ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέθοδοι σύνταξης προϋπολογισµού και
ταµειακών ροών

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΗΣ:ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 2017

Επισήµανση
Οι διαπιστώσεις, τα αποτελέσµατα, τα συµπεράσµατα και οι πιθανές προτάσεις της
παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, εκτός των αναφορών που σηµαίνονται ως λήµµατα,
αποτελούν προσωπικές θεωρητικές ή εµπειρικές διαπιστώσεις του φοιτητή/φοιτήτριας ή της
οµάδας των φοιτητών που την επιµελήθηκαν και δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τη γνώµη του
εισηγητή εκπαιδευτικού, ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Λογιστικής &
Χρηµατοοικονοµικής ή του Α.Τ.Ε.Ι. ∆υτ. Ελλάδας.

2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα σύγχρονα εργαλεία γύρω από την κατάρτιση
του προϋπολογισµού και της κατάστασης ταµειακών ροών. Η κατάρτιση των οικονοµικών
αυτών καταστάσεων είναι µείζονος σηµασίας στο ασταθές οικονοµικό περιβάλλον που ζούµε
διότι διευκολύνουν την βιωσιµότητα και την ανάπτυξη µίας επιχείρησης.
Ο προϋπολογισµός είναι µια ποσοτική έκφραση του προγράµµατος δράσης µιας
επιχείρησης διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων. Έτσι κάθε επιχείρηση
ακολουθεί µια διαδικασία προετοιµασίας για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού η οποία
µπορεί να διαφέρει ανάλογα το διάστηµα, το στόχο ή τη φύση της. Στην εργασία αυτή θα
δούµε τα είδη του προϋπολογισµού, τον τρόπο σύνταξης του κάθε είδους καθώς και τα
πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα που προσφέρουν στις επιχειρήσεις .
Παράλληλα, θα αναφερθούµε στις ταµειακές ροές που δίνουν πληροφορίες για την
µεταβολή στην καθαρή περιουσία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης. Οι
ταµειακές ροές παρουσιάζουν τις εισροές ή εκροές των ταµειακών διαθεσίµων και των
ταµειακών ισοδυνάµων που αποτελούν µέρος των επιχειρηµατικών, χρηµατοοικονοµικών και
επενδυτικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Θα αναλύσουµε τον σκοπό και τον τρόπο
κατάρτισης της κατάστασης ταµειακών ροών ενώ τέλος θα δούµε κάποια βασικά
παραδείγµατα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εργασία αυτή µελετάµε τη σηµασία του προϋπολογισµού και των ταµειακών ροών.
Αρχικά εξετάζουµε τον προϋπολογισµό που αντιπροσωπεύει το πλάνο δράσης και τα
στρατηγικά́ σχεδία µιας επιχείρησης. Η κατάρτιση του προϋπολογισµού αποτελεί ένα
εργαλείο αξιολόγησης της οικονοµικής πορείας και των προοπτικών της επιχείρησης. Επίσης,
το σύστηµα κατάρτισης προϋπολογισµού διακρίνεται σε αρκετές κατηγορίες, µε βάση
διάφορες παραµέτρους, όπως για παράδειγµα το µέγεθος της επιχείρησης. Ωστόσο έχει και
πολλούς επικριτές, οι οποίοι επικεντρώνονται στα µειονεκτήµατα που µπορεί να έχει ένας
προϋπολογισµός στην ανάπτυξη µιας επιχείρησης .Παρόλο αυτά, συνεχίζει να εφαρµόζεται
σε ιδιωτικούς αλλά και σε δηµόσιους οργανισµούς, ως η ‘’πυξίδα’’ για την επίτευξη των
στόχων τους. Ταυτόχρονα, η ταµειακή ροή αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ύπαρξης µιας
επιχείρησης διότι η ύπαρξη ρευστών διαθέσιµων είναι το απαραίτητο «καύσιµο» που
χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η κατάσταση ταµειακών ροών αποτελεί µία από τις πέντε
οικονοµικές καταστάσεις και οι χρήστες αυτής, όπως οι επενδυτές, µπορούν να αντλήσουν
χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης. Συνεπώς, για
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων µίας επιχείρησης κρίνεται απαραίτητο η σύνταξη του
προϋπολογισµού και της κατάστασης ταµειακών ροών σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στην
εργασία αυτή, επικεντρωνόµαστε στη µελέτη της σύνταξης των δύο παραπάνω εργαλείων
που αποτελούν το µέσο στήριξης της σύγχρονης επιχείρησης.

Λέξεις-Κλειδιά: ταµειακή ροή, προϋπολογισµός, είδη προϋπολογισµού, κατάσταση
ταµειακών ροών, παραγωγή, πωλήσεις
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η καταχώρηση, η ταξινόµηση και η περιληπτική απεικόνιση µε χρηµατικούς όρους
των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και η επεξήγηση των αποτελεσµάτων τους είναι η
βασική ασχολία της λογιστικής. Στόχος της είναι η ποιοτική και αντικειµενική πληροφόρηση
των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών µίας επιχείρησης ή ενός οικονοµικού οργανισµού
(ΑICPA, 1953).
Τα τελευταία χρόνια, η σταδιακή ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας αλλά και του
µεγέθους των επιχειρήσεων οδήγησε στο διαχωρισµό της διοίκησης από τους µέτοχους. Ως
συνέπεια η αξία της οικονοµικής πληροφορίας αυξήθηκε και απόκτησε ακόµη µεγαλύτερη
σπουδαιότητα για τους λήπτες αποφάσεων. Πλέον, τα πληροφοριακά στοιχεία οφείλουν να
είναι διαχρονικά συγκρίσιµα στα πλαίσια της ιδίας της επιχείρησης, αλλά και µεταξύ
επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο. Η σύγκριση επιτυγχάνεται µόνο µέσα από την εφαρµογή
κοινών λογιστικών αρχών µεθόδων και επιστηµονικών παραδοχών για την κατάρτιση µίας
οικονοµικής κατάστασης.
Η σωστή σύνταξη του προϋπολογισµού και της κατάστασης ταµειακών ροών
διευκολύνει όλα τα παραπάνω. Η σύνταξη των οικονοµικών αυτών καταστάσεων παρέχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική θέση, την απόδοση και τις
ταµειακές ροές µίας επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, οι πληροφορίες για τα στοιχεία του
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ενεργητικού, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα (λειτουργικά και µη)
και τις ταµειακές ροές ωθούν µία επιχείρηση προς την πραγµάτωση του οράµατός της.

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η καταγραφή των σύγχρονων δεδοµένων
γύρω από την κατάρτιση του προϋπολογισµού και της κατάστασης ταµειακών ροών. Θα γίνει
µελέτη των επιµέρους κατηγοριών, των πλεονεκτηµάτων, των µειονεκτηµάτων, των
παραγόντων που τις επηρεάζουν και των επιπτώσεων τους στη σύγχρονη επιχείρηση.
Συνεπώς, οι επιµέρους στόχοι είναι:
● Βιβλιογραφική ανασκόπηση των στοιχείων που αφορούν τη σύνταξη
προϋπολογισµού.
● Βιβλιογραφική αναφορά των χαρακτηριστικών της κατάστασης ταµειακών
ροών
● Μελέτη των βηµάτων για την κατάρτισή του προϋπολογισµού και της
κατάρτισης ταµειακών ροών σε µία επιχείρηση.

1.3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο προϋπολογισµός αντιπροσωπεύει το πλάνο δράσης µιας επιχείρησης, διότι
µεταφράζει τα στρατηγικά́ σχεδία της σε µετρήσιµες δαπάνες κατά́ τη διάρκεια µιας
συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Βοηθά λοιπόν στη διασαφήνιση των βραχυπρόθεσµων
αλλά και των µακροπρόθεσµων στόχων. Η καταγραφή των πιθανών κινδύνων και κερδών
οδηγεί στην καλύτερη αξιολόγηση της οικονοµικής πορείας και προοπτικών της επιχείρησης.
Έτσι, όταν συµβεί κάποια αλλαγή πορείας αυτή ερµηνεύεται σε οικονοµικά µεγέθη και οι
αποφάσεις δράσης είναι ταχύτερες.
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Ταυτόχρονα, η ταµειακή ροή είναι ζωτική για την επιχείρηση και θεµελιώδης για την
ύπαρξη της, και αυτό γιατί η ύπαρξη ρευστών διαθέσιµων είναι το απαραίτητο «καύσιµο»
που χρειάζεται µία επιχείρηση για να λειτουργήσει. Η ανεπάρκεια των ταµειακών ροών έχει
σοβαρές

επιπτώσεις

στην

επιχείρηση

συµπεριλαµβανοµένων

της

µείωσης

της

αποδοτικότητας και της αύξησης του κινδύνου ακόµα και της πιθανής χρεοκοπίας. Συνεπώς,
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων µίας επιχείρησης κρίνεται απαραίτητο η σύνταξη
του προϋπολογισµού και της κατάστασης ταµειακών ροών σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Στην εργασία αυτή, θα επικεντρωθούµε στη µελέτη σύνταξης των δύο παραπάνω εργαλείων
που θα αποτελέσουν το µέσο στήριξης της σύγχρονης επιχείρησης.
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2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο προϋπολογισµός (budget) είναι µια έννοια η οποία βρίσκει εφαρµογή σε διάφορες
δραστηριότητες του ανθρώπου. Η ανάπτυξη του προϋπολογισµού πραγµατοποιείται από ένα
απλό νοικοκυριό, µια επιχείρηση, ή ακόµα και από µεγάλους πολυεθνικούς κολοσσούς και
κράτη. Έτσι για παράδειγµα στην περίπτωση ενός νοικοκυριού τα µέλη της οικογένειας
πρέπει αρχικά να υπολογίσουν τα έσοδά και τα έξοδα τους για ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα. Στη συνέχεια υπολογίζουν τις ταµειακές εισροές και εκροές ταµειακών εισροών
και αναπτύσσουν ένα σχέδιο για την κατανοµή των διαθέσιµων πόρων ανάλογα µε τις
προτεραιότητες και τις ανάγκες τους.
Με ανάλογο τρόπο δραστηριοποιείται και µία επιχείρηση. Συγκεκριµένα, η διοίκηση
µιας επιχείρησης για την οργάνωση της λειτουργίας της, καταστρώνει τη στρατηγική της µε
τη θέσπιση συγκεκριµένων στόχων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων συντελείται ένα
πρόγραµµα δράσης για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο προϋπολογισµός λοιπόν, είναι
µια ποσοτική́ έκφραση αυτό του προγράµµατος δράσης διότι διευκολύνει τη διαδικασία
λήψης ορθών αποφάσεων. Με άλλα λόγια, µε τον προϋπολογισµό διαφαίνονται οι αποφάσεις
και οι στόχοι της διοίκησης αφού µέσω αυτού αποφασίζεται, πως θα χρησιµοποιηθούν οι
πόροι της επιχείρησης για µια ορισµένη περίοδο και ποια είναι τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα µετά τη χρήση αυτών. Η σύνταξη του προϋπολογισµού συνήθως αφορά ένα
βραχυπρόθεσµο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα χρόνο (Τσακλάγκανος, 2007).
Υπάρχουν αρκετοί ορισµοί για την περιγραφή του προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε την
UNESCO, “ο προϋπολογισµός είναι το σχέδιο για την κατανοµή των πόρων µόνο την
χρονική περίοδο που οι πόροι δεν είναι ευρέως διαθέσιµοι. Ο προϋπολογισµός επίσης,
ενδέχεται να έχει διαφορετική µορφή αναλόγως αν χρησιµοποιείται από µια επιχείρηση, ένα
πρόσωπο, µια οικογένεια, ή το δηµόσιο”. Σε έναν ακόµα ορισµό θα µπορούσαµε να πούµε ότι
ο προϋπολογισµός είναι ένα σχέδιο τόσο για την απόκτηση όσο και για τη χρησιµοποίηση
οικονοµικών ή άλλων πόρων µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εκφράζει το
σχέδιο της επιχείρησης µε ποσοτικούς όρους και σε συγκεκριµένες χρηµατικές µονάδες
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(Garrison & Noreen, 2005). Με την παροχή ενός µέσου µέτρησης της αληθινής απόδοσης της
επιχείρησης, γίνεται τελικά πιο εύκολα η βελτίωση της. ∆εν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές ο
προϋπολογισµός θεωρείται η πυξίδα του σχεδίου µίας επιχείρησης. (Μανουσόπουλος, 2015).
Ακόµη, ο προϋπολογισµός απεικονίζει το οικονοµικό́ σχεδιάγραµµα ή πλάνο δράσης
µιας επιχείρησης, µεταφράζοντας τα στρατηγικά́ σχέδια της σε µετρήσιµες δαπάνες κατά́ τη
διάρκεια µίας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (Narayanan, 2015). Με αυτό τον τρόπο
ξεκαθαρίζονται όχι µόνο οι βραχυπρόθεσµοι αλλά και οι µακροπρόθεσµοι στόχοι. Η
καταγραφή των πιθανών κινδύνων και κερδών οδηγεί στην καλύτερη αξιολόγηση της
οικονοµικής πορείας και προοπτικών της επιχείρησης. Έτσι, όταν συµβεί κάποια αλλαγή
πορείας αυτή ερµηνεύεται σε οικονοµικά µεγέθη και οι αποφάσεις δράσης είναι ταχύτερες.
Ως εκ τούτου, αν και οι κριτικές απέναντι στους προϋπολογισµούς είναι έντονες, αυτοί
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται λόγω της δυνατότητας που έχουν να ενσωµατώνουν τους
στόχους, τη στρατηγική και τους κινδύνους της επιχείρησης
Επιπρόσθετα, ο προϋπολογισµός συνιστά ένα από́ τα σηµαντικότερα εργαλεία
ελέγχου των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης. Αποτελεί ένα µέσο υποκίνησης των
στελεχών και των υπαλλήλων για την µείωση του κόστους και τη βελτίωση της κερδοφορίας
του οργανισµού, διότι γνωρίζουν εις βάθος τη στρατηγική και τους στόχους του. Συνεπώς, ο
προϋπολογισµός εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την κερδοφορία. ∆εν είναι
σπάνια βέβαια, η εφαρµογή του σε µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις η στο δηµόσιο όπως στην
περίπτωση των υπουργείων, νοσοκοµείων κτλ. (Κοττώρης, 2011).
Παρόλο που γενικά, η σύνταξη του προϋπολογισµού πραγµατοποιείται από τις
µεγάλες επιχειρήσεις, ως ένα εργαλείο λήψης των αποφάσεων, θα ήταν πολύ σηµαντική για
της µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να αποφευχθούν
αρκετές πτωχεύσεις ή λανθασµένες δηµιουργίες πολλών µικρών επιχειρήσεων αν γινόταν
οργανωµένη καταγραφή της στρατηγικής και του προϋπολογισµού των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων. Φυσικά, η µορφή των προϋπολογισµών στις µικρές επιχειρήσεις θα έπρεπε
να είναι λιγότερο εξειδικευµένη, αλλά θα ήταν εξίσου χρήσιµη (Τσακλάγκανος, 2007).

Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι υπάρχουν και αποτυχίες κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης του προϋπολογισµού, οι οποίες συνήθως οφείλονται είτε σε λανθασµένη
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στρατηγική είτε σε λανθασµένες αποφάσεις. Ένας ακόµα έµµεσος τρόπος αποτυχίας του
προϋπολογισµού, είναι µέσω της λανθασµένης εφαρµογής του, που µπορεί να προκαλέσει
προβλήµατα στις ανθρώπινες σχέσεις ή στην αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. Για
παράδειγµα, εάν η διοίκηση χρησιµοποιεί τον προϋπολογισµό ως µέσο αστυνόµευσης, τότε
θα δηµιουργήσει έντονη δυσπιστία και πίεση στους υπαλλήλους. Αντίθετα, πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ως µέσο υποκίνησης για την επίτευξη των ατοµικών και συλλογικών στόχων
των υπαλλήλων και της επιχείρησης. Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία τέλος, στην ανάγκη της
ύπαρξης ευελιξίας όσον αφορά την τέλεση των βηµάτων του προϋπολογισµού. Ο
προϋπολογισµός άλλωστε, όπως αναφέραµε, είναι ένα διοικητικό εργαλείο για την βελτίωση
της επίτευξης του οράµατος της επιχείρησης.

Συµπερασµατικά, οι βασικές λειτουργίες του προϋπολογισµού είναι τα εξής:
o ∆ηµιουργεί την ανάγκη του προγραµµατισµού. Η ύπαρξη ενός προϋπολογισµού
βοηθά τα στελέχη µίας επιχείρησης να εξετάσουν το ρόλο τους στην επίτευξη των
µελλοντικών στόχων της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η γνώση της ευρύτερης
στρατηγικής και του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης διευρύνει την
δραστηριότητα των στελεχών της.
o Βοηθά στην αποκάλυψη νέων στοιχείων όσον αφορά το µέλλον της επιχείρησης. Η
γνώση αυτών των στοιχείων οδηγεί στη µείωση του κινδύνου από τις µελλοντικές
δραστηριότητες της επιχείρησης. Σε µεγάλες επιχειρήσεις οι απαιτήσεις των
επιµέρους τµηµάτων για τη χρήση των πόρων µπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόµενες.
Η σύνταξη ενός συγκεντρωτικού προϋπολογισµού βοηθά στη διαλεύκανση του
πιθανού πλεονάσµατος ή ελλείµµατος των πόρων και τελικά στη σωστή χρήση τους.
o Βοηθά στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των επιµέρους
τµηµάτων. Για τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού απαιτείται ενηµέρωση
σχετικά µε τις δραστηριότητες κάθε τµήµατος. Συνεπώς, η ανταλλαγή αυτή των
πληροφοριών βοηθά στο συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων για την
επίτευξη των κοινών στόχων. Ειδικά στις περιπτώσεις που οι τοµείς βρίσκονται σε
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διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στοχεύουν σε ανοµοιογενείς αγορές µέσω
θυγατρικών καταστηµάτων, ο προϋπολογισµός εξυπηρετεί την οργάνωση για τη
διάδοση των καθορισµένων στόχων. Επιπλέον, µέσω αυτού αποφεύγονται οι πιθανές
παρανοήσεις ή οι αποκλίσεις από την αρχική στρατηγική.
o Ενισχύει τη σύγκληση των στόχων µεταξύ των στελεχών και της επιχείρησης. Λόγω
της συνεχούς επανάληψης της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισµού, είναι
ευκολότερο να πραγµατοποιηθεί η ταύτιση µεταξύ των επιµέρους στόχων.
o Λειτουργεί ως ένας τρόπος οργάνωσης των προτεραιοτήτων της επιχείρησης σε σχέση
µε τους πόρους της. Μέσα από την παροχή ενός σχεδίου δράσης, ο προϋπολογισµός
κατευθύνει τη διοίκηση για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών που θα
βοηθήσουν στην επιτυχία των στόχων της. Εξετάζεται έτσι η καταλληλόλητα αυτών
των παραγόντων και στην περίπτωση που θα θεωρηθούν ακατάλληλοι, γίνονται
προσαρµοστικές κινήσεις για να σχηµατιστεί́ ο τελικός προϋπολογισµός.
o Αποτελεί τη βάση αξιολόγησης της απόδοσης τόσο των τµηµάτων όσο και των
στελεχών τους. Η οργάνωση του προϋπολογισµού δηµιουργεί πρότυπα για την
συγκριτική ανάλυση της εταιρείας και των επιµέρους στελεχών. Πολλές φορές, η
σύγκριση των προγραµµάτων προϋπολογισµού και της τελικής εµπειρίας βοήθα στην
ανάλυση τις απόδοση της επιχείρησης και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Για την κατάρτιση του υπολογισµού πρέπει να λαµβάνονται συγκεκριµένες βασικές
αρχές. Αυτές είναι (Τσακλάγκανος, 2007):
1. Ο προϋπολογισµός ισχύει για συγκεκριµένη χρονική περίοδο η οποία πρέπει να
αναφέρεται ρητά.
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2. Τα ποσοτικά και ποιοτικά µεγέθη του πρέπει να είναι ξεκάθαρα καθορισµένα. Πρέπει
να συντάσσεται µε απλό και κατανοητό τρόπο ώστε να δίνει απάντηση για κάθε
πιθανό ερώτηµα.
3. Πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της αποκέντρωσης της ευθύνης – εξουσίας στις
επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε αυτή την αρχή, ο συνολικός προϋπολογισµός πρέπει να
υποδιαιρείται σε επιµέρους προϋπολογισµούς για κάθε τοµέα χωριστά.
4. Οι επιµέρους στόχοι του κάθε τοµέα της επιχείρησης πρέπει να µην αντιτίθεται στους
κεντρικούς στόχους της ή στους στόχους ενός άλλου τοµέα. Συνεπώς πρέπει να
υπάρχει εναρµόνιση των στόχων µε γενική, µακροχρόνια στρατηγική της επιχείρησης.
5. Είναι πολύ σηµαντικό οι στόχοι που επιδιώκει να πετύχει ο προϋπολογισµός να
µπορούν να εφαρµοστούν στις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν. Με άλλα λόγια,
δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ συντηρητικοί ούτε πολύ ενθουσιώδης, για να µην
ενθαρρύνονται ή αποθαρρύνονται, αντίστοιχα, οι εργαζόµενοι.
6. Οι έξω επιχειρησιακές συνθήκες µπορεί να µεταβληθούν ανά πάσα στιγµή. Ως εκ
τούτου ο προϋπολογισµός οφείλει να είναι ευπροσάρµοστος και ελαστικός στις
µεταβολές του περιβάλλοντος.
7. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού πρέπει να υπάρχει συνολική συµµετοχή από
όλους τους διοικητικούς φορείς (είτε πρόκειται για ανώτερα ή κατώτερα επίπεδα της
διοίκησης).
8. Ο προϋπολογισµός πρέπει να είναι ένα αποδεκτό µέσο για την άσκηση ελέγχου σε
όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Για να συµβεί αυτό δεν θα πρέπει να είναι
καταπιεστικός, ούτε να περιορίζει την ατοµική πρωτοβουλία των εργαζοµένων.

2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η κατάρτιση του προϋπολογισµού µπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα ή
µειονεκτήµατα στις επιχειρήσεις τις εταιρείες ή τους οργανισµούς (Garrison & Noreen,
2005). Τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι:
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• Συνιστά ένα µέσο υποκίνησης τόσο των υπαλλήλων όσο και των στελεχών για την
επίτευξη του οράµατος της εταιρείας. Οι προσωπικοί στόχοι των στελεχών τείνουν να
ταυτίζονται µε τους στόχους της επιχείρησης.
• Αποτελεί ένα µέσο µετάδοσης των σχεδίων της διοίκησης σε όλους τους
εργαζόµενους.
• Υποχρεώνει τη δηµιουργία µελλοντικών σχεδίων. Χωρίς τον προϋπολογισµό τα
στελέχη κατά πάσα πιθανότητα θα ασχολούνταν αποκλειστικά µε την αντιµετώπιση
των καθηµερινών αναγκών της επιχείρησης.
• Φιλτράρει την διάθεση των πόρων προσφέροντας µεγαλύτερο ποσοστό πόρων στα
τµήµατα της επιχείρησης που αποδίδουν καλύτερα και αποτελεσµατικότερα.
• Αποκαλύπτει πιθανά προβλήµατα που µπορεί να εκδηλωθούν στο µέλλον.
• Συντονίζει τις συνολικές δραστηριότητες της επιχείρησης ολοκληρώνοντας τους
στόχους των επιµέρους τµηµάτων.
• Αποτελεί ένα µέσο υπενθύµισης στην διοίκηση για τους στόχους και τις επιδιώξεις της.
• Βοηθά στην οργάνωση και στην δοµή µιας επιχείρησης.
• ∆ιασφαλίζει ότι το σύνολο των προσπαθειών του οργανισµού συγκλίνει προς την ιδία
κατεύθυνση.
• Καθορίζει τους στόχους που παίζουν το ρόλο βέλτιστης πρακτικής για την αξιολόγηση
της µελλοντικής απόδοσης.
Παρόλα αυτά, η κατάρτιση του προϋπολογισµού βρίσκει πολλούς επικριτές, οι οποίοι
επικεντρώνονται στα παρακάτω ζητήµατα:
• Λόγω

των

γρήγορων

µεταβαλλόµενων

επιχειρησιακών

περιβαλλόντων,

ο

προϋπολογισµός θα είναι πάντα ξεπερασµένος για το χρονικό διάστηµα που έχει
συνταχθεί κι έτσι αξία του είναι µειωµένη.
• Για την προετοιµασία του απαιτείται αρκετός χρόνος από τα στελέχη της επιχείρησης
τα οποία υποχρεωτικά παραµερίζουν σηµαντικά́ καθηµερινά καθήκοντα τους.
• Επειδή επικεντρώνεται στη µείωση του κόστους δεν υπολογίζει τη δηµιουργία αξίας
για την επιχείρηση. Συνεπώς, ενθαρρύνει τα στελέχη να λαµβάνουν αποφάσεις έχοντας
ως κριτήριο µόνο το κόστος.
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• Η κατάρτιση του προϋπολογισµού συνήθως συντάσσεται από τη διοίκηση άρα δε
λαµβάνεται υπόψη η γνώµη των υπαλλήλων.
• ∆εν είναι σπάνιο να είναι επίτηδες κατευθυνόµενος προς µία κατεύθυνση η οποία
εξυπηρετεί συγκεκριµένα οφέλη.
• Αναπαράγεται συνήθως το ίδιο πρόγραµµα προϋπολογισµού της προηγούµενης
περιόδου µε ελάχιστες περιοδικές αλλαγές.
• Οι προϋπολογισµός καταπιέζει την πρωτοβουλία και την καινοτοµία των ιεραρχικά
κατώτερων στελεχών, ενώ συµβάλλει στο συγκεντρωτισµό στη λήψη αποφάσεων.
• Το κόστος για την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού είναι µεγαλύτερο από τα οφέλη
που δηµιουργεί.
• Λόγω της σύγχρονης θέσπισης ανέφικτών και υπερβολικών στόχων στον
προϋπολογισµό, δηµιουργείται στους εργαζόµενους το αίσθηµα της αποθάρρυνσης, της
απογοήτευσης και της παραίτησης.
• Από τη φύση του, το πρόγραµµα του προϋπολογισµού στηρίζεται σε εκτιµήσεις.

2.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Κάθε επιχείρηση ακολουθεί διαφορετική διαδικασία προετοιµασίας για την κατάρτιση
ενός προϋπολογισµού. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται σύστηµα κατάρτισης προϋπολογισµού
και εξαρτάται από (∆ηµητράς & Μπάλλας, 2009):
• το µέγεθος της επιχείρησης,
• τον τύπο του προϋπολογισµού́,
• τη χρήση του προϋπολογισµού και
• το είδος της διοίκησης.
Σε γενικές γραµµές, η ευθύνη για την οργάνωση της κατάρτισης του προϋπολογισµού
έγκειται σε µία επιτελική οµάδα που υπάγεται στη γενική διεύθυνση. Αυτή η οµάδα
συγκεντρώνει, συντονίζει και παρακολουθεί το σύστηµα κατάρτισης του προϋπολογισµού και
στη συνέχεια το προωθεί για συζήτηση και έγκριση στην επιτροπή του προϋπολογισµού. Στις
µεγάλες επιχειρήσεις, η όλη διαδικασία γίνεται κάτω από την εποπτεία ενός συγκεκριµένου
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στελέχους- ελεγκτή́. Αυτό́ το στέλεχος είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή της συγκέντρωσης
των δεδοµένων ενώ έχει την ευθύνη όλων των ατόµων που εµπλέκονται στο σύστηµα
κατάρτισης προϋπολογισµού.
Πολλές φορές βέβαια, το στέλεχος αυτό, µπορεί να δέχεται βοήθεια από µία επιτροπή
προϋπολογισµού η οποία αποτελείται από υψηλόβαθµα στελέχη. Τα υψηλόβαθµα στελέχη
µπορεί να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας ή οι επικεφαλής των
εκτελεστικών διευθύνσεων. Στόχος τους είναι ο σχολιασµός, ο συντονισµός, η αποδοχή και η
αναθεώρηση του προϋπολογισµού ώστε στη συνέχεια η επιτελική οµάδα να προχωρήσει προς
τη σύνταξη του νέου προϋπολογισµού της επιχείρησης.
Συνοπτικά, τα διαδοχικά βήµατα για την προετοιµασία των ετήσιων στοιχείων του
γενικού προϋπολογισµού́ είναι (∆ηµοπούλου - ∆ηµάκη, 2006):
1. Το σηµείο εκκίνησης για την σύνταξη του γενικού προϋπολογισµού είναι η
προετοιµασία του προγράµµατος πωλήσεων. Για να γίνει αυτό απαιτείται εµπειρία,
διότι θα πρέπει να γίνει εκτίµηση των συνολικών επιχειρηµατικών και οικονοµικών
συνθηκών και των κινήσεων των ανταγωνιστών.
2. Μετά την πρόβλεψη πωλήσεων ακολουθεί η προετοιµασία του κόστους της
παραγωγής και των εξόδων λειτουργίας. Πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός της
παραγωγής ενώ γίνονται εκτιµήσεις των λειτουργικών και βιοµηχανικών έξοδών του
έτους .
3. Στη συνέχεια γίνεται η προετοιµασία της προϋπολογισµένης κατάστασης των
αποτελεσµάτων χρήσης. Για να πραγµατοποιηθεί βέβαια έχει ολοκληρωθεί η
εκτίµηση των πωλήσεων, και των βιοµηχανικών εξόδων δηλαδή του κόστους
πωληθέντων και εξόδων λειτουργίας.
4. Έπεται, η προετοιµασία του ταµειακού́ προϋπολογισµού́ δηλαδή η εκτίµηση των
εισπράξεων και των πληρωµών για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για να
υπολογιστούν τα επίπεδα των εισπράξεων, εκτιµώνται οι πωλήσεις, οι όροι πίστωσης
προς πελάτες και η εµπειρία της εταιρείας όσον αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων.
Από την άλλη, για να υπολογιστούν τα επίπεδα των πληρωµών εκτιµώνται τα
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βιοµηχανικά έξοδα, τα έξοδα λειτουργίας, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι όροι
πίστωσής των προµηθευτών.
5. Αµέσως µετά, γίνεται προετοιµασία του προϋπολογισµού του ισολογισµού́. Για να
πραγµατοποιηθεί πρέπει αρχικά να γίνει προσδιορισµός των επιδράσεων των
ταµειακών συναλλαγών στα στοιχειά του ενεργητικού́, των υποχρεώσεων και της
καθαρής περιουσίας.

2.5 ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ
Συνολικά́ ένας προϋπολογισµός θα µπορούσε να αποτελείται στη γενική́ του µορφή́ από́
τις παρακάτω καταστάσεις και έγγραφα (Γεωργιτσόπουλος, 2013):
1. Προϋπολογισµό́ πωλήσεων, που συµπεριλαµβάνει µια πρόβλεψη της κατάστασης των
αναµενόµενων εισπράξεων σε µετρητά́.
2. Προϋπολογισµό́ παραγωγής (πχ σε µία εµπορική́ επιχείρηση αποτελεί́ τον
προϋπολογισµό́ αγοράς εµπορευµάτων).
3. Προϋπολογισµό́ αµέσων υλικών, που συµπεριλαµβάνει µία πρόβλεψη της
κατάστασης των εκταµιεύσεων των χρηµατικών ποσών για τις πρώτές ύλες.
4. Προϋπολογισµό́ άµεσης εργασίας.
5. Προϋπολογισµό́ έµµεσου κόστους εργασίας
6. Προϋπολογισµό́ αποθέµατος έτοιµων προϊόντων τέλους χρήσης.
7. Προϋπολογισµό́ δαπανών πωλήσεων και διοίκησης
8. Προϋπολογισµό́ µετρητών.
9. Προϋπολογισµένη κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
10. Προϋπολογιζόµενος ισολογισµός.
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2.6 ΕΙ∆Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.6.1 ∆ιακρίσεις µε βάση το χρονικό διάστηµα που καλύπτουν
Για να επιλεχθεί πόσο διάστηµα θα πρέπει να καλύπτει κάθε προϋπολογισµός πρέπει
να γίνει πρώτα µια εξέταση συγκεκριµένων παραγόντων. Αυτοί είναι:
• ο κύκλος ζωής των προϊόντων (πχ. ο µικρός κύκλος ζωής των προϊόντων απαιτεί
συχνές λειτουργικές αποφάσεις),
• ο τύπος των πελατών (πχ. οι βιοµηχανικοί πελάτες εµπλέκονται συνήθως σε πιο
µακροχρόνια συνεργασία),
• η εποχικότητα της ζήτησης για τα προϊόντα (τα προϊόντα για παράδειγµα που έχουν
εποχιακή ζήτηση επηρεάζουν τον προϋπολογισµό),
• οι πιθανοί περιορισµοί (περιορισµοί σε πρώτη ύλη, εργατικό δυναµικό κτλ.) και
• τα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης (πχ. η ανάγκη χρήσης περίπλοκου
τεχνολογικού σχεδιασµού δεν επιτρέπουν τις οποιεσδήποτε µεταβολές στον
προϋπολογισµό).
Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των παραπάνω παραγόντων επιλέγεται το κατάλληλο
χρονικό διάστηµα. Ανάλογα το χρονικό διάστηµα που καλύπτει ο προϋπολογισµός µπορεί να
κατηγοριοποιηθεί σε βραχυχρόνιος ή µακροχρόνιος.
Αναλυτικότερα, ο βραχυχρόνιος προϋπολογισµός ονοµάζεται αλλιώς και λειτουργικός
προϋπολογισµός. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι διαρκεί συνήθως ένα έτος αλλά
αναλύεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (τρίµηνο, µήνα, δεκαπενθήµερο, εβδοµάδα). Έτσι,
δίνεται η δυνατότητα στην διοίκηση να επανεξετάζει τον προϋπολογισµό όταν το κρίνει
απαραίτητο. Μάλιστα, οι µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως χρησιµοποιούν τον κυλιόµενο ή
συνεχή προϋπολογισµό (rolling ή continuous), ο οποίος αν και αναφέρεται σε µια σταθερή
περίοδο (συνήθως ετήσια), αναθεωρείται ανά συγκεκριµένα διαστήµατα.
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Εικόνα 1. Βραχυπρόθεσµος- λειτουργικός προϋπολογισµός
(https://www.icann.org/resources/pages/operating-plan-budget-2015-06-12-en)

Βασικό πλεονέκτηµα του κυλιόµενου προϋπολογισµού είναι η δυνατότητα
εναρµόνισης µε τις εξωτερικές αλλαγές. Έτσι, ο προϋπολογισµός υπολογίζεται εκ νέου ανά
σύντοµο χρονικό διάστηµα που συνήθως είναι ένας µήνας ή ένα τρίµηνο, για ολόκληρη τη
διάρκεια του, µετατοπίζοντάς τον (Garbutt, 1995). Για παράδειγµα, ένας κυλιόµενος
προϋπολογισµός που θα υπολογιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018, θα συνταχθεί εκ
νέου τον Μάρτιο για ένα έτος, δηλαδή µέχρι τον Μάρτιο του 2019 κοκ.. Οι επιχειρήσεις
αναγκάζονται να προχωρήσουν σε τέτοιες λύσεις ώστε να µπορούν να προλάβουν το ρυθµό
των εξελίξεων οι οποίες συµβαίνουν σίγουρα σε διάστηµα πιο σύντοµο από ένα έτος.
Όσον αφορά τη µέθοδο σύνταξης του κυλιόµενού προϋπολογισµού, αυτή δεν αλλάζει.
Η µόνη ουσιαστική διαφορά είναι ότι πραγµατοποιείται αρκετές φορές το χρόνο. Πολλές
επιχειρήσεις, δράττονται της ευκαιρίας και βελτιστοποιούν κάθε φορά αρκετά στοιχεία της
διαδικασίας. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι υπάρχουν εξειδικευµένα υπολογιστικά πακέτα που
µπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αφενός να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χωρίς να
χάσουν πολύ χρόνο, κι αφετέρου να εξετάσουν διάφορα επίπεδα κόστους, σενάρια πωλήσεων
κτλ. (Whiting, 2001).
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Αντίθετα, η σύνταξη ενός στατικού προϋπολογισµού πραγµατοποιείται µόνο µια φορά
το έτος. Όµως, πολλές φορές, η διαδικασία ξεκινά αρκετούς µήνες πριν την ηµεροµηνία
έναρξής του. Τι θα συµβεί όµως αν από τον πρώτο µήνα εφαρµογής του, αποδειχθεί
λανθασµένος; Η επιχείρηση θα πρέπει να τον ακολουθεί παρόλο που γνωρίζει ότι δεν
πρόκειται να αποδώσει; Η απάντηση δεν είναι άλλη από τον κυλιόµενο προϋπολογισµό. Ο
κυλιόµενος προϋπολογισµός βοηθά την συνειδητοποίηση τόσο του εξωτερικού όσο και τόσο
του εσωτερικού περιβάλλοντος. Έτσι όσον αφορά το ανθρώπινο δυναµικό, αν κάποιος
υπάλληλος πετύχει γρηγορότερα τους στόχους του τότε οι νέοι στόχοι που θα του τεθούν θα
είναι ακόµη πιο φιλόδοξοι. Επίσης, έστω ότι το κόστος ήταν µεγαλύτερο από ό,τι είχε
προβλεφθεί αρχικά, µε την βοήθεια του κυλιόµενου προϋπολογισµού η επιχείρηση θα
µπορέσει να κινηθεί άµεσα χωρίς να περάσει µια ολόκληρη προϋπολογιστική περίοδος
(Myers, 2001). Γενικότερα, σε κάθε επίπεδο οι επιχειρήσεις µπορούν να κινηθούν άµεσα,
χωρίς την ανάγκη να ακολουθούν προηγούµενες ανεπαρκείς προβλέψεις. Συνεπώς αν ένα
µήνα οι πωλήσεις ενός προϊόντος πέσουν, η διοίκηση θα µπορέσει να πάρει άµεσα αποφάσεις
επανεξετάζοντας τις νέες συνθήκες.
Αξίζει εδώ να αναφερθεί, ότι αρκετές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το µοντέλο της
κυλιόµενης πρόβλεψης(rolling forest). Η κυλιόµενη πρόβλεψη, ουσιαστικά δεν είναι
προϋπολογισµός, αλλά µια τακτική ενηµέρωση των προβλέψεων των πωλήσεων σε µηνιαία
βάση. Στη συνέχεια η επιχείρηση διαµορφώνει τις βραχυπρόθεσµες δαπάνες στο
αναµενόµενο επίπεδο εσόδων. Επιπλέον, στην παρούσα προσέγγιση η ενηµέρωση των
στοιχείων είναι πολύ εύκολη, δεν απαιτεί υποδοµή προϋπολογισµού, δίνοντας υψηλό βαθµό
ευελιξίας στις επιχειρήσεις (Bragg, 2012).
Από την άλλη, όσον αφορά το µακροχρόνιο προϋπολογισµό, αυτός αφορά χρονικά
διαστήµατα από τρία έως δέκα χρόνια. Ο µακρόχρονος προϋπολογισµός χρησιµοποιείται για
την ανάπτυξη της γενικότερης στρατηγικής και του οράµατος της επιχείρησης ενώ µπορεί να
αφορά τη φύση, τη θέση της στον κλάδο, τις µελλοντικές επενδύσεις κτλ.

2.6.2 ∆ιακρίσεις µε βάση τη µέθοδο κατάρτισης
Ο προϋπολογισµός µπορεί να διακριθεί µε βάση το βαθµό συµµετοχής των
εργαζοµένων στη σύνταξη του. Σύµφωνα µε αυτή τη διάκριση µπορεί να είναι (Garbutt,
1995):
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•

Βottom-up προσέγγιση όπου οι εργαζόµενοι παίζουν ενεργό ρόλο,

•

Τop-down προσέγγιση όπου ο προϋπολογισµός επιβάλλεται από την διοίκηση

•

Συνδυασµός των προηγουµένων δύο.

Εικόνα 2. Μοντέλο προϋπολογισµού µε βάση τη µέθοδο κατάρτισης
(https://sabkepasand.files.wordpress.com/2012/10/top-down.png)

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά τη bottom-up διαδικασία, αυτή αφορά τη συµµετοχή
των εργαζοµένων στη σύνταξη του προϋπολογισµού. Αρχικά, η διοίκηση της επιχείρησης
αφού αναλύσει την κατάστασή, δίνει γενικές οδηγίες όσον αφορά τους στόχους του
προϋπολογισµού. Στη συνέχεια, οι υπεύθυνοι των επιµέρους τµηµάτων αντιπροτείνουν ή
συζητούν τους όρους πρέπει να ακολουθήσουν για να καταρτιστεί

ο προϋπολογισµός.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος που συντάσσει το συνολικό προϋπολογισµό µπορεί να δεχτεί τις
αλλαγές ή να αντιπροτείνει κάτι άλλο. Αυτό µπορεί να συνεχιστεί µέχρι να συνταχθεί ο
προϋπολογισµός ή ανάλογα την πολιτική της επιχείρησης. Με τη µέθοδο αυτή, ο ρόλος της
διοίκησης αφορά κυρίως την χάραξη των γενικών στόχων.
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Ενώ τα βασικά πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση, αυτής της µεθόδου είναι ότι
επειδή τα στελέχη καταρτίζουν τους προϋπολογισµούς για τα τµήµατα τους:

▪

Είναι υπεύθυνα για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει και σε περίπτωση
τυχόν αποκλίσεων αναλαµβάνουν την ευθύνη

▪

Έχω καλύτερη γνώση σε σχέση µε την κεντρική διοίκηση του τρόπου των µεγεθών
λόγω της θέσης τους, και άρα µπορούν να συντάξουν ακριβείς προϋπολογισµούς.
Από την άλλη, όσον αφορά τη top down µέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισµού,

αυτή ολοκληρώνεται από την ανώτερη διοίκηση και στη συνέχεια επιβάλλεται στα υπόλοιπα
στελέχη.
Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι (Sloan, 2016):
• Η ευκολία και η ταχύτητα µε την οποία συντάσσεται ο προϋπολογισµός
• Το κόστος της προετοιµασίας του προϋπολογισµού σε εργατοώρες που παραµένει
χαµηλό.
• Η ανώτερη διοίκηση εξετάζει τις εκτιµήσεις δαπανών και τα προβλεπόµενα κέρδη
της επιχείρησης ώστε να δηµιουργεί το προϋπολογισµό.
• Ο επιχειρηµατίας δεν χρειάζεται να βασίζεται σε άλλους για να λαµβάνει
πληροφορίες σχετικά µε τον προϋπολογισµό.
Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί στην περίπτωση αυτή, ότι o επιχειρηµατίας δεν
συµµετέχει στενά στην καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησης και ενδέχεται να µην έχει
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την χρήση της µεθόδου αυτής. Επίσης υπάρχει πάντα ο
κίνδυνος τα στελέχη να µη δεσµευθούν πλήρως στην επίτευξη των στόχων και αν δεν
πραγµατοποιηθούν, µπορούν να ισχυριστούν ότι ήταν ανέφικτοι. Στην συγκεκριµένη µέθοδο,
πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόµενο υπερβολικής κατανοµής πόρων σε ορισµένα τµήµατα
και περιορισµένη κατανοµή σε άλλες (Sloan, 2016).
Στην πραγµατικότητα, οι δύο παραπάνω µέθοδοι αλληλοσυµπληρώνονται µε την έντονη
συνεργασία όλων των ιεραρχικών επιπέδων.
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2.6.3 ∆ιακρίσεις µε βάση τον προσδιορισµό των προϋπολογιστικών ποσών
Ο προϋπολογισµός µπορεί να διακριθεί µε βάση τον προσδιορισµό των ποσών που
εγγράφονται στα διάφορα πεδία σε δύο κατηγορίες:
a) Επαυξητικός προϋπολογισµός (incremental budget) δηλαδή ο προϋπολογισµός που
καταρτίζεται µε βάση τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς της προηγούµενης χρονιάς
µε πρόσθεση ή αφαίρεση ενός ποσοστού προσαύξησης ή µείωσης αντίστοιχα και
b) Προϋπολογισµός µηδενικής βάσης (Zero based budgeting).
Αναλυτικότερα, όπως ήδη αναφέραµε, ο προϋπολογισµός µπορεί να αποδειχθεί µία
αρκετά χρονοβόρα διαδικασία για έναν οργανισµό διότι χρειάζεται συνεργασία, ενηµέρωση,
συναντήσεις κτλ. Συνεπώς, πολλές επιχειρήσεις για να αποφύγουν την κατανάλωση χρόνου
και χρήµατος για τη σύνταξη ενός προϋπολογισµού καταφεύγουν στον προσαυξητικό
προϋπολογισµό, µεταβάλλοντας στην ουσία όλα τα ποσά του τελευταίου προϋπολογισµού µε
ένα ποσοστό ή ποσό. Αυτό έχει ως βάση αφενός το γεγονός της αύξησης του πληθωρισµού
και αφετέρου τη φυσιολογική ανάπτυξη της επιχείρησης.
Για παράδειγµα, εάν ο µηνιαίος προϋπολογισµός µιας µικρή επιχείρησης είναι
5.000$, προσµετρώντας τον πληθωρισµό και άλλα επιχειρηµατικά έξοδα, αποφασίζεται ότι
πρέπει να προστεθεί επιπλέον ένα 5% στον προϋπολογισµό της. Ο νέος προϋπολογισµός της
επιχείρησης θα διαµορφωθεί στα 5250$. Αυτή είναι µία εξαιρετικά απλουστευµένη µέθοδος
, όπου µπορεί εύκολα να απεικονιστεί αλλά και να κατανοηθεί ( Sloan,2016).
Αυτό που συνηθίζεται είναι, οι επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα να χρησιµοποιούν
τον προσαυξητικό προϋπολογισµό. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τον χρησιµοποιούν συνήθως για
έµµεσες λειτουργίες, όπως είναι ο σχεδιασµός ή ο τοµέας της έρευνας και ανάπτυξης. Όπως
µπορεί να γίνει αντιληπτό, δεν είναι απαραίτητο ολόκληρος ο προϋπολογισµός να είναι
προσαυξητικός, αν και αυτό δεν αποκλείεται. Ο προσαυξητικός προϋπολογισµός έχει δεχθεί
κριτικές για τη χρήση µη επιστηµονικής µµεθοδολογίας. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, για
την σύνταξη αυτού του προϋπολογισµού δεν εξετάζεται η σχέση αιτίας-αιτιατού διότι δεν
αποδίδεται η προστιθέµενη αύξηση σε κάποια ρεαλιστική αιτία. Επιπρόσθετα δεν εξετάζεται
η πιθανότητα, κάποια έξοδα να έχουν καλυφθεί και να µην χρειάζονται πλέον (Garbutt,
1995).
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Σε κάθε περίπτωση, µια επιχείρηση πρέπει να προσµετρήσει τα υπέρ και τα κατά του
συγκεκριµένου εργαλείου. Άλλωστε, το κέρδος σε χρόνο και χρήµα αποτελεί από µόνο του
ένα ισχυρό κίνητρο για τη χρησιµοποίησή του. Επίσης ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι
µπορεί να µειώσει τις διαµάχες µεταξύ των εργαζοµένων καθώς όλα τα τµήµατα της
επιχείρησης έχουν το ίδιο ποσό χρηµάτων να ξοδέψουν (Sloan, 2016). Εξάλλου, κάποιες
φορές και για κλάδους χωρίς µεγάλη κινητικότητα ή ανταγωνισµό µπορεί να είναι
αποτελεσµατικός. Ταυτόχρονα, µπορεί να είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν
να έχουν έναν οδηγό για τα έξοδα και τα έσοδα τους χωρίς µεγάλη ακρίβεια. Σε αυτή την
περίπτωση βέβαια, δεν µπορεί να προσφέρει άλλες υπηρεσίες στους χρήστες του.

Εικόνα 3. Επαυξητικός προϋπολογισµός ( http://www.sheltonconsulting.com/)

Από την άλλη πλευρά ακριβώς, βρίσκεται ο προϋπολογισµός µηδενικής βάσης.
Σύµφωνα µε τους Hilton et al., (2000), στον προϋπολογισµό µηδενικής βάσης κάθε ένα από
τα επιµέρους στοιχεία του µηδενίζεται µέχρι να οριστεί το τελικό ύψος του. Ο
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προϋπολογισµός µηδενικής βάσης δηµιουργήθηκε από τον Peter Pyhrr της Texas Instruments
ως µία λύση για τις µεγάλες αλλαγές που αντιµετώπιζε εκείνη την περίοδο η επιχείρηση.
∆ηµιουργήθηκε

η

ανάγκη

να

µειωθούν

τα

περιττά

έξοδα

του

προσαυξητικού

προϋπολογισµού και εξετάστηκε η χρησιµότητα κάθε ενός στοιχείου και εξόδου για τις
µελλοντικές περιόδους.
Γενικά, ο προϋπολογισµός µηδενικής βάσης δεν θεωρείται ρεαλιστική επιλογή.
Σύµφωνα µε µία άποψη, ο µηδενισµός των πόρων για µία δραστηριότητα ή ένα τµήµα πάρα
τη σκοπιµότητα που µπορεί να εξυπηρετεί σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, δεν είναι
βιώσιµος. Αντί αυτού προτείνεται µια παραλλαγή αυτού του προϋπολογισµού, η οποία να
λαµβάνει ως δεδοµένο µόνο ένα ποσοστό (πχ το 70%) της προηγούµενης περιόδου και ο
υπεύθυνος του προϋπολογισµού να υπολογίζει την αναγκαιότητα του υπόλοιπου (πχ του
30%) ή ακόµη περισσότερων πόρων. Με αυτόν τον τρόπο, εξετάζεται αρχικά οι πραγµατικές
ανάγκες της επιχείρησης ενώ προσµετράται και η αποδοτικότητα των πόρων πριν καταλήξει
στην τελική απόφαση σχετικά µε την χορήγησή τους ή µη (Welsch et al., 1988).
Πάντως, o προϋπολογισµός µµηδενικής βάσης είναι ιδανικός για την αιτιολόγηση
της ύπαρξης όλων των στοιχείων του κόστους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα συµβάλλοντας
στον αποτελεσµατικό έλεγχο και την κερδοφορία της επιχείρησης (Werner, 1978). Επιπλέον,
µέσω αυτού, είναι πιο εφικτή για τη διοίκηση η κατανόηση των λειτουργιών της επιχείρησης
καθώς και η αντιµετώπιση ορισµένων προβληµάτων που υπήρχαν σε παλιότερες µορφές
προϋπολογισµού (Hayes & Cron, 1988). Το βασικό πλεονέκτηµά του, φυσικά σε σχέση µε
τον προσαυξητικό προϋπολογισµό, δεν είναι άλλο από την δυνατότητα που παρέχεται στη
διοίκηση να επανεξετάζει τα προγράµµατα της και να προβαίνει σε ριζικές λύσεις µε
κριτήριο την αποδοτικότητά τους.
Τα βήµατα για τη δηµιουργία προϋπολογισµού µηδενικής βάσης είναι τα εξής
(Sloan, 2016):
1. Προσδιορισµός των αναγκών και διερεύνηση για εύρεση άλλου τρόπου
εκτέλεσης εργασιών, όπως την εξωτερική ανάθεση (outsourcing).
2. Καθορισµός των απαιτούµενων ενεργειών για την εκτέλεση των
εργασιακών καθηκόντων και εξέταση του επιχειρηµατικού κόστους.
Αυτό θα βοηθήσει στην λήψη αποφάσεων για το τρόπο και την
κατεύθυνση, που θα ξοδευτούν τα χρήµατα.
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Ωστόσο, ο προϋπολογισµός µηδενικής βάσης, παρουσιάζει κάποια ελαττώµατα που
κάνουν πιο δύσκολη την εκτέλεση του. Για παράδειγµα, αν το χαρακτηριστικό του
προσαυξητικού προϋπολογισµού είναι η ευκολία και το χαµηλό κόστος σχεδιασµού, το
χαρακτηριστικό του προϋπολογισµού µµηδενικής βάσης είναι το ακριβώς αντίθετο. Πιο
συγκεκριµένα, ο προϋπολογισµός αυτός είναι εξαιρετικά χρονοβόρος αφού πρέπει όλα τα
στοιχεία του να εξετάζονται κάθε φορά εκ του µηδενός. Για την ολοκλήρωση ακόµα και του
µικρότερο τµήµατός, θα πρέπει να δοθεί έγκριση από τα ανώτερα στελέχη, συνεπώς
συµβάλλει στην αύξηση της γραφειοκρατίας.
Έχει παρατηρηθεί επίσης, η τάση τα στελέχη της να προτείνουν κάθε φορά τους
στόχους που οι ίδιοι προτιµούν ελέγχοντας µ' αυτό τον τρόπο τη ροή πληροφοριών και
δυσχεραίνοντας τον ίδιο τον οργανισµό να επιλέξει τις καταλληλότερες γι' αυτόν λύσεις.
Αυτό τελικά οδηγεί, στην µη επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος και συνεπώς στην
µείωση της αποτελεσµατικότητας του προϋπολογισµού µηδενικής βάσης.
Τελικά, κυρίως λόγω του προβλήµατος της αυξανόµενης γραφειοκρατίας, οι
προϋπολογισµοί µηδενικής βάσης δεν χρησιµοποιούνται συχνά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Αντίθετα, είναι µία κοινή πρακτική σε οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι δηµόσιοι
οργανισµοί όπου η παροχή υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σηµασίας (Bragg, 2012).
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Εικόνα 4. Οφέλη προϋπολογισµού µµηδενικής βάσης (https://www.linkedin.com/pulse/zero-basedbudgeting-ankit-shetty)

2.6.4 ∆ιακρίσεις µε βάση το είδος
Ένας από τους τρόπους κατάταξης του προϋπολογισµού είναι µε βάση το είδος του.
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να είναι:
• Στατικός προϋπολογισµός (static budget) και
• Ελαστικός προϋπολογισµός (flexible budget).
Τόσο ο στατικός όσο και ελαστικός προϋπολογισµός µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για το πρόγραµµα κατάρτισης του επιµέρους προϋπολογισµού των τµηµάτων µιας
επιχείρησης ή του συνολικού προϋπολογισµού.
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Εικόνα 5. ∆ιαφορά µεταξύ στατικού και ελαστικού προϋπολογισµού
(http://slideplayer.com/slide/8928821/)

Όσον αφορά τον στατικό προϋπολογισµό, αυτός θέτει ως σηµείο αναφοράς το
«κανονικό» επίπεδο τεχνικής και παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και
το «κανονικό» επίπεδο πωλήσεων και εργατοωρών. Ως εκ τούτου για τον υπολογισµό όλων
των ποσών χρησιµοποιείται ως δεδοµένο το συγκεκριµένο επίπεδο δραστηριότητας. Ωστόσο
όπως είναι αναµενόµενο, µπορεί να αλλάξουν οι οικονοµικοί, κοινωνικοί ή οι πολιτικοί
παράγοντες. Η εξωτερική µεταβολή συνήθως µεταβάλλει το επίπεδο δραστηριότητας της
επιχείρησης και τελικά δε συµπίπτει µε το προϋπολογισµένο. Ουσιαστικά, η σηµασία του
στατικού προϋπολογισµού είναι ελάχιστη σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό
περιβάλλον ενώ δεν είναι εφικτή η εξαγωγή συµπερασµάτων και ο έλεγχος. Παρόλο αυτά , το
στατικό µοντέλο είναι µακράν το πιο συνηθισµένο σε επιχειρήσεις και οργανισµούς (Bragg,
2012).
Όσον αφορά τον ελαστικό προϋπολογισµό, αυτός εκτιµά τα έσοδα και τα έξοδα µιας
επιχείρησης για διάφορα επίπεδα παραγωγικής δραστηριότητας. Ουσιαστικά ευθυγραµµίζει
τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες µε τους επιχειρηµατικούς στόχους. Αυτό βοηθάει στην
αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Ωστόσο, απαιτεί βαθιά
κατανόηση των διάφορων λειτουργικών τοµέων της επιχείρησης και εξειδικευµένο
προσωπικό .Όπως ,επίσης ,µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι βασίζεται µόνο σε
βραχυπρόθεσµους στόχους (www.eFM.com).
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Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού εξετάζονται τόσο τα µεταβλητά κόστη, που
µεταβάλλονται ανάλογα µε τον όγκο δραστηριότητας όσο και τα σταθερά κόστη τα οποία
είναι ανεξάρτητα του επιπέδου δραστηριότητας της επιχείρησης. Για τον υπολογισµό των
πρώτων (µεταβλητά κόστη) δηµιουργείται ένας αλγόριθµος προϋπολογισµού(budget
formula), που διατυπώνει την αλληλεξαρτώµενη σχέση µεταξύ της δαπάνης και του επιπέδου
δραστηριότητας για κάθε κατηγορία δαπανών.
Ο ελαστικός προϋπολογισµός είναι πιο δύσκολο να ετοιµαστεί από έναν στατικό
προϋπολογισµό, αλλά τείνει να αποφέρει ένα προϋπολογισµό εύλογα συγκρίσιµο µε τα
πραγµατικά αποτελέσµατα. Αυτός ο τύπος είναι ιδιαίτερα χρήσιµος όταν τα επίπεδα
πωλήσεων είναι δύσκολο να εκτιµηθούν και ένα σηµαντικό ποσοστό των εξόδων ποικίλει
ανάλογα µε τις πωλήσεις της επιχείρησης. Συνεπώς, ο ελαστικός προϋπολογισµός συνιστά
ένα ισχυρό εργαλείο ελέγχου, διότι επιτρέπει τον υπολογισµό του κόστους σε κάθε επίπεδο
παραγωγικής δραστηριότητας (Bragg, 2012).
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3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
3.1 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Σύμφωνα με τους τελευταίους κανόνες παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να συντάσσουν και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών που είναι
µία από τις πέντε καταστάσεις οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα µε τα ∆.Λ.Π. Επιπλέον,
σύμφωνα με την τροποποίηση του Ν.3487/2006 που έγινε στον Κ.Ν.2190/1920, οι
ανώνυμές εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των οποίων
μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
πρέπει να

καταρτίζουν εκτός της Κατάστασης Ταμειακών Ροών και την Κατάσταση

Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Φράγκος, 2011).
Ιστορικά µιλώντας, η δηµιουργία των ταµειακών ροών χρονολογείται το 1863. Η
εταιρία Dowlais Iron Company, αν και την περίοδο εκείνη είχε ανακάµψει από την ύφεση
των επιχειρήσεων, δεν είχε ρευστό για να επενδύσει σε µια νέα υψικάµινο, παρά το γεγονός
ότι εµφάνιζε κέρδος. Για να µπορέσει να αντιληφθεί για ποιο λόγο δεν είχε πόρους για
επενδύσεις, ο διαχειριστής πραγµατοποίησε µία νέα οικονοµική κατάσταση, τη σύγκριση του
ισολογισµού. Η νέα αυτή οικονοµική κατάσταση ήταν η απαρχή των Ταµειακών Ροών, που
χρησιµοποιούνται έως σήµερα (Παντελεάκου & Σκλαβαίνα, 2011).
Στη συνέχεια, το 1960 δηµιουργήθηκε η ανάγκη κατάρτισης µιας κατάστασης πηγών
και χρήσεων κεφαλαίων, η οποία ονοµάστηκε Κατάσταση Κεφαλαίων. Αργότερα το 1971
στις ΗΠΑ, το Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (FASB) στο πλαίσιο της µµελέτης για την
δηµοσιοποίηση λογιστικών πληροφοριών, προχώρησε στον καθορισµό των Γενικών
Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP), που αποτελούν καθορισµένους υποχρεωτικούς
κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους οι επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν τις πηγές και τις
χρήσεις των κονδυλίων τους. Αυτή ονοµάστηκε Κατάσταση Μεταβολών Οικονοµικής θέσης.
Ακόµη εδώ, ο ορισµός του «καθαρού κεφαλαίου κίνησης» δεν είναι σαφής αφού µπορεί να
είναι είτε

σε µετρητά είτε ως διαφορά µεταξύ

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
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του κυκλοφορούν

ενεργητικού και

Η αυξημένη ανάγκη των επενδυτών για επιπλέον πληροφορίες για μία επιχείρηση
και καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν στη δυναμική ανάλυση, στην δημιουργία
και στην δημοσίευση καταστάσεων των χρηματοοικονομικών θέσεων της επιχείρησης. Από
τα τέλη του 1970 έως τα μέσα του 1980, το FASB μάλιστα, συζήτησε τη χρησιμότητα της
πρόβλεψης των μελλοντικών ταμειακών ροών. Το 1992, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων εξέδωσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 (Δ.Λ.Π. 7), που τέθηκε σε ισχύ το 1994
και σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις καταστάσεις
ταμειακών ροών (Παντελεάκου & Σκλαβαίνα, 2011). Συγκεκριμένα, τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα 7 (∆.Λ.Π. 7) αναφέρουν όλες εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες για τη σύνταξη
των Καταστάσεων Ταμειακών Ροών. Ελέγχεται η δυνατότητα και η έκταση μιας επιχείρησης
να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ώστε να ληφθούν οι σωστές
οικονομικές αποφάσεις από τους χρήστες της. Βέβαια στις ΗΠΑ, το Δ.Λ.Π. 7 είχε
ενσωματωθεί ήδη από τον 1987 µέσω του προτύπου SFAS 95.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι πληροφορίες για τις ταµειακές ροές ενδιαφέρουν όλο και
περισσότερο τις επιχειρήσεις και τους µετόχους τους. Σύµφωνα µε τις λογιστικές πρακτικές
διαχείρισης 3120 που ισχύουν στον Καναδά, υπάρχουν τέσσερις τάσεις υπεύθυνες για αυτό
το αυξηµένο ενδιαφέρον (CIMA, 2007):
1. η αυξηµένη αναγνώριση του θεµελιώδους ρόλου που παίζουν οι πληροφορίες
για τις ταµειακές ροές στην αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων.
2. η ισχυρή σχέση ανάµεσα στις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ιδίως τις
πληροφορίες για τις ταµειακές ροές, τις τιµές των µετοχών και της αποτίµησης
των επιχειρήσεων.
3. η αυξηµένη απογοήτευση λόγω της δυνατότητας χειραγώγησης του
εισοδήµατος µε λογιστικά πρότυπα
4. η αυξηµένη κατανόηση της σηµασίας της διαχείρισης των ταµειακών ροών για
την αποφυγή άσκοπης δανειοδότησης ή έλλειψης µετρητών.
Υπάρχουν δύο τύποι πληροφοριών για τις ταµειακές ροές: αναδροµικές και
µελλοντικές. Οι αναδροµικές πληροφορίες για τις ταµειακές ροές εξετάζονται σε πρώτη
φάση. Αντίθετα, οι πληροφορίες σχετικά µε τις µελλοντικές ταµειακές ροές απεικονίζονται
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στον προϋπολογισµό των ταµειακών ροών που καταρτίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάρτισης του προϋπολογισµού (CIMA, 2007).
Τι είναι όµως οι ταµειακές ροές; Οι ταµειακές ροές δίνουν πληροφορίες για την
µεταβολή στην καθαρή περιουσία και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης. Οι
ταµειακές ροές είναι οι εισροές ή οι εκροές ταµειακών διαθεσίµων και

ταµειακών

ισοδυνάµων που αποτελούν µέρος των επιχειρηµατικών, χρηµατοοικονοµικών και
επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Με αυτό τον τρόπο οι ταµειακές ροές δίνουν την
δυνατότητα στους χρήστες να συγκρίνουν διάφορες επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση, από την
άλλη, µπορεί να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των ταµειακών ροών µε βάση τις συνθήκες
της οικονοµίας αλλά και τον κλάδο στον οποίο ανήκει.
Το τµήµα 1540 του Εγχειριδίου CICA ορίζει τις ταµειακές ροές ως «ταµιακές εισροές
και ισοδύναµα µετρητών». Τα ρευστά διαθέσιµα περιλαµβάνουν µετρητά και καταθέσεις
όψεως. Τα ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες επενδύσεις
υψηλής ρευστότητας που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε γνωστά ποσά µετρητών και
υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο αλλαγής της αξίας. Η προτεινόµενη κατευθυντήρια γραµµή
για το «βραχυπρόθεσµο» διάστηµα έχει διάρκεια τριών µηνών ή µικρότερη. Παραδείγµατα
ισοδύναµων µετρητών περιλαµβάνουν επενδύσεις στην αγορά χρήµατος, εµπορικά
χρεόγραφα και έντοκα γραµµάτια (CIMA, 2007).
Η κατάσταση των ταµειακών ροών επεξηγεί εις βάθος τα οικονοµικά δεδοµένα της
επιχείρησης ώστε ο χρήστης να µπορεί να εξετάσει την επιχείρηση τόσο διαχρονικά όσο και
κλαδικά. Επίσης, ο χρήστης µε τις ταµειακές ροές δεν δίνει έµφαση µόνο στα κέρδη αλλά και
στις χρηµατικές ροές µε αποτέλεσµα να αποκτά καλύτερη εικόνα για την ρευστότητα της
επιχείρησης (Φράγκος, 2011). Οι ταµειακές ροές όµως δεν περιλαµβάνουν µετακινήσεις
µεταξύ στοιχείων που συνιστούν ταµειακά διαθέσιµα ή ταµειακά ισοδύναµα, γιατί αυτά τα
στοιχεία αποτελούν µέρος της ταµειακής διαχείρισης της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η
ταµειακή διαχείριση περιλαµβάνει την επένδυση του ταµειακού πλεονάσµατος σε ταµειακά
ισοδύναµα (Παντελεάκου & Σκλαβαίνα, 2011).
Τέλος όπως θα αναλύσουµε και παρακάτω, η κατάσταση ταµειακών ροών, παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε τις πραγµατικές ταµειακές εισπράξεις και πληρωµές κατά την
διάρκεια µιας περιόδου. Αυτές µπορεί να προέρχονται από:
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✓ Από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης (εργασίες)
✓ Από τις επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης (αγοραπωλησίες παγίων και
χρεογράφων)

✓ Από τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης (έκδοση µετοχικού
κεφαλαίου και δανεισµού).
Πίνακας 1. Υπόδειγµα Κατάστασης Ταµειακών Ροών Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 7 (Συριόπουλος &
Λουκόπουλος, 2010)

Μετρητά από:
▪

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

€ 900

▪

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

- € 300

▪

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

€ 200

Καθαρή αύξηση ή µείωση των µετρητών

€ 700

Μετρητά στην αρχή της περιόδου

€ 2.000

Μετρητά στο τέλος της περιόδου

€ 2.700

3.2 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Όπως αναφέραµε, οι ταµειακές ροές εµφανίζουν πληροφορίες, σχετικά µε τις
µεταβολές στα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµά µιας επιχείρησης, Η
κατάσταση ταµειακών ροών µπορεί να οφείλεται σε επιχειρηµατικές, επενδυτικές και
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Συνεπώς, η κατάσταση ταµειακών ροών καταγράφει
τις µεταβολές σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης που επηρεάζουν τα ταµειακά διαθέσιµα
όπως παρουσιάζεται στον κύκλο της ταµειακής ροής της επιχείρησης (Φράγκος, 2011).
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.

εικόνα 6. Ο κύκλος της ταµειακής ροής (Φράγκος, 2011)

Η κατάσταση ταµειακών ροών αποτελεί µία από τις πέντε οικονοµικές καταστάσεις
όπως δηµοσιεύτηκαν στο ∆ΛΠ 7. Οι χρήστες αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
ενδιαφέρονται για το πως η επιχείρηση δηµιουργεί και χρησιµοποιεί τα ταµειακά διαθέσιµα
και τα ταµειακά ισοδύναµά ώστε να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της και να δηµιουργήσει
κέρδος. Η ανάγνωση των ταµειακών ροών βοηθά τους επενδυτές στην απόφαση τους.
Συγκεκριµένα, εάν µία επιχείρηση παράγει ταµειακά διαθέσιµα µέσα από τις επιχειρηµατικές
ή επενδυτικές δραστηριότητές της, αυτά δύναται να χρησιµοποιηθούν ως ένα µέσο σύγκρισης
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από τους επενδυτές. Έτσι, µπορούν να αποφασίσουν αν η επιχείρηση διαθέτει τα ρευστά
διαθέσιµα για να µπορέσει να πραγµατοποιήσει τις πολιτικές κερδοφορίας που υπόσχεται η
διοίκηση.
Γενικά, οι ταµειακές ροές αν και δεν υποκαθιστούν τις άλλες οικονοµικές
καταστάσεις, λειτουργούν αρκετά συµπληρωµατικά ως προς την πληροφόρηση. Ουσιαστικά,
για πολλούς χρήστες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των αναλύσεων τους καθώς δίνουν
την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν αναλύσεις µε βάσει την προεξόφληση των ταµειακών
ροών και να συγκρίνουν αποτελέσµατα µε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

3.3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ο κύριος σκοπός της κατάστασης ταµειακών ροών είναι να παρέχει πληροφορίες για
τα έσοδα και τις πληρωµές σε µετρητά για µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου.
Κατά την παροχή αυτών των πληροφοριών, η κατάσταση ταµειακών ροών βοηθά επίσης τους
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να (CIMA, 2007):
1.

Προβλέψουν το ποσό, το χρονοδιάγραµµα και την αβεβαιότητα των
µελλοντικών ταµειακών ροών, µε βάση την υπόθεση ότι το παρελθόν
είναι ένας καλός προγνωστικός παράγοντας για το µέλλον.

2.

Αξιολογήσουν τις διαχειριστικές αποφάσεις βλέποντας τον τρόπο µε τον
οποίο οι διαχειριστές έλαβαν µετρητά και το χρησιµοποίησαν για να
λειτουργήσουν την οντότητα.

3.

Προσδιορίσουν την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει τα αναγκαία
µετρητά για να παρέχει ικανοποιητική απόδοση στους επενδυτές µε τη
µορφή µερισµάτων, να καταβάλει τόκους επί του χρέους για να εξοφλεί
τα κεφάλαια και να διατηρεί ή να αυξάνει την παραγωγική ικανότητα
της οντότητας.

4.

Εξηγήσουν τη διαφορά µεταξύ του καθαρού εισοδήµατος, του
δεδουλευµένου µέτρου της απόδοσης και της ταµειακής ροής από τις
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δραστηριότητες και του ποσού των ταµειακών ροών που παράγονται
από το εισόδηµα αυτό.

3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η κατάσταση ταµειακής ροών παρέχει πληροφορίες για τις πηγές παραγωγής των
ρευστών από µία επιχείρηση και του τρόπου χρήσης αυτών. Η ανάλυση της ταµειακής ροής
στηρίζεται στη µελέτη της κατάστασης ταµειακών ροών και βοηθάει την επιχείρηση να
αξιολογήσει την προηγούµενη απόδοση της και να σχεδιάσει όλες τις µελλοντικές
κατευθύνσεις της. Η µελέτη της κατάστασης ταµειακών ροών παρέχει επίσης ένα µέσο
αξιολόγησης της ικανότητας της επιχείρησης να εξοφλεί τα χρέη της εµπρόθεσµα. Συνεπώς,
µπορεί να βοηθήσει την σωστή εκτίµηση µιας επιχείρησης. Γενικά η κατάσταση ταµειακών
ροών απαντά στα παρακάτω ερωτήµατα (Παρτακελίδου, 2003):
•

Από πού χρηµατοδοτήθηκε η επένδυση που πραγµατοποιήθηκε για την αγορά

νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού;
•

Από πού προέρχονται τα κεφάλαια της επιχείρησης;

•

Ποιες και πόσες οφειλές εξοφλήθηκαν ;

•

Πως χρησιµοποιήθηκε το καθαρό εισόδηµα;

•

Ποιο είναι το ποσό που εισπράχθηκε από την έκδοση µετοχών;

•

Ποιο είναι το ποσό που χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των χρεών;

Ως εκ τούτου, η παρουσίαση της κατάρτισης των ταµειακών ροών ετησίως βοηθά τις
επιχειρήσεις ποικιλοτρόπως. Όπως αναφέραµε οι ταµειακές ροές προέρχονται από
λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Αναλόγως, η κατάσταση της
ταµειακής ροής πρέπει να κατανέµει σε κατηγορίες τις εισπράξεις και τις πληρωµές των
διαθεσίµων από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες και στα
αντίστοιχα τµήµατα.
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Όσον αφορά τις λειτουργικές δραστηριότητες, αυτές είναι οι κυριότερες
δραστηριότητες που παράγουν τα έσοδα της επιχείρησης. Περιλαµβάνουν τις ταµειακές
επιπτώσεις των εσόδων και εξόδων, όπως οι πληρωµές προς τους προµηθευτές, οι εισπράξεις
από τους πελάτες και η καταβολή των µισθών. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές επηρεάζουν τα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στον ισολογισµό
(CMA, 2007).
Πίνακας 2. Ενδεικτικές Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (Συριόπουλος & Λουκόπουλος, 2010)

Ταµειακές εισροές από:
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών τοις
µετρητοίς ή µε πίστωση
Τόκους δανείων και µερίσµατα

Ταµειακές εκροές προς:
Προµηθευτές
Εργαζόµενους και ασφαλιστικά ταµεία
∆ηµόσιο για φόρους
∆ανειστές/Οµολογιούχους για τόκους κλπ.
∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα

Κάποια στοιχεία µπορούν να ταξινοµηθούν εύκολα. Για παράδειγµα, τα επενδυτικά
στοιχεία ενεργητικού είναι η απόκτηση και διάθεση µακροπρόθεσµων περιουσιακών
στοιχείων και αφορούν τις επενδύσεις που δεν περιλαµβάνονται στα ταµειακά ισοδύναµα και
τα εισπρακτέα. Οι δραστηριότητες χρηµατοδότησης επίσης, αφορούν µεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και των υποχρεώσεων των µετόχων, όπως τα πληρωτέα χαρτονοµίσµατα και τα
πληρωτέα οµόλογα.
Η ταξινόµηση κάποιων άλλων στοιχείων όµως είναι πιο περίπλοκη. Τα µερίσµατα και
τα έσοδα από τόκους από µακροπρόθεσµες επενδύσεις περιλαµβάνονται ως λειτουργικές
ταµειακές ροές. Η αντιµετώπιση των αποδόσεων που καταβάλλονται στους επενδυτές της
επιχείρησης εξαρτάται από το εάν οι επενδύσεις θεωρούνται χρέος ή ίδια κεφάλαια. Οι
αποδόσεις στους κατόχους µετοχών αντιµετωπίζονται ως εκροές χρηµατοδότησης, ενώ οι
αποδόσεις στους κατόχους χρεωστικών τίτλων αντιµετωπίζονται ως λειτουργικές εκροές. Τα
µερίσµατα και οι τόκοι που εισπράττονται από τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις
περιλαµβάνονται ως λειτουργικές ταµειακές ροές. Οι πληρωµές φόρου εισοδήµατος
ταξινοµούνται ως λειτουργικές ταµειακές ροές, εκτός εάν µπορούν να προσδιοριστούν
συγκεκριµένα µε χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες.
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Ορισµένες δραστηριότητες επηρεάζουν τόσο το λειτουργικό τµήµα όσο και το
επενδυτικό η χρηµατοδοτικό τµήµα της κατάστασης ταµειακών ροών. Τα µετρητά που
εισπράττονται από την πώληση ενός κεφαλαιουχικού περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται
ως επενδυτική δραστηριότητα, αλλά το κέρδος ή η ζηµία από τη διάθεση αυτή πρέπει να
αφαιρεθεί ή να προστεθεί στις λειτουργικές ταµιακές ροές, ώστε να αποφευχθεί η διπλή
καταµέτρηση µέρους των εσόδων από την πώληση. Οµοίως, τα ταµειακά διαθέσιµα που
χρησιµοποιούνται για την εξόφληση µιας υποχρέωσης εµφανίζονται ως χρηµατοοικονοµική
δραστηριότητα, αλλά οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία ή εξόφληση χρέους πρέπει επίσης να
προσαρµοστεί στο λειτουργικό τµήµα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ενότητα 1540.46 του Εγχειριδίου της CICA απαιτείται
οι σηµαντικές επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές που δεν επηρεάζουν τα
µετρητά να γνωστοποιούνται σε άλλα σηµεία των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό µπορεί
να γίνει µε γνωστοποίηση σηµείων ή ξεχωριστό χρονοδιάγραµµα ακολουθώντας τη δήλωση
ταµειακών ροών. Παραδείγµατα τέτοιων σηµαντικών συναλλαγών εκτός µετρητών είναι η
έκδοση µετοχών σε αντάλλαγµα περιουσιακών στοιχείων, η µίσθωση περιουσιακών
στοιχείων βάσει µιας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η µετατροπή χρεών ή προνοµιούχων
µετοχών σε κοινές µετοχές και η έκδοση µετοχών προς αποχώρηση (CIMA, 2007).

3.4.1 Άµεση µέθοδος και έµµεση µέθοδος

∆ύο µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των ταµειακών
διαθεσίµων που παρέχονται από τις (χρησιµοποιούµενες) λειτουργικές δραστηριότητες
(CIMA, 2007). Αυτές είναι:
i.

η άµεση µέθοδος και

ii.

η έµµεση µέθοδος

Η άµεση µέθοδος περιλαµβάνει (Bragg, 2017):
 τα µετρητά που εισπράττονται από τους πελάτες
 τους τόκους και τα µερίσµατα που ελήφθησαν
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 Μετρητά που καταβάλλονται στους πελάτες
 Μετρητά που καταβάλλονται σε προµηθευτές
 Καταβληθέντες τόκοι
 Καταβληθέντες φόροι εισοδήµατος
Σχετικά µε την έµµεση µέθοδος παρουσίασης των ταµειακών ροών, η παρουσίαση της
ξεκινά µε καθαρά έσοδα ή ζηµιές, µε επακόλουθες προσθήκες ή µειώσεις του ποσού αυτού
για τα έσοδα και τα έξοδα µη ταµειακών ροών. Το αποτέλεσµα που προκύπτει είναι τα
καθαρά έσοδα που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες. Η έµµεση µέθοδος
προτιµάται από τις περισσότερες επιχειρήσεις διότι οι πληροφορίες που απαιτούνται
,συγκεντρώνονται σχετικά εύκολα από τους λογαριασµούς που συνήθως κρατάει µια
επιχείρηση (Bragg, 2017).
Ουσιαστικά, οι δύο µέθοδοι διαφέρουν µεταξύ τους κατά κύριο λόγο στο 1ο από τα 3
τµήµατα που αναφέρονται: ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (Peavler, 2016).
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Εικόνα 7. Άµεση και έµµεση µέθοδος παρουσίασης των ταµειακών ροών των λειτουργικών
δραστηριοτήτων (Τριάρχης, 2017)
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3.4.1.1 Άμεση Μέθοδος παρουσίασης των λειτουργικών ροών

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της άµεσης µεθόδου είναι (Τριάρχης, 2017):

➢ Το

κύριο πλεονέκτηµα της άµεσης µεθόδου είναι ότι παρουσιάζει

οµαδοποιηµένα τις λειτουργικές εισπράξεις και πληρωµές. Αυτός άλλωστε
είναι ο κύριος στόχος της κατάστασης ταµειακών ροών - να παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε τα έσοδα και τις πληρωµές µετρητών µιας
επιχείρησης. Έτσι παρουσιάζεται η ικανότητα µίας επιχείρησης να δηµιουργεί
ικανοποιητικές ταµειακές ροές από την λειτουργία της, που θα της επιτρέψουν
να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, να επενδύσει και να επαυξήσει

την

λειτουργική της δραστηριότητα, και τέλος να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις
της προς δανειστές και µετόχους της.

➢Η

άµεση µέθοδος δείχνει τις συγκεκριµένες πηγές των λειτουργικών

εισπράξεων και τους συγκεκριµένους σκοπούς για τους οποίους έγιναν οι
πληρωµές σε µετρητά, συνεπώς είναι χρήσιµη στην εκτίµηση των
µελλοντικών λειτουργικών ταµειακών ροών. Αποτελεί δηλαδή ένα µοντέλο
αποδοτικότητας µέσω των αναµενόµενων και των πραγµατοποιούµενων
λειτουργικών ταµειακών ροών.

➢Η

άµεση µέθοδος παρουσίασης των λειτουργικών ροών είναι απλή και

κατανοητή προς τον χρήστη που έχει χαµηλή εξειδίκευση στην ανάλυση των
οικονοµικών καταστάσεων.
Αντίθετα τα βασικά της µειονεκτήµατα είναι:

➢ Οι

πληροφορίες που απαιτούνται για τη χρήση αυτής της µεθόδου δεν

συλλέγονται συστηµατικά στα περισσότερα λογιστικά συστήµατα. ∆ηλαδή,
δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις την δυνατότητα να έχουν την τεχνική
(µηχανογραφική) υποδοµή για να παράγουν τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την χρήση της άµεσης µεθόδου.

➢ Με τη χρήση της άµεσης µεθόδου επίσης µπορεί να δοθεί ως µέτρο απόδοσης
µεγαλύτερη έµφαση στα µετρητά από ότι στις συνολικές λειτουργίες της
επιχείρησης. Μπορεί δηλαδή να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι οι καθαρές
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ταµειακές

ροές

από

λειτουργικές

δραστηριότητες

αποτελούν

ένα

υποκατάστατο µέτρησης της αποδοτικότητας της οικονοµικής οντότητας αντί
του κέρδους που παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.
Συγκεκριµένα, ορισµένοι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θεωρούν ότι
τα µετρητά από το καθαρό εισόδηµα είναι πιο ακριβή µέθοδος από τη µέτρηση
των λειτουργικών δραστηριοτήτων, ενώ άλλοι θεωρούν ότι µπορεί να είναι
δυνητικά παραπλανητικά. Για να εξαλειφθεί αυτό το πρόβληµα, το SFAS 95
προβλέπει ότι όταν επιλέγεται η άµεση µέθοδος παρουσίασης, τότε θα πρέπει
να αναφέρονται και συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα επιτρέπουν τη
συµφωνία των καθαρών αποτελεσµάτων χρήσης µε τις καθαρές ταµειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.

3.4.1.2 Έμμεση μέθοδος παρουσίασης των λειτουργικών ροών

Τα βασικά πλεονεκτήµατα της έµµεσης µεθόδου είναι (Τριάρχης, 2017):

➢ Το κύριο πλεονέκτηµα της έµµεσης µεθόδου είναι ότι επικεντρώνεται στις
διαφορές µεταξύ καθαρού εισοδήµατος προ φόρων και καθαρών ταµειακών
ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Έτσι, παρέχει µια σαφή σχέση
µεταξύ της κατάστασης ταµειακών ροών και της κατάστασης των
αποτελεσµάτων χρήσης και των µεταβολών των στοιχείων του ισολογισµού
(µεταβολές εισπρακτέων -πληρωτέων λογαριασµών που αφορούν λειτουργικές
δραστηριότητες). Συνεπώς, διευκολύνει τους χρήστες των οικονοµικών
καταστάσεων να αντιληφθούν τους λόγους των διαφορών µεταξύ των
αποτελεσµάτων χρήσης και του ταµειακού αποτελέσµατος χρήσης και να
εκτιµήσουν έτσι καλύτερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποτελεσµάτων.

➢ Καταρτίζεται σχετικά εύκολα και µε χαµηλό

κόστος ακόµη και από τις

επιχειρήσεις που δεν έχουν τεχνική (µηχανογραφική) υποδοµή για να
παράγουν τις πληροφορίες απαραίτητες για τη σύνταξη της κατάστασης
ταµειακής ροής.
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➢ Είναι

η µορφή µε την οποία οι συντάκτες και οι χρήστες είναι πιο

εξοικειωµένοι.
Αντίθετα τα βασικά της µειονεκτήµατα είναι:

➢ ∆εν είναι τόσο απλή και κατανοητή για τους χρήστες που έχουν χαµηλή
εξειδίκευση και γνώση της τεχνικής ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων.

➢ ∆εν υπάρχει οµαδοποιηµένη παρουσίαση των λειτουργικών εισπράξεων και
πληρωµών. Συνεπώς δεν µπορεί να φανεί η ικανότητα της επιχείρησης να
δηµιουργεί ικανοποιητικές λειτουργικές ταµειακές ροές, για την αποπληρωµή
υποχρεώσεων και δηµιουργία µελλοντικών επενδύσεων.

➢ ∆εν προβλέπει την ανάπτυξη του µοντέλου αποδοτικότητας της επιχείρησης
µέσω των αναµενόµενων λειτουργικών ταµειακών ροών.

Αξίζει να αναφερθεί, τέλος, ότι σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (5/204/14.11.2000), οι εταιρίες που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, υποχρεούνται στην κατάρτιση κατάστασης
ταµειακών ροών. Αυτή πρέπει να ταξινοµεί τις ταµειακές ροές ανά λειτουργικές, επενδυτικές
και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Μάλιστα, προβλέπεται η χρήση της άµεσης µεθόδου
(καθαρές ροές από πληρωµές και εισπράξεις), και όχι της έµµεσης µεθόδου (αναµόρφωση
κερδών χρήσεως) (Τριάρχης, 2017).

3.4.2 Προετοιµασία της Κατάστασης Ταµειακών Ροών

Η προετοιµασία της κατάστασης ταµειακών ροών περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα
(Defond & Hung, 2003):
1. Προσδιορισµός της µεταβολής των µετρητών. Αυτός είναι ο «αριθµός ελέγχου»
για την κατάσταση ταµειακών ροών.
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2. Καταγραφή των πληροφοριών από την κατάσταση λογαριασµού στην κατάσταση
ταµειακών ροών. Αυτή είναι η αρχή για τον υπολογισµό των µετρητών από τις λειτουργικές
δραστηριότητες.
3. Ανάλυση των µεταβολών κάθε λογαριασµού ισολογισµού, προσδιορισµός των
σχετικών ταµειακών ροών που σχετίζονται µε κάθε µεταβολή και καταγραφή της επίδρασης
στην κατάσταση ταµειακών ροών.
4. Συµπλήρωση της κατάστασης ταµειακών ροών µε τον υπολογισµό των
υποσυνόλων και έλεγχος της συνολική µεταβολής των µετρητών µε τον αριθµό που
υπολογίστηκε στο πρώτο βήµα.
Αναλυτικότερα, στην περίπτωση της έµµεσης µεθόδου για τον προσδιορισµό της
καθαρής ταµειακής ροής από λειτουργικές δραστηριότητες πρέπει να υπολογιστούν τα
καθαρά έσοδα και να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήµατα:
1. Να γίνουν οι προσαρµογές στα στοιχεία που επηρεάζουν το καθαρό εισόδηµα αλλά
δεν επηρεάζουν τα µετρητά. Οι πιο συνηθισµένες προσαρµογές είναι οι εξής:
o Η επιστροφή των εξόδων απόσβεσης στα περιουσιακά στοιχεία και τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία.
o Η προσθήκη της απόσβεσης της έκπτωσης των οµολόγων (η απόσβεση µιας
πριµοδότησης αντιµετωπίζεται ως εκροή χρηµατοδότησης.)
o Η προσθήκη των ζηµιών από επενδύσεις σε µετοχές.
o Η αφαίρεση εισοδήµατος από επενδύσεις σε µετοχές.
o Οι απώλειες από πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων.
o Η αφαίρεση κερδών από πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων.
2. Να γίνουν οι προσαρµογές των µεταβολών των λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ως εξής:
o Η προσθήκη µειώσεων των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, όπως
οι απαιτήσεις από πελάτες, αποθέµατα και προπληρωµένα έξοδα.
o Η αύξηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.
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o Η προσθήκη αυξήσεων στις τρέχουσες υποχρεώσεις, όπως πληρωτέοι
λογαριασµοί, πληρωτέοι µισθοί και δεδουλευµένες υποχρεώσεις.
o Η µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.
o Η προσθήκη αυξήσεων στον µελλοντικό φόρο εισοδήµατος.
o Η αφαίρεση των µειώσεων του µελλοντικού φόρου εισοδήµατος.

Αντίθετα, στην περίπτωση της άµεσης µεθόδου για τον προσδιορισµό της καθαρής
ταµειακής ροής από λειτουργικές δραστηριότητες πρέπει αρχικά να οργανωθούν τα
µεµονωµένα στοιχεία (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) που συνιστούν το καθαρό εισόδηµα
και µετά να πραγµατοποιηθούν οι προσαρµογές στα αναφερόµενα ποσά των γραµµικών
στοιχείων που επηρεάζουν τα καθαρά έσοδα, αλλά δεν επηρεάζουν τα µετρητά και τις
µεταβολές στους λογαριασµούς του κεφαλαίου κίνησης. Οι προσαρµογές είναι παρόµοιες µε
εκείνες που απαιτούνται για την έµµεση µέθοδο, αλλά αφορούν µεµονωµένα στοιχεία και όχι
το συνολικό καθαρό εισόδηµα.
Τα πιο κοινά χρηµατικά έσοδα είναι οι εισπράξεις από πελάτες, οι τόκοι και τα
µερίσµατα. Για να υπολογιστούν οι εισπράξεις από τους πελάτες, ελέγχονται τα έσοδα από
τις πωλήσεις και το ποσό αυτό αυξάνεται ή µειώνεται µε βάση το εάν οι εισπρακτέοι
λογαριασµοί έχουν µειωθεί ή αυξηθεί. Για τον υπολογισµό των εσόδων από τους τόκους ή τα
µερίσµατα, ελέγχονται τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από µερίσµατα και τα ποσά αυτά
προσαρµόζονται ανάλογα µε το αν οι εισπρακτέοι τόκοι και τα εισπρακτέα µερίσµατα έχουν
µειωθεί ή αυξηθεί (Watson & Wells, 2005).

Οι πληρωµές σε µετρητά µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τέσσερις βασικούς τύπους:

❖ πληρωµές προς τους προµηθευτές,
❖ πληρωµές προς τους µισθωτούς,
❖ πληρωµές τόκων και
❖ πληρωµές φόρων.
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Για τον υπολογισµό των πληρωµών προς τους προµηθευτές είναι απαραίτητο να
γίνουν δύο προσαρµογές στο κόστος των πωληθέντων αγαθών. Αρχικά, προστίθενται ή
αφαιρούνται τυχόν αυξήσεις ή µειώσεις στο απόθεµα. Και στη συνέχεια, προστίθενται ή
αφαιρούνται τυχόν αυξήσεις ή µειώσεις στους πληρωτέους λογαριασµούς. Όσον αφορά τα
άλλα λειτουργικά έξοδα προς τους προµηθευτές προστίθενται ή αφαιρούνται τυχόν αυξήσεις
ή µειώσεις στις προπληρωµένες δαπάνες και στις δεδουλευµένες υποχρεώσεις.
Για τον υπολογισµό των πληρωµών προς τους µισθωτούς, αρχικά µετρούνται οι
µισθοί και τα έξοδα µισθοδοσίας και στη συνέχεια προσαρµόζεται το ποσό αυτό προς τα
επάνω ή προς τα κάτω ανάλογα µε το εάν οι µισθοί και οι αµοιβές έχουν µειωθεί ή
αυξηθεί. Για τον υπολογισµό των πληρωµών για τόκους, µετριέται η µείωση ή η αύξηση των
πληρωτέων τόκων. Τέλος, για τον υπολογισµό των πληρωµών του φόρου εισοδήµατος,
γίνεται προσαρµογή του φόρου εισοδήµατος ανάλογα τη µείωση ή την αύξηση του
οφειλόµενου φόρου εισοδήµατος.
Στο

επόµενο

στάδιο,

υπολογίζονται

οι

ταµειακές

ροές

από

επενδυτικές

δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή οι επενδύσεις εισροών προκύπτουν από πωλήσεις
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων, όπως επενδύσεις ή πάγια περιουσιακά στοιχεία,
καθώς και εισπράξεις µακροπρόθεσµων απαιτήσεων. Οι εκροές επενδύσεων προκύπτουν από
αγορές µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων ή µακροπρόθεσµων δανείων που έχουν
εκδοθεί σε τρίτους.
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Πίνακας 3. Ενδεικτικές Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (Συριόπουλος & Λουκόπουλος, 2010)

Ταµειακές εισροές από:

Ταµειακές εκροές από:

Πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
(ακίνητα, µηχανήµατα, κλπ.)

Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ακινήτων και
µηχανηµάτων από τρίτους

Ρευστοποίηση επενδύσεων (οµολογιών,
µετοχών ή άλλων στοιχείων)

Πραγµατοποίηση επενδύσεων µέσω αγοράς
τίτλων δηλαδή οµολογιών ή µετοχών από τρίτους

Οµολογιούχους των χρεολυσίων

Χορήγηση δανείων σε τρίτων

Το ποσό των πάγιων στοιχείων ενεργητικού που αγοράζεται εµπεριέχει συνήθως τις
διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε το έξοδο από την απόσβεση, τα έσοδα από πωλήσεις των
πωληθέντων περιουσιακών στοιχείων και την καθαρή λογιστική αξία των πωληθέντων
στοιχείων ενεργητικού.
Τέλος, οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες αφορούν τη
χρηµατοδότηση των εισροών που προκύπτει από την έκδοση µετοχών, πληρωτέων
τραπεζογραµµατίων και πληρωτέων οµολόγων. Οι εκροές χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν
την επαναγορά µετοχών, την πληρωµή τραπεζογραµµατίων ή οµολόγων και την πληρωµή
µερισµάτων.
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Πίνακας 4. Ενδεικτικές Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (Συριόπουλος & Λουκόπουλος, 2010)

Ταµειακές Εισροές από:

Ταµειακές Εκροές για:

Βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο δανεισµό
(έκδοση οµολογιακών δανείων και λήψη
πιστώσεων)

Εξόφληση δανειακών κεφαλαίων
(υποχρεώσεων) εκτός χρεωστικών τόκων

Από τους φορείς (µετόχους) µε έκδοση τίτλων
µετοχών

Για καταβολή µερισµάτων στους µετόχους

3.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Το βασικό πλεονέκτηµα της κατάστασης ταµειακών ροών είναι ότι επιτρέπει στους
χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές τον εύκολο υπολογισµό των αδέσµευτων ταµειακών ροών
(ΑΤΡ ή free cash flows). Οι ΑΤΡ ορίζονται ως ταµειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες µείον τις καθαρές εκροές για επενδύσεις και εξυπηρέτηση χρεών. Οι ΑΤΡ
είναι πολύ σηµαντικές για τους επενδυτές διότι βοηθούν στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε
τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων, τη µερισµατική πολιτική, την εξόφληση υποχρεώσεων,
την αποτίµηση µετοχών και επιχειρήσεων.
Η έλλειψη ρευστότητας επιδρά άµεσα στις ταµειακές ροές της επιχείρησης. Συνεπώς,
οι ταµειακές ροές θεωρούνται το µέσο µε το οποίο η επιχείρηση προσπαθεί να
µεγιστοποιήσει την αξία της επένδυσης των µετόχων της. Στόχος µίας επιχείρησης είναι να
παράγει περισσότερα κέρδη σε µια συγκεκριµένη περίοδο από αυτά που ξόδεψε για την
επένδυση που πραγµατοποίησε την ίδια περίοδο. Άρα η επιχείρηση προσπαθεί να παράγει
µεγαλύτερο πλεόνασµα στις ταµειακές της ροές για να επιτύχει αυτή την κερδοφορία
(Φράγκος, 2011).
Ο όρος επένδυση εµπεριέχει τόσο εκείνες τις επενδύσεις σε πάγια στοιχεία
ενεργητικού πχ. την αγορά ενός µηχανήµατος όσο και τις επενδύσεις στο κεφάλαιο κίνησης
πχ. την αύξηση του αποθέµατος εµπορευµάτων ή την αύξηση στην πίστωση που δίνεται
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στους πελάτες της επιχείρησης. Για παράδειγµα, όσον αφορά την πίστωση προς τους πελάτες
είναι µία αρκετά συχνή τακτική πώλησης των επιχειρήσεων. Μάλιστα, κυρίως σε περιόδους
κρίσης, η πτώση των πωλήσεων αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προβούν σε εκπτώσεις και
ευκολίες πληρωµής, οδηγώντας σε πτώση των ταµειακών ροών. Αυτό συµβαίνει γιατί το
ποσό της πίστωσης αποτελεί στην ουσία παροχή χρηµατοδότησης µίας επιχείρησης προς τους
πελάτες της και ορίζεται ως µια ταµειακή εκροή. Ταυτόχρονα όµως, όσο µεγαλύτερη είναι η
πίστωση σε µια συγκεκριµένη περίοδο τόσο λιγότερο είναι το εισπρακτέο ποσό στο ταµείο
της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση, αναγκάζεται να αναλάβει το ρόλο της
τράπεζας πραγµατοποιώντας µία ανεπιθύµητη, αλλά αναγκαστική επένδυση (Johnson, 2009).
Αξίζει να αναφερθεί ότι εάν κάποιος προχωρήσει σε βιαστική ερµηνεία των
ταµειακών ροών διαφόρων επιχειρήσεων µπορεί να βγάλει λανθασµένα συµπεράσµατα
αναιρώντας τα πλεονεκτήµατα της δηµιουργίας τους. Πιο αναλυτικά, έστω ότι δύο
επιχειρήσεις εµφανίζουν το ίδιο λειτουργικό κέρδος και έχουν τις ίδιες καθαρές ταµειακές
ροές. Αυτό δεν συνεπάγεται ισότιµη αποτελεσµατικότητα των δύο επιχειρήσεων στην
δηµιουργία χρηµατικού πλεονάσµατος. Θα µπορούσαν να διαφοροποιούνται οι επενδύσεις
στις οποίες έχει προβεί η καθεµιά. Η µία επιχείρηση θα µπορούσε να έχει επενδύσει σε νέα
προϊόντα που θα φέρουν πωλήσεις και κέρδη στο µέλλον ενώ η άλλη θα µπορούσε να έχει
επενδύσει αναγκαστικά στην πίστωση των πελατών της για να προστατέψει την κερδοφορία
της. Ως συνέπεια, παρόλο που οι ταµειακές ροές τους είναι ίδιες, η ποιοτική διαφορά των
επενδύσεων τους οδηγεί σε διαφορές προσδοκίες για το µέλλον της καθεµιάς (Φράγκος,
2011).

3.6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών παρουσιάζει και κάποια µειονεκτήµατα όπως:
1. Βασίζεται σε παρελθοντικά γεγονότα για τη δηµιουργία των πηγών και των
χρήσεων κεφαλαίων.
2. Περιγράφει τις αυξήσεις ή τις μειώσεις στα στοιχεία του ενεργητικού όπως
στην αγορά των παγίων ή στην αύξηση των αποθεμάτων. Όμως δεν μπορεί
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να αναφέρει αν η δαπάνη που απαιτήθηκε για την αύξηση των παραπάνω
στοιχείων ήταν αναγκαία ή επωφελής για την επιχείρηση. ∆εν εμπεριέχει
δηλαδή ποιοτικές πληροφορίες για το αν για παράδειγμα η αύξηση του
ενεργητικού ήταν αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην ικανότητα της διοικήσεως
της επιχειρήσεως στην προώθηση των πωλήσεων ή σκοπιμότητας αυτής
στην πολιτική των πωλήσεων.
3. Εµφανίζει αυξοµειώσεις στην εισροή κεφαλαίων της επιχείρησης αλλά δεν
µπορεί να εξηγήσει ούτε εάν αυτές ήταν αναγκαίες για την επίτευξη του
στόχου της επιχείρησης ούτε εάν η άντλησή τους έγινε µε τον πιο συµφέροντα
τρόπο ή εάν, τελικά, θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί η άντλησή τους µε
παράλληλο έλεγχο των στοιχείων του ενεργητικού ώστε να γίνει
αποτελεσµατικότερη η χρησιµοποίησή τους.
4. ∆εν αναφέρει το σύνολο των κεφαλαίων στην περίπτωση των πολυεθνικών
επιχειρήσεων, που έχουν κι άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες,
5. Αδυνατεί να περιγράψει τις πληροφορίες σχετικά µε την δυνατότητα
δανεισµού της επιχείρησης. Για παράδειγµα εάν µία επιχείρηση εµφανίσει µια
µείωση ρευστότητας, αυτή µπορεί να µην να µην απασχολήσει την επιχείρηση
αν οι τράπεζες την ενισχύσουν. Αντίθετα, εάν µία επιχείρηση εµφανίσει µια
αύξηση ρευστότητας, αυτή µπορεί να οφείλεται στο ότι υποχρεώθηκε από τις
τράπεζες να περιορίσει τις εργασίες της, µε τελικό αποτέλεσµα τη βελτίωση
της ρευστότητάς της.
Συνεπώς, είναι φανερό ότι η κατάσταση ταµειακών ροών δίνει κάποιες γρήγορες και
ποσοτικές απαντήσεις για την προέλευση των κεφαλαίων της επιχείρησης και του τρόπου που
χρησιµοποιήθηκαν. Όµως, για την διεξαγωγή ενός ολοκληρωµένου χρηµατοοικονοµικού
ελέγχου απαιτείται η µελέτη της κατάστασης ταµειακών ροών σε συνδυασµό µε τον
ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, το προσάρτηµά, τη χρήση
αριθµοδεικτών, καθώς και µε άλλες διαθέσιµες πληροφορίες (Φράγκος, 2011).
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4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αρχικά, για την κατάρτιση του προϋπολογισµού συγκεντρώνονται τα απαραίτητα
στοιχεία- πληροφορίες από τον υπεύθυνο του τµήµατος της επιχείρησης και στη συνέχεια
προχωρεί στην κατάρτιση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες και την
κατεύθυνση που έχει δοθεί από το διοικητικό συµβούλιο, ή από το επίσηµο εγχειρίδιο
ετοιµασίας του προϋπολογισµού. Κάθε ανώτερο διοικητικό στέλεχος ελέγχει τον επί µέρους
προϋπολογισµό του τµήµατός του και τον τροποποιεί κατάλληλα ώστε να ενσωµατωθεί στο
Γενικό Προϋπολογισµό. Η βάση όλων των επιµέρους προϋπολογισµών είναι ο
προϋπολογισµός πωλήσεων διότι στις περισσότερες επιχειρήσεις το µεγαλύτερο µέρος των
εσόδων τους πραγµατοποιείται από την πώληση των προϊόντων τους (Τσακλάγκανος, 2007).
Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι αρκετά πολύπλοκη και η
εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης απαιτεί συνεχή επεξεργασία των επί µέρους
προϋπολογισµών και ανάλυση όλων των προβληµάτων. Μάλιστα, η συνεχή επανάληψη του
παραπάνω κύκλου αυτής της διαδικασίας είναι ο µόνος τρόπος ώστε να αντιµετωπιστούν
επιτυχώς, να µετατεθούν και να υποκαθιστούν οι περισσότεροι περιορισµοί. Στόχος των
αρµόδιων φορέων είναι

να µπορέσουν µέσα από την διαδικασία της κατάρτισης του

προϋπολογισµού να αυξήσουν την απόδοση των χρησιµοποιηµένων υλικών και ανθρωπίνων
πόρων (Τσακλάγκανος, 2007).
Όταν συντίθενται οι επιµέρους προϋπολογισµοί από τα διάφορα τµήµατα ή τις
λειτουργίες µιας επιχείρησης τότε δηµιουργείται ο συνολικός προϋπολογισµός. Η σύνταξη
του συνολικού προϋπολογισµού εποµένως πραγµατοποιείται σταδιακά και προσεκτικά διότι
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πρέπει να ληφθούν ουσιαστικές αποφάσεις, αναφορικά µε θέµατα τιµολόγησης και
τιµολογιακής πολιτικής, γραµµών παραγωγής προϊόντων, προγραµµατισµού παραγωγής,
δαπανών επενδύσεων, εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, κ.λπ. Γι’ αυτό, ο συνολικός
προϋπολογισµός µιας επιχείρησης οριστικοποιείται όταν εγκριθεί από την Επιτροπή
Προϋπολογισµού της επιχείρησης. Η Επιτροπή Προϋπολογισµού αρχικά ελέγχει το αρχικό
σχέδιο του συνολικού προϋπολογισµού και µε συνεχείς αναµορφώσεις καταλήγει στην τελική
µορφή του. Συγκεκριµένα, στο αρχικό σχέδιο πρέπει να είναι ξεκάθαρη η σκοπιµότητα και η
δυνατότητα επίτευξης των επιµέρους στοιχείων ώστε να µπορέσει να εγκριθεί και να
πραγµατοποιηθεί (Μανουσόπουλος, 2015).

4.2 ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το πρώτο βήµα είναι η εκ µέρους της ανώτερης διοίκησης γνωστοποίηση των
βασικών στόχων, οι οποίες συνήθως εκφράζονται µε τιµές των επιδιωκόµενων αριθµητικών
δεικτών όπως αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5%, αύξηση του µικτού κέρδους κατά 10%,
µείωση του κόστους παραγωγής κατά 3% κτλ. Εν συνεχεία, οι υπεύθυνοι των επιµέρους
τµηµάτων, µε µία από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) προσέγγιση, αναπτύσσουν,
(µεµονωµένα ή σε συνεργασία µεταξύ τους) τους επιµέρους προϋπολογισµούς τους
(Τσακλάγκανος, 2007).
Γενικά, η Ανώτερη ∆ιοίκηση, µπορεί να θέσει στόχους που είναι ποιοτικοί. Σε αυτή
την περίπτωση πρέπει να µετατραπούν σε ποσοτικούς. Κάποιοι στόχοι της ∆ιοίκησης µπορεί
να είναι: η επίτευξη ενός επιθυµητού µεριδίου της αγοράς, η αύξηση στις πωλήσεις σε
συγκεκριµένο ποσοστό, η αύξηση του βαθµού απόδοσης των χρησιµοποιούµενων
κεφαλαίων, το επίπεδο ρευστότητας σε συγκεκριµένο ποσοστό, µια συγκεκριµένη
πιστοληπτική και πιστοδοτική πολιτική, µια συγκεκριµένη πολιτική διατήρησης αποθεµάτων
ασφαλείας, κ.ά. (Τσακλάγκανος, 2007).
Κατά τη σύνταξη των προϋπολογισµών από τα τµήµατα της επιχείρησης πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη όλοι οι στόχοι καθώς και η γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης.
∆εδοµένου ότι οι ετήσιοι προϋπολογισµοί αποτελούν το βραχυχρόνιο κοµµάτι ενός
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µακροχρόνιου προγραµµατισµού, ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός της ∆ιοίκησης θα πρέπει να
κατευθύνει τη σύνταξη των επιµέρους προϋπολογισµών. Ακόµη, πολλές επιχειρήσεις
συντάσσουν και διατηρούν ένα «εγχειρίδιο προϋπολογισµού» (budget manual) µε
πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία κατάρτισης και
εκτέλεσης του συνολικού προϋπολογισµού, όπως, τα χρονικά όρια, την έγκριση και την
παρακολούθηση των προϋπολογισµών, τους εννοιολογικούς όρους και τις απαιτήσεις κάθε
τµήµατος (Μανουσόπουλος, 2015).
Ο συνολικός προϋπολογισµός µιας παραγωγικής µονάδας αποτελείται από
µεµονωµένους επιµέρους προϋπολογισµούς, οι οποίοι, ουσιαστικά, περιέχουν τα έσοδα από
τις πωλήσεις των παραγόµενων και εµπορευόµενων αγαθών (Προϋπολογισµός πωλήσεων Sales budget), την παραγωγή (Προϋπολογισµός παραγωγής - Production budget), τα έξοδα
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων αναλυτικότερα, τα έξοδα πωλήσεων και µάρκετινγκ
(Selling and marketing budget), τα έξοδα διοίκησης (Research and development budget), τα
έξοδα διάθεσης (Distribution budget), την ταµειακή θέση της επιχείρησης (Ταµειακός
προϋπολογισµός - Cash budget), το χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα που αναµένεται από τις
δραστηριότητες

της

επιχείρησης

(Budgeted

income

statement),

και

τέλος,

τη

χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης στο τέλος της χρήσης, όπως αυτή διαµορφώνεται
στον Προϋπολογιστικό Ισολογισµό (Budgeted balance sheet) (Κεχράς, 2013).
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Εικόνα 8. ∆ιαδικασία Κατάρτισης Προϋπολογισµού(Hilton et al.., 2000)

4.2.1 Προϋπολογισµός πωλήσεων

Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού πωλήσεων θα πρέπει να συνοψισθούν τα
στοιχεία από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτά µπορεί να είναι
(Welsch et al., 1988):
● Οι γενικότερες επιχειρηµατικές συνθήκες που µπορεί να επηρεάσουν την
επιχείρηση
● Τα νέα εξωτερικά δεδοµένα που µπορεί να προκύψουν
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● Οι τάσεις του πληθυσµού των πελατών στις υπό εξέταση περιοχές
● Οι πιθανές αλλαγές στις οικονοµικές και τεχνολογικές συνθήκες
● Οι κινήσεις του ανταγωνισµού
● Οι αλλαγές στις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων ή υπηρεσιών
● Οι µεταβολές στην τοποθεσία της επιχείρησης
● Οι µεταβολές στην πολιτική προσωπικού
● Οι µεταβολές στα σηµεία διάθεσης ή εξυπηρέτησης
● Οι διαφοροποιήσεις στην πολιτική τιµών
● Οι αλλαγές στην πιστωτική πολιτική της επιχείρησης

Εικόνα 9. Υπόδειγµα φόρµας προϋπολογισµού πωλήσεων για µια εµπορική επιχείρηση (Welsch et al.,
1988)

Εν συνεχεία, η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τι και πόσο αναµένει να διαθέσει
και σε ποιο χρονικό διάστηµα (Welsch et al., 1988). Έτσι, σε µία φόρµα πωλήσεων µπορεί να
προσδιοριστούν ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης, οι περίοδοι εξόφλησης, το µέγεθος
των πωλήσεων που πρέπει να επιτύχει ένας πωλητής. Όπως γίνεται αντιληπτό, η καταγραφή
των προβλεπόµενων πωλήσεων σε µια µικρή εταιρία δεν είναι αρκετά δύσκολο. Όµως, το
έργο δυσκολεύει για µια µεγάλη επιχείρηση µε πολλά προϊόντα.
Ο προϋπολογισµός πωλήσεων συσχετίζεται άµεσα µε τους προϋπολογισµούς
παραγωγής ή πρώτων υλών. Επίσης και ο αριθµός του προσωπικού εξαρτάται σε ένα µεγάλο
βαθµό από αυτόν. Να αναφερθεί ακόµη ότι ο προϋπολογισµούς πωλήσεων είναι ένα µέσο,
έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να καταλήξουν στα επόµενα πιθανά επίπεδα δραστηριότητας, ιδίως
αν υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά.
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Αυτό που αξίζει να αναφερθεί τέλος, είναι ότι ο προϋπολογισµός ως εργαλείο της
διοίκησης, παίζει σηµαντικό ρόλο. Για παράδειγµα, µια µη δικαιολογηµένη απόφαση για το
ύψος των πωλήσεων ή µια επιδιωκόµενη µείωση κόστους µπορεί να φέρει τα αντίθετα
αποτελέσµατα. ∆εν είναι, άλλωστε, ασυνήθιστο το φαινόµενο η µεγάλη κινητικότητα και
γραφειοκρατία για τον προσδιορισµό των πωλήσεων και ως εκ τούτου του προϋπολογισµού,
να καταλήξει ως τρόπος επιβολής των απόψεων της διοίκησης (Libby and Lindsay, 2003).

4.2.2 Προϋπολογισµός Παραγωγής - Αποθεµάτων

Η κατάρτιση του προϋπολογισµού παραγωγής απαιτεί τρία βήµατα (Welsch et
al.,1988):
1.

Ενηµέρωση των πολιτικών για τα επίπεδα των αποθεµάτων. Κάθε
εταιρία έχει συγκεκριµένες δυνατότητες και κόστος αποθήκευσης,
ταχύτητα κίνησης των προϊόντων, συγκεκριµένα αγαθά που διακινεί και
απαιτούν διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως της φύσης τους,
συγκεκριµένες ικανότητες λιανεµπορίου κτλ.

2.

Καθορισµός των ολικών ποσοτήτων προς παραγωγή για την περίοδο
ισχύος του παρόντος προϋπολογισµού.

3.

Κατάρτιση του πλήρους προγράµµατος παραγωγής για κάθε χρονική
υποδιαίρεση του προϋπολογισµού.

Όπως είναι αντιληπτό, οι µονάδες παραγωγής ενός προϊόντος για µια χρονική περίοδο
υπολογίζονται µετρώντας τις προϋπολογιζόµενες πωλήσεις, προσθέτοντας το επιθυµητό
απόθεµα τέλους και αφαιρώντας το αρχικό απόθεµα.
Πίνακας 5. Υπολογισµός µονάδων παραγωγής (Hilton et al., 2000)

+
=

Προϋπολογιζόµενες Πωλήσεις
Επιθυµητό Απόθεµα Τέλους
Αρχικό Απόθεµα
Επιθυµητή Παραγωγή
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Όταν η επιθυµητή παραγωγή υπολογίζεται σε µονάδες, ο καθορισµός του
προϋπολογισµού παραγωγής είναι σχετικά εύκολος. Όµως, στην πραγµατικότητα οι
αναλύσεις είναι πιο πολύπλοκες καθώς µια επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει το κόστος των
προϊόντων που πουλά µε ακρίβεια, υπολογίζοντας τελικά όλα τα στοιχεία του κόστους που το
αποτελούν, χρησιµοποιώντας ένα είδος ταυτόχρονης συσχέτισης. Για την επίλυση ζητηµάτων
ταυτόχρονης συσχέτισης πρέπει να χρησιµοποιήσει τον γραµµικό προγραµµατισµό (CIMA,
2000).
Τελειώνοντας τον υπολογισµό του προϋπολογισµού παραγωγής η επιχείρηση µπορεί
να προβεί στην κατάρτιση των προϋπολογισµών α΄ υλών, γενικών βιοµηχανικών εξόδων, και
άµεσης εργασίας.

Εικόνα 10. Υπόδειγµα φόρµας προϋπολογισµού παραγωγής- αποθεµάτων (Welsch et al., 1988)

4.2.3 Προϋπολογισµός πρώτων υλών

Η κατάρτιση προϋπολογισµού πρώτων υλών (συνολικός ή επιµέρους) βοηθά στον
προγραµµατισµό των πρώτων υλών (Τσακλάγκανος, 2007):
1. Ο προϋπολογισµός των πρώτων υλών για κάθε χρονική περίοδο σε
ποσότητες, για κάθε προϊόν,
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2. Ο προϋπολογισµός των αγορών που να προσδιορίζει χρόνο, ποσότητες,
είδη και κόστος αγοράς των πρώτων υλών καθώς επίσης και τον χρόνο
παράδοσής τους,
3. Ο προϋπολογισµός των αποθεµάτων πρώτων υλών,
4. Ο προϋπολογισµός του κόστους πρώτων υλών που προσδιορίζει το
σχεδιασµένο κόστος των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή.
Η επιχείρηση για την σωστότερη λήψη των παραγγελιών της πρέπει να λάβει υπόψη
της τα ακόλουθα (Welsch et al., 1988):

✓ Τις πραγµατικές τις ανάγκες για την παραγωγική της διαδικασία (σε ποσότητες
και χρονισµό)

✓ Τα οφέλη από συγκεντρωτικές αγορές
✓ Τη διαθεσιµότητα πρώτων υλών αλλά και τη διάρκεια ζωής τους
✓ Τις ανάγκες σε αποθήκευση, το κόστους της και τη χρηµατοδότηση της
αγοράς πρώτων υλών

✓ Τις πιθανές µεταβολές στο κόστος πρώτων υλών
✓ Το κόστος ευκαιρίας.

Εικόνα 11. Υπόδειγµα φόρµας προϋπολογισµού πρώτων υλών (Hilton et al., 2000)
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4.2.4 Προϋπολογισµός άµεσης εργασίας

Σε µία επιχείρηση, ο χρόνος που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση ενός πελάτη ή ο
φόρτος εργασίας που µπορεί να επωµισθεί ένας εργαζόµενος είναι σχετικά καθορισµένος.
Βεβαίως, υπάρχει µία σηµαντική απόκλιση διότι οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να λειτουργούν
µε την ακρίβειά ενός µηχανήµατος, παρόλο που υπάρχουν συστήµατα όπως το sigma που
βοηθούν στην µείωση των λαθών στις διαδικασίες (George, 2003). Ο υπολογισµός λοιπόν
των επιµέρους παραγωγικών εργασιών βοηθά την κατάρτιση του προϋπολογισµού άµεσης
εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι στη πραγµατικότητα, οι µικρές διακυµάνσεις της
απόδοσης των εργαζοµένων δεν επηρεάζουν σηµαντικά το τελικό αποτέλεσµα στο έτος που
καλύπτει ο προϋπολογισµός.
Σε κάθε περίπτωση, για την εύρεση του ακριβούς χρόνου που απαιτείται για την
ολοκλήρωση µιας εργασίας υπάρχουν τέσσερις κύριοι µέθοδοι (Ryan et al., 2002):
1.

Μελέτη του χρόνου και της κίνησης. Σε µια επιχείρηση αναλύονται και
χρονοµετρούνται οι λειτουργίες που απαιτούνται για ένα προϊόν και µετά
καθορίζεται ένας πρότυπος χρόνος για κάθε εργασία. Για τον καθορισµό
του πρότυπου χρόνου χρησιµοποιείται ο ταχύτερος, ο αργότερος ή ο µέσος
χρόνος. Αν εφαρµοστεί σωστά η µέθοδος παρέχει την καλύτερη λύση για
τον σχεδιασµό της πρότυπης εργατοώρας.

2.

Προσδιορισµός πρότυπου κόστους. Η πρότυπη κοστολόγηση προσδιορίζει
το χρόνο που χρειάζεται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος. Για να
γίνει αυτό απαιτείται µια ανάλυση σαν την προηγούµενη.

3.

Εκτίµηση των προϊσταµένων. Μερικές επιχειρήσεις ζητούν από τους
προϊσταµένους να υπολογίσουν το χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή
µιας µονάδας προϊόντος. Οι προϊστάµενοι για την εξαγωγή σωστών
αποτελεσµάτων βασίζονται στη κρίση τους, σε παλαιοτέρα στοιχεία
απόδοσης αλλά και στη βοήθεια του τεχνικού προσωπικού.

4.

Χρήση στατιστικών στοιχείων. Εάν µια επιχείρηση παράγει πολλά
προϊόντα ή έχει πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία µπορεί να απαιτούνται
πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της εργατοώρας.
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Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορούν µε τη χρήση ιστορικών στοιχείων να
εξάγουν ένα µέσο όρο των ωρών που απαιτούνται για την παραγωγή.
Φυσικά, αυτή η µέθοδος δεν είναι τόσο ακριβής όσο οι προηγούµενες και
µπορεί για παράδειγµα να παρατείνει τη παρουσία υφιστάµενων
δυσλειτουργιών.

Εικόνα 12. Υπόδειγµα φόρµας για τον προϋπολογισµό άµεσης εργασίας µιας επιχείρησης (Alexander
Hamilton Institute, 1996).

4.2.5 Προϋπολογισµός Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων

Τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα αποτελούνται από την έµµεση εργασία, τις βοηθητικές
ύλες και τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται µε την παραγωγική διαδικασία όπως αποσβέσεις,
ηλεκτρικό ρεύµα κτλ. Η επιχείρηση, για να µπορέσει να συντάξει τον προϋπολογισµό της θα
πρέπει να αναπτύξει ένα σύστηµα που να υπολογίζει πόσο θα επιβαρύνεται κάθε προϊόν από
τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Ο καταλογισµός χωρίς να είναι πάντα απόλυτα ακριβής, µπορεί
να εξυπηρετήσει πολύ καλά τη διοίκηση. Αναµφισβήτητα, ο σχεδιασµός του καταλογισµού
του κόστους συµφέρει οικονοµικά και από άποψη χρόνου και προσπάθειας από τα
συστήµατα εντοπισµού των αιτίων του κόστους (Bαρβάκης, 2001).
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι ανάλογα µε την επιχείρηση, κάποια από τα γενικά
βιοµηχανικά έξοδα είναι σταθερά, ανεξαρτήτως από το ύψος της παραγωγικής διαδικασίας
π.χ. ενοίκιο, άλλα είναι µεταβλητά ενώ άλλα εµπεριέχουν ένα σταθερό και ένα µεταβλητό
µέρος. Στις πρώτες περιπτώσεις λοιπόν, είναι σχετικά εύκολο να προϋπολογισθούν τα έξοδα
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που θα χρειαστεί να κάνει η επιχείρηση για ένα στοιχείο. Σε άλλες περιπτώσεις όµως, η
επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσει –µε βάση τον προϋπολογισµό παραγωγής– τι έξοδα θα
έχει (Alexander Hamilton Institute, 1996).
Το σηµείο γενικά, που χρειάζεται προσοχή είναι η χρήση των ιστορικών στοιχείων για
τη κατάρτιση του προϋπολογισµού των γενικών βιοµηχανικών εξόδων. Πολλές φορές αυτή η
τεχνική δηµιουργεί προβλήµατα διότι διαιωνίζει την αναποτελεσµατικότητα ή τις
δυσλειτουργίες µιας επιχείρησης. Από την άλλη µεριά έχει παρατηρηθεί στις ελληνικές
επιχειρήσεις ότι ο στόχος κατάρτισης του προϋπολογισµού είναι ο έλεγχος του κόστους.
Βέβαια, αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι όχι ο έλεγχος του ύψους των εξόδων, αλλά
κυρίως ο έλεγχος της απόδοσης τους (Bαρβάκης, 2001). Επίσης, είναι χαρακτηριστικό,
ορισµένα τµήµατα µιας επιχείρησης προς το τέλος της χρονικής περιόδου του
προϋπολογισµού να αυξάνουν τις δαπάνες τους ώστε να φθάσουν το ποσό που είχε
υπολογιστεί στον προϋπολογισµό ώστε να εξασφαλίσουν απαίτηση για ίσους ή µεγαλύτερους
πόρους την επόµενη χρονική περίοδο (Germain, 2000).
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Εικόνα 13. Υπόδειγµα φόρµας για τον προϋπολογισµό γενικών βιοµηχανικών εξόδων µιας επιχείρησης
(Hilton et al., 2000)

4.2.6 Προϋπολογισµός Γενικών Εξόδων ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης

Η επιχείρηση µεταξύ άλλων καταρτίζει και τον προϋπολογισµό διοικητικών, γενικών
και εξόδων διάθεσης. Τα γενικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης περιλαµβάνουν τα έξοδα
πωλήσεων, τα δικαιώµατα δικαιοχρησίας, τους µισθούς διοικητικού προσωπικού, τη
διαφήµιση, τις τηλεπικοινωνίες κτλ. Όπως τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα, έτσι και αυτά δεν
επιβαρύνουν

απευθείας

το

κόστος

κάθε

µονάδας

προϊόντος

ενώ

µπορούν

να

παρακολουθούνται εύκολα κάθε ένα από αυτά. Στις περισσότερες επιχειρήσεις άλλωστε, οι

61

υπεύθυνοι των τµηµάτων καταρτίζουν ξεχωριστό προϋπολογισµό για τα τµήµατά τους όπως
τον προϋπολογισµό για τις πωλήσεις ή το µάρκετινγκ (Bαρβάκης, 2001).
Ο τρόπος υπολογισµού του ύψους των δαπανών είναι ανάλογος µε τον τρόπο
υπολογισµού των γενικών βιοµηχανικών εξόδων. Έτσι, για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού. πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα στοιχεία
αυτών των γενικών εξόδων. Για παράδειγµα ο προϋπολογισµός του τοµέα µάρκετινγκ
σχετίζεται µε τα πιθανά νέα προϊόντα που θα εισάγει η επιχείρηση στην αγορά, τις κινήσεις
του ανταγωνισµού και πολλούς άλλους παράγοντες κτλ.. Παρακάτω φαίνονται δύο
υποδείγµατα προϋπολογισµού: ένα υπόδειγµα προϋπολογισµού πωλήσεων (µε αναφορά στα
σταθερά και µεταβλητά στοιχεία) και ένα υπόδειγµα προϋπολογισµού εξόδων λειτουργίας,
ώστε να γίνει η συσχέτιση µεταξύ των δύο τους.

Εικόνα 14. Υπόδειγµα φόρµας για τον ετήσιο προϋπολογισµό πωλήσεων µιας επιχείρησης (Hilton et al.,
2000)
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Εικόνα 15. Υπόδειγµα φόρµας για τον ετήσιο προϋπολογισµό εξόδων διοίκησης και διάθεσης µιας
επιχείρησης (Τσακλαγκάνος, 2007)

4.2.7 Ταµειακός Προϋπολογισµός

Ο ταµειακός προϋπολογισµός είναι απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία µιας
επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν είναι τυχαίο που οι τράπεζες συχνά τον ζητούν πριν την
χορήγηση ενός δανείου. Ο ταµειακός προϋπολογισµός, που ονοµάζεται και ταµειακό
πρόγραµµα, περιλαµβάνει τον προϋπολογισµό πληρωµών και τον προϋπολογισµό
εισπράξεων που δείχνουν αντίστοιχα τις εκροές και εισροές µετρητών. Όπως είναι σαφές, ο
ταµειακός προϋπολογισµός συνδέεται άµεσα µε τους προϋπολογισµούς των πωλήσεων και
των εξόδων (άµεσης εργασίας, γενικών βιοµηχανικών εξόδων, διοικητικών, γενικών και
εξόδων διάθεσης κτλ.).
Για τη σύνταξη του ταµειακού προϋπολογισµού, η επιχείρηση βασίζεται σε στοιχεία
του παρελθόντος και υπολογίζει στοιχεία όπως τις µελλοντικές συνθήκες στην αγορά. Επίσης
χρησιµοποιεί την ανάλυση των πέντε δυνάµεων του Porter (1980) για τον σχεδιασµό της
στρατηγικής της που περιλαµβάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών και των
προµηθευτών (σε συνδυασµό µε την ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων και τους υπάρχοντες
ή µελλοντικούς ανταγωνιστές). Βασικές επιδιώξεις ενός ταµειακού προϋπολογισµού είναι
(Παπαδάκης, 2007):

➢ Ο προσδιορισµός του πλεονάσµατος ή ελλείµµατος ρευστών
➢ Ο καθορισµός των πολιτικών για παροχή και λήψη πιστώσεων
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➢Ο

συντονισµός µετρητών µε κεφάλαιο κίνησης, πωλήσεις, δανεισµό,

επενδύσεις

➢Ο

προσδιορισµός της αναγκαιότητας για δανεισµό, ή δυνατοτήτων για

επένδυση.
Γενικά, ο ταµειακός προϋπολογισµός βοηθά την επιχείρηση να εντοπίσει το µέγιστο
ποσό που µπορεί να δανείσει σε ένα πελάτη ή το ποσό και το χρόνο που µπορεί να χρειαστεί
δανεισµό και η ίδια. Στόχος των επιχειρήσεων εν προκειµένων είναι βέβαια να διατηρούν
ένα ελάχιστο ποσό µετρητών για να αποφεύγουν τον έκτακτο δανεισµό. Με τον
προϋπολογισµό οι επιχειρήσεις µπορούν να συντονίζονται και να ενεργούν πιο
αποτελεσµατικά. Καθορίζονται επίσης τα διαθέσιµα της επιχείρησης ή οι ανάγκες της για
δανεισµό (Τσακλάγκανος, 2007).

Εικόνα 16. Υπόδειγµα φόρµας για τον ταµειακό προϋπολογισµό (Τσακλάγκανος, 2007)

4.2.8 Προϋπολογισµός Κόστους Προϊόντων

Ο προϋπολογισµός του κόστους των προϊόντων που έχουν πωληθεί και παραχθεί
δείχνει το κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών, της άµεσης και έµµεσης εργασίας
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καθώς και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που προβλέπεται να συµβούν σε µια χρονική περίοδο
(Hilton et al., 2000).

Εικόνα 17. Υπόδειγµα φόρµας για τον προϋπολογισµό κόστους πωληθέντων προϊόντων
(Τσακλάγκανος,2007).

4.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παρακάτω, παρεντίθενται πρακτικά παραδείγµατα στα µέρη του προϋπολογισµού
(Χατζής, 2010; Γεωργιτσόπουλος, 2013; Βουλγαρόγλου, 2015).

65

4.3.1 Παραδείγµατα κατάρτισης ταµειακού προϋπολογισµού

Το πρώτο παράδειγµα αφορά ένα ταµειακό προϋπολογισµό του µηνός Μαρτίου µιας
επιχείρησης.

Ο

ταµειακός

προϋπολογισµός

όπως

προαναφέραµε,

απεικονίζει

τις

προβλεπόµενες εισπράξεις και πληρωµές. Αυτές είναι:
o Υπόλοιπο Μετρητών 1ης Μαρτίου 65.000 €
o Αµοιβές προσωπικού για Μάρτιο 30.000 €
o Οφειλόµενοι µισθοί από προηγούµενο µήνα 20.000 €
o Γραµµάτια πληρωτέα 3.000 € λήξεως 29ης Μαρτίου
o Γραµµάτια εισπρακτέα 2.000 € λήξεως 20ης Μαρτίου
o Πωλήσεις Μαρτίου: 40.000 € εισπρακτέες 60% µέσα στο µήνα, 30% µέσα
στον επόµενο µήνα και 10% µέσα στο τρίτο µήνα. 27.000 € από πωλήσεις
Ιανουαρίου µε ρυθµό είσπραξης όπως και παραπάνω.
o Αποσβέσεις Μαρτίου 10.000 €, Αγορές εµπορευµάτων Μαρτίου 20.000,
πληρωτέες 60% µέσα στο Μάρτιο και 40% στον επόµενο µήνα.

Εικόνα 18. Κατάρτιση ταµειακού προϋπολογισµού πρώτου παραδείγµατος

Το δεύτερο παράδειγµα αφορά προβλέψεις της ταµειακής κινήσεως των επόµενων έξι
µηνών. Το ιστορικό της επιχείρησης απεικονίζεται στην Εικόνα 19. Τα στοιχεία που
υπολογίζονται εν προκειµένω είναι:
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Εικόνα 19.Ιστορικό της επιχείρησης

o Ο ρυθµός εισπράξεως των πωλήσεων επί πιστώσει γίνεται 50% µέσα στον
τρέχοντα µήνα, 45% τον επόµενο µήνα και 5% τον τρίτο µήνα ενώ οι αγορές
και οι λογαριασµοί πληρωτέοι εξοφλούνται µέσα στο µήνα.
o Το υπόλοιπο µετρητών 1ης Ιανουαρίου ήταν 15.000 €
o Η µηνιαία µισθοδοτική κατάσταση (προβλεπόµενη) στα 120.000 €
o Οι πληρωτέοι τόκοι 1.500 €
o Οι πληρωτέοι φόροι µέσα στο Μάρτιο 30.000 €,
Εποµένως ο Ταµειακός Προϋπολογισµός για τους έξι µήνες θα έχει ως εξής:

Εικόνα 20. Κατάρτιση ταµειακού προϋπολογισµού δεύτερου παραδείγµατος
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4.3.2 Παράδειγµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού Παραγωγής

Μία επιχείρηση τηλεπικοινωνίας, η Crystal Telecom έχει καταρτίσει τον
προϋπολογισµό πωλήσεων ενός καινοτόµου κινητού τηλεφώνου της για το επόµενο εξάµηνο.
Τα αποτέλεσµα ήταν:
Πωλήσεις σε µονάδες:
o Ιούλιος 30.000
o Αύγουστος 45.000
o Σεπτέµβριος 60.000
o Οκτώβριος 50.000
Σύµφωνα µε αυτά, η εταιρεία οργανώνει την κατάρτιση του προϋπολογισµού
παραγωγής για το τρίτο τρίµηνο. Η εµπειρία από το παρελθόν δείχνει ότι τα αποθέµατα
έτοιµων προϊόντων στο τέλος του µήνα πρέπει να είναι ίσα µε το 10% των πωλήσεων του
επόµενου µήνα. Το απόθεµα στο τέλος του Ιουνίου ήταν 3.000 µονάδες. Συνεπώς, ο
προϋπολογισµός παραγωγής θα είναι όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 21.

Εικόνα 21. Ο προϋπολογισµός παραγωγής
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4.3.3 Παράδειγµα κατάρτισης Προϋπολογισµού Αγοράς υλικών

Μια εταιρία πληροφορικής, η Micro Products INC έχει κατασκευάσει µια πολύ
ισχυρή ηλεκτρονική αριθµοµηχανή. Κάθε ηλεκτρονική αριθµοµηχανή χρειάζεται τρία µικρά
τσιπ, κάθε ένα από τα οποία κοστίζει 2€ και αγοράζονται από προµηθευτή του εξωτερικού. Η
Micro Products έχει καταρτίσει ήδη έναν προϋπολογισµό παραγωγής της αριθµοµηχανής για
τα τέσσερα τρίµηνα του Έτους 2 και για το πρώτο τρίµηνο του Έτους 3. Αυτά είναι:
Πίνακας 6. Προϋπολογισµός παραγωγής της αριθµοµηχανής

Έτος 2

Προϋπολογιζόµενη
παραγωγή
αριθµοµηχανών

Έτος 3

Πρώτο

∆εύτερο

Τρίτο

Τέταρτο

Πρώτο

60.000

90.000

150.000

100.000

80.000

Επειδή τα τσιπ που χρησιµοποιούνται στη παραγωγή είναι µερικές φορές δυσεύρετα,
η εταιρεία τηρεί µεγάλα αποθέµατα. Το απόθεµα των τσιπ στο τέλος κάθε τριµήνου πρέπει να
είναι ίσο µε το 20% των αναγκών της παραγωγής του επόµενου τριµήνου. Συγκεκριµένα,
περίπου 36.000 τσιπ θα είναι διαθέσιµα στην αρχή του πρώτου τριµήνου του έτους 2.
Εποµένως ο προϋπολογισµός αγοράς υλικών για τα τσιπ παρουσιάζεται στην Εικόνα 22.
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Εικόνα 22. Ο προϋπολογισµός αγοράς υλικών

4.3.4 Παράδειγµα κατάρτισης Προϋπολογισµού πωλήσεων και διοίκησης

Η γαλλική εταιρία HAERVE SA έχει συντάξει προϋπολογισµό πωλήσεων για το
επόµενο οικονοµικό έτος. Αυτός είναι:
Πίνακας 7. Προϋπολογισµός πωλήσεων HAERVE SA

Προϋπολογιζόµενες
πωλήσεις σε
µονάδες
:

Τρίµηνο 1

Τρίµηνο 2

Τρίµηνο 3

Τρίµηνο 4

12.000

14.000

11.000

10.000

Οι µεταβλητές δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης είναι 2,75 €. Στις σταθερές δαπάνες
πωλήσεων και διοίκησης περιλαµβάνονται:
o οι διαφηµιστικές δαπάνες: 12.000 ανά τρίµηνο,
o οι µισθοί των υψηλόβαθµων στελεχών: 40.000€ ανά τρίµηνο και
o οι αποσβέσεις: 16.000€ ανά τρίµηνο.
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o τα ασφάλιστρα ύψους 6.000€ στο δεύτερο τρίµηνο και 6.000 στο τέταρτο
τρίµηνο.
o οι φόροι ακίνητης περιουσίας ύψους 6.000 ευρώ για το τρίτο τρίµηνο.
Εποµένως, ο προϋπολογισµός δαπανών πωλήσεων και διοίκησης για το επόµενο
οικονοµικό έτος θα χωρίζεται βάσει µεταβλητού και σταθερού κόστους. Στη πρώτη γραµµή
εµφανίζονται οι προϋπολογιζόµενες πωλήσεις σε µονάδες για κάθε τρίµηνο που τις
παίρνουµε από τον προϋπολογισµό πωλήσεων. Οι προϋπολογιζόµενες µεταβλητές δαπάνες
πωλήσεων και διοίκησης υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τις προϋπολογιζόµενες πωλήσεις
σε µονάδες επί τις µεταβλητές δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης ανά µονάδα.
Για

παράδειγµά

εδώ

στο

πρώτο

τρίµηνο

αυτές

είναι

33.000€

(12.000

προϋπολογιζόµενες πωλήσεις σε µονάδες * 2,75€ ανά µονάδα). Οι σταθερές δαπάνες
πωλήσεων και διοίκησης που δίνονται από την άσκηση και προστίθενται µε τη σειρά τους
στις µεταβλητές δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης και από το άθροισµα τους προκύπτουν οι
συνολικές προϋπολογιζόµενες δαπάνες πωλήσεων και διοίκησης.
Τέλος για τον υπολογισµό των εκταµιεύσεων µετρητών για δαπάνες πωλήσεων και
διοίκησης, προσαρµόζονται οι συνολικές προϋπολογιζόµενες δαπάνες πωλήσεων διοίκησης,
αφαιρώντας οποιοδήποτε ποσό που δεν είναι ταµειακή δαπάνη πωλήσεων και διοίκησης όπως
στην περίπτωση εδώ οι αποσβέσεις (16.000€).
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Εικόνα 23. Προϋπολογισµός δαπανών πωλήσεων και διοίκησης
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4.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
4.4.1 Τεχνική Κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών ροών από Λειτουργικές
∆ραστηριότητες
Η τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες είναι ανάλογη της µεθόδου υπολογισµού των καθαρών ροών µετρητών. Έτσι
η τεχνική διαφέρει µε το αν η µέθοδος είναι άµεση ή έµµεση (Γκατζιάρη, 2012).
Πίνακας 8. Άµεση Μέθοδος κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες

ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
1) Εισπράξεις Από Πελάτες

Χ

Πληρωµές Σε Προµηθευτές Και Υπαλλήλους

(Χ)

Και Άλλες Πληρωµές
Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
2) Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
Τόκοι Που Πληρώθηκαν

(Χ)

Φόροι Που Πληρώθηκαν

(Χ)

Καθαρή Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
.
Πίνακας 9. Έµµεση Μέθοδος κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες

ΈΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
1. Κέρδος Πριν Από Τη Φορολογία

Χ

Αποσβέσεις

Χ

Ζηµιά/(Κέρδος) Από Εκποίηση Πάγιων

Χ/(Χ)
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Στοιχείων
Συναλλαγµατικές Ζηµιές/(Κέρδη) Μη-

Χ/(Χ)

Πραγµατοποιηθείσες
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (Τόκοι)

Χ

Χρηµατοοικονοµικά Εισοδήµατα (Τόκοι)

(Χ)

Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες Πριν

Από Τις Μεταβολές

Στο Κεφάλαιο Κίνησης
2. Αύξηση Στους Χρεώστες

(Χ)

Μείωση Στα Αποθέµατα

Χ

Μείωση Στους Πιστωτές

(Χ)

Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
3. Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
Τόκοι Που Πληρώνονται

(Χ)

Φόροι Που Πληρώνονται

(Χ)

Καθαρή Ροή Μετρητών Από Λειτουργικές

Χ

∆ραστηριότητες
Στις περιπτώσεις των επιδράσεων από τις µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
συµπεριλαµβανόµενων των (Γκατζιάρη, 2012):
▪

µεταβολών αποθεµάτων

▪

µεταβολών απαιτήσεων

▪

µεταβολών φόρων

▪

µεταβολών προµηθευτών

▪

µεταβολών λοιπών υποχρεώσεων

Οι αυξήσεις του κυκλοφορούντος ενεργητικού και οι µειώσεις των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων συνηθίζονται να αφαιρούνται από τα κέρδη προ φόρων χρήσης (ως χρήσεις ή
εκροές µετρητών). Ισχύει ακριβώς το αντίστροφο για τις µειώσεις του κυκλοφορούντος
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ενεργητικού και τις αυξήσεις των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (ως πηγές ή εισροές
µετρητών).

4.4.2 Τεχνική Κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών ροών από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες
Στην τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από επενδυτικές
δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζονται όλες οι ακαθάριστες εισπράξεις και πληρωµές από
αυτές τις δραστηριότητες εκτός εάν επιτρέπεται η παρουσίαση τους σε «καθαρή» βάση. Ως
εκ τούτου, οι κατηγορίες που παρουσιάζονται ξεχωριστά συνήθως είναι:

➢ τα πραγµατικά ποσά πληρωµής (είσπραξης) από αγορές (πωλήσεις) διαφόρων υλικών
πάγιων και άυλων στοιχείων ενεργητικού

➢ τα πραγµατικά ποσά που πληρώνονται για επενδύσεις και απόκτηση συµµετοχών
➢ ο δανεισµός σε τρίτα µέρη και οι σχετικές αποπληρωµές,
➢ οι καταβολές των µετρητών για, και εισπράξεις από, συµβόλαια µελλοντικής
εκπλήρωσης, προθεσµιακά συµβόλαια, συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης και
συµβόλαια ανταλλαγών, εκτός εάν τα συµβόλαια κατέχονται για συναλλακτικούς ή
εµπορικούς σκοπούς, ή οι πληρωµές τοις µετρητοίς κατατάσσονται στις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Αναλυτικότερα η τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από επενδυτικές
δραστηριότητες παρουσιάζεται στον Πίνακα 10.
Πίνακας 10. Φόρµα κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωµές Για Αγορές Πάγιων Στοιχείων

(Χ)

Εισπράξεις Από Πώληση Πάγιων Στοιχείων

Χ

Τόκοι Που Εισπράττονται

Χ

Μερίσµατα Που Εισπράττονται

Χ

Καθαρή Ροή Μετρητών από Επενδυτικές

Χ

∆ραστηριότητες
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4.4.3 Τεχνική Κατάρτισης της Κατάστασης Ταµειακών ροών από Χρηµατοδοτικές
∆ραστηριότητες
Στην τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες παρουσιάζονται οι ακαθάριστες εισπράξεις και πληρωµές από αυτές τις
δραστηριότητες εκτός εάν επιτρέπεται η παρουσίαση τους σε «καθαρή» βάση. Στην
περίπτωση αυτή, οι κατηγορίες που παρουσιάζονται συχνά ξεχωριστά είναι:

➢ εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου, παραγώγων κλπ.
➢ εισπράξεις από έκδοση δανειακού κεφαλαίου
➢ αποπληρωµή δανεισµού και χρηµατοδοτικών µισθώσεων
➢ αγορά ιδίων µετοχών
➢ πληρωµή µερισµάτων

Αναλυτικότερα η τεχνική κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες παρουσιάζεται στον Πίνακα 11.
Πίνακας 11. Φόρµα κατάρτισης της Κατάστασης Ταµιακών Ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις Από Έκδοση Κεφαλαίου

Χ

(ονοµαστική αξία + υπέρ το άρτιο)
Εισπράξεις Από Έκδοση Οµολόγου

Χ

Αποπληρωµή Μακροχρόνιων ∆ανείων

(Χ)

Αποπληρωµή Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων-

(Χ)

Κεφάλαιο
Μερίσµατα Που Πληρώνονται

(Χ)

Καθαρή Ροή Μετρητών Για Χρηµατοδοτικές

Χ

∆ραστηριότητες
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4.5 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Το παρακάτω παράδειγµα αφορά τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας Βιοµηχανίας
Βορείου Ελλάδας (Μηλιώνης, 2011).

Εικόνα 24. Ισολογισµός της 31.12.2001 της Βιοµηχανίας Βορείου Ελλάδας Α.Ε
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Εικόνα 25. Ανάλυση λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2001 της Βιοµηχανίας Βορείου Ελλάδας Α.Ε

Εικόνα 26. Κατάσταση ταµιακών ροών - Χρήση 2001 της Βιοµηχανίας Βορείου Ελλάδας Α.Ε
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Το δεύτερο παράδειγµα αφορά τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας Ανώνυµης
Βιοµηχανικής και Εµπορικής Εταιρίας, της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ» (Μηλιώνης, 2011).

Εικόνα 27. Ισολογισµός της 31.12.2001 της Ανώνυµης Βιοµηχανικής και Εµπορικής Εταιρίας,
«ΑΘΗΝΑΪΚΗ».
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Εικόνα 28. Κατάσταση ταµιακών ροών-Άµεση µέθοδος-Χρήση 2001 της Ανώνυµης Βιοµηχανικής και
Εµπορικής Εταιρίας, «ΑΘΗΝΑΪΚΗ».
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Εικόνα 29. Κατάσταση ταµιακών ροών - έµµεση µέθοδος - Χρήση 2001 της Ανώνυµης Βιοµηχανικής και
Εµπορικής Εταιρίας, «ΑΘΗΝΑΪΚΗ».
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην

παρούσα

εργασία

µελετήσαµε

την

επίδραση

της

κατάρτισης

του

προϋπολογισµού στη λήψη κρίσιµων επιχειρηµατικών αποφάσεων σε µια επιχείρηση. Ο
προϋπολογισµός ως εργαλείο για τη λήψη ποιοτικών αποφάσεων, αποτελεί µέρος του
στρατηγικού οράµατος της επιχείρησης και βασίζεται στους στόχους της επιχείρησης. Η
κατάρτιση του προϋπολογισµού αποτελεί µία σχετικά απλή διαδικασία, αρκεί να υπάρχει
πρόσβαση σε σωστή και ακριβή πληροφορία. Βέβαια, όπως είδαµε υπάρχουν διάφορα είδη
προϋπολογισµού που κατηγοριοποιούνται ανάλογα το σκοπό τους, την χρονική τους
διάρκεια, το τρόπο προσδιορισµού των ποσών, την µέθοδο κατάρτισης κλπ.
Συµπερασµατικά, ο γενικός προϋπολογισµός είδαµε ότι συντίθεται από επιµέρους
προϋπολογισµούς που αλληλεξαρτώνται, αλληλοεπηρεάζονται και αποσκοπούν στην
επίτευξη των στόχων που θέτει η επιχείρηση. Η βάση του συστήµατος των επιµέρους
προϋπολογισµών είναι ο προϋπολογισµός πωλήσεων διότι τα περισσότερα έσοδα µιας
επιχείρησης προέρχονται από τις πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσίες της.
Επιπλέον, αναφέραµε ότι η ισχύς του προϋπολογισµού µπορεί να ποικίλει σε διάρκεια
αν και η πιο συνηθισµένη είναι ετήσια. Παρόλα αυτά µπορεί να είναι:
o ετήσια,
o εξάµηνη,
o τριµηνιαία,
o µηνιαία
o εβδοµαδιαία.
Επίσης, αναφέραµε ότι ο προϋπολογισµός συντάσσεται συνήθως από τον υπεύθυνο
διευθυντή και την επιτροπή προϋπολογισµού στην οποία συµµετέχουν αρκετά ανώτερα και
κατώτερα στελέχη. Η σηµασία του προϋπολογισµού είναι µεγαλύτερη σε µεγαλύτερες σε
έκταση επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν µικρότερη
δυνατότητα ελέγχου. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση του προϋπολογισµού διατηρεί τον έλεγχο
της επιχείρησης σε βάθος χρόνου ενώ αυξάνει τα κέρδη και την απόδοση. Τέλος ο έλεγχος
αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο δίπλα στον προϋπολογισµό καθώς µε την εφαρµογή του
εντοπίζονται έγκαιρα τα τυχόν λάθη η οι αποκλίσεις που µπορεί να παρουσιαστούν. Τέλος, η
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κατάρτιση προϋπολογισµού βοηθά την επιχείρηση να λάβει σωστές αποφάσεις και να κάνει
διορθωτικές κινήσεις.
Παράλληλα, στην εργασία αυτή αναφερθήκαµε στη σηµασία και στη σπουδαιότητα
της κατάστασης ταµειακών ροών. Συµπερασµατικά, οι πληροφορίες για τις ταµειακές ροές
βοηθούν τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.
Επίσης λειτουργούν ως µέσο σύγκρισης µεταξύ των λειτουργικών αποτελεσµάτων
διαφορετικών επιχειρήσεων. Μία ακόµα λειτουργία της κατάσταση ταµειακής ροής είναι η
αύξηση της πληροφόρησης για τις εισροές µετρητών (από ποιες πηγές η επιχείρηση αντλεί τα
µετρητά της) και τις εκροές µετρητών (πως διαθέτει τα µετρητά της) µιας επιχείρησης.
Επιπλέον, η κατάσταση ταµειακής ροής αποτελέσει το έναυσµα των µελλοντικών ταµειακών
ροών και χρηµατοδοτικών αναγκών της επιχείρησης.
Ακόµη είδαµε ότι σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι ταµειακές ροές
χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές
και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. Η διάκριση των ταµειακών ροών, που προέρχονται από
τις εργασίες της επιχειρήσεως δείχνει την ικανότητα αυτής να διανέµει µερίσµατα στους
µετόχους της, γεγονός το οποίο είναι σηµαντικό για τους επενδυτές και τους µετόχους της
επιχειρήσεως. Η διάκριση των ταµειακών ροών στις χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές
δραστηριότητες διαλευκάνει τις σχέσεις µεταξύ αυτής και αυτών οι οποίοι τη χρηµατοδοτούν.
Η κατάσταση ταµειακών ροών είναι σηµαντικό µέρος των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων µίας οντότητας διότι είδαµε ότι η ρευστότητα είναι πολύ σηµαντική για τη
βραχυπρόθεσµη σταθερότητα και βιωσιµότητα της. Από τα παραπάνω προκύπτει το
συµπέρασµα ότι τόσο η κατάσταση ταµειακών ροών όσο και ο προϋπολογισµός δίνουν
ορισµένες γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήµατα και βοηθούν στην αύξηση της βιωσιµότητας
και της ανάπτυξης µιας επιχείρησης.
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