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Τόμος Β & Δ 

 

Καθαρές ταμειακές ροές ΚΤΡ και καθαρή παρούσα αξία 

ΚΠΑ  NPV: Μεθοδολογία 

 

1 Στόχος είναι ο υπολογισμός των ΚΤΡ 

Αλγεβρικά η Καθαρή Ταμειακή Ροή εκφράζεται ως η διαφορά, μεταξύ Ταμειακών 

Εισροών και Ταμειακών Εκροών, προσδιοριζόμενες τη χρονική περίοδο που 

πραγματοποιούνται. 

2 Εύρεση ταμειακών εισροών και εκροών 

  SOS: Οι παρακάτω εισροές – εκροές, απορρέουν από την επένδυση: 

3 Υπολογισμός φόρου 

  Τον φορολογικό συντελεστή μας το δίνει συνήθως η εκφώνηση 

  Φόρος = Φορολογητέα Κέρδη ΦΣ 

  ΦΚ = λειτουργικά έσοδα – λειτουργικά έξοδα – αποσβέσεις – τόκοι 

  Ευθεία ή Σταθερή μέθοδος απόσβεσης: 

  Ετήσια Απόσβεση = 
𝛫𝜊𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂𝜍−𝛶𝜋𝜊𝜆𝜆 𝜄𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅𝜂 𝛼𝜉𝜄𝛼 

𝜏𝜂
 

4 Υπολογισμός κερδών προ φόρων ή φορολογητέων κερδών 

  Οι τόκοι= 0 καθώς δεν έχω δάνειο 

  Ευθεία ή Σταθερή μέθοδος Απόσβεσης: 

  Ετήσιες αποσβέσεις= 
𝜶𝝆𝝌𝜾𝜿𝛈 𝜶𝝃𝛊𝜶 𝝁𝜼𝝌𝜶𝝂𝛈𝝁𝜶𝝉𝝄𝝇−𝝊𝝅𝝄𝝀𝜺𝜾𝝁𝝁𝜶𝝉𝜾𝜿𝛈 𝜶𝝃𝛊𝜶

𝛆𝝉𝜼 𝝎𝝋𝛆𝝀𝜾𝝁𝜼𝝇 𝜻𝝎𝛈𝝇
 

5 Κεφάλαιο Κίνησης  

Το Κεφάλαιο Κίνησης μιας  επιχείρησης είναι η διαφορά ανάμεσα στο Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό και τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (που απορρέουν από επένδυση): 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                      Σελίδα 2 από 18 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 
 

ΚΚ= Χρήματα που μας χρωστάνε – Χρήματα που εμείς χρωστάμε 

ΚΚ= Κυκλοφορούν Ενεργητικό (πχ γραμμάτια εισπρακτέα) – Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις (πχ υποχρεώσεις σε προμηθευτές) 

 

Ουσιαστικά το Κεφάλαιο Κίνησης δημιουργείται λόγω της χρονικής υστέρησης που 

προκύπτει ανάμεσα στη στιγμή της παραγωγής ενός προϊόντος και τη στιγμή πώλησής 

του ή εξόφλησης της αξίας του τιμολογίου. 

 

Η αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης νοείται ως Ταμειακή Εκροή ενώ η Μείωση του 

Κεφαλαίου Κίνησης ως Ταμειακή Εισροή. 

 

2015-2016 Τελικές – Θέμα 2 
 

Η εταιρεία «Ατλαντίς Α.Ε.Β.Ε.» εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις μονάδες 

του παραγόμενού προϊόντος της μέσα από την αγορά ενός επιπλέον μηχανήματος 

παραγωγής. Για την αγορά του μηχανήματος αυτού απαιτούνται €100.000, και 

επιπλέον €2.000 για έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης του μηχανήματος. Η 

διάρκεια ζωής της νέας επένδυσης και η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος 

ορίζεται στα δύο έτη. Εκτιμάται ότι στο τέλος του δεύτερου έτους το μηχάνημα 

θα πωληθεί αντί €10.000. Η αξία των πωλήσεων προβλέπονται στις €150.000 για 

το πρώτο έτος και στις €200.000 για το δεύτερο έτος. Τα μεταβλητά έξοδα για το 

πρώτο και το δεύτερο έτος εκτιμώνται στις €50.000 και €70.000 αντίστοιχα, ενώ 

τα έξοδα διάθεσης υπολογίζονται στις €3.000 και €2.500 για το πρώτο και το 

δεύτερο έτος λειτουργίας αντίστοιχα. Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας 

απαιτείται κεφάλαιο κίνησης €20.000 για το πρώτο έτος και €25.000 για το 

δεύτερο έτος. Ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 25%. Η εταιρία θα 

χρηματοδοτήσει την επένδυση κατά το 1/3 με νέο μετοχικό κεφάλαιο (με έκδοση 

μετοχών) και κατά τα 2/3 με νέο ομολογιακό δάνειο (με έκδοση ομολόγων). Το 

κόστος του μετοχικού κεφαλαίου είναι 9% και το κόστος του ομολογιακού 

δανεισμού είναι 7% και η εταιρία εφαρμόζει την ευθεία μέθοδο στον υπολογισμό 

των αποσβέσεων. 
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Ζητείται: 

Ερώτημα Α 

Α) Να υπολογίσετε τις καθαρές ταμειακές ροές ανά έτος. 

Λύση: 

Οι ΚΤΡ υπολογίζονται ως εξής: 

ΚΤΡ= Ταμειακές Εισροές – Ταμειακές Εκροές 

Και πιο αναλυτικά: 

  ΚΤΡ= 

  + Έσοδα ( ταμειακές εισροές)  

  – Κόστος Λειτουργίας  

  – φόροι  

  – Μεταβολές στο ΚΚ  

  – Κόστος Επένδυσης ( αρχικό κόστος επένδυσης Κο ή κόστος εγκατάστασης)  

  + Καθαρή επίδραση Υπολειμματικής αξίας. 

 

Αρχικό Κόστος Επένδυσης=  

Αγορά μηχανήματος +  Έξοδα μεταφορά =  

100.000 + 2.000= 102.000€ 

Υπολειμματική αξία= 10.000€ 

Αποσβέσεις =
𝜅ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜀𝛾𝜅𝛼𝜏ά𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂𝜍 − 𝛶𝜋𝜊𝜆𝜀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛼𝜉𝜄𝛼

𝜀𝜏𝜂 𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾ί𝛼𝜍
 

Αποσβέσεις =
102.000 − 10.000

2
= 46.000€ 
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Πίνακας: Υπολογισμός Τελικών Καθαρών Ταμειακών Ροών ανά Έτος 

  0 Έτος 1 Έτος 2 

(Α) Έσοδα       

Πωλήσεις   150.000 200.000 

(Β)  Έξοδα       

Μεταβλητό κόστος   50.000 70.000 

Έξοδα διάθεσης   3.000 2.500 

(Γ) Αποσβέσεις   46.000 46.000 

Φορολογητέα κέρδη = [(A) - (Β) - (Γ)]   51.000 81.500 

(Δ) Φόρος (25%)   12.750 20.375 

ΚΤΡ μετά φόρου = [(Α)-(Β)-(Δ)]   84.250 107.125 

(Ε) (-) Μεταβολή σε κεφάλαιο κίνησης   20.000 5.000 

(ΣΤ) (+) Προβλεπόμενη υπολειμματική αξία μηχανήματος      10.000 

(Ζ) (+) Απελευθέρωση κεφαλαίου κίνησης      25.000 

Τελικές ΚΤΡ = ΚΤΡμετά φόρου - (Ε)+(ΣΤ)+(Ζ) -102.000 64.250 137.125 

 

Ερώτημα Β 

Β) Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος (ή μέσο σταθμικό κόστος) κεφαλαίου και 

να σχολιάσετε το αποτέλεσμα. 

Λύση: 

𝑊𝑎𝑐𝑐 =
1

3
∗ 𝜅𝜇 +

2

3
∗ 𝜅𝛿 ∗ (1 − 𝐹𝑆) 

 

𝑊𝑎𝑐𝑐 =
1

3
∗ 0,09 +

2

3
∗ 0,07 ∗ (1 − 0,25) = 6,5% 

Ερώτημα Γ 

Γ) Να αξιολογήσετε την επένδυση με την μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας 

(ΚΠΑ) και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα. 

Λύση:𝛫𝛱𝛢 ή NPV=-102.000+64.250*
1

1+𝑟
+ 137.125 ∗

1

(1+𝑟)2 

𝛫𝛱𝛢 ή NPV=-102.000+64.250*
1

1 + 0,065
+ 137.125 ∗

1

(1 + 0,065)2
 

𝛫𝛱𝛢 ή NPV=-102.000+64.250*
1

1,065
+ 137.125 ∗

1

1,0652
= 79.226,1720 > 0 

Αρά πραγματοποιείται 

http://www.eclass4u.gr/
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2018-2019 Τελικές – Θέμα 2 
 

Μια εταιρία φωτοβολταϊκών εξετάζει την παραγωγή ενός νέου φωτοβολταϊκού 

κυττάρου στέγης το οποίο αναμένεται να είναι κατά 10% αποδοτικότερο, από τα 

μέχρι σήμερα αντίστοιχα συστήματα. Για την ανάπτυξη του προγράμματος αυτού 

προχώρησε στην πιλοτική τοποθέτηση πάνελ 10 κιλοβάτ με στόχο να καταγράψει 

την απόδοση και το κόστος του νέου κυττάρου. Το κόστος κατασκευής αυτής της 

πιλοτικής έρευνας ήταν €30.000. Για την παραγωγή των νέων κυττάρων 

απαιτείται αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα) αξίας €70.000 και έξοδα 

εγκατάστασης €3.000. Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων ορίζεται από 

τον κατασκευαστή στα 2 έτη, ο κύκλος ζωής του προϊόντος εκτιμάται στα 2 έτη 

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

αντί €5.000. 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. Στο τέλος του 2ου έτους θα 

αποδεσμευθεί το κεφάλαιο κίνησης. Ο συντελεστής εταιρικής φορολογίας είναι 

29%, το κόστος κεφαλαίου είναι 10% σε ετήσια βάση και η εταιρία εφαρμόζει την 

ευθεία (ή σταθερή) μέθοδο στον υπολογισμό των αποσβέσεων. 

 Έτη 

1° 2° 

Πωλήσεις σε τεμάχια 60 100 

Μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος €1.000 €1.000 

Τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος €1.600 €1.700 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης €1.000 €1.500 

Κεφάλαιο κίνησης €10.000 €15.000 

Πίνακας 1Προβλεπόμενα Οικονομικά Στοιχεία 
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Ζητείται:  

Α. Να υπολογίσετε τις αναμενόμενες καθαρές ταμειακές ροές για κάθε ένα από τα 

2 έτη.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ερώτημα Α. 

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 να δημιουργήσω  τον γνωστό πίνακα μου αφετέρου, να 

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

ακολουθίας που γνωρίζω και είναι:  

ΚΤΡ= Ταμειακές Εισροές – Ταμειακές Εκροές 

Και πιο αναλυτικά: 

 

ΚΤΡ= Έσοδα – Αρχικό Κόστος Επένδυσης – Κόστος Λειτουργίας – Φόροι – 

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης + Καθαρή Επίδραση Υπολειμματικής Αξίας 

 

Το κόστος εγκατάστασης των μηχανημάτων σε μετρητά περιλαμβάνει ότι 

παγιοποιείται δηλαδή, η τιμή αγοράς και τα έξοδα εγκατάστασης. Επομένως:  

Κόστος εγκατάστασης (Κ0) = 70.000 + 3.000 = €73.000.  

Το κόστος της πιλοτικής έρευνας δεν υπολογίζονται, διότι δεν συνδέονται άμεσα με 

την επένδυση και είναι ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή όχι της προτεινόμενης 

επένδυσης. 

Επειδή η εταιρεία εφαρμόζει την ευθεία ή σταθερή μέθοδο απόσβεσης, η 

απόσβεση Α δίνεται από τον τύπο 

 𝛢 =
𝜅𝜊𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛾𝜅𝛼𝜏𝛼𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂𝜍 − 𝛶𝛢

2
=

73000−5000

2
= 34.000. 
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Υπολογισμός εσόδων: 

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

για το πρώτο έτος θα έχω έσοδα από τις πωλήσεις 60τμχ*1.600=96.000  

Αντίστοιχα για το δεύτερο έτος θα έχω 100τμχ*1.700=170.000. 

Υπολογισμός εξόδων: 

Επόμενη κίνηση είναι να βρω τα έξοδα. Παρατηρώ ότι έχω πωλήσεις σε τεμάχια και 

μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος. Παράλληλα βλέπω στον πίνακα μου έξοδα 

διοίκησης και διάθεσης που αφορούν την επένδυση  και θα πρέπει να τα λάβω υπόψη 

μου στον υπολογισμό των ΚΤΡ.  

Επομένως, τα έξοδα θα είναι 60.000 και 100.000 κατ’ έτος αντίστοιχα ως μεταβλητό 

κόστος και μπορώ να προσθέσω και τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης κατ’ έτος που 

είναι 1000 και 1500 αντίστοιχα και να παρουσιάσω στον πίνακα μου συνολικά έξοδα . 

Κεφάλαιο Κίνησης ΚΚ: 

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

ανάγκη αυτή σημαίνει ότι η εταιρία πρέπει να δεσμεύσει επιπλέον κεφάλαια τα οποία 

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

προβλέπεται μια αύξηση κατά €5.000 (€15.000 - €10.000 = €5.000) του κεφαλαίου 

κίνησης που θα θεωρηθεί ως επιπλέον ταμειακή εκροή και θα αφαιρεθεί από την 

ταμειακή ροή της επένδυσης για το 2ο έτος.  
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ΣΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΩΝ Μ.Κ.Κ . 

 Έτος  0 Έτος 1  Έτος 2  

Έσοδα -πωλήσεις σε 

ευρώ =Α 

 96.000 170.000 

Συνολικά  έξοδα Β   61.000 101.500 

Αποσβέσεις Γ  34.000 34.000 

Φορολογικά κέρδη 

Δ=Α-Β-Γ 

 1000 34.500 

Φόροι 

Ε=ΦΚ*ΦΣ=Δ*29% 

 290 10.005 

Μεταβολή  του Κ 

Κίνησης  

 -10.000 -5.000 

Αποδέσμευση του 

Κεφαλαίου κίνησης  

  15.000 

ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΙΚΗ -

ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ  

  5.000 

ΚΤΡ   24.710 73.495 

 

Επομένως: 

Η ΚΤΡ του πρώτου έτους είναι : 

ΚΤΡέτος 1=  Έσοδα – Έξοδα – φόροι + ΜΚΚ + Αποδέσμευση + ΥΑ=  

96.000 - 61.000 – 290 - (+10.000) + 0 + 0= 24.710€ 

Η ΚΤΡ του δεύτερου έτους είναι : 

ΚΤΡέτος 2=  Έσοδα – Έξοδα – φόροι + ΜΚΚ + Αποδέσμευση + ΥΑ =  

170.000 - 101.500 - 10.005 - (+5.000) + 15.000 + 5.000= 73.495€ 
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Ερώτημα Β. 

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

πρότασης με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ). 

Λύση: 

Έχουμε βρει τις ΚΤΡ και Από Εκφώνηση μας δίνεται ότι το κόστος κεφαλαίου είναι 

10% σε ετήσια βάση επομένως:  

 

𝜥𝜫𝜜 =
𝟐𝟒.𝟕𝟏𝟎

(𝟏+𝒊)
+

𝟕𝟑.𝟒𝟗𝟓

(𝟏+𝒊)𝟐 − 𝟕𝟑. 𝟎𝟎𝟎 ⇔  

ΚΠΑ =
24.710

(1 + 10%)
+

73.495

(1 + 10%)2
− 73.000 ⇔ ΚΠΑ = 10.203,31 > Ο 

Ερώτημα Γ 
 

Γ. Σχολιάσετε τις βασικές διαφορές μεταξύ Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και 

Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). 

Λύση: 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων εστιάζονται  

α) Διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια.  

β) Διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος των εναλλαγών στα πρόσημα των 

ΚΤΡ.  

γ) Το κριτήριο της ΚΠΑ εκφράζεται σε απόλυτους όρους ευρώ (€), ενώ ο ΕΒΑ είναι 

ένα ποσοστό (%). 
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Τραπεζικό Δάνειο – απόσβεση δανείου 

Άσκηση  
Έστω ότι δανειστήκατε $10.000 και απαιτείται να το αποπληρώσετε σε τρεις 

ετήσιες δόσεις. Το επιτόκιο είναι 10%. 

- Ποια θα πρέπει να είναι η δόση; 

- Δημιουργείστε τον πίνακα απόσβεσης δανείου 

PV = $10.000, η = 3, r = 10% 

Λύση: 

Από τον τύπο της παρούσας αξίας, θα υπολογίσουμε τη δόση του δανείου: 

𝑃𝑉 =
𝐶𝐹

1 + 𝑟
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)2
+

𝐶𝐹

(1 + 𝑟)3
 

1.000 =
𝐶𝐹

1 + 0,1
+

𝐶𝐹

(1 + 0,1)2
+

𝐶𝐹

(1 + 0,1)3
 

1.000 = 𝐶𝐹 ∗ 𝛴𝛱𝛢𝛲 

1.000 = 𝐶𝐹 ∗
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟 ∗ (1 + 𝑟)𝑛
 

1.000 = 𝐶𝐹 ∗
(1 + 0,1)3 − 1

0,1 ∗ (1 + 0,1)3
 

𝐶𝐹 = 4.021,15€ 
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Παρούσα αξία PV, μελλοντική αξία FV, ράντα, Ομόλογο, 

ετησιοποιημένη απόδοση, εσωτερικός βαθμός 

απόδοσης ΕΒΑ IRR 

Άσκηση 
 

Θέλετε να αγοράσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και έχετε 2 επιλογές για την 

πληρωμή του:  

i. να πληρώσετε σήμερα €18.000, ή  

ii. να το αποπληρώσετε σε 5 ετήσιες δόσεις των €4.000, όπου οι δόσεις 

καταβάλλονται στο τέλος του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου αντίστοιχα.  

Εάν η τράπεζα σας προσφέρει επιτόκιο 5% ετησίως στα χρήματά σας, συμφέρει 

να το πληρώσετε τοις μετρητοίς ή με δόσεις;  

Λύση: 

Προκειμένου να δούμε ποια επιλογή είναι πιο συμφέρουσα, θα χρειαστεί να βρούμε 

την Παρούσα Αξία (Present Value PV) της ετήσιας καταβολής CF των 4.000€ και 

να την συγκρίνουμε με το ποσό των 18.000€ που θα δίναμε μετρητοίς σήμερα. 

Α Τρόπος: Υπολογιστικά: Παρούσα Αξία Χρηματοροών  

Θα βρούμε την παρούσα αξία των ετήσιων χρηματοροών με CF= 4.000 και r= 0,05

  

𝑷𝑽 =
𝑪𝑭𝟏

(𝟏+𝒓)𝟏 +
𝑪𝑭𝟐

(𝟏+𝒓)𝟐 + ⋯ . +
𝑪𝑭𝒏

(𝟏+𝒓)𝒏  

𝑷𝑽 =
4.000

(𝟏+0,05)𝟏 +
4.000

(𝟏+0,05)𝟐 +
4.000

(𝟏+0,05)𝟑 +
4.000

(𝟏+0,05)𝟒 +
4.000

(𝟏+0,05)𝟓  

𝑷𝑽 =  𝟏𝟕. 𝟑𝟏𝟕, 𝟗𝟏   

Β Τρόπος: Υπολογιστικά: Παρούσα Αξία Ράντας  

Επειδή όλες οι μελλοντικές χρηματοροές είναι ίσες δηλ CF= 4.000, για να βρούμε την 

παρούσα αξία τους  εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε χρήση του τύπου της 

Παρούσας Αξίας μιας σειράς ποσών (ράντας): 

𝑷𝑽 = 𝜜 ∗ [
𝟏−

𝟏

(𝟏+𝒓)𝒏

𝒓
] = 𝟒. 𝟎𝟎𝟎 ∗ [

𝟏−
𝟏

(𝟏+𝟎,𝟎𝟓)𝟓

𝟎,𝟎𝟓
] =  𝟏𝟕. 𝟑𝟏𝟕, 𝟗𝟏  

Γ Τρόπος: Με χρήση Πίνακα Παρούσας Αξίας σειράς πληρωμών μιας 

νομισματικής Μονάδας (Ράντας) 
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𝑷𝑽 = 𝜜 ∗ [
𝟏−

𝟏

(𝟏+𝒓)𝒏

𝒓
]  

𝑷𝑽 = 𝟒. 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟒, 𝟑𝟐𝟗𝟓 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟏𝟖  

Επειδή: 

PVτιμής μετρητοίς= 18.000 < 17.317,91=  Pvδόσεων 

Συμφέρει να αγοράσουμε το αυτοκίνητο με δόσεις! 

Άσκηση 
 

Επενδυτής αγόρασε την 20/11/2018 ομολογία διάρκειας 5 ετών, με ετήσιο 

τοκομερίδιο 4%, ονομαστική αξία €1.000 και απόδοση στη λήξη 1,2%. Την 

20/11/2019 και 20/11/2020 έλαβε τοκομερίδια τα οποία κατέθεσε σε τράπεζα με 

ετήσιο επιτόκιο 0,2%. Η απόδοση στη λήξη της ομολογίας την 20/11/2020 είχε 

διαμορφωθεί στο -0,02%. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοση που πέτυχε ο 

επενδυτής κατά τη διάρκεια των δύο ετών;  

Λύση: 

Η τρέχουσα αξία της επένδυσης (ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ) όπως αυτή 

αποτυπώνεται με την αγορά του ομολόγου στο έτος 2018, είναι ίση με την αξία της 

ομολογίας στο εν λόγω έτος: 

𝛢𝛲𝛸𝛪𝛫𝛨 𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛵𝛨𝛴 𝛦𝛱𝛦𝛮𝛥𝛶𝛴𝛨𝛴 = 𝛵𝛪𝛭𝛨 𝛰𝛭𝛰𝛬𝛰𝛤𝛰𝛶 𝛴𝛵𝛰 𝛦𝛵𝛰𝛴 2018 𝑃2018 

(1) 

Η τελική αξία της επένδυσης στο έτος 2020 είναι: 

  

𝛵𝛦𝛬𝛪𝛫𝛨 𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛵𝛨𝛴 𝛦𝛱𝛦𝛮𝛥𝛶𝛴𝛨𝛴𝛴𝛵𝛰 𝛦𝛵𝛰𝛴 2020 =  

𝛭𝛦𝛬𝛬𝛰𝛮𝛵𝛪𝛫𝛨 𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛵𝛰𝛫𝛰𝛭𝛦𝛲𝛪𝛥𝛪𝛺𝛮 𝛴𝛵𝛰 𝛦𝛵𝛰𝛴 2 +

𝛢𝛯𝛪𝛢 𝛰𝛭𝛰𝛬𝛰𝛤𝛪𝛢𝛴 𝛴𝛵𝛰 𝛦𝛵𝛰𝛴 2020 (2) 
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Υπολογισμός Αρχικής αξίας της επένδυσης ή της τιμής Ομολογίας το 2018 P2018 

𝑃2018 =
𝐶

(1+𝑟)1
+

𝐶

(1+𝑟)2
+

𝐶

(1+𝑟)3
+

𝐶

(1+𝑟)4
+

𝐶

(1+𝑟)5
+

𝐹𝑉

(1+𝑟)5
  (3) 

Όπου C: ετήσιο κουπόνι (ή τοκομερίδιο) το οποίο είναι: 

C= c*FV= 0,04*1.000= 40 

c: εκδοτικό επιτόκιο και FV: ονομαστική αξία (Face Value) 

για r= 0,012 και n= 5 η (3) γίνεται: 

𝑃2018 =
𝐶

(1+𝑟)1 +
𝐶

(1+𝑟)2 +
𝐶

(1+𝑟)3 +
𝐶

(1+𝑟)4 +
𝐶

(1+𝑟)5 +
𝐹𝑉

(1+𝑟)5  

𝑃2018 =
40

(1+0,012)1 +
40

(1+0,012)2 +
40

(1+0,012)3 +
40

(1+0,012)4 +
40

(1+0,0125 +
1.000

(1+0,012)5  

𝑃2018 = 𝟏. 𝟏𝟑𝟓, 𝟏𝟎     

Υπολογισμός Μελλοντικής αξίας της επένδυσης στο έτος 2020 

Η μελλοντική αξία της επένδυσης το 2020 θα είναι: 

𝚳𝚬𝚲𝚲𝚶𝚴𝚻𝚰𝚱𝚮 𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜯𝜢𝜮 𝜠𝜫𝜠𝜨𝜟𝜰𝜮𝜢𝜮𝛴𝛵𝛰 𝛦𝛵𝛰𝛴 2020 =  

𝜧𝜠𝜦𝜦𝜪𝜨𝜯𝜤𝜥𝜢 𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜯𝜪𝜥𝜪𝜧𝜠𝜬𝜤𝜟𝜤𝜴𝜨 𝜮𝜯𝜪 𝜠𝜯𝜪𝜮 𝟐𝟎𝟐𝟎 +
𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜪𝜧𝜪𝜦𝜪𝜞𝜤𝜜𝜮 𝜮𝜯𝜪 𝜠𝜯𝜪𝜮 𝟐𝟎𝟐𝟎 (2) 

Όμως: 

𝜧𝜠𝜦𝜦𝜪𝜨𝜯𝜤𝜥𝜢 𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜯𝜪𝜥𝜪𝜧𝜠𝜬𝜤𝜟𝜤𝜴𝜨 𝜮𝜯𝜪 𝟐𝟎𝟐𝟎 = 𝟒𝟎 ∗ 𝟏, 𝟎𝟎𝟐 + 𝟒𝟎 =

𝟖𝟎, 𝟎𝟖€ (3) 

Η τιμή του ομολόγου το έτος 2020 (3 περίοδοι πριν το 2023 που λήγει) με r= -0,0002, 

θα είναι: 

𝑃2020 =
𝐶

(1+𝑟)1
+

𝐶

(1+𝑟)2
+

𝐶

(1+𝑟)3
+

𝐹𝑉

(1+𝑟)3
  

𝑃2020 =
40

(1−0,0002)1 +
40

(1−0,0002)2 +
40

(1−0,0002)3 +
1.000

(1−0,0002)3  

𝑷𝟐𝟎𝟐𝟎 =  𝟏. 𝟏𝟐𝟎, 𝟔𝟓    (4) 

Οπότε, από (3) και (4) η (2) γίνεται: 

𝜯𝜠𝜦𝜤𝜥𝜢 𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜯𝜢𝜮 𝜠𝜫𝜠𝜨𝜟𝜰𝜮𝜢𝜮𝜮𝜯𝜪 𝜠𝜯𝜪𝜮 𝟐𝟎𝟐𝟎 = 80,8 + 1.120,65 =  1.200,73€ 

Κατά συνέπεια, η ετησιοποιημένη απόδοση του επενδυτή θα είναι: 

𝑯𝑷𝒀𝜠𝜯𝜢𝜮𝜤𝜜 = √
𝟏.𝟐𝟎𝟎,𝟕𝟑

𝟏.𝟏𝟑𝟓,𝟏𝟎

𝟐
− 𝟏 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟓𝟎𝟑𝟑𝟖𝟏 ή 2,85% 
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Άσκηση 
 

Έχουμε  ένα διετές ομόλογο  ονομαστικής αξίας FV=1.000€ με επιτόκιο έκδοσης 

10%, ενώ η απόδοση του ομολόγου είναι 8% ετήσια και το τοκομερίδιο 

καταβάλλεται ανά εξάμηνο. 

Α) να βρεθεί η αξία του ομολόγου σήμερα 

Λύση: 

Το επιτόκιο έκδοσης είναι c= 0,10 

Συνεπώς, το επιτόκιο έκδοσης  σε όρους εξαμήνου: c= 0,10* 𝟔/𝟏𝟐= 0,05 

Οπότε, το κουπόνι μου  που καταβάλλεται ανά εξάμηνο είναι: C= 1.000*0,05= 50€ 

εξαμηνιαίως 

Η απόδοση σε εξάμηνη βάση: k= 0,08 * 𝟔/𝟏𝟐= 0,04 

Προσοχή! Τα 2 χρόνια είναι 4 εξάμηνα 

  𝑃0 =
50

1+4%
+

50

(1+4%)2 +
50

(1+4%)3 +
50

(1+4%)4

1.000

(1+4%)4 ⇔ 

  𝑃0 = 1.036,30 

Θα μπορούσα να βρω  την τιμή  χρησιμοποιώντας ράντα 

𝑃0 = 50 ∗ [
1 −

1
(1 + 4%)4

4%
] +

1.000

(1 + 4%)4
 

ή τους πίνακες και να έλεγα: 

  50*ΣΠΑΡ(n=4,k=4%)+1000ΣΠΑ(n=4,k=4%) 

Παρατηρούμε ότι η τιμή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική άρα το ομόλογο 

πωλείται υπέρ το άρτιο. 

Β) ποια η τιμή του ομολόγου  μετά την είσπραξη  των 2 πρώτων τοκομερίδιων; 

Λύση: 

𝑃2 =
50

1 + 4%
+

1050

(1 + 4%)2
⇔ 𝑃2 = 1018,86 

Γ) ποια η τιμή του ομολόγου  εάν η απόδοση κ=10% ετήσια ή 5% εξαμηνιαία 

Λύση: 

Στο ερώτημα γ μπορώ να απαντήσω χωρίς να κάνω πράξεις  γιατί το ομόλογο 

παρατηρώ ότι είναι στο άρτιο καθώς c=k  και επομένως P=FV= 1.000 
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Να βρεθεί η απόδοση ενός εξαετούς  ομολόγου ονομαστικής αξίας 100€  και επιτοκίου 

έκδοσης  8% στην τιμή 110€. 

Λύση: 

Βρίσκουμε το κουπόνι 𝐶 = 𝑐 ∗ 𝐹𝑉 ⇔ 𝐶 = 8% ∗ 100 ⇔ 𝐶 = 8  

  110 =
8

1+𝛶𝛵𝛭
+

8

(1+𝛶𝛵𝛭)2 +
8

(1+𝛶𝛵𝛭)3 +
8

(1+𝛶𝛵𝛭)4 +
8

(1+𝛶𝛵𝛭)5 +
8

(1+𝛶𝛵𝛭)6 +

100

(1+𝛶𝛵𝛭)6 ⇔ 

8

1 + 𝛶𝛵𝛭
+

8

(1 + 𝛶𝛵𝛭)2
+

8

(1 + 𝛶𝛵𝛭)3
+

8

(1 + 𝛶𝛵𝛭)4
+

8

(1 + 𝛶𝛵𝛭)5

+
108

(1 + 𝛶𝛵𝛭)5
− 110 = 0 

 

Για R1= 5% έχουμε: 

𝛫𝛱𝛢1 =
8

1 + 0,05
+

8

(1 + 0,05)2
+

8

(1 + 0,05)3
+

8

(1 + 0,05)4
+

8

(1 + 0,05)5

+
8

(1 + 0,05)6
+

100

(1 + 0,05)6
− 110 = 5,23 

Επομένως, θα πρέπει να δοκιμάσουμε ένα υψηλότερο επιτόκιο προκειμένου να 

μηδενίσουμε την ΚΠΑ 

Για R2= 6% έχουμε: 

𝛫𝛱𝛢2 =
8

1 + 0,06
+

8

(1 + 0,06)2
+

8

(1 + 0,06)3
+

8

(1 + 0,06)4
+

8

(1 + 0,06)5

+
8

(1 + 0,06)6
+

100

(1 + 0,06)6
− 110 = −0,17 

Συνεπώς προσεγγιστικά η απόδοση k του εξαετούς  ομολόγου θα είναι: 

𝑘 = 𝛦𝛣𝛢 = 𝑅1 +
𝑅2 − 𝑅1

𝛫𝛱𝛢1 + ⌊𝛫𝛱𝛢2⌋
∗ 𝛫𝛱𝛢1 

𝑘 = 𝛦𝛣𝛢 = 0,05 +
0,06 − 0,05

5,23 + ⌊−0,17⌋
∗ 5,23 

𝑘 = 0,0597 𝑜𝑟 5,97% 
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Άσκηση 
 

Η ομολογία της εταιρείας ΑΑΑ λήγει σε 3 χρόνια. Η απόδοση στη λήξη και το 

εκδοτικό επιτόκιο είναι 5%, ενώ η ονομαστική της αξία είναι 1.000€. Τα κουπόνια 

της ομολογίας 

καταβάλλονται στους κατόχους στο τέλος του κάθε έτους. 

i. Σε ποια τιμή πρέπει να διαπραγματεύεται η ομολογία; 

Λύση: 

Επειδή: 

 η Απόδοση στη λήξη YTM (ή το γνωστό προεξοφλητικό επιτόκιο r, εναλλακτική 

ορολογία)= εκδοτικό επιτόκιο i= 0,05, η ομολογία πωλείται στο άρτιο που σημαίνει 

ότι: 

η οικονομική αξία = ονομαστική αξία (δηλαδή η τιμή της ομολογίας) = 1.000€ 

ii. υπολογίστε τη διάρκεια (duration) της ομολογίας 

Λύση: 

Διάρκεια ομολογίας: ο σταθμικός μέσος όρος των ετών  που ο επενδυτής παίρνει πίσω 

τα χρήματα του.  

𝐷 =

1 ∗ 𝐶1

(1 + 𝑌𝑇𝑀)1 +
2 ∗ 𝐶2

(1 + 𝑌𝑇𝑀)2 +
3 ∗ 𝐶3

(1 + 𝑌𝑇𝑀)3 +
𝑛 ∗ 𝐹

(1 + 𝑌𝑇𝑀)3

𝑃
 

Όμως: 

C1=C2=C3 =0,05 *1000 = 50  

Και YTM= k= 0,05 

Mε αντικατάσταση βρίσκω: 

D= 2,86 έτη είναι ο χρόνος επανάκτησης των 1.000€ που έδωσε ο επενδυτής για να 

αγοράσει την ομολογία και των κουπονιών δηλαδή για να πάρει τα λεφτά που επένδυσε 

iii. Να βρεθεί η μεταβολή στην τιμή της κάθε ομολογίας, χρησιμοποιώντας τη 

διάρκεια του υποερωτήματος ii), αν το επιτόκιο αυξηθεί κατά 1% (δηλαδή 

από 5% σε 6%). 
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Λύση: 

Η Ποσοστιαία μεταβολή της τιμής μιας ομολογίας 
𝛥𝑃

𝑃
 δίνεται από: 

𝛥𝑃

𝑃𝑜
=  

−𝐷

(1+
𝐾𝑜

𝑚
)

∗ 𝛥𝛫 ∗ 100  

Όπου: 

ΔP= ( P1-P0) μεταβολή στη τιμή ομολογίας 

Po= αρχική τιμή ομολογίας  

P1= νέα τιμή ομολογίας που αντιστοιχεί στο Κ = 6% 

Κ0=0,05  

m= αριθμός πληρωμών μέσα σε ένα έτος 

𝛥𝑃

𝑃𝑜
=

−2,86

1+
0,05

1

∗ ( 0,06 − 0,05) ∗ 100 = −2,72%   

iv. Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή στην τιμή της ομολογίας αν το 

επιτόκιο αυξηθεί κατά 1% (δηλαδή από 5% σε 6%). 

Λύση: 

Στο προηγούμενο ερώτημα ακολουθήσαμε την προσεγγιστική μέθοδο 

Σε αυτό το ερώτημα θα βρούμε την πραγματική μεταβολή στην τιμή  

Για k = 0,06 η τιμή ή οικονομική αξία της ομολογίας είναι :  

  𝐼𝑉 =
50

1,06
+

50

1,062 +
1.000+50

1,063 = 973,27€  

Πραγματική ποσοστιαία μεταβολή: 
973,27−1.000

1.000
= −2,67% 

v. Αν η ομολογία αγορασθεί σήμερα και πωληθεί στη λήξη της, ποια θα είναι 

η ποσοστιαία απόδοση της περιόδου διακράτησης; Υποθέστε ότι τα 

κουπόνια που θα εισπραχθούν επανεπενδύονται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 

10%. 

Λύση: 

Ποσοστιαία απόδοση της περιόδου δια κράτησης των 3 ετών:  

𝐻𝑃𝑌:
Τελική - αρχική

αρχική
∗ 100 

Αρχική αξία που έδωσα για να πάρω ομολογία = 1.000 
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Η ετήσια διάρθρωση των κουπονιών μου και της ονομαστικής αξίας είναι: 

 

Έτη                                               0 1 2 3 

Ετήσιες Χρηματοροές   50 50 50+1.000 

Δεδομένου ότι τα κουπόνια επανεπενδύονται με ετήσιο επιτόκιο 10%, η τελική τους 

αξία το έτος 3 θα είναι: 

𝐹𝑉𝑡=3 = 50 ∗ 1, 12 + 50 ∗ 1, 11 + 50 + 1.000 = 1.165,50  

𝐻𝑃𝑌:
1.165,50 - 1000

1000
= 16,55%  

Αυτή είναι η απόδοση μεταξύ έτους 0 και έτους 3  

Αν θέλω να δω σε ετήσια βάση τι απόδοση επιτυγχάνω: 

𝛨𝑃𝑌ΕΤΗΣΙΟ = √
𝜏 𝜆𝜄𝜅𝜂

𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅𝜂

𝑛
− 1 = √

1165,50

1000

3
− 1 = 1,0524 − 1 = 0,0524 → 5,24%  
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