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Πεπίλητη 

θνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγία θέξδνπο. Πφηε νη 

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ θέξδνο; Σελ εξψηεζε απηή απαληάεη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Τπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε θαη απνηίκεζε κηαο εηαηξείαο. θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ελφο δείθηε πνπ κεηξάεη ην νηθνλνκηθφ 

θέξδνο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία (Economic Value Added) θαη 

ε εθαξκνγή ηνπ ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. Ο δείθηεο πξνηάζεθε απφ ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία Stern Stewart & CO ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 

Αξρηθά, γίλεηαη κηα εθηελή αλαθνξά ζην νξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ απφδνζε επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζην κέζν 

ζηαζκηθφ θφζηνο θαη ζην επελδπκέλν θεθάιαην. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, δειαδή ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ΟΠΑ θαη παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ελ ιφγσ κεζνδνινγίαο. 
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ην θεθάιαην ηέζζεξα, αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο κεηαηξνπέο πνπ 

απαηηνχληαη λα γίλνπλ ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξηψλ ψζηε λα έρνπκε νξζή κέηξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. 

ην πέκπην θεθάιαην, αλαιχεηαη πσο ε ρξήζε ηεο ΟΠΑ βειηηψλεη θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ δηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

εηαηξείαο, ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ. 

ην θεθάιαην έμη, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ζηελ εηαηξεία 

ΟΣΔ Α.Δ. γηα ηα ρξφληα 2006 σο 2010, ελψ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην 

(επηά) παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο θαη πξνηείλνληαη 

θαηεπζχλζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Γενικά 

ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο νη νπνίνη βαζίδνληαη θαη εζηηάδνπλ ζηα 

ινγηζηηθά θέξδε, ηέηνηνη δείθηεο είλαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (Return on Equity), ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ (Return on Assets), ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα (Return on 

Investment), ηα θέξδε αλά κεηνρή θηι.  

Ο βαζηθφο ζθνπφο ησλ δεηθηψλ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο δηνηθεηηθήο 

επηηπρίαο. Γηα απηφ ζπρλά νη κάλαηδεξ επεξεάδνπλ, «καγεηξεχνπλ», ηνπο 

δείθηεο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα 

θαξπσζνχλ φζν πεξηζζφηεξν επίδνκα παξαγσγηθφηεηαο γίλεηαη. Έλα 

βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ινγηζηηθψλ δεηθηψλ είλαη ε απνπζία ηνπ 

θφζηνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θεσξνχλ φηη ηα θεθάιαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο παξέρνληαη «δσξεάλ». Ωζηφζν, ηα 

θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ έρνπλ θφζηνο, ‘ε απφδνζε πνπ ζα πεξίκελαλ νη 

κέηνρνη αλ ηνπνζεηνχζαλ ηα ρξήκαηα ηνπο ζε επέλδπζε ίδηνπ θηλδχλνπ 

εθηφο επηρείξεζεο’. Σν θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ηδηαίηεξα 
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ζεκαληηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο εηαηξείαο επεηδή ηα ίδηα θεθάιαηα 

απνηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Δθηφο απφ ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο, 

ππάξρνπλ θαη νη νηθνλνκηθνί κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηηο νηθνλνκηθέο κεζφδνπο θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία (Economic Value 

Added). Η κέηξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο κπνξεί λα γίλεη κε : 

α) ηην πποεξόθληζη ηων ελεύθεπων ηαμιακών ποών, 

Οη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο είλαη ην πνζφ ησλ κεηξεηψλ ην νπνίν 

παξήρζε ζηε δηάξθεηα κηαο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ θαη είλαη δηαζέζηκν 

ζηνπο επελδπηέο κηαο εηαηξείαο αθνχ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη 

απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνθεηκέλνπ ε 

επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

β) ηον δείκηη ςπολειπόμενος ειζοδήμαηορ (residual income), 

Ο δείθηεο ππνιεηπφκελνπ εηζνδήκαηνο ππνινγίδεη ην θαζαξφ 

εηζφδεκα, δειαδή ηα θαζαξά θέξδε κηαο επηρείξεζεο κείνλ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 

γ) ηην αγοπαία πποζηιθέμενη αξία (MVA) 

Η MVA νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνπ πνζνχ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ έβαιαλ νη κέηνρνη 
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θαη απνηειεί κέηξν ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο γηα έλα δεδνκέλν ρξφλν 

(Brigham & Houston, 1998, ζει. 44).  

δ) ηην οικονομική πποζηιθέμενη αξία (EVA).  

Η EVA νξίδεηαη σο ην θαζαξφ εηζφδεκα (residual income) πνπ 

παξακέλεη γηα ηνπο επελδπηέο απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαζαξψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ 

ηεο επηρείξεζεο επί ηελ αμία ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, γηα κηα 

δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Η αλάιπζε ηεο EVA ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 

επφκελα θεθάιαηα. Απφ εκπνξηθή άπνςε, ε EVA είλαη ε πην επηηπρεκέλε 

κέζνδνο κέηξεζεο απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κάλαηδεξ ζηηο 

εηαηξίεο ηνπο. Αλ θαη κεγάινο κέξνο ηεο δεκνηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ζέζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηεο εηαηξείαο πνπ ηελ 

αλέπηπμε (Stern Stewart), ε νπνία είλαη ηδηνθηήηξηα ηνπ εκπνξηθνχ 

ζήκαηνο EVA. Η κέζνδνο ζπλδπάδεη ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηηο 

αξρέο απνηίκεζεο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο ζε θάζε επελδπηή. 

1.2 Ιζηοπική αναδπομή 

Ο φξνο νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία είλαη κηα πξφζθαηε ζρεηηθά 

πξφηαζε, σζηφζν ε βαζηθή έλλνηα δελ είλαη θαηλνχξγηα. Ο φξνο 

ππνιεηπφκελν εηζφδεκα (residual income), πνπ νξίδεηαη φηαλ απφ ηα 

θαζαξά έζνδα αθαηξεζεί ε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ, είρε πξψην-εκθαληζηεί. 

Έηζη ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία βαζίζηεθε πάλσ ζε απηφλ ηνλ φξν, 
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δειαδή είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ ππνιεηπφκελνπ εηζνδήκαηνο κε θάπνηεο 

αλαπξνζαξκνγέο γηα ην πψο ππνινγίδεηαη ην εηζφδεκα θαη ην θεθάιαην. 

Μηα απφ ηηο πξψηεο αλαθνξέο γηα ην ππνιεηπφκελν εηζφδεκα έγηλε 

απφ ηνλ Alfred Marshall ην 1890. Ο Marshall φξηδε ην νηθνλνκηθφ θέξδνο 

σο ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κείνλ ησλ ηφθσλ απφ ην επελδπφκελν 

θεθάιαην. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Dodd & Chen (1996) ε ηδέα ηνπ 

ππνιεηπφκελνπ εηζνδήκαηνο εκθαλίζηεθε πξψηα ζηε βηβιηνγξαθία ηεο 

ινγηζηηθήο ζεσξίαο απφ ηνλ Scovell ην 1924 θαη ζηα βηβιία ηεο 

ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960. Αθφκα, ε General Motors 

εθαξκφδεη έλα κνληέιν ππνιεηπφκελνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επελδχζεσλ ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σέινο 

κειεηήζεθε απφ θηιαλδηθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’70. 

Σν ππνιεηπφκελν εηζφδεκα ήηαλ έλαο θαιφο ηξφπνο γηα λα 

ζπκπιεξψζεη ην ROI (return on investments), αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

σο πξσηαξρηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο απφ ηηο κεγάιεο εηαηξίεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ κηα ζεηξά παξαγφλησλ 

(απειεπζέξσζε θαη ελνπνίεζε θεθαιαηαγνξψλ, πξφνδνο ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία, επέθηαζε ζεζκηθψλ επελδχζεσλ, εμέιημε ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο)  έρνπλ βνεζήζεη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 
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αληαγσλίδνληαη φρη κφλν ζηηο αγνξέο πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ αγνξά 

θεθαιαίνπ, επηδηψθνληαο κεγαιχηεξε απφδνζε θαη κηθξφηεξν θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 

Η εηαηξεία ζπκβνχισλ Stern Stewart εθκεηαιιεπφκελε φιεο απηέο ηηο 

αιιαγέο θαη ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ηε δηνίθεζε κε βάζε ηελ 

παξαγφκελε αμία ψζηε λα επζπγξακκηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα κεηφρσλ θαη 

δηεπζπληψλ, αλαβίσζε θαη αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990. Δηζήγαγε έλα εξγαιείν 

ππνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ηελ EVA. Η Stern Stewart & CO 

θαηνρχξσζε ην εκπνξηθφ ζήκα EVA ην 1990, φηαλ εηζήγαγε έλα 

εξγαιείν ππνινγηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζεθε απφ αξθεηέο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε επηηπρία, φπσο ε Coca Cola θαη ε AT&T.    

Παξφια απηά ε EVA έρεη ηεξάζηηα εμάπισζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

πηνζεηείηαη φιν θαη απφ πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο. Καη απηφ γηαηί ε EVA 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο αγνξαίαο πξνζηηζέκελεο αμίαο (MVA) κε 

απνηέιεζκα λα πξνζθέξεη κηα πην νινθιεξσκέλε ζχλδεζε κε ηηο 

εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο. 

1.3 Πποεξόθληζη ελεύθεπυν ηαμιακών ποών 

Η κέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ 

βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε αμία κηαο επηρείξεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ 
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πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξάγεη κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο θαη ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ θαηαξηίδνληαη Ιζνινγηζκνί, Καηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο θαη Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ (π.ρ. πσιήζεσλ, επελδχζεσλ θιπ) ζε ρξνληθή 

δηάξθεηα κηαο πεληαεηίαο.  

Οη ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο δηαρσξίδνληαη σο πξνο ηελ εηαηξεία θαη 

σο πξνο ηνπο κεηφρνπο. Ωο ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηελ εηαηξεία 

νξίδνληαη νη ξνέο πνπ απνκέλνπλ αθνχ θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε 

θεθάιαηα θίλεζεο, ζε επελδχζεηο, ζε πάγην εμνπιηζκφ θαζψο θαη ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επελδχζεηο θαη ζπκκεηνρέο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ 

επηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη ηφθνη θαη ε εμφθιεζε ησλ δαλείσλ ηεο 

εηαηξείαο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ξνψλ απαηηνχληαη αλαιχζεηο ησλ εζφδσλ, 

εμφδσλ,  ησλ θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ, ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο θαη 

ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο ηεο εηαηξείαο. Η αλάιπζε εζφδσλ 

πεξηιακβάλεη πξφβιεςε εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο 

εηαηξείαο, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη εμειίμεηο ηεο αγνξάο, νη ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ, νη κεηαβνιέο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Η 

αλάιπζε θεθαιαηνπρηθψλ επελδχζεσλ πεξηιακβάλεη επί κέξνπο 
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αλαιχζεηο ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ησλ 

πξνυπνινγηδφκελσλ εμφδσλ γηα επελδχζεηο θεθαιαίνπ. Η αλάιπζε 

θεθαιαηαθήο δνκήο πεξηιακβάλεη επί κέξνπο αλαιχζεηο ηεο παξνχζαο 

δνκήο θεθαιαίνπ θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην 

θφζηνο θάζε επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηνπ θεθαιαίνπ (δάλεηα, ίδηα θεθάιαηα 

θιπ) θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο παξάγνληεο ζπζηεκαηηθνχ θαη κε 

ζπζηεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

αλαιχζεσλ, δηελεξγείηαη πξφβιεςε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο γηα ην ρξνληθφ νξίδνληα 

πνπ πξνθαζνξίζηεθε θαη νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην θαηάιιειν 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Σν πξνεμνθιεηηθφ απηφ επηηφθην εθθξάδεη είηε 

ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο (Μ..Κ.Κ.) ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο 

εηαηξείαο, είηε ην θφζηνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο. 

χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ε νηθνλνκηθή αμία ηεο 

επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ, 

ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ παξάγνληαη θαη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

επηρείξεζεο (κέζν ζηαζκηθφ ή θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ). 
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1.4 Τπολειμμαηικό ειζόδημα (Residual Income) 

Η κέζνδνο ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο αλαπηχρζεθε γηα λα 

μεπεξάζεη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο απφδνζεο επελδχζεσλ (return 

on investment, ROI) ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

πνζνζηνχ απφδνζεο παξά ζηελ απφιπηε ηηκή ηεο θαη δελ ιακβάλεη 

ππφςε ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Απηή ε εθιεπηπζκέλε κνξθή ηεο ROI 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ General Electric γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο 

ησλ απηφλνκσλ ηκεκάησλ ηεο. Σν ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα κηαο 

απηφλνκεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο νξίδεηαη σο αθνινχζσο: 

Τπνιεηκκαηηθφ Δηζφδεκα (RI) = Καζαξφ Λεηηνπξγηθφ Κέξδνο 

Πξν Σφθσλ θαη 

Φφξσλ - Κφζηνο Κεθαιαίνπ * Δπελδπκέλν Κεθάιαην 

 

Έηζη. ν δηεπζπληήο ελφο ηκήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε απφδνζε αμηνινγείηαη 

κε βάζε ην ROI πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη έλα πνζνζηφ ηεο 

απφδνζεο, ελψ αλ αμηνινγείηαη κε βάζε ην ππνιεηκκαηηθφ εηζφδεκα (RI) 

πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην απφιπην λνκηζκαηηθφ πνζφ ηνπ 

ηκεκαηηθνχ εηζνδήκαηνο μεπεξλψληαο ην ειάρηζην επηζπκεηφ. Αλ ζηφρνο 

ήηαλ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ, ηφηε ε επηρείξεζε 
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ζα έπξεπε λα απαιιαγεί απφ φια ηα πξντφληα ηεο εθηφο απφ εθείλν πνπ 

έρεη ηελ πςειφηεξε απφδνζε επέλδπζεο. 

Καηά ηελ κέζνδν ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ εηζνδήκαηνο ε αλψηαηε 

δηνίθεζε νπζηαζηηθά ρξεψλεη ζην δηεπζπληή ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε εθείλσλ ησλ θεθαιαίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

δηθαηνδνζία ηνπ ηα νπνία. φκσο. πξνήιζαλ απφ ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε επηρείξεζε ππνλνεί φηη κπνξεί λα 

πάξεη, κέζσ κηαο ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ ελφο απηφλνκνπ 

ηκήκαηνο, έλα πνζνζηφ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην ειάρηζην 

επηζπκεηφ πνζνζηφ απφδνζεο.  

Μηα άιιε πηζαλή εξκελεία γηα ηε ρξέσζε ελφο απηφλνκνπ ηκήκαηνο 

ην νπνίν έρεη ιάβεη θάπνηα πξνζνρή είλαη ε εμήο: Υξεψλνληαο ηελ 

απηφλνκε κνλάδα, ε επηρείξεζε ππνλνεί φηη ηα θεθάιαηα πνπ είλαη 

δεζκεπκέλα ζε απηή ηελ κνλάδα έρνπλ έλα θφζηνο, φπσο θαη φια ηα 

άιια θφζηε πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο απηφλνκεο κνλάδαο. 

Απηά ηα θφζηε ρξεψλνληαη ζην απηφλνκν ηκήκα κε βάζε ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Οπνηνδήπνηε εηζφδεκα απνθηά ην 

απηφλνκν ηκήκα πνπ μεπεξλάεη απηφ ην ειάρηζην απαηηνχκελν πνζνζηφ 

απφδνζεο είλαη θεξδνθφξν θαη γηα ην ηκήκα απηφ αιιά θαη γηα νιφθιεξε 

ηελ επηρείξεζε. Οη ζηφρνη ηνπο ινηπφλ, ζα ζπκβαδίδνπλ φηαλ ν κάλαηδεξ 
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ηεο απηφλνκεο κνλάδαο επηηπγράλεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην ππνιεηκκαηηθφ 

ηνπ εηζφδεκα. 

1.5 Αγοπαία πποζηιθέμενη αξία (Market Value Added) 

Οη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο, φηαλ 

επελδχνπλ ζε έξγα, πξντφληα, ηερλνινγίεο ή ζηξαηεγηθέο πνπ αλακέλεηαη 

λα απνθνκίζνπλ θέξδε κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ. Με 

άιια ιφγηα, νη κέηνρνη γίλνληαη πινπζηφηεξνη, φηαλ νη εηαηξείεο 

αλαιακβάλνπλ έξγα κε ζεηηθή θαζαξή παξνχζα αμία (ΚΠΑ). Γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ε ΚΠΑ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή, νη εηαηξίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν πξνεμφθιεζεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. Ωζηφζν, 

ππάξρεη έλα πξφβιεκα. 

Η ΚΠΑ ππνινγίδεηαη κε κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο. Δίλαη βαζηζκέλε 

ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ κέιινληνο, θαη φρη ζε ζηνηρεία παξειζφλησλ εηψλ. 

Απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ, επεηδή φηαλ νη επελδπηέο ζπκβάιινπλ ζην 

θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, έρνπλ σο ζηφρν ηηο πξνβιεπφκελεο 

κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο. Ωζηφζν, ε δηνίθεζε κε ηε δεκηνπξγία αμίαο 

απαηηεί κηα πην απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ 

επελδχζεσλ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, απαηηεί ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ζπζηήκαηα παξνρήο θηλήηξσλ απνδεκίσζεο ησλ 

ζηειερψλ (επηδνκάησλ παξαγσγηθφηεηαο), ψζηε ηα ζηειέρε λα είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ εθαξκνγή έξγσλ ζεηηθήο ΚΠΑ. 
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Σν πξφβιεκα είλαη φηη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ησλ επηδνκάησλ 

ησλ κάλαηδεξ γίλεηαη θαη δίλνληαη κε βάζε ηα κέηξα ηνπ παξειζφληνο θαη 

φρη ηνπ κέιινληνο. Οη δηεπζπληέο αμηνινγνχληαη θαη πιεξψλνληαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί, φρη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ 

κπνξεί λα παξαδψζνπλ ζην κέιινλ. Δλψ νη θεθαιαηαγνξέο εθηηκνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο επελδχζεηο κε βάζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ κέιινληνο.  

Αλ νη επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ ηα κέηξα απφδνζεο κε ζχλεζε, 

δηαηξέρνπλ έλα ηεξάζηην θίλδπλν λα πιεξψλνπλ ηνπο κάλαηδεξ λα 

θάλνπλ ιαλζαζκέλα πξάγκαηα.  

Με ιίγα ιφγηα, νη κάλαηδεξ κπνξεί λα πιεξσζνχλ, θαη ελ αγλνία ηνπο, 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηαζηξέθνπλ αμία γηα ηνπο 

κεηφρνπο, αθφκε θαη αλ ε δεκηνπξγία πινχηνπ είλαη πξσηαξρηθή 

απνζηνιή ηεο εηαηξείαο. Γηα λα κεησζεί απηφο ν θίλδπλνο, θαη λα απμεζεί 

ε πηζαλφηεηα φηη νη δηαρεηξηζηέο ζα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ πξνσζνχλ 

ηελ δεκηνπξγία αμίαο ησλ κεηφρσλ, έλαο κεγάινο θαη απμαλφκελνο 

αξηζκφο εηαηξεηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν έρνπλ αιιάμεη ηε δηαρείξηζε 

ζε κεζφδνπο κε βάζε ηελ αμία (Value Based Management).  

Η ηδέα πίζσ απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη απιή: Οη εηαηξείεο πξέπεη 

λα πηνζεηήζνπλ ηερληθέο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο πνπ ζπλδένληαη 

ελλνηνινγηθά κε ην κνληέιν απνηίκεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

Με άιια ιφγηα, ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 
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αμηνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη αγνξέο θεθαιαίνπ αμηνινγνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο. 

Μηα ηέηνηα κέζνδνο είλαη ε αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία (Market 

Value Added), ε νπνία είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αγνξαία αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο (Ίδηα θεθάιαηα θαη δαλεηζκφο)  θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ επηρείξεζε. 

MVA = MARKET VALUE - INVESTED CAPITAL 

Πνιινί κάλαηδεξ ζεσξνχλ φηη ε MVA είλαη ε ζεκαληηθφηεξε κέζνδνο 

φισλ ησλ κεηξηθψλ βαζηζκέλσλ ζηελ αμία. Παξαθάησ αλαθέξνπκε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ MVA, 

 Αγνξαία αμία είλαη ην άζξνηζκα ηεο αμίαο αγνξάο ηνπ 

ρξένπο θαη ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πην 

απιά ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 Δπελδπκέλν θεθάιαην είλαη ην χςνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

επελδχνληαη ζηελ εηαηξεία απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ 

ηεο. 

Αλ κηα εηαηξεία δεκηνπξγεί αμία, ηφηε ε αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία 

πξέπεη λα είλαη ζεηηθή ή ε αγνξαία ηηκή λα ππεξβαίλεη ην επελδπκέλν 

θεθάιαην. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε έρνπκε θαηαζηξνθή αμίαο. 



24 
 

Οη επελδπηέο ρνξεγνχλ θεθάιαην ζηηο εηαηξίεο θαη αλακέλνπλ απφ 

ηνπο κάλαηδεξ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγσγηθά. Η αγνξαία αμία 

αληαλαθιά πφζν επηηπρεκέλα επέλδπζαλ ηα θεθάιαηα ησλ επελδπηψλ νη 

κάλαηδεξ, φζν κεγαιχηεξε ηφζν θαιχηεξα. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ζηφρνο ησλ δηεπζπληψλ ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

είλαη ε δεκηνπξγία φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε MVA. Οη κάλαηδεξ ζα 

πξέπεη λα επηδηψμνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ MVA, ν ζηφρνο δελ είλαη λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία επηηπγράλεηαη αξθεηά 

εχθνια, επελδχνληαο ζπλερψο απμαλφκελα πνζά θεθαιαίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ κηα εηαηξεία απμάλεη θαηά  $20 εθαηνκκχξηα ην 

θεθάιαην ηεο θαη ην θεθάιαην επελδχεηαη ζε έξγα πνπ αλακέλεηαη λα 

θεξδίζνπλ ίζνλ κε ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ, ηφηε έρνπκε ζπλνιηθή αμία 

θαη ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 20 εθαη. δνιάξηα 

θαη ε MVA είλαη ακεηάβιεηε. Η MVA απμάλεηαη κφλν φηαλ ην 

επελδπκέλν θεθάιαην θεξδίδεη απφδνζε κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΚΚ 

2.1 Οπιζμόρ  

Η νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία (Economic Value Added, ή γηα 

ζπληνκία EVA ή ΟΠΑ) φπσο νξίζηεθε απφ ηελ Stern Stewart & CO ε 

νπνία έρεη θαηνρπξψζεη ην ινγφηππν EVA, είλαη έλα κέηξν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. Τπνινγίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο 

ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ην θφζηνο επθαηξίαο θαζνξίδεηαη απφ 

ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (δαλεηαθά θαη ίδηα) θαη απφ ην 

επελδπκέλν θεθάιαην (ζρήκα 1). Πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ θαη απφδνζεο θεθαιαίνπ πνπ πξέπεη λα επηιέμεη κηα 

επηρείξεζε έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ αμία ηεο. Μεηξάεη ηελ αμία πνπ 

παξήρζε απφ ηελ επηρείξεζε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. χκθσλα 

κε ηελ εηαηξεία Stern Stewart & CO, ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία 

είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ επί ην 

ιεηηνπξγηθφ θεθάιαην. 
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Δηθφλα 2.1  EVA® 

Πην αλαιπηηθά 

 

EVA = (ROIC – WACC) * Operating Invested Capital, ζσέζη 1 

Όπνπ 

 EVA = Οηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία –Economic Value Added- 

 ROIC = Απφδνζε επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ –return on invested 

capital 

 WACC = κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ -weighted average 

cost of capital 

 OIC = επελδπκέλν θεθάιαην –operating invested capital- 
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Δλαιιαθηηθά ε ζρέζε κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο: 

EVA = ROIC * IC – WACC*IC, ζσέζη 2 

 

Όκσο ε απνδνηηθφηεηα ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ηζνχηαη κε ην 

ιφγν θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ (Net Operating Profit After 

Taxes) πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην (Invested Capital). 

ROIC= NOPAT / IC, ζσέζη 3 

πλεπψο, ε ζρέζε 2 γίλεηαη: 

EVA = NOPAT – WACC * IC, ζσέζη 4 

Δλαιιαθηηθά ε ζρέζε 4 επεηδή NOPAT = EBIT * (1- 

CORPORATE TAX RATE) γξάθεηαη: 

EVA = EBIT * (1- CORPORATE TAX RATE) – WACC * IC 

Με βάζε ηνλ ηχπν ηεο EVA, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνζζέηεη αμία 

θαη λα απμήζεη ην πινχην ησλ κεηφρσλ (Goldberg 1999) κε ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

• Αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ζηελ 

ππάξρνπζα βάζε ησλ θεθαιαίσλ, δειαδή, αχμεζε ROIC. 

• Δμαζθάιηζε επέλδπζεο θεθαιαίσλ ζε έξγα πνπ ζα απνδψζνπλ 

πάλσ απφ ην θφζηνο θεθαιαίσλ (RΟΙC> WACC) 
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• Αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο κφλν φηαλ ε απφδνζε ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε αχμεζε ησλ κεγεζψλ ζα 

θαηαζηξέθεη ηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ  

 Δθθαζάξηζε θεθαιαίνπ πνπ επελδχεηαη ζε έξγα πνπ απνδίδνπλ 

ιηγφηεξν απφ ην θφζηνο θεθαιαίνπ, φηαλ RΟΙC <WACC. 

 Μείσζε θφζηνπο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο 

πκπεξαζκαηηθά, ην νηθνλνκηθφ θέξδνο πνπ ππνινγίδεηαη γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην ινγηζηηθφ θέξδνο. Η 

νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία αληηπξνζσπεχεη ην ππνιεηκκαηηθφ θέξδνο 

(residual income) πνπ παξακέλεη ζηνπο επελδπηέο κεηά ηελ αθαίξεζε 

φινπ ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο (Κειεπνχξεο, 2005). Σν θφζηνο 

θεθαιαίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ 

θέξδνπο, έηζη ε επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά θέξδε (ινγηζηηθά) άιια 

ηαπηφρξνλα λα θαηαζηξέθεη αμία γηα ηνπο κεηφρνπο. 

  

2.2 Έννοιερ  

2.2.1 Δπενδςμένο κεθάλαιο (Invested Capital) 

Σα επελδπκέλα θεθάιαηα είλαη ην ζχλνιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εηαηξείαο, εθηφο απφ ηηο κε-ηνθνθφξεο νξγαληθέο ππνρξεψζεηο. Γειαδή 
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ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ κείνλ ησλ κε ηνθνθφξσλ 

ππνρξεψζεσλ (ινγαξηαζκνί πιεξσηένη, ππνρξεψζεηο ζε κηζζνχο). 

Δλαιιαθηηθά ην επελδπκέλν θεθάιαην κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ην 

άζξνηζκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ πάγην ελεξγεηηθφ. 

• Λεηηνπξγηθφ θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο 

Σα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηα δάλεηα αιιά θαη απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο φπσο νη πηζηψζεηο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, νη ππνρξεψζεηο 

πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη νη αλαβαιιφκελνη θφξνη. Σν ιεηηνπξγηθφ 

θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο απνθηάηαη κε θεθάιαηα επελδπηψλ θαη 

ππνινγίδεηαη αλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

αθαηξεζνχλ νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. 

ΚΚΚ = (απνζέκαηα + ινγ. εηζπξαθηένη + ρξεκαηηθά δηαζέζηκα + ινηπά 

ζηνηρεία) – (ινγ. Πιεξσηένη + δεδνπιεπκέλα έμνδα) 

• Λεηηνπξγηθφ πάγην ελεξγεηηθφ 

Σν ιεηηνπξγηθφ πάγην ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ φια ηα πάγηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο φπσο αθίλεηα, κεραλήκαηα.  
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2.2.2 Καθαπά λειηοςπγικά κέπδη μεηά θόπυν 

Αλ θαη ππάξρνπλ 3 βήκαηα ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ηνπ ΚΛΚΜΦ 

σζηφζν δελ ππάξρεη κηα εληαία ζσζηή κέζνδν γηα λα θαηαιήμνπκε ζε 

έλα ηειηθφ αξηζκφ. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο κάλαηδεξ ή 

επελδπηήο εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζέζηκεο πξνζεγγίζεηο ή απφ ην βαζκφ 

αθξίβεηαο πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ΚΛΚΜΦ απαηηεί δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ: 

1. Τπνινγηζκφο θεξδψλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ (earnings before 

interest & taxes, EBIT) 

2. Αλάιεςε ινγηζηηθψλ πξνζαξκνγψλ 

α. Δμάιεηςε ζηξεβιψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηε ινγηζηηθή 

κεηαηξνπή απφ δεδνπιεπκέλε βάζε ζε κεηξεηά 

β. Αλά-ηαμηλφκεζε νξηζκέλσλ δαπαλψλ φπσο νη 

επελδχζεηο 

3. Αθαίξεζε θφξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ κεηξεηά 

Οπζηαζηηθά είλαη ηα κεηά θφξσλ θέξδε ηεο επηρείξεζεο αθνχ φκσο 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεηαηξαπεί ζε ηακηαθή βάζε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

αλ ζηα θαζαξά θέξδε κεηά θφξσλ πξνζηεζνχλ νη θφξνη ησλ κε 

νξγαληθψλ εζφδσλ (ρξεφγξαθα) θαη αθαηξεζεί ε θνξνινγηθή απαιιαγή 

απφ ηνπο ηφθνπο (ηφθνη * θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο) 
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NOPAT = EBITA *(1 – corporate tax rate) = ΔΒΙΣΑ – taxes on EBITA  

EBITA: Earnings before Interest Taxes and Amortization =Κέξδε πξν 

Φφξσλ, Σφθσλ θαη Απνζβέζεσλ (ΚΠΦΣΑ) 

Σα ΚΠΦΣΑ είλαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε πνπ ζα είρε κηα επηρείξεζε 

εάλ δελ είρε θαζφινπ δάλεηα θαη απφζβεζε ππεξαμίαο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ΚΠΦΣΑ αθαηξνχληαη νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ 

θαη άπισλ παγίσλ απφ ηα έζνδα ελψ πξνζηίζεηαη ε απφζβεζε ηεο 

ππεξαμίαο. Οη θφξνη ζηα ΚΠΦΣΑ είλαη νη θφξνη πνπ ζα πιήξσλε κηα 

επηρείξεζε αλ δελ είρε θαζφινπ δαλεηζκφ ή κε ιεηηνπξγηθά πάγηα ή κε 

ιεηηνπξγηθά θέξδε, θαη ππνινγίδνληαη  : 

Taxes on EBITA= total taxes ( from income taxes) + taxes shield 

on interest expense – tax on interest income- tax on non operating 

income 

 

Αλ ε επηρείξεζε έρεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία
1
 (deferred taxes) πρ 

ιφγσ απνζβέζεσλ, ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ (ΚΛΚΠΦ) 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε λα αληαλαθινχλ ηνπο θφξνπο πνπ 

πξαγκαηηθά πιήξσζε ε επηρείξεζε γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηεο θέξδε: 

                                                           
1
 ο αναβαλλόμενοσ φόροσ διακρίνεται ςε α) αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ 

αφοροφν πλθρωτζουσ φόρουσ τουσ οποίουσ μελλοντικά καλείται θ επιχείρθςθ να καταβάλλει ςτισ 
φορολογικζσ αρχζσ και β) αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ που αφοροφν επιςτροφζσ φόρων 
οι οποίεσ αναμζνονται τα επόμενα ζτθ. 
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NOPAT= EBITA – Taxes on EBITA +(-) Difference in Deferred Taxes     

2.2.3 Απόδοζη επενδςμένος κεθαλαίος (ROIC) 

Η απφδνζε επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ 

ηζνχηαη κε ηνλ ιφγν ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ 

πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην. 

ROIC = NOPAT / IC  

Η απφδνζε δείρλεη πφζν θαζαξφ ιεηηνπξγηθφ θέξδνο κεηά θφξσλ 

παξάγεηαη απφ θάζε λνκηζκαηηθή κνλάδα πνπ είλαη επελδπκέλε ζην 

νιηθφ ιεηηνπξγηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο αληαλαθιά ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη φζν 

πςειφηεξνο είλαη ηφζν πςειφηεξε είλαη ε ιεηηνπξγηθή παξαγσγηθφηεηα. 

 

2.2.4 Μέζο ζηαθμικό κόζηορ κεθαλαίος 

Σν θφζηνο θεθαιαίνπ νπνηαδήπνηε επέλδπζεο νξίδεηαη σο ε απφδνζε 

πνπ ζα πξνζδνθνχζε ν επελδπηήο αλ ηνπνζεηνχζε ηα ρξήκαηα ηνπ ζε 

θάπνηα άιιε επέλδπζε, ίδηνπ θηλδχλνπ. 

Κάζε επηρείξεζε επηδηψθνληαο ηελ θαιχηεξε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε, 

ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο καθξνρξφληα 

δάλεηα, νκνινγίεο, ίδηα θεθάιαηα, πξνλνκηαθέο κεηνρέο, βξαρππξφζεζκα 
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δάλεηα. Έηζη θάζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο έρεη ην δηθφ ηεο θφζηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θφζηνο ελφο δαλείνπ είλαη ε απφδνζε πνπ απαηηνχλ νη 

δαλεηζηέο, δειαδή ν ηφθνο πνπ θαηαβάιεη ε επηρείξεζε ζηνπο δαλεηζηέο 

κεησκέλνο απφ ηελ θφξν-ειάθξπλζε ηνπ θξάηνπο. 

Σν θφζηνο θεθαιαίνπ δηαθξίλεηαη ζε : 

• Κφζηνο δαλεηζκνχ 

• Κφζηνο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

• Κφζηνο θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

• Κφζηνο απνζεκαηηθψλ    

 

2.2.4.1 Κόζηορ δανειζμού 

Σν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη ην επηηφθην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαλεηζκνχ, 

δειαδή ηζνχηαη κε ηελ απφδνζε πνπ αλακέλνπλ νη δαλεηζηέο λα 

απνθνκίζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα κηα λέα ρξεκαηνδφηεζε. Σν θφζηνο 

δαλεηζκνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί δηαηξψληαο ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο 

δαλείσλ κε ην αξρηθφ πνζφ δαλεηζκνχ : 

Κ = ηφθνη ρξεσζηηθνί / πνζφ δαλεηζκνχ 

Βέβαηα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο δελ ηζνχηαη αθξηβψο κε ηελ απφδνζε πνπ απαηηνχλ νη 

δαλεηζηέο (επηηφθην), επεηδή θνξνεθπίπηνπλ νη πιεξσκέο ησλ ηφθσλ. Σν 
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θξάηνο ζέινληαο λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα γηα αλάπηπμε λέσλ ή 

παιαηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, «πιεξψλεη» έλα ηκήκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

κε ηε κνξθή ηεο θφξν-ειάθξπλζεο γηα ηελ επηρείξεζε. Έηζη έρνπκε ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ κεηά θφξσλ ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ 

απφδνζε πνπ αλακέλνπλ νη δαλεηζηέο. 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ην θφζηνο δαλεηζκνχ δηαθξίλεηαη ζε 

θφζηνο πξν θφξσλ θαη θφζηνο κεηά θφξσλ, παξαθάησ εκθαλίδεηαη ε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο,  

Κδ = (1-Σ) * Κ 

Όπνπ:   

Κδ = θφζηνο δαλεηζκνχ κεηά θφξσλ   

Σ = ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Κ = θφζηνο δαλεηζκνχ πξν θφξσλ   

2.2.4.2 Κόζηορ ππονομιούσυν μεηοσών 

Σν θφζηνο ηνπ πξνλνκηνχρνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ νξίδεηαη σο ν 

ιφγνο ηνπ κεξίζκαηνο ηεο πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο πξνο ηελ θαζαξή ηηκή 

ηεο πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο.  

Κπ = Μπ / ΚΣπ 

Όπνπ:  
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Κπ = θφζηνο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

  Μπ= κέξηζκα πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

ΚΣπ = Καζαξή ηηκή πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο 

Η θαζαξή ηηκή ηεο πξνλνκηνχρνπ κεηνρήο ηζνχηαη κε ηα θεθάιαηα 

πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηελ έθδνζε ηεο κεηνρήο κείνλ ηα έμνδα 

έθδνζεο ηεο κεηνρήο. 

2.2.4.3 Κόζηορ κοινού μεηοσικού κεθαλαίος 

Η απαηηνχκελε απφδνζε απφ ηνπο θνηλνχο κεηφρνπο είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην θφζηνο ηνπ λένπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ επεηδή ε έθδνζε 

λένπ θεθαιαίνπ απαηηεί θάπνηα ζεκαληηθά έμνδα έθδνζεο. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηε παξαθάησ ζρέζε : 

Κθ = Μ1 / ΚΣΚν + g 

Όπνπ:   

Kk = θφζηνο θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

Μ1= κέξηζκα αλά κεηνρή 

  ΚΣΚν = θαζαξή ηηκή θνηλήο κεηνρήο (ηξέρνπζα) 

  g = ξπζκφο αχμεζεο κεξηζκάησλ 

Ο ξπζκφο αχμεζεο κεξηζκάησλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δχν 

ηξφπνπο :  
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Α) μέθοδορ ιζηοπικών πςθμών ανάπηςξηρ ( Historical Growth Rates) 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ζεσξνχκε φηη αλ νη ξπζκνί αχμεζεο ησλ 

θεξδψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ ήηαλ ζρεηηθά ζηαζεξνί ζην παξειζφλ, ηφηε 

νη ίδηεο ηάζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα επηθξαηνχλ θαη ζην κέιινλ. Έηζη 

ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζχλνιν παξειζνληηθψλ παξαηεξήζεσλ θαη κε ηε 

ρξήζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ππνινγίδνπκε ην δεηνχκελν ξπζκφ 

αχμεζεο κεξηζκάησλ. 

Β) μονηέλο πςθμού παπακπάηηζηρ (Retention Growth Model) 

χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ  

ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

g = ΓΠΚ(Αηθ)  

φπνπ:   

g = ξπζκφο αχμεζεο κεξηζκάησλ 

  ΓΠΚ = δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ 

  Αηθ = Πξνζδνθψκελε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ  

δειαδή 

g = δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ * πξνζδνθψκελε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ  

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξεηο ππνζέζεηο. Πξψηνλ ν 

ΓΠΚ = 1- δείθηε κεξηζκάησλ πξνο θέξδε θαη παξακέλεη ζηαζεξφο. 

Γεχηεξνλ, ε απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλακέλεηαη λα παξακείλεη 
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ζηαζεξή. Σξίηνλ, ε επηρείξεζε δελ αλακέλεηαη λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο. 

Σέηαξηνλ, ηα κειινληηθά επελδπηηθά ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο αλακέλεηαη 

κα έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ θηλδχλνπ κε ην ππάξρνλ ελεξγεηηθφ ηεο. 

2.2.4.4 Κόζηορ αποθεμαηικών 

Σα θέξδε κηαο επηρείξεζεο κπνξεί είηε λα δηαλεκεζνχλ κε ηε κνξθή 

κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο, είηε λα παξαθξαηεζνχλ κε ηε κνξθή ησλ 

απνζεκαηηθψλ γηα κειινληηθέο επελδχζεηο. Ωο θφζηνο απνζεκαηηθψλ 

νξίδεηαη ην θφζηνο επθαηξίαο πνπ αλαιακβάλνπλ νη θάηνρνη ησλ θνηλψλ 

κεηνρψλ επεηδή ζα κπνξνχζαλ λα είραλ εηζπξάμεη ην πνζφ πνπ 

απνζεκαηνπνηήζεθε θαη λα ην επελδχζνπλ εθηφο επηρείξεζεο ζε 

επέλδπζε ίδηνπ θηλδχλνπ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκαηηθψλ 

γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ππoδείγκαηα:  

Α) Αποηίμηζηρ πεπιοςζιακών ζηοισείυν (Capital Asset Pricing 

Model) 

Σν θφζηνο απνζεκαηηθψλ είλαη ίζν κε ηελ απαιιαγκέλε θίλδπλν 

απφδνζε πιένλ κηα ακνηβή γηα ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή βήηα επί ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο θαη ηεο απαιιαγκέλεο 

θηλδχλνπ απφδνζεο, απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ παξαθάησ εμίζσζε : 

Κcapm = Rf + (Rm – Rf) * β 
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Όπνπ,   

Rf : απόδοζη σωπίρ κίνδςνο 

Ωο απφδνζε ρσξίο θίλδπλν παίξλνπκε ηα επηηφθηα ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνινγηψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ππάξρεη απφδνζε δίρσο θίλδπλν δηφηη αθφκα θαη ηα 

καθξνπξφζεζκα νκφινγα ησλ Η.Π.Α. ππφθεηληαη ζε θίλδπλν 

επηηνθίνπ δηφηη αλ απμεζνχλ ηα επηηφθηα, ν επελδπηήο πθίζηαηαη 

απψιεηεο ζην θεθάιαην ηνπ. Όκσο, ζηε πξάμε έρεη θαζηεξσζεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε απφδνζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ 

νκνινγηψλ σο απφδνζε ρσξίο θίλδπλν, δηφηη:  

 Οη καθξνπξφζεζκεο θξαηηθέο νκνινγίεο αληαλαθινχλ 

ηνλ αλακελφκελν δείθηε πιεζσξηζκνχ γηα κηα κεγάιε 

ρξνληθή πεξίνδν. 

 Σν θφζηνο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε απνδφζεηο καθξνπξφζεζκσλ θξαηηθψλ 

νκνινγηψλ παξά κε απνδφζεηο έληνθσλ γξακκαηίσλ 

δεκνζίνπ. 

 Σα επηηφθηα ησλ έληνθσλ γξακκαηίσλ δεκνζίνπ 

ππφθεηληαη ζε πεξηζζφηεξεο ηπραίεο κεηαβνιέο απφ φηη ηα 

επηηφθηα ησλ θξαηηθψλ νκνινγηψλ.  
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Rm – Rf : αζθάλιζηπο κινδύνος αγοπάρ(Risk Premium) 

Ωο αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο νξίδεηαη ε δηαθνξά ηεο 

απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο κείνλ ηελ απφδνζε 

ρσξίο θίλδπλν. Τπνινγίδεηαη κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ή 

κειινληηθά (αλακελφκελα) ζηνηρεία. Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο 

είλαη πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ γηα ην ζχλνιν 

ησλ εηζεγκέλσλ. Έηζη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν απηή ηζρχεη : 

Αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο = ( D1 / P0 ) + g - Rf 

Όπνπ,   

D1 : ζηαζκηζκέλν κέξηζκα ησλ κεηνρψλ θάπνηνπ 

δείθηε 

P0 : ε ηηκή ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε   

g :  ν αλακελφκελνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ κεξηζκάησλ 

Rf  : απφδνζε ρσξίο θίλδπλν 

 

β : ζςνηελεζηήρ βήηα 

Ο ζπληειεζηήο β παξνπζηάδεη ηε κεηαβιεηφηεηα κηαο κεηνρήο ή 

ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε ζχγθξηζε νιφθιεξε ηελ αγνξά. 

Τπνινγίδεηαη σο ε θιίζε ηεο επζείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ παξειζνπζψλ απνδφζεσλ ηεο 
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κεηνρήο ζηνλ άμνλα ςς΄ θαη ησλ παξειζνπζψλ απνδφζεσλ ηεο 

αγνξάο (ρξήζε αληηπξνζσπεπηηθνχ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δεηθηή) 

ζηνλ άμνλα ρρ΄.    

Β) Πποεξοθλημένυν ηαμιακών ποών (Discounted Cash Flow 

Model) 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ 

απνζεκαηηθψλ είλαη ην ππφδεηγκα Gordon ην νπνίν έρεη ηελ αθφινπζε 

κνξθή 

Κα = Μ1 / ΣΣΚν + g 

Όπνπ ,  

Κα = θφζηνο απνζεκαηηθψλ 

Μ1 = κέξηζκα αλά κεηνρή 

   ΣΣΚν = ηξέρνπζα ηηκή θνηλήο κεηνρήο  

   g: ξπζκφο αχμεζεο κεξηζκάησλ 

Γ) Απόδοζηρ ομολογιών και αμοιβήρ κινδύνος (Bond Yield Plus 

Risk Premium Approach) 

Η εμίζσζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ησλ 

απνζεκαηηθψλ είλαη 

Κα = Απφδνζε νκνινγηψλ επηρείξεζεο + ακνηβή θηλδχλνπ 



41 
 

Η απφδνζε ησλ νκνινγηψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη αξθεηά εχθνιν λα 

βξεζεί, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία κεγάισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νίθσλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. Δπίζεο αληί ηεο απφδνζεο ησλ νκνινγηψλ 

ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη. Γηα ηελ ακνηβή θηλδχλνπ, εάλ είλαη δχζθνιν λα 

ππνινγηζηεί ε ηξέρνπζα, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηζηνξηθή. 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηξέρνπζα ακνηβή θηλδχλνπ, κπνξνχκε λα 

εθπνλήζνπκε έξεπλα κεηαμχ ζεζκηθψλ επελδπηψλ γηα ην κέγεζνο απηήο 

ηεο ακνηβήο πνπ ζα επηζπκνχζαλ πξνθεηκέλνπ λα ήηαλ αδηάθνξνη κεηαμχ 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ θαη ησλ νκνινγηψλ. Σέινο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο ακνηβή, ηε δηαθνξά ηεο ηξέρνπζαο απφδνζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αγνξάο κε ηελ απφδνζε κηαο κέζεο καθξνπξφζεζκεο 

εηαηξηθήο νκνινγίαο ίδηνπ θηλδχλνπ κε απηφλ ηεο επηρείξεζεο. 

Σν κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην ζχλνιν ηνπ 

θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ, βξαρπρξφλην, 

καθξνρξφλην ρξένο θαη ηδία θεθάιαηα, ζηαζκηζκέλα κε ηα πνζνζηά κε ηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο. Σν ΜΚΚ 

επεξεάδεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ε επηρείξεζε είλαη ην επίπεδν ησλ 

επηηνθίσλ, ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξά θαη ηνπο θνξνινγηθνχο 
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ζπληειεζηέο. Δλψ νη κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνληαη είλαη ε θεθαιαηαθή 

δνκή θαη ε θχζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ζρέζε ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ γίλεηαη:  

WACC = (WD * KD) + (Wp * Kp) + (WA * KA) + (WE * KE) 

 

Όπνπ   

WD = ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

Wp = ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ 

WA = ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ απνζεκαηηθψλ 

WE = ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΠΑ 

3.1 Τπολογιζμόρ ΟΠΑ  

 Η EVA βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη κία επηρείξεζε γηα λα δεκηνπξγήζεη 

αμία πξέπεη λα απνθέξεη έζνδα ηα νπνία επαξθνχλ λα θαιχςνπλ φρη κφλν 

φια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα αιιά θαη φιεο ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ, δειαδή 

ην θφζηνο ησλ δαλείσλ θαη ην θφζηνο επθαηξίαο ησλ κεηφρσλ.    

Σν κνληέιν EVA πξνηείλεη φηη ε αμία δεκηνπξγείηαη αλ έρνπλ 

αθνινπζεζεί ζηξαηεγηθέο επελδχζεσλ ηέηνηεο ψζηε νη απνδφζεηο λα 

ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Η πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηελ 

άπνςε, ε νπνία νξίδεη ηελ αμία κηαο εηαηξείαο ζαλ ηε θαζαξή παξνχζα 

αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ή, ζηελ πεξίπησζε ηεο EVA, 

ζαλ νηθνλνκηθφ θέξδνο (Davidson 1999). Έηζη, ε EVA νξίδεηαη σο 

«ιεηηνπξγηθά θέξδε κείνλ ην θφζηνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ θεξδψλ» (Stewart 1991). 

Έρνληαο ζπδεηήζεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο EVA, ζηα ηκήκαηα ηεο 

εξγαζίαο πνπ αθνινπζνχλ ζα ηνληζηεί ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ ηεο EVA. 

Ο Stewart (1991) αλάθεξε φηη "ε έλλνηα ηεο EVA είλαη απιή, αιιά 

ζηελ πξάμε κπνξεί λα γίλεη φζν πεξίπινθε ρξεηάδεηαη γηα λα 
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εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο". Έρνληαο 

γλψκνλα απηφ, ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηεο EVA κπνξεί λα απνδεηρζεί 

κηα πνιχ πεξίπινθε εξγαζία παξά κηα εχθνιε, εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη 

γηα κηα εθαξκνγή ηεο ζε πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα. Η πηπρή 

απηή ζα πξέπεη λα απνζαθεληζζεί πεξαηηέξσ κέζα ζηα επφκελα ηκήκαηα. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο EVA εμαξηάηαη απφ ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο:  

I. ην θέξδνο, ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε ηα «Καζαξά 

Λεηηνπξγηθά Κέξδε κεηά απφ θφξνπο» (NOPAT),  

II. ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

«επελδπκέλν θεθάιαην»  (Capital)  

III. θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο αληαλαθιάηαη 

ζην «κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ» (WACC) (Nowak 

2000,143-144). 

ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ δχν ηζνδχλακνη ηξφπνη γηα ηε κέηξεζε 

ηεο EVA, νη νπνίνη νδεγνχλ ζην ίδην απνηέιεζκα. Μηα κέζνδνο 

πεξηγξάθεηαη απφ ην «θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ» θαη ε άιιε απφ ηνλ ηχπν 

ηεο «δηαθνξάο ηεο απφδνζεο». ηε ζπλέρεηα ζα εμεγεζνχλ νη δχν ηξφπνη. 
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3.1.1 Μέθοδορ κόζηορ κεθαλαίος  

χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν, ε EVA ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ (NOPAT) θαη 

ηεο επηβάξπλζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θεθαιαίνπ κε ην επελδπκέλν θεθάιαην. 

 EVA= NOPAT – (INVESTED CAPITAL*WACC) 

3.1.2 Μέθοδορ διαθοπάρ απόδοζηρ  

Ο ηχπνο δηαθνξάο απφδνζεο ππνινγίδεη ηελ EVA κε βάζε ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ (RΟΙC) θαη ηνπ 

θφζηνπο ηνπ θεθαιαίνπ, πνιιαπιαζηάδνληαο ην απνηέιεζκα κε ην 

επελδπκέλν θεθάιαην πνπ δεζκεχεηαη γηα ηελ επηρείξεζε (Stewart 1991, 

ζει136).  

 EVA= (ROIC- WACC)* INVESTED CAPITAL 

 

ηελ νπζία, θαη νη δχν ηξφπνη παξέρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα, ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία (είηε ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή κεδεληθφ 

απνηέιεζκα). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην Nowak (2000) ν ηχπνο δηαθνξάο 

απφδνζεο έρεη πιενλέθηεκα επεηδή ν εθηηκεηήο κπνξεί λα δηαθξίλεη 

άκεζα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηνπ θφζηνπο 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη λα ππνινγίζεη ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ή κείσζε ηεο 
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αμίαο. Η EVA είλαη κεδέλ, αλ ε απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ 

ηεο επηρείξεζεο (ROIC) είλαη αθξηβψο ίζε κε ηελ απαηηνχκελε απφδνζε 

γηα ηνλ θίλδπλν (WACC). 

 

 

3.2 Μεθοδολογία 

Σν ζηνηρείν πνπ θάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVA κνλαδηθφ είλαη νη 

πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ νη δχν 

κεηαβιεηέο NOPAT θαη θεθαιαίνπ απφ ινγηζηηθέο αμίεο ζε νηθνλνκηθέο 

αμίεο. Ο Stewart (1991) θάλεη ιφγν γηα πεξίπνπ 160 πηζαλέο 

πξνζαξκνγέο, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Δάλ γίλνληαη φιεο νη 

ζπληζηψκελεο πξνζαξκνγέο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVA, ηφηε ν 

ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη πνιχ πεξίπινθνο θαη δχζθνινο. ηελ εξγαζία 

απηή ζα αλαθεξζνχκε ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ζε παξαθάησ 

θεθάιαην. 

Ι. Ο ππνινγηζκφο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ είλαη ην άζξνηζκα : 

 Πάγην ελεξγεηηθφ 

ή 

 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα 

+ Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ + Λνγαξηαζκνί Δηζπξαθηένη 

+ Κεθαιαηνπνηεκέλα έμνδα Δ&Α + Απνζέκαηα 

+ Πξνβιέςεηο  + Λεηηνπξγηθφ Πάγην 

- Έμνδα πιεξσηέα - Λνγαξηαζκνί Πιεξσηένη 

- Αθηλεηνπνηήζεηο ζε εμέιημε - Γεδνπιεπκέλα έμνδα 

- Γεδνπιεπκέλα έμνδα
2
   

- Υξεφγξαθα
3
   

                                                           
2
 Μθ τοκοφόρεσ υποχρεϊςεισ 
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 ΙΙ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ ΝΟΡΑΣ είλαη ην άζξνηζκα: 

+ Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 

+ Απφζβεζε ππεξαμίαο 

- Φφξνη ιεηηνπξγηθνί 

+ή- Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

 

ΙΙΙ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν : WACC = (WD * Kd) + (WP * KP) + (WA * KA) + (WE * 

KE) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ 

πξν θφξσλ, εθαξκφδνπκε ηνλ ηχπν: Κd= (ηόκοι 

σπευζηικοί/μακποππόθεζμορ δανειζμόρ)*(1-T), σο ηφθνπο 

ρξεσζηηθνχο παίξλνπκε απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνλ ινγαξηαζκφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη σο καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο, ην ζχλνιν 

ησλ ηνθνθφξσλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνηλνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

παξαθάησ ηχπν: Κs=( μέπιζμα ανά μεηοσή/ηπέσοςζα ηιμή κοινήρ 

μεηοσήρ) + πςθμόρ αύξηζηρ μεπιζμάηυν.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απνζεκαηηθψλ, ζα εθαξκφζνπκε ην 

ππφδεηγκα απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δειαδή Kr = Rf + (Rm 

+ Rf)*β. Όπνπ  

                                                                                                                                                                      
3
 Μθ οργανικά επενδφςεισ 
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 Rf: είλαη ε απφδνζε ρσξίο θίλδπλν θαη παίξλνπκε ηελ απφδνζε 

ηνπ 10εηνχο ΟΔΓ 

 Rm + Rf : είλαη ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ ηεο αγνξάο 

 ςνηελεζηήρ β: είλαη θιίζε ηεο επζείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ησλ παξειζνπζψλ απνδφζεσλ ηεο 

κεηνρήο θαη ησλ παξειζνπζψλ απνδφζεσλ ηεο αγνξάο. 

3.3 Παπάδειγμα 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο EVA παξαζέηνπκε 

έλα παξάδεηγκα. Αο ππνζέζνπκε φηη ε εηαηξεία Furman, Inc, είρε 

ιεηηνπξγηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο ην ηειεπηαίν έηνο 1.583.000 

δνιάξηα. Η εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ηξεηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο: 2 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ελππφζεθα νκνιφγα πνπ πιεξψλεη 8% 

επηηφθην, θαη 3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ θνηλά νκφινγα πξνο 10% 

επηηφθην, θαζψο θαη 10 εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ θνηλέο κεηνρέο, νη 

νπνίεο δελ είλαη νχηε πεξηζζφηεξν νχηε ιηγφηεξν επηθίλδπλεο απφ φηη νη 

άιιεο κεηνρέο. 

Η εηαηξεία έρεη θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 40%. Σν θφζηνο κεηά απφ 

θφξνπο ησλ ελππφζεθσλ νκνινγηψλ είλαη 0,048 [Ο,08 - (0,4 Υ 0,08)]. Σν 

θφζηνο κεηά ην θφξν ησλ θνηλψλ νκνιφγσλ είλαη 0,06 [0,10 - (0,4 Υ 

0,10)]. Γελ ππάξρνπλ θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα ίδηα θεθάιαηα, έηζη 
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ην θφζηνο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη 12% (6 ηνηο εθαηφ απφδνζε γηα ηα 

καθξνπξφζεζκα νκφινγα ζπλ ην 6 ηνηο εθαηφ κέζε πξηκνδφηεζε). Σν 

κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ην πνζνζηφ 

ηνπ θεθαιαίνπ απφ θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη πνιιαπιαζηάδνληαο 

ην κε ην θφζηνο ηεο. Σν κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ γηα ηε 

Furman, Inc, ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Ποζό Ποζοζηό Κόζηορ 

μεηά θόπυν 

ΜΚΚ 

Δνςπόθηκα 

ομόλογα 

2.000.000 13,3% 0,048 0,006 

Κοινά 

ομόλογα 

3.000.000 20% 0,06 0,012 

Κοινέρ 

μεηοσέρ 

10.000.000 66,7% 0,12 0,08 

ύνολο 15.000.000   0,098 

 

Όηαλ ην ζηαζκηθφ κέζν θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ην απαζρνινχκελν ζπλνιηθφ θεθαιαίν, ην θφζηνο θεθαιαίνπ γίλεηαη 

γλσζηφ. Γηα ηελ Furman, Inc, ην χςνο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ είλαη 

15 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, νπφηε ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε  

1.470.000$ (0,098 Υ 15.000.000).Η EVA ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

NOPAT 1.583.000 

WACC*IC 1.470.000 

EVA 113.000 
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Σν ζεηηθφ EVA ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία θεξδίδεη εηζφδεκα πάλσ απφ 

ην επελδπκέλν θεθάιαην, δειαδή δεκηνπξγεί αμία (Cost management: 

accounting & control ,ζει345). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΔ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

4.1 Γενικά 

Όπσο αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, γηα λα ππνινγίζνπκε 

ηνλ νηθνλνκηθφ θέξδνο απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ησλ θαζαξψλ 

ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ θαη ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Ο 

ππνινγηζκφο απηψλ ησλ δχν βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ αληινχκε απφ 

ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, δειαδή 

εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπκε απφ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ωζηφζν αλ δεζκεπηνχκε απφ ηηο παξαδνρέο ησλ 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (ΔΓΛ, US GAAP, IAS, θιπ) ζα 

αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα ζηελ αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο. Έηζη γηα λα 

απαιείςνπκε ηηο παξαδνρέο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξζή κέηξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θέξδνπο, ρξεζηκνπνηνχκε ινγηζηηθέο αλαπξνζαξκνγέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ. 

Η Stern Stewart πξνηείλεη πεξίπνπ 160 ινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε λα είλαη πην ξεαιηζηηθή ε κέηξεζε ηεο 

EVA. Οη πξνζαξκνγέο απηέο είλαη αλαγθαίεο ψζηε: 
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 Να απνηηκεζεί ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ζηελ ηξέρνπζα 

αμία 

 Να αξζνχλ ηπρφλ απζαίξεηεο πξαθηηθέο νξηζκέλσλ 

ζηειερψλ, ζηελ θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 Να δηνξζσζνχλ ηπρφλ εγγελείο αδπλακίεο ησλ γεληθψλ 

αξρψλ ησλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ 

 Να πξνζεγγίζεη ε EVA ηηο πξαγκαηηθέο ηακηαθέο ξνέο ηεο 

επηρείξεζεο 

Βέβαηα, νη επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ δηαηεξνχλ ζε 

βάζνο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αλαπξνζαξκνγέο θη αλ ηα 

δηαηεξνχλ δελ είλαη δηαζέζηκα ζε άηνκα εθηφο επηρείξεζεο. Δπίζεο, εάλ 

ε επηρείξεζε δηαηεξεί φια απηά ηα ζηνηρεία, είλαη πάξα πνιχ πεξίπινθν 

λα ππνινγίζεη ηελ EVA ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 160 πξνζαξκνγέο. 

Λακβάλνληαο φια απηά ππφςε, γηα ηνλ απινχζηεξν ππνινγηζκφ ηεο 

EVA ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ πξάμε 5 κε 10 ινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο.  

χκθσλα κε ηελ Stern Stewart & CO, νη πξνζαξκνγέο πξέπεη λα 

γίλνληαη κφλν αλ: 

 Σα πνζά είλαη ζεκαληηθά θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο πνπ δεκηνπξγεί (ή θαηαζηξέθεη) ε 

εηαηξεία. 

 Σα απαηηνχκελα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα 
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 Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

πξνζαξκνγέο, ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο 

 Η κεηαηξνπή ζα είλαη νξηζηηθή, ακεηάβιεηε γηα ηξία ρξφληα 

πεξίπνπ 

 Η κεηαηξνπή αθνξά ζηνηρεία πνπ ηεινχλ ππφ ηνλ έιεγρν 

φζσλ άκεζα αθνξά ν ππνινγηζκφο ηεο EVA 

πκπεξαίλνπκε φηη ν ππνινγηζκφο ηεο EVA κε 100% αθξίβεηα είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηνο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηε ζπλνρή θαη ζηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο απφ ρξνληά ζε ρξνληά θαη απφ 

εηαηξεία ζε εηαηξεία. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο θπξηφηεξεο αλαπξνζαξκνγέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εηαηξεία Stern 

Stewart γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVA. 

4.2 Δπενδύζειρ ζε άςλα πάγια
4
 

Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζε ελζψκαηα πάγηα φπσο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη νρήκαηα. Οη 

επελδχζεηο απηέο εκθαλίδνληαη ζην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

αληίζεηα δηάθνξα έμνδα φπσο ηα πνζά γηα έξεπλα, εθπαίδεπζε θαη 

δηαθήκηζε αληηκεησπίδνληαη σο ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη πεξλάλε ζηα 

                                                           
4
 Κελεποφρθσ, 2005 ςελ101 
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απνηειέζκαηα ρξήζεο. Σν κνληέιν απηφ ιεηηνπξγεί αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά ζηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, αιιά ε 

απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δηαξθψο απμαλφκελα πνζά πνπ δηαηίζεληαη 

ζε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή ζηελ εθπαίδεπζε ή ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

εηαηξηθνχ νλφκαηνο, νδεγεί αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζην λα δαπαλνχλ 

ιηγφηεξν ζε ελζψκαηεο θαη πεξηζζφηεξν ζε άπιεο επελδχζεηο. Μάιηζηα, 

ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη πην 

ζεκαληηθφ αθφκα θαη απφ ηηο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ν θχξηνο παξάγνληαο 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ είλαη νη επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ζε έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαξκάθσλ. 

Όκσο, αληηκεησπίδνληαο ην πξφβιεκα φρη απφ ηε ινγηζηηθή αιιά απφ 

ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηνπ, ε επέλδπζε παξακέλεη επέλδπζε άζρεηα απφ 

ηελ πιηθή ή άπιε ππφζηαζή ηεο. εκαζία έρεη δειαδή απφ νηθνλνκηθήο 

πιεπξάο, λα ηνπνζεηνχληαη νη πφξνη ζε επελδχζεηο πνπ ζα δεκηνπξγνχλ 

κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ψζηε λα παξαρζεί πινχηνο γηα ηνπο κεηφρνπο. 

Όκσο, ε θιαζζηθή ινγηζηηθή αδπλαηεί λα ζπιιάβεη ηελ νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε ησλ επελδχζεσλ ζε άπια πάγηα θαη ζπλήζσο –αλάινγα βέβαηα 

κε ην θαηά ηφπνπο ζχζηεκα ινγηζηηθψλ αξρψλ- ηα αληηκεησπίδεη σο 

έμνδα. Πάλησο, ν αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο, πξέπεη λα παξαδερζεί 
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πσο ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ πνπ δαπαλψληαη ζε άπια πάγηα είλαη 

πξνβιεκαηηθή, φρη δηφηη ε ηερληθή είλαη δχζθνιε αιιά δηφηη νη άπιεο 

επελδχζεηο είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα κεηξεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. 

Ο εχινγνο πάλησο ρεηξηζκφο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαγσγήο 

νηθνλνκηθήο αμίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, είλαη νη 

επελδχζεηο ζε άπια πάγηα λα θεθαιαηνπνηνχληαη, γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

- Αλ ην θφζηνο R&D ινγηζηηθνπνηείηαη εμνινθιήξνπ ζηα 

έμνδα ηεο ρξήζεο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηξεπηηθά γηα ηηο 

επελδχζεηο δηφηη κεηψλνληαη ηα θέξδε αθνχ ηα ζρεηηθά έζνδα ζα 

εκθαληζζνχλ ζε κειινληηθέο ρξήζεηο. 

- Σν θφζηνο R&D δελ αλακέλεηαη λα θέξεη έζνδα ηελ 

παξνχζα πεξίνδν αιιά ζηηο κειινληηθέο. 

Σα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη 

απνζβέλνληαη, αλαθχπηεη φκσο ην εξψηεκα κε πνηα κέζνδν θαη κε πνην 

ζπληειεζηή; Μηα ιχζε είλαη λα απνζβέλνληαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα ίζν κε 

ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ελεξγνχο δσήο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο 

πιένλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα κεηαηξέπνληαη 

ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε πξντφληα παξαγσγήο. 
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Η θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο R&D πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

ηελ ηζφπνζε αχμεζε ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά απφ 

θφξνπο. Η αχμεζε ζην ΝΟΡΑΣ πξέπεη λα είλαη κηθηή θαη φρη θαζαξή, κε 

επίδξαζε δειαδή ησλ θφξσλ, δηφηη αλεμάξηεηα απφ ηηο αιιαγέο 

δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε, ην θνξνινγηθφ φθεινο 

πξαγκαηνπνηείηαη ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηα έμνδα R&D θαη 

φρη φηαλ απνζβέλνληαη. 

4.3 Πποβλέτειρ
5
 

Ωο πξφβιεςε ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε πξνιεπηηθή ελέξγεηα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ έγθαηξε θάιπςε 

πηζαλψλ δεκηψλ θαη ελδερφκελσλ εμφδσλ (ΓΛ Λνγαξηαζκφο 44 ). 

Δπηβάιιεηαη δε, απφ ηε ινγηζηηθή παξαδνρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηζαλέο δεκηέο θαη ηα ελδερφκελα έμνδα πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη ινγηζηηθά γεγνλφηα, δειαδή, πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο 

θαη δεδνπιεπκέλα έμνδα. 

Ο κνλαδηθφο ζθνπφο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ είλαη ε 

έγθαηξε αληηκεηψπηζε δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ, ηα νπνία αλακέλεηαη λα 

ζπκβνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Η επίηεπμή ηνπο πξνυπνζέηεη πξψηα ηε 

ζσζηή εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ επέιεπζεο ηνπ γεγνλφηνο θαη θαηφπηλ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αλακελφκελεο δεκηάο. Η θξάηεζε γίλεηαη θαηά ην θιείζηκν 

                                                           
5
 Βιχοσ 2005, ςελ45 
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ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξννξίδεηαη λα θαιχςεη δεκηέο, έμνδα θαη 

ππνηηκήζεηο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, νη νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

ζπκβνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε, ρσξίο φκσο λα είλαη γλσζηφ ην κέγεζνο 

ηνπο ή ην πφηε ζα εθδεισζνχλ, εάλ πνηέ εθδεισζνχλ. Έηζη, ην αθξηβέο 

κέγεζνο ηεο θξάηεζεο δελ είλαη γλσζηφ θαηά ην ρξφλν ηεο θαηάξηηζεο 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Η θξάηεζε πνζψλ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο ζπλεπάγεηαη ηελ 

άκεζε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο θαη θαη' επέθηαζε ηεο αληίζηνηρεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαη ηνπ πνζνχ ησλ δηαλεκεηψλ θεξδψλ. Οη 

κεηαβνιέο απηέο, νδεγνχλ ζε πξνζσξηλή βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν φθεινο απφ ην ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο είλαη πξνζσξηλφ γηαηί 

ηελ επφκελε ρξήζε ε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε είηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ θάιπςε ηεο δεκηάο (εάλ εθδεισζεί) είηε ζα παξακείλεη 

αρξεζηκνπνίεηε (εάλ ε δεκηά δελ εθδεισζεί). ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα 

θέξδε ηεο (επφκελεο) ρξήζεο δε ζα επεξεαζζνχλ απφ ηε δεκηά, ελψ ζηε 

δεχηεξε ζα απμεζνχλ θαηά ην πνζφ ηνπ έθηαθηνπ εζφδνπ, δειαδή ηεο 

αρξεζηκνπνίεηεο πξφβιεςεο. Σα βειηησκέλα απνηειέζκαηα ζα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηα θνξνινγηθά νθέιε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. 
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Η δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα επεξεάδεη ηε 

δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

πξνβιέςεσλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνπο πηζησηέο ηεο. Οη ηειεπηαίνη 

αδπλαηνχλ λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηνλ πηζησηηθφ ηεο θίλδπλν θαη ηε 

ηθαλφηεηα ηεο λα απνθέξεη θέξδε. 

Σε ζεκαζία ησλ πξνβιέςεσλ έρεη αλαγλσξίζεη ν λνκνζέηεο, ν νπνίνο 

νξίδεη (άξζξν 43 ηνπ λφκνπ 2190) φηη θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ηζνινγηζκνχ ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη φιεο νη 

πηζαλέο δεκηέο θαη ινγίδνληαη νη απαξαίηεηεο πξνβιέςεηο αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ θαηά ηε ρξήζε πξνθχπηεη θαζαξφ θέξδνο ή δεκηά. Δπίζεο, ζην 

άξζξν 42 ηνπ ίδηνπ λφκνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο 

θαη έμνδα πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ δεκίεο, δαπάλεο ή ππνρξεψζεηο ηεο 

θιεηζκέλεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, πνπ δηαθαίλνληαη ζαλ 

πηζαλέο θαηά ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, αιιά δελ είλαη 

γλσζηφ ην αθξηβέο κέγεζνο ηνπο ή ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ. 

Έηζη ινηπφλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVA ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηα επελδπκέλα θεθάιαηα ψζηε λα απνθεχγεηαη ην 

θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη ηδηνθηήηεο εκθάληδαλ απμεκέλεο πξνβιέςεηο 

ζε πεξηφδνπο πςειήο θεξδνθνξίαο γηα λα απμήζνπλ κειινληηθά θέξδε ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο. 
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4.4 Αναβαλλόμενη θοπολογία 

Η αλαβαιιφκελε θνξνινγία είλαη κηα ινγηζηηθή έλλνηα, ε νπνία 

δειψλεη κηα κειινληηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ θαη ηεο θνξνινγηθήο ηνπο αμίαο. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ηα ινγηζηηθά θέξδε είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε, ηφηε πξνθχπηεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζην 

παζεηηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σα θεθάιαην πνπ δελ απνδίδνληαη ζηελ 

εθνξία αιιά παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη επαλεπελδχνληαη ζε 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην επελδπκέλν 

θεθάιαην δηφηη νη επελδπηέο αλακέλνπλ κηα ειάρηζηε απφδνζε θαη απφ 

απηά, ίζε κε ην θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVA θάλνπκε ηηο αθφινπζεο πξνζαξκνγέο 

ηφζν ζην επελδπκέλν θεθάιαην φζν θαη ζην NOPAT. 

A. Σα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ ππνινγίδνληαη ζε 

ηακηαθή θαη φρη ινγηζηηθή βάζε. Γειαδή αλ απμεζεί (κεησζεί) ν 

ινγαξηαζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζην παζεηηθφ, ζα 

πξέπεη ην πνζφ ηεο αχμεζεο (κείσζεο) λα πξνζηεζεί (αθαηξεζεί) 

ζηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ. Δπίζεο αλ απμεζεί 

(κεησζεί) ν ινγαξηαζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζην 
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ελεξγεηηθφ, ζα πξέπεη ην πνζφ ηεο αχμεζεο λα αθαηξεζεί 

(πξνζηεζεί) ζηα ΚΛΚΜΦ. 

B. Ο ινγαξηαζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ηνπ 

παζεηηθνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην επελδπκέλν θεθάιαην, ελψ ν αληίζηνηρνο 

ινγαξηαζκφο ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη απφ ην 

επελδπκέλν θεθάιαην.   

 4.5 Αποζβέζειρ 

χκθσλα κε ην ΔΓΑ, νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο θάζε 

ρξφλν λα δηελεξγνχλ απνζβέζεηο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε θεξδψλ. Έηζη, ηα πάγηα, πνπ 

απνθηήζεθαλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2003, 

απνζβέλνληαη κε δηαθνξεηηθνχο αλά θαηεγνξία παγίνπ ζπληειεζηέο κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο, ελψ ηα λέα κεραλήκαηα απνζβέλνληαη είηε 

κε ηε ζηαζεξή είηε κε ηε θζίλνπζα κέζνδν. Κάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο 

επηρεηξήζεσλ (βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ηεο ζηαζεξάο θαη 

θζίλνπζαο κεζφδνπ απφζβεζεο φζνλ αθνξά ηα θαηλνχξηα κεραλήκαηα 

θαη ηνλ θαηλνχξην ινηπφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ απνθηνχλ απφ ηελ 

1.1.1998 θαη κεηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηιεγείζα κέζνδνο 

απφζβεζεο ζα εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζην κέιινλ. Καηά ηελ 
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απφζβεζε ησλ ελ ιφγσ παγίσλ κε ηε θζίλνπζα κέζνδν εθαξκφδεηαη ν 

θαηψηεξνο ή ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο ηεο 

ζηαζεξήο κεζφδνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηξηπιαζηαζηεί. ηα πιαίζηα ησλ 

ακεξηθαληθψλ GAAP σο βαζηθή κέζνδνο απφζβεζεο αλαθέξεηαη ε 

γξακκηθή (straight line depreciation). 

χκθσλα κε ηελ Stern Stewart & Company ε κέζνδνο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αχμνπζα κέζνδνο απφζβεζεο. χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή, ην πνζφ ηεο εηήζηαο απφζβεζεο απμάλεη ζηαδηαθά απφ 

ρξήζε ζε ρξήζε. ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παγίνπ νη απνζβέζεηο 

είλαη κεησκέλεο κε απνηέιεζκα ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο λα 

εκθαλίδνληαη απμεκέλα. Έηζη νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα 

πξνθαηαβάινπλ ην θφξν πνπ αλαινγεί ζε θέξδε πνπ πηζαλψο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επφκελεο ρξήζεηο (θαη ην αληίζηξνθν). 

4.6 Αποθέμαηα 

χκθσλα κε ην ινγηζηηθφ ζρέδην, ε επηρείξεζε επηιέγεη ηε κέζνδν 

ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ 

απνζεκάησλ κε κηα απφ ηηο παξαθάησ κεζφδνπο :  

1. Μέζνδνο κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο, 

2. Μέζνδνο FIFO (First In, First Out),  

3. Μέζνδνο LIFO (Last In, First Out),  
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4. Μέζνδνο βαζηθνχ απνζέκαηνο.  

5. Μέζνδνο βαζηθνχ απνζέκαηνο 

6. Μέζνδνο ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν LIFO γηα ηελ 

απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ ηνπο επεηδή πξνζθέξεη 

θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα ζε πεξηφδνπο έληνλνπ πιεζσξηζκνχ θαη 

παξάγεη πην αμηφπηζηεο ηηκέο γηα ην θφζηνο πσιεζέλησλ. Ωζηφζν, βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη φηαλ απμάλνληαη ηα απνζέκαηα δεκηνπξγείηαη έλα 

‘ζηξψκα’ απφ παιαηφηεξα απνζέκαηα. Έηζη κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε αμία 

ησλ απνζεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Δπηπιένλ 

φηαλ ξεπζηνπνηνχληαη παιαηφηεξα απνζέκαηα, δειαδή φηαλ κεηψλνληαη 

ηα απνζέκαηα απφ ρξήζε ζε ρξήζε ηφηε ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη ην 

νηθνλνκηθφ θέξδνο ππεξεθηηκνχληαη. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ηα 

παιαηφηεξα θφζηε ζπλδένληαη κε πξφζθαηα έζνδα. 

Αλαγλσξίδνληαο ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα θάζε 

κεζφδνπ ε Stern Stewart & Co πξνηείλεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο FIFO σο 

ηεο κεζφδνπ εθείλεο πνπ έξρεηαη πην θνληά ζηε πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη 

ινηπφλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο EVΑ ζα πξνζζέηνπκε ή ζα αθαηξνχκε 

ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο θνζηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε εηαηξεία 

κε ηε κέζνδν ηεο FIFO. ηελ βηβιηνγξαθία απηή ε δηαθνξά αλαθέξεηαη 

σο «Lifo Reserve». Σέινο είλαη απηνλφεην φηη αλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε 
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κέζνδνο είλαη ε FIFO δελ ζα θάλνπκε θακία ινγηζηηθή κεηαηξνπή φζνλ 

αθνξά ηα απνζέκαηα (Stewart, 1991. ζελ 113). 

4.7 Φοποαπαλλαγέρ από ηόκοςρ (interest tax shield) 

χκθσλα κε ην ΔΓΛ, νη θαηαβαιιφκελνη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηφθνη 

δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ηεο 

ρξήζεο εθείλεο, εληφο ηεο νπνίαο θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκνη θαη 

απαηηεηνί ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δάλεηα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

παξαγσγηθά γηα ηελ επηρείξεζε (δειαδή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο). Αληίζηνηρα ηφζν ηα ακεξηθαληθά GAAP φζν θαη ηα IFRS, 

πξνβιέπνπλ φηη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη εθπίπηνπλ απφ ηε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηε Stem Stewart ε θνξναπαιιαγή πνπ «πξνζθέξνπλ» νη 

ηφθνη πξέπεη λα επαλαπξνζηίζεηαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο θφξνπο (λα 

αθαηξείηαη δειαδή απφ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε). θνπφο ηεο πξνζαξκνγήο 

απηήο, ε νπνία εθαξκφζηεθε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη λα 

αθαηξεζεί ε επίδξαζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κε δαλεηζκφ ζηε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε θαη σο εθ ηνχηνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ην ππνινγηδφκελν 

ΝΟΡΑΣ είλαη deleveraged. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ EVA ζπιιακβάλνληαη ηα 

θέξδε πνπ αλήθνπλ ζε φινπο ηνπο θαηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΗ ΟΠΑ 

5.1 Γημιοςπγία Αξίαρ 

Τπάξρνπλ πάληα δχν αληίξξνπεο δπλάκεηο πνπ πξέπεη λα ηζνξξνπνχλ, 

αιιειεπηδξψληαο κέζα ζε κηα εηαηξεία, α) ε αμία ζηνλ πειάηε θαη β) ε 

αμία ζηελ εηαηξεία. 

Αλ ε ζηφρεπζε είλαη κφλν ν πειάηεο, ε εηαηξεία κπνξεί λα παίξλεη 

πξσηνβνπιίεο πνπ νδεγνχλ ζε ππεξεπελδχζεηο, επθνιία πηζησηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ζεκαληηθψλ εθπηψζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ ε 

έκθαζε ησλ απνθάζεσλ είλαη ην θέξδνο, ζα ππάξμνπλ πεξηθνπέο 

θνλδπιίσλ γηα έξεπλα, κείσζε ηεο πνηφηεηαο ή πςειέο ηηκέο πνπ 

δηαβξψλνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο. Έηζη, ε 

νηθνλνκηθή αμία εθθξάδεη ηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

αμηψλ. 

5.2 Γιαθοπά λογιζηικά από οικονομικά κέπδη 

Απφ ινγηζηηθήο άπνςεο, ην θέξδνο νξίδεηαη σο ην πνζφ θαηά ην νπνίν 

ηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα έμνδα. ε πνιχ απιέο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θεξδνθνξίαο κπνξεί λα αξθεί γηα λα εθθξάζεη θαη ηε δεκηνπξγία 
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νηθνλνκηθήο αμίαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο αγνξάζεη έλα πξντφλ 

θαη ηελ ίδηα εκέξα ην κεηαπσιήζεη ζε πςειφηεξε ηηκή απφ απηή πνπ 

πιήξσζε γηα λα ην απνθηήζεη, ην θέξδνο ζπκπίπηεη κε ηελ νηθνλνκηθή 

αμία. Σν νηθνλνκηθφ θέξδνο νξίδεηαη σο ην πνζφ θαηά ην νπνίν νη ηα-

κεηαθέο εηζξνέο (cash inflows) μεπεξλνχλ ην θφζηνο φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα έμνδα 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη επηπξφζζεηα ην θφζηνο ηνπ 

επελδπκέλνπ ζηελ επηρείξεζε θεθαιαίνπ. 

ηηο κέξεο καο νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη φιν θαη πην ζχλζεηεο, 

δηάθνξνη παξάγνληεο φπσο ε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο, νη απνζβέζεηο 

ησλ παξαγσγηθψλ ζηνηρείσλ, θαη νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαζηζηνχλ 

πνιχ δχζθνιε ηε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θεξδνθνξίαο. Δπηπιένλ, ην 

ράζκα κεηαμχ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θεξδψλ δηεπξχλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Έηζη θηάλνπκε ζηε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο κε ηηο δηάθνξεο ινγηζηηθέο αλαπξνζαξκνγέο απφ ηνπο δηεπζπληέο 

κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. 

5.3 Υπήζη ΟΠΑ ζηην επισείπηζη 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο ηεο EVA είλαη λα θάλεη φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο κηαο επηρείξεζεο, λα ελεξγήζνπλ πξνο φθεινο ηεο ίδηαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ηφζν γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Η ζχγθξνπζε 
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ζπκθεξφλησλ επηρείξεζεο – εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απαιεηθζεί κφλν αλ 

νη ηδηνθηήηεο δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο δηεπζπληέο λα αηζζαλζνχλ 

σο ηδηνθηήηεο θαη φηαλ ηα επηδφκαηα πνπ δίλνληαη είλαη ζχκθσλα κφλν 

κε ηε δεκηνπξγία αμίαο (Stewart, 1991 ζελ.12). Απηή ε θηινζνθία 

έξρεηαη λα δηνξζψζεη ηηο εζθαικέλεο απνθάζεηο πνπ έπαηξλαλ ηα 

παιαηφηεξα ρξφληα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, πνπ ελδηαθέξνληαλ 

κφλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ, 

ηα νπνία δελ νδεγνχλ πάληα κηα επηρείξεζε ζηελ επηηπρία. 

Η EVA απνηειεί έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία αμίαο. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηνίθεζε αιιά θαη 

νη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξεία εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

πψο δεκηνπξγνχληαη νη ηακηαθέο ξνέο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ αλαηξέπεηαη ε ιαλζαζκέλε παξαδνρή φηη ε καθξνπξφζεζκε 

νηθνλνκηθή αμία ηεο εηαηξείαο πξνέξρεηαη απφ ηα θέξδε. Έηζη ε εζηίαζε 

ζηελ αχμεζε ηεο EVA δεκηνπξγεί δηπιή σθέιεηα: 

 ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνλ πξσηαξρηθφ 

ζηφρν, ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ σθέιεηα γηα 

φινπο ηνπο stakeholders θαη 

 απνηξέπεη ηα ζηειέρε απφ ην λα δηνηθνχλ ηελ εηαηξεία 

θνηηψληαο ζηε βάζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. 
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Ωο απνηέιεζκα, ην Μάλαηδκελη μνδεχεη ηνλ ρξφλν ηνπ πξνζπαζψληαο 

λα βξεη ηξφπνπο ψζηε λα απμήζεη ηελ EVA θαη φρη «καγεηξεχνληαο» 

ζηνηρεία πνπ ζα δεκνζηεπζνχλ, γηα ηνπο ρξήζηεο, ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

Η EVA δίλεη ζηα ζηειέρε ηελ πιήξε εηθφλα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ, πεξηζσξίσλ θαη δεκηνπξγίαο αμίαο. Δπίζεο ηα 

ζηειέρε έρνπλ επίγλσζε ηεο αμίαο θάζε επξψ πνπ μνδεχεηαη, αιιά θαη αλ 

απηφ μνδεχεηαη γηα δεκηνπξγία απνηειέζκαηνο ή γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ή 

θεθάιαην θίλεζεο ή γηα πάγηα θεθάιαηα. Αθφκα, θάπνηεο επηπιένλ 

σθέιεηεο είλαη φηη: 

 δεκηνπξγεί κηα θνηλή γιψζζα επηθνηλσλίαο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, βνεζά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πξνυπνινγηζκνχ,  

 αμηνινγεί ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη 

ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο, θαη 

 κεηξά ηε δπλακηθή αλάπηπμε λέσλ επθαηξηψλ πνπ απμάλνπλ 

ηελ εηαηξηθή αμία.  

Απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο απνθάζεσλ 

είλαη ε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο καθξνπξφζεζκνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. 
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Όηαλ ε EVA απνηειεί ηε βάζε ησλ απνθάζεσλ, ην Μάλαηδκελη ηεο 

εηαηξείαο δηεξεπλά κε αθξίβεηα ηε ρξήζε κεηξεηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πνπ θαζνδεγνχλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Λφγσ 

απηνχ, κεγαιχηεξε έκθαζε δίδεηαη ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο 

πνπ δηθαηνινγεί ηηο δαπάλεο θεθαιαίνπ. Δίλαη απηή ή απμεκέλε γλψζε 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επλνεί ηε δεκηνπξγία 

πξφζζεηνπ πξηκ ππεξαμίαο. 

Με ηε ρξήζε κέηξσλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην επίπεδν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, νη εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα δηαπηζηψζνπλ 

πνχ κπνξεί λα επελδπζεί ην θεθάιαην απνηειεζκαηηθφηεξα θαη πνηα είλαη 

ε ζπλεηζθνξά θάζε επηρεηξεκαηηθήο κνλάδνο ζηε ζπλνιηθή αμία ηεο 

εηαηξείαο. Οη Μάλαηδεξ κπνξνχλ, ζηε ζπλέρεηα, λα ακεηθζνχλ ζηε βάζε 

απηήο ηεο ζπλεηζθνξάο. χκθσλα θαη κε ην ζιφγθαλ «νηηδήπνηε κπνξεί 

λα κεηξεζεί, κπνξεί θαη λα δηνηθεζεί», ε εθαξκνγή ηεο EVA νδεγεί ζε 

βειηίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Μάλαηδκελη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ιακβάλνληαη 

απνθάζεηο πνπ απειεπζεξψλνπλ ξεπζηφηεηα γηα ρξήζε ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο είλαη πην ρξήζηκε. 

ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα παξαηεζεί σο παξάδεηγκα φηη έλαο 

απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο λα απμεζεί ε EVA είλαη ε αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή θπθινθνξίαο ησλ απνζεκάησλ πνπ κεηψλεη ην χςνο ησλ 
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ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ δεζκεχνληαη ζηηο πξψηεο χιεο. Σαπηφρξνλα, 

ην απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ ζπληειεζηή θπθινθνξίαο κπνξεί 

απηφκαηα λα απνηηκεζεί έλαληη ηνπ θφζηνπο λα «μεκείλνπκε» απφ 

πξψηεο χιεο, λα θαζπζηεξήζνπλ νη παξαγγειίεο ή λα δπζαξεζηεζεί ν 

πειάηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. ε ρακειφηεξν επίπεδν, νη εξγάηεο ηεο 

παξαγσγήο κπνξνχλ εχθνια λα αληηιεθζνχλ φηη κε κείσζε ηεο «θχξαο» 

απμάλνπλ απηφκαηα ε EVA. 

Η EVA βνεζά ηηο εηαηξείεο λα πάξνπλ απνθάζεηο ζε φια ηα επίπεδα, 

είηε ζην ζηξαηεγηθφ (εμαγνξέο, λέεο αγνξέο θ.ιπ.) είηε ζην θαζεκεξηλφ 

ιεηηνπξγηθφ κε απνθάζεηο trade off κεηαμχ θφζηνπο - σθέιεηαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ε EVA κάο δίλεη κεξηθά απιά εξγαιεία επηινγήο 

κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, επεηδή ππάξρνπλ ηξία βαζηθά κέζα γηα λα 

απμεζεί ε εηαηξηθή EVA: 

1. Με ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ, 

ρσξίο αχμεζε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. Η πιένλ πξνθαλήο 

κέζνδνο εδψ είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αιιά ν κάλαηδεξ πνπ 

δηαζέηεη θαληαζία ζα βξεη θαη άιινπο ηξφπνπο. 

2. Με ηε ρξήζε ιηγφηεξνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη ε εηαηξεία 

(θαηλνηνκία, εθζπγρξνληζκφο). 
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3. Με ηελ επέλδπζε θεθαιαίνπ ζε πςειήο απνδνηηθφηεηαο 

επελδχζεηο. Κάζε επέλδπζε ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζηε βάζε 

ηνπ ειάρηζηνπ θξηηεξίνπ απφδνζεο, πνπ είλαη ην θφζηνο ηνπ 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 

5.4 Δπιδόμαηα ΟΠΑ  

ε απηφ ην ηκήκα ζα αλαιχζνπκε ην ζχζηεκα ακνηβψλ θαη 

επηδνκάησλ κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή αμία. Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ε 

νινθιήξσζε ελφο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ ζηε βάζε ηεο EVA 

απνηειεί, βαζηθά, κηα δηαδηθαζία δηάρπζεο ησλ απνθάζεσλ θάλνληαο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ σο επηρεηξεκαηίεο, 

επεηδή ηα ζπκθέξνληα ησλ δχν πιεπξψλ επζπγξακκίδνληαη. Παίξλνπλ 

απνθάζεηο ζαλ λα ήηαλ ηδηνθηήηεο θαη κνηξάδνληαη, θπζηθά, έλα κέξνο 

ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ πινχηνπ.  

Ο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αχμεζε ηεο EVA. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ, νη εξγαδφκελνη πξέπεη, αληί λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε θάπνηνπο 

αληηθαηηθνχο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, πνπ δελ 

ππεξεηνχλ έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη δελ πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία, λα 

αληηιεθζνχλ ηνλ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ζηελ αχμεζε ηεο EVA. 

Παξάγνληαο-θιεηδί ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο EVA είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 
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ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ πνπ λα εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία αμίαο. Ο 

ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ πνπ απνδεκηψλεη 

ηνπο αλζξψπνπο κε βάζε ηε δηαηεξήζηκε βειηίσζε ηεο EVA, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ «νδεγνχλ» ηελ EVA 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνδφζεηο, απνηειεί ηελ παξάκεηξν θιεηδί πνπ 

αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα ζηελ εηαηξεία. Σα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θηλήηξσλ βάδνπλ πιαθφλ ζηε δπλεηηθή 

απφδνζε ηεο εηαηξείαο θαη αθήλνπλ ρσξίο επηπηψζεηο ηελ θάησ ηνπ 

κεηξίνπ απφδνζε. Σν αθξηβψο αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηα ζπζηήκαηα 

bonus πνπ ζρεδηάδνληαη ζηε ινγηθή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θέξδνπο. 

 

Γηάγξακκα 5.1 Παξαδνζηαθφ ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ επηδνκάησλ  
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Γηάγξακκα 5.2 Γνκή ησλ επηδνκάησλ ζηε βάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο (EVA) 

Γηα λα είλαη φκσο απνηειεζκαηηθφ έλα ηέηνην ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη 

ακνηβψλ ζα πξέπεη λα έρεη δηαθξηηέο ηδηφηεηεο:  

1. Να απνηειεί αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο α-

πφδνζεο θαη λα κε κπνξεί λα αιινησζεί απφ ηα κέξε πνπ 

σθεινχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ν πξνυπνινγηζκφο, αλ θαη ζπρλά 

απνηειεί βάζε κέηξεζεο ηεο απφδνζεο, ζπλήζσο είλαη πξντφλ 

δηαπξαγκάηεπζεο. Όηαλ ν κάλαηδεξ παδαξεχεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, νη ζηφρνη ηνπ είλαη ςεπδεπίγξαθνη. Με άιια 

ιφγηα, φηαλ νη ζηφρνη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλδένληαη κε ηα 

επηδφκαηα, νη κάλαηδεξ δηαζθαιίδνπλ ηα επηδφκαηα βάδνληαο 

ζηφρνπο πνπ είλαη πνιχ εχθνια επηηεχμηκνη αιιά δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηε δπλακηθή αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 
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2. Πξέπεη λα είλαη απιφ γηα λα κπνξνχλ φινη νη εξγαδφκελνη ζε 

φια ηα νξγαλσηηθά επίπεδα λα αληηιεθζνχλ πψο ε EVA 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αμία θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ bonus plan. 

3. Σα πνζά ησλ επηδνκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθά, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε λννηξνπία θαη ηελ θνπιηνχξα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

4. Οη ζηφρνη πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλνη θαη λα κε 

κεηαβάιινληαη κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πιάλνπ. 

5. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη πιαθφλ. Όζν κεγηζηνπνηείηαη ην 

νηθνλνκηθφ θέξδνο ηφζν κεγαιχηεξε ζα πξέπεη λα είλαη ε δηάρπζε 

πξνο ηα θάησ ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ πινχηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηαξγείηαη ην ζπγθξνπζηαθφ κνληέιν ακνηβψλ θαη ε παξαγσγή 

ηνπ πινχηνπ ζπγθιίλεη πξνο απηνχο πνπ ηνλ παξάγνπλ - εμα-

ιείθεηαη δειαδή ζηελ πξάμε κηα ζχγθξνπζε αηψλσλ. 

6. Γηα λα επηηεπρζεί δηαηεξήζηκε κεγέζπλζε ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κεζνδνινγία εμνκάιπλζεο ησλ επηδνκάησλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε κε πιεξσκή νιφθιεξνπ ηνπ κπφλνπο κέζα 

ζηελ ίδηα ρξνληά. Γεκηνπξγείηαη έλαο ινγαξηαζκφο θαηάζεζεο ηνπ 

κπφλνπο ζε κηα ηξάπεδα, ζηελ νπνία θαηαηίζεηαη φιν ην πνζφ 

αιιά πιεξψλεηαη ηκήκα κφλν ηνπ πνζνχ απηνχ, ελψ ην ππφινηπν 
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ππάξρεη θίλδπλνο λα ραζεί αλ ε απνδνηηθφηεηα ησλ δηθαηνχρσλ ζε 

επφκελεο πεξηφδνπο πέζεη θάησ απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν. 

7. Σέινο, ην ζχζηεκα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη έλαλ αθπξσηηθφ φξν. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, ην επίδνκα ράλεηαη, εθηφο αλ ζπληαμηνδνηεζεί, 

νπφηε κεηαηξέπεηαη ζε ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελεο κηζζνδνζίαο. 

5.5 Πεπιοπιζμοί για σπήζη ΟΠΑ  

ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο αλαθεξζήθακε πσο ε δηνίθεζε κε ηε 

ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα απμήζεη ην 

πινχην ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, βειηηψλνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθέξνπκε ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

δπζθνιεχνπλ ηελ δηνίθεζε κε βάζε ηελ EVA. Σν κνληέιν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηέο ρψξεο απφ πνιιέο εηαηξίεο σζηφζν ππάξρνπλ 

ηα παξαθάησ ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα. 

Πξψηνλ, θάπνηεο επηρεηξήζεηο θαη κεξηθνί πνιηηηζκνί δελ ιεηηνπξγνχλ 

κε ηζρπξά θίλεηξα γηα πινχην, δελ έρνπλ ζαλ θχξην ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηνπ πινχηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, έλα ζρέδην κπφλνπο βαζηζκέλν 

ζηελ EVA κπνξεί λα απνηχρεη αθνχ νη επηρεηξήζεηο δελ επηδηψθνπλ 

βειηησκέλεο επηδφζεηο. Γεχηεξνλ, ζε νξηζκέλεο άθξσο θπθιηθέο 
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βηνκεραλίεο
6
, κπνξεί λα είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί ηζρπξή κφριεπζε 

ηνπ πινχηνπ ρσξίο ηε δηαηήξεζε ησλ ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ ή ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο ησλ κεηφρσλ. Σξίηνλ, ε EVA (ππφ θαλνληθέο ινγηζηηθέο 

πξαθηηθέο) δελ είλαη ην θαιχηεξν κέηξν απφδνζεο γηα ηηο λενζχζηαηεο 

εηαηξίεο ζε νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο. 

5.5.1 Υπήμα δεν είναι ηα πάνηα 

Οη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ πνιιά πεξηζζφηεξα απφ κηα δνπιεηά εθηφο 

απφ ηα ρξήκαηα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο νη νπνίεο 

δείρλνπλ φηη ν κηζζφο δελ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ην εάλ 

παξακείλνπλ ζε κηα δνπιεηά. Οη εξγαδφκελνη επηζπκνχλ επράξηζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, εξγαζία ζε ηνκέα 

πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, δνπιεηά κε ηε ρξήζε ησλ πην ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ 

θ.α. Δηαηξίεο πνπ δίλνπλ γηα παξάδεηγκα έκθαζε ζηελ δηαζθέδαζε θαη 

ζηηο σξαίεο ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη δχζθνιν λα παξαθηλήζνπλ ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπο γηα παξαγσγή κεγαιχηεξεο αμίαο, επεηδή νη 

εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο αληακνηβή επεξεάζεη 

άιιεο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

                                                           
6
 Μια κυκλικι βιομθχανία είναι ευαίςκθτθ ςτισ κυκλικζσ οικονομικζσ διακυμάνςεισ και θ απόδοςθ 

τθσ ςχετίηεται (επθρεάηεται) άμεςα με τθ γενικι οικονομία, ειδικότερα με τα επιτόκια. Πολλζσ 
κυκλικζσ βιομθχανίεσ παράγουν ανκεκτικά προϊόντα-αγακά, όπωσ πρϊτεσ φλεσ, αυτοκίνθτα, χθμικζσ 
ουςίεσ, χαρτί, μζταλλα, και βαρφ εξοπλιςμό.  
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5.5.2 Πολιηιζμικέρ διαθοπέρ 

Οη ακνηβέο επηδνκάησλ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

φιν ηνλ θφζκν εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο απνδνρήο ηεο ζεκαζίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ θάζε ρψξαο. Ο πνιηηηζκφο αλαθέξεηαη ζε αμίεο 

θαη ζε πεπνηζήζεηο πνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Μηα εζληθή 

θνπιηνχξα είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, θαη έρεη ξίδεο απφ ην καθξηλφ 

παξειζφλ. Ο Schuler & Rogovsky ππνζηεξίδνπλ φηη αλ νη παγθφζκηεο 

επηρεηξήζεηο αγλννχλ ηηο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπο ηφηε δηαηξέρνπλ έλα κεγάιν θίλδπλν. ηελ έξεπλά ηνπο 

θαηέιεμαλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

εζληθά ζπζηήκαηα αμηψλ. 

 Απόζηαζη Γύναμηρ, δείρλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε άληζε 

θαηαλνκή εμνπζίαο είλαη απνδεθηή απφ απηνχο πνπ δελ ηελ 

έρνπλ. Υψξεο φπσο νη ΗΠΑ κε ρακειή απφζηαζε δχλακεο 

δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ άξα ππάξρεη 

ζπλνρή κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη αλψηαηεο δηνίθεζεο. Δλψ ζε 

ρψξεο κε πςειή απφζηαζε φπσο νη ρψξεο ηηο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο θαη ηηο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο ππάξρεη πεξηβάιινλ 

απηαξρηθφ.  



77 
 

 Αποθςγή αβεβαιόηηηαρ, εθθξάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη 

αλεθηή ε αβεβαηφηεηα θαη ε αζηάζεηα. ε ρψξεο κε πςειφ 

βαζκφ, νη άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο . 

 Αηομικιζμόρ, είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζέιεη ην 

δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ πάλσ απφ εθείλν ησλ άιισλ. Τςειφο 

βαζκφο αηνκηθηζκνχ ππάξρεη ζηηο ΗΠΑ ελψ ην αληίζεην ζε 

ρψξεο φπσο ε Κνξέα θαη ε Σατβάλ.   

 Ανδποππέπεια ενανηίον Θηλςκόηηηαρ, εθθξάδεη ζηνηρεία πνπ 

έρεη ν αλδξηθφο πιεζπζκφο φπσο ε απηνπεπνίζεζε θαη ζηνηρεία 

ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ φπσο θξνληίδα γηα ηνπο άιινπο. 

Οη κάλαηδεξ πξέπεη λα ιακβάλνπλ απηέο ηηο κεηαβιεηέο θαη λα 

ζρεδηάδνπλ ηα κπφλνπο αθνχ πξψηα έρνπλ αλαγλσξίζεη ηηο εζληθέο 

δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη πςειφο βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο, νξηνζεηνχλ ρακειφ ζηφρν γηα κπφλνπο. Βέβαηα ζα έρνπλ 

ρακειφηεξν πνζφ θέξδνπο αιιά θαιχηεξε απφδνζε. 

5.5.3 Κςκλικέρ βιομησανίερ 

ε θπθιηθέο βηνκεραλίεο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ην ζρέδην 

επηδνκάησλ ηεο EVA επεηδή ε κεηαβνιή ηεο EVA απφ ρξνληά ζε ρξνληά 

κεηαβάιιεηαη δξακαηηθά. Απηέο νη επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε πξψηεο 

χιεο πνπ νη ηηκέο ηνπο κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Σε κηα ρξνληά 

δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα EVA άξα έρνπκε πςειά επηδφκαηα ελψ ηελ άιιε 
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ρξνληά θαηαζηξέθνπλ αμία. Έηζη πξέπεη λα βξεζεί κηα ιχζε κε 

αληαγσληζηηθφ κηζζφ θαη επηδφκαηα ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πςειφ 

έξεηζκα γηα δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο. 

5.5.4 Νεοειζεπσόμενερ εηαιπίερ ζε αναδςόμενερ αγοπέρ 

Οη κεγάιεο εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ EVA, είλαη πεηπρεκέλεο 

ζην θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζέινπλ λα επεθηαζνχλ ζε 

αλαδπφκελεο αγνξέο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθέο. Πξέπεη λα 

έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε  κεξηδίνπ αγνξάο, αλάπηπμε 

ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

καθξνπξφζεζκεο απνδνηηθφηεηαο. Οη πνιιέο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηνλ πξψην θαηξφ ιεηηνπξγίαο ζηελ λέα αγνξά έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ ελψ νη 

πσιήζεηο φζν θαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε δελ είλαη ηφζν απμεκέλα. Οη 

πνιιέο εθ ησλ πξνηέξσλ επελδχζεηο ζα έρνπλ απνηέιεζκα ζεηηθή EVA 

ηα πξψηα ρξφληα, σζηφζν αλακέλεηαη λα γίλεη αξλεηηθή ζην κέιινλ, αλ 

εηδηθφηεξα δελ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν. Αθφκα, κηα ιχζε γηα ηεο πςεινχ θηλδχλνπ αγνξέο είλαη νη 

επελδχζεηο λα γίλνληαη ζηαδηαθά. Οη εηαηξίεο πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηα 

πξψηα ζεκάδηα (ζεηηθά ή αξλεηηθά) απφ ηηο πσιήζεηο ζηελ λέα αγνξά 

θαη κεηά λα ζπλερίζνπλ γηα ηηο λέεο επελδχζεηο. 



79 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΛΑΓΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

6.1 Γενικά 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ εηαηξία ΟΣΔ Α.Δ.. Ο Οξγαληζκφο 

Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο, φπσο είλαη ην πιήξεο φλνκα ηεο εηαηξίαο, 

είλαη ν κεγαιχηεξνο ηειεπηθνηλσληαθφο πάξνρνο ηεο ρψξαο ελψ καδί κε 

ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ απνηειεί ζήκεξα έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

ηειεπηθνηλσληαθνχο Οκίινπο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

Ο ΟΣΔ είλαη κία απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζχκθσλα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε, ελψ νη 

κεηνρέο ηνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην δηεζλέο ρξεκαηηζηήξην ηνπ 

Λνλδίλνπ. Ο ΟΣΔ έρεη ηδησηηθνπνηεζεί ζε έλα κεγάιν βαζκφ. Απφ ην 

1996 ην Διιεληθφ Γεκφζην άξρηζε λα κεηψλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

εηαηξία. Σν 2008 ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηελ Deutsche Telekom γηα ηελ 

πψιεζε ηνπ 25% ησλ κεηνρψλ.  

Μεηά απφ πεξαηηέξσ πψιεζε κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απφ ηηο 11 Ινπιίνπ 2011, ην πνζνζηφ ηεο Deutsche 

Telekom ζηνλ ΟΣΔ αλέξρεηαη ζε 40% θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζε 

10%.  
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Ο Όκηινο ΟΣΔ πξνζθέξεη,  επξπδσληθέο ππεξεζίεο, ζηαζεξή θαη 

θηλεηή ηειεθσλία, επηθνηλσλία δεδνκέλσλ πςειψλ ηαρπηήησλ θαη 

ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Παξάιιεια κε ηηο θχξηεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηείηαη  

θαη ζηνπο ηνκείο ησλ δνξπθνξηθψλ επηθνηλσληψλ, ησλ αθηλήησλ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ο Όκηινο ΟΣΔ απαζρνιεί πεξίπνπ 30.000 άηνκα ζε 4 

ρψξεο. 

ηελ Διιάδα, ν θιάδνο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ απνηειείηαη κφλν απφ 

ηνλ ΟΣΔ φπνπ ε βαζηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα είλαη ε παξνρή ζηαζεξήο 

ηειεπηθνηλσλίαο. Ωζηφζν ζηαζεξή ηειεθσλία παξέρνπλ θαη άιιεο 

εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο φπσο ε Forthnet, ε HOL, ε Cyta, ε Wind θαη ε On 

Telecom. θνπφο είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ζε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη φρη 

ζηελ πιεξνθνξηθή ή ζηε παξαγσγή ινγηζκηθνχ ή γεληθφηεξα ζηνλ θιάδν 

ηεο ηερλνινγίαο.  
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6.2 Τπολογιζμόρ ηηρ οικονομικήρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ 

Ο ππνινγηζκφο έγηλε γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 2006-2010. Δπίζεο, 

ε άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο νη νπνίεο αληιήζεθαλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο Hellastat Α.Δ (Διιεληθή Δηαηξεία ηαηηζηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ). Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη ηζνινγηζκνί θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο γηα ηα αληίζηνηρα έηε, τα ποςά είναι ςε 

εκατομμφρια € (*106€). 
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6.2.1 Ιζολογιζμοί 

 2010 2009 2008 2007 2006 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

Ακίνθτα, εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ 1.864 2.026,7 2.191,5 2.372,2 2.704,4 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 2,1 2,5 3 3,4 3,8 

Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ εταιρίεσ 4.778,2 4.777,4 4.733,6 4.042,4 1.668,6 

Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ εταιρίεσ 0 0 0 0 157,8 

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 195,2 203,6 188 158,7 204,2 

Λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ επενδφςεισ 0 0 156,4 0 0 

Προκαταβολζσ 126,2 154,5 194,5 229,8 188,1 

Λοιπά ςτοιχεία μθ κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 120,6 83,8 112,4 98,4 86,6 

ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 7.086,3 7.248,5 7.579,4 6.904,9 7.086,3 

II. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

Αποκζματα 27,9 31,1 32,2 37,1 36,1 

Λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ επενδφςεισ 2,1 16,3 119,6 47,8 0 

Πελάτεσ και λοιπζσ απαιτιςεισ 534,8 608 697,5 742,4 710,1 

Μετρθτά και ιςοδφναμα μετρθτϊν 189 224 344,5 459,2 814,7 

Λοιπά ςτοιχεία κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ 108,6 108,7 99,8 169,3 227 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 862,4 988,1 1.293,6 1.455,8 1.787,9 

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Ι+ΙΙ) 7.948,7 8.236,6 8.873,0 8.360,7 6.801,4 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Εκδοκζν κεφάλαιο 1.682,1 1.676,6 1.669,4 1657,4 1.657,4 
Σφνολο Μετοχικοφ κεφαλαίου 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 

Αποκεματικό υπζρ το άρτιο 510,6 505,1 497,9 485,9 485,9 

Αποκεματικά 287,1 241,2 331,6 348,3 283,3 

Σωρευμζνα κζρδθ 1.401,2 1.430 1.523 1.543 1.309 

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.370,4 3.347,8 3.524 3.549 3.249,7 

Β. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Τοκοφόρεσ υποχρεϊςεισ 1.715,4 2.930,1 3.288,2 1.285,2 1.301,9 

Προβλζψεισ 331,3 471,8 393,5 491 638,7 

Δικαιϊματα ςυνταξιοδότθςθσ εργαηομζνων 273,6 293 233,8 212,4 182,8 

Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 21,5 35,8 41,4 41,5 79,5 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 2.341,8 3.730,7 3.956,9 2.030 2.202,9 

IΙ. ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

Τοκοφόρεσ υποχρεϊςεισ 0 0 0 1.494,2 0 

Ζςοδα επόμενων χριςεων 233,1 225,3 158,4 136,1 109 

Προβλζψεισ 189,4 149 275,8 200,2 316,7 

Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 1,6 41 4 23,6 70,5 

Προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ 353,8 377,3 529,9 600,1 565,9 

Μακροπρόκεςμεσ υποχρ. ςτθν επόμενθ χριςθ 1.119,1 0 18,9 17,5 16,1 

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 339,5 365,5 405,1 310 270,6 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 2.236,5 1.158,1 1.392,1 2.781,7 1.348,8 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Ι+ΙΙ) 4.578,3 4.888,8 5.349 4.811,7 3.551,7 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Α+Β) 7.948,7 8.236,6 8.873,0 8.360,7 6.801,4 

Πίλαθαο 6.1 Ιζνινγηζκνί 
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6.2.2.Αποηελεζμαηα σπήζηρ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Κφκλοσ εργαςιϊν 2.169,8 2.412,4 2.589,7 2.682,7 2.714,5 

Κόςτοσ πωλιςεων -1.225,8 -1.170,4 -1.319 -1.352 -1.882,1 

Μικτό αποτζλεςμα 944 1.242 1.270,7 1.330,7 832,4 

    Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 12,5 2,3 0 0 0 

Λειτουργικά ζξοδα(1) 440,1 474,2 493,5 509,4 -7,7 

Αποςβζςεισ(2) 374,2 424,4 465 507 528 

    Συνολικά λειτουργικά ζξοδα (1)+(2) -814,3 -898,6 -958,5 -1.016,4 -520,3 

Κζρδη προ τόκων φόρων  142,2 245,7 312,2 314,3 312,1 

    Αποςβζςεισ 374,2 424,4 465 507 528 

Κζρδη προ φόρων τόκων αποςβζςεων 516,4 770,1 777,2 821,3 840,1 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

    Κζρδθ προ τόκων φόρων 142,2 245,7 312,2 314,3 312,1 

    Χρθματοοικονομικά ζξοδα -201,4 -256,9 -194,8 -98,6 -199,2 

    Ζςοδα από επενδφςεισ 8,4 17,4 52,2 334,6 45,7 

    Προβλζψεισ απομείωςθσ περ. ςτοιχείων -2,4 -0,7 -5,3 0 0 

    Ζςοδα από μερίςματα 206,1 312,1 288,2 242,3 494,6 

    Κζρδθ από ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ -0,5 -2,7 -6,0 -0,5 2,6 

Κζρδη προ φόρων 152,4 420,3 446,5 792,1 655,8 

    Φόροσ ειςοδιματοσ 91,5 136,7 83,2 212,4 124,6 

Κζρδη μετά φόρων 60,9 283,6 363,3 579,7 531,2 

Πίλαθαο 6.2 Απνηειέζκαηα ρξήζεο 
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6.2.3 Τπολογιζμόρ καθαπού λειηοςπγικού κέπδοςρ μεηά 

θόπυν 

Σα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε κεηά θφξσλ (net operating profit after 

taxes, NOPAT) είλαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο αθνχ φκσο νη 

θφξνη έρνπλ πξνεγνπκέλσο κεηαηξαπεί ζε ηακηαθή βάζε. Η ζρέζε 

ππνινγηζκνχ είλαη:  

NOPAT = EBITA
7
 –Taxes on EBITA ± Deferred Taxes 

Έηζη γηα ηα έηε 2006-2010 γηα ηελ εηαηξία ΟΣΔ ΑΔ ηζρχεη: 

ΚΑΘΑΡΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΚΔΡΓΗ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Κέξδε πξν 

θφξσλ ηφθσλ 
142,2 345,7 312,2 314,3 312,1 

Απνζβέζεηο 374,2 424,4 465,0 507,0 528,0 

ΔΒΙΣΑ 516,4 770,1 777,2 821,3 840,1 

Φνξνινγηθφο 

ζπληειεζηήο
8
 

60,04% 32,52% 18,63% 26,81% 19,00% 

Φφξνο -310,0 -250,4 -144,8 -220,2 -159,6 

Πξνζαξκνγή 

δεδνπιεπκέλσλ 

θφξσλ 

8,4 -15,6 -29,3 45,5 18,0 

NOPAT
9
 214,8 504,0 603,1 646,6 698,5 

Πίλαθαο 6.3 Καζαξά Λεηηνπξγηθά Κέξδε κεηά θφξσλ 

Ωο πξνζαξκνγή δεδνπιεπκέλσλ θφξσλ ελλννχκε ην ινγηζηηθφ πνζφ 

ησλ θφξσλ ην νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε πξαγκαηηθή ηακηαθή εθξνή. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

                                                           
7
 Earnings before interest, taxes and amortization = Κζρδθ προ φόρων ,τόκων και αποςβζςεων 

8
 Ωσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ ορίηεται ο λόγοσ φόροσ ειςοδιματοσ προσ κζρδθ προ φόρων 

9
 Σε εκατομμφρια ευρϊ  
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Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Έηζη γηα ηελ πεξίνδν 2009 – 

2010, ν ινγαξηαζκφο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο είλαη 

κεδεληθφο θαη δελ είρε θάπνηα κεηαβνιή. Δλψ ν ινγαξηαζκφο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηψζεθε απφ €203,6εθαη ην 

2009 ζε €195,2εθαη ην 2010 δειαδή δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηακηαθέο 

εθξνέο χςνπο €8,4εθαη. Πην αλαιπηηθά ε ηακηαθή ηξνπνπνίεζε επί ηνπ 

ινγηζηηθνχ θφξνπ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ηζνχηαη κε :    

 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Αχμεζε ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο(1) 0 0 0 0 0 

Αχμεζε ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (2) -8,4 15,6 29,3 -45,5 -18,0 

Πποζαπμογή δεδοςλεςμένυν θόπυν (1)-(2) 8,4 -15,6 -29,3 45,5 18,0 

Πίλαθαο 6.4 Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 

6.2.4 Τπολογιζμόρ Λειηοςπγικού Δπενδςμένος Κεθαλαίος 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηζρχεη:  

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

- Μελ θέξνπζεο ηφθν ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο 

- Με ιεηηνπξγηθφ ελεξγεηηθφ 

= Λεηηνπξγηθφ Δπελδπκέλν Κεθάιαην 
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χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ ΟΣΔ πξνθχπηεη φηη : 

ΔΠΔΝΓΤΜΈΝΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

ςν. Παθηηικού 7.948,7 8.236,6 8.873,0 8.360,7 6.801,4 

Έζοδα επόμενυν σπήζευν 233,1 225,3 158,4 136,1 109,0 

Πποβλέτειρ 189,4 149,0 275,8 200,2 316,7 

Φοπολογικέρ ςποσπεώζειρ 1,6 41,0 4,0 23,6 70,5 

Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ 

ςποσπεώζειρ 
353,8 377,3 529,9 600,1 565,9 

Λοιπέρ βπασςππόθεζμερ 

ςποσπεώζειρ 
339,5 365,5 405,1 310,0 270,6 

Δπενδύζειρ ζε ζςνδεδεμένερ 

εηαιπίερ 
4.778,2 4.777,4 4.733,6 4.042,4 1.668,6 

Δπενδύζειρ ζε ζςγγενείρ εηαιπίερ 0 0 0 0 157,8 

Δπενδςμένο κεθάλαιο 2.053,1 2.301,1 2.766,2 3.048,3 3.642,3 

Πίλαθαο 6.5 Δπελδπκέλν Κεθάιαην 

Τπελζπκίδνπκε φηη ηα πνζά είλαη ζε εθαηνκκχξηα € θαη φηη σο κε 

ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ ζπκβάινπλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο επηρείξεζεο.  

 

6.2.5 Τπολογιζμόρ ηηρ απόδοζηρ ηος επενδςμένος 

κεθαλαίος 

ηελ παξάγξαθν 2.1.3 αλαθέξεηαη φηη ε απφδνζε ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ είλαη ν ιφγνο ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ 

πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην, ελ ζπληνκία ROIC = NOPAT/IC. 
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ΑΠΟΓΟΗ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Καζαξά Λεηηνπξγηθά θέξδε κεηά 

θφξσλ 

214,8 504,0 603,1 646,6 698,5 

Δπελδπκέλν θεθάιαην 2.053,1 2.301,1 2.766,2 3.048,3 3.642,3 

Μέζν επελδπκέλν θεθάιαην
10

 2.177,1 2.533,6 2.907,2 3.345,3 3863,2
11

 

ROIC 9,86% 19,89% 20,74% 19,33% 18,08% 

Πίλαθαο 6.6 Απφδνζε Δπελδπκέλνπ Κεθαιαίνπ 

6.2.6 Τπολογιζμόρ ηος μέζος ζηαθμικού κόζηοςρ κεθαλαίος 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηε παξάγξαθν 2.1.4 ην ΜΚΚ είλαη ην ζχλνιν 

ηνπ θφζηνπο πνπ ζπλεπάγεηαη θάζε ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ, ζηαζκηζκέλν 

κε ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο. Παξαθάησ ζα ππνινγίζνπκε μερσξηζηά ην θφζηνο γηα θάζε 

ζηνηρείν θεθαιαίνπ φπσο ην δαλεηζκφ, ηα απνζεκαηηθά θαη ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην. ην ηέινο ζα εκθαλίζνπκε ηνπο ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο. 

Πξψηα ζα αλαθέξνπκε ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΙΑΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 0 0 0 1.494,2 0 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 2.834,5 2.930,1 3.307,1 1.302,7 1.318,0 

ύνολο Γανείυν (1) 2.834,5 2.930,1 3.307,1 2.796,9 1.318,0 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 1.171,5 

Απνζεκαηηθά 2.198,9 2.176,3 2.352,5 2.377,5 2.078,2 

    ύνολο Ιδίυν Κεθαλαίυν (2) 3.370,4 3.347,8 3.524,0 3.549,0 3.249,7 

ύνολο Κεθαλαίυν (1+2) 6.204,9 6.277,9 6.831,1 6.345,9 4.567,7 

Πίλαθαο 6.7 Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε 

                                                           
10

 Αρχικό ςυν Τελικό προσ δυο, δθλαδι για το ζτοσ 2009, προςκζςαμε το επενδυμζνο κεφάλαιο του 
2008 ςυν του 2009 και διαιρζςαμε δια το δφο 
11

 Ωσ αρχικό ποςό επενδυμζνου κεφαλαίου χρθςιμοποιιςαμε το ποςό από τον ιςολογιςμό του 2005.  
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ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνχκε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θάζε 

θεθαιαίνπ (δαλεηαθφ θαη ίδην) μερσξηζηά. 

6.2.6.1 Κόζηορ Γανειζμού 

Μεξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο δελ δίλνληαη ζηε δεκνζηφηεηα, φπσο 

ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο εηαηξείαο ηζνχηαη κε ην 

χςνο ησλ επηηνθίσλ ησλ δαλείσλ πνπ έρεη λα πιεξψλεη. Ωζηφζν επεηδή 

ηέηνηα ζηνηρεία δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ην επξχ θνηλφ, ππνινγίδνπκε ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ φπσο αλαθέξζεθε ζηε παξάγξαθν 2.1.4.1 δειαδή απφ 

ηνλ ιφγν ηφθνη ρξσζηηθνί πξνο ην ζπλνιηθφ πνζφ δαλεηζκνχ.  Πην 

αλαιπηηθά : 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 201,4 256,9 194,8 98,6 199,2 

χλνιν Γαλείσλ 2.834,5 2.930,1 3.307,1 2.796,9 1.318,0 

Κόζηορ δανειζμού ππο θόπυν 7,11% 8,77% 5,89% 3,53% 15,11% 

      

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 60,04% 32,52% 18,63% 26,81% 19,00% 

Κόζηορ δανειζμού μεηά θόπυν
12

 2,84% 5,92% 4,79% 2,58% 12,24% 

Πίλαθαο 6.8 Κφζηνο δαλεηζκνχ 

6.2.6.2. Κόζηορ αποθεμαηικών 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο απνζεκαηηθψλ ρξεζηκνπνηνχκε ην 

κνληέιν ηεο απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (CAPM). 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αληιήζακε γηα ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν, 

ηελ απφδνζε ρσξίο θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο απφ ηε βάζε 

                                                           
12

 Κόςτοσ δανειςμοφ ΜΦ = Κόςτοσ Δανειςμοφ ΠΦ*(1-ΣΦ) 
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δεδνκέλσλ ηεο euro2day.gr, ππνινγίδνπκε παξαθάησ ην θφζηνο ησλ 

απνζεκαηηθψλ γηα θάζε έηνο.  

CAPITAL ASSET PRICING MODEL 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Risk free 2,86% 1,62% 4,80% 3,96% 3,14% 

Market risk premium 6,86% 7,08% 6,41% 12,88% 13,54% 

Beta (β) 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 

CAPM
13

 6,69% 5,57% 8,38% 11,15% 10,70% 

Πίλαθαο 6.9 Κφζηνο Απνζεκαηηθψλ 

6.2.6.3 Κόζηορ κοινού μεηοσικού κεθαλαίος 

ην θεθάιαην 2 είρακε αλαθέξεη πσο ππνινγίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν 

θφζηνο. Οπφηε πξηλ ππνινγίζνπκε ην θφζηνο πξέπεη αξρηθά λα 

ππνινγίζνπκε ην ξπζκφ αχμεζεο κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

ξπζκνχ παξαθξάηεζεο : 

g = δείθηεο παξαθξάηεζεο θεξδψλ * απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 2010 2009 2008 2007 2006 Μ.Ο. 

Σηκή κεηνρήο
14

 6,13 10,29 11,9 25,2 22,76 

 
Μέξηζκα αλά κεηνρή

15
 0,1179 0,19 0,75 0,75 0,55 

Κέξδε αλά κεηνρή 0,13 0,5 0,75 1,18 1,08 

Μέξηζκα πξνο θέξδε 0,91 0,38 1 0,64 0,51 

Γείθηεο παξαθξάηεζεο 

θεξδψλ 
0,09 0,62 0 0,36 0,49 0,31 

Απφδνζε Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 
4,52% 12,55% 12,67% 22,32% 20,16% 14,45% 

Ρπζκφο αχμεζεο 

κεξηζκάησλ (g) 
     0,0448 

Κόζηορ μεηοσικού 

κεθαλαίος 
6,40% 6,33% 10,78% 7,46% 6,90%  

Πίλαθαο 6.10 Κφζηνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

                                                           
13

 CAPM =Rf + (Rm – Rf) * β 
14

 Σφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ χρθματιςτθριακι τιμι ςτο τζλοσ του αντίςτοιχου ζτουσ. 
15

 Το μζριςμα υπολογίηεται από τα αποτελζςματα τισ οικονομικισ χριςεωσ τθσ ν χρονιάσ, ωςτόςο 
μοιράηεται ςτουσ μετόχουσ τθν ν+1 χρονιά. Στο πίνακα αναφζρουμε το μζριςμα για τθν χρονιά που 
υπολογίςτθκε.  
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6.2.7 Τπολογιζμόρ ηος μέζος ζηαθμικού κόζηοςρ 

Οπφηε αθνχ έρνπκε ππνινγίζεη φια ηα θφζηε γηα θάζε θεθάιαην 

μερσξηζηά παξαθάησ ππνινγίδνπκε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο γηα θάζε 

ρξφλν.   

ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2010 

πζηαηηθά θεθαιαίνπ πνζά Αλαινγία Κφζηνο ζπζηαηηθψλ  Μέζνο φξνο 

Γαλεηαθά θεθάιαηα 2.834,5 45,7% 2,84% 1,30% 

Απνζεκαηηθά 2.198,9 35,4% 6,69% 2,37% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 18,9% 6,40% 1,21% 

ύνολο   6.204,9 1  4,88% 

Πίλαθαο 6.11 ΜΚΚ 2010 

ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2009 

πζηαηηθά θεθαιαίνπ πνζά Αλαινγία  Κφζηνο ζπζηαηηθψλ Μέζνο φξνο 

Γαλεηαθά θεθάιαηα 2.930,1 46,7% 5,92% 2,76% 

Απνζεκαηηθά 2.176,3 34,6% 5,57% 1,93% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 18,7% 6,33% 1,18% 

ύνολο   6.277,9 1  5,88% 

Πίλαθαο 6.12 ΜΚΚ 2009 

ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2008 

πζηαηηθά θεθαιαίνπ πνζά Αλαινγία  Κφζηνο ζπζηαηηθψλ  Μέζνο φξνο 

Γαλεηαθά θεθάιαηα 3.307,1 48,4% 4,80% 2,32% 

Απνζεκαηηθά 2.352,5 34,4% 8,38% 2,89% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 17,2% 10,78% 1,85% 

ύνολο   6.831,1 1  7,06% 

Πίλαθαο 6.13 ΜΚΚ 2008 

ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2007 

πζηαηηθά θεθαιαίνπ πνζά Αλαινγία  Κφζηνο ζπζηαηηθψλ  Μέζνο φξνο 

Γαλεηαθά θεθάιαηα 2.796,9 44,0% 2,58% 1,14% 

Απνζεκαηηθά 2.377,5 37,5% 11,15% 4,18% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 18,5% 7,46% 1,38% 

ύνολο   6.345,9 1  6,69% 

Πίλαθαο 6.14 ΜΚΚ 2007 
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ΜΔΟ ΣΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2006 

πζηαηηθά θεθαιαίνπ πνζά Αλαινγία  Κφζηνο ζπζηαηηθψλ  Μέζνο φξνο 

Γαλεηαθά θεθάιαηα 1.318,0 28,9% 12,24% 3,53% 

Απνζεκαηηθά 2.078,2 45,5% 10,70% 4,87% 

Μεηνρηθφ θεθάιαην 1.171,5 25,6% 6,90% 1,77% 

ύνολο   4.567,7 1  10,17% 

Πίλαθαο 6.15 ΜΚΚ 2006 

6.2.8 Τπολογιζμόρ οικονομικήρ πποζηιθέμενηρ αξίαρ 

ηελ παξάγξαθν 2.1 αλαθέξζεθε φηη ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία 

ππνινγίδεη ηελ αμία πνπ παξήρζε ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

EVA = (ROIC-WACC) * Δπελδπκέλν θεθάιαην 

Οπφηε ζπγθεληξψλνπκε φια ηα απνηειέζκαηα απφ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο πίλαθεο ζε έλαλ θαη έηζη έρνπκε : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Δπελδπκέλν Κεθάιαην 2.053,1 2.301,1 2.766,2 3.048,3 3.642,3 

ROIC 9,86% 19,89% 20,74% 19,33% 18,08% 

WACC 4,88% 5,88% 7,06% 6,69% 10,17% 

EVA 102,24 322,38 378,42 385,31 288,11 

Πίλαθαο 6.16 EVA 

6.3 σολιαζμόρ αποηελέζμαηορ 

Η εηαηξεία ΟΣΔ παξάγεη νηθνλνκηθή αμία θαη ηα πέληε έηε. Ωζηφζν 

έρεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο ην νπνίν είλαη απφιπηα ινγηθφ αλ 

ζπλππνινγίζνπκε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζηε Διιάδα θαη ηνλ 
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αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ζηαζεξήο ηειεθσλίαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε εηαηξεία.  Παξαηεξνχκε φηη ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία απμήζεθε 

απφ ην έηνο 2006 σο ην έηνο 2007, κεηά ηα επφκελα ηξία ρξφληα σο ην 

2009 έρεη κηα ζηαζεξή αιιά ειαθξψο πησηηθή πνξεία ν δείθηεο θαη ηέινο 

ην 2010 ε παξαγφκελε νηθνλνκηθή αμία έρεη ππνζηεί κεγάιε πηψζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 68% κε ζρέζε ηε πξνεγνχκελε ρξνληά.  Η εηαηξεία 

δεκηνπξγεί αμία θάζε ρξφλν σζηφζν απηή κεηψλεηαη απφ ρξνληά ζε 

ρξνληά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πνξεία ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην 

αθνινπζεί κηα παξφκνηα πησηηθή πνξεία. Η κεηνρή επεξεάδεηαη απφ ηελ 

παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε έηνπο.   

 

Γηάγξακκα 6.1 Πνξεία κεηνρήο 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα, ε πνξεία ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ έρεη αλνδηθή πνξεία σο ην έηνο 2007 φπνπ δηακνξθψλεηαη ε 

κέγηζηε ηηκή ηεο πεληαεηίαο 2006-2010 ζε 26,98€ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
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2007. Απφ ην 2008 μεθηλάεη ε πηψζε ηεο κεηνρήο ε νπνία δηαθπκαίλεηαη 

κεηαμχ 10€ κε 14€ γηα ηα έηε 2008-2009 θαη γηα ην έηνο 2010 

ζπλερίδεηαη ε πησηηθή πνξεία ζε ηηκέο θάησ ησλ 10€. Αληίζηνηρε πνξεία 

αθνινπζεί ην ρξεκαηηζηήξην, φπνπ απφ ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ 2007 (γχξσ 

ζηηο 5000 κνλάδεο) έθηαζε ζε ηηκέο γχξσ ζηηο 1400 κνλάδεο ην 2010, θαη 

ε ειιεληθή νηθνλνκία φπνπ ην ΑΔΠ απμαλφηαλ κέρξη ην 2008 θαη κεηά 

άξρηζε λα κεηψλεηαη. 

Έλα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ιηγφηεξε 

παξαγσγή νηθνλνκηθνχ θέξδνπο είλαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο 

ΟΣΔ απνηεινχζε γηα πνιιά ρξφληα ην κνλνπψιην ζηελ αγνξά ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηληεξλέη σζηφζν απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

θαη έπεηηα έραζε έλα κεγάιν κεξίδην απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Απηή 

ηε πεξίνδν ν ΟΣΔ έρεη έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 50% φζνλ αθνξά ηε 

ζηαζεξή ηειεθσλία, ην νπνίν ηνλ θαζηζηά θπξίαξρν ηεο αγνξάο αθνχ ην 

ππφινηπν κεξίδην ην κνηξάδνληαη αξθεηέο εηαηξείεο
16

 φπσο Forthnet, 

HOL, Wind-Tellas, On-Vivodi, Cyta. Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(2008-2010) ε εηαηξεία παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο θαη ζηα ιεηηνπξγηθά θέξδε ηεο πξν θφξσλ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, ην κεησκέλν νηθνλνκηθφ θέξδνο. Έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απηήο ηεο κείσζεο νθείιεηαη ζηε κείσζε εζφδσλ ηειεθσλίαο 

εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ θαη ηειψλ δηαζχλδεζεο, δειαδή ν ΟΣΔ ράλεη 
                                                           
16

 Εναλλακτικοί πάροχοι, ςφμφωνα με τθ ΕΕΤΤ 
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έζνδα απφ ηε κεηαθχιηζε  πειαηψλ ζε ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηνπ 2010 ηεο εηαηξείαο, έρνπλ 

κεησζεί ηα έζνδα απφ ηελ εζσηεξηθή ηειεθσλία θαηά 13,9% θαη απφ ηελ 

εμσηεξηθή ηειεθσλία θαηά 20,3% ζε ζρέζε κε ηε πξνεγνχκελε ρξήζε 

ηνπ 2009. Έηζη κπνξεί λα εμεγεζεί ε κηθξφηεξε παξαγσγή νηθνλνκηθήο 

αμίαο. 

Η αγνξαία ηηκή ηνπ ΟΣΔ θαη ηα πέληε ρξφληα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

επελδπκέλν θεθάιαην νπφηε ε αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία είλαη ζεηηθή. 

Απηφ κπνξεί λα ιεθζεί σο έλδεημε φηη ε αγνξά αλακέλεη λα δεκηνπξγεζεί 

ζεηηθή EVA ζην κέιινλ. Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην ε 

αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ηεο αγνξαίαο ηηκήο κε 

ην επελδπκέλν θεθάιαην. 

 2010 2009 2008 2007 2006 

Αγνξαία ηηκή = κεηνρέο
17

 * 

ηηκή κεηνρήο 
3.004,62 5.043,65 5.832,79 12.351,79 11.155,82 

Δπελδπκέλν θεθάιαην 2.053,1 2.301,1 2.766,2 3.048,3 3.642,3 

MVA 951,52 2742,55 3066,59 9303,49 7513,52 

Πίλαθαο 6.17 Αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία 

Η πηψζε ηεο MVA νθείιεηαη ζηελ θαζνδηθή ηηκή πνπ είρε ε κεηνρή 

ηνπ ΟΣΔ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξφληα. Δπίζεο, ε αγνξά αλάκελε φηη ε 

εηαηξεία ζα παξάγεη αμία θαη δελ ζα θαηαζηξέθεη γηα απηφ θαη ε αγνξαία 

                                                           
17

 Αρικμόσ μετοχϊν : 490.150.389 
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αμία ηεο εηαηξείαο είλαη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα (ίδηα θαη 

μέλα) ηεο επηρείξεζεο.  

 

Γηάγξακκα 6.2 MVA & EVA 

 

 

 

 

 



96 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7  

ΔΠΙΛΟΓΟ 

7.1 ςμπεπάζμαηα 

Η αμία κηαο επηρείξεζεο πξνζδηνξίδεηαη ινγηζηηθά ή νηθνλνκηθά. Η EVA 

είκαη κηα νηθνλνκηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

ε νπνία πηνζεηείηαη απφ απμαλφκελν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ.  Δάλ ε δηνίθεζε έρεη ζαλ ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ηφηε ν πην θαηάιιεινο δείθηεο είλαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία.  

Γηαηί είλαη ζεκαληηθή ε νηθνλνκηθή πξνζηηζέκελε αμία; Η EVA δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Υεηξαγσγείηαη ιηγφηεξν απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα 

θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο μερσξηζηά. 

Η ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα φπσο ην πξφβιεκα ηεο κε-επέλδπζεο. Γειαδή, ηα 

αλψηεξα ζηειέρε πηνζεηνχλ πνιηηηθή γηα απνθπγή επελδχζεσλ ζε πάγηα 

ζηνηρεία ή άπια ζηνηρεία. Έηζη, βειηηψλεηαη βξαρππξφζεζκα ε EVA φρη 

φκσο καθξνπξφζεζκα θαη απηνί επηθαξπψλνληαη ηα πςειά επηδφκαηα. 

Αθφκα, έλα πξφβιεκα είλαη ην θφζηνο ηνπ θεθαιαίνπ θαη πσο ε 

επηρείξεζε ζα έρεη άξηζηε θεθαιαηαθή δνκή. Η αλαινγία κεηαμχ μέλσλ 
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θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ απαζρνιεί ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ψζηε λα 

εκθαλίδνπλ κηθξφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ.       

Η δηνίθεζε κε βάζε ηελ EVA βνεζάεη ζηελ ηζνξξνπία κέζα ζηελ 

επηρείξεζε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηδηψθνπλ πςεινχο κηζζνχο 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ επηδηψθνπλ ρακειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο. 

Έηζη, ην ζχζηεκα επηδνκάησλ ηεο EVA δίλεη επηπιένλ θίλεηξν ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα παξάγνπλ κεγαιχηεξε αμία. Η εθαξκνγή ηνπ δείθηε 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο απφ ηα αλψηεξα κέρξη ηα 

θαηψηεξα. 

Η εθαξκνγή ηεο EVA ζην θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ησλ ινγηζηηθψλ πξνζαξκνγψλ (θεθάιαην 4). Βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε εηαηξεία παξάγεη αμία απφ ρξφλν ζε ρξφλν 

αιιά ζε ρακειφηεξν ξπζκφ. Η εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ. δελ αθνινπζεί ην 

κνληέιν δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, σζηφζν 

δεκηνπξγεί αμία θάζε ρξφλν. Δπίζεο, ε αγνξαία πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

εηαηξείαο είλαη ζεηηθή θαη ηα πέληε ρξφληα κειέηεο, ην νπνίν δηθαηνινγεί 

ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ θέξδνπο. Αθφκα, ζχκθσλα κε ηελ MVA ε 

αμία ηεο επηρείξεζεο ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα 

θεθάιαηα πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηελ εηαηξεία.  
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7.2 Καηεςθύνζειρ για πεπεηαίπυ έπεςνα 

Η αμία πνπ παξάγεηαη απφ θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα κειεηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο. ηελ Διιάδα, ε ρξήζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο δελ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ζε ζρέζε κε ην 

εμσηεξηθφ. Πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα πεξεηαίξσ έξεπλα είλαη : 

1.Η εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, φπνπ ν βαζηθφο κέηνρνο είλαη ν ίδηνο ν πνιίηεο. Αλ ε 

εηαηξία θαηαζηξέθεη αμία ηφηε απηφ είλαη εηο βάξνο ηνπ πνιίηε (κεηφρνπ). 

Oη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνλ θνξνινγνχκελν; 

2.Η ζχγθξηζε ηνπ δείθηε κεηαμχ εηαηξηψλ ίδηνπ θιάδνπ αιιά 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο απηήο κπνξνχλ 

λα δψζνπλ ηξφπνπο ψζηε κηα εγρψξηα εηαηξία λα αθνινπζήζεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ε νπνία παξάγεη κεγαιχηεξε 

αμία.  

3.Ο ππνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ην ζχλνιν 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ειιεληθφ 

ρξεκαηηζηήξην. Παξάγνπλ ή θαηαζηξέθνπλ αμία;   
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