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ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η εταιρία «Κλίμα Α.Ε.Β.Ε.» εξετάζει μια νέα επένδυση για την δημιουργία ενός 

συστήματος οικιακής θέρμανσης. Για την υποστήριξη της ιδέας της, προχώρησε σε 

πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος θέρμανσης κατά τα δυο προηγούμενα έτη ώστε 

να καταγράψει την σχέση κόστους-απόδοσης του συγκεκριμένου συστήματος. Η δαπάνη 

για την πιλοτική εφαρμογή ανήλθε στα €30.000 ενώ προέκυψαν και έσοδα €10.000 από 

την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η πραγματοποίηση της νέας 

επένδυσης απαιτεί, αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού αξίας €50.000, έξοδα μεταφοράς 

€1.500 και έξοδα εγκατάστασης €500. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων 

ορίζεται από τον κατασκευαστή στα 3 έτη, ο κύκλος ζωής του προϊόντος εκτιμάται στα 3 

έτη και στο τέλος αυτής της περιόδου θα πωληθούν τα μηχανήματα ως ανταλλακτικά αντί 

€25.000. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία για τις 

πωλήσεις, το μεταβλητό κόστος, την τιμή πώλησης, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης και 

τις ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, στο τέλος του 3ου έτους θα αποδεσμευθεί το 

κεφάλαιο κίνησης. Ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας είναι 40%, το κόστους κεφαλαίου 

είναι 15% σε ετήσια βάση και η εταιρία εφαρμόζει την ευθεία μέθοδο στον υπολογισμό 

των αποσβέσεων. 
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Ζητείται: Α. Να υπολογίσετε τις αναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές για κάθε ένα από 

τα 3 έτη. (1,25 βαθμοί) 

Β. Να αποφασίσετε αν συμφέρει ή όχι η υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής πρότασης 

μέσω του κριτηρίου της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ). (0,75 βαθμοί)  

Γ. Τι είναι ο Δείκτης Αποδοτικότητας και σε ποίες περιπτώσεις χρησιμοποιείται; (0,5 

βαθμοί) 

 

ΛΥΣΗ  

 

Στο πρώτο μέρος της άσκησης μας δίνονται πληροφορίες ΓΙΑ ΕΣΟΔΑ,ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Της ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ενώ  στο δεύτερο μέρος  θα 

δίνονται στοιχεία ώστε να προσδιορισθεί ο φόρος καθώς και το επιτόκιο της ΚΠΑ της 

επένδυσης, ώστε αφενός μεν να δημιουργήσω  τον γνωστό πίνακα μου αφετέρου δεν ,να 

προσδιορίσω  τα στοιχεία του με σαφήνεια, για να υπολογίσω  τις ΚΤΡ βάσει τις 

ακολουθίας που γνωρίζω  και είναι  

Έσοδα – έξοδα –φόροι+ ΜΚΚ+ Αποδέσμευσης +ΥΑ 

 

 ΕΠΟΜΕΝΩΣ  

Το κόστος εγκατάστασης των μηχανημάτων σε μετρητά περιλαμβάνει ότι παγιοποιείται 

δηλ. τιμή αγοράς, έξοδα μεταφοράς και έξοδα εγκατάστασης. 
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 Επομένως: Κόστος εγκατάστασης = 50.000 + 1.500 + 500 = €52.000 (Κ0). 

 Το κόστος της πιλοτικής έρευνας και τα έσοδα αυτής δεν υπολογίζονται, διότι δεν 

συνδέονται άμεσα με την επένδυση και είναι ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή όχι 

της προτεινόμενης επένδυσης. Η ετήσια απόσβεση υπολογίζεται: κόστος εγκατάστασης - 

υπολειμματική αξία έτη λειτουργίας Άρα ετήσια απόσβεση = (52.000 – 25.000) / 3 = 

€9.000.  

Προσοχή έχω πωλήσεις σε τεμάχια  και τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος  επομένως  

για το πρώτο έτος θα έχω  έσοδα από τις πωλήσεις 

 

Για τον υπολογισμό του φόρου. Οι φόροι επί των κερδών υπολογίζονται από την σχέση 

(Βλέπε Τόμο Β, ενότητα 2.2, σελ. 54): Φόροι = ΦΚ x ΦΣ όπου ΦΚ = Φορολογητέα Κέρδη 

= Έσοδα - Λειτουργικά έξοδα - Αποσβέσεις και 

 ΦΣ= Φορολογικός Συντελεστής = 40% 

 

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία ανά σενάριο του Πίνακα 1 η εταιρεία «Κλίμα Α.Ε.Β.Ε.» 

χρειάζεται €10.000 για κεφάλαιο κίνησης το 1ο έτος της επένδυσης. Η ανάγκη αυτή 

σημαίνει ότι η εταιρία πρέπει να δέσμευση επιπλέον κεφαλαίων τα οποία θα επηρεάσουν 

αρνητικά την Καθαρή Ταμειακή Ροή του 1ου έτους. Επίσης, το 2ο έτος προβλέπεται μια 

αύξηση €10.000 (€20.000 - €10.000 = €10.000) του κεφαλαίου κίνησης που θα θεωρηθεί 

ως επιπλέον ταμειακή εκροή και θα αφαιρεθεί από την ταμειακή ροή της επένδυσης για το 

2ο έτος. To 3 ο έτος προβλέπεται μηδενική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης (€20.000 - 

€20.00€ = €0). Στο τέλος του 3ου έτους της επένδυσης θα αποδεσμευθεί το συνολικό 

κεφάλαιο κίνησης (€20.000) που θα θεωρηθεί ως επιπλέον ταμειακή εισροή που θα 

αυξήσει την Καθαρή Ταμειακή Ροή του  τελευταίου έτους της οικονομικής ζωής της 
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επένδυσης . Επίσης, η εταιρία στο τέλος του 3ου έτους δύναται να εισπράξει την 

προβλεπόμενη υπολειμματική αξία των μηχανημάτων (€25.000). Η υπολειμματική αυτή 

αξία θεωρείται ως μια επιπλέον ταμειακή εισροή για αυτό προστίθεται για τον τελικό 

υπολογισμό των ΚΤΡ του 3ου έτους.  

 

 Έτος  0 Έτος 1  Έτος 2  Έτος 3  

Έσοδα -πωλήσεις σε 

ευρώ =Α 

 150.000 375.000 300.000 

Συνολικά  έξοδα Β   101.000 251.500 202.000 

Αποσβέσεις Γ  9.000 9.000 9.000 

Φορολογικά κέρδη 

Δ=Α-Β_Γ 

 40.000 114.500 89.000 

Φόροι 

Ε=ΦΚ*ΦΣ=Δ*40% 

 16.000 45.800 35.600 

Μεταβολή  του Κ 

Κίνησης  

 -10.000 -10.000 0 

Αποδέσμευση του 

Κεφαλαίου κίνησης  

   20.000 

ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΗ -

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ  

   25.000 

ΚΤΡ  -52000 23000 67700 107400 

 



 

Σελίδα 5 από 5 
 

 

𝜥𝜫𝜜 =
𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎

(𝟏 + 𝜾)
+
𝟔𝟕𝟕𝟎𝟎

(𝟏 + 𝜾)𝟐
+
𝟏𝟎𝟕𝟒𝟎𝟎

(𝟏 + 𝜾)𝟑
− 𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟎⇔ 

𝜥𝜫𝜜 =
𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟏𝟓%)
+

𝟔𝟕𝟕𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟏𝟓%)𝟐
+

𝟏𝟎𝟕𝟒𝟎𝟎

(𝟏 + 𝟏𝟓%)𝟑
− 𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟎⇔ 

𝜥𝜫𝜜 = 𝟖𝟗. 𝟖𝟎𝟖 

 

Γ. Η ΚΠΑ δεν έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς σε κεφάλαια. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει όταν αξιολογούμε εναλλακτικές επενδύσεις σε 

παραπλανητικές αποφάσεις. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις που έχουμε να εξετάσουμε 

περισσότερες από μια επενδύσεις το κατάλληλο κριτήριο είναι ο Δείκτης Αποδοτικότητας 

(ΔΑ). Ο ΔΑ ορίζεται ως το πηλίκο της ΚΠΑ προς το αρχικό κόστος της επένδυσης. Ο ΔΑ 

αξιολογεί την ΚΠΑ ανά μονάδα κεφαλαίου ενώ μια επένδυση γίνεται αποδεκτή όταν 

ΔΑ>0 

 


