
Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ  ΕΕΔΙΠ ΙΙ 



. Χρηματοοικονομικό εργαλείο 

. Τεχνική για τη μελέτη, έρευνα και απόκτηση συμπερασμάτων  

γύρω από τη σχέση των: 

  σταθερών δαπανών 

 μεταβλητών δαπανών 

 εισπράξεων  

 κερδών  

οποιασδήποτε εκμετάλλευσης 

 

 

 

 



. Ο διαχειριστής κάθε εκμ/σης θα πρέπει να μελετάει με 

προσοχή τις σχέσεις μεταξύ  
 κόστους,  
 όγκου παραγωγής,  
 εσόδων και  
 κέρδους  

. Πρέπει να βρει: 

 ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το κέρδος 

 πως αυτό διαμορφώνεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες οι 

οποίες υπάρχουν στο περιβάλλον που η εκμ/ση δρα και 

αναπτύσσεται. 



Τα έσοδα της εκμ/σης θα πρέπει να καλύπτουν τα  εξής: 

• Το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή των προϊόντων (π.χ. 

πρώτες ύλες, κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, εργατικά, γενικά έξοδα 

παραγωγής, κλπ.) 

• Το κόστος του Marketing, της προώθησης πωλήσεων και της 

διαφήμισης για τα προϊόντα της 

• Τα γενικά διοικητικά έξοδα. 

• Το ποσό του κέρδους που αναμένει να πραγματοποιήσει κατά τη 

διάρκεια της χρήσης. 

 



Νεκρό Σημείο μιας εκμ/σης, είναι το αναγκαίο ύψος 

των Πωλήσεων, το οποίο εάν πραγματοποιήσει η 

εκμ/ση, καλύπτει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν 

πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία. 



Νεκρό Σημείο 

Οικονομικά 

Έσοδα = Έξοδα 

Επενδύσεις 

Κέρδη = Απώλειες 



Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου είναι: 

  Πωλήσεις   

  Έσοδα 

  Έξοδα 

   Σταθερά 

   Μεταβλητά 
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Για τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου ενός κλάδου της 

εκμετάλλευσης ή συνολικά μιας επιχείρησης, λαμβάνονται 

υπόψη: 

• Τα έσοδα του κλάδου της εκμ/σης ή τα συνολικά έσοδα 

• Τα σταθερά έξοδα 

• Τα μεταβλητά έξοδα 

 

Ο προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου πραγματοποιείται, 

είτε Μαθηματικά είτε με γραφική παράσταση. 



Θεωρούμε ότι: 

 

Έσοδα = Σταθερές Δαπάνες + Μεταβλητές Δαπάνες + Αποτέλεσμα 

 

Όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, όπως στην περίπτωση του 

Νεκρού σημείου, τότε το Α = 0 οπότε στο Ν. Σ. θα έχουμε : 

 

Έσοδα = Σταθερές Δαπάνες + Μεταβλητές Δαπάνες 



Διαγραμματικά, το Νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών απεικονίζεται 

σε γραφική παράσταση στην οποία απεικονίζονται οι καμπύλες 

μεταβολής των εσόδων και των αντίστοιχων δαπανών της εκμ/σης 



• Ως αξία πωλήσεων:  

Σε τι ύψος πωλήσεων η εκμ/ση δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία. 

 

• Ως ποσοστό % των Πωλήσεων:  

Σε ποιό ποσοστό επί των προβλεπόμενων πωλήσεων, η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί 

ούτε κέρδος ούτε ζημία. 

 

• Ως ποσότητα Πωλήσεων:  

Πόσα προϊόντα (ή άλλη μονάδα μέτρησης) πρέπει να πουλήσει η εκμ/ση 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 να μην 

πραγματοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζημία. 
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• Η υπόθεση της γραμμικότητας των εσόδων και των εξόδων πολύ 

σπάνια συναντάται στην πράξη. 

• Ακόμα και όταν έχουμε μη γραμμικές σχέσεις περιοριζόμαστε στην 

ανάλυση ενός προϊόντος. Ωστόσο, στην πράξη οι περισσότερες 

επιχειρήσεις παράγουν μια ποικιλία προϊόντων. 

• 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. 



• Η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι μια στατική και όχι δυναμική 

ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η δυναμική 

συμπεριφορά των εσόδων και των εξόδων, δηλαδή η πορεία τους 

στη διάρκεια του χρόνου. 

• 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. 

• Υποθέτουμε σταθερή τεχνολογία και σταθερές αποδοτικότητες και 

παραγωγικότητες των παραγωγικών συντελεστών. Αυτό στην 

πράξη δε συμβαίνει συχνά. 



 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

  


