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Τι κάνει αυτό το βιβλίο
τόσο πανίσχυρο ως
εκπαιδευτικό εργαλείο;
Η ∆ιοικητική Λογιστική είναι ένα βιβλίο ̟ου αξιο̟οιεί ̟ολλές ̟αιδαγωγικές τεχνικές ̟ου έχουν
σχεδιαστεί για να κάνουν τη µελέτη ̟αραγωγική και α̟λή. Στις σελίδες ̟ου ακολουθούν, θα γνωρίσετε τα α̟οτελεσµατικά, υ̟οβοηθητικά ̟αιδαγωγικά χαρακτηρισιτκά ̟ου έχουν αναδείξει το
βιβλίο ̟ου κρατάτε στα χέρια σας στο αγα̟ηµένο των καθηγητών και των φοιτητών.

Υπηρεσίες
Η παρούσα έκδοση χρησιµοποιεί ένα
ειδικό εικονίδιο για να υποδεικνύει θέµατα που αφορούν τον τοµέα των υπηρεσιών, που είναι ένας διαρκώς αυξανόµενος κλάδος του σηµερινού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα
Το κεφάλαιο για την κοστολόγηση µε βάση τη δραστηριότητα έχει ξαναγραφεί από την αρχή, ώστε να γίνει
ακόµη πιο κατανοητό. Τα πιο περίπλοκα θέµατα µεταφέρθηκαν σε ένα παράρτηµα, έτσι ώστε να µπορούν αν
συµπεριλαµβάνονται ή όχι στη διδακτέα ύλη, ανάλογα
µε την εκτίµηση του καθηγητή.
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«Η διοικητική λογιστική στην πράξη»
Πρόκειται για τα διάσηµα «ένθετα» του βιβλίου, όπου παρουσιάζουµε µικτές επιχειρησιακές µονάδες να συνεργάζονται για να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα κάτω από πραγµατικές συνθήκες, µε
προϊόντα και υπηρεσίες που είναι γνωστά στους φοιτητές από τη
δική τους καθηµερινότητα. Οι φοιτητές βλέπουν, βήµα προς βήµα, πώς υλοποιούνται οι διάφορες λογιστικές αρχές στους φορείς
και πώς αξιοποιούνται για την επίλυση καθηµερινών επιχειρηµατικών προβληµάτων. Αρχικά παρουσιάζουµε το πρόβληµα µέσω
ενός διαλόγου. Στη συνέχεια, ο φοιτητής παρακολουθεί τη σταδιακή του εξέλιξη. Τέλος, στο τελευταίο ένθετο κάθε περίπτωσης,
παρουσιάζουµε τη γενική σύνοψη.

Τι κάνει αυτό το βιβλίο
τόσο πανίσχυρο ως
εκπαιδευτικό εργαλείο;

Το υλικό στο τέλος του κεφαλαίου
Η ∆ιοικητική Λογιστική έχει γίνει
διάσηµη επειδή περιέχει στο τέλος των
κεφαλαίων της το καλύτερα οργανωµένο υλικό από κάθε άλλο παρεµφερές
βιβλίο. Η διδακτική ύλη ανταποκρίνεται σε όλες τις ακαδηµαϊκές προδιαγραφές και λειτουργεί εξαιρετικά ως
αφετηρία για συζητήσεις στην τάξη και
για οµαδικές εργασίες. Ανάµεσα στα
εύχρηστα χαρακτηριστικά υπάρχουν:

Γραπτές εργασίες που ενθαρρύνουν
τους φοιτητές να εξασκήσουν την κριτική τους σκέψη
Τα φύλλα εργασίας είναι ένα από τα
εργαλεία που χρησιµοποιούνται ολοένα
και πιο συχνά από τους διοικητικούς
λογιστές — για να βοηθήσουµε, λοιπόν,
τους φοιτητές να εξοικειωθούν µε την
απεικόνιση των προϋπολογισµών σε
φύλλα εργασίας, παρουσιάζουµε όλες τις
εικόνες που έχουν σχέση µε προϋπολογισµούς όπως θα εµφανίζονται στην οθόνη του Microsoft Excel®.
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Κεφάλαιο έξι

Σχέσεις κόστους-όγκου
παραγωγής-κέρδους
Ανάλυση νεκρού σημείου
ή σημείου ισορροπίας
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αφού ολοκληρώσετε τη μελέτη του Κεφαλαίου 6, θα ̟ρέ̟ει να είστε σε θέση:

1. Να εξηγείτε ̟ώς οι μεταβολές στη δραστηριότητα ε̟ηρεάζουν το ̟εριθώριο
συνεισφοράς και το καθαρό κέρδος

2. Να κατασκευάζετε και να ερμηνεύετε ένα διάγραμμα κόστους-όγκου ̟αραγωγής-κέρδους

3. Να χρησιμο̟οιείτε το δείκτη ̟εριθωρίου συνεισφοράς για να υ̟ολογίζετε τις
μεταβολές στο ̟εριθώριο συνεισφοράς και στο καθαρό κέρδος ̟ου είναι α̟όρροια των μεταβολών στον όγκο των ̟ωλήσεων

4. Να δείχνετε τις ε̟ι̟τώσεις των μεταβολών του μεταβλητού κόστους, του σταθερού κόστους, της τιμής ̟ώλησης, και του όγκου ̟αραγωγής στο ̟εριθώριο
συνεισφοράς

5. Να υ̟ολογίζετε το σημείο ισορρο̟ίας
6. Να υ̟ολογίζετε το ε̟ί̟εδο δραστηριότητας ̟ου χρειάζεται για να ε̟ιτύχετε
έναν ε̟ιθυμητό στόχο κερδών

7. Να υ̟ολογίζετε το ̟εριθώριο ασφαλείας και να εξηγείτε τη σ̟ουδαιότητά του
8. Να υ̟ολογίζετε το βαθμό της λειτουργικής μόχλευσης σε ένα δεδομένο ε̟ί̟εδο ̟ωλήσεων και να εξηγείτε ̟ώς ο βαθμός της λειτουργικής μόχλευσης μ̟ορεί να χρησιμο̟οιηθεί για την ̟ρόβλεψη των μεταβολών του καθαρού κέρδους

9. Να υ̟ολογίζετε το σημείο ισορρο̟ίας για μια εταιρεία με ̟ολλά ̟ροϊόντα και
να εξηγείτε τις ε̟ι̟τώσεις των μεταβολών του μίγματος ̟ωλήσεων στο ̟εριθώριο συνεισφοράς και στο σημείο ισορρο̟ίας
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Η

ανάλυση κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους (cost-volume-profit, CVP
analysis) είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη. Η ανάλυση αυτή τους βοηθάει να κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στο κόστος, στον όγκο παραγωγής, και
στα κέρδη ενός οργανισμού εστιάζοντας την προσοχή τους στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα πέντε παρακάτω στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.

Τιμές των προϊόντων
Όγκος ή επίπεδο δραστηριότητας
Μεταβλητό μοναδιαίο κόστος
Συνολικό σταθερό κόστος
Μίγμα πωλουμένων προϊόντων

Επειδή η ανάλυση κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους βοηθάει τα στελέχη να κατανοούν τη σχέση
ανάμεσα στο κόστος, στον όγκο παραγωγής, και στα κέρδη, είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο
σε πολλές επιχειρηματικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων
τι προϊόντα να παραχθούν ή να πωληθούν, ποια πολιτική τιμολόγησης να ακολουθηθεί, ποια στρατηγική μάρκετινγκ να εφαρμοστεί, και τι είδους παραγωγικές εγκαταστάσεις να αποκτηθούν. Για
να διευκολυνθούμε να καταλάβουμε το ρόλο της ανάλυσης κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους
στις επιχειρηματικές αποφάσεις, ας δούμε την περίπτωση της Acoustic Concepts, Inc., μιας εταιρείας που ιδρύθηκε από τον Πρεμ Ναραγιάν.

Η διοικητική λογιστική στην πράξη:
το θέμα

O Πρεμ Ναραγιάν ήταν τελειόφοιτος μηχανολόγος όταν ίδρυσε την Acoustic Concepts με σκοπό να
προωθήσει στην αγορά ένα επαναστατικό είδος ηχείων που είχε σχεδιάσει ο ίδιος για στερεοφωνικά συγκροτήματα αυτοκινήτου. Τα ηχεία αυτά, που τα ονόμασε Sonic Blaster, χρησιμοποιούν ένα
τσιπ προηγμένης τεχνολογίας που ενισχύει εντυπωσιακά την ένταση. Ο Ναραγιάν υπέγραψε συμβόλαιο με μια εταιρεία ηλεκτρονικών στην Ταϊβάν, που θα αναλάμβανε την κατασκευή των ηχείων.
Με κεφάλαιο κίνησης που πήρε από την οικογένειά του, ο Πρεμ έδωσε παραγγελία στον κατασκευαστή, ενώ παράλληλα δημοσίευσε διαφημίσεις σε περιοδικά του χώρου του αυτοκινήτου.
Τα ηχεία Sonic Blaster σημείωσαν σχεδόν ακαριαία επιτυχία και οι πωλήσεις τους έφτασαν σε
τέτοιο σημείο που ο Ναραγιάν μετακόμισε τα γραφεία της εταιρείας από το διαμέρισμα στο οποίο
έμενε, σε ένα ενοικιαζόμενο χώρο σε μια κοντινή βιομηχανική περιοχή. Επίσης προσέλαβε μια υπάλληλο υποδοχής, ένα λογιστή, ένα στέλεχος πωλήσεων, και ένα ολιγομελές επιτελείο πωλητών
που θα αναλάμβαναν να πωλούν τα ηχεία του στα καταστήματα λιανικής. Ο λογιστής, ο Μπομπ
Λουκίνι, είχε στο παρελθόν εργαστεί σε πολλές μικρές εταιρείες όπου είχε παίξει ρόλο συμβούλου
επιχειρήσεων, αλλά και λογιστή. Λίγες μέρες μετά την πρόσληψή του έγινε η παρακάτω συζήτηση
ανάμεσα στον Μπομπ και τον Πρεμ:
Πρεµ: Μπομπ, έχω πολλές ερωτήσεις για τα οικονομικά της εταιρείας και ελπίζω να με βοηθήσεις
να βρω τις απαντήσεις.
Μποµπ: Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Το δάνειο που πήρες από την οικογένειά σου θα το
αποπληρώσουμε μέσα σε μερικούς μήνες.
Πρεµ: Το ξέρω. Όμως ανησυχώ για τους κινδύνους που ανέλαβα με την επέκταση των δραστηριοτήτων μου. Τι θα συμβεί αν κάποιος ανταγωνιστής μπει στην αγορά και μειωθούν οι πωλήσεις
μας; Πόσο θα μπορούσαν να μειωθούν οι πωλήσεις μας χωρίς να γίνει η εταιρεία ζημιογόνα;
Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι το πόσο πρέπει να αυξηθούν οι πωλήσεις μας για να δικαιολογηθεί η μεγάλη εκστρατεία προώθησης για την οποία με πιέζουν από το τμήμα πωλήσεων.
Μποµπ: Το τμήμα μάρκετινγκ θέλει πάντα περισσότερα χρήματα για διαφημίσεις.
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Κεφάλαιο 6: Σχέσεις κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους. Ανάλυση νεκρού σημείου ή σημείου ισορροπίας

Πρεµ: Επίσης με πιέζουν συνεχώς να μειώσουμε την τιμή πώλησης των ηχείων. Συμφωνώ μαζί
τους ότι μια χαμηλότερη τιμή θα αυξήσει τον όγκο των πωλήσεών μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η αύξηση των πωλήσεων θα αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων λόγω της χαμηλότερης τιμής.
Μποµπ: Θα έλεγε κανείς ότι τα ερωτήματα αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο με τις σχέσεις που
υπάρχουν ανάμεσα στις τιμές πώλησης, το κόστος μας, και τον όγκο των πωλήσεών μας. Δεν
είναι δύσκολο να βρούμε κάποιες απαντήσεις. Όμως θα χρειαστώ μια-δυο μέρες για να συγκεντρώσω μερικά στοιχεία.
Πρεµ: Αν είναι έτσι, ας ορίσουμε από τώρα μια συνάντηση μετά από τρεις μέρες. Τι λες για την
Πέμπτη;
Μποµπ: Σύμφωνοι. Θα σου δώσω μερικές προκαταρκτικές απαντήσεις καθώς και ένα μοντέλο που θα
μπορείς να χρησιμοποιείς για να δίνεις μόνος σου απαντήσεις σε παρόμοια ερωτήματα στο μέλλον.
Πρεµ: Ωραία. Περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τι θα μου πεις.

Τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης
κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους
Η προετοιμασία του Μπομπ Λουκίνι για τη συνάντηση της Πέμπτης αρχίζει από εκεί που σταμάτησε η μελέτη μας για τη συμπεριφορά του κόστους στο προηγούμενο Κεφάλαιο 5: από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με βάση το πλαίσιο συνεισφοράς. Η κατάσταση αυτή δίνει έμφαση
στη συμπεριφορά του κόστους και συνεπώς είναι εξαιρετικά χρήσιμη για ένα στέλεχος που θέλει να
κρίνει την επίπτωση που έχουν στα κέρδη οι μεταβολές στην τιμή πώλησης, στο κόστος, ή στον
όγκο παραγωγής. Ο Μπομπ θα στηρίξει την ανάλυσή του στην παρακάτω κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης που κατάρτισε τον προηγούμενο μήνα:
Acoustic Concepts Ltd
Αποτελέσματα χρήσης με βάση το πλαίσιο συνεισφοράς
για το μήνα Ιούνιο
Σύνολο

Ανά μονάδα

Πωλήσεις (400 ηχεία) ....................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες............................

$ 100.000
60.000

$ 250
150

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

40.000

$ 100

Μείον σταθερές δαπάνες...............................

35.000

Καθαρό κέρδος..............................................

$

5.000

Παρατηρήστε ότι οι πωλήσεις, οι μεταβλητές δαπάνες, και το περιθώριο συνεισφοράς παρουσιάζονται και σε μοναδιαία βάση και ως σύνολο. Οι μοναδιαίες τιμές είναι πολύ χρήσιμες για την εργασία που θα κάνουμε στις επόμενες σελίδες. Επίσης λάβετε υπόψη σας ότι αυτή η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης συντάχθηκε για εσωτερική χρήση από τα διευθυντικά στελέχη και υπό κανονικές συνθήκες δεν διατίθεται σε πρόσωπα εκτός εταιρείας.

Περιθώριο συνεισφοράς
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1
Να είστε σε θέση να εξηγείτε ̟ώς οι μεταβολές στη δραστηριότητα ε̟ηρεάζουν το ̟εριθώριο συνεισφοράς και το καθαρό κέρδος
Το περιθώριο συνεισφοράς είναι το ποσό που απομένει από τα έσοδα των πωλήσεων αφού αφαιρεθούν οι μεταβλητές δαπάνες. Συνεπώς, είναι το ποσό που μένει διαθέσιμο για να καλυφθούν οι
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σταθερές δαπάνες και στη συνέχεια να εξασφαλιστούν τα κέρδη για την περίοδο. Παρατηρήστε την
αλληλουχία εδώ: το περιθώριο συνεισφοράς χρησιμοποιείται πρώτα για την κάλυψη των σταθερών
δαπανών και, στη συνέχεια, ό,τι απομένει κατευθύνεται προς τα κέρδη. Αν το περιθώριο συνεισφοράς δεν επαρκεί για να καλύψει τις σταθερές δαπάνες, τότε η περίοδος παρουσιάζει ζημία. Για να
το εξηγήσουμε αυτό με ένα ακραίο παράδειγμα, υποθέστε ότι μέχρι τα μέσα ενός συγκεκριμένου
μήνα η Acoustic Concepts κατάφερε να πωλήσει ένα μόνο ηχείο. Αν η εταιρεία δεν πωλήσει άλλα
ηχεία μέσα στο μήνα, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της θα είναι:
Σύνολο
Πωλήσεις (1 ηχείο) ..........................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες ..............................

$

Ανά μονάδα

250
150

$ 250
150

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

100

$ 100

Μείον σταθερές δαπάνες .................................

35.000

Καθαρή ζημία...................................................

$ (34.900)

Για κάθε επιπλέον ηχείο που η εταιρεία καταφέρνει να πωλήσει στη διάρκεια του μήνα, γίνονται
διαθέσιμα επιπλέον $100 περιθωρίου συνεισφοράς για να τη βοηθήσουν να καλύψει τις σταθερές
δαπάνες. Αν πωληθεί, για παράδειγμα, ένα δεύτερο ηχείο, τότε το συνολικό περιθώριο συνεισφοράς θα αυξηθεί κατά $100 (και θα γίνει συνολικά $200) και η ζημία της εταιρείας θα μειωθεί κατά
$100, δηλαδή θα γίνει $34.800:
Σύνολο
Πωλήσεις (2 ηχεία)........................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες ...........................

$

Ανά μονάδα

500
300

$ 250
150

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

200

$ 100

Μείον σταθερές δαπάνες ..............................

35.000

Καθαρή ζημία ................................................

$ (34.800)

Αν η εταιρεία μπορέσει να πωλήσει επαρκή αριθμό ηχείων για να προκύψει περιθώριο συνεισφοράς $35.000, τότε όλο το σταθερό κόστος θα καλυφθεί και η εταιρεία θα έχει καταφέρει τουλάχιστον να φτάσει σε ισορροπία γι’ αυτό το μήνα, δηλαδή να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία, αλλά
απλώς να καλύπτει όλο το κόστος της. Για να επιτύχει το σημείο ισορροπίας η εταιρεία θα χρειαστεί να πωλήσει 350 ηχεία μέσα σε ένα μήνα, αφού κάθε ηχείο που πωλεί αποφέρει περιθώριο
συνεισφοράς $100:
Σύνολο

Ανά μονάδα

Πωλήσεις (350 ηχεία)....................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες ...........................

$ 87.500
52.500

$ 250
150

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

35.000

$ 100

Μείον σταθερές δαπάνες ..............................

35.000

Καθαρό κέρδος .............................................

$

0

Με τον υπολογισμό του σημείου ισορροπίας θα ασχοληθούμε εκτενέστερα σε παρακάτω ενότητα
αυτού του κεφαλαίου. Προς το παρόν πάντως, σημειώστε ότι σημείο ισορροπίας (break-even
point) είναι εκείνο το ύψος πωλήσεων στο οποίο τα κέρδη είναι ίσα με το μηδέν.
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Από τη στιγμή που θα επιτευχθεί το σημείο ισορροπίας, τα κέρδη θα αυξάνονται κατά το μοναδιαίο
περιθώριο συνεισφοράς για κάθε επιπλέον μονάδα προϊόντος που θα πωλείται. Αν, για παράδειγμα,
πωληθούν σε ένα μήνα 351 ηχεία, τότε μπορούμε να περιμένουμε ότι τα κέρδη για το μήνα θα είναι
$100 αφού η εταιρεία θα έχει πωλήσει ένα επιπλέον ηχείο από τον αριθμό που χρειάζονται για να
επιτευχθεί το σημείο ισορροπίας:
Σύνολο

Ανά μονάδα

Πωλήσεις (351 ηχεία) ........................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες................................

$ 87.750
52.650

$ 250
150

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

35.100

$ 100

Μείον σταθερές δαπάνες...................................

35.000

Καθαρό κέρδος..................................................

$

100

Αν πωληθούν 352 ηχεία (δύο ηχεία περισσότερα από το σημείο ισορροπίας), τότε μπορούμε να
αναμένουμε ότι το κέρδος για το συγκεκριμένο μήνα θα είναι $200, και ούτω καθεξής. Επομένως,
για να γνωρίζει το στέλεχος ποια θα είναι τα κέρδη σε διάφορα επίπεδα δραστηριότητας, δεν είναι
απαραίτητο να καταρτίσει ολόκληρη σειρά από καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης. Μπορεί απλώς να πάρει τον αριθμό των μονάδων που θα πωληθούν πέρα από το σημείο ισορροπίας και να
πολλαπλασιάσει τον αριθμό αυτό με το περιθώριο συνεισφοράς της μονάδας. Το αποτέλεσμα δείχνει τα αναμενόμενα κέρδη για την περίοδο. Ή, για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο που θα έχει στα
κέρδη μια σχεδιαζόμενη αύξηση των πωλήσεων, το στέλεχος μπορεί απλώς να πολλαπλασιάσει την
αύξηση των πωλουμένων μονάδων επί το ανά μονάδα περιθώριο συνεισφοράς. Το αποτέλεσμα θα
είναι η αναμενόμενη αύξηση στα κέρδη. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν η Acoustic Concepts
πωλεί σήμερα 400 ηχεία το μήνα και σχεδιάζει να αυξήσει τις πωλήσεις της σε 425 ηχεία το μήνα,
ο αναμενόμενος αντίκτυπος στα κέρδη μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:
Αυξημένος αριθμός ηχείων που θα πωληθούν ..................................

25

Περιθώριο συνεισφοράς ανά ηχείο ....................................................

× $ 100

Αύξηση στο καθαρό κέρδος ...............................................................

$ 2.500

Οι υπολογισμοί αυτοί μπορούν να επαληθευτούν ως εξής:
Όγκος πωλήσεων
400
ηχεία

425
ηχεία

Πωλήσεις.........................................
Μείον μεταβλητές δαπάνες .............

$ 100.000
60.000

$ 106.250
63.750

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

40.000

Μείον σταθερές δαπάνες ................

35.000

Κέρδος ............................................

$

5.000

$

Διαφορά
25 ηχεία
6.250
3.750

$

250
150

42.500

2.500

$

100

35.000

0

7.500

$

Ανά
μονάδα

$

2.500

Για να συνοψίσουμε τα παραδείγματα αυτά, αν δεν υπήρχαν καθόλου πωλήσεις η ζημία της εταιρείας θα ήταν ίση με τις σταθερές δαπάνες της. Κάθε μονάδα που πωλείται μειώνει τη ζημία κατά το ποσό του μοναδιαίου περιθωρίου συνεισφοράς. Αφού επιτευχθεί το σημείο ισορροπίας, κάθε
επιπλέον πωλούμενη μονάδα αυξάνει το κέρδος της εταιρείας κατά το ποσό του μοναδιαίου περιθωρίου συνεισφοράς.

