEvo apiEs Λογισμού ιου
ilauxis. ΕημούΜία όα γιο m Λσγνηκή moiiSnon mu αησαΛΕαμααχ απά η οπζΔούμηο <pf] j) παγ4α ακοΔουθά m ρΓθοδο tns *φημοσι/8 ητρααύοΒιΒ» Imflrfkimt σι συγτμώνΙο mu ncpenpcvou ms
Ecttacus ImoaiuB uu Διοαπαπ» ΙυμβηΛαυ npas nw TaratA Γονή EiaKAcuxt ημ Μπάιων μι as tarnis Oamopats Kanxnxxa To Προσάρτημα ncpoVy^CMi as ηΔηρομορκτ nou ηροβΛΕτοιτοι αηά
τγν ηαράγρομο I mu άρθρου 43a του >ωδ N 719CY1970 Αηά mv ηαρσηάναι (Λγιά pas ηροΚκυμον το cEAs: I) In ιαθορό onotTiTcapa ms crnyrns ,συμπτρ^Αμθηιε ιαι ποσά (nrm € 46.97t.18 απά
υηονστόστημο (Ενηρκού. pc ooroertA ΑσγοηνΑ , που διν (ΔΙγιθηα οπό Ορηχό ΕΔεγπΑ ΛογκπΑ .ία ια σκονοίΜά διδομΑα ιου οπαίου τνοωμστώθηιον ({jjAopoort pc ίο σνΗστοκο ms Ihpof 2) 0
Ao|oc»oopOs ιου Εντργηυιού 1+3 «ΥΠΕΡΑΣΙΑ ΕΠΚΕΕΗΣΗΣ» αμορά auiv unepoQo nou προίκυμί σιπν προηγούμαι ιρΛοη. αηά uw (ζσρχιά «οι am auvCmo αηορρόμπση uoodpnjv ημτδοηώί AvuMipuN
ErapTUv. μι «οηά mv onin^VaA mu «δύο ιρΓνκβ .κοΓ (ψορμογή tns διόοξΓΐι tou άρθρου 29 βυ Ν 3091/2002 Η ονοάογουασ «η κρΛοη αηάοβιαη ηοοου € 1.901.208.42 6ev σνβάρυνκ to AnomVopon ms
XpAons αΔΔά μτ1ω« οόηοοο η «ονάυΔ ο* 1C*.* ΚίμοΛΑων Α4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΕΗ ΜΠΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΥ)· 3) 0 Λογφοομά* mu Ενκργηααύ Γ+5 «ΛΟΓΙΕΣ ΑΙΩΜΑΓΠ AKHHIOOOWE1I·
Η>μσνί<ρ τπ κκωστκά «ΜΛοηο οποοιοβλ οπό Karwnpofjts βυ* οικίαΜ m Εργο θηυν (ΛκΛηραΑΐ ια ποροθοθΗ .με mono mv φημοο«ή ηχη οηόαβιοπ « π<γτε ipAoos «οΓ ερορμσγή πυν σοτχυ»
δητόΕκμ mu Ν 2992/2002 Η ποφίο « αντβεσι μι mv ηροπγούμηη ιρΑοη. δκνΛργτ« mv σιηΔσγούοο om «ρήση onSafctr. ολοΔποΟ ποσού € 776.7S3.30 4) Em Δαγορηομά του Ενιργηπτού Γ-θ-7
πθνΔομβάνΒα ηοοό Ε 1271.80122 που ομαρά «Ινηιο ικτάΛηπο ηροναταβοΔΑι που δόθηκε « nofatepn «ρΛοη « ηρογηθβηΛ γβ αγορά μπηΜνάιων. γη ίο οποίο δεν tns tnrv<n«xn από υτν εννρα
πράβΔεμη γιο mv ενδοάμενη ζπμΐο που θο ηρο«ύμει οπό m μη ρευσιοηοΙηοΑ mu, με οηοβΛσμα to Ιδη ΚεμάΔοιο νο φμο/(ρνιπ ισάηοοο oufrvtvo. 5) Λ onoajXans πυν μηηΝημάαυν ια μετομορι«ών
μέαων. ικιοΔαΔ«η*ον μκ mus «oniwpous awi®3cotfs tou vTou ΠΔ 299/2003. ενώ αν υποΔογΙζοίΛαν με mus fious συναΔκκΔ που εμαρμάαπ«αν και omv προηγούμενα ιρηοη (Π Δ 100/98) .θο Atm ουξτμΑβ
«ατό m ηοοό am € 1.439.111.29 με οΰηοοη μεκυαη πμ αηοαΔεομόαιΝ ipAons 6) Itov Ασγαριοσμά ιου Ενεργηυκού «Γυμμηαιβ «α ήοηβ μο«ροηράθωμε$ antvoVxis· ηεριΔαμβίΜΜΟΤ α) Ιυμμεακϋ ισα)
46.4% ια Μ.4% ονΑσιοαο οτο Μετοβό ΚεμόΔοβ δύο ημεδαπών AwuvOpui* Ειπιρκυν εκτιγμίνων «ο Χρημοηστήρβ βΐυμμετοβΐ με f»0gopa ποσοστά σιο Μειοηιό ΚεμόΔαο 11 ημεδοπβΝ (Μυνύμακ
ετοφπΜ ι*ι ειοσιμδιηιΝ στο Χρημουα(Λ|νο u urn trotujv α ιΕοοερτ* εΔΕγνσαα οπό Ορκαηό ΕΔεγκτό Λογηυ) γΙΕομμετοιΑ με διάφορο ηοοοσιό «iloocpn οΔΔοδοπϋ ΕΠΕ. Η onodpnoA mus tf/i αύμμωνο μκ
as anarfs δαιόξ/π mu K B.I .omv «ptnauai (o) omv ιπμηΔόαρη ο* μετοξύ ms tyiAs ιι/κτη και ins tp6ouoas «t* προΕχυμκ In» ποσού € 1.775 670 η οποίο 6cv εμμσιίσιηη στα AnomTtopom XpAons
αΔΔό μοοχκά ιου Τοπιού Αηοθευοηκού ,ατο Δσγαρηομό « ΖημΙο οηό rvurtnon Α υηοφηαη ουμμετοιών «οι ιρεογρόμωε». ενώ aas ncpmtuxcB φ) ιαι (γ) omv ημΑ KtAorts η oncto είναι μεγοΔύτερη ms
meiouaas χνό to ηοοά κυν € 8.599.793.99 όηων nponjfKD ore mus ttAcutolous ΟΛτσγμίΥολ μκ 31.122003 ΙσοΔογταμοιό «μ ονωοέρω εηνρκίΝ. 7) Γη ΑσγαρκΜμά κχι Ενεργηοού Γ ■ 2ο ·Ευμμετπ« «
KononpoEjcs» πφνΤομβάνεβι «β ηοοό Ε 880416,86 που αρορό ηροηποβοΛί γη αγορά μεηηβσν. 8) Οι Δογορβσμοί tou Ενεργητικού Δ+2 κοι Δ+3 ομορούν omv ο?ο εηεΛεοθίντων « προηγαύμενεν ipAons
εργτηών, οι crovs μίχρι ητν ημερομηνία βρΛγηοη5 κυ ηοράπον rnotonommoti δεν εήσν rnomnomfiri, μκ οηοιΕΛεομο β 6α ΚεμόΛοη νο εμμσΑδνπα οάηοοο ου&ιμΓνσ 9)Ιπν Λογορνχγιό αχι Ενεργηοκού
«ΠεΛάιεν» περιΔαμβάνεται ηοοό ( 5 97172591 nou ομαρά οξο εκα/ισθΓνβυν ίργυχ « προηγούμενο «pAaes m οποίο δεν (νουν οιάμη ΠΌΐοηοκιθβ' Το ηοοά οιιιό Επρεπε νο βοριλβ ιο αηοκΔΕαματα
ηροηγουμενυτ ιρΑσπυν. χ» ισόποση μοωσο to Ιδη ΚεμόΔαα. 10) Itous Ασγορκτομούι ιου Ενεργηοτοϋ Δ4-10.Δ-8-11 ην Δ+12 περν'ομβ/Μτηι. α) ηοοά € 3329 307,17 που ομορό υηόδαηο προκαταβοΔην
για οπΥΔεαη (ργααηιν που εκρθχΐ οτό προηγούμενη ιρ/ιΛ β) ηοοό € 1.761.418 που ομορό ηροκοηβοΔή που έη*Ν δοθε « δκ)οορουι tpimus ml αποδώσει II) Η (η»ο € 502.500 nou npoEruyc οηό mv
οποάμηινι auv «ρεσγράμων tns Etaptas. «ατηπυρΑθη«ι on' ciAlas « μεώβι mu Τοπικού Αηοθεμοηιού ,«ο Λσγαριακιό *2npte αηά ηώΔηβι Λ υηοάγιιση ουμμεκχωι κο< «ρεσγράμων»,μ« αυνίηιο ιο
onott/VtvJto tns ipAaeus νο φμίΜ^Μηι ιούηοαο ουξημίνο. 12) Emus ΜποβσοπχΛ Λογαριοσμουν mu Ενεργήατού «ΠΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» «οι «ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ· ηεριΑσμβότεπν ο) ηοοά €
8.9I9.787.S3 που ομορό δοηάνα που ηρογμοιοηαΛΟη«ον « Εργα « προπγούμτ« «ρΛσον Mf«pi mv ημερομηνία ει¥γ«ου δεν r'«ov ηκηοεκνηθΗ ώστε νο μεκομερθτΐ to σηοιύ κσνδύΑ στο «όστοι auv Εργων,
με αηοι/Λιεμο m Ιδια ΚεμάΔοβ να εμμτΜΟΜσι ιοάηοοο ουξημίνο β) ηοοά € 731.673.23 nou ομορό ο6π έργοσώ/ που εκπΛΕοιηκαν σοι ιρόαι. «οι μΕχρι 31 122003 δεν *ον ομοΑσγτιθά. Το ηοοά ουτό
lameupAft-rt ανάστοκα ιαι omv «ΟκΛο εργοοκύν μκ ηρόβΛεμη Mtrpi mv ημιρομπΗο ιΛΕγκυ pas ομοΔογόΘιιε to αύνοΔο mu ποσού 13) Η Emipto «ατό πάγιο τοκηκή δεν
ηράβΛεγη για anoCnpkurr
mu ηροαωηκού
onouupnons οηό mv υεβγρεσιο γιο ουντο^οδόηνκι Αν arrjjOntj ttrto ηροβΔεμη .to «εηκό ηοοά θα tMpnXm « € 158 760,οηό ίο οποίο ηοοά € 8 620 ομορό mv ιρεηχαο «ρήση 14)
Αηά το «σνόιΛ πμ kso(xm in tnrM ατό ουμνκκπίτ« Korvonpofe € 21 606 864.22 «σ € 1 541.186.21 ανάστα«ο . ποσό εσόδων € 5 541 45538 «οι Οιμών Ε 85 720.62 npoEprovu* οπό Kcwonpofje α
onoks εΔΕγηχκο από Οριωα) ΕΔεγκτό Λσγνχή Enions am Εοοδο ουτό περιΔαμβάκαι κα ο avrSomaos μύρον αυβύν € 4 475.85221 ο onaos φμσνΥζίτα ομορηκά «ον nnaro δκτθΕσεοΛ αηοαΔε«ιό«υν
Κστΰ τη γνώ(*ι pas ,α σνύχΣρω Oiacyxis Κσιοσ.όσεη a anoks προκύπτουν οπό τη βιβΛο ι« to στοά* tns anptas ,οηβκονίρυ* μοΟ με to Προοόροιμο. ομου Δημθουν υηόμη α ηοροηάνω ηορσιηρήσε»
pas ,τττν ηεριουαακή διάρθρωση και mv αναιομικΛ ΘΕαη tns rroipfos m* 31η ΔεχψβρΙου 2003,ko6ub και to οηοιεΔΕομστο ms ip/mcus nou tflrif ουτό mv ημερομηνία . βόαο ίων σκεηκών διατόξεων
ιλ κοι βυν Δσγκηχών αριών, a avia Cmυν γΝβ γενικά ηοροδεκιΕΑ ία δεν δβμΕρουν αηά ικπνο ηου η ετυιρίο ιμορμοα omv ηροπγούμε^ ιρόοτ fftia αηά as «ρ·αώοει$ ηυν υπ' αρΛμ. 3 κα 5
ηορσιηρήοεώ* μακ
ΑΘΛνο. 14 Μονού 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΠΓΓΤΤΣ

Τ'

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

• ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜλΕ. < »ΜΙ/06/·/·*/0*
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2003
«03
I. FrOAA ΪΓΚΑΤΑΓΤΑΙΕβΙ
ΜτονοηκφέαΐΊ.

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
L Μετοχικό Κεφάλα»
Π.&Λψορό βπο έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Hito* οπόσβεση uncwAoc

. ΠΑΠΟ ΕΝΕΕΓΗΠΚΟ
Ι,Αοΰυατκ ΛκΐΫΓΤΤΜΛιΛοηι.
Μι.ίον cnooWorn:

12.»2,790,75.
68.796.824.02

30.7I2.S2S.71
21.632 526.16

II. Κνεκαυστες Ακινητσηοιιήσικ,
*Uo οηοσΡίοι»

2003

2002
ia.327.00j.90
9 799 9S0.8S

W.781.949,94
■>-640.262.9%

47.02I.920.4S

ΐυ,ΔιοεΌρά ονοηροοορμογικ
οπό ε πιγορηνόσος επενδύσεων
IV. ληοβΟιπιιά Kloiloio
vm. Δκχσοοίε evonolnonc
V. Υπόλοιπο Κερδών π ροηγ.χρήσεων
Αποτελέσματα περιόδου
VI. Ποσά ηροορτζόμενο γ*ι οώξηοη Μετοχικά

III Ιυμμετοχές, «οι άλλες μακροπρόθεσμες
γρημστοοικονομικές οηοττήσκ

11 ,63*.502.94

U*uo«o ηογτου ενεργητικού

72,189. HjH.H

IX. Λικαιώμο μεχκρπφϊσς στο Ιββ Κεφάλαιο
Δικαίωμα μειοψηψίσς στο ση/μστο περιόδου
Ιόνολο ιβίντν κεφαλαίων

24.J07.677.44

ft. ΠΡΟβΑΕΗΈΠ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΙ
ΚΑΙ ΕΪ04Λ

ft. κυκλοφορούν ενεργητικό
I Anoβέμοτο
η Αποκτήσεις

.9.509.982,92
G9.444.995.I8

Γ. ΥΠΟΧΡΕΠΙΟΓ
Ι,Μοκροπρόβεσρες υποχρεώσεις
ΙΙ.Βοαχσηοόβεοΐκς υπΟγβεώσος

2002

22 J17.3A0.J5

22JI7.340.0S

BJ.SS39lS.0J

9J.960.624.J.
1.946.026.0.1
13.550.398/5
(J.098.9S6J1)
9.975.126,79
(10.4J4.W4^6)

2.060.887.16
6195.768.10
(2.996.058.81)
2.256,274,48
14.024.711,94

128.215.874,46
4.358.508,76
. IMZ.lIl.tCl
132332 272.12

177 505 808,17
6.701 090,93
134.279*73.40

1.504.130.49

1.152.428.45

7.957.673, i)

1.0C4.8S5.1O
90.882.428,5?
94.887 326.89

•0.894.477,28

III. Χρεωγρανμο
ΐν.ΛΚ>«(0·|Α<
Ιύνολο κυκΛοψοροόντος ενεργητικόν

.

wmmja.
l.m/.W.Aj

*. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΛΡΙΛΙΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

329J8L484,7S

ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Λ+Ε)

144 8*6.8*4.96

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ TAEEQI ΧΡΕΟΤΤΙΚΟΙ

1 109.457.29

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α*8+Γ4Α)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΛ5ΕίΠ ΠΙΧΤΟΠΚΟΙ

282.006.64106

2293ftL 484.75

170.148 415.51

144 848 844.86

ΙΗΜΕΙΟΙΕΠ
A I TAOM THEMEUOOOM1 SAL KN10I ΑΜΛΓΤΤΥΞ>ΑΗ ΛΤΤΗ. TOJCAT *E KM060MH A.E. ΙτΚΘΟβ αΤΤΒΕ. ΤΟΠΟΙ At. TWX>.N««Girth. TTACMCX AHCWVfTQH DCPOIAI A.C «* VAADAR CONSTW1 ION.II). * ***< ro rox, «οηιύς in,
» η- HC χτνπ ι.·»«« ισ·
C· ··«*.: xC*kAKjll*M At- '%Ρ|6ΑΛ
*. .εκ: tiff 15 lijxi ιιχ. 13 N -MQJofKKpciAp» ·, uuyxiejikj ττχ. «ΜΜψχ fn-ipk*. *βΒ€ΜΟίθΜΗ Λ.Ε.* με «r=w»Cfpn w HEST0S Α.Τ.Γ, *TE MAX. «.‘, 1 rUTRWt A.T.f.·. TP060MH Α.ΕΛ TWjSOMH Uf.*. * Γ..ΑΚΑΠΑ30Υ tJ\L \ *C
:? σηπψ. lira inlfn lAi,ντγκοί. <ιιιι«·ι:κ!Ι·, ιη.· 11 12.2003 2. Η» ιην .'«ιιικιη Γιήκι
>{ψί,Ui.i ti|; NfcS'CS A r.t«c COT* TV «οοό η»* 273.6*0.05 tupa ono «rtnoon «ojnucuooinPn tou «στηρσσμσύ »5ccopi nbionx υπέρ το άρτο· με αϋέηση Γης OvOM»miK ιιμης Ιιχ. ικηιχίρς ιιηΰ 0,60 ιιηύ or 0,65 πι. έιΑοα) J.4J4 677v<»w
i.TW-j κεηόΑπει ;τς ςκηρίης
mm in ι»;ηό ruv 3.507 .JCO.OOiufK» 3ηύ υ
____ ____ ______ _________
>μΥΡ·'·α«ι
t- . iih >ioii>r*|«i|«i cw iii Δ««|Γ·ό ΙικΑ»Τλο πγ Ern»»kx mi, in 09 2a(U.ni «ΓεςμητηΚε. nrai ηρώΛίνπ rmA τη» mi>w<rA«n iW>Uk»i ισήχ»ρ»ιυ η>»;ίΛηινγμΛτγυσ.) ow JCA. οις J8.99 20C2 S.To αύνοίο tw« nweiotw» σε npym denNouft τνο
iV:·-" I*., lit ηιί (ΓΑΛ --Βρ :<0ηό·0)| >o ΑΛηίμε ni 01.)0ΠΪ·Ϊ1.;2 2003p»«'>iV .ιι;. .«»rl TU« ( I9 8i9.0« 58.4. Enl n,-. no«wi "K μηπ>Βτκ imfiiw; uwtottc εμηράγμοιις οοάόλεες (ιιοοΟήιες) Οσους 2.i)4-71C,00tuwi iraOic α» ml >w» nrriav δύο βστστοβώ* r-βρεηπ imbrom» εικ'ράγνσττε οοσά)ε<ε (.-γ»οτ^ώο«) Οσους
•ι.·Μ),χ·αε« w, Un-τσώιθΑ ησ.Β^ι εειμσ’ο.Ίίΐ’Π -·. 5. 'η rnoin (u.jiy, ,:λιιικυ·^>» <kh ιανοηρτίίι·. llojtoir<.iv or. ηηιερκ μι. (Ιοοη πνιΐοιηχΑ ιγ»-γ.ιυι««ι ειηχείιι ·ιρ«ι»ο.ριν«ν χρ.'κ**ι» >ι» >η μέχρι τώ|*ι «win
ipy-w. Γημεύυεκιιότι ιμι*ονι7/>σρ· ηρ» τη» οσοίρεοη του ο*«γουιπος «όρου ΜΟβήμαπχ ·. Δε*
τ-ηκ, «ηι· ι·μ. μτ ισσ*ις παοϋς εηδ ·π Α(Κτςι' urj ft Trwfa ν*σερις «.τι γλ^Λοι»; 6-oj »>r t δοιϋτ·».·* οεπά»·.·» που το οο*ου. σημθ»*>ιή (ΐΟττωση ςττην ο»=*θι*αί «ιτάστςχτη ^ >εττςυρτΐι του ουΟΛ. 7.0 tYw^x ΙογτττΒέςορχές πη.ι τηοέ^-ιυτ» «>■ όμονς με mucr. ιτ,ς .^βτρλιμκης η">»ις l.To
ηροοσηβά
); 12 200* T^CV-KW ·* S74 4Ti«ai. 9 -ι ι|>εrim
>'« Γι.τ πεν*.-»
JWjtw 1W ετοστυε neu rf|Mou6W/Toi ττην tvononrn έ»κε σπς J112-2000με Boon τ< Βπτάίος του KJ06V92. 10. ΓΛβτοτοιείπ» ούμσαΜ) με τη»εηοφατη toj Χρημττπηρσυ Α9η-ώ· J4/V11.1999CTV νή πτ» oiiWwi το, Hr .ο|«ι«ι
·>»υ Τ,χ ITC .**, U. «ιιορνή ι»-0Γ>«» c I m.· tKtism 15.-Λ0 «Όη·>*.ν ιτ^νοσ'..·^- ·*ττ^κ o.uuoctmΙ-Γαος ϊ 0.5869(200όςτ) m· ηυη 5»βεο>ις< 6.46 (2 2006:*) mocrt|. η unoio voaxmomiu αηό ιιιν Τ«ιο«ιΐ| Γι»«υ) ΙιλΟ«ικ»| iuw FATopav πς 17.09 : 999. τγ·ρ»ηβ οηό το ΛοκτητκΛ ΙυμΡούΑβ του ε.Α οι n<no+Jfr\u «ηό ’C
’ ■■•JlAaktMRiY Γΐι. jrjtc··. 28 !2.!9*.-ι- Vie^m ιν.·"υ·ΐυ'Τ. · ι·ΐ|9κε «ό :».U.1999iwi. Λ Ι2.1>99«ιι·» ν«ς μηηηςισυ ιιρυ(ΐΜΐ.ν αηϋ τη υΐΛ»ε«(!4·Τνη mVjyrn τοήχβιτοιτ» ηπης ΓΛΐητ»τπιιττπ»ιη (ΤΠ Υ Α (ΤΊς K OI NMa.Am τμ, ιη^ρη ο.τ»Λ*ι« το «ιβορΑ ηβοί ιω» € » 750 5ΪΟ.«(6οε 33.996.600.WOpo on·* o*uv*»m με το
η.ιΜεν* UU. 1«ημε»^η*ό Διαι»ι. ·ι. *Λ*ο*ι ι η. Τικ.ιι». Γμκ* ΙυνεΜιυιμ. ·.=» ii l 1.2002«ο >>,/ ni.jvxn, 59 :υ« Δλ ι·Α iiuhAa. ηι» 22.12J0CO, ιηενδϋβιχι if oM«Ui>pnii |ΐάχρι την Μ. 12.2001.11. ΙιΊμφ** ρε τη» ιρμηντυτσή εγ*>·Α« (Pt577/ia?Oi2YOOlJ,'nOA.l01«/*.» 7001 το» 6f«fn> 2» mv «4μου 10*172002 (HCK
24.12.ICC! ·ιι· U «γ. ι ΐτρβι-ι πι»ρος (Μιβε τη» (nv.Vmi| ί«·»'. ΓΤ· ιίθ·»σ<«>. .».(,*2>ι Χ«?Ον5ΐα) το, "OoAWH ϋτ4 ττ» onocpilnoil Γο-οώ» ;ρ>. οημ. 2) υψοες 21.588.423,406 νσ τη* ουμυη^σει W το οηοβεμοτκό ’Λιοφορά οηί («βουή μετοχών »"ίρ το όρηο" όη*< ορϋ· ρητή η ηομ.1 του όιΛρου 29 οι 6ίβ »r)ai, Τ*η η ηρηύιρχκι
t*\.?Af *-*ηΓ. ·»·Γ.ςΓΤ·>π· ε· ιΑ«<ν·λα «τ* ·· ·.· . θ'. 1ϊ.“ ιινήιυοη ηε·. · W> v. hr tT.i-jviv.rtrpoc. ν»»ε^ΐΜουεεκ*· βινστοκύν ττκ οβώς κ Γσυ «οΑυτρο&ύ» τοις, πττο «jinyooio ITAWJA OJ Εχειuc ιςέ*.·

__ ,

_ ... .

i:hi

ΚΑΤΑΧΤΑ!» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 IAN0YAPIQY-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2QQ3
1 AnoTt Αίοματη (κυεταλλεύσεως

t coin icyuw ι Π«Α/|απϋ

E jo-V.1 υηο οομ,'χ'ΐ οι. εϋιν Ι»ι
ΚΥΚΛΟΣ ΡΡΓΑΣΙΠΝ
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