
 
  Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 

Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στη  
Χρηµατοοικονοµική  Ανάλυση για στελέχη 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  
κκάάττωω  ααππόό  τταα  ∆∆ιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Επιµελήτρια: Καλλιόπη Ι. Παπαπολύζου  
 Επιβλέπων καθηγητής: Εµµανουήλ ∆. Τσιριτάκης  

 
 
 
 
 

Πειραιάς, Σεπτέµβρης 2006 



 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................................................................................3 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ........................................3 
Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ....................................................................4 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ...............................................4 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ) ............4 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ..............................5 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ.............................................7 
1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (NET PRESENT VALUE - NPV) ..............7 
ΒΗΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)................................................................8 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (KD).........................................................10 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (KPS).............................................................10 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ .................................................................................10 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ (KR) ..............................................................11 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (KE) ....................11 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (KS) .....................................11 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ .......................................................................12 
ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – Κ (WACC)....................................................13 
ΒΗΜΑ 2. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ..................................................................................15 
ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (NET WORKING CAPITAL) ........................15 
ΒΗΜΑ 3. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ Η ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘ’ 
ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ. ..............................................16 
H ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (TERMINAL VALUE) ...........................................18 
ΒΗΜΑ 4. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. .......19 
ΒΗΜΑ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ. ................................................19 
ΒΗΜΑ 6. ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ Η ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ. .........................................20 

2. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (RETURN ON INVESTMENT - 
ROI) ...............................................................................................................21 
3.  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (PAYBACK PERIOD 
AND DISCOUNTED PAYBACK PERIOD)..............................................................22 
4. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (INTERNAL RATE OF RETURN-IRR)........23 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (MIRR)........................................24 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ (NPV) ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ (IRR) ..........................................................25 
5. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ (PROFITABILITY INDEX- PI) ..................................28 
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ (ACCOUNTING RATE OF RETURN- ARR) ...29 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ...........................................30 
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ( SENSITIVITY ANALYSIS) ..................................................30 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (BREAK EVEN ANALYSIS)...............................................31 
3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO (SIMULATION) .......................................................31 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (REAL OPTIONS AND DECISION TREES)..............31 

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ..........................................................33 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆ΛΠ)..............34 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ..............................................................................................41 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................42 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ……………………  ………………………………………………………………………44 



 3 

 
Εισαγωγή 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τη διαδικασία που ακολουθείται για την 
επιλογή µιας επένδυσης προς υλοποίηση και να εξετάσει τι αλλαγές ενδέχεται να 
παρουσιαστούν σε αυτή την αξιολόγηση µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στα οικονοµικά δεδοµένα των Ελληνικών επιχειρήσεων. 
Ο οικονοµικός διευθυντής πρέπει να πάρει µια απόφαση και να δεχτεί ή να απορρίψει µια 
προτεινόµενη επένδυση, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης. Πρώτα πρέπει 
να διεξάγει µια ανάλυση οικονοµικής αποδοτικότητας, όπου θα εξετάσει τόσο τα ιστορικά 
όσο και τα προβλεπόµενα οικονοµικά δεδοµένα της επιχείρησης, καθώς και την πορεία του 
κλάδου, της ελληνικής και της παγκόσµιας οικονοµίας. Έπειτα θα εφαρµόσει ένα ή 
περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης, µε σηµαντικότερα την καθαρά παρούσα αξία και τον 
εσωτερικό βαθµό απόδοσης, και έπειτα θα καταλήξει εάν η επένδυση κρίνεται ή όχι 
κερδοφόρα. Για µεγαλύτερη ακρίβεια µπορούν να εφαρµοστούν και τεχνικές µετρήσεως του 
επενδυτικού κινδύνου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι «εκπλήξεις» από την εφαρµογή της 
επένδυσης. Τέλος, πριν τη λήψη της τελικής απόφασης πρέπει να γίνει µια ανάλυση 
χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας ώστε να διασφαλισθεί ότι η επιχείρηση διαθέτει ή µπορεί 
να δανειστεί τα απαιτούµενα κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης. 
Ένα πρόβληµα που προκύπτει για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι η 
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Ελλάδα, καθώς αλλάζουν την εικόνα 
των οικονοµικών καταστάσεων και εξετάζονται οι επιπτώσεις.  

∆ιαδικασίες αξιολόγησης απόφασης επένδυσης 
Η απόφαση για την επένδυση των κεφαλαίων µιας εταιρείας σε γη, µηχανήµατα, κτίρια, 
εξοπλισµό κλπ. (πάγια) είναι από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από 
την οικονοµική διεύθυνση. Κι αυτό, γιατί τέτοιου είδους επενδύσεις απαιτούν τη δέσµευση 
µεγάλων χρηµατικών ποσών και θα έχουν επιρροή στην επιχείρηση για πολλά έτη µετά. 
Επιπλέον, ενώ τα κεφάλαια που απαιτούνται για την απόκτηση των παγίων πρέπει να 
πληρωθούν άµεσα, το εισόδηµα και τα οφέλη από αυτά θα προκύψουν µε τον καιρό. 
Επειδή τα οφέλη από την επένδυση θα είναι µελλοντικά και η ικανότητα να προβλέψουµε το 
µέλλον δεν είναι τέλεια, πρέπει να µελετηθούν πολύ προσεκτικά οι προτεινόµενες 
εναλλακτικές επενδύσεις. Το πιο σηµαντικό στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων είναι να 
συλλέξουµε τα κατάλληλα στοιχεία, αλλιώς η ανάλυση µπορεί να µην είναι ρεαλιστική. 
Η επιλογή επενδύσεων που θα µεγιστοποιήσουν την αξία της επιχείρησης γίνεται µε δυο 
βασικές διαδικασίες: 1) ανάλυση της οικονοµικής αποδοτικότητας και 2) ανάλυση της 
χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας. Η οικονοµική αποδοτικότητα θα δείξει εάν υπάρχει 
εναλλακτική επένδυση η οποία να έχει µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη. Ωστόσο, µια 
επένδυση µπορεί να µην είναι χρηµατοοικονοµικά εφικτή, δηλαδή οι ταµειακές ροές µπορεί 
να είναι ανεπαρκής για να πληρωθεί το απαιτούµενο κεφάλαιο και τόκοι της επένδυσης. 
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Έτσι, πρέπει να γίνουν και οι δυο προαναφερόµενες αναλύσεις πριν πάρουµε την τελική 
απόφαση να δεχτούµε ή να απορρίψουµε ένα συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο. 

Α) Οικονοµική αποδοτικότητα 
Ο σκοπός µιας ανάλυσης οικονοµικής αποδοτικότητας είναι να καθορίσει εάν η επένδυση θα 
συνεισφέρει στη µακροχρόνια κερδοφορία της επιχείρησης. Για αυτό το σκοπό πρέπει πρώτα 
να αναλυθούν τα οικονοµικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και πως αυτά επιδρούν στη 
µελλοντική αξία της επιχείρησης (αύξηση κερδών, αύξηση πωλήσεων, µείωση κόστους 
παραγωγής, βελτίωση οικονοµικών δεικτών κλπ). Επιπλέον, µέσω διάφορων τεχνικών, 
όπως η µέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας, του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης, της 
περιόδου επανάκτησης κεφαλαίου , του δείκτη κερδοφορίας κλπ. αξιολογούµε εναλλακτικές 
επενδύσεις. 

Οικονοµικά στοιχεία επενδυτικού σχεδίου 
Όσον αφορά την αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων της επένδυσης πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης σε σχέση µε 
την προτεινόµενη επένδυση. Ειδικότερα πρέπει να αναλυθούν: 

1. οι προβλέψεις των πωλήσεων,  
2. οι προβλέψεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων και αποδοτικότητας της 

επένδυσης, 
3. καθώς και µέθοδοι αξιολόγησης εναλλακτικών επενδύσεων, όπως η καθαρή 

παρούσα αξία, ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης του επενδυτικού σχεδίου κλπ. 
 
Στοιχεία για την προηγούµενη πορεία της επιχείρησης (τελευταία πενταετία) 
Α. Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης στη διεθνή και εγχώρια αγορά. 
Β. Οι συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης για κάθε παραγόµενο προϊόν της 
επιχείρησης. 
Γ. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών αναφέρεται στην 
παράθεση των στοιχείων που αφορούν τις συνολικές πωλήσεις κατ’ έτος στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά.  Φαίνεται η πορεία των πωλήσεων στις δύο κατηγορίες αγορών, καθώς 
επίσης και τα έσοδα από άλλες δραστηριότητες. 
∆. Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων. Αφορά την εξέλιξη του κόστους των πωλήσεων 
των προϊόντων της επιχείρησης κατά την τελευταία πενταετία. Παρατίθενται οι χρηµατικές 
αξίες που καταβλήθηκαν για πρώτες και δευτερεύουσες ύλες, για τα λειτουργικά κόστη, τα 
υλικά συσκευασίας των προϊόντων, καθώς επίσης και όλες οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν ώστε να παραχθούν τα προϊόντα της επιχείρησης. 
Ε. Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως. Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, δίνει 
µια γενική εικόνα για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Παρατίθεται ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε η επιχείρηση, όλα τα κόστη που 
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είναι απαραίτητα ώστε να παραχθούν τα προϊόντα (κόστη πωλήσεων, λειτουργικά κόστη, 
ανθρώπινο δυναµικό, λοιπές δαπάνες, αποσβέσεις), καθώς επίσης και όλες οι υπόλοιπες εισροές 
που πραγµατοποίησε η επιχείρηση για να παράγει τα προϊόντα (έσοδα συµµετοχών, πιστωτικοί 
τόκοι, διάφορα έσοδα). 
Στ. Η διάθεση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Στον πίνακα της διάθεσης 
αποτελεσµάτων παρατίθενται τα στοιχεία της διάθεσης των κερδών. 
Ζ. Οι ισολογισµοί (ενεργητικό – παθητικό). Στους ισολογισµούς καταγράφονται οι 
πάγιες υποχρεώσεις και αξίες που ανήκουν στην επιχείρηση στο σύνολό τους. 
Περιλαµβάνονται λεπτοµερώς το πάγιο ενεργητικό κεφάλαιο, το κυκλοφορούν ενεργητικό, 
τα έξοδα εγκατάστασης της επιχείρησης και η αναπόσβεστη αξία αυτών, τα ίδια κεφάλαια 
που χρησιµοποιούνται, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, οι προβλέψεις για κινδύνους. 
Η. Οι δείκτες που προσδιορίζουν το µέγεθος της αποδοτικότητας, ρευστότητας, 
αποτελεσµατικότητας, δραστηριότητας της επιχείρησης. 
Αναλύονται οι δείκτες που προσδιορίζουν το µέγεθος της αποδοτικότητας, ρευστότητας, 
αποτελεσµατικότητας, δραστηριότητας της επιχείρησης για τα τελευταία 5 χρόνια 1:  
- αποδοτικότητας, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων αλλά και των 
πωλήσεων, 
- ρευστότητας, που αναφέρονται σε δείκτες για τον προσδιορισµό της ικανότητας της 
επιχείρησης για διάθεση ρευστών, 
- αποτελεσµατικότητας, που έχουν σχέση µε την ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 
- δραστηριότητας, που είναι δείκτες σχετικοί µε την κυκλοφορία των κεφαλαίων της 
επιχείρησης. 
Επιπλέον οι δείκτες αυτοί συγκρίνονται µε τον µέσο όρο του κλάδου.  
Στοιχεία για την προβλεπόµενη πορεία του επενδυτικού σχεδίου 
 Η κατάρτιση του επενδυτικού σχεδίου, περιλαµβάνει την παράθεση προβλεπόµενων 
οικονοµικών στοιχείων για τα επόµενα 5 χρόνια. Χρειάζονται τα ίδια στοιχεία µε τα 
προηγούµενα, µόνο που αφορούν προϋπολογισµένα µεγέθη. 
Α. Προβλεπόµενες συνολικές πωλήσεις προϊόντων 
Οι προβλεπόµενες πωλήσεις για την επόµενη πενταετία είναι συντηρητικές και εφικτές αφού 
οι προβλεπόµενες πωλήσεις κυµαίνονται σε µέγεθος λίγο µεγαλύτερες ή αντίστοιχες µε τα 
δεδοµένα της προηγούµενης πενταετίας. Συνήθως η υλοποίηση µιας επένδυσης, πχ. 
εγκαταστάσεις παραγωγής ή απόκτηση σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού, βελτιώνει 
την ευελιξία της µονάδας αφού θα µπορεί να παράγει σε µικρότερο χρόνο µεγαλύτερη 
ποσότητα εµπορευµάτων και µειώνει τα κόστη πωλήσεων (πχ. µείωση κόστους υλικών 
συσκευασίας). Εποµένως θα υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διεισδυτικότητας 
των προϊόντων της εταιρείας στην αγορά. 

                                                
1 Αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτηµα 
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Η πρόβλεψη των πωλήσεων αρχίζει παίρνοντας τα στοιχεία των τελευταίων 5 ετών και 
υπολογίζοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης των πωλήσεων και παίρνοντας είτε έναν απλό είτε 
σταθµικό (compound) µέσο όρο (average). Αυτή η αριθµητική διαδικασία δίνει µεγάλα 
ποσά, τα οποία µπορούν να διορθωθούν χρησιµοποιώντας παλινδρόµηση. Η καµπύλη της 
παλινδρόµησης προσαρµόζεται στα στοιχεία των ιστορικών πωλήσεων και η κλίση της 
µετράει τον ιστορικό ρυθµό ανάπτυξης των πωλήσεων, και εάν αναµένουµε συνεχή ρυθµό 
ανάπτυξης τότε η παλινδρόµηση πρέπει να βασίζεται στο λογάριθµο των πωλήσεων.  
Παρά το ότι είναι χρήσιµο να υπολογίζουµε τον ιστορικό ρυθµό ανάπτυξης των πωλήσεων, 
πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν και τις τάσεις της οικονοµίας, τις προοπτικές του κλάδου 
που ανήκει η επιχείρηση, τα νέα προϊόντα που σχεδιάζονται και τη στρατηγική marketing 
της εταιρείας. Οι προοπτικές του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση πρέπει να είναι 
καλές, γιατί εάν ο κλάδος έχει πτωτικές τάσεις καλό είναι να αποφευχθούν επενδύσεις. 
Αντιθέτως, µπορούν να πραγµατοποιηθούν επενδύσεις σε άλλους πιο κερδοφόρους κλάδους 
µε στόχο την διαφοροποίηση των εργασιών της επιχείρησης και έτσι µείωση του σχετικού 
ρίσκου. Έτσι µια µελέτη του κλάδου της επιχείρησης είναι πρωταρχικής σηµασίας, όσο 
κερδοφόρα και αν κρίνεται η επένδυση µε βάση άλλα κριτήρια. 
Β. Προβλεπόµενα αποτελέσµατα χρήσεως και ισολογισµοί 
Για την πρόβλεψη των οικονοµικών καταστάσεων η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική 
είναι η µέθοδος του ποσοστού πωλήσεων (percent of sales method). Ξεκινάµε µε την 
πρόβλεψη των πωλήσεων, η οποία εκφράζεται σαν ένας ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης σε 
νοµισµατικές µονάδες εσόδων από πωλήσεις. Τα περισσότερα συστατικά των 
αποτελεσµάτων χρήσεως και του ισολογισµού υποθέτουµε ότι αυξάνουν αναλογικά µε τις 
πωλήσεις, και οι αξίες τους εκτιµώνται σαν ποσοστά των προβλεπόµενων πωλήσεων. Τα 
υπόλοιπα συστατικά των προβλεπόµενων καταστάσεων εξαρτώνται από την µερισµατική 
πολιτική της εταιρείας και τη χρήση της χρηµατοδότησης µε δανεισµό και µετοχικό 
κεφάλαιο.   
Τα βήµατα της µεθόδου αυτής περιλαµβάνουν τα ακόλουθα βήµατα: 
1. Ανάλυση των ιστορικών δεικτών: Αναλύουµε στοιχεία των τελευταίων 5 ετών. 
Υπολογίζουµε τους δείκτες: κόστη προς πωλήσεις, διαθέσιµα προς πωλήσεις, απαιτήσεις 
προς πωλήσεις, αποθέµατα προς πωλήσεις, πάγια προς πωλήσεις, προµηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις προς πωλήσεις, όπου όλα αυξάνουν αναλογικά των πωλήσεων και οι 
αποσβέσεις αναλογικά µε τα πάγια. Χρησιµοποιούµε αυτούς τους δείκτες, µαζί µε τους 
δείκτες του κλάδου και ξεκινάµε την πρόβλεψη των οικονοµικών καταστάσεων. 
2. Προβλέπουµε την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης: Ξεκινάµε µε την πρόβλεψη του 
κύκλου εργασιών: πωλήσεις προηγούµενου έτους επί (1+g), όπου g ο προβλεπόµενος 
ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων. Μετά προβλέπουµε τα κέρδη προ τόκων και φόρων 
(EBIT). Τα κόστη και τα έξοδα (εκτός των αποσβέσεων) υπολογίζονται : δείκτης κόστη προς 
πωλήσεις επί προβλεπόµενος ρυθµός αύξησης πωλήσεων. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται: 
συντελεστής απόσβεσης επί προβλεπόµενα πάγια. Έτσι αφαιρόντας τα κόστη, έξοδα και 
αποσβέσεις από τις πωλήσεις παίρνουµε τα προβλεπόµενα κέρδη προ φόρων και τόκων. 
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Στη συνέχεια υπολογίζουµε τους προβλεπόµενους τόκους. Επειδή οι περισσότερες εταιρίες 
έχουν διαφορετικές δανειακές υποχρεώσεις µε διαφορετικά επιτόκια κάνουµε δυο 
απλοποιητικές υποθέσεις: 1) Στηρίζουµε την δαπάνη για τόκους στο ποσό του χρέους στο 
ξεκίνηµα της χρονιάς. Ωστόσο, επειδή αυτό θα υποτιµήσει την πραγµατική δαπάνη για 
τόκους εάν το χρέος αυξηθεί µέσα στο έτος, χρησιµοποιούµε ένα επιτόκιο 5% υψηλότερο 
από το υπολογιζόµενο. 2) Καθορίζουµε δυο επιτόκια, ένα για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια, το 
οποίο είναι το τρέχον επιτόκιο της αγοράς για βραχυπρόθεσµο δανεισµό και ένα για 
µακροπρόθεσµα δάνεια, το οποίο είναι ο µέσος όρος των επιτοκίων του τρέχοντος και του 
αναµενόµενου νέου µακροπρόθεσµου δανεισµού. Έτσι για να υπολογίσουµε τους 
προβλεπόµενους τόκους παίρνουµε το άθροισµα των τόκων που πληρώθηκαν για 
βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο δανεισµό, βάσει του χρέους στην αρχή της χρονιάς. 
Στη συνέχεια αφού αφαιρέσουµε τους τόκους και τους φόρους παίρνουµε τα καθαρά κέρδη. 
Έπειτα βρίσκουµε τα µερίσµατα ανά µετοχή πολλαπλασιάζοντας τα πιο πρόσφατα µερίσµατα 
µε τον ρυθµό αύξησης των µερισµάτων (που έχει καθοριστεί από τη µερισµατική πολιτική). 
Τέλος, πολλαπλασιάζουµε τα προβλεπόµενα µερίσµατα ανά µετοχή µε τον αριθµό των 
µετοχών για να βρούµε τα µερίσµατα διαθέσιµα στους µετόχους και αφαιρούµε αυτά από τα 
καθαρά κέρδη διαθέσιµα στους µετόχους για να βρούµε τα παρακρατηθέντα κέρδη. 
3. Προβλέπουµε τον ισολογισµό. Ακολουθούµε τα εξής βήµατα: 1) καθορίζουµε το ποσό 
του επιπλέον ενεργητικού που χρειάζεται για να υποστηρίξουµε τις προβλεπόµενες 
πωλήσεις, 2) καθορίζουµε το ποσό των εσωτερικών κεφαλαίων που θα είναι διαθέσιµα και 
3) σχεδιάζουµε να µαζέψουµε οποιαδήποτε απαιτούµενη επιπρόσθετη χρηµατοδότηση. 
Κάθε στοιχείο του ενεργητικού είναι ανάλογο µε τις πωλήσεις, έτσι τα πολλαπλασιάζουµε µε 
το ποσοστό ρυθµού αύξησης των πωλήσεων. Όµοια, τα λειτουργικά στοιχεία του παθητικού 
αυξάνουν ανάλογα µε τις πωλήσεις, εκτός µε το βραχυπρόθεσµο δανεισµό που µπορεί να 
αυξηθεί εάν χρειαστεί επιπρόσθετη χρηµατοδότηση. Κάποια άλλα στοιχεία στο παθητικό 
επηρεάζονται καθαρά από τις αποφάσεις της χρηµατοοικονοµικής πολιτικής, έτσι υποτίθεται 
ότι παραµένουν σταθερά εάν η πολιτική δεν αλλάξει. Αυτά είναι το µακροπρόθεσµο χρέος 
και το µετοχικό κεφάλαιο. Τα παρακρατηµένα κέρδη ισούνται µε τα πιο πρόσφατα 
παρακρατηµένα κέρδη συν την προβλεπόµενη (από πολιτική) αύξηση σε αυτά.  

Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 
Εξετάζουµε όλες τις χρηµατικές ροές που περιλαµβάνονται στο σχέδιο επένδυσης και τις 
υποθέσεις στις οποίες αυτές στηρίζονται. Έπειτα τις αξιολογούµε µε βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια. 

1. Κριτήριο Καθαράς Παρούσας Αξίας (Net Present Value - NPV) 
Πρώτα από όλα πρέπει να κατανοήσουµε την έννοια της χρονικής αξίας του χρήµατος (time 
value of money). Η οποία ορίζεται ως η επιπλέον αξία που έχει ένα ποσό χρηµάτων το οποίο 
λαµβάνεται νωρίτερα αντί αργότερα. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται µε βάση τον τόκο που 
µπορεί να αποφέρει αυτό το ποσόν εάν επενδυθεί κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ των δύο ηµεροµηνιών. Επιπλέον, η αβεβαιότητα εάν θα λάβω ένα χρηµατικό ποσό 
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στο µέλλον και ο πληθωρισµός κάνουν το χρήµα που θα ληφθεί στο µέλλον πιο φθηνό από 
το σηµερινό. 
Η διαδικασία για να υπολογίσουµε την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών 
είναι να τις προεξοφλήσουµε (discount). Όσο περισσότερο πρέπει να περιµένουµε για να 
λάβουµε το ποσό, τόσο πιο µικρό θα γίνει το ποσό σε σηµερινή αξία. Η διαδικασία 
µετατροπής της µελλοντικής αξίας της αναµενόµενης απόδοσης µιας επένδυσης σε παρούσα 
αξία (present value), εξασφαλίζει την σύγκριση εναλλακτικών επενδύσεων κάτω από την 
ίδια βάση. Αυτή η µετατροπή των ροών στο σήµερα λαµβάνει υπ’ όψιν το κόστος ευκαιρίας 
των χρηµάτων που έχουν δεσµευτεί στην επένδυση. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις αντιλήψεις περί χρονικής αξίας του χρήµατος, µπορούµε να 
καθορίσουµε την καθαρά παρούσα αξία για µια συγκεκριµένη επένδυση ως το άθροισµα των 
ετήσιων ταµειακών ροών προεξοφληµένες για κάθε καθυστέρηση στην λήψη αυτών, µείον 
το αρχικό ποσό της εκροής για την επένδυση. Μαθηµατικά αυτό εκφράζεται ως: 

1 (1 )

K

n

n
n

I
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d=

= −
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Όπου NPV συµβολίζει την καθαρά παρούσα αξία, n την χρονική περίοδο, Κ την τελευταία 
περίοδο που αναµένεται µια εισροή, Σ είναι το άθροισµα, Ιn είναι η καθαρή ταµειακή ροή 
την περίοδο n, d είναι το επιτόκιο προεξόφλησης και Ο είναι η εκροή που απαιτείται για την 
αγορά του κεφαλαιακού αγαθού. 
Υπάρχουν 6 βήµατα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καθαράς παρούσας αξίας: 
Βήµα 1. Επιλέγουµε το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης για να αντανακλά τη χρονική 
αξία του χρήµατος. 
Βήµα 2. Υπολογίζουµε την παρούσα αξία της εκροής που απαιτείται για την αγορά του 
περιουσιακού στοιχείου. 
Βήµα 3. Υπολογίζουµε τα οφέλη ή την ετήσια καθαρή ταµειακή ροή για κάθε χρόνο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης. 
Βήµα 4. Υπολογίζουµε την παρούσα αξία των ετήσιων καθαρών ταµειακών ροών. 
Βήµα 5. Υπολογίζουµε την καθαρά παρούσα αξία. 
Βήµα 6. Αποδεχόµαστε ή απορρίπτουµε την επένδυση. 
Αυτά τα βήµατα υπολογισµού αναλύονται αµέσως ακολούθως. 
Βήµα 1. Επιλέγουµε το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης για να αντανακλά τη 
χρονική αξία του χρήµατος (Κόστος κεφαλαίου). 
Το κατάλληλο επιτόκιο είναι το κόστος κεφαλαίου (cost of capital) ή µέσο σταθµικό 
κόστος κεφαλαίου (WACC). Ο όρος κόστος κεφαλαίου αντιπροσωπεύει την ελάχιστη 
απόδοση που πρέπει να έχει το κεφάλαιο που απασχολεί µια επιχείρηση για να δικαιολογεί 
το επίπεδο του επενδυτικού κινδύνου που τη χαρακτηρίζει. Η απόδοση αυτή δεν πρέπει να 
είναι χαµηλότερη από την απόδοση που προσφέρουν εναλλακτικές επενδύσεις µε αντίστοιχο 
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επίπεδο κινδύνου. Επιπλέον, µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου είναι το µέσο ύψος του 
επιτοκίου όλων των πηγών χρηµατοδότησης της λειτουργίας της επιχείρησης. Το κόστος 
αυτό ποικίλει από επιχείρηση σε επιχείρηση, γιατί ποικίλουν και οι τρόποι δανεισµού καθώς 
και οι αναλογίες του ίδιου προς το ξένο κεφάλαιο που χρησιµοποιεί κάθε εταιρεία. 
Το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου είναι το οριακό κόστος κεφαλαίου, δηλαδή το οριακό 
κόστος που επιβαρύνει µια εταιρεία για την κάθε επιπλέον χρηµατική µονάδα που εισπράττει 
µέσα από το χρηµατοοικονοµικό της πρόγραµµα (οµολογίες, µετοχές, κλπ). Άρα θα πρέπει 
να χρησιµοποιούµε τις νέες οριακές αξίες των συστατικών του κόστους. Το κόστος 
κεφαλαίου χρησιµοποιείται κυρίως για τη λήψη αποφάσεων που εµπεριέχουν αναµενόµενες 
µελλοντικές αποδόσεις και συγκέντρωση νέων κεφαλαίων. Έτσι, τα συστατικά στοιχεία του 
κόστους είναι τα σηµερινά οριακά κόστη παρά ιστορικά κόστη.  
Χρησιµοποιώντας το κόστος κεφαλαίου ως επιτόκιο προεξόφλησης στον υπολογισµό της 
καθαρής παρούσας αξίας, αξιολογούµε τις αποδόσεις µιας συγκεκριµένης επένδυσης σε 
σύγκριση µε το κόστος δανεισµού και µετοχικών κεφαλαίων που δεσµεύονται σε αυτή την 
επένδυση. Άρα, µια επένδυση είναι επιθυµητή µόνο εάν αποδίδει υψηλότερο εισόδηµα από 
τα κόστη που χρησιµοποιήθηκαν για να πραγµατοποιηθεί. 
Το κόστος κεφαλαίου χρησιµοποιείται πρωτίστως για την λήψη µακροχρόνιων επενδυτικών 
αποφάσεων. Έτσι το κόστος κεφαλαίου πρέπει να περιέχει το κόστος των ειδών κεφαλαίου 
που χρησιµοποιούνται για να πληρώσουν τις µακροχρόνιες επενδύσεις σε περιουσιακά 
στοιχεία (αύξηση του ενεργητικού), αυτά είναι κυρίως το µακροπρόθεσµο χρέος (δάνεια), οι 
προνοµιούχες µετοχές, οι νέες εκδόσεις κοινών µετοχών και τα παρακρατηθέντα κέρδη. 
Αυτά τα συστατικά του κόστους κεφαλαίου ορίζονται ως εξής: 
Kd = επιτόκιο των νέων δανείων της επιχείρησης = συστατικό κόστος των δανείων πριν από 
φόρους 
Kd (1-T) = συστατικό κόστος δανείων µετά από φόρους, όπου Τ= ο οριακός φορολογικός 
συντελεστής και kd (1-T) = κόστος των δανείων που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό 
του οριακού κόστους του κεφαλαίου 
Kps = συστατικό κόστος προνοµιούχου µετοχικού κεφαλαίου 
Kr = συστατικό κόστος παρακρατηθέντων κερδών (ή των εσωτερικών ιδίων κεφαλαίων) 
Ke = συστατικό κόστος των νέων εκδόσεων κοινού µετοχικού κεφαλαίου (ή των εξωτερικών 
ιδίων κεφαλαίων) 
Ks = απαιτούµενη απόδοση κοινών µετοχών, όταν δεν γίνεται διάκριση µεταξύ Ke και Kr ή 
όταν το Ks εκφράζει το σταθµικό µέσο κόστος των πρόσθετων κεφαλαίων από 
παρακρατηθέντα κέρδη και από εξωτερικά ίδια κεφάλαια 
K = σταθµικό ή σύνθετο κόστος κεφαλαίου. Το κ είναι επίσης οριακό κόστος, δηλαδή είναι ο 
λόγος του πρόσθετου κόστους χρηµατοδότησης προς τα πρόσθετα κεφάλαια που 
εξασφαλίζει η επιχείρηση µέσα σε κάθε χρονική περίοδο για τη χρηµατοδότηση ενός 
προγράµµατος επενδύσεων. 
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Συστατικό κόστος δανείων προ φόρων (Kd) 
Kd = κόστος δανείου προ φόρων = τόκοι / κεφάλαιο . Εποµένως, το συστατικό κόστος του 
δανείου ισούται µε την απόδοση που εξασφαλίζουν οι επενδυτές (αυτοί που δανείζουν την 
επιχείρηση) ή µε το επιτόκιο του δανείου. Το κόστος του δανείου είναι το επιτόκιο του νέου 
δανείου και όχι των δανειακών υποχρεώσεων που ήδη υπάρχουν. Ο ως άνω τύπος 
βασίστηκε σε δάνεια που λήγουν σε ένα έτος. Για πολλαπλές περιόδους όµως η βάση για 
τον υπολογισµό του κόστους των δανείων είναι η µακροπρόθεσµη ή συνολική απόδοση τους 
(yield to maturity). 
Προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο (Kps) 
Το προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο είναι µια ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ δανειακών 
κεφαλαίων και κοινού µετοχικού κεφαλαίου. Όπως και τα δανειακά κεφάλαια, το 
προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο φέρει µια δέσµευση από µέρους της εταιρείας για 
περιοδικές χρηµατικές καταβολές. Σε περίπτωση ρευστοποίησης της εταιρείας οι απαιτήσεις 
των προνοµιούχων µετόχων προηγούνται των απαιτήσεων των κοινών µετόχων. Αδυναµία 
καταβολής των προνοµιούχων µερισµάτων όµως δεν έχει ως αποτέλεσµα την κήρυξη της 
εταιρείας σε πτώχευση, όπως συµβαίνει µε τη µη καταβολή των τόκων των οµολογιών. Άρα 
για την επιχείρηση το προνοµιούχο µετοχικό κεφάλαιο συνεπάγεται κάπως µεγαλύτερο 
κίνδυνο από το κοινό µετοχικό κεφάλαιο, µικρότερο όµως από τον κίνδυνο των οµολογιών. 
Το αντίθετο όµως ισχύει για τους επενδυτές, οι οποίοι κατά συνέπεια ζητάνε εδώ υψηλότερο 
επιτόκιο από τις οµολογίες. Όσον αφορά τον υπολογισµό, έχουµε: απόδοση προνοµιούχου 
µετοχής = προνοµιούχο µέρισµα / τιµή προνοµιούχου µετοχής = dps / pps , δηλαδή ισούται 
µε την απόδοση που εξασφαλίζουν οι επενδυτές από τις προνοµιούχες µετοχές. Εάν 
αναφερόµαστε στην έκδοση νέων προνοµιούχων µετοχών πρέπει να αφαιρέσουµε τα κόστη 
κυκλοφορίας (flotation cost) και το κόστος των προνοµιούχων µετοχών διαµορφώνεται:  
kps = απόδοση προνοµιούχων µετοχών / (1-ποσοστιαίο κόστος κυκλοφορίας της έκδοσης). 
Φορολογική προσαρµογή 
Οι µέτοχοι ενδιαφέρονται κυρίως για  αυτές τις εταιρικές ταµειακές ροές που είναι 
διαθέσιµες για αυτούς, δηλαδή τις ταµειακές ροές που είναι διαθέσιµες για να πληρωθούν σε 
µερίσµατα και για επανεπένδυση. Εφόσον τα µερίσµατα και η επανεπένδυση δίνονται µετά 
την αφαίρεση των φόρων, όλοι οι υπολογισµοί για ταµειακές ροές και επιτόκιο πρέπει να 
γίνονται σε βάση µετά φόρων.  
Όσον αφορά την φορολογική προσαρµογή, οι µεν καταβολές τόκων εκπίπτονται για 
φορολογικούς λόγους, όχι όµως και το µέρισµα των προνοµιούχων µετοχών. Επειδή οι 
µέτοχοι ενδιαφέρονται περισσότερο για τα κέρδη µετά από φόρους παρά για τα προ φόρων, 
πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο το κόστος κεφαλαίου µετά από φόρους. Το κόστος των 
προνοµιούχων µετοχών είναι ήδη µετά από φόρους, ο προσδιορισµός όµως του κόστους 
των δανείων  µετά την αφαίρεση των φόρων απαιτεί την εξής προσαρµογή: Kd (1-T) = 
συστατικό κόστος δανείων µετά από φόρους, όπου Τ= ο οριακός φορολογικός συντελεστής.  
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Κόστος παρακρατηθέντων κερδών (Kr) 
Τα κέρδη της επιχείρησης µπορούν είτε να παρακρατηθούν και να επανεπενδυθούν ή να 
πληρωθούν ως µερίσµατα. Εάν τα κέρδη διακρατηθούν οι µέτοχοι χάνουν την ευκαιρία να 
λάβουν µετρητά και να τα επανεπενδύσουν σε µετοχές, οµόλογα και αλλού. Έτσι η επιχείρηση 
πρέπει να παρέχει µια απόδοση στα πρακρατηθέντα κέρδη της µεγαλύτερη απ’ ότι θα 
µπορούσαν να κερδίσουν οι µέτοχοι της από επενδύσεις ίδιου ρίσκου. Εναλλακτικά οι µέτοχοι 
θα µπορούσαν να επενδύσουν στις µετοχές της ίδιας της εταιρείας, κερδίζοντας Ks . Άρα 
συµπεραίνουµε ότι τα παρακρατηθέντα κέρδη έχουν ένα κόστος ευκαιρίας ίσο µε την 
απαιτούµενη απόδοση των κοινών µετοχών. 
  Το κόστος των ίδιων κεφαλαίων που αποκτούνται από την παρακράτηση κερδών , Kr , 
είναι η απόδοση που επιθυµούν οι µέτοχοι από τις κοινές µετοχές της επιχείρησης. Αυτό 
ισχύει γιατί αν τα κεφάλαια επενδυθούν µε χαµηλότερη απόδοση, θα µειωθεί η αγοραία τιµή 
των µετοχών της επιχείρησης. Η απαιτούµενη απόδοση των κοινών µετοχικών κεφαλαίων 
που χρηµατοδοτήθηκαν από παρακρατηθέντα κέρδη είναι: Kr = d1/p0 + αναµενόµενο g , 
όπου  d1 είναι το αναµενόµενο µέρισµα για την επόµενη περίοδο, p0 είναι η τρέχουσα τιµή 
της κοινής µετοχής και g είναι ο ετήσιος προβλεπόµενος ρυθµός ανάπτυξης (κερδών, 
µερισµάτων και τιµής της µετοχής).  
Κόστος των νέων κοινών µετοχών ή εξωτερικών ιδίων κεφαλαίων (Ke) 
Το κόστος των νέων κοινών µετοχών ή του εξωτερικού µετοχικού κεφαλαίου (external 
equity capital), Ke , είναι µεγαλύτερο από το κόστος των παρακρατηθέντων κερδών, Kr , 
λόγω του κόστους κυκλοφορίας της έκδοσης των νέων µετοχών. Για να βρούµε το κόστος 
των νέων κοινών µετοχών πρέπει να συνυπολογίσουµε τα κόστη κυκλοφορίας (flotation 
cast) ως εξής: Ke = d1/p0(1-f) + g = µερισµατική απόδοση / (1- ποσοστιαίο κόστος 
κυκλοφορίας της έκδοσης) + ρυθµός ανάπτυξης. Τα νέα κεφάλαια που θα αποκτηθούν από 
την πώληση των µετοχών πρέπει να επενδυθούν µε απόδοση τέτοια, ώστε η παρούσα αξία 
των µερισµάτων που θα δηµιουργηθούν να ισούται µε την τιµή που θα εισπράξει η 
επιχείρηση (p0(1-f)). 
Απαιτούµενη απόδοση κοινού µετοχικού κεφαλαίου (Ks) 
Η απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές από το κοινό µετοχικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης 
(Ks) είναι το κόστος των παρακρατηθέντων κερδών και αποτελεί τη βάση για το κόστος των 
κεφαλαίων που αποκτώνται από την έκδοση νέων µετοχών. Για να εκτιµήσουµε αυτή την 
απόδοση χρησιµοποιούµε τη γραµµή κεφαλαιαγοράς χρεογράφων (CAMP), το υπόδειγµα 
αύξησης των µερισµάτων (dividend growth model) και την εκτίµηση της οµολογιακής 
απόδοσης συν ένα πριµ κινδύνου (bond-yield-plus-risk-premium estimate). 
1. Χρησιµοποιώντας τη γραµµή αγοράς χρεογράφων, CAMP, έχουµε: ks = RF + (RM-RF)βj . 
Ο όρος (RM-RF) είναι το ασφάλιστρο (πριµ) κινδύνου της αγοράς, το RF είναι η απόδοση 
χωρίς κίνδυνο που µετριέται από τις αποδόσεις των κρατικών χρεογράφων και βj είναι ο 
συντελεστής βήτα της κοινής µετοχής . Έτσι η απαιτούµενη απόδοση του κοινού µετοχικού 
κεφαλαίου ισούται µε την απόδοση χωρίς κίνδυνο στην οποία έχει προστεθεί και κάποιος 
συντελεστής προσαρµογής για τον κίνδυνο. 
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Παρατηρούµε τα εξής όσον αφορά τον υπολογισµό του CAMP: 
- Το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου, RF , είναι συνήθως το επιτόκιο κρατικού οµολόγου (µακρά 
λήξη), λογικό εφόσον και το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται σε µακροχρόνια επένδυση.  
- Ο συντελεστής βήτα εκτιµάται µε βάση ιστορικά στοιχεία. Το ιστορικό βήτα εκτιµάται από τη 
χαρακτηριστική γραµµή της µετοχής τρέχοντας µια γραµµική παλινδρόµηση µεταξύ των 
παρελθούσων αποδόσεων της µετοχής και των παρελθούσων αποδόσεων κάποιου δείκτη 
αγοράς (πχ. FTSE20). Η ανάγκη για σωστή πρόβλεψη µελλοντικών βήτα δηµιούργησε δύο 
διαφορετικούς τύπους βήτα: 1) το προσαρµοσµένο βήτα, που είναι το ιστορικό βήτα συν µια 
προσαρµογή για την αναµενόµενη µελλοντική κίνηση του βήτα προς το 1, και 2) το 
θεµελιώδες βήτα, το οποίο περιλαµβάνει θεµελιώδεις µεταβλητές ρίσκου όπως η 
χρηµατοδοτική µόχλευση, η εξέλιξη των πωλήσεων, η µεταβλητότητα κλπ. Το θεµελιώδες 
βήτα αναπροσαρµόζεται συνεχώς για να αντικατοπτρίσει τις αλλαγές στις λειτουργίες της 
επιχείρησης και της κεφαλαιακής διάρθρωσης, σε αντίθεση µε τα άλλα δυο βήτα. 
- Ο κίνδυνος αγοράς, RM , θα ήταν καλύτερα να εκτιµηθεί βάση του βήτα ενός µεγάλου δείκτη 
πχ.FTSE20, γιατί όσο µεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αντιπροσωπευτικό είναι το βήτα. 
- Μπορούµε να υπολογίσουµε το πριµ κινδύνου της αγοράς, RM-RF , χρησιµοποιώντας είτε 
ιστορικά στοιχεία, είτε αναµενόµενα στοιχεία. Το ιστορικό πριµ βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία 
αποδόσεων (µέσων όρων) µετοχών και κρατικών οµολόγων. Μια εναλλακτική στο ιστορικό 
πριµ είναι το αναµενόµενο το οποίο προβλέπεται µε το µοντέλο προεξόφλησης ταµειακών 
ροών. Εκτιµάµε το αναµενόµενο επιτόκιο της αγοράς, το οποίο είναι ίσο µε το απαιτούµενο 
επιτόκιο της αγοράς, ως το άθροισµα της αναµενόµενης µερισµατικής απόδοσης συν τον 
αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης. Τέλος, το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς κυµαίνεται από 
3,5% έως 6%, εξαρτώµενο από τις υψηλές ή χαµηλές αγοραίες τιµές του έτους. 
2. Η δεύτερη προσέγγιση χρησιµοποιεί το υπόδειγµα αποτίµησης µερισµάτων (DPS) :  
ks = d1/p0 + αναµενόµενο g. ∆ηλαδή η απόδοση των κεφαλαίων των µετοχών αποτελείται 
από τα µερίσµατα και τα κεφαλαιακά κέρδη. Σε αυτό το στάδιο, η δυσκολία που θα 
συναντήσουµε αφορά στην εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης της επιχείρησης. 
Εκτιµώντας το ρυθµό ανάπτυξης 
Η ανάπτυξη µιας επιχείρησης µπορεί να µετρηθεί µε το µοντέλο διατήρησης ανάπτυξης 
(retention growth model), το οποίο υποστηρίζει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης ενός οργανισµού 
θα εξαρτηθεί από το ποσό των καθαρών κερδών που παρακρατά και το επιτόκιο που 
κερδίζει από τα παρακρατηθέντα. Για να χρησιµοποιήσουµε αυτό το µοντέλο πρέπει να 
κάνουµε 4 βασικές υποθέσεις: 1) αναµένουµε η µερισµατική πολιτική (payout rate) και έτσι ο 
ρυθµός παρακράτησης κερδών (retention rate) να παραµείνουν σταθερά, 2) αναµένουµε η 
απόδοση των µετοχών (ROE) των νέων επενδύσεων να παραµείνει σταθερή, 3) η επιχείρηση 
δεν αναµένεται να εκδώσει νέες κοινές µετοχές ή εάν εκδώσει αναµένουµε οι µετοχές αυτές να 
πωλούνται σε τιµή ίση της λογιστικής τους αξίας , και 4) τα µελλοντικά επενδυτικά σχέδια 
αναµένεται να έχουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου µε τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης. Ο τύπος υπολογισµού είναι ο εξής: g=ROE*Retention ratio = ROE*(1-Payout 
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ratio), όπου ROE= απόδοση του µετοχικού κεφαλαίου = καθαρά κέρδη / κοινό µετοχικό 
κεφάλαιο και payout ratio = µερίσµατα / κέρδη ανά µετοχή. 
Ο ευκολότερος ρυθµός ανάπτυξης που µπορεί να υπολογιστεί είναι µε τον σύνθετο ρυθµό 
ανάπτυξης (compound rate) των µερισµάτων ανά µετοχή (DPS) µεταξύ δυο ηµεροµηνιών. 
Επιπλέον µπορούµε να υπολογίσουµε τον ρυθµό ανάπτυξης των µερισµάτων (DPS) από 
σηµείο σε σηµείο, όµως αυτός ο τρόπος είναι πολύ ευαίσθητος στο αρχικό και τελικό χρόνο 
που θα επιλέξουµε.  
Μια άλλη µέθοδος για να υπολογίσουµε τον ιστορικό ρυθµό µερισµατικής απόδοσης είναι η 
µέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (least squares regression). Τρέχουµε µια παλινδρόµηση 
µε τα έτη ως η µεταβλητή x και το λογάριθµο της µερισµατικής απόδοσης ( log of DPS) ως 
µεταβλητή y. Αυτή είναι µια λογαριθµική γραµµική παλινδρόµηση. Αυτή η µέθοδος είναι 
καλύτερη από τις προηγούµενες, γιατί δίνει ίση στάθµιση σε όλα τα σηµεία (έτη) και δεν 
επηρεάζεται από το αρχικό ή τελικό σηµείο. Η κλίση της καµπύλης παλινδρόµησης, b, είναι ο 
ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης για µια περίοδο, υποθέτοντας συνεχή ανατοκισµό. Έτσι εφόσον 
θέλουµε τον ρυθµό ανάπτυξης υποθέτοντας ετήσιο ανατοκισµό, πρέπει να µετατρέψουµε τον 
συνεχώς ανατοκιζόµενο ρυθµό ανάπτυξης, b, υψώνοντας το e στο b, eb. Αυτό  δίνει 1+ g, 
όπου g είναι ο ετήσιος µέσος ρυθµός ανάπτυξης, υποθέτοντας ετήσιο ανατοκισµό.  
3. Υπάρχει και µια τρίτη µέθοδος υπολογισµού της απαιτούµενης απόδοσης του κοινού 
µετοχικού κεφαλαίου και είναι η εκτίµηση της οµολογιακής απόδοσης συν ένα πριµ 
κινδύνου (bond-yield-plus-risk-premium estimate), δηλαδή: ks = bond yield + risk premium. 
Αυτή η εκτίµηση γίνεται προσθέτοντας ένα υποκειµενικό πριµ κινδύνου στην απόδοση του 
µακροχρόνιου χρέους της ίδιας της εταιρείας. Είναι λογικό ότι µια επιχείρηση µε χρέος 
υψηλού κινδύνου θα έχει και υψηλού κινδύνου και άρα υψηλού κόστους µετοχές. Ιστορικά, 
έχει παρατηρηθεί ότι το ασφάλιστρο κινδύνου για µετοχές κυµαίνεται από 3 µέχρι 5 
ποσοστιαίες µονάδες, ανάλογα µε το που βρίσκεται η επιχείρηση στους πίνακες αξιολόγησης 
(rates: Α,Β,ΒΒ,ΒΒΒ,C etc).  
Τελικώς βρίσκουµε τον µέσο όρο από τις τρεις αυτές µεθόδους και αυτό είναι το κόστος των 
µετοχών µας. Πρέπει πάντα να προσέχουµε τα νούµερα από τις τρεις µεθόδους να είναι 
κοντινά για να έχει νόηµα ο µέσος όρος.  
Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου – κ (WACC) 
Το πρώτο βήµα για τον υπολογισµό του σταθµικού µέσου κόστους κεφαλαίου κ, είναι ο 
προσδιορισµός του κόστους των επί µέρους συστατικών στοιχείων του κόστους κεφαλαίου, 
όπως περιγράφεται ως άνω.  
Το επόµενο βήµα είναι η εύρεση των κατάλληλών συντελεστών στάθµισης. Η άριστη 
κεφαλαιακή δοµή διαφέρει µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων. Συγκεκριµένα, η άριστη 
κεφαλαιακή δοµή των πιο σταθερών κλάδων περιλαµβάνει µεγαλύτερο ύψος δανειακών 
κεφαλαίων από ότι η δοµή των λιγότερο σταθερών κλάδων, γι’ αυτό είναι απαραίτητη 
πρώτα απ’ όλα η µελέτη του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.  
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Πρέπει να καθορίσουµε τον συνδυασµό χρέους και µετοχικών κεφαλαίων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την χρηµατοδότηση µιας επένδυσης. Μακροπρόθεσµα, τα κεφάλαια 
που χρησιµοποιούµε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων προέρχονται τόσο από 
χρέος (δανεισµένα κεφάλαια), όσο και από πηγές µετοχικού κεφαλαίου (εσωτερικώς 
αντληθέντα κεφάλαια). Άρα, πρέπει να στηρίζουµε το κόστος κεφαλαίου στην κεφαλαιακή 
διάρθρωση, συνδυασµό του χρέους και µετοχικού κεφαλαίου, που χρησιµοποιείται 
µακροπρόθεσµα για να χρηµατοδοτηθούν οι επενδύσεις της επιχείρησης και όχι τον 
συγκεκριµένο συνδυασµό χρέους και µετοχών που χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση 
µιας συγκεκριµένης επένδυσης. 
Κάθε επιχείρηση έχει µια επιθυµητή κεφαλαιακή διάρθρωση, οριζόµενη σαν ένα µίγµα 
χρέους, προνοµιούχων και κοινών µετοχών, η οποία συµβάλλει στην µεγιστοποίηση της 
τιµής των µετοχών της. Έτσι, µια επιχείρηση που έχει στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της 
θα ορίσει έναν στόχο για την επιθυµητή κεφαλαιακή της διάρθρωση και µετά θα µαζέψει τα 
νέα κεφάλαια έτσι ώστε να διατηρήσει αυτή την κεφαλαιακή διάρθρωση στο µέλλον. Για το 
λόγο αυτό το κόστος κεφαλαίου θα αποτελέσει την αναλογία του χρέους, των 
προνοµιούχων και κοινών µετοχών που θα συµφωνούν µε τον στόχο της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της επιχείρησης.  
Τελικώς χρησιµοποιούµε τον εξής τύπο, στηριζόµενοι στους πιο πάνω υπολογισµούς:  
Κ ή WACC = Kd (1-T) Wd + Kps Wps + Ks Ws  , όπου W είναι τα σταθµά.  
Όταν υπολογίζουµε το κόστος κεφαλαίου πρέπει να χρησιµοποιούµε τις τιµές αγοράς για τα 
σταθµά στα συστατικά του κόστη, γιατί είναι πιο κοντά στην πραγµατική αξία της 
επιχείρησης. Για τον προσδιορισµό της κεφαλαιακής διάρθρωσης οι µάνατζερ πρέπει να 
λάβουν υπ’ όψιν πολλούς παράγοντες, όπως τις µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης, τις 
προσδοκίες για την µερισµατική πολιτική, την αβεβαιότητα για τα µελλοντικά κέρδη, την 
αλλαγή της διοίκησης κλπ. Όλοι αυτοί οι παράγοντες µεταξύ άλλων, συµπεριλαµβάνονται 
στην τρέχουσα τιµή της µετοχής της εταιρείας και αλλάζουν µέρα µε τη µέρα τα σταθµά του 
κοινού µετοχικού κεφαλαίου στην κεφαλαιακή δοµή.  
Μπορούµε να προσαρµόσουµε το κόστος κεφαλαίου µε τα κόστη κυκλοφορίας έκδοσης 
νέων µετοχών. Αυτό το κόστος προκύπτει εάν αντί να χρησιµοποιήσουµε το κόστος 
µετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από την επανεπένδυση στα παρακρατηθέντα κέρδη, 
χρησιµοποιήσουµε το κόστος νέου µετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, αλλάζει το συστατικό 
στοιχείο του κόστους κεφαλαίου από Ks σε Ke . 
Υπάρχει µια διαφορά στο κόστος κεφαλαίου  όταν µιλάµε για τµήµατα της επιχείρησης. Είναι 
πιθανό µια επιχείρηση να αντιµετωπίζει διαφορετικό ρίσκο για τα τµήµατα της που ανήκουν 
σε διαφορετικούς κλάδους. Τότε η επιχείρηση για την υλοποίηση µιας επένδυσης σε ένα 
συγκεκριµένο τµήµα της θα προεξοφλήσει τις τµηµατικές ταµειακές ροές µε ένα τµηµατικό 
κόστος κεφαλαίου. 
Επιπλέον, µπορούµε να υπολογίσουµε και το κόστος κεφαλαίου για µεµονωµένες 
επενδύσεις. Παρότι είναι αυτονόητο ότι πιο επικίνδυνες επενδύσεις έχουν υψηλότερο 
κόστος κεφαλαίου , είναι αρκετά δύσκολο να το υπολογίσουµε. Πρώτα πρέπει να 
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υπολογίσουµε το τµηµατικό κόστος κεφαλαίου και µετά να κατηγοριοποιήσουµε τα 
επενδυτικά σχέδια κάθε τµήµατος σε υποκειµενικές κατηγορίες κινδύνου. Χρήσιµο θα είναι 
πρώτα να διαχωρίσουµε τα είδη κινδύνου: 1) κίνδυνος  του ίδιου του επενδυτικού σχεδίου, 
ο οποίος υπολογίζεται από την µεταβλητότητα των αναµενόµενων αποδόσεων του σχεδίου. 
2) Κίνδυνος επιχείρησης, ο οποίος υπολογίζεται από την επιρροή της επένδυσης στην 
αβεβαιότητα για τα µελλοντικά κέρδη της επιχείρησης. 3) Κίνδυνος αγοράς ή συντελεστής 
βήτα, ο οποίος υπολογίζεται από την επίδραση της επένδυσης στον συντελεστή βήτα της 
επιχείρησης. 
Βήµα 2. Υπολογίζουµε την παρούσα αξία της εκροής που απαιτείται για την αγορά 
του περιουσιακού στοιχείου. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρούσα αξία της εκροής είναι ίση µε την τιµή αγοράς του 
περιουσιακού στοιχείου, γιατί όλο το κεφάλαιο πρέπει να δεσµευτεί τη στιγµή που γίνεται η 
αγορά. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις µια πρόσθετη εκροή θα προκύψει στο µέλλον, για 
παράδειγµα, για την αντικατάσταση εξοπλισµού που φθείρεται πριν το τέλος της ωφέλιµης 
ζωής του ή σε εγκαταστάσεις που η κατασκευή τους κρατά µερικά χρόνια. Σε αυτή την 
περίπτωση, προεξοφλούµε αυτές τις µελλοντικές εκροές στο παρόν και τις προσθέτουµε 
στην αρχική εκροή. 
Υπολογίζοντας την κεφαλαιακή εκροή για µια συγκεκριµένη επένδυση, είναι σηµαντικό να 
περιλαµβάνουµε όλες τις πρόσθετες εκροές που µπορεί να χρειάζονται. Για παράδειγµα, εάν 
αξιολογούµε την κατασκευή ενός νέου εµπορικού κέντρου, η κεφαλαιακή εκροή θα 
περιλαµβάνει, όχι µόνο την τιµή αγοράς του κτιρίου, αλλά και τα κόστη των πρόσθετων 
αποθεµάτων που τυχόν θα χρειαστούν. Στην ουσία αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις σε 
κεφάλαια κίνησης (working capital) είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης και 
πρέπει να θεωρηθούν ως µέρος της κεφαλαιακής εκροής για τη νέα επένδυση. 
Οι µεταβολές στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης (net working capital) 
Oι µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας είναι: το κυκλοφορούν ενεργητικό µείον 
τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης δείχνει τη ρευστότητα της 
επιχείρησης και είναι αυτό που χρηµατοδοτεί τη λειτουργία της. Το µέγεθος αυτό ποικίλει 
ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων, την 
παραγωγική διαδικασία κλπ.  
Μια νέα επένδυση συχνά συνοδεύεται και από ανάγκες αύξησης αποθεµάτων (π.χ. πρώτες  
ύλες για να υποστηριχθεί µια νέα παραγωγική διαδικασία), αλλά και από αύξηση των 
πληρωµών και των οφειλών προς την εταιρία (π.χ. λόγω της διοχέτευσης στην αγορά ενός 
νέου προϊόντος της επένδυσης). Το κυκλοφορούν λοιπόν ενεργητικό αυξάνει. Αντίστοιχα 
συµβαίνουν και από την πλευρά του παθητικού, µε την εταιρία να εµφανίζει αυξηµένες 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (π.χ. λόγω αντίστοιχου δανεισµού). Ενώ, όσο τα στοιχεία 
αυτά του ενεργητικού και του παθητικού αυξάνουν, η διαφορά τους, που δεν είναι παρά τα 
καθαρά κεφάλαια κίνησης, είναι και αυτή αυξητική. Έτσι, παρουσιάζεται και µια επιπλέον 
ταµειακή εκροή, οφειλόµενη στους παραπάνω λόγους, η οποία αναφέρεται σαν µεταβολή 
του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. 
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Μετά τη λήξη της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης οι λόγοι που µετέβαλαν το κεφάλαιο 
κίνησης παύουν να υπάρχουν µε αποτέλεσµα να αναµένεται µια ταµειακή εισροή (συνήθως) 
ως αποτέλεσµα της επαναφοράς στα προηγούµενα επίπεδα των στοιχείων του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 
Αν και υπάρχει η δυνατότητα να προβεί κανείς σε αναλυτικούς υπολογισµούς των 
µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης, εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθούν προσεγγίσεις 
της µεταβολής αυτής, που να χαρακτηρίζονται από απλότητα υπολογισµού. Η οµάδα 
επεξεργασίας και ανάλυσης της επένδυσης έχει την ευθύνη να εκτιµήσει αν πράγµατι οι 
µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης θα είναι τόσο σηµαντικές που να χρειάζεται λεπτοµερής 
υπολογισµός τους. 
Μια απλή προσέγγιση της µεταβολής του κεφαλαίου κίνησης γίνεται µε τον υπολογισµό 
του ως ποσοστό επί της µεταβολής του τζίρου της επόµενης χρονιάς, που οφείλεται στην 
επένδυση. Για τον λόγο αυτό τη χρονιά (0) της επένδυσης η απαίτηση σε κεφάλαια κίνησης 
είναι συνήθως σηµαντική, αφού την επόµενη χρονιά η επένδυση θα επιφέρει αύξηση 
πωλήσεων. Εξάλλου, η µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης έχει να κάνει άµεσα µε τις 
επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να υποστηριχθούν οι επιπλέον πωλήσεις. Η ακριβής 
διαµόρφωση του ποσοστού αυτού ποικίλει σηµαντικά και µπορεί, ανάλογα µε την επένδυση 
και τις ανάγκες υποστήριξης των νέων πωλήσεων, να κινείται µεταξύ 0 και 20 %. Εννοείται 
ότι µετά το τέλος της επένδυσης θα πρέπει να θεωρείται πλήρης ανάκτηση του συνολικά 
επενδυµένου κεφαλαίου κίνησης, στη διάρκεια της επένδυσης. 
Παρακάτω συνοψίζεται ένας παράδειγµα συνυπολογισµού του κεφαλαίου κίνησης στα 
πλαίσια µιας επένδυσης. 
 0 1 2 3 4 
Αύξηση πωλήσεων (εκατ.€) από την επένδυση 0 1000 100 0 0 
Ανάγκη σε κεφάλαιο κίνησης (10% της 
αύξησης των πωλήσεων) 

(100) (10) 0 0 110 

 
Βήµα 3. Υπολογίζουµε τα οφέλη ή την ετήσια καθαρή ταµειακή ροή για κάθε χρόνο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης. 
Ανάλυση ταµειακών ροών (cash flow analysis) 
Το θέµα της κατάστρωσης των ταµειακών ροών (cash flow analysis) αποτελεί από µόνο του 
ένα δύσκολο και σηµαντικό ζήτηµα. Αποτέλεσµα της δυσκολίας αυτής είναι η αβεβαιότητα 
και οι παραδοχές που πρέπει να γίνουν στην κατάστρωση των ταµειακών ροών να είναι 
πολύ σοβαρότερες στην τελική αξιολόγηση της επένδυσης από τις παραδοχές τις σχετικές µε 
το κόστος κεφαλαίου. 
Οι ταµειακές ροές της επένδυσης γενικά ενδέχεται να είναι απλά προσθετικές στις παλαιές 
ταµειακές ροές ή να αλλάζουν και τις αρχικές ταµειακές ροές (από τους πόρους πριν την 
επένδυση). Η επένδυση δηλαδή µπορεί να έχει ή να µην έχει επίπτωση στις παλαιές 
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ταµειακές ροές, που σχετίζονται µε τους πόρους που ήδη υπάρχουν πριν την 
πραγµατοποίησή της. 
Όπως σχολιάστηκε πρωτύτερα, οι προεξοφληµένες ταµειακές ροές είναι τα οφέλη που 
προκύπτουν από τις αυξηµένες καθαρές ταµειακές ροές µιας συγκεκριµένης επένδυσης. 
Αυτές οι ταµειακές ροές πρέπει να υπολογιστούν σε µια βάση µετά φόρων.  
Υπολογίζουµε τις ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές για κάθε χρόνο της επένδυσης: 
Εισροές – Εκροές + Παραµένουσα αξία – Φόροι εισοδήµατος 
(Cash Revenue – Cash Expenses + Terminal Value – Income Taxes=Annual Net Cash Flow) 
Για να υπολογίσουµε τις εισροές από µια επένδυση, παίρνουµε τις επιπλέον πωλήσεις που 
προβλέπονται να γίνουν λόγω της συγκεκριµένης επένδυσης και τις πολλαπλασιάζουµε  µε 
τις αναµενόµενες τιµές, ενώ οι εκροές περιλαµβάνουν τα κόστη παραγωγής. Επιπλέον, οι 
τόκοι του χρέους που χρησιµοποιούνται να χρηµατοδοτήσουν την επένδυση δεν 
περιλαµβάνονται σαν εκροή, γιατί έχουν ήδη περιληφθεί στον υπολογισµό του κόστους 
κεφαλαίου. Για να υπολογίσουµε τους φόρους του εισοδήµατος, πρώτα υπολογίζουµε: 
Εισροές – Εκροές – Αποσβέσεις = Καθαρό εισόδηµα  
 ( Cash Revenue– Cash Expenses– Depreciation= Net Income ), και µετά: 
Καθαρό εισόδηµα x οριακός συντελεστής φορολογίας = φόροι  
( Net Income x Marginal Tax Rate = Taxes ) 
Ο οριακός συντελεστής φορολογίας αντανακλά τους επιπρόσθετους φόρους που θα 
πληρωθούν στο εισόδηµα που θα προέλθει από τη συγκεκριµένη επένδυση.  
Επειδή οι αποσβέσεις δεν είναι ταµειακές ροές, αλλά µόνο ένας λογιστικός τρόπος να 
κατανεµηθεί το κόστος αγοράς του περιουσιακού στοιχείου κατά µήκος της ωφέλιµης ζωής 
του, δεν µπαίνει κατευθείαν στον υπολογισµό των ετήσιων καθαρών ταµειακών ροών. 
Αντιθέτως, οι αποσβέσεις µπαίνουν στον υπολογισµό µόνο εάν αφορούν φοροεπιβάρυνση ή 
φοροαπαλλαγή που προκύπτει από µια συγκεκριµένη επένδυση. Άρα, οι αποσβέσεις 
µπαίνουν στον υπολογισµό του καθαρού εισοδήµατος σαν φοροελάφρυνση και µειώνουν τις 
καθαρές ταµειακές ροές της επένδυσης, εφόσον επηρεάζουν τον φόρο που τελικά πληρώνει 
η εταιρία. Έτσι οι αποσβέσεις όχι µόνο δεν επιβαρύνουν αρνητικά τις ταµειακές ροές, αλλά 
τις αυξάνουν αφού µεγάλες αποσβέσεις οδηγούν σε λιγότερους φόρους και άρα λιγότερες 
εκροές. 
Τύποι ταµειακών ροών 
Τα βασικά µεγέθη που πρέπει να συνυπολογίζονται για την κατάστρωση των ταµειακών 
ροών είναι τα εξής: 1) Πωλήσεις πριν (S0) και µετά (S1) την επένδυση. 2) Λειτουργικό 
ταµειακό κόστος πωλήσεων πριν (C0) και µετά (C1). 3) Αποσβέσεις, D0 και D1. Φορολογικός 
συντελεστής (T). 4) Παραµένουσα αξία (TV). Η συνολική λοιπόν ταµειακή ροή (CFt) σε µια 
δεδοµένη χρονική περίοδο (t) θα υπολογίζεται ως εξής :   

CFt = (S1 - S0) (1 - T) - (C1 - C0) (1 - T) + (D1 - D0) T + TV 
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Ακολουθεί µια επεξήγηση των συνιστωσών της ταµειακής ροής την περίοδο (t). O πρώτος 
παράγοντας αφορά την ταµειακή εισροή που σχετίζεται από τη µεταβολή των πωλήσεων, 
µετά φυσικά την κατακράτηση του αναλογούντα φόρου. Ο δεύτερος παράγοντος αφορά την 
ταµειακή εκροή που σχετίζεται µε τη µεταβολή του κόστους των πωλήσεων. Και πάλι θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο φορολογικός συντελεστής, καθώς ο φόρος υπολογίζεται στο 
µικτό κέρδος (έσοδα µείον κόστος). Ο τρίτος παράγοντας αφορά την “εισροή” η οποία 
προκύπτει έµµεσα µέσω της αύξησης του κόστους (λογιστική απόσβεση) και κατά συνέπεια 
της ανάγκης για καταβολή µικρότερου ποσού φόρου σε σχέση µε την κατάσταση πριν την 
επένδυση. Ο τέταρτος παράγοντας είναι η παραµένουσα αξία της επένδυσης και είναι η αξία 
που θα µείνει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 
H παραπάνω σχέση, που υπολογίζει την συνολική ταµειακή ροή, ισχύει για την περίπτωση 
που η επένδυση επηρεάζει τις ταµειακές ροές που σχετίζονται µε ήδη υπάρχοντες πόρους. 
Στην περίπτωση που η επένδυση δηµιουργεί ταµειακές ροές νέες και ανεξάρτητες από αυτές 
που ήδη υπάρχουν η ταµειακή ροή µπορεί να εκφραστεί µε την εξής σχέση:  

CFt = S (1 - T) – C (1 - T) + D T + TV= (S - C) (1- T) + D T + TV 
Στη σχέση αυτή τα S, C, D έχουν την ίδια µε παραπάνω σηµασία, µε µόνη διαφορά ότι τώρα 
αφορούν την επένδυση αυτή καθ’  εαυτή. 
Η ίδια σχέση µε προσθαφαίρεση του όρου D(1-T) µπορεί να γραφεί και ως εξής: 

CFt = S (1 - T) – C (1 - T) + D T + TV= (S – C - D) (1 - T) + D + TV 
H έκφραση (S- C- D) αποτυπώνει το κέρδος προ τόκων και φόρων (και µετά τις 
αποσβέσεις) (EBIT: earnings before interest and taxes). 
H παραµένουσα αξία της επένδυσης (terminal value) 
Επιπλέον, για τον υπολογισµό των ετήσιων καθαρών ταµειακών ροών µιας επένδυσης 
είδαµε ότι χρειάζεται να συµπεριληφθεί και η παραµένουσα αξία του συγκεκριµένου 
εξοπλισµού σαν µια θετική ταµειακή ροή τον τελευταίο χρόνο, εάν πωληθεί ή 
αντικατασταθεί µε καινούργιο εξοπλισµό. Ως παραµένουσα αξία ορίζεται η θετική αξία µιας 
επένδυσης που αποµένει µετά το πέρας της προβλεπόµενης διάρκειάς της ή της περιόδου 
χρησιµότητάς της. Επιπλέον, η παραµένουσα αξία είναι το εισόδηµα που λαµβάνεται εάν το 
κεφαλαιουχικό αγαθό πωληθεί. Ή εάν πωληθεί για ένα καινούργιο εξοπλισµό, η 
παραµένουσα αξία αντανακλά τις µειωµένες ταµειακές εκροές που θα προκύψουν από την 
αγορά του νέου εξοπλισµού.  
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή δεν ενδιαφέρει η λεπτοµερής καταγραφή όλων των 
χρηµατοροών σε όλο τον χρονικό ορίζοντα ζωής της επένδυσης, γίνεται µια προσέγγιση για 
τις χρηµατοροές µετά τον ορίζοντα αναλυτικού υπολογισµού. Σε µια τέτοια λοιπόν 
περίπτωση υποθέτουµε ότι η επένδυση θα χαρακτηρίζεται από σταθερές καθαρές ταµειακές 
ροές ύψους x% το χρόνο, ενώ το επίπεδο του (x) πρέπει να εκτιµηθεί. 
Ως παραµένουσα αξία θεωρείται η καθαρή ροή του τελευταίου χρόνου αναλυτικού 
υπολογισµού των χρηµατοροών διαιρεµένης µε το (κ%-x%), το κόστος κεφαλαίου δηλαδή 
µείον το επίπεδο της καθαρής ταµειακής ροής που προβλέπεται για τα επόµενα χρόνια. 
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Έτσι π.χ. αν το έτος 5 η καθαρή ροή ήταν 100 εκ., το κόστος κεφαλαίου 15% και µετά τον 
πέµπτο χρόνο αναµένεται η επένδυση να έχει µια αυξητική ροή κατά 5% το χρόνο, η 
παραµένουσα αξία που πρέπει να υπολογιστεί για το (τελευταίο) έτος 6 θα είναι  
100/ (0.15- 0.05) = 100/ 0.1 = 1000 εκ. 
Η παραµένουσα αξία µπορεί ακόµη να υπολογίζεται µόνο µε βάση τα έσοδα που προκύπτουν 
από την πώληση του εξοπλισµού µετά τη διάρκεια της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή η 
παραµένουσα αξία πρέπει να εκτιµηθεί, και φυσικά είναι διαφορετική ανάλογα µε το βάθος 
του χρόνου που µελετάται η επένδυση. Αν η επένδυση αναλυθεί σε 5 χρόνια είναι εύλογο η 
παραµένουσα αξία να είναι αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε την περίπτωση που αναλύεται 
σε ορίζοντα 10 ετών. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισµό 
Στην παραπάνω ανάλυση χρησιµοποιήθηκε εκτενέστατα η έννοια του κόστους κεφαλαίου 
(cost of capital) , που σε σηµαντικό βαθµό διαµορφώνεται όπως είδαµε από το κόστος 
δανεισµού. Το κόστος δανεισµού µε τη σειρά του αυτό διαµορφώνεται αθροιστικά από το 
ύψος πληθωρισµού, τις λειτουργικές δαπάνες του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, το 
εκάστοτε ποσοστό κέρδους του για τη χορήγηση του κεφαλαίου. 
Αφού λοιπόν το κόστος κεφαλαίου περιλαµβάνει τον πληθωρισµό, κατά την κατάστρωση 
των ταµειακών ροών, και για να είναι αξιόπιστα τα συµπεράσµατα της ανάλυσης, πρέπει οι 
ροές αυτές να είναι διαµορφωµένες µε ρεαλιστικές υποθέσεις σχετικά µε τον πληθωρισµό. 
Εναλλακτικά και τελείως ισοδύναµα, θα µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει 
αποπληθωρισµένες ταµειακές ροές, ενώ στη θέση του κόστους κεφαλαίου να εισάγει 
αντίστοιχα µια αποπληθωρισµένη τιµή του. Αυτό βέβαια εµπεριέχει την συχνά εσφαλµένη 
υπόθεση της ίδιας επίδρασης του πληθωρισµού πάνω σε όλες τις ταµειακές ροές γι’ αυτό και 
δεν συνιστάται. Οι υποθέσεις για τον πληθωρισµό µπορεί να διαφέρουν από ροή σε ροή, 
ανάλογα µε τη εικόνα που υπάρχει σχετικά µε την αναµενόµενη επίδραση του πληθωρισµού 
σε καθεµιά ταµειακή ροή ξεχωριστά. 
Βήµα 4. Υπολογίζουµε την παρούσα αξία των ετήσιων καθαρών ταµειακών ροών. 
Στόχος µας είναι να µετατρέψουµε τις ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές για όλη τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης, που υπολογίστηκε στο βήµα 3, σε ένα ποσό που 
αντανακλά την παρούσα αξία αυτών των χρηµατοροών. Όπως αναφέρθηκε πριν, µπορούµε 
να υπολογίσουµε την παρούσα αξία του εισοδήµατος το οποίο θα εισπραχθεί σε κάποια 
µελλοντική στιγµή, πολλαπλασιάζοντας το ετήσιο καθαρό εισόδηµα µε τον συντελεστή 
προεξόφλησης. Ανάλογα, πολλαπλασιάζοντας τις ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές για κάθε 
χρόνο µε τον συντελεστή προεξόφλησης και µετά προσθέτοντας τις προεξοφληµένες 
ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές, λαµβάνουµε ένα ποσό των ροών σε παρούσα αξία. 
Βήµα 5. Υπολογίζουµε την καθαρά παρούσα αξία. 
Σε αυτό το βήµα απλά υπολογίζουµε την καθαρά παρούσα αξία ως εξής: παίρνουµε την 
παρούσα αξία των καθαρών ταµειακών ροών και αφαιρούµε από αυτές την παρούσα αξία 
των ταµειακών εισροών που χρειάστηκαν για να πραγµατοποιήσουµε την επένδυση. 
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(Present value of net cash flows – Present value of cash outlay= Net present value) 
Βήµα 6. Αποδεχόµαστε ή απορρίπτουµε την επένδυση. 
Το κριτήριο για να αποδεχτούµε ή να απορρίψουµε την επένδυση είναι απλό εάν οι 
εναλλακτικές επενδύσεις είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες : αποδεχόµαστε την επένδυση εάν 
έχει µια θετική καθαρά παρούσα αξία ή απορρίπτουµε την επένδυση που έχει αρνητική 
καθαρά παρούσα αξία. Αυτό το απλό κριτήριο ισχύει γιατί όταν οι εισροές ή εκροές για µια 
συγκεκριµένη επένδυση προεξοφλούνται µε το κόστος κεφαλαίου, το αποτέλεσµα 
αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό που µπορούµε να πληρώσουµε για την επένδυση, έτσι 
ώστε να είµαστε στο νεκρό σηµείο (break even), συµπεριλαµβάνοντας και τα κόστη 
ευκαιρίας των επενδυµένων χρηµάτων. Έτσι, µια καθαρά παρούσα αξία ίση µε µηδέν δείχνει 
ότι η συγκεκριµένη επένδυση αποδίδει ακριβώς το κόστος κεφαλαίου ή το κόστος χρέους 
και µετοχικών κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκαν για να χρηµατοδοτήσουν την επένδυση. 
Μια θετική καθαρά παρούσα αξία δείχνει ότι η συγκεκριµένη επένδυση παρέχει εισόδηµα 
µεγαλύτερο από το κόστος των κεφαλαίων που χρησιµοποιήθηκαν για τη χρηµατοδότησή 
της, άρα η επένδυση είναι κερδοφόρα. Στην ουσία, η πρόσθετη απόδοση, προσαρµοσµένη 
για τη χρονική αξία του χρήµατος, είναι µεγαλύτερη απ’ ότι το πρόσθετο κόστος της 
επένδυσης. Αντιθέτως, µια αρνητική καθαρά παρούσα αξία δείχνει ότι το πρόσθετο εισόδηµα 
που λαµβάνεται από την επένδυση είναι λιγότερο από το κόστος των κεφαλαίων που 
απαιτούνται για να υποστηριχθεί η επένδυση. Συνεπώς, αυτή η επένδυση είναι ανεπιθύµητη 
και τα κεφάλαια πρέπει να δεσµευτούν σε µια εναλλακτική επένδυση η οποία θα έχει 
απόδοση τουλάχιστον ίση µε το κόστος της. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η απόφαση µπορεί να µην αφορά την αποδοχή ή απόρριψη µιας 
συγκεκριµένης επένδυσης, αλλά την επιλογή ανάµεσα σε πολλές εναλλακτικές επενδύσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση, ταξινοµούµε τις εναλλακτικές επενδύσεις µε βάση την καθαρά 
παρούσα αξία τους, µε πρώτη αυτή που έχει την πιο υψηλή καθαρά παρούσα αξία και 
τελευταία αυτή που έχει την χαµηλότερη. Εάν υπάρχουν αρκετά κεφάλαια διαθέσιµα, τότε 
µπορούν να προταθούν όλες οι επενδύσεις που έχουν θετική καθαρά παρούσα αξία. Ενώ, 
εάν τα κεφάλαια που θα διατεθούν σε επενδύσεις είναι περιορισµένα, πρέπει να επιλεγεί 
αυτός ο συνδυασµός επενδυτικών σχεδίων που παράγει την υψηλότερη συνολική καθαρά 
παρούσα αξία µε αυτά τα περιορισµένα κεφάλαια. Εξάλλου, όλες οι εναλλακτικές επενδύσεις 
έχουν µετατραπεί σε παρούσες αξίες, γεγονός που επιτρέπει τη σύγκρισή τους ή την 
πρόσθεσή τους. 
Τελικό σχόλιο στην καθαρά παρούσα αξία 
Η µέθοδος της καθαράς παρούσας αξίας που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση µιας 
επένδυσης µας επιτρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν τη χρονική αξία του χρήµατος. Ουσιαστικά, 
µας βοηθάει να βρούµε την παρούσα αξία σε σηµερινές χρηµατικές µονάδες των 
µελλοντικών καθαρών ταµειακών ροών του επενδυτικού σχεδίου. Υπολογίζοντας την 
καθαρά παρούσα αξία µιας επένδυσης θα µας δείξει το συνολικό κέρδος της επένδυσης. 
Όµως, σε µερικά έτη µπορεί να µην έχουµε θετικές ταµειακές ροές και η καθαρά παρούσα 
αξία δεν µας δείχνει πόσα χρήµατα χρειάζεται να δανειστούµε για να πληρώσουµε τις ζηµιές 
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µιας συγκεκριµένης χρονιάς. Για να υπολογίσουµε τα µετρητά που χρειάζονται κάθε χρόνο, 
πρέπει να υπολογίσουµε την χρηµατοοικονοµική εφικτότητα της επένδυσης. 
Εάν µια επένδυση έχει θετική καθαρά παρούσα αξία, τότε παράγει περισσότερα µετρητά απ’ 
ότι χρειάζονται για να πληρωθεί το χρέος και να δοθεί στους µετόχους η απαιτούµενη 
απόδοση, αυτό το πλεόνασµα µετρητών το απολαµβάνουν µόνο οι µέτοχοι της εταιρείας και 
αυξάνεται ο πλούτος τους. 
Επιπλέον, η καθαρά παρούσα αξία σχετίζεται άµεσα µε την οικονοµική προστιθέµενη αξία 
(EVA), γιατί η καθαρά παρούσα αξία ισούται µε την παρούσα αξία της µελλοντικής 
οικονοµικής προστιθέµενης αξίας µιας επένδυσης. Έτσι, επενδύσεις µε θετική καθαρά 
παρούσα αξία θα έχουν και θετική οικονοµική προστιθέµενη αξία (προστιθέµενη αξία αγοράς 
(market value) = πλεόνασµα της προστιθέµενης αξίας αγοράς πάνω από τη λογιστική αξία 
(book value)). Έτσι ένα ανταποδοτικό σύστηµα αποζηµίωσης των στελεχών για να 
παράγουν θετική προστιθέµενη αξία αγοράς θα οδηγήσει στη χρήση της καθαράς παρούσας 
αξίας για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων.  
Η καθαρά παρούσα αξία εξαρτάται µόνο από τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές  για µια 
επένδυση και το κόστος κεφαλαίου, κάτι που απαλλάσσει τον υπολογισµό από τις 
προτιµήσεις των µάνατζερ, την επιλογή λογιστικής µεθόδου από την εταιρεία, την ήδη 
υπάρχουσα κερδοφορία της επιχείρησης από άλλες δραστηριότητες, τα οποία οδηγούν σε 
λιγότερο ποιοτικές αποφάσεις.  

2. Αποδοτικότητα επενδυµένων κεφαλαίων  (return on investment - ROI) 
Ο δείκτης αποδοτικότητας επενδυµένων κεφαλαίων (ROI) υπολογίζεται εάν διαιρεθούν τα 
λειτουργικά κέρδη µετά φόρων (book income) µε τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία (µετά 
αποσβέσεων) µιας εταιρείας (book net assets). Είναι αρκετά χρήσιµος δείκτης γιατί συνδέει 
τα κέρδη µιας εταιρείας µε τα κεφάλαια που η εταιρεία χρησιµοποιεί, συνεπώς είναι 
ενδεικτικός της σωστής και αποδοτικής χρησιµοποίησης των εταιρικών κεφαλαίων. 
Ο δείκτης της αποδοτικότητας επενδυµένων κεφαλαίων (ROI) βασίζεται µόνο σε λογιστικές 
αξίες, έτσι είναι ένα λογιστικό µέτρο της οικονοµικής αποδοτικότητας. Στην ουσία, τα 
λογιστικά κέρδη, περιουσιακά στοιχεία και άλλα λογιστικά µέτρα της κερδοφορίας τραβούν 
περισσότερο την προσοχή των µετόχων. Ο λογιστικός ρυθµός απόδοσης εξαρτάται από ποια 
στοιχεία έχει επιλέξει ο λογιστής να θεωρήσει ως κεφαλαιουχικές επενδύσεις, αντί για 
λειτουργικά έξοδα και πόσο γρήγορα αυτές αποσβένονται. Παρότι οι διευθυντές δεν 
χρησιµοποιούν το ROI σαν κριτήριο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, επειδή στηρίζονται 
περισσότερο σε χρηµατοοικονοµικά νούµερα όπως οι ταµειακές ροές και το κόστος 
κεφαλαίου, παρά σε λογιστικά νούµερα, το χρησιµοποιούν όµως συχνά µόνο σε σύγκριση 
µε το κόστος κεφαλαίου. Εάν η απόδοση στα επενδυµένα κεφάλαια είναι µεγαλύτερη από το 
κόστος κεφαλαίου, τότε η επένδυση προσθέτει στην αξία των µετόχων, αντίθετα µιλάµε για 
αρνητική καθαρή απόδοση. 
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3.  Περίοδος επανάκτησης επενδυµένων κεφαλαίων (payback period and 
discounted payback period) 
Περίοδος επανάκτησης επενδυµένων κεφαλαίων είναι η χρονική περίοδος σε έτη που 
απαιτείται από ένα επενδυτικό σχέδιο (ανάλογα µε τα αυξανόµενα κέρδη που προκύπτουν 
από αυτό) για να αποπληρώσει το σύνολο των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για τη 
δηµιουργία του. Είναι µια απλή µέθοδος αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε δυο τρόπους: 1) είτε για την έγκριση ή απόρριψη ενός επενδυτικού 
σχεδίου, ανάλογα µε το εάν η περίοδος αποπληρωµής  (επανάκτησης) του αρχικού 
κεφαλαίου είναι µέσα σε κάποιο προκαθορισµένο όριο πχ. 3 έτη. 2) Είτε συγκριτικά για την 
επιλογή ενός από πολλά επενδυτικά σχέδια προς αξιολόγηση, σ’ αυτή την περίπτωση τα 
σχέδια ανάλογα µε το πόσο γρήγορα αποπληρώνουν το αρχικό κεφάλαιό τους, επιλέγεται 
αυτό µε την ταχύτερη περίοδο αποπληρωµής. 
Η περίοδος επανάκτησης επενδυµένων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηκα που 
θα χρειαστεί µέχρι η επένδυση να έχει αποσβέσει πλήρως το αρχικό κόστος της. Στη γενική 
περίπτωση µια επένδυση δεν έχει απαραίτητα κάποια σηµαντική εκροή τη χρονική στιγµή t0. 
Ωστόσο κάτι τέτοιο είναι πρακτικά πάρα πολύ πιθανό. Ιδιαίτερα µάλιστα µε κλασικές 
επενδύσεις εξοπλισµού, θα υπάρχει πάντα µια µεγάλη αρχική εκροή, µε αποτέλεσµα η 
συζήτηση για χρόνο επιστροφής να έχει νόηµα. Σε περίπτωση επένδυσης µε πολλές και 
κατανεµηµένες εκροές είναι δύσκολο να οριστεί το περιεχόµενο του χρόνου επιστροφής, 
αφού δεν υφίσταται σαφές χρονικό σηµείο που να µπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει η 
επένδυση, µε την κλασική µορφή της καταβολής ενός µεγάλου µέρους, αν όχι όλων, των 
επενδυτικών δαπανών. 
Ο τύπος  υπολογισµού είναι:   
περίοδος επανάκτησης κεφαλαίων = έτος πριν την πλήρη αποπληρωµή + ( µη ανακτηµένο 
κόστος στην αρχή της χρονιάς /  ταµειακή ροή κατά τη διάρκεια της χρονιάς) . 
Η µέθοδος παρουσιάζει ένα σοβαρότατο µειονέκτηµα. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η έννοια του 
κόστους του κεφαλαίου, δεν αξιολογείται δηλαδή το γεγονός ότι το ίδιο αριθµητικά ποσό 
δεν έχει την ίδια πραγµατική αξία µέσα στον χρόνο, ούτε ότι η αξία αυτή σχετίζεται πάντα 
µε κάποιο ρίσκο το οποίο είναι διατεθειµένος να αναλάβει ο επενδυτής. Η αναγωγή λοιπόν 
όλων των χρηµατοροών που προκύπτουν από το επενδυτικό σχέδιο από µια µελλοντική 
στην ίδια σηµερινή χρονική στιγµή, συνήθως η αναγωγή γίνεται στο αρχικό έτος και έτσι 
µιλάµε για παρούσες αξίες, πρέπει να γίνει µε κάποιο κριτήριο, µε κάποιο δείκτη, αυτό είναι 
το κόστος κεφαλαίου. Αυτή είναι η µέθοδος προεξοφληµένης περιόδου αποπληρωµής  
(discounted payback period). Με τη χρήση του κόστους κεφαλαίου ανάγει κανείς όλες τις 
εκροές / εισροές στη χρονική στιγµή µηδέν. Είναι ευνόητο ότι τα ποσά που προκύπτουν θα 
είναι µικρότερα, οι δε χρόνοι απόδοσης µεγαλύτεροι.  
Και οι δυο µέθοδοι έχουν ένα κύριο πλεονέκτηµα, αυτό είναι η απλότητα και η ταχύτητα 
υπολογισµού και η ευκολία στην κατανόηση του αποτελέσµατος. Αυτοί οι λόγοι κάνουν 
τόσο διαδεδοµένη τη χρήση αυτών των µεθόδων.  
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Η µέθοδος της περιόδου επανάκτησης όµως παρουσιάζει και σοβαρά µειονεκτήµατα. 
Κυριότερο από αυτά είναι η µη αξιολόγηση των εισροών/ εκροών που σηµειώνονται µετά τη 
χρονική στιγµή που η επένδυση έχει πρακτικά αποσβέσει το αρχικό της κόστος, δηλαδή τι 
γίνεται µετά την περίοδο αποπληρωµής. Με αυτό τον τρόπο αγνοούνται οι χρηµατοροές που 
λαµβάνονται ή πληρώνονται µετά την περίοδο επιστροφής των επενδυµένων κεφαλαίων, 
δηλαδή το συνολικό όφελος από όλη την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.   
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος της περιόδου επανάκτησης είναι ένα είδος νεκρού 
σηµείου, µε την έννοια ότι εάν οι χρηµατοροές εισπραχθούν µέχρι το έτος που έχει 
υπολογιστεί, τότε η επένδυση δεν θα έχει ούτε κέρδη ούτε ζηµιές σε αυτό το σηµείο 
(breakeven point). Η µέθοδος της προεξοφληµένης περιόδου επανάκτησης έχει τη διαφορά 
ότι υπολογίζει το νεκρό σηµείο αφού λάβει υπ’ όψιν την κάλυψη του κόστους δανεισµού και 
µετοχών.   
Εντούτοις, η ταχύτητα απόδοσης των αρχικών ποσών (αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου 
απόδοσης τους) αποτελεί συχνά το βασικό κριτήριο αξιολόγησης της επένδυσης και µάλιστα 
σε βάρος του συνολικού αποτελέσµατός της, σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Όντως, οφέλη 
παρουσιάζονται καθώς οι µέθοδοι αυτοί µας δίνουν στοιχεία: τόσο για τη ρευστότητα που 
παρέχει ένα επενδυτικό σχέδιο, άρα αυτά που αποσβένονται πιο γρήγορα αποδεσµεύουν τα 
κεφάλαια της επιχείρησης για περαιτέρω επενδύσεις, όσο και για τον βαθµό επικινδυνότητας 
µιας επένδυσης, καθώς χρηµατοροές που αναµένονται σε πιο µακρινό ορίζοντα κρίνονται 
πιο επικίνδυνες από τις πιο κοντινές. Πράγµατι µια επένδυση που δεσµεύει χρήµατα για 
µικρότερο χρονικό διάστηµα, είναι επένδυση χαµηλού ρίσκου, αν και άγνωστης τελικά 
απόδοσης. 

4. Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης (internal rate of return-IRR) 
Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης είναι το επίπεδο του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
εξισώνει την παρούσα αξία των µελλοντικών εισροών µε την αρχική δαπάνη , το επίπεδο 
δηλαδή του επιτοκίου που µηδενίζει την καθαρά παρούσα αξία. Η σύγκριση του IRR µε το 
κόστος κεφαλαίου της εξεταζόµενης επένδυσης ή µε τον IRR εναλλακτικών επενδύσεων 
αποτελεί το κριτήριο πραγµατοποίησης ή επιλογής της επένδυσης αντίστοιχα.  
Η µέθοδος αυτή αρχικά φαίνεται να είναι ισοδύναµη µε την παραπάνω προσέγγιση της 
αναγωγής σε καθαρή παρούσα αξία. Όµως, αντί να θεωρείται δεδοµένο το κόστος του 
κεφαλαίου και να επιχειρείται η αναγωγή σε παρούσα αξία, αναζητείται εκείνο το κόστος 
κεφαλαίου που θα καθιστούσε µηδενική την παρούσα αξία της επένδυσης ή µε άλλα λόγια 
το κόστος κεφαλαίου που εξισώνει τις παρούσες αξίες των αναµενόµενων εισροών και 
εκροών. Η σχέση που µας δίδει τον εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (ΙRR) προκύπτει  
ως εξής:    

0
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Είναι φανερό ότι  ο τύπος υπολογισµού του IRR µπορεί να επιλυθεί µόνο µε δοκιµές και όχι 
αναλυτικά. Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει η περίπτωση να υπάρχουν περισσότερες από µια 
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λύσεις, οπότε µιλάµε για πολλαπλούς εσωτερικούς βαθµούς απόδοσης (multiple internal 
rates of return). Τέτοια κατάσταση µπορεί να προκύψει αν υπάρξουν σηµαντικές εκροές 
προς το τέλος του επενδυτικού έργου. Ένα τέτοιο έργο λέγεται µη κανονικό (non normal), 
σε αντίθεση µε τα συνήθη κανονικά (normal projects) που χαρακτηρίζονται από κάποιες 
αρχικές εκροές που συνοδεύονται από εισροές και µόνο. Στα µη κανονικά επενδυτικά 
σενάρια η εξίσωση για τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης µπορεί να  οδηγήσει σε πολλαπλά 
IRR και αµφιβολία σε σχέση µε τον τελικό βαθµό απόδοσης του έργου. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η χρήση του IRR πρέπει να αποφεύγεται. 
Ποιο είναι όµως το σκεπτικό πίσω από τον εσωτερικό βαθµό απόδοσης - IRR; Ο IRR για µια 
επένδυση αποτελεί τον αναµενόµενο ρυθµό απόδοσης της επένδυσης. Εάν η εσωτερική 
απόδοση ξεπερνά τα κόστη που χρησιµοποιήθηκαν για να χρηµατοδοτήσουν την επένδυση, 
θα µείνει ένα πλεόνασµα µετά την απόσβεση του κεφαλαίου και αυτό το ποσό θα αυξήσει 
τον πλούτο των µετόχων. Αντιθέτως, εάν µιλάµε για έλλειµµα αυτό θα αποτελέσει ένα 
επιπλέον κόστος για τους µετόχους. Αυτό το χαρακτηριστικό που σχετίζεται µε το νεκρό 
σηµείο δίνει αξία την µέθοδο του εσωτερικού βαθµού απόδοσης. 
Τροποποιηµένος εσωτερικός βαθµός απόδοσης (MIRR) 
Στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων ο δείκτης IRR χρησιµοποιείται ευρύτατα, γιατί 
προσφέρει µια πολύ παραστατική εικόνα της απόδοσης της επένδυσης σε σχέση µε το 
κόστος του κεφαλαίου, που έχει ένα πολύ συγκεκριµένο περιεχόµενο. Αντίθετα, το κριτήριο 
της καθαράς παρούσας αξίας  αντιπροσωπεύει ένα απόλυτο µέγεθος που δεν προσφέρει ένα 
µέτρο σύγκρισης ως προς κάτι άλλο. Για τους λόγους αυτούς έχει εισαχθεί η έννοια του 
τροποποιηµένου εσωτερικού βαθµού απόδοσης (MIRR) η οποία ανασκευάζει, σε αρκετές 
τουλάχιστον περιπτώσεις, τις αδυναµίες του κλασσικού IRR. 
O (ΜΙRR) έχει την εξής λογική: 
• Όλες οι εκροές σε παρούσα αξία, προεξοφληµένες στο κόστος κεφαλαίου (κ). 
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∑  , συνολικές εκροές σε παρόντα χρόνο, όπου COF = cash outflow. 

• Οι εισροές ανάγονται στο έτος λήξης της ζωής της επένδυσης και πάλι µε βάση το 
τρέχον κόστος κεφαλαίου.  
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CIF = cash inflow. 
• Τέλος, το ποσό αυτό των εισροών µετατρέπεται σε παρούσα αξία µε βάση το MIRR και 
εξισώνεται µε τις εκροές. 
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Στην ουσία αυτός ο τύπος µπορεί να γραφτεί και ως εξής: 

n

n

Terminal value
PV of costs =  of terminal value  ή

(1+MIRR)

Παραµένουσα αξίαΠαρούσα αξία του κόστους =  παρούσα αξία της παραµένουσας αξίας
(1+MIRR)

PV=

=

 
H λύση της εξίσωσης αυτής γίνεται µε δοκιµές και υπολογίζεται το MIRR. 
Το κριτήριο MIRR έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το απλό IRR. Το MIRR 
υποθέτει ότι οι ταµειακές ροές όλων των επενδύσεων επανεπενδύονται στο κόστος 
κεφαλαίου, ενώ το απλό IRR υποθέτει ότι οι ταµειακές ροές κάθε επένδυσης 
επανεπενδύονται στον εσωτερικό βαθµό απόδοσης της κάθε µιας ξεχωριστά. Έτσι, το MIRR 
περιορίζει και το πρόβληµα του πολλαπλού IRR. 
Επιπλέον το κριτήριο MIRR οδηγεί ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσµα µε το κριτήριο NPV, όµως 
µόνο εάν οι υπό αξιολόγηση επενδύσεις έχουν το ίδιο µέγεθος (ποσό) και ζωή  
(terminal year).  

Σύγκριση των µεθόδων της καθαράς παρούσας αξίας (NPV) και του 
εσωτερικού βαθµού απόδοσης (IRR) 
Αντίθετα µε αυτό που θα νόµιζε κανείς από πρώτη σκοπιά, οι δύο µέθοδοι δεν είναι 
ισοδύναµες. Πολλές φορές (πρακτικά τις περισσότερες φορές) οι δύο µέθοδοι καταλήγουν 
στο ίδιο συµπέρασµα. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις που το συµπέρασµα είναι 
διαφορετικό, πράγµα που αποδεικνύει ότι οι µέθοδοι δεν είναι αλγεβρική παραλλαγή του 
ιδίου πράγµατος. 
Ένας τρόπος για να προσεγγίσει κανείς το ζήτηµα είναι να προβεί σε µια παραµετρική 
µελέτη της παρούσας αξίας των δύο επενδύσεων σε σχέση µε το κόστος κεφαλαίου (κ). Αντί 
δηλαδή να θεωρήσει κανείς ένα σταθερό κόστος κεφαλαίου, να µελετήσει την εξέλιξη της 
παρούσας αξίας της επένδυσης όταν αυτό µεταβάλλεται. H παραµετρική αυτή θεώρηση της 
παρούσας αξίας αναφέρεται ως καµπύλη παρούσας αξίας (NPVP, net present value profile). 
H γραφική παράσταση των καµπυλών δυο επενδύσεων Α και Β φαίνεται στο αµέσως 
επόµενο σχήµα:  
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         Σχήµα: Καµπύλη παρούσας αξίας για τα δύο επενδυτικά σενάρια 

                                               κ       ΚCR                           IRRB              IRRA                                  
Όπως θα αναµενότανε, τα σηµεία (κόστος κεφαλαίου) όπου οι δύο καµπύλες τέµνουν τον 
οριζόντιο άξονα (ΝPV= 0) είναι οι εσωτερικοί βαθµοί απόδοσης των χρηµάτων (IRR). Αυτό 
όµως που είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο είναι ότι οι δύο καµπύλες παρούσας αξίας (NPVP) 
τέµνονται σε µια τιµή του κόστους κεφαλαίου ίση µε περίπου 10.5% (κόστος τοµής- ΚCR -  
crossover rate). Για κόστος κεφαλαίου µεγαλύτερο από το κόστος τοµής των δύο 
επενδύσεων (κ > ΚCR ), µια µεγαλύτερη καθαρά παρούσα αξία µιας επένδυσης (ΝPV) 
χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα και από έναν µεγαλύτερο βαθµό εσωτερικής απόδοσης (IRR). 
Αντίστοιχα, µικρότερη καθαρά παρούσα αξία χαρακτηρίζεται από µικρότερο βαθµό 
εσωτερικής απόδοσης (IRR). Και τα δύο δηλαδή κριτήρια συγκλίνουν στην επιλογή της ίδιας 
επένδυσης. Εντούτοις για κόστος κεφαλαίου µικρότερο από το κόστος τοµής (κ < ΚCR), τότε 
τα κριτήρια αντιφάσκουν. Ενώ ο δείκτης NPV µεγιστοποιείται στην περίπτωση της 
επένδυσης Α, ο δείκτης IRR µεγιστοποιείται στην περίπτωση της επένδυσης Β. Η ασυµφωνία 
αυτή των δύο κριτηρίων θέτει τα εξής δύο ερωτήµατα: 

• Γιατί προκύπτει αυτή η ασυµφωνία και τι ακριβώς αντιπροσωπεύει; 
• Ποιο είναι τελικά το κριτήριο που πρέπει να καθοδηγήσει την επενδυτική απόφαση; 

Αν παρατηρήσει κανείς τα διαγράµµατα του παραπάνω σχήµατος θα διαπιστώσει ότι καθώς 
το κόστος του κεφαλαίου αυξάνει η καθαρά παρούσα αξία ελαττώνεται. Ακόµη, αν y > x  
(x, y: έτη), µια τυχόν µεταβολή του κόστους κεφαλαίου (κ) θα επηρεάσει πολύ περισσότερο 
τις ταµειακές ροές (και το συνολικό αποτέλεσµα) τη χρονιά (y) σε σχέση µε τη χρονιά (x). 
Με την έννοια αυτή η δεύτερη επένδυση (που πραγµατοποιεί τα έσοδά της κυρίως προς το 
τέλος της διάρκειας ζωής της) είναι πολύ περισσότερο ευαίσθητη σε τυχόν αλλαγές του 
κόστους κεφαλαίου από ότι είναι η πρώτη επένδυση. 
Πώς εξηγείται η διαφορετική αυτή ευαισθησία στις αλλαγές του κόστους κεφαλαίου; 
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Η βασικότερη διαφορά των δύο επενδύσεων είναι η χρονική κατανοµή των αναµενόµενων  
εσόδων. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια της επένδυσης Β τα έσοδα αναµένονται αργότερα από 
τα αντίστοιχα της επένδυσης Α. Από την άλλη η αναγωγή σε παρούσα αξία των εσόδων της 
χρονιάς (x) δίδεται από τη σχέση NPV = CFx / (1+i)x ,ενώ µιας µεταγενέστερης χρονιάς  
(y, y > x) δίνεται από τη σχέση NPV = CFy / (1+i)y . 
Επιπλέον, οι έντονα διαφορετικές, µέσα στον χρόνο, ταµειακές ροές έχουν σαν αποτέλεσµα 
το καθένα επενδυτικό σενάριο να επιστρέφει στην εταιρία διαφορετικά ποσά µέσα στον 
χρόνο. Άρα η διαφορά των δύο επενδύσεων που εντοπίστηκε πιο πάνω ως µια διαφορά 
χρονισµού των ταµειακών ροών, παραπέµπει σε µια διαφορετική ικανότητα για 
επανεπένδυση των χρηµάτων που επιστρέφουν. 
Πριν επιχειρηθεί η αξιοποίηση της παρατήρησης αυτής, αξίζει να τονιστεί ότι ο εσωτερικός 
βαθµός επιστροφής υπονοεί από τον ίδιο του τον ορισµό ότι η επανεπένδυση των χρηµάτων 
πραγµατοποιείται µε απόδοση ίση µε (IRR). Αντίθετα, ο δείκτης αναγωγής σε καθαρά 
παρούσα αξία (NPV) θεωρεί ότι η επανεπένδυση πραγµατοποιείται µε απόδοση ίση µε το 
τρέχον κόστος κεφαλαίου (κ).  
Τι όµως αντιπροσωπεύει αυτή η διαφορετική ικανότητα για επανεπένδυση των 
επιστρεφόµενων ποσών; Και γιατί παρατηρείται η ασυµφωνία των δύο δεικτών µόνο σε 
τιµές για κόστος κεφαλαίου µικρότερο από το κόστος τοµής (κ < ΚCR) ; 
Η περιοχή (κ < ΚCR) στην ουσία αντιπροσωπεύει επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από 
ρυθµό επιστροφής πολύ διαφορετικό από το κόστος κεφαλαίου. Στις συνθήκες αυτές τα δύο 
κριτήρια υποδεικνύουν διαφορετική επένδυση ακριβώς γιατί το ένα θεωρεί ότι η 
επανεπένδυση των εισροών γίνεται µε απόδοση ίση µε (κ) ενώ το άλλο µε απόδοση ίση µε 
(IRR). Επειδή οι αποδόσεις αυτές είναι πολύ διαφορετικές τα δύο κριτήρια δε συγκλίνουν 
στην ίδια επένδυση. Με άλλα λόγια, η επανεπένδυση των χρηµάτων των δύο επενδυτικών 
σεναρίων µπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποίηση ανάµεσα στα κριτήρια (NPV) και (IRR):  
1) όταν ταυτόχρονα υπάρχουν σηµαντικές διαφορικές ταµειακές ροές. Οι διαφορικές αυτές 
ταµειακές ροές προκύπτουν µε αφαίρεση των αντίστοιχων ταµειακών ροών των δύο 
επενδυτικών σεναρίων. Οι διαφορικές αυτές εισροές επηρεάζουν τόσο περισσότερο όσο πιο 
πολύ καθυστερούν, αφού η ευαισθησία θα είναι µεγαλύτερη όσο περνούν τα χρόνια.  
2) Επιπλέον, όταν το κόστος κεφαλαίου εµφανίζεται πολύ µειωµένο σε σχέση µε το IRR, µε 
αποτέλεσµα οι σηµαντικές διαφορικές ταµειακές ροές να επανεπενδύονται κάτω από 
σηµαντικά διαφορετικούς βαθµούς αποδοτικότητας. Το δεύτερο αυτό κριτήριο περί 
σηµαντικών διαφορών ποσοτικοποιείται µε την έννοια του κόστους τοµής (κ < ΚCR). Άρα, σε 
περιπτώσεις όπως αυτές του παραδείγµατος, όπου οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται από 
τελείως αντίστροφα σχήµατα αποδόσεων (µε αποτέλεσµα σηµαντικές διαφορικές εισροές) 
είναι λογικό να αναµένει κανείς ασυµφωνία ανάµεσα στους δύο δείκτες NPV και IRR. 
Η παραπάνω ανάλυση δείχνει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες οι δύο δείκτες θα 
υποδεικνύουν διαφορετικά επενδυτικά σχήµατα. ∆εν είναι όµως δύσκολο να συµπεράνει 
κανείς την ορθότερη µέθοδο σε περίπτωση ασυµφωνίας των δύο δεικτών. Αρκεί να θυµηθεί 
τις παραδοχές των δύο δεικτών. Πράγµατι, προκειµένου για επανεπένδυση κεφαλαίων που 
εισρέουν στην επιχείρηση, το κόστος κεφαλαίου είναι η σωστή υπόθεση σχετικά µε την 
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αποδοτικότητα των κεφαλαίων. Ακόµη και αν το IRR είναι πολύ µεγαλύτερο από το κόστος 
του κεφαλαίου, η ίδια η έννοια του κόστους κεφαλαίου σηµαίνει ότι η εταιρία θα µπορεί να 
βρίσκει κεφάλαια µε βάση το εκάστοτε κόστος κεφαλαίου. Κατά συνέπεια θα ήταν παράλογο 
να σχεδιάσουµε επενδύσεις (επανεπενδύσεις για την ακρίβεια) µε κάποια άλλη παραδοχή 
για το κόστος κεφαλαίου. 
Συµπερασµατικά σε περιπτώσεις υπόδειξης διαφορετικών επενδύσεων από τα κριτήρια 
καθαράς παρούσας αξίας (NPV) και εσωτερικού βαθµού απόδοσης (IRR), πρέπει να 
χρησιµοποιείται η καθαρά παρούσα αξία (NPV) ως µέθοδος αξιολόγησης της επένδυσης. 
Αυτό, καθώς οι εσωτερικές παραδοχές της µεθόδου την καθιστούν πολύ περισσότερο 
ρεαλιστική σε σχέση µε τη µέθοδο του δείκτη IRR. Επιπλέον, η καθαρά παρούσα αξία 
δείχνει τη συµβολή της επένδυσης στην αξία της επιχείρησης, η επένδυση που έχει 
µεγαλύτερη καθαρά παρούσα αξία πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο στην αξία της 
επιχείρησης. Άρα για µια επιχείρηση που στοχεύει στη µεγιστοποίηση της αξίας της, η 
επανεπένδυση  µε το οριακό κόστος κεφαλαίου αποτελεί την ορθότερη  υπόθεση.  
Τέλος, υπενθυµίζεται ότι όλη η παραπάνω συζήτηση αφορά επιλογή ανάµεσα σε δύο 
αµοιβαία αποκλειόµενα επενδυτικά σενάρια. Μόνο σε µια τέτοια περίπτωση µπορεί να 
υπάρξει απόκλιση των δύο κριτηρίων. Στην περίπτωση απόφασης προκειµένου για µια και 
µόνη επένδυση, τα δύο κριτήρια οπωσδήποτε θα συγκλίνουν στην επιλογή ή την απόρριψη 
της επένδυσης αυτής. 
Αξίζει να τονιστεί ότι ενώ ο δείκτης της καθαράς παρούσας αξίας προτιµάται από τη 
βιβλιογραφία, τα περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων χρησιµοποιούν τον εσωτερικό βαθµό 
απόδοσης. Σηµαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και το γεγονός ότι ο IRR δίνει αποτελέσµατα σε 
ποσοστά, πιο ελκυστικό από τα αποτελέσµατα σε νοµισµατικές µονάδες της NPV. 

5. ∆είκτης κερδοφορίας (profitability index- PI) 
Η µέθοδος του δείκτη κερδοφορίας στηρίζεται στην προεξόφληση των καθαρών ταµειακών 
ροών (discounted net cash flows). Ο δείκτης κερδοφορίας ενός επενδυτικού σχεδίου 
βρίσκεται εάν διαιρεθεί το άθροισµα των παρουσών αξιών των καθαρών ταµειακών εισροών 
όλης της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης µε το ποσό της αρχικής επένδυσης.   
Ο δείκτης κερδοφορίας συσχετίζει µε τη µορφή ενός πηλίκου τις εκροές και τις εισροές, 
αφού πρώτα τις ανάγει σε παρούσα αξία. Εξ΄ ορισµού ο δείκτης αυτός έχει την εξής µορφή: 
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Αντί δηλαδή για τις συνολικές ταµειακές ροές (CFt), διαχωρίζονται οι αναµενόµενες 
µελλοντικές εισροές (CIFt) και οι εκροές (αρχικό κόστος) (COFt) και ανάγονται στη συνέχεια 
σε παρούσα αξία. Ο δείκτης κερδοφορίας προκύπτει µε τη διαίρεση της παρούσας αξίας των 
εισροών (NPVI) και των εκροών (NPVO). Το αποτέλεσµα µας δείχνει πόσες χρηµατικές 
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µονάδες αναµένεται να παράγει η επένδυση, σε παρούσες αξίες, για κάθε µια χρηµατική 
µονάδα εξόδου για την επένδυση. 
Τα επενδυτικά σχέδια µε τιµή του δείκτη αυτού µικρότερη της µονάδας απορρίπτονται, ενώ 
εγκρίνεται εκείνη η επένδυση που έχει την υψηλότερη τιµή (προκειµένου για αµοιβαίως 
αποκλειόµενες επενδύσεις). Τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια ταξινοµούνται µε σειρά 
φθίνουσα του δείκτη PI. 
Ο δείκτης κερδοφορίας δείχνει τη σχετική κερδοφορία µιας επένδυσης ή την παρούσα αξία 
ανά νοµισµατική µονάδα του αρχικού κόστους. Ο δείκτης PI,όπως και ο δείκτης IRR,δίνει 
µια ένδειξη για τον κίνδυνο της επένδυσης, καθώς ένας υψηλός βαθµός κερδοφορίας 
σηµαίνει ότι ακόµα και εάν οι σχεδιαζόµενες εισροές είναι µειωµένες, η επένδυση θα είναι 
και πάλι κερδοφόρα. 
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου του δείκτη κερδοφορίας είναι ότι δεν λαµβάνει  
υπ’ όψιν το µέγεθος της χρονικής διάρκειας της επένδυσης. 
Ο δείκτης ΡΙ µπορεί να µη συγκλίνει µε το δείκτη της καθαράς παρούσας αξίας, NPV.  
Η διαφορά των δύο δεικτών µπορεί να οφείλεται στη διαφορετική κλίµακα των επενδύσεων.  

6. Λογιστική απόδοση επένδυσης (accounting rate of return- ARR) 
Το κριτήριο της λογιστικής απόδοσης επένδυσης είναι µια λογιστική µέθοδος εκτίµησης της 
αναµενόµενης µελλοντικής απόδοσης µιας κεφαλαιουχικής επένδυσης. Με τη µέθοδο αυτή, 
η αναµενόµενη απόδοση µετράται σαν ένας δείκτης, µε βάση δυο µεταβλητές: 1) το 
αναµενόµενο ετήσιο καθαρό έσοδο (µετά από φόρους) από την επένδυση και 2) το µέσο 
κόστος της επένδυσης. Η βασική εξίσωση είναι:  
ARR = Λογιστική απόδοση επένδυσης = µέσο ετήσιο αναµενόµενο καθαρό έσοδο επένδυσης  
                                                                          µέσο κόστος επένδυσης                                 
Ο δείκτης λογιστικής απόδοσης της επένδυσης (ARR) εστιάζει στη συνολική απόδοση της 
επένδυσης, ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα ή αργά αυτή πραγµατοποιείται. 
Το µέσο ετήσιο εισόδηµα προκύπτει από τη µέση ετήσια εισροή µείον τη µέση ετήσια εκροή 
που χρησιµοποιήθηκαν στην επένδυση. Η µέση ετήσια εισροή είναι η συνολική εισροή 
διαιρεµένη µε το χρόνο ζωής της επένδυσης. Η µέση ετήσια εκροή θεωρεί οµοιόµορφη 
απόσβεση του αρχικού ποσού στη διάρκεια ζωής της επένδυσης.  
Το µέσος κόστος της επένδυσης υπολογίζεται από το µέσο όρο της αρχικής επένδυσης και 
της τελικής τιµής πώλησης (salvage value). Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει το ποσό που 
ενδέχεται να ανακτά ο επενδυτής µετά τη λήξη της ζωής της επένδυσής του. Για 
παράδειγµα στην περίπτωση επένδυσης παγίου εξοπλισµού ενδέχεται ο εξοπλισµός να έχει 
κάποια αξία και µετά τη λήξη της βασικής του χρήσης (π.χ. εξαρτήµατα, ανακύκλωση 
µετάλλων, κτλ.). Ο υπολογισµός γίνεται ως εξής:  
µέσο κόστος επένδυσης = (συνολική επένδυση + παραµένουσα αξία) / 2 
Η µέθοδος ARR χρησιµοποιείται ευρύτατα, γιατί είναι εύκολη στην εφαρµογή  και την 
κατανόησή της. Παρουσιάζει όµως αρκετά µειονεκτήµατα, µε βασικότερο το ότι γίνεται 
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αναξιόπιστη εάν το εκτιµώµενο ετήσιο µέσο έσοδο διαφέρει από χρόνο σε χρόνο. 
Επιπρόσθετα, στην µέθοδο αυτή δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν η διαχρονική αξία του χρήµατος 
µε αποτέλεσµα η παρούσα αξία και οι µελλοντικές αξίες να θεωρούνται ίσες. Επιπρόσθετα, ο 
δείκτης ARR δεν αναφέρεται σε κόστος κεφαλαίου. Το µειονέκτηµα καλύπτει η µέθοδος της 
καθαράς παρούσας αξίας. 
Συµπερασµατικά το κριτήριο ARR πριµοδοτεί την επένδυση που χαρακτηρίζεται από 
µεγαλύτερο ρυθµό απόδοσης των αρχικών επενδυµένων ποσών.  

Αντιµετωπίζοντας τον επενδυτικό κίνδυνο 
Οι µάνατζερ δεν ενδιαφέρονται µόνο να προβλέψουν τις χρηµατοροές, να βρουν το 
κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης και να εφαρµόσουν τα κριτήρια αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων έτσι απλά. Πάντα ανησυχούν και διερωτώνται εάν υπάρχει ο κίνδυνος 
να αποτύχουν στην αξιολόγησή τους όταν τα πράγµατα πάνε «στραβά». Γι’ αυτό το λόγο 
έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι που το εξερευνούν αυτό, όπως η ανάλυση ευαισθησίας, η 
ανάλυση του νεκρού σηµείου και η προσοµοίωση Monte Carlo. 
1. Ανάλυση ευαισθησίας ( sensitivity analysis) 
Η ανάλυση ευαισθησίας αφορά τη µεταβολή των παραµέτρων σε ένα πρόβληµα επιλογής 
και εξετάζει την επίδραση αυτής της µεταβολής στο αποτέλεσµα. Η χρησιµότητα της 
µεθόδου έγκειται στον προσδιορισµό των σηµαντικών υποθέσεων µιας ανάλυσης, η 
µεταβολή των οποίων επηρεάζει σηµαντικά το αποτέλεσµα. 
Όταν ένας µάνατζερ αντιµετωπίζει την πρόβλεψη ταµειακών ροών, πρέπει να εξετάζει τι 
άλλο µπορεί να συµβεί. Για το λόγο αυτό διεξάγει ανάλυση ευαισθησίας. Η καθαρά παρούσα 
αξία µιας επένδυσης εξαρτάται από παράγοντες όπως ο όγκος των πωλήσεων, η τιµή 
πώλησης, το κόστος των πρώτων υλών κλπ. Αν οι παράγοντες αυτοί είναι ευνοϊκοί – αν οι 
πωλήσεις και η τιµή τους είναι υψηλή και το κόστος χαµηλό – τότε το επίπεδο κερδών και 
της καθαράς παρούσας αξίας θα είναι υψηλά. Αντίθετα, εάν τα αποτελέσµατα είναι δυσµενή, 
τότε το επίπεδό τους θα είναι χαµηλό. Αναγνωρίζοντας τις αλληλοεπιδράσεις αυτές, οι 
µάνατζερ  συχνά υπολογίζουν την καθαρά παρούσα αξία µιας επένδυσης κάτω από 
εναλλακτικές υποθέσεις για να διαπιστώσουν πόσο ευαίσθητη είναι η παράµετρος αυτή κάτω 
από µεταβαλλόµενες συνθήκες. 
Η διαδικασία είναι απλή, διεξάγουµε ανάλυση ευαισθησίας για το µέγεθος της αγοράς, το 
µερίδιο της αγοράς, την τιµή πώλησης, τα µεταβλητά και σταθερά κόστη. Για να γίνει αυτό 
τα τµήµατα µάρκετινγκ και παραγωγής ζητούνται να δώσουν αισιόδοξες και απαισιόδοξες 
προβλέψεις (+ ή – 10%) για τις υποκείµενες µεταβλητές. Στόχος µας είναι το επενδυτικό 
σχέδιο να είναι αποδεκτό ακόµα και κάτω από τις απαισιόδοξες προβλέψεις.  
Εάν οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες µε τα µεγέθη της επιχείρησης, µπορεί να θεωρηθεί 
χρήσιµο να σχηµατίσουµε κάποια εναλλακτικά πιθανά σενάρια π.χ. σενάριο υψηλότερων 
τιµών πετρελαίου και ύφεση. Έτσι οι µάνατζερ εκτιµούν κάτω από διάφορα σενάρια (βασικό, 
καλύτερο, χειρότερο) τα έσοδα και τα κόστη. 
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2. Ανάλυση νεκρού σηµείου (break even analysis) 
Το επίπεδο νεκρού σηµείου είναι το επίπεδο των ροών ενός επενδυτικού σχεδίου που θα 
έδιναν στο επενδυτικό σχέδιο µηδενική καθαρά παρούσα αξία. Στην ανάλυση αυτή 
υπολογίζουµε τα έσοδα και τα κόστη ενός επενδυτικού σχεδίου κάτω από διάφορες 
υποθέσεις για τις προσδοκώµενες πωλήσεις. Προεξοφλούµε αυτά τα έσοδα και κόστη για να 
µας δώσουν την παρούσα αξία των εισροών και των εκροών, και η διαφορά τους θα µας 
δώσει την καθαρά παρούσα αξία. Στην ουσία η ανάλυση του νεκρού σηµείου απαντάει στην 
ερώτηση: πόσο πολύ µπορούν να µειωθούν οι πωλήσεις ώστε η επένδυση να αρχίσει να 
είναι ζηµιογόνα. 
3. Προσοµοίωση Monte Carlo (simulation) 
Η προσοµοίωση του Monte Carlo είναι ένα είδος αναλυτικής τεχνικής επίλυσης 
προβληµάτων, σύµφωνα µε την οποία εκτελείται ένα σύνολο πολλαπλών εξοµοιώσεων 
διάφορων προτάσεων για τη λύση ενός προβλήµατος και τελικά επιλέγεται η λύση µε την 
µεγαλύτερη συχνότητα. Η προσοµοίωση είναι ένα εργαλείο που µας επιτρέπει να λάβουµε 
υπ’ όψιν όλους τους πιθανούς συνδυασµούς, έτσι µπορούµε να πάρουµε όλα τα πιθανά 
αποτελέσµατα µιας επένδυσης. 
Η χρήση της προσοµοίωσης στον προγραµµατισµό των επενδύσεων περιλαµβάνει τα εξής 
στάδια: 
1) Εκτίµηση των πιθανοτήτων για σηµαντικούς παράγοντες, όπως το µέγεθος της αγοράς, 
το µερίδιο της αγοράς, η τιµή πώλησης, η απαιτούµενη επένδυση, η παραµένουσα αξία της 
επένδυσης, οι λειτουργικές και σταθερές δαπάνες κλπ. 
2) Τυχαία επιλογή οµάδων των παραγόντων αυτών σύµφωνα µε την πιθανότητα 
πραγµατοποίησής τους στο µέλλον. 
3) Προσδιορισµός απόφασης για κάθε συνδυασµό. 
4) Επανάληψη της διαδικασίας ώστε να διαµορφωθεί µια καθαρή εικόνα του επενδυτικού 
κινδύνου.  
Ο στόχος της προσοµοίωσης Monte Carlo για την επιλογή του κατάλληλου επενδυτικού 
σχεδίου είναι να υπολογίσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τις αναµενόµενες ταµειακές ροές για 
κάθε περίοδο και να κάνει τον µάνατζερ να αντιληφθεί την αβεβαιότητα που υπάρχει για τις 
µελλοντικές ροές. Αφού βρούµε τους παράγοντες που κάνουν τις ταµειακές ροές αβέβαιες, 
πρέπει να βρούµε πως µπορούµε να µειώσουµε αυτή την αβεβαιότητα βελτιώνοντας τις 
προβλέψεις για τις πωλήσεις ή τα κόστη και ίσως µε πιθανές τροποποιήσεις στην επένδυση. 
4. ∆ικαιώµατα και ∆ένδρα Αποφάσεων (Real Options and Decision Trees) 
Οι µάνατζερ που αντιµετωπίζουν το δίληµµα εάν θα δεχτούν ή θα απορρίψουν µια 
επένδυση, πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους και τις επόµενες επενδυτικές αποφάσεις , γιατί 
µια σηµερινή απόφαση µπορεί να εξαρτάται από το τι σχεδιάζουµε να κάνουµε στο µέλλον. 
Αφού έχουµε επενδύσει σε ένα νέο σχέδιο, εάν τα πράγµατα πάνε καλά, το έργο µπορεί να 
επεκταθεί, όµοια εάν δεν πάει καλά, το έργο µπορεί να αναβληθεί ή να εγκαταλειφθεί. Τα 
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επενδυτικά σχέδια τα οποία µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν µε αυτούς τους τρόπους 
αξίζουν περισσότερο από αυτά που δεν παρέχουν τέτοια ευελιξία. Όσο πιο αβέβαια είναι η 
κατάληξη της επένδυσης, τόσο πιο πολύτιµη γίνεται η ευελιξία.  
Τα δικαιώµατα να τροποποιήσουµε τα επενδυτικά σχέδια είναι γνωστά ως πραγµατικά 
δικαιώµατα (real options). Το δικαίωµα για επέκταση είναι το δικαίωµα που µας δίνει την 
ευελιξία είτε να επενδύσουµε σε νέα επικερδή επενδυτικά σχέδια εάν η εταιρεία αναπτυχθεί 
είτε να µην προβούµε σε καµία επιπλέον κίνηση. Έτσι εάν η εταιρεία έχει πραγµατικά 
δικαιώµατα που να αξίζουν, οι νέες επικερδής επενδύσεις θα αυξήσουν και την αγοραία αξία 
(market value) της. Με τα δικαιώµατα να επενδύσει και να επεκταθεί, η εταιρεία δεν είναι 
υποχρεωµένη να επενδύσει, αλλά µπορεί να επενδύσει περισσότερα εάν ο αριθµός των 
σχεδίων µε θετική καθαρά παρούσα αξία αυξηθεί ή να µην επενδύσει εάν είναι µικρός. 
Το δικαίωµα για εγκατάλειψη είναι το δικαίωµα εάν η επένδυση δεν είναι πλέον κερδοφόρα 
να εγκαταλειφθεί και επιπλέον να εισπραχθεί µια προσυµφωνηµένη αξία εγκατάλειψης του 
σχεδίου. Έτσι, η αξία της επένδυσης είναι αυτή υποθέτοντας ότι η επιχείρηση δεν 
εγκαταλείπει συν την αξία του δικαιώµατος. 
Εκτός από τα πραγµατικά δικαιώµατα υπάρχουν και άλλα. Για παράδειγµα, εάν µια εταιρεία 
έχει σχεδιάσει µια επένδυση µε θετική καθαρά παρούσα αξία, αλλά δεν ξέρει πως θα 
εξελιχθούν τα πράγµατα, µπορεί να την αναβάλει για λίγο, αυτό λέγεται δικαίωµα χρόνου. 
Επίσης, υπάρχει το δικαίωµα παραγωγής, όπου δίνεται το δικαίωµα σε µια επένδυση σε ένα 
µετέπειτα στάδιο να τροποποιήσει το σχέδιο και να παράγει κάτι άλλο. 
Ας κοιτάξουµε τώρα και τα δένδρα αποφάσεων. Τα δένδρα αποφάσεων χρησιµοποιούνται 
ευρέως για να περιγράψουν τα πραγµατικά δικαιώµατα που εµπλέκονται σε επενδυτικά 
σχέδια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µόνα τους , 
καθώς βοηθούν να κατανοήσουµε τον επενδυτικό κίνδυνο και πως οι µελλοντικές 
αποφάσεις θα επηρεάσουν τις ταµειακές ροές της επένδυσης. Τα δένδρα αποφάσεων 
δείχνοντας τη σύνδεση µεταξύ των σηµερινών και αυριανών αποφάσεων, βοηθούν τον 
οικονοµικό διευθυντή να βρει τη στρατηγική µε την υψηλότερη καθαρά παρούσα αξία. 
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Β) Χρηµατοοικονοµική εφικτότητα 
Αφού πρώτα έχουµε αναλύσει την οικονοµική αποδοτικότητα διάφορων επενδύσεων και 
έχουµε επιλέξει την κατάλληλη, πρέπει να εκτιµήσουµε και την χρηµατοοικονοµική 
εφικτότητα αυτής της επένδυσης. Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας καθορίζει 
εάν η επένδυση θα παρέχει αρκετό εισόδηµα σε µετρητά έτσι ώστε να γίνει η πληρωµή του 
κεφαλαίου και των τόκων που δανείστηκαν για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου της 
επένδυσης. Σε περίπτωση που η αγορά έγινε µε εσωτερικούς πόρους και όχι µε δανεισµό, 
τότε η ανάλυση αυτή δεν χρειάζεται. 
Υπολογισµός της εφικτότητας 
Το πρώτο βήµα στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας είναι να καθορίσουµε τις 
ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές της επένδυσης, το οποίο έχει ήδη υπολογιστεί στο στάδιο 
της ανάλυσης οικονοµικής αποδοτικότητας. 
Το επόµενο βήµα είναι να καθορίσουµε τις ετήσιες πληρωµές κεφαλαίου και τόκων 
βασισµένες στο πρόγραµµα αποπληρωµής δανείου. Επειδή οι ετήσιες καθαρές ταµειακές 
ροές είναι µετά φόρων και το πρόγραµµα αποπληρωµής είναι προ φόρων, πρέπει να το 
προσαρµόσουµε µετά φόρων, υπολογίζοντας την φοροαπαλλαγή από τους εκπιπτόµενους 
τόκους και αφαιρόντας αυτό το ποσό από το πρόγραµµα αποπληρωµής.  
Έπειτα, µπορούµε να συγκρίνουµε τις ετήσιες καθαρές ταµειακές ροές µε τις ετήσιες µετά 
φόρων πληρωµές κεφαλαίου και τόκων για να καθορίσουµε εάν προκύπτει πλεόνασµα ή 
έλλειµµα µετρητών. Εάν προκύψει πλεόνασµα, το επενδυτικό σχέδιο θα παράγει αρκετές 
ταµειακές ροές για να γίνει η πληρωµή του δανείου και η επένδυση θα είναι 
χρηµατοοικονοµικώς εφικτή και οικονοµικώς αποδοτική. Αντίθετα, εάν προκύψει έλλειµµα, 
το επενδυτικό σχέδιο δεν είναι χρηµατοοικονοµικώς εφικτό, γιατί δεν παράγει επαρκής 
ταµειακές ροές για να γίνει η πληρωµή του δανείου. Το έλλειµµα δεν σηµαίνει ότι η 
επένδυση δεν είναι κερδοφόρα ή ότι δεν πρέπει να γίνει, αλλά απλά ότι η επιχείρηση 
πιθανώς να αντιµετωπίσει πρόβληµα αποπληρωµής του δανείου. 
Μπορούµε να µειώσουµε ή να εξαλείψουµε αυτά τα ελλείµµατα µε διάφορους τρόπους. 
Επεκτείνοντας τους όρους του δανείου, για παράδειγµα περισσότερα χρόνια αποπληρωµής 
του κεφαλαίου, θα οδηγήσει σε µικρότερο ποσό αποπληρωµής ετήσιου χρέους και έτσι θα 
µειώσει το έλλειµµα. Αυξάνοντας το ποσό της προκαταβολής θα µειώσει το µέγεθος του 
δανείου και άρα τις ετήσιες πληρωµές κεφαλαίου και τόκων. Επιπλέον, πιθανώς µε τον πιο 
προσεκτικό έλεγχο των εξόδων µπορούµε να αυξήσουµε την καθαρή ταµειακή ροή από την 
επένδυση. Εάν δεν µπορούµε να µειώσουµε ή να εξαλείψουµε το έλλειµµα, τότε πρέπει να 
χρηµατοδοτήσουµε την επένδυση από µια άλλη πηγή για να την κάνουµε 
χρηµατοοικονοµικά εφικτή, πχ. µε επιχορήγηση από το κράτος , µε χρηµατοδοτική µίσθωση 
κλπ. ∆ιεξάγοντας την ανάλυση χρηµατοοικονοµικής εφικτότητας µπορούµε να εκτιµήσουµε 
το µέγεθος του απαιτούµενου ποσού χρηµατοδότησης. 
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 Αλλαγές στην εκτίµηση της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων µε βάση την 
εφαρµογή των νέων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) 
Η υιοθέτηση των ∆ΛΠ έχει ως πρωταρχικό στόχο την εναρµόνιση του τρόπου µε τον οποίο 
παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες στα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την µεγαλύτερη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων και 
την ευκολότερη συγκρισιµότητα των στοιχείων µεταξύ των διάφορων χωρών. 
Στη χώρα µας τα ∆ΛΠ υιοθετήθηκαν πρώτη φορά για τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων των χρήσεων που αρχίζουν από 1.1.2005 και έπειτα, όµως µέχρι στιγµής 
υποχρέωση τήρησης µε βάση τα ∆ΛΠ έχουν µόνο οι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 
εταιρείες. Στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2005, πρέπει να αναγραφούν για 
λόγους συγκρισιµότητας και τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης 2004, αναµορφωµένα µε 
βάση τα ∆ΛΠ. 
Παίρνουµε την περίπτωση µιας ανώνυµης επιχείρησης µε τα εξής στοιχεία: 
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Ισολογισµός 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

 
 
Με βάση τα ως άνω στοιχεία παρατηρούµε ότι υπάρχουν διαφορές στην παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης σε σχέση µε τον τρόπο υπολογισµού και 
απεικόνισής τους στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έναντι στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Συγκεκριµένα, η µεταβολή στην απεικόνιση των ιδίων κεφαλαίων και  των αποτελεσµάτων 
της εταιρείας παρατίθεται στους πιο κάτω πίνακες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
31/12/2004   

Ίδια κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί       257.294                                                                      
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων: 
• Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της δηµόσιας   
εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί                                                          -1.990    

• Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια Κεφάλαια στα έσοδα  
εποµένων χρήσεων καθώς και προσαρµογή των αποσβέσεών τους σύµφωνα 
µε τις ωφέλιµες οικονοµικές ζωές των παγίων.                                                      -9.358 

• Επίδραση των προσαρµογών της αξίας των παγίων λόγω αλλαγής συντελεστών 
     απόσβεσης σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή τους καθώς και αναπροσαρµογή της 
    αξίας κτήσεως τους                                                                                            15.515 
• Επίδραση στην αρχικά υπολογισθείσα υπεραξία των εξαγορασθείσων εταιριών        -27.350 
• Έξοδα ιδρύσεως εταιρειών, έξοδα ανάπτυξης ,αναδιοργάνωσης και  
αναδιάρθρωσης παραγωγών και εµπορικών δικτύων τα οποία είχαν   
κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν συµφώνα µε τα Ε.Λ.Π                                           -43.897 

• Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζηµίωση των εργαζοµένων 
λόγω συνταξιοδότησης                                                                                      - 8.557 

• Προσαρµογή λογαριασµών προβλέψεων σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π                              - 6.754 
• Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας                                                              14.109 
• Συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από την µετατροπή των  
οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου σε ξένο νόµισµα.                      5.172 

• Συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν κατά την ενοποίηση των  
οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών του Οµίλου σε ξένο νόµισµα.                    -12.568 

•  Αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών και χρηµατοδοτικών εργαλείων                   -5.911 
• Μετάθεση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους                                3.519 
• Μετάθεση αµοιβών ∆.Σ. στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους                                  30 
• ∆ιάφορες άλλες εγγραφές                                                                                      -336 
Σύνολο προσαρµογών                                                                                         -78.373 
Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα                          178.920 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
01/01 - 31/12/2004   

Αποτελέσµατα προ φόρων και δικαιωµάτων Μειοψηφίας                                    25.940 
όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί 
 
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων: 
• Μείωση Αποσβέσεων                                5.468 
• Προβλέψεις Προσωπικού   -1.315 
• Προβλέψεις Περιόδου                   -1.507 
• Έξοδα Αναδιοργάνωσης                   -2.104 
• Αναγνώριση Θετικών Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών          583 
Σύνολο προσαρµογών                       1.125 
Αποτελέσµατα κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα                    27.065 
 
Οι ανωτέρω αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας µετά την υιοθέτηση των 
∆ΛΠ, επηρεάζουν και την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. 
Η υιοθέτηση των νέων Προτύπων θα επηρεάσει και την αξιολόγηση των επενδύσεων καθώς 
οι αξίες βασικών µεγεθών που χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση, όπως οι πωλήσεις, το 
κόστος πωλήσεων, τα κέρδη, η αξία των δανείων και οι τόκοι αυτών, η αξία και η ωφέλιµη 
ζωή των παγίων, θα είναι διαφορετικές . 
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των επενδύσεων θα βασίζονται σε διαφορετικά:  
� Κόστος κεφαλαίου 
� Μελλοντικές εισροές  
    (CF = (S1 - S0) (1 - T) - (C1 - C0) (1 - T) + (D1 - D0) T +TV) 
� Κέρδη και αξία των περιουσιακών στοιχείων 
Ας δούµε τι αλλάζει αναλυτικά στα κριτήρια αξιολόγησης βασιζόµενοι στα στοιχεία της 
επιχείρησης µε τον πιο πάνω ισολογισµό. 
1) Καθαρά παρούσα αξία (NPV): 
Για τη διαδικασία εξεύρεσης της καθαράς παρούσας αξίας πρέπει να βρούµε το κατάλληλο 
επιτόκιο προεξόφλησης των ταµειακών ροών. Αυτό είναι το λεγόµενο κόστος κεφαλαίου το 
οποίο αποτελείται από: το κόστος δανείων µετά φόρων και την απαιτούµενη απόδοση του 
κοινού µετοχικού κεφαλαίου. Μετά την υιοθέτηση των ∆ΛΠ το κόστος κεφαλαίου αλλάζει: 
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Γνωρίζουµε ότι η αξία της εκροής που απαιτείται για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου 
ισούται µε την αρχική αξία αγοράς του περιουσιακού στοιχείου συν τις µεταβολές στο 
καθαρό κεφάλαιο κίνησης που συνεπάγεται η νέα επένδυση. Ως αρχική αξία αγοράς των 
παγίων παίρνουµε τα  22,52 εκατ. ευρώ και για µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης το 10% 
της αύξησης των πωλήσεων, οι οποίες µετά τα ∆ΛΠ µειώνονται λόγω επανεκτίµησης των 
αρχικών πωλήσεων. 
Για να βρούµε τις ταµειακές ροές προσθέτουµε τη µεταβολή στις πωλήσεις, αφαιρούµε τη 
µεταβολή στο κόστος πωλήσεων και προσθέτουµε τη µεταβολή στις αποσβέσεις 
(φοροελάφρυνση) και την παραµένουσα αξία της επένδυσης. 
∆ηλαδή: CF = (S1-S0)(1-T) - (C1-C0)(1-T) + (D1-D0)T + TV = 37,3 εκατ. ευρώ πριν και 
38,79 εκατ. ευρώ µετά τα ∆ΛΠ. 
Για να υπολογίζουµε την καθαρά παρούσα αξία. Παίρνουµε την παρούσα αξία των καθαρών 
ταµειακών ροών και αφαιρούµε από αυτές την παρούσα αξία των ταµειακών εκροών: 
NPV = 3,32 εκατ. ευρώ πριν και NPV = 1,71 εκατ. ευρώ µετά ∆ΛΠ 
Παρατηρούµε σηµαντική διαφορά στην αξία της καθαράς παρούσας αξίας (NPV) , µειώνεται 
σχεδόν στο µισό µετά τα ∆ΛΠ. 
Εάν η επένδυση είχε NPV κοντά στο 0, τότε µπορεί να είχαµε και απόρριψη αντί για 
αποδοχή του επενδυτικού σχεδίου. 
2) Κριτήριο εσωτερικού βαθµού απόδοσης (IRR) 
Ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης είναι το επίπεδο του προεξοφλητικού επιτοκίου που 
εξισώνει την παρούσα αξία των µελλοντικών ροών µε την αρχική δαπάνη (NPV=0). 
Υπολογίζουµε IRR = 8,016% µεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου 5,74%, κατά 2,276% 
πριν και  IRR = 8,801% µεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου 7,55%, κατά 1,251% µετά 
∆ΛΠ. 
Συµπεραίνουµε, ότι µετά τα ∆ΛΠ µια επένδυση απαιτεί µεγαλύτερο βαθµό εσωτερικής 
απόδοσης για να είναι αποδεκτή. 
 
 
 

Συστατικά µέρη κόστους κεφαλαίου ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ∆ΛΠ
Kd = Κόστος δανείου προ φόρων = τόκοι / κεφάλαιο 4,76% 5,35%
kd(1-T) = κόστος δανείου µετά φόρων (25%) 3,57% 4,01%
ROE= καθαρά κέρδη µετά φόρων / ίδια κεφάλαια 7,69% 11,48%
payout ratio = µερίσµατα / κέρδη 18,00% 17,36%
g= ρυθµός ανάπτυξης = ROE*(1-Payout ratio) 6,30% 9,48%
ks = Απαιτούµενη απόδοση κοινού µετοχικού 
κεφαλαίου = d1/p0 + αναµενόµενο g 7,91% 11,09%
κόστος κεφαλαίου = WACC = Kd (1-T) Wd + Ks Ws 5,74% 7,55%
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3) Αποδοτικότητα επενδυµένων κεφαλαίων (ROI) 
Ο δείκτης αποδοτικότητας υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά φόρων µε 
την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (αξία ενεργητικού). 
Υπολογίζουµε : 
ROI= 19.798.000/494.078.000 = 0,04 ή 4% και  
ROI= 20.539.000/465.448.000 = 0,044 ή 4,4% µετά ∆ΛΠ. 
Η αξία των κερδών είναι µεγαλύτερη και των περιουσιακών στοιχείων µικρότερη, άρα 
έχουµε αύξηση του ROI. 
4) Περίοδος επανάκτησης επενδυµένων κεφαλαίων και προεξοφληµένη payback 
period 
Η περίοδος επανάκτησης επενδυµένων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστηµα που 
θα χρειαστεί µέχρι η επένδυση να αποσβέσει πλήρως το αρχικό της κόστος. 
Υπολογίζουµε: 
•Περίοδος επανάκτησης κεφαλαίων = 7,28 έτη και µετά τα ∆ΛΠ: 7,22 έτη 
•Προεξοφληµένη περίοδος επανάκτησης κεφαλαίων = 7,75 έτη και µετά ∆ΛΠ: 7,85 έτη 
Στην πρώτη µέθοδο η αλλαγή στο χρόνο αποπληρωµής οφείλεται στις διαφορετικές ροές 
λόγω ∆ΛΠ, ενώ στη δεύτερη επιπρόσθετα και στην αλλαγή του κόστους κεφαλαίου. 
5) ∆είκτης κερδοφορίας (profitability index) 
Η µέθοδος του δείκτη κερδοφορίας στηρίζεται στην προεξόφληση των καθαρών ταµειακών 
ροών. Ορίζεται εάν διαιρεθεί το άθροισµα των παρουσών αξιών: των καθαρών ταµειακών 
εισροών όλης της ωφέλιµης ζωής της επένδυσης µε  το ποσό της αρχικής επένδυσης. 
Υπολογίζω: 
•PI = 25.842.906,67 / 22.520.000 = 1,147 
•Μετά τα ∆ΛΠ: PI = 24.230.069,55 / 22.520.000 = 1,076 
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Συµπεράσµατα 
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόστηκαν από την 1/1/2005. Οι αλλαγές που θα 
προκύψουν στην αξιολόγηση των επενδύσεων θα επηρεάσουν µόνο τις επενδύσεις που 
έχουν υλοποιηθεί µέσα στο 2005, προγενέστερες που έχουν ακόµα ροές και αυτές που θα 
γίνουν µια πενταετία έπειτα, καθώς οι προϋπολογισµοί έχουν γίνει µε στοιχεία που 
στηρίζονται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ).  
Λαµβάνοντας βέβαια υπ’ όψιν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις βάσει ΕΛΠ δεν µπορούν να 
συγκριθούν µε άλλες που έχουν εφαρµόσει τα ∆ΛΠ, εάν θέλουµε να κάνουµε προβλέψεις 
για το µέλλον, παίρνοντας στοιχεία των προηγούµενων πέντε ετών, η µόνη λύση είναι να τα 
µετατρέψουµε και αυτά βάσει ∆ΛΠ.  
Όσον αφορά την αξιολόγηση επενδύσεων από εδώ και πέρα: 
�Θα είναι πλέον πιο αξιόπιστη 
�Βασισµένη σε στοιχεία εκφρασµένα µε µεγαλύτερη διαφάνεια 
�Ορθότερο κόστος κεφαλαίου  
�Ακριβέστερη καθαρά παρούσα αξία 
Άρα, τα επενδυτικά σχέδια θα κρίνονται πιο ορθά και οι εταιρείες κάνοντας τις σωστές 
επενδύσεις θα µεγιστοποιούν την αξία τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 



 

1) ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
Παρακάτω παρατίθενται τα βασικότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι διαφορές τους µε 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: 
∆ΛΠ2 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» 
Ενώ µε τα ΕΛΠ οι τόκοι δανείων δεν επιβαρύνουν το κόστος κτήσης των αποθεµάτων, στα 
∆ΛΠ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ∆ΛΠ23, είναι δυνατό να περιέχονται. 
Επιπλέον, η τιµή κτήσης και η αποτίµηση των αποθεµάτων υπολογίζεται πλέον µόνο µε την 
µέθοδο FIFO ή Μέσου Σταθµικού Κόστους, και όχι µε άλλες µεθόδους όπως τη LIFO. Τα 
αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και αξίας 
ρευστοποίησης, χωρίς να λαµβάνεται καθόλου υπ’ όψιν η τρέχουσα τιµή όπως στα ΕΛΠ. 
 Τα µεγάλου αριθµού και µεγάλης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθέµατα µπορούν (ενώ στα 
ΕΛΠ αδύνατο) να αποτιµώνται µε τη µέθοδο των «Λιανικών Τιµών Πώλησης». Επιτρέπεται η 
αλλαγή µεθόδου αποτίµησης(ενώ στα ΕΛΠ αποτελούσε εξαίρεση), εφόσον η αλλαγή θα 
οδηγήσει σε ορθότερη παρουσίαση των γεγονότων και να αναφερθεί η επίπτωση στα 
αποτελέσµατα της αλλαγής της µεθόδου.  
Επιτρέπεται η συνολική αποτίµηση όµοιων ή συγγενών ειδών, ενώ στα ΕΛΠ σε κάθε 
περίπτωση εφαρµόζεται ο κανόνας της κατ’ είδος χαµηλότερης τιµής. Επιπλέον, δίνεται µια 
νέα δυνατότητα χρησιµοποίησης διαφορετικών µεθόδων προσδιορισµού του κόστους και 
αποτίµησης αποθεµάτων, τα οποία έχουν διαφορετική φύση και χρήση. 
Επί υποτίµησης αποθεµάτων κάτω του κόστους κτήσης αυτών η διαφορά υποτίµησης 
βαρύνει το κόστος των πωληµένων, ενώ στα ΕΛΠ η υποτιµηµένη αξία γίνονταν το κόστος 
κτήσης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης αύξησης της αξίας ρευστοποίησης του υποτιµηµένου 
αποθέµατος, αντιλογίζεται (ενώ στα ΕΛΠ, όχι) η διαφορά υποτίµησης και το αποτέλεσµα 
από την πώληση του αποθέµατος προσδιορίζεται από τη διαφορά: τιµή πώλησης – αρχικό 
κόστος κτήσης. 
Τα υλικά που κατέχονται για παραγωγή αποθεµάτων πχ. πρώτες ύλες, δεν αποτιµώνται 
κάτω του κόστους κτήσης τους στην περίπτωση που η αξία ρευστοποίησής τους είναι 
χαµηλότερη του κόστους (όπως αποτιµώντουσαν στα ΕΛΠ), όταν τα έτοιµα προϊόντα στα 
οποία θα ενσωµατωθούν αναµένεται να πωληθούν στον κόστος ή πάνω από αυτό.  
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Στο κόστος παραγωγής των προϊόντων πρέπει να συµπεριληφθούν οι αποσβέσεις επί της 
τυχόν αναπροσαρµοσµένης αξίας των πάγιων στοιχείων, οι προβλέψεις για συνταξιοδοτικές 
παροχές στο προσωπικό κλπ. 
2) Επί οµίλου εταιριών, η µητέρα εταιρεία πρέπει να επιλέξει τις µεθόδους αποτίµησης των 
αποθεµάτων που πρέπει να εφαρµόσουν οι ενοποιούµενες εταιρίες του οµίλου. 
3) Η εταιρεία πρέπει να εφαρµόσει µια κατάλληλη µέθοδο πρόβλεψης για τα βραδέως 
κινούµενα, τα πεπαλαιωµένα και τα πλεονασµατικά υπεραποθέµατα.   



 

∆ΛΠ8 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΑΘΗ» 
Λογιστικές πολιτικές είναι οι συγκεκριµένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες και 
πρακτικές, που εφαρµόζονται από την επιχείρηση για την κατάρτιση και παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. Η επιχείρηση πρέπει να επιλέγει και να εφαρµόζει τις λογιστικές 
πολιτικές µε συνέπεια. 
Μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές επιτρέπεται µόνο όταν απαιτείται από ∆ΛΠ, ή καταλήγει 
σε πιο αξιόπιστες οικονοµικές καταστάσεις, ή εάν η µεταβολή γίνεται κατά την πρώτη 
εφαρµογή του προτύπου και αντιµετωπίζεται µε τις µεταβατικές διατάξεις, ή εάν η µεταβολή 
γίνεται εκουσίως, ή η µεταβολή εφαρµόζεται αναδροµικά, ή ορίζεται η λογιστική 
αντιµετώπιση της µεταβολής, ή απαιτούνται γνωστοποιήσεις. Ενώ µε τα ΕΛΠ, η µεταβολή 
λογιστικής αρχής γίνεται µόνο ύστερα από έγκριση, δεν είναι αναδροµική και συνήθως 
αφορά µόνο µεταβολή µεθόδων αποτίµησης αποθεµάτων και συντελεστών απόσβεσης 
πάγιων στοιχείων. 
Λογιστική εκτίµηση είναι η προσαρµογή της λογιστικής αξίας περιουσιακού στοιχείου ή 
υποχρέωσης ή το ποσό περιοδικής ανάλωσης περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από 
εκτίµηση. Η επίδραση µεταβολής λογιστικής εκτίµησης καταχωρείται στα αποτελέσµατα της 
περιόδου που έγινε η µεταβολή και στα αποτελέσµατα µελλοντικών περιόδων, αν επιδρά και 
σε µελλοντικές περιόδους ή στην καθαρή θέση, αν η µεταβολή σχετίζεται µε στοιχείο της 
καθαρής θέσης, ή απαιτούνται γνωστοποιήσεις. Με βάση τα ΕΛΠ, η επίδραση της µεταβολής 
της λογιστικής µεθόδου καταχωρούνταν µόνο στα αποτελέσµατα χρήσεως (περιόδου ή 
µελλοντικών χρήσεων). 
Λογιστικά λάθη προηγούµενων περιόδων είναι παραλείψεις από κακές διατυπώσεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης µιας ή περισσότερων περιόδων, που προκύπτουν 
από παράλειψη χρήσης ή κακή χρήση αξιόπιστων πληροφοριών που ήταν διαθέσιµες κατά 
την έκδοση οικονοµικών καταστάσεων προηγούµενων χρήσεων. Τα σηµαντικά λάθη 
προγενέστερων περιόδων διορθώνονται αναδροµικά, στην πρώτη πλήρη σειρά οικονοµικών 
καταστάσεων που εγκρίνονται για έκδοση µετά την ανακάλυψή τους, µε την 
επαναδιατύπωση των συγκριτικών ποσών της προγενέστερης παρουσιαζόµενης περιόδου, ή 
όπου έγινε το λάθος, ή µε την επαναδιατύπωση των υπολοίπων έναρξης των περιουσιακών 
στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης για την παλαιότερη περίοδο, ή 
απαιτούνται γνωστοποιήσεις. Αντιθέτως, τα ΕΛΠ δεν αντιµετωπίζουν λάθη προγενέστερων 
περιόδων, µόνο τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων. 
∆ΛΠ10 «ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»  
Γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας του ισολογισµού «οψιγενή», είναι εκείνα τα 
γεγονότα που συµβαίνουν µεταξύ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού και της ηµεροµηνίας 
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων για έκδοση (ηµεροµηνία συνεδρίασης του ∆.Σ. 
στην οποία εγκρίνονται οι οικονοµικές καταστάσεις). Στα ΕΛΠ δεν υπάρχουν σαφής κανόνες 
για τα «οψιγενή» γεγονότα, απλώς τα κυριότερα αναγράφονται στην έκθεση του ∆.Σ. προς 
τη γενική συνέλευση των µετόχων.  



 

Τα «οψιγενή» γεγονότα διακρίνονται σε: 
- Γεγονότα που διαφωτίζουν τις συνθήκες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού (διορθωτικά γεγονότα). Για τα γεγονότα αυτά πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες 
προσαρµογές των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, µε επιβάρυνση ή µε 
ωφέλεια των αποτελεσµάτων της χρήσεως την οποία αφορά ο ισολογισµός. 
- Γεγονότα που αναφέρονται σε συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού (µη διορθωτικά γεγονότα). Για τα γεγονότα αυτά γνωστοποιείται η φύση κάθε 
γεγονότος (πχ. σεισµός, πυρκαγιά) και το εκτιµώµενο οικονοµικό αποτέλεσµα από αυτό. 
Όσον αφορά τα µερίσµατα πληρωτέα στους µετόχους και λοιπούς δικαιούχους, που 
ανακοινώνονται πριν την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καταχωρούνται στον υπολογισµό ως 
υποχρέωση. Αν η γνωστοποίηση των µερισµάτων γίνεται µετά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, τα µερίσµατα αυτά δεν καταχωρούνται στον ισολογισµό ως υποχρέωση, αλλά 
γνωστοποιούνται καταχωρούµενα διακεκριµένα στην καθαρή θέση του ισολογισµού ή στο 
προσάρτηµα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ1. Αντίθετα στα ΕΛΠ, τα µερίσµατα καταχωρούνται σε 
κάθε περίπτωση ως υποχρέωση στον ισολογισµό που εγκρίνεται από το ∆.Σ. για 
δηµοσίευση. Μόνο εάν τα µερίσµατα προορίζονται για αύξηση του κεφαλαίου 
καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση. 
Αν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η ∆ιοίκηση της εταιρείας προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τη λειτουργία της ή αν η οικονοµική κατάσταση 
της επιχείρησης επιδεινωθεί, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν πρέπει να καταρτιστούν στη 
βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. Στα ΕΛΠ, τα γεγονότα αυτά είτε αποσιωπούνται, 
είτε γίνεται µια σχετική παρατήρηση στο πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών. 
Επιβάλλεται η  γνωστοποίηση της ηµεροµηνίας έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων και 
του οργάνου που τις ενέκρινε (σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ που το όργανο έγκρισης ορίζεται 
ρητά το ∆.Σ. της εταιρείας). Εάν οι ιδιοκτήτες ή άλλοι έχουν το δικαίωµα να τροποποιήσουν 
τις οικονοµικές καταστάσεις µετά την έκδοση, η εταιρεία πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός 
αυτό. Σε αντίθεση η ελληνική νοµοθεσία (ν.2190/1920) παρέχει στη γενική συνέλευση των 
µετόχων το δικαίωµα τροποποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. 
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία οφείλει να προβεί στην απαραίτητη έρευνα για τον εντοπισµό των σηµαντικών 
γεγονότων που προέκυψαν µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ (01.01.2004) και τα 
οποία αναφέρονται σε καταστάσεις που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία αυτή. Τα γεγονότα 
αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ10 µε βάση όµως τις συνθήκες που 
υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ (01.01.2004) και όχι µε τις 
ενδεχοµένως οριστικοποιηµένες συνέπειες των γεγονότων αυτών κατά το χρόνο σύνταξης 
του ισολογισµού έναρξης εφαρµογής των ∆ΛΠ. 
∆ΛΠ12 «ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ» 
Σύµφωνα µε αυτό το ∆ΛΠ ο φόρος εισοδήµατος συνιστά δαπάνη. Ο φόρος εισοδήµατος της 
χρήσεως είναι το συνολικό ποσό του φόρου που βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως, 



 

δηλαδή καταχωρείται ως δαπάνη στο λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσεως».  Σε αντίθεση, 
κατά τα ΕΛΠ ο φόρος εισοδήµατος δεν συνιστά έξοδο, αντλείται από τη διάθεση των 
κερδών και καταχωρείται στο λογαριασµό «αποτελέσµατα προς διάθεση».  
Κατά τα ∆ΛΠ ο φόρος εισοδήµατος διακρίνεται σε τρέχοντα και σε αναβαλλόµενο φόρο.  
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος είναι το ποσό του πληρωτέου (εισπρακτέου) φόρου 
εισοδήµατος που αφορά το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµιά) της χρήσεως.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος είναι το ποσό του φόρου που θα πληρωθεί ή θα 
εισπραχθεί σε µελλοντικές περιόδους και προέρχεται από προσωρινές φορολογικές 
διαφορές. Υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών του ισολογισµού (λογιστική 
αξία µείον φορολογικά αναγνωριζόµενη αξία). Ο υπολογισµός του αναβαλλόµενου φόρου 
γίνεται µε βάση τα ποσοστά φορολόγησης που αναµένεται να ισχύσουν στη χρήση που θα 
πραγµατοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Επί αναπροσαρµογής µη 
αποσβέσιµου παγίου στοιχείου ,πχ. ενός γηπέδου, στην εύλογη αξία του, ο αναβαλλόµενος 
φόρος υπολογίζεται επί της αξίας ρευστοποίησης αυτού. Η δαπάνη του αναβαλλόµενου 
φόρου βαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία λογίζεται. Στην περίπτωση όµως 
που οι προσωρινές διαφορές έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή Θέση, ο αντίστοιχος 
αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση και όχι στα 
αποτελέσµατα. 
Απαγορεύεται η προεξόφληση των ποσών αναβαλλόµενων φόρων. Επιπλέον, δεν λογίζεται 
αναβαλλόµενος φόρος για µια φορολογική υποχρέωση που ενδέχεται να γεννηθεί µόνο 
ύστερα από απόφαση της ∆ιοίκησης της εταιρείας (πχ. σχηµατισµός αφορολόγητου 
αποθεµατικού). Στην περίπτωση αυτή, ο αναβαλλόµενος φόρος γνωστοποιείται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Η καταχώρηση απαίτησης για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 
πρέπει να γίνεται µόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο 
µέλλον κέρδη, ώστε να συµψηφίσει την παρούσα απαίτηση µε τη µέλλουσα φορολογική 
υποχρέωση. 
Σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ όπου δεν γίνεται διάκριση φόρου εισοδήµατος σε τρέχοντα και 
αναβαλλόµενο. Το ποσό του φόρου εισοδήµατος προκύπτει: λογιστικά κέρδη χρήσεως (+-) 
λογιστικές διαφορές (µόνιµες και προσωρινές) = φορολογητέο εισόδηµα επί φορολογικός 
συντελεστής. Έτσι δεν καταχωρείται στα βιβλία αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος. 
Τώρα όσον αφορά το φορολογικό πλεονέκτηµα των ζηµιών της χρήσεως κατά ∆ΛΠ, η ζηµιά 
χρήσεως, που µεταφέρεται σε επόµενη χρήση για συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη 
µιας επόµενης χρήσεως, εγκλείει µια φορολογική απαίτηση ίση µε το φόρο εισοδήµατος που 
θα καρπωθεί η επιχείρηση στην επόµενη χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η 
απαίτηση αυτή καταχωρείται (ενώ στα ΕΛΠ δεν καταγράφεται) όταν είναι βέβαιο και εκτός 
πάσης αµφιβολίας ότι η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη που θα 
καταστήσει εφικτό το συµψηφισµό της απαίτησης.  
Όσον αφορά την αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς της εταιρείας, οι καταχωρηµένες στα 
βιβλία φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις προσαρµόζονται ανάλογα. Οι διαφορές 
προσαρµογής καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ή κατά περίπτωση, στην καθαρή θέση. 



 

∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία οφείλει να προβεί στον εντοπισµό όλων των προσωρινών διαφορών και στον 
υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ή απαίτησης. 
∆ΛΠ14 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ» 
Το πρότυπο εφαρµόζεται όταν η επιχείρηση έχει πολλούς κλάδους εκµετάλλευσης ή πολλά 
υποκαταστήµατα ή θυγατρικές εταιρίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, που υπόκεινται 
σε διάφορους βαθµούς κινδύνων και διαφέρουν και ως προς την αποδοτικότητά τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο ενιαίος ισολογισµός και το ενιαίο αποτέλεσµα δεν βοηθούν στην 
πρόβλεψη της µελλοντικής πορείας της επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ απαιτούνται 
ελάχιστες γνωστοποιήσεις αναφερόµενες µόνο στις πωλήσεις. 
Το πρότυπο διακρίνει τους τοµείς της επιχείρησης σε επιχειρηµατικούς και γεωγραφικούς 
τοµείς. Επιπλέον διακρίνει τους τοµείς σε πρωτεύοντες (κίνδυνος και απόδοση επηρεάζονται 
από παραγόµενα προϊόντα) και δευτερεύοντες (από γεωγραφικές περιοχές παραγωγής). 
Επιπλέον, στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται οι σηµαντικοί τοµείς. Αυτοί είναι οι 
τοµείς που τα έσοδα , το αποτέλεσµα και τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι τουλάχιστον 
10% του αντίστοιχου συνολικού µεγέθους της επιχείρησης και οι τοµείς που πρέπει να 
συγκεντρώνουν συνολικά τουλάχιστον το 75% των εσόδων της επιχείρησης. 
Περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται από κοινού από δυο ή περισσότερους τοµείς 
πρέπει να κατανέµονται στους τοµείς, µόνο αν τα σχετικά έσοδα και έξοδά τους 
κατανέµονται επίσης σε αυτούς τους τοµείς. 
Το πρότυπο καθορίζει λεπτοµερώς γνωστοποιήσεις στις οποίες πρέπει να προβαίνει η 
επιχείρηση για τον πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τύπο πληροφόρησης.  
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Όλες οι επιχειρήσεις ενός οµίλου θα πρέπει να ταξινοµηθούν, για σκοπούς οικονοµικών 
πληροφοριών, κατά τοµέα. 
2) Θα πρέπει να εντοπιστούν οι σηµαντικοί επιχειρηµατικοί και γεωγραφικοί τοµείς και να 
καθοριστούν τα έσοδα, έξοδα, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κάθε τοµέα. 
3) Το παρόν Πρότυπο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την τυχόν σχεδίαση νέου λογιστικού 
σχεδίου της επιχείρησης, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του. 
∆ΛΠ16 «ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για όλα τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και λοιπά ενσώµατα 
πάγια στοιχεία. ∆εν υπάγονται στο παρόν πρότυπο τα ακίνητα επένδυσης, για τα οποία 
εφαρµόζεται το ∆ΛΠ40, και «τα κατεχόµενα για πώληση πάγια». Σε αντίθεση τα ενσώµατα 
πάγια κατά ΕΛΠ, δεν διαχωρίζονται ως άνω. 



 

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις αρχικής καταχώρησης, καταχωρούνται µόνο όταν 
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: να πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το 
κόστος του στοιχείου να µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ, όπου 
καταχωρούνται µόνο όταν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα των στοιχείων. 
Επιπλέον, η αξία αρχικής καταχώρησης των ακινήτων, περιλαµβάνει την συµβολαιογραφική 
αξία, τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεως (φόρος µεταβίβασης, συµβολαιογραφικά, κλπ) και 
τους τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου. Αντίθετα, στα ΕΛΠ περιλαµβάνεται µόνο η 
συµβολαιογραφική αξία και τα άλλα αποτελούν έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 
Η αξία αρχικής καταχώρησης παγίων, πλην ακινήτων, τόσο κατά ∆ΛΠ όσο και για ΕΛΠ, 
περιλαµβάνει την τιµολογιακή αξία, τα ειδικά έξοδα κτήσης και τις µεταγενέστερες δαπάνες, 
µόνο αν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη του πάγιου στοιχείου πέραν από την 
αρχική απόδοσή του (το τελευταίο ισχύει και για τα ακίνητα). 
Η µεταγενέστερη αποτίµηση της αξίας των ενσώµατων παγίων γίνεται µε τη βασική µέθοδο: 
το κόστος κτήσης και µε την εναλλακτική µέθοδο: της εύλογης αξίας τους. Ενώ µε τα ΕΛΠ η 
µέθοδος της εύλογης αξίας γίνεται µόνο µε τα ακίνητα, βάσει συντελεστών που καθορίζει το 
Υπουργείο Οικονοµικών. Η πιστωτική διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια και δεν διανέµεται κατά ∆ΛΠ, ενώ κατά ΕΛΠ η υπεραξία 
αναπροσαρµογής ακινήτων κεφαλαιοποιείται µε έκδοση µετοχών που διανέµονται δωρεάν 
στους µετόχους (ν.2065/1992).  
Όταν η εύλογη αξία ενός επανεκτιµώµενου στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική 
του αξία απαιτείται νέα επανεκτίµηση. Αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην εύλογη αξία 
απαιτείται ετήσια επανεκτίµηση, ενώ όταν οι µεταβολές είναι ασήµαντες δυνατό να 
απαιτείται επανεκτίµηση µόνο κάθε 3 έως 5 έτη. Ενώ κατά ΕΛΠ, η αναπροσαρµογή της αξίας 
µόνο των ακινήτων γίνεται ανά 4ετία µε βάση συντελεστές του Υπουργείου Οικονοµικών. Η 
διαφορά επανεκτίµησης πραγµατοποιείται µε τη χρησιµοποίηση του πάγιου στοιχείου και 
συνεπώς σύµµετρα µε την απόσβεσή του ή µε την πώλησή του, οπότε από το λογαριασµό 
«αποθεµατικό επανεκτίµησης» µεταφέρεται στα αποτελέσµατα εις νέον», ενώ µε τα ΕΛΠ 
κεφαλαιοποιείται. 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία υπόκεινται σε αποµείωση, όταν η λογιστική αξία τους µειωθεί 
κάτω από το ανακτήσιµο ποσό. Αντίθετα, κατά ΕΛΠ σε περίπτωση υποτίµησης ενσώµατου 
πάγιου στοιχείου διενεργείται πρόβλεψη, εφόσον η υποτίµηση προβλέπεται να είναι 
διαρκής. 



 

Για τις αποσβέσεις ισχύει κατά ∆ΛΠ, ότι η απόσβεση ενός ενσώµατου πάγιου στοιχείου 
γίνεται µε βάση την ωφέλιµη οικονοµική ζωή του και τον προσδοκώµενο ρυθµό ανάλωσης 
των οικονοµικών ωφελειών που απορρέουν από το στοιχείο. Οι ωφέλιµες ζωές είναι: για τα 
κτίρια 30- 80 έτη, για το µηχανολογικό εξοπλισµό 6-15 έτη, για τα αυτοκίνητα 4-6 έτη και 
για τον λοιπό εξοπλισµό 5-7 έτη. Ενώ κατά ΕΛΠ, διενεργούνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που δεν ανταποκρίνονται, κατά κανόνα, στην οικονοµική ωφέλιµη ζωή των 
στοιχείων. Επιπλέον, κατά ∆ΛΠ, κάθε τµήµα στοιχείου των ενσώµατων παγίων, το κόστος 
του οποίου είναι σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό κόστος του στοιχείου, θα πρέπει να 
αποσβένεται ξεχωριστά (κατά ΕΛΠ ίδιοι συντελεστές απόσβεσης).  
Όταν σηµαντικά ανταλλακτικά και εφεδρικός εξοπλισµός πληρούν τον ορισµό του 
ενσώµατου πάγιου στοιχείου ή όταν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν µόνο για ένα 
ενσώµατο πάγιο στοιχείο, τότε αντιµετωπίζονται λογιστικά ως ενσώµατα πάγια στοιχεία. Σε 
αντίθεση µε τα ΕΛΠ, όπου τα ανταλλακτικά εντάσσονται πάντοτε στην κατηγορία των 
αποθεµάτων και επιβαρύνουν το κόστος ή τα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την  
ανάλωσή τους. 
Για την καταστροφή των ενσώµατων πάγιων στοιχείων το Πρότυπο ορίζει ότι οι αποµειώσεις 
ή ζηµιές ενσώµατων παγίων πρέπει να καταχωρούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ36, ότι η σχετική 
απαίτηση για αποζηµίωση καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν εισπράττεται και ότι η 
αποκατάσταση της ζηµιάς αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ16, δηλαδή τα τρία αυτά 
γεγονότα αντιµετωπίζονται χωριστά, σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ όπου αντιµετωπίζονται ως 
ενιαίο γεγονός. 
Όσον αφορά την αντικατάσταση µερών ενσώµατων πάγιων στοιχείων, το κόστος 
αντικατάστασης επαυξάνει τη λογιστική αξία των στοιχείων εάν πληρούνται τα κριτήρια 
καταχώρησης των ενσώµατων πάγιων στοιχείων. Η αναπόσβεστη αξία των µερών που 
αντικαθίστανται διαγράφεται. Σε αντίθεση τα ΕΛΠ ορίζουν ότι το κόστος αντικατάστασης 
επαυξάνει το κόστος κτήσης των παγίων, µόνο αν οι δαπάνες χαρακτηριστούν ως δαπάνες 
βελτίωσης και το αναπόσβεστο κόστος των µερών που αντικαθίσταται δεν διαγράφεται. 
Σχετικά µε το κόστος επιθεώρησης, προσαυξάνει τη λογιστική αξία του ενσώµατου παγίου, 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης των ενσώµατων παγίων και τυχόν 
αναπόσβεστο κόστος προηγούµενης επιθεώρησης διαγράφεται. Αντιθέτως, κατά ΕΛΠ, το 
κόστος της επιθεώρησης βαρύνει τα έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται ή κατά 
περίπτωση χαρακτηρίζεται ως έξοδο πολυετούς απόσβεσης. 
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία πρέπει να αποφασίσει µε ποια µέθοδο θα παρακολουθεί τα προαναφερόµενα 
πάγια στοιχεία: µε τη βασική µέθοδο του κόστους ή  µε την εναλλακτική µέθοδο της 
εύλογης αξίας ή µε τη χρησιµοποίηση της ευχέρειας που παρέχει το ∆ΠΧΠ1 του «οιονεί 
κόστους». Ανάλογα µε τη µέθοδο που θα επιλεγεί θα είναι και οι λογιστικές εγγραφές 
προσαρµογής στα ∆ΛΠ. 
2) Η εταιρεία πρέπει να προβεί σε test αποµείωσης των σηµαντικότερων πάγιων στοιχείων 
της  κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ.  



 

3) Πρέπει να καταρτίσει και να τηρείται ιδιαίτερο «µητρώο παγίων στοιχείων» και να 
εκτιµηθεί η ωφέλιµη διάρκεια ζωής καθενός ενσώµατου πάγιου στοιχείου. Εάν εφαρµοστεί η 
µέθοδος του κόστους κτήσης, µε τις διαφορές προσαρµογής των αποσβέσεων 
προσαρµόζεται ανάλογα ο λογαριασµός «Αποσβεσθέντα πάγια» µε χρέωση ή πίστωση του 
λογαριασµού «Αποτελέσµατα εις νέο / ∆ιαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
∆ΛΠ17 «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται σε λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές µε βάση την οικονοµική 
ουσία και όχι τον τύπο της σύµβασης (κατά ΕΛΠ δεν γίνεται διάκριση, θεωρούνται όλες 
λειτουργικές). 
Μια σύµβαση χαρακτηρίζεται χρηµατοδοτική όταν ο µισθωτής υποχρεούται να αγοράσει το 
µίσθιο ή ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να αγοράσει το µίσθιο στο τέλος της µίσθωσης και 
είναι σφόδρα πιθανό ότι θα προβεί στην αγορά του λόγω του χαµηλού τιµήµατος που θα 
καταβάλει σε σύγκριση µε την αξία του µισθίου ή η διάρκεια της µίσθωσης προσεγγίζει την 
οικονοµική ωφέλιµη ζωή του µισθίου ή η παρούσα αξία των µισθωµάτων στην έναρξη της 
µίσθωσης προσεγγίζει την εύλογη αξία του µισθίου ή το µίσθιο είναι εξειδικευµένης φύσης 
που µόνο ο µισθωτής µπορεί να το χρησιµοποιήσει ή ο µισθωτής µπορεί να ακυρώσει τη 
µίσθωση αποζηµιώνοντας τον εκµισθωτή ή ο µισθωτής φέρει τον κίνδυνο και το όφελος από 
τις µεταβολές στην υπολειµµατική αξία του µισθίου ή ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να 
συνεχίσει τη µίσθωση για επιπλέον περίοδο µε µίσθωµα χαµηλότερο του αγοραίου 
µισθώµατος. Λειτουργική χαρακτηρίζεται η µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική. 
Όσον αφορά τη λογιστική της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο µισθωτής καταχωρεί το µίσθιο 
ως στοιχείο του ενεργητικού (µε την παρούσα αξία των µισθωµάτων που βρίσκεται µε βάση 
το πραγµατικό επιτόκιο της µίσθωσης ή µε την εύλογη αξία του µισθίου) µε ισόποση 
καταχώρηση σχετικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή. Επιπλέον, ο µισθωτής κατανέµει τα 
µισθώµατα που καταβάλλει σε δαπάνη τόκου που καταχωρεί στα έξοδα και σε χρεολύσιο 
που καταχωρεί σε µείωση της υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή. Τις αποσβέσεις τις λογίζει 
επί της καταχωρηµένης αξίας του µισθίου µε βάση το ποσοστό απόσβεσης των όµοιων 
στοιχείων ενεργητικού ή αν προβλέπει ότι δεν θα αποκτήσει το µίσθιο, µε βάση τη διάρκεια 
της µίσθωσης. Ενώ για τη λειτουργική µίσθωση ισχύει, ότι ο µισθωτής καταχωρεί στα έξοδα 
της χρήσεως τα µισθώµατα που καταβάλλει µε βάση την αρχή του «δεδουλευµένου», ο δε 
εκµισθωτής στα έσοδα της χρήσεως µε βάση την ίδια αρχή. 
  ∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία θα πρέπει να προβεί στην εξέταση όλων των υφιστάµενων µισθώσεων και 
στην ταξινόµηση αυτών σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µε βάση την οικονοµική ουσία 
µάλλον, παρά τη νοµική µορφή τους. 
2) Η διαφορά προσαρµογής της λογιστικής αξίας των µισθίων και των αποσβέσεων 
καταχωρείται στο λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο / ∆ιαφορά προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 



 

3) Για καθεµία χρηµατοδοτική µίσθωση θα πρέπει να εκτιµηθεί η εύλογη αξία του µισθίου 
κατά την έναρξη της µίσθωσης, να καταρτιστεί πίνακας εξυπηρέτησης της µίσθωσης και να 
υπολογίσει τις αποσβέσεις των µισθίων. 
∆ΛΠ18 «ΕΣΟ∆Α» 
Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να καταχωρείται, όταν πληρούνται όλοι οι  
ακόλουθοι όροι: 
- η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη 
της κυριότητας των αγαθών, 
- η επιχείρηση παύει να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο βαθµό που 
συνήθως σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό έλεγχο πάνω στα 
πωληθέντα αγαθά, 
- το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, 
- πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα εισρεύσουν 
στην επιχείρηση, και, 
- τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν σε σχέση µε τη 
συναλλαγή, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα.  
Επιπλέον το Πρότυπο διακρίνει πολλές περιπτώσεις εσόδων από παροχή υπηρεσιών και 
καθορίζει το χρόνο πραγµατοποίησης των εσόδων αυτών. 
Αντίθετα µε τα ΕΛΠ , το αντίτιµο της πώλησης είναι έσοδο από τη στιγµή εκείνη που η 
πώληση θεωρείται πραγµατοποιηµένη, δηλαδή αφότου το εµπόρευµα εξάγεται από την 
αποθήκη και παραδίνεται στον αγοραστή και καταχωρείται µε την τιµολόγηση των 
πωληθέντων. 
Όσον αφορά τα έσοδα από τόκους, οι τόκοι καταχωρούνται βάση της αρχής του 
δεδουλευµένου και υπολογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου (η οποία  
µέθοδος δεν χρησιµοποιείται στα ΕΛΠ). Η πραγµατική απόδοση (πραγµατικό επιτόκιο) ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το απαιτούµενο επιτόκιο για την προεξόφληση των 
µελλοντικών ταµιακών εισπράξεων που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την αρχική 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Το έσοδο από τόκους περιλαµβάνει το 
δεδουλευµένο µέρος των διαφορών υπό ή υπέρ το άρτιο ή οποιωνδήποτε άλλων διαφορών 
µεταξύ της αρχικής λογιστικής αξίας ενός χρεωστικού τίτλου και του κατά τη λήξη 
εισπρακτέου ποσού του. 
Τα έσοδα από µερίσµατα πρέπει να καταχωρούνται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα των 
µετόχων να τα εισπράξουν. Όταν διανέµονται µερίσµατα από τα προ της απόκτησης των 
µετοχών καθαρά κέρδη, τα µερίσµατα αυτά µειώνουν το κόστος αγοράς των µετοχών, κάτι 
που δεν ισχύει µε βάση τα ΕΛΠ όπου σε κάθε περίπτωση τα µερίσµατα συνιστούν έσοδα. 



 

∆ΛΠ20 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
Κρατική υποστήριξη είναι το µέτρο που λαµβάνει το Κράτος για την παροχή οικονοµικού 
οφέλους στην επιχείρηση. Κυριότερη µορφή είναι οι επιχορηγήσεις που συχνά λέγονται και 
ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή πριµοδοτήσεις. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται µόνο όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η 
επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους επιχορήγησης (αυτός ο έλεγχος δεν γίνεται στα 
ΕΛΠ)  και ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. 
Οι επιχορηγήσεις για απόκτηση στοιχείων ενεργητικού καταχωρούνται: είτε στην πίστωση 
του λογαριασµού «έσοδα επόµενων χρήσεων», είτε αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των 
επιχορηγούµενων στοιχείων του ενεργητικού, σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ όπου καταχωρείται 
στην πίστωση του λογαριασµού (41.10) ιδίων κεφαλαίων. Οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να 
καταχωρούνται απευθείας σε λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων. Η επιχορήγηση που 
αντιµετωπίζεται ως «έσοδο επόµενων χρήσεων» πρέπει να µεταφέρεται στα έσοδα των 
επόµενων χρήσεων κατά τρόπο συστηµατικό. 
Οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη εξόδων ή ζηµιών ή  για οικονοµική ενίσχυση είναι δυνατό 
να καταχωρηθούν κατά ∆ΛΠ στην πίστωση λογαριασµού εσόδου ή στην πίστωση των 
λογαριασµών των δαπανών στις οποίες αφορούν οι επιχορηγήσεις, ενώ κατά ΕΛΠ 
καταχωρούνται πάντοτε στα έσοδα. Η επιχορήγηση που δίνεται από το κράτος στην 
επιχείρηση για την κάλυψη πραγµατοποιηµένων εξόδων ή ζηµιών πρέπει να λογίζεται ως 
ανόργανο έσοδο της χρήσεως στην οποία δηµιουργείται το δικαίωµα της είσπραξής της.  Η 
επιχορήγηση που χορηγείται από το κράτος για άµεση οικονοµική ενίσχυση της επιχείρησης 
(και όχι ως κίνητρο για την πραγµατοποίηση ορισµένων δαπανών)  καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία η επιχείρηση νοµιµοποιείται να την εισπράξει. Η 
επιχορήγηση που χορηγείται από το κράτος στην επιχείρηση για την κάλυψη εξόδων ή 
ζηµιών προηγούµενων χρήσεων καταχωρείται στη χρήση που γεννάται το δικαίωµα 
είσπραξης. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη µέθοδο που ακολουθεί για τη λογιστική 
παρακολούθησης της επιχορήγησης.  
Κατά ∆ΛΠ η επιχορήγηση που δεν εισπράττεται αλλά εκπίπτει από υποχρεώσεις προς το 
δηµόσιο, εξοµοιώνεται µε εισπραττόµενη επιχορήγηση, ενώ κατά ΕΛΠ η µείωση της 
φορολογίας δεν αντιµετωπίζεται λογιστικά ως επιχορήγηση.  



 

∆ΛΠ21 «ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ» 
Η αρχική καταχώρηση γίνεται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας συναλλαγής. Τα νοµισµατικά 
στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται µε την ισοτιµία της 
ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ιστορικό 
κόστος σε ξένο  νόµισµα εξακολουθούν να εµφανίζονται µε  την ισοτιµία της αρχικής 
καταχώρησης. Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εµφανίζονται στα βιβλία µε την εύλογη αξία 
τους σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν όταν προσδιορίστηκαν οι 
εύλογες αξίες (κατά ΕΛΠ δεν επιτρέπεται η απεικόνιση στην εύλογη αξία). 
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές (πραγµατοποιηµένες και εξ αποτιµήσεως) 
καταχωρούνται κατά κανόνα, στα αποτελέσµατα χρήσεως. Όµοια µε τα ΕΛΠ οι χρεωστικές 
συναλλαγµατικές διαφορές (πραγµατοποιηµένες και εξ αποτιµήσεως) βαραίνουν τα 
αποτελέσµατα χρήσεως, µε εξαίρεση αυτές που προέρχονται από δάνεια ή πιστώσεις που 
διατέθηκαν για την απόκτηση πάγιων στοιχείων (πάνε στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης). 
Όµως κατά ΕΛΠ πάλι, οι µη πραγµατοποιηµένες πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές από 
αποτίµηση βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταφέρονται υπό µορφή 
πρόβλεψης στην επόµενη χρήση, οπότε µετά την είσπραξη των απαιτήσεων και την 
εξόφληση των υποχρεώσεων από την αποτίµηση των οποίων προήλθαν µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 
  ∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 16.15 «συναλλαγµατικές 
διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων» στο λογαριασµό  
« Αποτελέσµατα εις νέο / ∆ιαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
2) Μεταφορά του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού 44.14 «προβλέψεις για 
συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων» στο λογαριασµό 
«Αποτελέσµατα εις νέο / ∆ιαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
∆ΛΠ23 «ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ» 
Κόστος δανεισµού είναι οι τόκοι των δανείων και οι λοιπές δαπάνες που πραγµατοποιεί η 
επιχείρηση για τη λήψη δανείων. Ειδικότερα, κόστος δανεισµού που δυνατό να βαρύνει το 
κόστος κτήσης ενός µη άµεσα εκµεταλλεύσιµου περιουσιακού στοιχείου είναι το κόστος 
εκείνο που η επιχείρηση θα είχε αποφύγει αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί η επενδυτική 
δαπάνη για το περιουσιακό αυτό στοιχείο. 
Όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό υπάρχουν δυο µέθοδοι: η βασική µέθοδος, όπου ο τόκος 
βαρύνει τα έξοδα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
χρησιµοποίησης των δανείων και η εναλλακτική µέθοδος, όπου ο τόκος βαρύνει το κόστος 
των µη άµεσα εκµεταλλεύσιµων περιουσιακών στοιχείων και αποσβένεται µε τους 
συντελεστές απόσβεσης των στοιχείων αυτών. Η εναλλακτική µέθοδος είναι διαφορετική 
στα ΕΛΠ, όπου ο τόκος δεν βαρύνει το κόστος του παγίου, αλλά αντιµετωπίζεται ως έξοδο 
πολυετούς απόσβεσης και αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε µέσα στην επόµενη πενταετία 
τµηµατικά. 



 

Οι κεφαλαιοποιούµενοι τόκοι συνιστούν συστατικό στοιχείο του κόστους των οικείων 
παγίων, ενώ κατά ΕΛΠ έξοδο πολυετούς απόσβεσης. Η κατασκευαστική περίοδος, οι τόκοι 
της οποίας κεφαλαιοποιούνται καταλαµβάνει αποκλειστικά την περίοδο που διαρκεί η 
κατασκευή του παγίου και οι τόκοι υπολογίζονται επί του επενδυµένου κεφαλαίου. Ενώ 
κατά ΕΛΠ, η κατασκευαστική περίοδος αρχίζει από τη λήψη του δανείου και οι τόκοι δεν 
υπολογίζονται επί του επενδυµένου κεφαλαίου. Επιπλέον, κατά ∆ΛΠ κοστολογούνται οι 
τόκοι του επενδυµένου κεφαλαίου, ανεξάρτητα αν το επενδυµένο κεφάλαιο προέρχεται από 
ειδικό δάνειο που ελήφθη για την επένδυση ή από γενικό δανεισµό. Αντίθετα, στα ΕΛΠ 
κοστολογούνται µόνο οι τόκοι των ειδικών δανείων που ελήφθησαν για την επένδυση. 
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το Πρότυπο, οι τόκοι δανείων δυνατό να 
επιβαρύνουν το κόστος των αποθεµάτων (τα ΕΛΠ το αποκλείουν αυτό).  
∆ΛΠ36 «ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 
Το πρότυπο καθιερώνει τον βασικό κανόνα ότι η λογιστική αξία (ιστορικό κόστος ή εύλογη 
αξία) κάθε στοιχείου δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη του ανακτήσιµου ποσού (δηλαδή του 
µεγαλύτερου ποσού µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας κτήσης του 
στοιχείου). 
Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµιακών ροών από τη χρήση του 
στοιχείου, προεξοφλούµενες µε κατάλληλο επιτόκιο. Αν δεν µπορούν να προσδιοριστούν οι 
ταµιακές ροές του στοιχείου λαµβάνονται οι ταµιακές ροές της µονάδας στην οποία ανήκει 
το εξεταζόµενο για αποµείωση στοιχείο. Αντίθετα κατά ΕΛΠ δεν λαµβάνεται υπόψη η αξία 
χρήσης για την εκτίµηση της εύλογης αξίας ενός ενσώµατου πάγιου στοιχείου. 
Η ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα «αποτελέσµατα χρήσεως», εκτός εάν για το 
συγκεκριµένο πάγιο υπάρχει στην Καθαρή Θέση «αποθεµατικό επανεκτίµησης», οπότε ο 
λογαριασµός αυτός χρεώνεται µέχρι να εξισωθεί και το ακάλυπτο ποσό της ζηµιάς βαρύνει 
τα «αποτελέσµατα χρήσεως». Κατά ΕΛΠ σε περίπτωση υποτίµησης ενσώµατου παγίου, 
σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη, ώστε η αποτίµησή του να γίνεται στη χαµηλότερη τιµή 
µεταξύ της τιµής κτήσης και της υποτιµηµένης τρέχουσας αξίας, η οποία πρόβλεψη βαρύνει 
τα αποτελέσµατα χρήσης. 
Η αναστρεφόµενη ζηµιά δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση της λογιστικής αξίας που θα είχε 
το στοιχείο αν δεν είχε γίνει η αποµείωση. Η αναστρεφόµενη ζηµιά καταχωρείται ως έσοδο 
στα αποτελέσµατα χρήσης αν το στοιχείο ενεργητικού απεικονίζεται στο κόστος κτήσης του 
ή καταχωρείται σε αύξηση του λογαριασµού Καθαρής Θέσης «αποθεµατικό επανεκτίµησης» 
αν το στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία. Αντίθετα κατά ΕΛΠ η δαπάνη της 
πρόβλεψης δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και ο αντιλογισµός της διενεργηθείσας 
πρόβλεψης θεωρείται ως έκτακτο έσοδο (αν και προαιρετικός). 
  ∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία πρέπει να ερευνήσει µήπως υπάρχουν πάγια στοιχεία που να έχουν υποστεί 
αποµείωση, λαµβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ενδείξεις περί αποµείωσης. 



 

2) Εάν η επιχείρηση διαπιστώσει ότι ορισµένα στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση πρέπει να 
προβεί σε προσδιορισµό της ζηµιάς αποµείωσης, την οποία πρέπει να καταχωρήσει 
απευθείας στο λογαριασµό «αποτελέσµατα εις νέο / διαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
∆ΛΠ37 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» 
Πρόβλεψη είναι µια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού και βαρύνει τα αποτελέσµατα 
χρήσεως όταν: 
- η επιχείρηση έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) που πηγάζει από ένα 
γεγονός του παρελθόντος, 
- είναι πιθανό ότι θα προκύψει µια εκροή πόρων για το διακανονισµό της πρόβλεψης, και 
- µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση για το ποσό της δέσµευσης. 
Οπότε κατά το Πρότυπο η πρόβλεψη είναι βέβαια υποχρέωση και η αβεβαιότητα αναφέρεται 
µόνο στο χρόνο και το ποσό, ενώ κατά τα ΕΛΠ η αβεβαιότητα περιλαµβάνει και την ύπαρξη 
του ζηµιογόνου γεγονότος. 
Το ποσό της πρόβλεψης πρέπει να είναι το εκτιµώµενο ποσό της δαπάνης που απαιτείται για 
να διακανονιστεί η δέσµευση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Επιπλέον, το ποσό 
πρέπει να είναι η παρούσα αξία της εκτιµώµενης δαπάνης, όταν η επίδραση από τη 
διαχρονική αξία του χρήµατος εκτιµάται ουσιώδης (στα ΕΛΠ δεν προεξοφλούνται). 
Υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που διέπουν τις προβλέψεις: 
- ∆εν πρέπει να διενεργούνται προβλέψεις για λειτουργικά έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν 
στο µέλλον καθώς και για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές. 
- Οι προβλέψεις πρέπει να επανεκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και να 
αναστρέφονται αν δεν είναι του λοιπού πιθανό ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων για το 
διακανονισµό της πρόβλεψης. 
- Η πρόβλεψη πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για δαπάνες για τις οποίες η πρόβλεψη έχει 
σχηµατιστεί. 
- Η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί ένα πίνακα που να εµφανίζει την κίνηση των 
προβλέψεων κατά κατηγορία προβλέψεων. 
Ενδεχόµενη υποχρέωση είναι µια πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του 
παρελθόντος και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο από την πραγµατοποίηση ή όχι 
των µελλοντικών αβέβαιων γεγονότων όχι εξ’ ολοκλήρου µέσα στον έλεγχο της 
επιχείρησης. Επίσης ενδεχόµενη υποχρέωση είναι µια παρούσα δέσµευση, για την οποία δεν 
είναι πιθανό να απαιτηθεί µια εκροή πόρων ή το απαιτούµενο ποσό για το διακανονισµό της 
δέσµευσης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και συνεπώς δεν µπορεί να καταχωρηθεί. 
Επιπλέον, για την ενδεχόµενη υποχρέωση δεν καταχωρείται πρόβλεψη, αλλά γίνεται 
γνωστοποίηση. Αντίθετα κατά ΕΛΠ δεν γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ πρόβλεψης και 
ενδεχόµενης υποχρέωσης, αλλά περιλαµβάνεται στην πρόβλεψη και δεν διαβαθµίζει την 
πιθανότητα επέλευσης του ζηµιογόνου γεγονότος όπως ζητεί το Πρότυπο. 



 

Ενδεχόµενη απαίτηση είναι µια πιθανή απαίτηση, που προκύπτει από γεγονότα του 
παρελθόντος, και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µε την πραγµατοποίηση ή µη 
αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, όχι εξολοκλήρου µέσα στον έλεγχο της επιχείρησης. Η 
επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί καµία ενδεχόµενη απαίτηση. 
Επαχθής σύµβαση είναι αυτή της οποίας τα έξοδα εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων υπερβαίνουν τα οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να ληφθούν. 
Αναδιάρθρωση επιχείρησης είναι ένα πρόγραµµα µε το οποίο ουσιαστικά αλλάζει είτε το 
πεδίο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, είτε ο τρόπος µε τον οποίο η δραστηριότητα 
αυτή καθοδηγείται. Καταχωρείται πρόβλεψη µόνο αν συντρέχουν οι τρεις προϋποθέσεις που 
θέτει το Πρότυπο για την καταχώρηση πρόβλεψης (αντίθετα στα ΕΛΠ αυτό αντιµετωπίζεται 
ως έξοδο πολυετούς απόσβεσης). 
Πρόβλεψη για περιβαντολογικούς παράγοντες καταχωρείται µόνο αν υπάρχει νοµική ή 
τεκµαιρόµενη δέσµευση για µελλοντική αποκατάσταση του περιβάλλοντος (στα ΕΛΠ 
βαρύνουν τη χρήση που πραγµατοποιούνται). 
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η εταιρεία οφείλει να προβεί σε επισκόπηση όλων των υφιστάµενων προβλέψεων για να 
βεβαιωθεί ότι η καταχώρηση και αποτίµησή τους εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις του 
Προτύπου. 
2) Η εταιρεία οφείλει να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να διενεργηθεί 
πρόβλεψη, πχ. πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 
3) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπει το Πρότυπο, πρέπει να διενεργηθεί 
σχετική πρόβλεψη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταρτιστούν λεπτοµερή επίσηµα 
σχέδια και διαδικασίες, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση εκτίµησης του ποσού της 
πρόβλεψης. 
4) Εάν πριν τη µετάβαση στα ∆ΛΠ έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί 
στο λογαριασµό 16.17 «έξοδα αναδιοργάνωσης» ή 16.19 «έξοδα µετεγκατάστασης», οι 
δαπάνες αυτές πρέπει να µεταφερθούν σε χρέωση του «αποτελέσµατα εις νέο / διαφορές 
προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
5) Η εταιρεία πρέπει να εκτιµήσει τις δαπάνες που θα πραγµατοποιήσει για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και να υπολογίσει την παρούσα αξία αυτών. Η πίστωση 
του λογαριασµού της πρόβλεψης θα γίνει µε χρέωση του  «αποτελέσµατα εις νέο / διαφορές 
προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
∆ΛΠ38 «ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» 
Άυλο στοιχείο είναι ένα αναγνωρισµένο µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική 
υπόσταση που κατέχεται για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για 
εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. Αυτός ο ορισµός είναι διαφορετικός από 
αυτό των ΕΛΠ, όπου άυλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά τα 
οποία είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο 



 

συναλλαγής, είτε µόνα, είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα και έχουν σκοπό να 
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για περισσότερο από ένα έτος. 
Ένα άυλο στοιχείο καταχωρείται µόνο όταν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις 
προϋποθέσεις:  
- αναγνωρισιµότητα του στοιχείου, 
- έλεγχος του στοιχείου από την επιχείρηση, 
- προσδοκία απόκτησης µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών από το στοιχείο. 
∆εν καταχωρείται η εσωτερικώς δηµιουργούµενη υπεραξία όταν δεν συγκεντρώνει τα 
προαναφερόµενα χαρακτηριστικά πχ. το άυλο στοιχείο που προκύπτει από την εκπαίδευση 
προσωπικού. 
Πρέπει να γίνει διαχωρισµός των άυλων στοιχείων µε τις δαπάνες έρευνας – ανάπτυξης. 
Έρευνα είναι η πρωτότυπη και προγραµµατισµένη συστηµατική εξέταση που αναλαµβάνεται 
µε την προσµονή της απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης και αντίληψης. Οι 
δαπάνες έρευνας βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία πραγµατοποιούνται. 
Ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ευρηµάτων της έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα 
πρόγραµµα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, προϊόντων, 
διαδικασιών ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής ή χρήσης. Η 
ανάπτυξη είναι ένα προχωρηµένο επόµενο στάδιο της έρευνας. Το κόστος ανάπτυξης, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το Πρότυπο, εγγράφεται ως κόστος κτήσης 
του άυλου στοιχείου. Κατά ΕΛΠ δεν γίνεται διαχωρισµός δαπανών ερευνών από της 
ανάπτυξης, καταχωρούνται δε αφού ολοκληρωθούν στα άυλα στοιχεία ή εάν δεν αφορά 
πραγµατική παραγωγή έργου µακροχρόνιας αξιοποίησης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της 
χρήσεως στην οποία πραγµατοποιείται. 
Τα άυλα στοιχεία καταχωρούνται στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα αποτιµώνται είτε 
στο κόστος, είτε στην εύλογη αξία τους. Η λογιστική παρακολούθηση των άυλων πάγιων 
στοιχείων είναι σχεδόν όµοια µε τη λογιστική παρακολούθηση των ενσώµατων παγίων, 
δηλαδή παρακολουθούνται είτε µε τη βασική µέθοδο του κόστους είτε µε την εναλλακτική 
µέθοδο της εύλογης αξίας, ενώ µε τα ΕΛΠ αποτιµώνται πάντοτε στο κόστος κτήσης 
µειωµένο µε τις σωρευτικές αποσβέσεις. 
Τα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Το κόστος των 
άυλων στοιχείων µε περιορισµένη διάρκεια ζωής κατανέµεται µε συστηµατικό τρόπο στη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους που εκτιµάται από την επιχείρηση. Η µέθοδος της 
απόσβεσης πρέπει να βασίζεται στο ρυθµό άντλησης των οικονοµικών ωφελειών από την 
οικονοµική µονάδα και αν ο ρυθµός αυτός δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα εφαρµόζεται η 
ευθεία µέθοδος. Το κόστος των άυλων στοιχείων µε απροσδιόριστη διάρκεια ζωής δεν 
υποβάλλεται σε απόσβεση, αλλά υπόκειται σε έλεγχο για αποµείωση, τουλάχιστον ετησίως. 
Η υπεραξία δεν υποβάλλεται σε απόσβεση, αλλά ελέγχεται για αποµείωση (αντίθετα στα 
ΕΛΠ αποσβένεται). 



 

Όσον αφορά τις δαπάνες που ωφελούν περισσότερες χρήσεις, οι δαπάνες που 
πραγµατοποιεί η επιχείρηση για να της αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, από τις 
οποίες όµως δεν προκύπτει κανένα άυλο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, δεν καταχωρούνται 
σε λογαριασµό ισολογισµού, αλλά καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως στην οποία 
πραγµατοποιούνται. Τέτοιες δαπάνες είναι ερευνών, σε δραστηριότητες εκκίνησης, 
εκπαίδευσης προσωπικού, διαφήµισης και προώθησης πωλήσεων, για επανεγκατάσταση ή 
αναδιοργάνωση της επιχείρησης. Αντίθετα στα ΕΛΠ οι δαπάνες αυτές χαρακτηρίζονται 
«έξοδα πολυετούς απόσβεσης». 
 ∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1)  Θα πρέπει να επανεξεταστεί ο χαρακτηρισµός των στοιχείων ως άυλων και να 
προσδιοριστεί η ωφέλιµη ζωή τους. 
2) Θα πρέπει να ερευνηθούν οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο λογαριασµό 16.12 
«έξοδα λοιπών ερευνών» και να διακριθούν σε δαπάνες ερευνών που θα µπουν στη χρέωση 
του λογαριασµού «αποτελέσµατα εις νέο / διαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ» και δαπάνες 
ανάπτυξης οι οποίες θα καταχωρηθούν στην κατηγορία των άυλων πάγιων στοιχείων. 
3) Πρέπει να εκτιµηθεί η ωφέλιµη οικονοµική ζωή καθενός άυλου πάγιου στοιχείου, να 
επαναϋπολογιστούν οι διενεργηθείσες αποσβέσεις (εφόσον ακολουθείται η µέθοδος του 
κόστους κτήσης) και να καταρτιστεί σχετικό «µητρώο άυλων πάγιων στοιχείων». 
4) Πρέπει να γίνει λεπτοµερής επισκόπηση όλων των άυλων πάγιων στοιχείων, προκειµένου 
να ερευνηθεί µήπως η αξία των εν λόγω στοιχείων έχει αποµειωθεί. 
∆ΛΠ39 «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ» 
Επενδύσεις κατεχόµενες µέχρι τη λήξη είναι τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε καθορισµένες ή 
προσδιορίσιµες πληρωµές και καθορισµένες λήξεις, τις οποίες η επιχείρηση έχει τη θετική 
πρόθεση και τη δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη, µε εξαίρεση τα «δάνεια και 
απαιτήσεις». Ο ορισµός που δίνουν τα ΕΛΠ διαφέρει καθώς διακρίνουν αυτούς τους τίτλους 
σε χρεόγραφα, τίτλους µε χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης και τίτλους µε χαρακτήρα 
ακινητοποιήσεων.  
Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ η αρχική καταχώρησή τους γίνεται στο κόστος κτήσης τους, στο οποίο 
περιλαµβάνονται και τα ειδικά έξοδα κτήσης αυτών (τα οποία κατά ΕΛΠ καταχωρούνται στα 
έξοδα της χρήσεως). Η µεταγενέστερη αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου υποκείµενο σε αποµείωση κατά ∆ΛΠ. Κατά ΕΛΠ η 
αποτίµηση αλλάζει λόγω διάκρισης, έτσι οι µετοχές αποτιµώνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη 
τιµή µεταξύ κτήσης και τρέχουσας τιµής, οι τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων στην 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσης και τρέχουσας, οι τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής 
κατάθεσης στην παρούσα αξία τους που προσδιορίζεται µε βάση το ετήσιο επιτόκιο κάθε 
τίτλου και οι διαφορές αποτίµησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Επιπλέον, 
κατά ∆ΛΠ (και ΕΛΠ) η αποτίµηση στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων γίνεται στο 
κόστος κτήσης (χωρίς ειδικά έξοδα) και µεταγενέστερα στην εύλογη αξία τους και οι 
διαφορές στα αποτελέσµατα χρήσεως. 



 

Τα διαθέσιµα προς  πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα καταχωρούνται στο κόστος κτήσης 
πλέον τα ειδικά έξοδα κτήσης και µεταγενέστερα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και οι 
διαφορές καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων, 
όπου και παραµένουν µέχρι τη διάθεσή τους, οπότε και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως. 
Οι εισπρακτέες αξίες και απαιτήσεις καταχωρούνται στο κόστος κτήσης που είναι η εύλογη 
αξία της δοθείσας αντιπαροχής, προσαυξηµένο µε τα έξοδα της συναλλαγής και 
µεταγενέστερα καταχωρούνται στο αναπόσβεστο κόστος που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου και υπόκεινται σε αποµείωση. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις 
υπολογίζεται ζηµιά αποµείωσης (ενώ κατά ΕΛΠ δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις). 
Τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι κάθε σύµβαση της οποίας η αξία αλλάζει σε 
αντιστοιχία µε τη µεταβολή προς ένα καθορισµένο επιτόκιο, τιµή εµπορεύµατος, 
συναλλαγµατική ισοτιµία, δείκτη τιµών ή επιτοκίων, µια πιστωτική διαβάθµιση ή πιστωτικό 
δείκτη ή όµοιες µεταβλητές. ∆εν απαιτεί ή απαιτεί ελάχιστη καθαρή επένδυση και ο 
διακανονισµός γίνεται σε µελλοντική ηµεροµηνία.  
Όλα τα παράγωγα πρέπει να εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία τους. Τα προκύπτοντα κέρδη / ζηµιές από παράγωγα µέσα συµψηφίζονται µε 
κέρδη / ζηµιές από αντισταθµισµένα κονδύλια µε τα οποία συνδέονται ή καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Προσδιορισµός και ποσοτικοποίηση των ειδικών εξόδων κτήσης για σηµαντικές αγορές 
τίτλων και επιβάρυνση µε αυτές του κόστους κτήσης των τίτλων µε πίστωση του 
«αποτελέσµατα εις νέο / διαφορές προσαρµογής στα ∆ΛΠ». 
2) ∆ιακρίσεις των τίτλων συµµετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς, κοινοπραξίες και άλλους 
τίτλους. 
3) Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες πρέπει να 
κατατάσσονται ξεχωριστά. 
4) Άλλες επενδύσεις θα πρέπει να κατατάσσονται κατάλληλα µεταξύ: κατεχόµενων µέχρι τη 
λήξη, διαθέσιµων για πώληση και κατεχόµενων για εµπορικούς σκοπούς. 
∆ΛΠ40 «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ»  
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι: ακίνητα που κατέχονται για να αποκοµίζονται µισθώµατα ή για 
κεφαλαιακή ενίσχυση ή για αµφότερα µάλλον, παρά για χρήση στην παραγωγή ή  παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς ή πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 
εργασιών της επιχείρησης. Σε αντιπαράθεση τα ΕΛΠ διακρίνουν τα πάγια σε λειτουργικά και 
µη λειτουργικά, τα ακίνητα είναι εκτός εκµετάλλευσης. Σηµαντική διαφορά υπάρχει στα 
εκµισθούµενα ακίνητα που ενώ µε το Πρότυπο θεωρούνται ακίνητα επένδυσης, τα ΕΛΠ τα 
θεωρούν ακίνητα εκµετάλλευσης. 



 

Όσον αφορά στην καταχώρησή τους, καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους, δηλαδή  στη 
συµβολαιογραφική αξία και τα ειδικά έξοδα κτήσης (αυτά τα αναγνωρίζει ως έξοδα το 
ΕΓΛΣ). Μετά την αρχική καταχώρηση των επενδύσεων σε ακίνητα, η επιχείρηση έχει την 
ευχέρεια να επιλέξει είτε τη µέθοδο της εύλογης αξίας, είτε τη µέθοδο του κόστους κτήσης  
(κάτι το οποίο δεν παρέχεται στα ΕΛΠ). Εφαρµόζοντας τη µέθοδο της εύλογης αξίας, το 
ακίνητο αποτιµάται στην κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εύλογη αξία και η διαφορά 
µεταξύ της αξίας αυτής και της λογιστικής αξίας του ακινήτου καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία προέκυψε. Επιπλέον, δε λογίζονται αποσβέσεις για 
το ακίνητο και δεν εξετάζεται για αποµείωση της αξίας του. Εφαρµόζοντας τη µέθοδο του 
κόστους κτήσης λογίζονται αποσβέσεις στο ακίνητο και υπόκειται σε αποµείωση της αξίας 
του. Παρέχεται επίσης η ευχέρεια µετάταξης των ακινήτων από τη µια κατηγορία στην άλλη. 
∆ιαδικασίες κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ: 
1) Η επιχείρηση πρέπει να διαχωρίσει τα ακίνητά της σε ιδιοχρησιµοποιούµενα και σε 
ακίνητα επένδυσης. 
2) Η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ποια µέθοδο θα ακολουθήσει για τη λογιστική 
παρακολούθηση των ακίνητων επένδυσης. 
  



 

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΥΠΟΙ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
Αποδοτικότητας  
Περιθώριο µικτού κέρδους (µικτά κέρδη / πωλήσεις)*100 
Περιθώριο καθαρού κέρδους (καθαρά κέρδη / πωλήσεις)*100 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (καθαρά κέρδη / ίδια κεφάλαια)*100 
Ρευστότητας  
Κυκλοφοριακή ρευστότητα κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Πραγµατική ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό – αποθέµατα) /  

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Άµεση ρευστότητα διαθέσιµα / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Αποτελεσµατικότητας  
Ταχύτητα κυκλοφορίας  
αποθεµάτων  - σε ηµέρες 

(αποθέµατα / πωλήσεις)*365 

Ταχύτητα κυκλοφορίας 
απαιτήσεων – σε ηµέρες 

(απαιτήσεις / πωλήσεις)*365 

Κυκλοφορία ενεργητικού πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού 
∆ραστηριότητας  
∆άνεια προς ίδια κεφάλαια δάνεια / ίδια κεφάλαια 
Γενική επιβάρυνση υποχρεώσεις / σύνολο παθητικού 
Κάλυψη τόκων (καθαρά αποτελέσµατα + χρεωστικοί τόκοι) / 

χρεωστικοί τόκοι 
Χρηµατοδότηση  
ακινητοποιήσεων 

Ίδια κεφάλαια / πάγιο ενεργητικό 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


