Ανάλυση Νεκρού Σηµείου
Νεκρό Σηµείο µίας Επιχείρησης, είναι το αναγκαίο ύψος των
Πωλήσεων (Τζίρου), το οποίο εάν πραγµατοποιήσει η Επιχείρηση,
καλύπτει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος
ούτε ζηµία.

Εκφράζεται κατά διαφόρους τρόπους:
!

Ως αξία πωλήσεων: Σε τι ύψος πωλήσεων (τζίρου) η
επιχείρηση δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία.

!

Ως ποσοστό % των Πωλήσεων: Σε πoιό ποσοστό επί των
προβλεπόµενων πωλήσεων, η επιχείρηση δεν πραγµατοποιεί
ούτε κέρδος ούτε ζηµία.

!

Ως ποσότητα Πωλήσεων: Πόσα προϊόντα (ή άλλη µονάδα
µέτρησης) πρέπει να πωλήσει η επιχείρηση για να µην
πραγµατοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζηµία.

!

Ως χρόνος: Σε ένα ετήσιο χρονικό ορίζοντα, πόσους µήνες θα
χρειασθεί η επιχείρηση για να πραγµατοποιήσει εκείνες τις
πωλήσεις

που

θα

την

φέρουν

σε

σηµείο

πραγµατοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζηµία.

Οι συνιστώσες του Νεκρού Σηµείου
Οι συνιστώσες του Νεκρού Σηµείου είναι:
!

Οι Πωλήσεις,

!

Τα Έσοδα, και

!

Τα Έξοδα

Τα έξοδα διακρίνονται σε σταθερά έξοδα και µεταβλητά.
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Σταθερά, ονοµάζονται τα έξοδα, τα οποία πραγµατοποιούνται σε
κάθε περίπτωση, άσχετα µε το αν λειτουργεί ή όχι η επιχείρηση ή
αλλιώς ανεξάρτητα από τον βαθµό απασχόλησης. Τέτοια έξοδα είναι:
Ενοίκια, Μισθοί διοικητικού προσωπικού, αποσβέσεις, Ασφάλιστρα,
χρηµατοοικονοµικά έξοδα κ.α.

Μεταβλητά, ονοµάζονται τα έξοδα, τα οποία είναι συνυφασµένα
απόλυτα µε τη λειτουργία της επιχείρησης και το ύψος της
παραγωγικής δραστηριότητας. Τέτοια έξοδα είναι: Ηλεκτρικό Ρεύµα,
αναλώσιµα, πρώτες ύλες, µισθοί εργαζοµένων στα παραγωγικά
τµήµατα, κ.α.

Το άθροισµα των σταθερών και µεταβλητών εξόδων µας δίνει τα
συνολικά έξοδα. Εποµένως TC = FC + VC.
Τα συνολικά έσοδα των πωλήσεων είναι ίσα µε τον αριθµό των
παραγόµενων / πωλούµενων µονάδων (Q) επί την τιµή πωλήσεως
κατά µονάδα προϊόντος (P). Δηλαδή TR = Q·P.

Όταν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή σε µία ή περισσότερες από τις
συναρτήσεις αυτές θα µεταβληθεί και το συνολικό κέρδος της
επιχείρησης.

Μπορεί για παράδειγµα να έχουµε µεταβολή της τιµής πώλησης του
προϊόντος οπότε θα έχουµε µεταβολή των συνολικών εσόδων.
Μπορεί να έχουµε µεταβολή των σταθερών εξόδων, π.χ. αύξηση των
ενοικίων που πληρώνει η επιχείρηση και τέλος, µπορεί να έχουµε
µεταβολή των µεταβλητών εξόδων π.χ. µείωση της τιµής των
πρώτων υλών.
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Οφέλη
Αυτή η ανάλυση παρέχει απαντήσεις σε ερωτήµατα όπως:
!

“ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο πωλήσεων που διασφαλίζει ότι η
επιχείρηση δεν θα λειτουργεί ζηµιογόνα” ή

!

“πόσο µπορεί να µειωθούν οι πωλήσεις και η επιχείρηση να
συνεχίσει να παράγει κέρδη”

Η ανάλυση νεκρού σηµείου είναι εξαιρετικά χρήσιµη:
!

Στη διαδικασία σχεδιασµού µιας νέας επιχείρησης

!

Σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους
προκειµένου η διοίκηση να διαπιστώσει πόσο ακριβείς ήταν οι
(αρχικές) προβλέψεις της καθώς και να αντιληφθεί έγκαιρα αν η
πορεία που ακολουθείται είναι η ενδεδειγµένη (αυτή που θα
οδηγήσει σε κέρδη)

!
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προκειµένου να βρουν τρόπους να ελαχιστοποιήσουν το σηµείο
ισορροπίας και να αυξήσουν τα κέρδη τους
Προσδιορισµός του Νεκρού Σηµείου
Για τον προσδιορισµό του νεκρού σηµείου όπως αναφερθήκαµε
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη:
• Τα έσοδα
• Τα σταθερά έξοδα
• Τα µεταβλητά έξοδα
Μαθηµατικά ο προσδιορισµός του Ν. Σ. γίνεται µε απλή εξίσωση και
µε βάση τη σκέψη:
• Τα Έσοδα (κύκλος εργασιών ή τζίρος) είναι ίσα µε το σύνολο των
δαπανών που καταναλώθηκαν µε σκοπό την πραγµατοποίηση των
εσόδων και οι οποίες αποτελούνται από Σταθερές (Σ) και Μεταβλητές
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(Μ) δαπάνες, συν ή µείον το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία (Α).
Δηλαδή: ΚΕ = Σ + Μ + Α
• Όταν δεν υπάρχει αποτέλεσµα, όπως στην περίπτωση του Νεκρού
σηµείου, τότε το Α = 0 οπότε στο Ν. Σ. θα έχουµε : Κ.Ε. = Σ + Μ
Παράδειγµα ανάλυσης «νεκρού σηµείου»
Η εκδοτική επιχείρηση ¨Χ ¨Α.Ε. σχεδιάζει την έκδοση ενός βιβλίου.
Ο υπεύθυνος του οικονοµικού σχεδιασµού αναζητά µε βάση τις
συνθήκες αγορά των βιβλίων τον προσδιορισµό της ποσότητας
των βιβλίων που πρέπει να πωληθούν ώστε να επιτύχει το νεκρό
σηµείο

για

το

συγκεκριµένο

προϊόν.

Σύµφωνα

µε

το

τµήµα

Marketing η τιµή πώλησης του βιβλίου προτείνεται να είναι µεταξύ
13-15 ευρώ.
Το κόστος της έκδοσης διαµορφώνεται ως εξής:
Α. Σταθερά Κόστη:
Διορθώσεις

1000€

Εικονογράφηση

6000€

Στοιχειοθέτηση

8000€

Επιµερισµός των γενικών εξόδων

5000€

της εταιρίας
Ολικό Σταθερό Κόστος

20000€

4

Β. Μεταβλητό Κόστος ανά αντίτυπο
Χαρτί, εκτύπωση, βιβλιοθεσία

4€

Προµήθεια βιβλιοπωλείων

3,5€

Συγγραφικά δικαιώµατα

1,5€

Γενικά έξοδα διάθεσης

2,5€

Ολικό ΜΚ ανά αντίτυπο

11,5€

Ανάλογα µε την στάση της επιχείρησης απέναντι στις µελλοντικές
πωλήσεις του προϊόντος, µπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε τιµή
πώλησης του βιβλίου µεταξύ 13-15€. Οι δυνατότητες επιλογής είναι:
!

13€ (Απαισιόδοξη προσέγγιση-Πιθανώς έντονος ανταγωνισµός)

!

14€ (Ρεαλιστική προσέγγιση-Κάνουµε ό,τι κάνει ο µέσος όρος
του ανταγωνισµού)

!

15€ (Αισιόδοξη προσέγγιση-Πιστεύουµε ότι το προϊόν µας είναι
µοναδικό και ο καταναλωτής είναι έτοιµος να πληρώσει τη
µέγιστη δυνατή τιµή. Στην περίπτωση αυτή µεγιστοποιούνται
τα κέρδη αλλά υπάρχει κίνδυνος αποθεµατοποίησης των
προϊόντων)

Ας επιλέξουµε την τιµή 14€
Προσδιορισµός Νεκρού Σηµείου (ποσότητα Πν1):
Από την εξίσωση του Νεκρού Σηµείου έχουµε:
Έσοδα = Συνολικό Σταθερό Κόστος + Συνολικό Μεταβλητό Κόστος
14*Πν1 = 20.000 +11,5*Πν1
Πν1 = 20.000/2,5 Πν1 = 8000 αντίτυπα
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Β) Τι θα συµβεί αν ο εκδότης αναγκαστεί να κάνει έκπτωση 10%;
Μετά τη σχετική έκπτωση της τάξης του 10% που κάνει ο εκδότης, η
νέα τιµή πώλησης του βιβλίου θα είναι: 12,6€.
Προσδιορισµός Νεκρού Σηµείου (ποσότητα Πν2):
12,6*Πν2 = 20.000 +11,5*Πν2
Πν2 = 20.000/1,1 Πν2 = 18.182 αντίτυπα

Επιδράσεις στο νεκρό σηµείο:
Το νεκρό σηµείο µιας οποιασδήποτε επιχείρησης, µεταβάλλεται αν
µεταβληθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που είναι:
1. Το σταθερό κόστος
2. Το µεταβλητό κόστος
3. Η τιµή πώλησης του προϊόντος
4. Η ποσότητα των πωλήσεων
Συµπεράσµατα από την χρησιµότητα της ανάλυσης Νεκρού
Σηµείου
• Όταν µια επιχείρηση παράγει πολλά ανοµοιογενή προϊόντα είναι
σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί το νεκρό σηµείο. Εξάλλου για
κάποια προϊόντα µπορεί η ανάλυση νεκρού σηµείου να δείξει ότι
είναι ασύµφορα για την επιχείρηση, ωστόσο µπορεί να είναι
εξαιρετικά σηµαντικά για την συνολική λειτουργία ή εικόνα της
επιχείρησης.
• Είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί ανάλυση νεκρού σηµείου σε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως τράπεζες, ασφάλειες, κλπ.
• Η ανάλυση νεκρού σηµείου είναι ένα εργαλείο βραχυχρόνιας
χρήσης

και

δεν

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί

για

µακροχρόνιες

αποφάσεις.
• Οι υποθέσεις της σταθερής τιµής και απεριόριστης ζήτησης για το
προϊόν ή τα προϊόντα της επιχείρησης είναι πολύ περιοριστικές και
µη ρεαλιστικές.
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• Υποθέτουµε σταθερή τεχνολογία και σταθερές αποδοτικότητες και
παραγωγικότητες των παραγωγικών συντελεστών. Στην πράξη το
γεγονός αυτό είναι σπάνιο.
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