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σχεδιασμός και Πρόβλεψη

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ                   

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

(Β/Π Κεφαλαίων)



Χ/Ο σχεδιασμός και Πρόβλεψη

• Στρατηγικός vs Λειτουργικός Σχεδιασμός

(Μ/Π) (Β/Π)

• Cash Budget

• Pro-forma Αποτελέσματα

• Pro-forma Ισολογισμός



Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μ/Π ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• Ο Μ/Π Στρατηγικός Χ/Ο σχεδιασμός προσδιορίζει τις 

σχεδιαζόμενες δράσεις και την αναμενόμενη επίπτωση 

τους σε περίοδο από 2 μέχρι 10 χρόνια.

• Οι εταιρίες που εκτίθενται σε υψηλό βαθμό λειτουργικής 

αβεβαιότητας  τείνουν να χρησιμοποιούν Β/Π πλάνα.

• Αυτά τα πλάνα αποτελούν ένα συστατικό στοιχείο ενός 

ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου (μαζί με τα πλάνα 

παραγωγής και marketing ) που καθοδηγούν την εταιρία 

στην επιτυχία των στόχων της .

Μ/Π (Στρατηγικός) Χ/Ο Σχεδιασμός



• Το Μ/Π Χ/Ο Πλάνο αξιολογεί ένα αριθμό 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνει:

– Προτεινόμενες επενδύσεις σε πάγια

– Δραστηριότητες R & D 

– Ανάπτυξη marketing και προϊόντων

– Χρηματοοικονομική δομή

– Πηγές Χρηματοδότησης

• Αυτά τα πλάνα γενικά υποστηρίζονται από μια σειρά 

ετήσιων budget και πλάνων κερδοφορίας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Μ/Π ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Μ/Π (Στρατηγικός) Χ/Ο Σχεδιασμός



• O Β/Π (λειτουργικός) Χ/Ο σχεδιασμός προσδιορίζει Β/Π 

χρηματοοικονομικές επιλογές και την προβλεπόμενη επίπτωση 

τους και συχνά καλύπτουν λειτουργική περίοδο  1 - μέχρι - 2 

ετών.

• Προβλέψεις κλειδιά περιλαμβάνουν τις πωλήσεις και άλλα 

λειτουργικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα.

• Αποτελέσματα κλειδιά αποτελούν το λειτουργικό budget, το

cash budget, και τις pro forma Οικονομικές Καταστάσεις.

Β/Π (Λειτουργικός) Χ/Ο Σχεδιασμός & Budgeting

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β/Π ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



• Ο Β/Π χρηματοοικονομικός σχεδιασμός έχει σαν βάση την 

πρόβλεψη των πωλήσεων.

• Από την πρόβλεψη των πωλήσεων- προσδιορίζεται το πλάνο 

παραγωγής με τις ανάγκες προμηθείας των Α’ Υλών και τους 

χρόνους καθυστέρησης των παραγγελιών.

• Από το πλάνο παραγωγής - προϋπολογίζονται η άμεση 

εργασία, τα γενικά έξοδα και οι λειτουργικές δαπάνες .

• Από την πληροφόρηση αυτή, ο pro forma Λογαριασμός 

Αποτελεσμάτων και το cash budget προετοιμάζονται –

προσδιορίζοντας τελικά τον pro forma Ισολογισμό.

• Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω  διάγραμμα 

ροής.

Β/Π (Λειτουργικός) Χ/Ο Σχεδιασμός



Budget ΓΒΕ

(Overhead)

Budget Πωλήσεων 

Budget Παραγωγής 

Budget Α’ Υλών Budget Άμεσης 

εργασίας

Budget Διοίκησης 

& Διάθεσης

Budget Επενδύσεων

& Cash Budget

Proforma Cash 

Flow (ΚΤΡ)
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Proforma

Ισολογισμός

Budgeting



• Το cash budget είναι η κατάσταση των προβλεπόμενων 

ταμειακών εισροών και εκροών (cash).

• Χρειάζεται για τον προσδιορισμό των Β/Π αναγκών 

cash με έμφαση στα αναμενόμενα ελλείμματα ή 

πλεονάσματα.

• Τα πλεονάσματα θα πρέπει να επενδυθούν και τα 

ελλείμματα να χρηματοδοτηθούν.

• Το cash budget είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 

προσδιορισμό του χρονισμού(timing) των εισροών και 

εκροών cash σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

• Τυπικά, το budget είναι μηνιαίο και καλύπτει περίοδο

ενός χρόνου.

Πλάνο Cash : Cash Budget



• Το cash budget αρχίζει με την πρόβλεψη των πωλήσεων, που 

είναι απλά μια πρόβλεψη της δραστηριότητας των πωλήσεων 

σε συγκεκριμένη περίοδο.

• Προϋπόθεση  της πρόβλεψης των πωλήσεων είναι η 

πρόβλεψη της οικονομίας , του κλάδου, της εταιρίας και άλλων 

εσωτερικών και εξωτερικών παραμέτρων που μπορέι να 

επηρεάσουν τις πωλήσεις της εταιρίας.

• Η πρόβλεψη των πωλήσεων χρησιμοποιείται στη συνέχεια σαν 

βάση προσδιορισμού των μηνιαίων εισροών cash που

προέρχονται από τις προβλεπόμενες πωλήσεις -- και των 

εκροών που συνδέονται με την παραγωγή, τα γενικά έξοδα και 

τις λοιπές δαπάνες.

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα 

•Προετοιμάζεται το cash budget της εταιρίας για τους 

μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο .

• Οι πωλήσεις τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήταν 

€100.000 και €200.000 αντίστοιχα.  Πωλήσεις  ύψους 

€400.000, €300.000 και €200.000 προβλέπονται για τους 

μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο.  

• Ιστορικά, 20% των πωλήσεων της εταιρίας είναι σε 

βάση cash, 50% εισπράττονται με καθυστέρηση 1 μήνα 

και το υπόλοιπο 30% μετά από 2 μήνες. 

• Το Δεκέμβριο, θα εισπράξει €30.000 από θυγατρική της 

εταιρία. 

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα

Στη βάση των παραπάνω πληροφοριών μπορούν να 

προσδιορισθούν οι εισπράξεις 

Λογ/σμός Αυγ. Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Πρβλ.Πωλήσεις 100            200            400            300            200            

Πωλήσεις Cash (20%) 20              40              80              60              40              

Εισπράξεις Απαιτήσεων:

  Καθυστέρηση 1 μήνα (50%) 50              100            200            150            

  Καθυστέρηση 2 μήνες (30%) 30              60              120            

Διάφορες Εισπράξεις  Cash -            -            30              

    Σύνολο Εισπράξεων Cash 210            320            340            

Πίνακας Προβλεπόμενων Εισπράξεων  (000)

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα:

Η εταιρία έχει ταυτόχρονα συλλέξει τις σχετικές 

πληροφορίες για την ανάπτυξη της κατάστασης των 

πληρωμών cash :  

• Οι αγορές αποτελούν 70% των πωλήσεων -- 10% θα 

πληρωθεί άμεσα σε cash, 70% πληρώνεται στον επόμενο 

μήνα και το υπόλοιπο 20% πληρώνεται 2 μήνες μετά την 

αγορά.  

•Η εταιρία επίσης δαπανά cash για ενοίκια , μισθοδοσία , 

φόρους, αγορά παγίων , τόκους , μερίσματα και μέρος του 

χρεολυσίου των δανείων της. Η κατάσταση των 

πληρωμών έχει όπως παρακάτω :

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα

Λογ/σμός Αυγ. Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Αγορές (70% Πωλ.) 70              140            280            210            140            

Αγορές Cash  (10%) 7                14              28              21              14              

Πληρωμές Πληρωτέων:

 Καθυστέρηση 1 μήνα (70%) 49              98              196            147            

 Καθυστέρηση 2 μήνες (20%) 14              28              56              

Πληρωμή ενοικίου 5                5                5                

Μισθοδοσία 48              38              28              

Φόροι-Τέλη 25              

Αγορά Παγίων 130            

Τόκοι 10              

Μερίσματα 20              

Χρεολύσια 20              

    Σύνολο Πληρωμών Cash 213            418            305            

Πίνακας Προβλεπόμενων Πληρωμών

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα:

Το Cash Budget αποτελεί συνδυασμό του budget των 

εισπράξεων και του budget των εκροών.  

• Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το υπόλοιπο cash της εταιρίας 

ήταν €50.000, τα Β/Π δάνεια ήταν €0 και οι Β/Π 

καταθέσεις ήταν επίσης €0. 

• Η εταιρία πρέπει να έχει ελάχιστο υπόλοιπο cash 

ύψους €25.000.  Σαν αποτέλεσμα , θα έχει πλεόνασμα 

cash τον Οκτώβριο και έλλειμμα cash τον Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο. Το cash budget θα είναι όπως 

παρακάτω:

Πλάνο Cash : Cash Budget



Παράδειγμα

Λογαριασμός Οκτ. Νοε Δεκ

Σύνολο Εισπράξεων  Cash 210            320            340            

Μείον: Σύνολο Πληρωμών Cash 213            418            305            

Καθαρό Cash Flow (3)              (98)            35              

Συν: Αρχικό Υπόλοιπο Cash 50              47              (51)            

Τελικό Υπόλοιπο  Cash 47              (51)            (16)            

Μείον: Minimum Υπόλοιπο Cash 25              25              25              

Ανάγκες Νέας Χρηματοδότησης(Δάνεια) -            76              41              

Υπερβάλλον Υπόλοιπο Cash(MS) 22              -            -            

 Cash Budget  (000)

Πλάνο Cash : Cash Budget



• Το Cash budget προσδιορίζει την έκταση που 

ελλείμματα ή πλεονάσματα cash αναμένονται στους 

μήνες που καλύπτει η πρόβλεψη.

Αξιολόγηση του Cash Budget

Λογαριασμός Οκτ Νοε Δεκ

Cash 25              25              25              

Β/Π επενδύσεις 22              -            -            

Β/Π δάνεια -            76              41              

Υπόλοιπα Λογ/σμών  (000)

• Το υπερβάλλον cash των €22.000 τον Οκτώβριο θα 

πρέπει να επενδυθεί σε Β/Π επενδύσεις. Τα 

ελλείμματα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου θα πρέπει 

να χρηματοδοτηθούν με Β/Π δανεισμό.  



• Ένας τρόπος επιτυχούς αντιμετώπισης της αβεβαιότητας του 

cash budgeting  είναι η προετοιμασία πολλαπλών cash budget 

που βασίζονται σε πολλά σενάρια πρόβλεψης (π.χ.: 

απαισιόδοξο, πιθανότερο ή αισιόδοξο).

• Από το διάστημα του προβλεπόμενου cash flow, ο Δ/ντής 

Χρηματοδότησης μπορεί να προσδιορίσει το αναγκαίο ποσό

χρηματοδότησης για κάλυψη των πιο δύσκολων καταστάσεων.

• Αυτή η μέθοδος ταυτόχρονα θα μας δώσει μια αίσθηση της 

επικινδυνότητας των εναλλακτικών λύσεων.

• Παράδειγμα αυτού του τύπου της “ανάλυσης ευαισθησίας-

sensitivity ” για την εταιρία το μήνα Οκτώβριο αποτελεί η  

παρακάτω κατάσταση:

Αβεβαιότητα στο Cash Budget



Λογαριασμός Απαισιόδοξο Βασικό Αισιόδοξο

Σύνολο Εισπράξεων  Cash 160               210               285               

Μείον: Σύνολο Πληρωμών Cash 200               213               248               

Καθαρό Cash Flow (40)                (3)                 37                 

Συν: Αρχικό Υπόλοιπο Cash 50                 50                 50                 

Τελικό Υπόλοιπο  Cash 10                 47                 87                 

Μείον: Minimum Υπόλοιπο Cash 25                 25                 25                 

Ανάγκες Νέας Χρηματοδότησης(Δάνεια) 15                 -               -                

Υπερβάλλον Υπόλοιπο Cash(MS) -                22                 62                 

Οκτώβριος

Ανάλυση ευαισθησίας(Sensitivity) του Cash Budget (000)

Αβεβαιότητα στο Cash Budget



Cash Flow μέσα στο μήνα

• Επειδή το cash budget μας δείχνει το cash flow μόνο σε 

επίπεδο συνόλου μήνα , η παρεχόμενη πληροφόρηση 

μπορεί να μην είναι επαρκής.

• Η εταιρία θα πρέπει να αξιολογήσει το πρότυπο (pattern)

των ημερήσιων cash εισροών και εκροών για να 

διασφαλίσει ότι υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα για 

πληρωμή των υποχρεώσεων καθώς που ωριμάζουν.



Excel : Cash Budgeting

• Excel

Microsoft Excel 
Worksheet

CashBudget.xls
CashBudget.xls
CashBudget.xls
../../Corsair/ABB/ffmo6model.xls
CashBudget.xls


Κίνητρα διακράτησης cash:

• Συναλλαγών :  για να καλυφθούν οι ανάγκες 

cash από την επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Ασφάλεια:  να υπάρχει cash διαθέσιμο για μη 

προβλέψιμες ανάγκες.

• Κερδοσκοπία:  για να εκμεταλλευθεί η εταιρία 

δυνητικές καταστάσεις κερδοφορίας.

Μάνατζμεντ υπολοίπων Cash 



Υπόλοιπα Cash και Χρεογράφων

• Όπως όλες οι Χ/Ο αποφάσεις, ο στόχος της εταιρίας 

είναι η διατήρηση του επιπέδου cash και 

χρεογράφων που μεγιστοποιεί την οικονομική αξία 

της εταιρίας.

• Υψηλά υπόλοιπα cash θα μειώσουν την κερδοφορία

ενώ πολύ χαμηλά υπόλοιπα θα cash θα αυξήσουν τον 

κίνδυνο.

• Άρα, ο στόχος του cash management είναι να 

ισορροπήσει τον κίνδυνο σε σχέση με την απόδοση.

Υπολογισμός του επιθυμητού 

Υπολοίπου Cash 



• Εκτός από την απόδοση του άεργου κεφαλαίου, οι Β/Π 

επενδύσεις σε χρεόγραφα αποτελούν απόθεμα 

ασφαλείας cash που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

κάλυψη των μη αναμενόμενων αναγκών σε κεφάλαια.

• Π.χ. αν η εταιρία επιθυμεί να διατηρήσει €70.000 ρευστά 

κεφάλαια και ένα υπόλοιπο συναλλαγών €50.000 --

€20.000 θα πρέπει  να επενδυθούν σε Β/Π χρεόγραφα.

Το ύψος της επένδυσης σε χρεόγραφα

Υπόλοιπα Cash και Χρεογράφων



Αγορά Α΄ Υλών

(Δημιουργία Πληρωτέων 

Λογ/σμών)

Εισπράξεις

(Πληρωμή απαιτήσεων)

Διαχείριση

Αποθεμάτων

Τελικό Απόθεμα

προϊόντων

Πωλήσεις προϊόντων

(Δημιουργία 

Απαιτήσεων)

Πληρωμές για αγορές

(Πληρωμή πληρωτέων)

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash
Λειτουργικός Κύκλος ....



Ο Λειτουργικός Κύκλος (OC) :- είναι ο χρόνος

μεταξύ αγορών (Α’ Υλών ή Προϊόντων) και

εισπράξεων cash από τις απαιτήσεις.

Ο Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής(CCC) :- είναι ο

χρόνος μεταξύ της πληρωμής cash στους

προμηθευτές (Πληρωτέοι Λογ/σμοί) για αποθέματα

και των εισπράξεων cash από τις Απαιτήσεις.

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Και οι 2 κύκλοι (OC & CCC) μπορούν να 

υπολογισθούν μαθηματικά όπως 

παρακάτω:

Λειτουργικός Κύκλος (OC)  = Μέση ηλικία αποθεμάτων (AAI)  

+ Μέση Περίοδος Είσπραξης (ACP)

Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής (CCC) = Λειτουργικός Κύκλος

(OC) – Μέση Περίοδος Πληρωμών(APP)

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



• Η εταιρία πωλεί τα προϊόντα της με πίστωση. Οι όροι

πίστωσης είναι πληρωμή σε 60 ημέρες.

• Σε μέσους όρους χρειάζονται 85 ημέρες για παραγωγή ,

αποθήκευση και τελικά πώληση του τελικού προϊόντος.

•Με άλλα λόγια η μέση περίοδος αποθεμάτων (AAI) είναι

85 ημέρες. Ταυτόχρονα χρειάζεται σε μέσους όρους 70

ημέρες για εισπράξεις των απαιτήσεων (ACP).

Αντικαθιστώντας Aνάγκες αποθεμάτων = 85 ημέρες και 

Μέση περίοδος εισπράξεων = 70 ημέρες στην εξίσωση 

OC (OC = AAI + ACP), άρα OC = 85 + 70 = 155 ημέρες.  

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Έστω τώρα ότι οι τρέχοντες πιστωτικοί όροι αγοράς

των Α’ Υλών προσδιορίζουν πληρωμή σε 40 ημέρες ενώ

οι εργαζόμενοι πληρώνονται κάθε 15 ημέρες.

Η σταθμισμένη μέση περίοδος πληρωμής (APP) για τις

Α’ Ύλες και εργασία είναι 35 ημερών.

Αντικαθιστώντας τις ημέρες APP στην εξίσωση του 

ΚΤΜ(CCC) , (CCC = OC - APP), υπολογίζεται ο ΚΤΜ 

(CCC ) = 155 - 35 = 120 ημέρες.  

Αυτό απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Αγορά Α’ 

Υλών με 

πίστωση

Λειτουργικός Κύκλος 

(OC)155 Ημέρες (85+70)

Είσπραξη                       

Απαιτήσεων
Πώληση 

προϊόντων με 

πίστωση

Μέση περίοδος 

Αποθέματος (ΑΑΙ)                         

85 Ημέρες

Μέση περίοδος 

Εισπράξεων (ΑCP)

70 Ημέρες

Μέση περίοδος                     

Πληρωμών                               

(ΑPP) 35 Ημέρες

Πληρωμή 

Προμηθευτών

Κύκλος Ταμειακής 

Μετατροπής (CCC)120 

Ημέρες (155-35)

Εκροή Cash 

Χρόνος

Εισροή Cash 

35 85 155

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Διαχείριση του ΚΤΜ(CCC)

• Αφού CCC = OC - APP , αν OC > APP τότε CCC είναι + ,

ενώ αν OC < APP τότε CCC είναι -.

• Η εταιρία που έχει + CCC θα πρέπει να χρηματοδοτήσει

αυτή την περίοδο με συνδυασμό Β/Π χρηματοδότησης

π.χ. ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή πιστωτικό όριο.

• Αναλύοντας το γράφημα , η εταιρία μπορεί να βελτιώσει

τη Χ/Ο της κατάσταση με : (1) Σμίκρυνση της περιόδου

διακράτησης αποθεμάτων (2) Σμίκρυνση της περιόδου

εισπράξεων (3) Επιμήκυνση της περιόδου πληρωμών ή

(4) Κάποιο συνδυασμό όλων των παραπάνω.

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Άρα , η βασική στρατηγική για διαχείριση του Κύκλου

Ταμειακής Μετατροπής (CCC) είναι όπως παρακάτω:

1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας αποθεμάτων προσέχοντας να 

μην ‘ξεμείνει’ η εταιρία από προϊόντα που θα σημαίνει 

χαμένες πωλήσεις.

2. Ταχύτητα εισπράξεων – π.χ. προσφορά εκπτώσεων

μπορεί να βοηθήσουν να αποφευχθούν χαμένες πωλήσεις

στο μέλλον με χρήση επιθετικών εισπρακτικών πολιτικών.

3. Πληρωμές με καθυστέρηση – χωρίς να ζημιωθεί η

πιστωτική βαθμολόγηση και λήψη της πρόσθετης

έκπτωσης αν προσφέρεται.

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash

Διαχείριση του ΚΤΜ(CCC)



Παράδειγμα στη βάση της πληροφόρησης 

από τις Οικονομικές Καταστάσεις της 

εταιρίας ΑΒΓ

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Πωλήσεις 700.000        

Κόστος Πωλήσεων 450.000         

Μικτό Περιθώριο 250.000        

Λειτουργικά Έξοδα:

Γενικά & Διοίκησης 95.000           

Πωλήσεων & Marketing 56.000           

Αποσβέσεις 25.000           176.000        

Καθ.Λειτ.Κέρδη 74.000          

Τόκοι 14.000          

Κέρδη Π.Φ. 60.000          

Φόροι Εισοδήματος 24.000          

Καθ.Κέρδη 36.000          

Βιομηχανία ΑΒΓ 

Αποτέλεσμα

 31 Δεκεμβρίου 20Χ0

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Κυκλοφορούν: Β/Π Υποχρεώσεις

Cash 25.000        Πληρωτέοι-Προμηθευτές 78.000        

Απαιτήσεις 100.000      Β/Π Δάνειο 34.000        

Αποθέματα 125.000      Υποχρεώσεις Accrual 30.000        

Σύν.Κυκλοφορούντος 250.000     Συν.Β/Π Υποχρεώσεων 142.000        

Μ/Π Δάνειο: 140.000        

Πάγια: Σύν.Υποχρεώσεων 282.000        

Μικτά Πάγια 300.000      Ίδια Κεφάλαια:

Σωρευτικές Αποσβέσεις (100.000)     Μετοχικό Κεφ. 50.000        

Καθ.Πάγια 200.000     Υπέρ το άρτιο 100.000      

Οικόπεδα 50.000       Κέρδη σε νέο 68.000        

Σύν.Παγίων 250.000     Σύν.Ιδίων 218.000        

Σύν. Ενεργητικού 500.000     Σύν. Παθητικού 500.000        

Βιομηχανία ΑΒΓ

Ισολογισμός

31/12/20Χ0

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Μέση περίοδος αποθεμάτων (AAI)  = Απόθεμα x 360

Κόστος Πωλ.

=      €125.000 x 360     =   100 ημέρες

€450.000

Μέση περίοδος εισπράξεων (ACP) = Απαιτήσεις x  360

Πωλήσεις

=      €100.000 x 360     =   51 ημέρες

€700.000

Μέση περίοδος Πληρ. (APP)  = Πληρωτέοι x 360

Κόστος Πωλ.
=       €78.000 x 360    =   62 ημέρες

€450.000

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Παραγγελία

Α’ Υλών

Πώληση τελικού

προϊόντος

Είσπραξη

Cash

Μέση περίοδος αποθεμάτων
Μέση περίοδος

εισπράξεων

ΧρόνοςΜέση περίοδος πληρωμών

Πληρωμές

cash

Λειτουργικός 

Κύκλος (OC)

Κύκλος Ταμειακής 

Μετατροπής(CCC)

100 ημέρες
51 ημέρες

62 ημέρες

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Ο Λειτουργικός Κύκλος (OC) αλλά και ο 

Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής (CCC)

μπορούν να υπολογισθούν μαθηματικά 

όπως παρακάτω:

Λειτουργικός Κύκλος (OC)  =  100 ημ. + 51 ημ. =  151 ημ.

Κύκλος Ταμειακής Μετατροπής (CCC)  =  151 ημ. - 62 ημ.

= 89 ημ.

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



• Από τα παραπάνω , μπορεί να υπολογισθούν οι 

ανάγκες σε  Κεφάλαιο Κίνησης της ΑΒΓ

Επένδυση Απαιτήσεων = Καθ.Πωλ./Ημέρα x Μέση περίοδος 

εισπράξεων

= (700.000/360) x 51

= €99.167

Επένδυση Αποθεμάτων  = Κόστος Πωλ./Ημέρα x Μέση 

περίοδος αποθέματος

= (450.000/360) x 100

= €125.000

Λογ/σμοί Πληρωτέοι = Κόστος Πωλ./Ημέρα x Μέση περίοδος 

πληρωμών

= (450.000/360) x 62

= €77.500

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



• Ανακεφαλαίωση:

Επένδυση απαιτήσεων = € 99.167

+  Επένδυση αποθεμάτων = 125.000

- Πληρωτέοι Λογ/σμοί = - 77.500

=  Καθ.επένδυση  = €146.667

Η καθαρή επένδυση εκφράζει το ποσό του κεφαλαίου

που έχει δεσμευθεί στην παραγωγική διαδικασία.

Ταυτόχρονα εκφράζει το ποσό χρηματοδότησης που η

εταιρία πρέπει να εξασφαλίσει για στήριξη της

λειτουργίας της .

Αποτελεσματική Διαχείριση Cash



Τεχνικές Cash Management

• Κυκλοφορία(Float)εισπράξεων- είναι η χρονική περίοδος

καθυστέρησης μεταξύ του χρόνου που ο υπόχρεος πληρωμής

αφαιρεί τα χρήματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό του και

του χρόνου που η εταιρία στην πράξη λαμβάνει τα χρήματα.

• Κυκλοφορία(Float)Δαπανών – είναι η χρονική περίοδος

καθυστέρησης μεταξύ του χρόνου που ο υπόχρεος πληρωμής

αφαιρεί τα χρήματα από τον τρεχούμενο λογαριασμό του και

του χρόνου ανάληψης των χρημάτων στην πράξη.

• Και τα 2 floats έχουν τα παρακάτω 3 συστατικά στοιχεία.

Κυκλοφορία 

(Float)



Excel : Υπόδειγμα Miller-Orr

• Excel
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ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ                           

ΚΑΙ Β/Π ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 

Cash 

Χρεόγραφα 

Προπληρωμές 

Χρεώστες 

Αποθέματα 

 

Β/Π ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

Λογ/σμοί Πληρωτέοι 

Επιταγές Πληρωτέες 

Accruals 

Β/Π Δάνεια 

Φόροι πληρωτέοι 

 

 

Το σωρευτικό αντικείμενο αποφάσεων  που 

αφορούν Β/Π στοιχεία Ενεργητικού και 

Υποχρεώσεων είναι η διαχείριση του Κεφαλαίου 

Κίνησης (working capital).



• To Κεφάλαιο Κίνησης (WC) περιλαμβάνει τα τρέχοντα στοιχεία του 

κυκλοφοριακού , που αποτελείται από τα διαθέσιμα (cash) και τα Β/Π 

χρεόγραφα μαζί με τους Χρεωστικούς Λογαριασμούς και τα 

Αποθέματα.

• Αποτελείται επίσης και από τις Β/Π Υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν 

τους Λογαριασμούς των Προμηθευτών (εμπορική πίστωση), Β/Π 

δάνεια (Τραπεζών) και υποχρεώσεις accrual.

• Το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (NWC) προσδιορίζεται σαν τη 

διαφορά του συνόλου του κυκλοφοριακού μείον τις Β/Π Υποχρεώσεις.

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης                      

(NWC)



Κεφάλαιο Κίνησης (WC)

Λειτουργικός Κύκλος Κεφαλαίου Κίνησης:

Διαθέσιμα

(Cash)

Αποθέματα

Χρεώστες Πληρωτέοι



• Είναι κρίσιμο να σημειωθεί εδώ ότι “κερδοφορία ” και

“ρευστότητα” (ή cash flow) δεν είναι απαραίτητα  ίδια 

μεγέθη.  

• Η επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα και ταυτόχρονα 

να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας(cash 

flow). 

• Το κλειδί είναι ο κύκλος κεφαλαίου κίνησης -- ή πόσος 

χρόνος χρειάζεται για μετατροπή του cash σε cash.

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης(NWC)

“Κερδοφορία” vs “Ρευστότητα”



Χρεωστικοί Λογαριασμοί 

και Αποθέματα



Πιστωτική πολιτική και πολιτική Εισπράξεων των 

απαιτήσεων 

(1) Πιστωτική Πολιτική

Το 1ο βήμα είναι η επιλογή της πίστωσης : 

Αν θα πρέπει να επιμηκυνθεί η πίστωση στον πελάτη και 

σε ποιο βαθμό ;

Το 2ο βήμα είναι το πιστωτικό πρότυπο: credit standard

Το 3ο βήμα είναι οι όροι πίστωσης: credit terms 

(2) Εισπρακτική Πολιτική



– Capital: Κεφάλαιο

– Character:Χαρακτήρας 

– Collateral : Εξασφαλίσεις

– Capacity: Ικανότητα

– Conditions:Συνθήκες

– Cash

Επιλογή Πίστωσης 6C



Πολιτική εισπράξεων

• Η πολιτική εισπράξεων της εταιρίας είναι οι διαδικασία 

είσπραξης των απαιτήσεων όταν αυτές ωριμάζουν.

• Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής μπορεί 

μερικώς να αξιολογηθεί με το ύψος  των επισφαλειών .

• Το επίπεδο αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την εισπρακτική 

πολιτική αλλά και από την πιστωτική πολιτική της 

εταιρίας.

• Σε γενικές γραμμές , θα πρέπει να γίνονται δαπάνες 

είσπραξης των επισφαλειών μέχρι του σημείου που το 

οριακό κόστος υπερβαίνει το οριακό όφελος.



Aging Λογ.Απαιτήσεων 

Έστω ότι η εταιρία έχει πιστωτικούς όρους στους πελάτες της 

30-ημερών(EOM).  Ο Ισολογισμός στο κλείσιμο του έτους δείχνει 

€200.000 σε Λογ/σμούς απαιτήσεων.  Η ανάλυση των 

λογαριασμών παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:

Ημέρες Σήμερα 0-30 31-60 61-90 > 90

Μήνας Δεκέμβριος Νοέμβριος Οκτώβριος Σεπτέμβριος Αύγουστος Σύνολο

Απαιτήσεις 60.000      40.000      66.000    26.000          8.000         200.000   

% στο σύνολο 30% 20% 33% 13% 4% 100%

Με δεδομένη την πιστωτική πολιτική της εταιρίας , τα υπόλοιπα 

των λογαριασμών του Δεκεμβρίου θεωρούνται τρέχοντα. Τα 

υπόλοιπα του Νοεμβρίου είναι μεταξύ 0 και 31 ημέρες 

καθυστερημένα κ.λ. Τα  % δείχνουν ότι η εταιρία έχει 

συγκεκριμένο πρόβλημα στα ποσά του Οκτωβρίου τα οποία θα 

πρέπει να διερευνηθούν.

Πωλήσεις (τιμολόγιο)30

(Overdue)

Πολιτική Εισπράξεων



Πολιτική Εισπράξεων
Βασική Αντιπαραβολή 

(Tradeoff)

Επίπτωση Επίδραση

Μεταβλητή μεταβολής στα κέρδη

Πωλήσεις καμμία ή μείωση καμμία ή μείωση

Επένδυση σε Λογ.Απαιτ. μείωση θετική

Επισφάλειες μείωση θετική

Δαπάνες είσπραξης αύξηση αρνητική

• Η βασική σύγκριση που αναμένεται από την αύξηση στις 

προσπάθειες είσπραξης είναι όπως παρακάτω:



Management Αποθεμάτων

• Ταξινόμηση αποθεμάτων:

– Α’ Ύλες – χρησιμοποιούνται για παραγωγή τελικού 

προϊόντος

– Παραγωγή σε εξέλιξη – ότι βρίσκεται στη γραμμή 

παραγωγής στο τέλος της περιόδου

– Τελικά προϊόντα - έχουν παραχθεί αλλά δεν έχουν 

ακόμη πωληθεί

Βασικές έννοιες



• Οι διαφορετικές Δ/νσεις μέσα στην εταιρία (χρηματοδότηση, παραγωγή, 

marketing κ.λ.) συχνά έχουν διαφορετικές απόψεις για το ποιο είναι το 

‘σωστό’ επίπεδο αποθεμάτων.

• Η χρηματοδότηση επιθυμεί χαμηλό επίπεδο αποθεμάτων για να διασφαλίσει 

σωστή χρήση-επένδυση  των κεφαλαίων.

• Το Marketing επιθυμεί υψηλά επίπεδα αποθεμάτων για να διασφαλίσει ότι οι 

παραγγελίες εκτελούνται γρήγορα.

• Η παραγωγή επιθυμεί (1) να έχει υψηλά αποθέματα Α’ Υλών για να μην 

σταματήσει η παραγωγική διαδικασία (2) υψηλά αποθέματα τελικών 

προϊόντων για να έχει χαμηλότερο κόστος παραγωγής ανά μονάδα λόγω 

μεγαλύτερων και πιο οικονομικών παραγωγικών πλάνων (οικονομίες 

κλίμακας παραγωγής).

Διαφορετικές απόψεις για τα Αποθέματα

Μάνατζμεντ Αποθεμάτων



Τα αποθέματα σαν επένδυση

Η εταιρία σχεδιάζει να αυξήσει τα πλάνα παραγωγής της για 

να μειώσει το υψηλό κόστος στησίματος των μηχανών. Η 

ετήσια μείωση του κόστους υπολογίζεται στις €10.000.  

Σαν αποτέλεσμα της μεγαλύτερης παραγωγής , η  μέση 

επένδυση σε αποθέματα  αναμένεται να αυξηθεί από τις 

200.000 στις €300.000.  Αν η εταιρία μπορεί να κερδίζει 15% 

σε επενδύσεις ίσου κινδύνου, το ετήσιο κόστος των 

πρόσθετων €100.000 θα είναι €15.000 (€100.000 x 15%).

Συγκρίνοντας το ετήσιο κόστος των €15.000 με την ετήσια 

εισροή των €10.000 , η εταιρία δεν πρέπει να προχωρήσει 

στην προτεινόμενη αλλαγή.

Μάνατζμεντ Αποθεμάτων



• Tα υπόλοιπα των λογαριασμών αποθεμάτων και 

απαιτήσεων έχουν άμεση σχέση με την αύξηση της  

πίστωσης στους πελάτες της. Για το λόγο αυτό οι 

αποφάσεις αύξησης των απαιτήσεων και των 

αποθεμάτων θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί.

Σχέσεις Αποθεμάτων και Απαιτήσεων

π.χ. η απόφαση αύξησης της πίστωσης σε πελάτη 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του επιπέδου των 

πωλήσεων που μπορεί να υποστηριχθεί μόνο με 

υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων και απαιτήσεων. Όσο 

υψηλότερα τα επίπεδα των αποθεμάτων και των 

απαιτήσεων , τόσο υψηλότερο το κόστος.

Μάνατζμεντ Αποθεμάτων



Τεχνικές Μάνατζμεντ Αποθεμάτων

• Το σύστημα ABC διαχείρισης αποθεμάτων ταξινομεί τα 

αποθέματα σε 3 ομάδες κατά μειούμενο βαθμό 

σημαντότητας ανάλογα με το ύψος του ποσού που έχει 

επενδυθεί σε κάθε κατηγορία (Pareto optimal).

• Ένα τυπικό σύστημα περιλαμβάνει την Ομάδα A ΄που 

έχει το 20% των προϊόντων που ισοδυναμούν με το 

80% της συνολικής αξίας , την Ομάδα B που θα έχει τη 

2η μεγαλύτερη επένδυση κ.λ.

• Ο έλεγχος της Ομάδας A θα είναι εντατικός λόγω της 

υψηλής επένδυσης που έχει γίνει.

• Το μοντέλο EOQ είναι το πιο κατάλληλο για μάνατζμεντ 

των Ομάδων Α & Β μαζί.

Το σύστημα ABC 



Excel : Αποθέματα ABC 
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EOQ =   2 x S x O

C

• όπου:

– S = χρήση σε μονάδες ανά περίοδο (έτος)

– O = κόστος παραγγελίας ανά παραγγελία

– C = κόστος αποθήκευσης ανά μονάδα ανά περίοδο

(έτος)

Το Βασικό Μοντέλο Economic Order Quantity (EOQ)

Τεχνικές Μάνατζμεντ Αποθεμάτων



EOQ =   2 x S x O

C

Έστω ότι η εταιρία χρησιμοποιεί 1.600 εξαρτήματα σε ετήσια 

βάση.  Το κόστος παραγγελίας είναι €50 ανά παραγγελία και 

το κόστος αποθήκευσης είναι €1 ανά μονάδα το έτος.  Με 

αντικατάσταση ,υπολογίζεται ότι :

EOQ =   2(1.600)(€50) =  400 μον.

€1

Η ποσότητα EOQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

υπολογισθεί το συνολικό κόστος των αποθεμάτων                         
(Βλ. Παραδείγματα).

Τεχνικές Μάνατζμεντ Αποθεμάτων
Το Βασικό Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας 

Παραγγελίας(EOQ)



Ποσότητα Ετήσιος # Ετήσιο Ετήσιο Σύνολο

Παραγγελίας Παραγγ. Κόστος Παραγγ. Κόστος Αποθ. Κόστους

100 16,0 800                50                    850            

200 8,0 400                100                  500            

300 5,3 267                150                  417            

400 4,0 200                200                  400            

500 3,2 160                250                  410            

600 2,7 133                300                  433            

700 2,3 114                350                  464            

800 2,0 100                400                  500            

Εταιρία

Αξιολόγηση Economic Order Quantity (EOQ)

2
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Τεχνικές Μάνατζμεντ Αποθεμάτων
Το Βασικό Μοντέλο Οικονομικής Ποσότητας 

Παραγγελίας(EOQ)
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Τεχνικές Μάνατζμεντ Αποθεμάτων

Το Βασικό Μοντέλο Economic Order Quantity (EOQ)
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• Η εταιρία που αγοράζει με πίστωση στην πράξη 

δανείζεται από τον προμηθευτή της.

• Αποταμιεύει διαθέσιμα σήμερα που θα πρέπει να 

πληρώσει αργότερα ,πράγμα που σημαίνει ότι 

αποτελεί εσωτερικό δάνειο από τον προμηθευτή.

• Μπορεί να υπολογισθεί το εσωτερικό κόστος του 

δανείου (που συχνά αποκαλείται κόστος ευκαιρίας 

λήψης ή μη της έκπτωσης / κόστος εμπορικής 

πίστωσης) όπως παρακάτω:

Πηγές Β/Π χρηματοδότησης 

Κόστος =     % έκπτωσης x 360
100% - % έκπτωσης Πιστ.- Περίοδος έκπτωσης

Λογαριασμοί πληρωτέοι



Η εταιρία αγόρασε εμπορεύματα €1.000 στις 27 Φεβρουαρίου 

από τον προμηθευτή της με όρους 2/10 net 30 τέλος 

μήνα(EOM).

Αν η εταιρία λάβει την έκπτωση ,θα πρέπει να πληρώσει €980 

[€1.000 - (0,02 x €1.000)] στις 10 Μαρτίου με κέρδος €20.  Ποιο 

είναι το κόστος ευκαιρίας μη λήψης της έκπτωσης cash αν η 

επιλογή είναι να μην ληφθεί η έκπτωση;

• Κόστος εμπορικής πίστωσης :

• Παράδειγμα:

Πηγές Β/Π χρηματοδότησης 

Λογαριασμοί πληρωτέοι



Πηγές Β/Π χρηματοδότησης 

• Κόστος εμπορικής πίστωσης :

Κόστος =     % έκπτωσης x 360
100% - % έκπτωσης Πιστ.- Περίοδος έκπτωσης

Κόστος = 2% x      360 =   36,73%
100% - 2%          30 - 10

Λογαριασμοί Πληρωτέοι



Πηγές Β/Π δανεισμού

• Ο πιο συχνός τύπος δανεισμού προς τις επιχειρήσεις είναι ο 

Β/Π ανοιχτός με αυτόματη κάλυψη λογαριασμός δανείου που 

έχει στόχο να εξυπηρετήσει εποχικές χρηματοδοτικές ανάγκες. 

• Αυτά τα δάνεια γενικά πρέπει να παρέχονται καθώς οι 

επιχειρήσεις δημιουργούν αποθέματα και αυξάνουν τους 

χρεωστικούς τους λογαριασμούς. 

• Καθώς οι χρεωστικοί λογαριασμοί και τα αποθέματα 

μετατρέπονται σε cash, τα δάνεια αυτοεξυπηρετούνται

(ρευστοποιούνται / αποπληρώνονται).

• Τα δάνεια αυτά είναι  3 βασικών τύπων: Β/Π δάνεια εφάπαξ 

αποπληρωμής, Πιστωτικού  Ορίου και Ανοιχτού Αλληλόχρεου 

Λογαριασμού (ανανεούμενες πιστώσεις).

Τραπεζικά Δάνεια



• Τα περισσότερα δάνεια βασίζονται στο βασικό δανειστικό 

επιτόκιο - BLR) συν το περιθώριο (spread) που είναι το 

χαμηλότερο επιτόκιο που προσδιορίζεται στη διατραπεζική 

αγορά ή στις αγορές χρήματος ή από τις Κεντρικές Τράπεζες.

• Οι Τράπεζες γενικά προσδιορίζουν το επιτόκιο δανεισμού που 

χρεώνονται οι διάφοροι πελάτες τους προσθέτοντας premium

στο βασικό επιτόκιο (BLR) που εκφράζει τον “κίνδυνο-

riskiness” του δανειζόμενου.

Επιτόκια Δανεισμού

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια



• Στα δάνεια σταθερού επιτοκίου το επιτόκιο 

προσδιορίζεται με σταθερό περιθώριο πάνω από το 

βασικό επιτόκιο (BLR) και παραμένει το ίδιο μέχρι τη 

λήξη.

• Στα κυμαινόμενου επιτοκίου , το διαφορικό επιτόκιο 

πάνω από το βασικό (BLR) προσδιορίζεται αρχικά και 

στη συνέχεια αφήνεται να κυμαίνεται με το βασικό 

επιτόκιο (BLR) μέχρι τη λήξη.

Σταθερού και Κυμαινόμενου 
επιτοκίου

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια



• Μετά το ονομαστικό επιτόκιο, προσδιορίζεται η μέθοδος 

υπολογισμού των τόκων.

• Οι τόκοι μπορεί να πληρωθούν είτε όταν λήγει το δάνειο 

ή προκαταβολικά.Αν οι τόκοι πληρώνονται στη λήξη, το 

effective (πραγματικό) επιτόκιο – αν το δάνειο ισχύει για 

ένα ακριβώς χρόνο – και μπορεί να υπολογισθεί όπως 

παρακάτω:

Μέθοδοι υπολογισμού του τόκου

Τόκοι

Ποσό Δανείου
Effective ετήσιο επιτόκιο =

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια



• Αν οι τόκοι πληρωθούν προκαταβολικά, αγαιρείται από 

το ποσό του δανείου με αποτέλεσμα ο δανειζόμενος 

στην πράξη παίρνει λιγότερο κεφάλαιο από αυτό που 

ζήτησε. Ο τύπος αυτών των δανείων ονομάζονται δάνεια 

με discount .  Το effective επιτόκιο δανείου discount αν 

έχει διάρκεια ενός έτους μπορεί να υπολογισθεί όπως 

παρακάτω:

Τόκοι

Ποσό δανείου - ΤόκοιEffective ετήσιο επιτόκιο =

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια

Μέθοδοι υπολογισμού του τόκου



=  (10% X €10.000) =   10,0%

€10.000

Π.χ. η εταιρία θέλει να δανεισθεί €10.000 με ονομαστικό 

επιτόκιο 10% για ένα έτος.  

Αν οι τόκοι πληρωθούν στη λήξη , το πραγματικό 

(effective) επιτόκιο μπορεί να υπολογισθεί όπως 

παρακάτω:

Effective ετήσιο επιτόκιο :

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια

Μέθοδοι υπολογισμού του τόκου



=     (10% X €10.000) =   11,1%

€10.000 - €1.000

Αν οι τόκοι των €1.000 πληρωθούν προκαταβολικά το 

δάνειο είναι με discount .

Το πραγματικό (effective) επιτόκιο μπορεί να υπολογισθεί 

όπως παρακάτω:

Effective ετήσιο επιτόκιο :

Πηγές Β/Π δανεισμού

Τραπεζικά Δάνεια

Μέθοδοι υπολογισμού του τόκου



Υπολογισμός τόκων

π.χ:  Δάνειο €10.000 με 8,5% για 9 μήνες

Ετήσιοι

Τόκοι = €10.000 x 0,085 x 9/12 μήνες

= €637,50

Τόκοι =  Κεφάλαιο x  επιτόκιο x χρόνος



Χρησιμοποιώντας την απλή σχέση:

Τόκοι = Κεφάλαιο x  επιτόκιο x  

χρόνος

και λύνοντας ως προς το επιτόκιο:

Επιτόκιο =   τόκοι x      1

Κεφάλαιο Χρόνος

Υπολογισμός τόκων



Π.χ.:  αν πληρωθούν €637,50 σε τόκους για 

κεφάλαιο €10.000 για 9 μήνες:

Επιτόκιο =  637,50/10.000  x  1/0,75  = 

0,085   =  8,5%

Υπολογισμός τόκων

Επιτόκιο =   τόκοι x      1

Κεφάλαιο Χρόνος



Με ανατοκισμό τόκων :

Effective ετήσιο επιτόκιο (EAR):

EAR  =     1   +  i     m - 1

m

όπου:

i = ονομαστικό επιτόκιο

m= # περιόδων ανατοκισμού

ή i/m = περιοδικό επιτόκιο

Υπολογισμός τόκων
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