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<ΕΙ(ΣΛΤΩ<ΠΚ
Η ανάλυση δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα 
σύστημα πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που δεν 
παρέχονται από αυτές, αλλά συνδέονται με τις διάφορες πτυχές της 
επιχείρησης, δημιουργεί την πληροφόρηση με την μελέτη, την ποσοτική και 
ποιοτική αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και τάσεων μεταξύ των 
διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων και παρέχει πληροφόρηση που 
αναφέρεται σε προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική κατάσταση και επίδοση 
στους εντός και κυρίως εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες αποφάσεις. 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ανάλυση και 
αποτίμηση μιας επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η 
ανάλυση θα επικεντρωθεί σε μία επιχείρηση της βιομηχανίας τροφίμων, την 
Chipita International S.A. Η εργασία θα περιλαμβάνει ορισμένα γενικά 
στοιχεία που αφορούν την εταιρία, καθώς και τα τέσσερα βασικά συστατικά 
στοιχεία στης ολοκληρωμένης ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, δηλαδή την στρατηγική ανάλυση, την λογιστική ανάλυση, την 
χρηματοοικονομική ανάλυση και τέλος την ανάλυση των προσδοκιών.
Πιο αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία που θα ακολουθήσουμε για την 
ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Chipita International 
S.A. είναι τα ακόλουθα:

& Ιστορική παρουσίαση της επιχείρησης.
& Παρουσίαση των προϊόντων.
3? Ανάλυση της βιομηχανίας τροφίμων και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
της εταιρίας.
& Παρουσίαση των στόχων, της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της.
& Εξέταση εάν η στρατηγική της είναι ορισμένη σύμφωνα με την θεωρία 
και εάν αυτή εφαρμόζεται πραγματικά στην πράξη.

Εξέταση του πιστοποιητικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
& Ανάλυση των λογιστικών αρχών και των παραδοχών που 

περιλαμβάνονται είτε σε ξεχωριστή κατάσταση, είτε στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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& Εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών και μεθόδων για την ολοκληρωμένη 
χρηματοοικονομική ανάλυση (αναλύσεις ισολογισμών, καταστάσεων 
αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακών ροών, αριθμοδεικτών, πιθανής 
χρεοκοπίας, πιστοληπτικής ικανότητας, οικονομικού κέρδους και μέσου 
σταθμικού κόστους κεφαλαίων)

& Ανάλυση προβλέψεων με τα μοντέλα του οικονομικού κέρδους, του 
σταθερού ρυθμού αύξησης μερισμάτων και των προσδοκιών της αγοράς.
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I ΤΈΧΙΧΑ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. TO IttCKPIKP ΤΤΣ CKKPIIA ΙΰΨ&^ΆΉΟΝΜ S.A.

Η Chipita International S.A. είναι μια ελληνική επιχείρηση παραγωγής και 
εμπορίας τροφίμων, με αισθητή παρουσία και στο εξωτερικό. Η εταιρία 
ιδρύθηκε το 1973 στη Νέα Χαλκηδόνα, Αττικής με αρχικό κεφάλαιο 5 
εκατομμύρια δραχμές. Η παραγωγή αλμυρών snacks ήταν η μόνη 
δραστηριότητα της μέχρι το 1986, έτος που εξαγοράστηκε από το Σπύρο 
Θεοδωρόπουλο (έλεγχε το 50% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου). Το 
1989 ο κ. Θεοδωρόπουλος απόκτησε τον απόλυτο έλεγχο της Chipita 
International S.A. To 1990 η εταιρία πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 330 εκατ. δραχμών και κατασκεύασε ένα νέο 
υπερσύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας. 
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους στην επιχείρηση εισήλθαν νέοι μέτοχοι (εταιρίες 
του εξωτερικού, η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα κ.τ.λ.). Το 1991 πραγματοποίησε 
μία δυναμική είσοδο στην αγορά των croissants με μία ποικιλία 
διαφοροποιημένων προϊόντων. Το 1992 η Chipita International S.A. 
προώθησε στην αγορά τα mini croissants “7 Days", τα οποία γνώρισαν 
μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το Μάιο του 1994 διαπραγματεύτηκε για πρώτη 
φορά η μετοχή της Chipita International S.A. στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών. Στη συνέχεια, το 1995 η εταιρία λάνσαρε στην αγορά το νέο της 
προϊόν Choco 7 Days, το οποίο έγινε γρήγορα αποδεκτό από τους 
καταναλωτές και δημιούργησε την κατηγορία των επισοκολατωμένων 
croissants. Το ίδιο έτος προώθησε στην αγορά ένα νέο σε παγκόσμια κλίμακα 
προϊόν με τεράστια απήχηση στους καταναλωτές. Είναι τα γνωστά 
διπλοφουρνιστά snacks από αλεύρι Bake Rolls. To 1996 ξεκίνα η παραγωγή 
προϊόντων στην Βουλγαρία και Πορτογαλία από κοινοπρακτικές εταιρίες που 
συμμετέχει η Chipita International S.A. To 1997 δημιουργούνται οι βάσεις για 
παραγωγή και στην Αίγυπτο. Το ίδιο έτος η επιχείρηση πραγματοποιεί είσοδο 

στην αγορά τυποποιημένου ψωμιού. Το 1998 η εταιρία πραγματοποίησε 

πάγιες επενδύσεις ύψους 7 δις. δραχμών, με κυριότερες α) δεύτερη γραμμή 

παραγωγής Bake Rolls στο εργοστάσιο στη Λαμία, β) γραμμή παραγωγής 
νέου τύπου croissant, γ) νέο κέντρο διανομής στο Μενίδι Αττικής, δ) νέα
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γραμμή παραγωγής croissant στην Αίγυπτο. Επίσης, προχώρησε σε δύο 
σημαντικές εξαγορές. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 1998 εξαγόρασε το 51% 
της καραμελοποιίας Olympic Α.Ε., καθώς επίσης στις αρχές του Ιανουάριου 
του 1999 προχώρησε στην εξαγορά του κλάδου τυποποιημένων κρουασάν 
των εταιριών Star Foods Poland και Star Foods Romania (μετονομάζοντας τις 
νέες εταιρίες Chipita Poland και Chipita Romania), οι οποίες καθιστούν την 
εταιρία "leader" της αγοράς του τυποποιημένου κρουασάν και στις δύο αυτές 
χώρες, με πολύ καλές προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης. Τα κυριότερα 
σημεία της δράσης και των αποτελεσμάτων της χρήσης του 1999 έχουν ως 

εξής:
Ο Ολοκλήρωση και λειτουργία της τρίτης γραμμής παραγωγής BAKE
ROLLS.
ίϊ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γραμμών παραγωγής.
© Ανέγερση και λειτουργία νέου κέντρου διανομής εξαγωγών στη ΒΙ.ΠΕ.
Λαμίας.

Ο Εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρίας διανομής ζαχαρωδών
προϊόντων Ανθέμια Α.Ε.
Ο Εξαγορά του 72% της εταιρίας παραγωγής μαρμελάδων Βιομάρ Α.Ε.

© Εξαγορά του 24,5% της εταιρίας Μακεδονική Σφολιάτα (Άλεσις Α.Ε.).
Ο Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιριών
Φράνκα Α.Ε., Olympic- Μουζάκης Α.Ε., Chipita Participations LTD και
Chipita Espana S.A.

© Εξαγορά -μέσω της Olympic A.E.- του 100% της καραμελοποιίας
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΙΩΠΑ Α.Ε.

Ακολούθως, τα σημαντικότερα σημεία της χρήσεως του 2000 είναι τα 
ακόλουθα:

Η στρατηγική σημασίας συνεργασία με την PepsiCo Inc. στις χώρες 
της Λατινικής Αμερικής.

0 Η αποδέσμευση της εταιρίας από την θυγατρική της Άλεσις, 

πωλώντας ολόκληρο το ποσοστό που κατείχε σε αυτήν, δηλαδή 24,5%, 
καθώς κρίθηκε ότι ο κλάδος στον οποίο είχε δραστηριοποιηθεί η Άλεσις δεν 

είχε στρατηγική σημασία για την εταιρία.
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Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 9

Η συμφωνία εξαγοράς του 100% των ρωσικών εταιριών ΖΑΟ 
Krasnosclskaya και ZAO Eldi, που εδρεύουν στην Αγία Πετρούπολη.

© Η εμπορική συμφωνία της Chipita με την Δέλτα Συμμετοχών, η οποία 

προβλέπει τη διανομή από τα μέσα Φεβρουάριου του 2001 στην αγορά της 
Γιουγκοσλαβίας των προϊόντων ατομικών και "μίνι" κρουασάν της Chipita.

© Οι σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό 
στην Πολωνία και την Βουλγαρία, που αύξησαν την παραγωγική δυνατότητα 
της Chipita Poland και της Chipita Boulgaria κατά 40% περίπου.

© Η ολοκλήρωση και λειτουργία γραμμής παραγωγής BAKE ROLLS για 
πρώτη φορά στο εξωτερικό (Αίγυπτο).

ίίθ εκσυγχρονισμός υφιστάμενων γραμμών παραγωγής.
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Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 10

2. ία mviomA ίκ<ς οηιίιία ινιί^αίίonal s.a·
H Chipita δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1973. Σήμερα είναι 
παρούσα σε όλη την Ελλάδα μέσω αρκετών διαφορετικών αγορών και μέσω 
όλων των υπαρχόντων δικτύων διανομής. Συγκεκριμένα η Chipita 

δραστηριοποιείται στις αγορές:

> Croissants (διάρκεια ζωής στο ράφι 75 ημέρες): Κυρίαρχη στην αγορά με 
μερίδιο που προσεγγίζει το 70%. Οι μάρκες της είναι οι πιο αγαπημένες 
των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα, χαρίζοντας στην εταιρία την 

πρωτοκαθεδρία. Περιλαμβάνει:
ο 7Days ατομικό croissant. To 7Days είναι το πρώτο croissant που 

παρουσίασε η Chipita στην ελληνική αγορά τον Φεβρουάριο του 1991. 
Η θετική του αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό το οδήγησε σε μια 
επιτυχημένη πορεία πωλήσεων και στην εξέλιξη μίας ισχυρής μάρκας, 
αφού κάτω από την "ομπρέλα" 7Days έχει ενταχθεί μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων, όπως τσουρεκάκι, cakes και διάφοροι άλλοι τύποι ζύμης. 
Κυκλοφορεί στις εξής γεύσεις:

a. με γέμιση πραλίνα φουντουκιού,
b. με γέμιση μαρμελάδα βερύκοκο,
c. με γέμιση μαρμελάδα φράουλα.

ο 7Days ατομικό croissant 37g. Ένα μικρότερου μεγέθους croissant 
(37g) προσετέθη πρόσφατα στην γκάμα 7Days και στις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Κυκλοφορεί σε ατομική και σε οικογενειακή 
συσκευασία των 5 τεμαχίων.
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Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 11

ο Choco 7Days croissant. To Choco 7Days είναι το πρώτο croissant με 
επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά 
τον Οκτώβριο του 1995. Η κυκλοφορία του δημιούργησε μια νέα 

υποκατηγορία στην αγορά, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του 
καταναλωτή και επέκτεινε τις επιλογές του. To Choco 7Days 

κυκλοφορεί σε δύο γεύσεις:
α. με γέμιση κρέμα κακάο, 
β. με γέμιση κρέμα βανίλια.

ο Mini 7Days. Τα mini 7Days κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά το 
Μάιο του 1992. Θεωρήθηκαν (και θεωρούνται ακόμη) ως ένα από τα 
πιο πρωτοποριακά προϊόντα του χώρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Κυκλοφορούν σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, σε ατομική και 
οικογενειακή συσκευασία. Γεύσεις ατομικής συσκευασίας:

Α. με γέμιση κρέμα κακάο,
Β. με γέμιση κρέμα σαμπάνια,
C. με γέμιση κρέμα μιλφέιγ,
D. με γέμιση κρέμα πανακότα,
Ε. με γέμιση μαρμελάδα φράουλα.

Γεύσεις οικογενειακής συσκευασίας:
Α. με γέμιση κρέμα κακάο,
Β. με γέμιση κρέμα σαμπάνια,
C. με γέμιση κρέμα μιλφέιγ.
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ο Molto croissant. To Motto κυκλοφόρησε για πρώτη φορά Οκτώβριο του 
1991 και.είναι σήμερα το νούμερο ένα croissant σε πωλήσεις στην 
Ελλάδα. Κυκλοφορεί στις ακόλουθες γεύσεις:

a. με γέμιση πραλίνα φουντουκιού,
b. με γέμιση μαρμελάδα κεράσι.

ο Recor croissant. To Recor πρωτοεμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1991 
και αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα croissants της αγοράς. 
Πρόκειται για ένα οικονομικότερο, αλλά και ποιοτικό croissant, το 
οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και ειδικού 
τύπου (κλειστές) αγορές. Κυκλοφορεί σε τρεις γεύσεις:

a. με γέμιση κρέμα κακάο,
b. με γέμιση μαρμελάδα βερύκοκο,
c. με γέμιση μαρμελάδα κεράσι.

ο Chipicao. To Chipicao αποτελεί μια ακόμη καινοτομία της Chipita, 
αφού είναι το πρώτο croissant σχεδιασμένο αποκλειστικά για παιδιά, 
και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία το 1997. Το 
Chipicao κυκλοφορεί με χαρτάκι έκπληξη (μέσα σε κάθε συσκευασία) 
και θεματολογία που ανανεώνεται διαρκώς.

ο Smaky croissant. To Smaky αποτελεί μια ακόμη εναλλακτική πρόταση 

της Chipita στο χώρο των croissants, αφού η μάρκα έχει επώνυμη 
ζήτηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος. Τη 

μάρκα Smaky εξαγόρασε η Chipita από την εταιρία «Μακεδονική
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Σφολιάτα» τον Ιούνιο του 1993. To Smaky διατίθεται στην αγορά με 
γέμιση κρέμα κακάο.

Η κατηγορία των croissants εξακολουθεί να αποτελεί για την επιχείρηση τον 
υπ’ αριθμό 1 κλάδο της τόσο από πλευράς συμμετοχής στο συνολικό κύκλο 
εργασιών της, όσο και από πλευράς προτεραιότητας, σημασίας και 
στρατηγικής. Και για το 2000 τα croissants της εταιρίας εξακολουθούσαν να 
αναπτύσσουν πωλήσεις και μερίδια, ενώ και από διαφημιστικής πλευράς 

κυριάρχησαν και εφέτος σαν συνολική παρουσία σε όλα τα μέσα. Βασικοί 
στόχοι της Chipita στον κλάδο των croissants και για την επόμενη χρονιά 
εξακολουθούν να είναι:

• Η ανάπτυξη των πωλήσεων του συνόλου του κλάδου.

• Η διατήρηση της κυριαρχίας της εταιρίας μέσα σε αυτόν.

• Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων 
προϊόντων.

• Η συνεχής προσπάθεια κάλυψης των αναγκών του 
καταναλωτή και η κυκλοφορία νέων και διαφοροποιημένων 
προϊόντων.

> Bake Rolls (διάρκεια ζωής στο ράφι 8 μήνες): Τα Bake Rolls αποτελούν 
μια από τις πιο πρωτότυπες * ιδέες στο χώρο των snacks και 
επιβεβαιώνουν το σταθερό προσανατολισμό της εταιρίας προς 
διαφοροποιημένα και πρωτοποριακά προϊόντα. Τα Bake Rolls 
κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 1995 και
χαρακτηρίστηκαν κατ' επανάληψη από τον ειδικό τύπο ως «το προϊόν της 
χρονιάς». Σήμερα, τα Bake Rolls αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο 

κλάδο της Chipita μετά τα croissants, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται 

από έντονη αναπτυξιακή πορεία και στο εξωτερικό. Κυκλοφορούν σε 

συσκευασίες των 175g και σε ατομικές των 80g σε πολλές γεύσεις: 

φυσική, σουσάμι, σκόρδο, κρεμμύδι, τυρί και σπανάκι τυρί. Η εταιρία είναι
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συνώνυμη με την αγορά, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη που λάνσαρε 
αυτού του είδους τα προϊόντα στην Ελλάδα και κατέχει σήμερα πάνω από 
το 90% της αγοράς. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία του προϊόντος 
διαδραμάτισαν οι ακόλουθοι παράγοντες:

ο Η φύση του ίδιου του προϊόντος, καθώς συνδυάζουν ιδανικά 

όλες τις αρετές ενός αρτοσκευάσματος/ τροφίμου, με την 
καθημερινότητα ενός καθημερινού snack, 

ο Η πρωτοτυπία και η μοναδικότητά τους, 
ο Ο πολύ καλός συνδυασμός συσκευασίας και τιμής μονάδας, 
ο Το επιθετικό marketing και η δυναμική επικοινωνία τους, 
ο Το αποτελεσματικό δίκτυο διανομής της εταιρίας, 
ο Η υποστήριξη/ σύνδεση της μάρκας από το εταιρικό όνομα 

της Chipita.

> Τσουρέκια: Πρώτη λάνσαρε και άνοιξε μια ακόμη καινούρια αγορά, 
κατέχοντας πάνω από το 90% της.

ο 7Days τσουρεκάκι. Η Chipita σταθερά προσανατολισμένη στην 
παρουσίαση διαφοροποιημένων προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, 
προσέφερε πρώτη σε μια εντελώς ανανεωμένη εκδοχή, μια 
παραδοσιακά αγαπημένη ελληνική γεύση. Τη ζύμη τσουρεκιού για 
πρώτη φορά σε ατομική συσκευασία, τον Μάιο του 1997 και 
τοποθετήθηκε κάτω από την «ομπρέλα» της μάρκας 7Days με την 

ονομασία 7Days τσουρεκάκι. Η αφράτη ζύμη του μαζί με τις 
εναλλακτικές προτάσεις στην γέμιση, κέρδισε αμέσως τους
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καταναλωτές, φθάνοντας να κατέχει το 90% του μεριδίου στη 
κατηγορία του. Απ’ το Σεπτέμβριο του 1998, η Chipita κυκλοφόρησε το 
προϊόν και σε οικογενειακή συσκευασία των 400g. Το 7Days 

τσουρεκάκι κυκλοφορεί στις γεύσεις κλασσικό και με γέμιση mousse 
κακάο.

ο Recor τσουρεκάκι. Εμφανίσθηκε στην αγορά τον Νοέμβριο του 1998 
και αποτελεί την άλλη εναλλακτική πρόταση της Chipita στον χώρο των 
τσουρεκιών. To Recor τσουρεκάκι επέκτεινε την γκάμα της μάρκας 
Recor και αποτελεί σήμερα μια οικονομικότερη εκδοχή (με πολύ καλή 
όμως ποιότητα) στην κατηγορία τσουρεκάκι. Απευθύνεται (όπως και το 
croissant Recor) σε ειδικές αγορές και συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές. Κυκλοφορεί στις γεύσεις κλασσικό και με γέμιση mousse 
κακάο.

ο 7Days Treccia. Εμφανίστηκε στην αγορά για πρώτη φορά τον Μάιο του 
1999 και αποτέλεσε καινοτομία στον χώρο των προϊόντων ζύμης. 
Αφράτη, καλοψημένη σφολιάτα με πάστα πορτοκαλιού και με 
πρωτότυπο σχήμα «κοτσιδάκι» απ' όπου έλκει και το όνομά της 
("Treccia" στα ιταλικά σημαίνει "κοτσιδάκι"). To 7Days Treccia με την 
μοναδική γεύση και το υπέροχο άρωμα πορτοκαλιού, κέρδισε αμέσως 
το ενδιαφέρον και την προτίμηση μικρών και μεγάλων. Αποτελεί 

σήμερα μια ιδιαίτερα πρωτότυπη εναλλακτική στον χώρο των snacks 

από ζύμη.
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ο 7Days Borsetto. To 7Days, παρουσίασε για ακόμη μια φορά ένα 
μοναδικό πρωτοποριακό προϊόν σφολιάτας σε ατομική συσκευασία με 
την ονομασία 7Days Borsetto. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Μάιο 
του 1999. Φτιαγμένο από εξαιρετικής ποιότητας υλικά, το 7Days 
Borsetto είναι η λαχταριστή λιχουδιά για παιδιά και μεγάλους.

ο 7Days Magdalena. Τον Ιούνιο του 1996 η Chipita κυκλοφόρησε ένα 
πρωτοποριακό προϊόν, το 7Days magdalena. Πρόκειται για Ισπανικής 
προέλευσης cake από αφράτη ζύμη με γάλα. To 7Days magdalena 
κυκλοφορεί σε ατομική και οικογενειακή συσκευασία στις γεύσεις 
κρέμα κακάο (ατομική και οικογενειακή) και μαρμελάδα κεράσι 
(οικογενειακή).

ο 7Days Strudel. Η νέα λαχταριστή γευστική πρόταση από την Chipita, 
που θα ενθουσιάσει. Μια μοναδική συνταγή υπέροχης αφράτης 
καλοψημένης σφολιάτας, σε πρωτότυπο σχήμα και σε τρεις 
απολαυστικές γεύσεις.

a. Μήλο και κανέλα: Πλούσια μαρμελάδα για πρώτη φορά με 

ολόκληρα κομμάτια φρούτου και αρωματική κανέλα.
b. Φρούτα του Δάσους: Μοναδική μαρμελάδα, για πρώτη φορά με 

ολόκληρα κομμάτια φρούτα του δάσους
c. Κρέμα κακάο.
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Στην αγορά των προϊόντων αυτών, η στρατηγική της εταιρίας συνοψίζεται 

στην πρόθεσή της να την αναπτύξει και να την αναβαθμίσει σε επίπεδο 
ποιοτικών επιπέδων αλλά και εικόνας, συνδέοντας κάτω από κοινές μάρκες 
προϊόντα που σήμερα κυκλοφορούν ως περιφερειακά ή και υποκατάστατα. 
Τέτοιες προσπάθειες πραγματοποιούνται από την εταιρία, είτε με την 
ποιοτική αναβάθμιση και τυποποίηση γνωστών “ζυμών” ή με την κυκλοφορία 
νέων πρωτότυπων παραλλαγών αυτών. Στόχος της Chipita στο συγκεκριμένο 
χώρο, ήδη από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, ήταν να εμπλουτίσει την 
κατηγορία και με νέα προϊόντα, με απώτερο σκοπό να αυξήσει τα δεδομένα 
και να επεκτείνει τις προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς.

> Αλμυρά Snacks (διάρκεια ζωής στο ράφι 6 μήνες):
ο Extra γαριδάκια. Τα Extra τυρογαριδάκια αποτελούν ένα από τα 

διασημότερα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας στην ελληνική 
αγορά. Κατέχουν ένα σημαντικότατο μερίδιο αγοράς, απευθύνονται 
κυρίως στις παιδικές ηλικίες και είναι τα πρώτα ουσιαστικά γαριδάκια 
της αγοράς από την Chipita. Έκτοτε χάρη στην γεύση τους, την 
ευρύτατη διανομή τους και την έντονη διαφημιστική προβολή τους, 
αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα snacks των παιδιών.
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ο Pizza Italians. Μια ακόμη δυνατότητα επιλογής από την Chipita στο 
χώρο των σχηματοποιημένων snacks. Η αγαπημένη γεύση της 
διάσημης ιταλικής πίτσας σε snack με στρογγυλό σχήμα.

ο Tsipers. Τα πατατάκια αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αλμυρών 
snacks και κάθε χρόνο αυξάνονται σαν υποκατηγορία αγοράς. Η 
Chipita έχει παρουσία και στη συγκεκριμένη κατηγορία με το προϊόν 
Tsipers. Τα Tsipers λανσαρίστηκαν για πρώτη φορά το 1978 και

ι
σήμερα κυκλοφορούν σε μορφή κυματιστή και φυλλαράκι, στις εξής 
γεύσεις: φυσική ρίγανη και πάπρικα.

ο Σχηματοποιημένα Snacks. Η Chipita καλύπτοντας όλες τις ανάγκες στο 
χώρο των snacks είναι παρούσα και στον ιδιαίτερο χώρο των 
σχηματοποιημένων snacks (shapes&flavors). Ένα σχετικά νέο αλμυρό 
snack, το Paffy Stars, εμφανίστηκε στην αγορά για πρώτη φορά τον 
Ιούνιο του 1996. Έχει ιδιαίτερο και πρωτότυπο σχήμα (μορφή 
αστεριών). Η Chipita πρόσθεσε πρόσφατα στο brand «Stars» ένα νέο 
προϊόν με την ονομασία Chips Stars. Κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 
τον Οκτώβριο του 1999, σε μορφή κυματιστή και φυλλαράκι, σε φυσική 
γεύση και γεύση ρίγανη. Τέλος, ένα ακόμη νέο προϊόν προσετέθη στην 
γκάμα των προϊόντων STARS. Πρόκειται για το γαριδάκι Cheese Stars 

με γεύση από τυρί.
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Τα Extruded Snacks (Extra, Paffy Stars, Chipitos, Pizza Italiana) αποτελούν 
περίπου το 40%-42% της αγοράς αλμυρών snacks. Η υποκατηγορία αυτή 
κινείται με οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης (2% ετησίως). Τα πατατάκια 
(Tsipers, Chips Stars) αποτελούν περίπου το 58%-60% της αγοράς των 
αλμυρών snacks. Υποκατηγορία η οποία κινείται με ανοδικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης (20% ετησίως).

> Αρτοσκευάσματα (διάρκεια ζωής στο ράφι 15-75 ημέρες): Από τα μέσα 
του 1997 η Chipita δραστηριοποιείται στην αγορά των τυποποιημένων 

αρτοσκευασμάτων, και κυρίως στο toast, με τα προϊόντα “Mr. Bread” 
έχοντας ήδη κατακτήσει σχεδόν το 20% αυτής της αγοράς, ποσοστό 
ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου των ανταγωνιστικών συνθηκών που 
επικρατούν. Κυκλοφορεί σε πολλές εναλλακτικές συσκευασίες και 
τύπους:

α. Ψωμί για toast λευκό, 
β. Ψωμί για toast σικάλεως. 
γ. Ρολλς για χάμπουργκερ, 
δ. Ρολλς για σάντουιτς.

> Μαρμελάδες.
ο Spin Span. Η Chipita απέκτησε ακόμη έναν κλάδο από τον Ιανουάριο 

του 1999, την μαρμελάδα Spin Span. Πρόκειται για μαρμελάδα πρώτης 

ποιότητας, με ολόκληρα κομμάτια φρούτου. Η παραγωγή του 
προϊόντος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής 

εταιρίας ΒΙΟΜΑΡ, στις υπεραυτόματες, τελευταίας τεχνολογίας 
γραμμές παραγωγής που διαθέτει η εταιρία. Η υψηλού επιπέδου
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τεχνογνωσία παραγωγής του προϊόντος οδηγεί σε μία άριστη ποιοτικά 
μαρμέλαδα. Η μαρμελάδα Spin Span κυκλοφορεί σε συσκευασία 
γυάλινου βάζου 380g σε ευρεία γκάμα γεύσεων: ροδάκινο, βερίκοκο, 
φράουλα, πορτοκάλι, βύσσινο, κεράσι, δαμάσκηνο, βατόμουρο, 
φρούτα του δάσους.

ο Nova. Μαζί με την μάρκα Spin Span, η Chipita επίσης εξαγόρασε και 
τη μάρκα "Νόνα", η οποία είναι οικονομικότερη μαρμελάδα σε 
συσκευασία πλαστικού δοχείου-"τάπερ". Η Νόνα κυκλοφορεί στις εξής 
γεύσεις: φράουλα, βερίκοκο, ροδάκινο, κεράσι, βύσσινο, βατόμουρο, 
κυδώνι.

> Λοιπά προϊόντα.

ο Joofy κριτσίνια. Τα Joofy κριτσίνια κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά τον 
Σεπτέμβριο του 1995. Είναι ένα προϊόν ιδιαίτερα δελεαστικό για τους 

μικρούς καταναλωτές. Κυκλοφορεί παντού σε ατομική συσκευασία, 
αλλά και σε συσκευασία των τριών τεμαχίων.

ο Joofy sticks. Τα Joofy sticks εμφανίστηκαν στην αγορά τον Σεπτέμβριο 

του 1999. Πρόκειται για γκοφρετίνια Viennoise και κυκλοφορούν σε 

συσκευασία των 5 τεμαχίων συμπληρώνοντας με επιτυχία το brand 
name «Joofy».
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Τα προϊόντα της Chipita έχουν ευρύτατη γεωγραφική διανομή καλύπτοντας 
όλη τη χώρα και πωλούνται από όλα τα είδη λιανικής πώλησης (Super 
Markets, mini markets, αρτοποιεία, γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, 
περίπτερα, κ.λ.π.) δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους καταναλωτές να βρίσκουν 
και να απολαμβάνουν τα προϊόντα της, όπου και αν βρίσκονται.
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3. tfmomOCWA ΊΦΟΦΙΜΩΝ

Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί “στρατηγικό κλάδο” για την ελληνική 
οικονομία, καθώς δημιουργεί το μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος και αποτελεί “κινητήρια δύναμη” για ολόκληρη την αγροτική 
οικονομία. Ο κλάδος τροφίμων ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια από τις 
συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις, κυρίως σε ότι αφορά τις τιμές πρώτων υλών 
και τις μονομερείς παροχές σε όφελος μεγάλων ζημιογόνων συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων. Η “απελευθέρωση” έδωσε πολύ μεγάλη ώθηση στις εγχώριες 
βιομηχανίες, καθώς αντίθετα με τους παρεμβατιστές, επέτρεψε τον 
εξορθολογισμό του κόστους και των εσόδων, για να υπάρξουν κίνητρα για 
νέες επενδύσεις από τους ιδιώτες. Η εισροή νέων, σημαντικού ύψους 860 
δις.δρχ. κεφαλαίων στο μεταποιητικό κλάδο τροφίμων κατά την διετία 1999- 
2000, δείχνει την αισιοδοξία που επικρατούσε μεταξύ των ιδιωτών 
επιχειρηματιών για το μέλλον του κλάδου.
Η ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στο δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1990 έδωσε νέα ώθηση στις εισηγμένες επιχειρήσεις, 

επιτρέποντας σ’ αυτές να αυξήσουν σημαντικά τα ίδια κεφάλαιά τους και να 
απαλλαγούν κυρίως από τα τραπεζικά χρέη, να ενισχύσουν τα κεφάλαια 
κίνησής τους και να αναπτύξουν τα δίκτυά τους. Το σύνολο των 
πραγματοποιηθεισών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκαν πλήρως. 
Όμως το Χρηματιστήριο έδωσε “πνοή” και στις πάγιες επενδύσεις τόσο στις 
ενσώματες ακινητοποιήσεις με νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα, όσο και στις 
συμμετοχές, για να δημιουργηθούν μεγάλοι όμιλοι με σειρά θυγατρικών 
εταιριών. Με την απόκτηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών πακέτων μετοχών 
ευνοούνται όχι μόνο η συγκεντροποίηση του κλάδου και η πραγματοποίηση 
εσωτερικών οικονομιών κλίμακας, αλλά και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων μέσα στη διεθνή 
αγορά.
Εν μέσω ελαφριάς «σύγχυσης» έκλεισε η οικονομική χρήση του 2000 για τον 

κλάδο των τροφίμων, ακολουθώντας κατά πόδας την πορεία των υπολοίπων 

κλάδων. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εισηγμένες 
στην πλειοψηφία τους είναι ο κορεσμός που παρατηρείται σε επίπεδο 

εσωτερικής αγοράς, αλλά που ευνοεί τις εισηγμένες που άντλησαν
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σημαντικού ύψους κεφάλαια σε σύγκριση με τις μη εισηγμένες, και τα εξ 
αλλοδαπής προερχόμενα διατροφικά προβλήματα, τα οποία κορυφώθηκαν 
κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2000. Χωρίς σαφή κατεύθυνση παρουσιάζεται 
η εικόνα των leaders του χώρου, αφού από τη μία πλευρά διατηρήθηκε η 
ευφορία του 1999, ενώ από την άλλη εταιρίες, όπως η Chipita International 
S.A. σε εταιρική βάση, δείχνουν σημάδια κόπωσης.
Συνεχίζοντας την τακτική των εξαγορών και της επέκτασης σε αγορές του 
εξωτερικού, οι περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις τροφίμων απώλεσαν 
τα πλεονεκτήματα των υπεραξιών του 1999, ενώ δεν επαληθεύτηκαν οι 
προθέσεις αρκετών για εισαγωγή των θυγατρικών τους στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Το 2001 αναμένεται είναι μια νέα σημαντική χρονιά για τις 
ελληνικές εταιρίες ειδών διατροφής, τόσο από άποψη κύκλου εργασιών όσο 
και λειτουργικών κερδών. Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωζώνη δημιουργεί 
νέες δυνατότητες στις ελληνικές εταιρίες ειδών διατροφής για να διευρύνουν 
τις δραστηριότητές τους και τις εξαγωγές στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αφού θα μπορούν να δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια και δεν θα 
αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα από συναλλαγματικές διαφορές. Θετικές, 
όμως, θα είναι και οι επιπτώσεις για τις εισηγμένες του κλάδου τροφίμων, 
ορισμένες από τις οποίες έχουν αναδειχθεί σε πολυεθνικές εταιρίες, όπως 
είναι η Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως, η Chipita International S.A., η Δέλτα 
κ.λ.π., που έχουν πραγματοποιήσει σημαντικού ύψους παραγωγικές 
επενδύσεις σε διάφορες χώρες. Οι εξαγορές πολλών εταιριών, αλλά και η 

συγκεντροποίηση που σημειώνεται σε ορισμένους υποκλάδους, δημιουργούν 
νέες ευκαιρίες για τις εταιρίες του κλάδου στην αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία μέσα σε λίγα χρόνια θα διευρυνθεί και με άλλες χώρες. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ θα αποτελεί το κύριο νόμισμα 
διακανονισμού εμπορικών συναλλαγών των χωρών της Βαλκανικής, 
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι αυτονόητο ότι ιδιαίτερα θά 
επωφεληθούν οι μεγάλες ελληνικές εταιρίες που έχουν πραγματοποιήσει 

σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις στις χώρες αυτές. Η άσκηση πλέον, από 
τις ελληνικές εισηγμένες, τιμολογιακών πολιτικών σε ευρώ για τις 11 χώρες 

της ευρωζώνης, αλλά που θα χρησιμοποιούνται και σε τρίτες χώρες, θα

23/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 24

διευκολύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιδιώξουν αύξηση των εξαγωγών 
τους.
Οι εγχώριοι κλάδοι με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην επόμενη 
πενταετία, όπως προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα μέτρησης της φήμης, 
ανακοινώθηκαν στις 21/03/2001, στην Αθήνα, από την Tradelink Reputation 
Management. Η έρευνα διενεργήθηκε από το Reputation Management 
Institute Αθηνών σε συνεργασία με το Reputation Institute της Νέας Υόρκης, 
κατά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο του 2000, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε 
δείγμα 2.000 ατόμων, κοινής γνώμης, επενδυτών και διαμορφωτών γνώμης. 
Αναφορικά με τους κλάδους της οικονομίας που χαρακτηρίζονται από τις 
καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην επόμενη πενταετία, κοινή γνώμη, 
επενδυτές και διαμορφωτές γνώμης αναδεικνύουν τον κλάδο τροφίμων και 
ποτών στην 9 θέση με 18%.

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ηροοιπηές avttm&K σπρ indgewi πνιαειία; (ΜΜαντπς σιαρορές μέχρι 3 χλΜους)

1. Τυποποιημένα Κρουασάν

Τα τυποποιημένα κρουασάν εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο των ειδών 
διατροφής, και συγκεκριμένα στην ομάδα των “macrosnacks”, η οποία 
περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία ειδών διατροφής που καλύπτουν ενδιάμεσα
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γεύματα. Η ουσιαστική ανάπτυξη της αγοράς του τυποποιημένου κρουασάν 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90, ενώ την τελευταία 
πενταετία η κατανάλωση στην ελληνική αγορά αυξάνεται, με φθίνοντα όμως 

ρυθμό, τείνοντας να σταθεροποιηθεί. Η αγορά του τυποποιημένου κρουασάν 

είναι νέα, αφού αριθμεί μόλις 10 χρόνιας ζωής και η αξία της προσεγγίζει τα 
19 δισ. δρχ. Παράγονται περί τους 16.700 τόνους εκ των οποίων οι 12.900 
τόνοι απορροφώνται από την εγχώρια αγορά και οι 3.750 τόνοι εξάγονται. 
Εισαγωγές στην κατηγορία αυτή δεν πραγματοποιούνται. Η παραγωγή 
συγκεντρώνεται σε δύο εταιρείες. Την Chipita International S.A. και την 
Ελληνική Εταιρία Μπισκότων, ενώ αξιόλογη είναι η παρουσία της ΙΟΝ Α.Ε. 
και της Αγροτικής Βιομηχανικής Μακεδονίας. Η Chipita ελέγχει μόνη της 
πλέον του 70% της συνολικής αγοράς.
Οι διαμορφούμενες τάσεις και οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς 
τυποποιημένου κρουασάν παρουσιάζονται παρακάτω:

Φ Η τάση για προσφορά μεγαλύτερης ποικιλίας και καλύτερης ποιότητας 

προϊόντων συμβαδίζει με τις σύγχρονες απαιτήσεις του έλληνα 
καταναλωτή, ο οποίος δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα της 
διατροφής του από ότι παλιότερα. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν στην αγορά 
νέα προϊόντα σε διάφορες γεύσεις, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την 
ανακατανομή των μεριδίων μεταξύ των ήδη υπαρχόντων προϊόντων και 
εταιριών, παρά την αύξηση του συνολικού μεγέθους της αγοράς.
Φ Διάθεση κρουασάν με τη μορφή ιδιωτικής ετικέτας από μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ μάρκετς. Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετς, αναθέτουν 

την παραγωγή κρουασάν σε παραγωγικές μονάδες της ελληνικής αγοράς 
με τα δικά τους εμπορικά σήματα, τα οποία εν συνέχεια διαθέτουν μέσω 
των δικών τους καταστημάτων.
Φ Διάθεση στην αγορά κατεψυγμένων κρουασάν. Μία νέα τάση στην 
αρτοποιία και στην ζαχαροπλαστική διεθνώς, όπου τα κρουασάν 
διατίθενται σε συσκευασίες, κυρίως μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετς. 

Φ Αύξηση των αλυσίδων μικρογευμάτων και croissanteries. Τα 

συγκεκριμένα καταστήματα διαθέτουν φρέσκα κρουασάν σε ποικιλία 

γεύσεων, πέρα από τους συνδυασμούς που προσφέρουν τα 

τυποποιημένα, και τα προϊόντα τους προτιμώνται από τους έλληνες.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ICAP η αγορά αναμένεται για την επόμενη διετία 
να παρουσιάσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% περίπου. Ο 
ανταγωνισμός των επιχειρήσεων για τη διατήρηση ή την αύξηση των μεριδίων 

τους αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα έτη. Οι εταιρίες 
αναμένεται να επικεντρωθούν στη διεύρυνση των προϊόντων τους με νέες 
γεύσεις και ποικιλίες, δαπανώντας ταυτόχρονα κονδύλια για τη διαφήμιση και 
την προώθησή τους.

2. Τυποποιημένα Αλμυρά Σνακς
Ο κλάδος των τυποποιημένων αλμυρών σνακς εντάσσεται και αυτός στον 
ευρύτερο κλάδο των macrosnacks προϊόντων, τα οποία αποτελούν προϊόντα 
της αυθόρμητης αγοράς και διανέμονται κυρίως μέσω των μικρών σημείων 
πώλησης. Τα αλμυρά σνακς δεν αποτελούν παραδοσιακό στοιχείο της 
ελληνικής διατροφής, αλλά είναι προϊόν της αμερικάνικης αγοράς, η οποία 
είναι η μεγαλύτερη σε κατανάλωση στον κόσμο. Ούτε λίγο ούτε πολύ τα 40 
δισ. δρχ. φθάνει η αγορά αυτή, όπου δραστηριοποιούνται πολλές και 
σημαντικές επιχειρήσεις. Οι κύριες από αυτές είναι οι πολυεθνικές PepsiCo 
Inc. -μέσω της θυγατρικής Tasty- και Procter&Gamble, η Chipita International 
S.A., η Τσακίρης που ανήκει πλέον στον όμιλο εταιριών Παπουτσάνης, η 
Ελληνική Εταιρία Μπισκότων, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος, η Αγροτική Βιομηχανική 
Μακεδονίας, η American Σνακ κ.α. Οι εταιρίες Tasty, Chipita International 
S.A. και Τσακίρης καλύπτουν από κοινού το 74% της αγοράς με την Tasty να 
έχει μερίδιο μεγαλύτερο του 55%. Υπολογίζεται ότι καταναλώνονται συνολικά 

περί τους 18.150 τόνους, ενώ η εν λόγω αγορά εμφανίζει καλύτερες 
προοπτικές ανάπτυξης, αφού εκτιμάται ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξάνεται 
με ρυθμό της τάξης του 4% κατά μέσο όρο ετησίως. Ο ανταγωνισμός στην εν 
λόγω αγορά οξύνθηκε σημαντικά με το λανσάρισμα των Pringles από την 
Procter&Gamble. Στην εμφάνιση των προϊόντων αυτών αποδίδεται και ο 
υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών την τελευταία διετία. Ειδικότερα, η 
εισαγωγική διείσδυση το διάστημα 1995-1997 δεν ξεπερνούσε το 6,5% και 

σήμερα φθάνει το 16%.

Οι τάσεις του υποκλάδου στο μέλλον είναι:
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@ Τάση διαφοροποίησης των προϊόντων μέσω της αλλαγής της μορφής 
τους, της προσφοράς νέων γεύσεων και συσκευασιών.
Φ Διάθεση αλμυρών σνακς με την μορφή ιδιωτικής ετικέτας από μεγάλες 
αλυσίδες σούπερ μάρκετς.
@ Τάση διεθνοποίησης των μεγαλύτερων παραγωγικών επιχειρήσεων.

3. Αρτοσκευάσματα

Ο κλάδος των τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων (σνακ) είναι ένας 
υποκλάδος τροφίμων που επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες. 
Πρώτον, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με το τμήμα 
μάρκετινγκ αποφασίζουν για το στάδιο σχεδίασης του νέου προϊόντος. Το 
είδος του προϊόντος, η μερίδα καταναλωτών, καθώς και η ποιοτική βελτίωση 
των προϊόντων που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην αγορά, είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά που αναλύουν και εκθέτουν τα παραπάνω τμήματα. 
Επίσης, η συνεχής και σε βάθος μελέτη των διαρκώς μεταβαλλόμενων 
συνθηκών της αγοράς και των αναγκών του καταναλωτή, έρχονται να 
συμπληρώσουν το δύσκολο έργο της αναζήτησης νέων προϊόντων.
Δεύτερον, η παραγωγική δυνατότητα μίας εταιρίας αποτελεί βασικό 
παράγοντα επιτυχίας, αφού κάτι τέτοιο οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας και άρα 
στην επίτευξη του χαμηλότερου δυνατού κόστους με τη μεγαλύτερη δυνατή 

παραγωγή.
Τρίτον, η εισχώρηση σε νέες αγορές, όπως τα Βαλκάνια, αποτελούν νέο 
στόχο για τις εταιρίες τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων (σνακ). Οι εταιρίες 
του κλάδου έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν στις αγορές αυτές προϊόντα 
που έχουν γνωρίσει επιτυχία στην Ελλάδα, αναμένοντας την αντίστοιχη 
επιτυχία στις αγορές αυτές.
Τέλος, η περαιτέρω επέκταση των επιχειρήσεων, αλλά και η μεγέθυνσή τους 
μέσω νέων συνεργασιών και συμφωνιών, θα αποτελέσουν το καταλυτικό αυτό 
χαρακτηριστικό που θα ξεχωρίσει τις πετυχημένες επενδύσεις, καθώς ο 
εντεινόμενος ανταγωνισμός δεν αφήνει περισσότερα περιθώρια και επιβάλλει 

την αναδιοργάνωσή τους.

Οι τάσεις του υποκλάδου στο μέλλον είναι:
Κ Στροφή των καταναλωτών προς το “υγιεινό snack”.
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Η Νέα κανάλια διανομής. Με την αλλαγή των νομοθετικών διατάξεων 
μεγάλες αρτοβιομηχανίες άρχισαν να παράγουν τυποποιημένο φρέσκο 
ψωμί, το οποίο διαθέτουν πλέον από νέα σημεία πώλησης, όπως σούπερ 

μάρκετς, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία κ.α.
Β Παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων αρτοποιίας.

Β Διεύρυνση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετς.
Β Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του βιομηχανοποιημένου- 

τυποποιημένου ψωμιού στη συνολική αγορά ψωμιού.
Β Όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ βιοτεχνικής και βιομηχανικής 
αρτοποιίας. Με την άρση των περιοριστικών διατάξεων και την 
απελευθέρωση του επαγγέλματος του αρτοποιού παρατηρήθηκε η όξυνση 

του ανταγωνισμού.
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II. ίΣίΤ(ΡΑΓΟίΤΙ'ΚΚβΙΚΑΛΎ'ΣλΤ
Οι οργανώσεις δημιουργούνται προκειμένου να εκπληρώσουν 
συγκεκριμένους σκοπούς. Αν και οι σκοποί αυτοί ενδεχομένως αλλάζουν με 
την πάροδο του χρόνου, είναι πολύ βασικό για μία επιχείρηση να διατυπώνει 
την αποστολή της, δηλαδή το λόγο ύπαρξής της. Για να υλοποιηθεί η 
αποστολή τίθενται οι αντικειμενικοί σκοποί, τους οποίους θέλει να επιδιώξει η 
οργάνωση, και καθορίζονται οι συγκεκριμένοι στόχοι. Για την επίτευξή τους η 
ανώτατη διοίκηση σχεδιάζει την επιχειρησιακή στρατηγική. Δηλαδή, μέσω της 
επιχειρησιακής στρατηγικής θα ικανοποιηθούν οι στόχοι, οι αντικειμενικοί 
σκοποί και τέλος η αποστολή της επιχείρησης.

1. AUTO

ΤΜΝΟίΚΡΠΑ ΙΝΜ^ΑΉΟΝΑϊ SA-
Ο ανταγωνισμός στον κλάδο τον τροφίμων είναι ιδιαίτερα υψηλός. Η 
στρατηγική που ακολουθούν οι ανταγωνιστές της Chipita International S.A. 
βασίζεται στον πόλεμο των τιμών. Βέβαια αυτή η πολιτική είναι 
καταδικασμένη να έχει βραχυχρόνια αποτελέσματα μόνο. Σε αντίθεση, η 
πολιτική και ο στόχος της Chipita International S.A. είναι να διαθέσει το 
προϊόν της σε χαμηλή τιμή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Η επιχείρηση είναι ηγέτης κόστους στον χώρο, λόγω της τεχνογνωσίας και 
των τεράστιων οικονομιών κλίμακας.
Για την καταπολέμηση του ανταγωνισμού και των υποκατάστατων η Chipita 
International S.A. προσπαθεί και έχει καταφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία να 
εισάγει καινοτόμα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά έχουν πετύχει την 
διαφοροποίηση της επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της και την όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του άμεσου ανταγωνισμού.
Εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο τροφίμων, δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλα εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Τα 

όποια εμπόδια υπάρχουν σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, την μάθηση 

και τις απαιτούμενες υψηλές αρχικές επενδύσεις.

Η ομαδοποίηση των σημείων μικρής λιανικής, έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγοραστών τα τελευταία έτη. Η
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αύξηση αυτή οδηγεί στην συνέχεια σε αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο 
και σε αποκόμιση μεγάλου μέρους των ωφελειών του κλάδου από τους 
καταναλωτές.
Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών στον κλάδο των τροφίμων δεν 
είναι σημαντική. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού προμηθευτών κυρίως, αυξάνει 
τις επιλογές των επιχειρήσεων και επομένως τις ωφέλειες που καρπώνονται 
οι τελευταίες. Ακόμη, καθώς οι επιχειρήσεις στον κλάδο θέτουν κάποια 
στάνταρτ πρώτων υλών, πολλές από αυτές ακολουθούν τη στρατηγική της 
κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω. Για παράδειγμα, η Chipita International 
S.A. στον τομέα των chips αγοράζει του σπόρους της πατάτας, τους διαθέτει 
σε επιλεγμένους και γεωγραφικά διασκορπισμένους αγρότες και στο τέλος 
αγοράζει τη σοδειά τους σε τιμή που έχει προκαθοριστεί. Όλη η διαδικασία 
γίνεται με την επίβλεψη της εταιρίας και συνεπάγεται τεράστια οφέλη, καθώς 
μειώνεται το κόστος παραγωγής των chips και η ίδια ελέγχει τις πρώτες ύλες.
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2. ΟΙ <Σ?0Χ0Ι WZ ΈϊΐΐΧΕΙΦϊΡΣΙίΖ

Συνοπτικά οι στόχοι της Chipita International S.A. από το έτος εισαγωγής της 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (1994), είναι οι ακόλουθοι:

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και είσοδος σε νέους τομείς του κλάδου 
των τροφίμων.

Νέες επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού για κάλυψη της διεθνούς 
ζήτησης και περιορισμό του κόστους.

Ισχυροποίηση των μεριδίων αγοράς των προϊόντων της επιχείρησης 
στην ελληνική αγορά.

Εισαγωγή σε νέες αγορές, είτε με εξαγωγές ή με τοπική παραγωγή, σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς με μορφή κοινοπραξίας ή αυτόνομα.

Ένταξη μέσα στις 5 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής και 
εμπορίας τυποποιημένων προϊόντων snacks έως το 2005.

Εξαγορά ομοειδών επιχειρήσεων στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.
Μείωση του δανεισμού της εταιρίας και άντληση κεφαλαίων από το 

Χ.Α.Α.
Αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατ’ ελάχιστο σε επίπεδα του 20-25% 

ετησίως, σε έναν ορίζοντα 3-5 έτη.
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3. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ί(ΑΙ CHIPITA

imE^AftONAL S.A·

Η φιλοσοφία που διέπει όλες τις στρατηγικές επιλογές της εταιρίας Chipita 
μέχρι σήμερα περιστρέφεται γύρω από πέντε βασικούς άξονες:

Φ Ανάπτυξη και "εξωστρέφεια" ως προς τα προϊόντα και τις αγορές στις 
οποίες ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και διαρκώς επεκτείνεται η εταιρία.
Φ Διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των θέσεων που κατέχουν οι 
μάρκες της εταιρίας στις υφιστάμενες αγορές και προϊοντικές κατηγορίες. 
Φ Ταχεία, ευρεία και γεωγραφικά εκτεταμένη διανομή.
Φ Έμφαση στη σχέσεις «συνεργασίας» με το εμπόριο και την αγορά.
Φ Συνεχής επανεξέταση, έλεγχος και βελτίωση του δικτύου διανομής που 
πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Η στρατηγική ανάπτυξης της Chipita συνοψίζεται κυρίως:
* Αύξηση πωλήσεων στις διεθνείς αγορές στις κύριες κατηγορίες 
προϊόντων (κρουασάν και Bake Rolls).
™ Στα κρουασάν η αύξηση των πωλήσεων θα επιτευχθεί κυρίως μέσω 
παραγωγής σε επιλεγμένες χώρες, αλλά και μέσω εξαγωγών. Ήδη, η 
εταιρία διαθέτει πέντε κοινοπρακτικές εταιρίες παραγωγής εκτός Ελλάδος, 
στις τρεις εκ των οποίων διαθέτει την πλειοψηφία (Βουλγαρία, Πολωνία, 
Ρουμανία) και στις άλλες δύο έχει σημαντική μειοψηφία (Πορτογαλία 40%, 
Αίγυπτος 25%).
£ Στην περίπτωση των Bake Rolls, λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής 
τους, η εξάπλωση στις διεθνείς αγορές θα επιτευχθεί κυρίως μέσω των 
εξαγωγών. Σε επιλεγμένες χώρες όπως π.χ. Αίγυπτος θα γίνεται 
παραγωγή εντοπίως.
* Εδραίωση της θέσεως “leader” στην ελληνική αγορά στις κύριες 
κατηγορίες προϊόντων.

£ Περαιτέρω διαπλάτυνση της «γκάμας» των προϊόντων (νέα 
αρτοσκευάσματα, προϊόντα καραμελοποιίας).
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Γενικότερα η στρατηγική ανάπτυξης επικεντρώνεται,
’«t- Στη διεθνή εξάπλωση της εταιρίας στις κύριες κατηγορίες προϊόντων 
(croissants και Bake Rolls) μέσω εξαγωγών και εξαγορών, καθώς και 
μέσω νέων εργοστασίων στο εξωτερικό και,
■4- Στην περαιτέρω εδραίωση της θέσης της εταιρίας ως “leader” στον 
κλάδο των τυποποιημένων αρτοσκευασμάτων στην Ελλάδα και τη 
διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της.

Δηλαδή, ο βασικός στρατηγικός άξονας της επιχείρησης είναι ο διεθνής 
προσανατολισμός, μέσω του οποίου επιδιώκεται η ανάπτυξη των προϊόντων 
και των αγορών και η διατήρηση και βελτίωση των θέσεων που ήδη κατέχουν 
οι μάρκες της, ακολουθώντας τις μεθόδους της εσωτερικής ανάπτυξης, των 
εξαγορών-συγχωνεύσεων και των συνεργασιών.
Βασικό συνδετικό κρίκο των εταιρικών επιλογών, αλλά και κινητήρια δύναμη 
ολόκληρης της εταιρίας αποτελεί η βαθιά πίστη στην καινοτομία, στη 
διαφοροποίηση, στην ποιότητα, στο επιθετικό marketing, στην δυναμική 
πώληση, αλλά επίσης και στο χαμηλό κόστος παραγωγής, το οποίο είναι το 
αποτέλεσμα που προκύπτει από τις οικονομίες κλίμακας που 
διαμορφώνονται χάρη στις επενδύσεις υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας. 
Η απορρόφηση αυτής της δυναμικότητας εξασφαλίζεται με την αποδοχή των 
προϊόντων από τον τελικό καταναλωτή, για τον οποίο άλλωστε σχεδιάζονται 

αυτά τα προϊόντα.
Ακρογωνιαίο λίθο αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί για την Chipita η μάρκα, 
που είναι ουσιαστικά το άθροισμα της αντιλαμβανόμενης αξίας, πραγματικής 
αλλά και προστιθέμενης, που αποκτά το κάθε προϊόν για τον καταναλωτή.
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4. έιναι μ ςύφαύκτιτοϊύης cKKPinyi ορισμένη

<ΣΎίΜΦΩ!ΝΆ ME ΊΗΝ ΘΕΩΡΙΑ;

Εάν ψάξει κανείς στη βιβλιογραφία το τι είναι η στρατηγική, θα βρει ένα 
μεγάλο αριθμό ορισμών. 0 κάθε ένας από αυτούς δίνει μια δική του ερμηνεία 
για την στρατηγική και λίγο-πολύ όλοι έχουν το ίδιο νόημα. Έναν 
ολοκληρωμένο ορισμό δίνει το βιβλίο Exploring Corporate Strategy των G. 
Johnson και K. Scholes:
Ή στρατηγική δείχνει την κατεύθυνση και το πλαίσιο της μακροχρόνιας 
πορείας της επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για 
την επιχείρηση μέσω της αναδιαμόρφωσης των πόρων της στο 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, για την ικανοποίηση των αναγκών των αγορών 
και των προσδοκιών των συμμέτοχων.”
Πράγματι, η στρατηγική της Chipita δείχνει την κατεύθυνση και το πλαίσιο της 
μακροχρόνιας πορείας της, καθώς η ανάπτυξη των υπαρχόντων ή 
καινούργιων μαρκών μέσω του διεθνή προσανατολισμού είναι μία διαρκής και 
χρονοβόρα προσπάθεια, που απαιτεί κατάλληλο σχεδίασμά, 
προγραμματισμό και κατάλληλες ενέργειες.
Ο διεθνής προσανατολισμός θα στηριχθεί στην πίστη στην μάρκα (brand 
loyalty), η οποία αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Chipita. 
Η πίστη στην μάρκα, όχι μόνο κάνει γνωστά τα προϊόντα της Chipita στους 
καταναλωτές, αλλά τους οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες αγορές.
Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα στηρίζεται κυρίως στο χαμηλό κόστος 
παραγωγής, που επιτυγχάνεται με τις οικονομίες κλίμακας, αλλά και στην 
ταχεία, ευρεία και γεωγραφικά εκτεταμένη διανομή, στην καινοτομία, στην 
ποιότητα, στο επιθετικό marketing, στη δυναμική πώληση και στην 
διαφοροποίηση. Έτσι, η επιχείρηση παράγει και φθηνά και διαφοροποιημένα 
προϊόντα και τα διανέμει πετυχημένα στους καταναλωτές.
Με την παραπάνω μέθοδο, η Chipita οργανώνει τους πόρους της (νέα κέντρα 

διανομής των προϊόντων, έρευνα&ανάπτυξη, εξαγορές, συνεργασίες κ.τ.λ.) 

στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που όπως είδαμε κυριαρχεί ο ανταγωνισμός. 

Η ικανοποίηση των αναγκών των αγορών στηρίζεται στη γνώση των 
καταναλωτικών προτιμήσεων. Η Chipita ξοδεύει μεγάλα ποσά για την 

έρευνα&ανάπτυξη, αλλά και σε έρευνες αγοράς, με σκοπό να γίνουν γνωστές
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αυτές οι ανάγκες. Μετά σχεδιάζει και παράγει τα κατάλληλα προϊόντα, που θα 
ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. Για την Chipita τα προϊόντα δεν έχουν μόνο 
υλική υπόσταση, αλλά αποτελούν το μέσο ικανοποίησης των αναγκών των 
πελατών.
Η ικανοποίηση των αναγκών των συμμέτοχων, δεν αναφέρεται άμεσα από 

την Chipita. Είναι πολύ πιθανό η διοίκηση να θεωρεί ότι μέσω της επίτευξης 
των στόχων της επιχείρησης θα ικανοποιηθούν και οι προσδοκίες των 
συμμέτοχων. Δηλαδή, η ικανοποίηση των προσδοκιών των προμηθευτών, 
της διοίκησης, των μετόχων, των υπαλλήλων, του κράτους, της κοινωνίας και 
όσων άλλων έχουν σχέση με την Chipita, θα επιτευχθεί μόνο εάν 
υλοποιηθούν οι στόχοι της εταιρίας μέσω της στρατηγικής της.

Από την ανάλυση είναι φανερό ότι, η στρατηγική της Chipita είναι σύμφωνη 
με το θεωρητικό πλαίσιο, όσον αφορά το τι είναι στρατηγική και τα συστατικά 

στοιχεία που πρέπει αυτή τα περιλαμβάνει.
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5. ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΤΤΡΑΤΗΤίχΗΤΗΤ CHIPITA ΤΤΗΧ 

ΠΡΑΞΗ;

Πράγματι, μέχρι τώρα η ανάπτυξη της εταιρίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στις διεθνείς της δραστηριότητες. Αυτές αφορούν αφ1 ενός τις εξαγωγές, αφ' 
ετέρου την παρουσία της στον διεθνή χώρο με τοπική παραγωγή. Με αυτόν 
τον τρόπο η Chipita έχει βάλει τα θεμέλια στη δημιουργία μιας πρότυπης 
ελληνικής εταιρίας με διεθνείς προεκτάσεις. Μιας εταιρίας δηλαδή, που 
μπορεί να σκέφτεται και να λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με 
παραγωγή σε πολλές χώρες, απασχολώντας εργαζομένους πολλών 

εθνικοτήτων και προσεγγίζοντας την κάθε αγορά σύμφωνα με τις ιδιομορφίες 
και τις ανάγκες της.

I. ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Η Chipita διακρίνεται από έντονη εξαγωγική δραστηριότητα διαθέτοντας στη 
διεθνή αγορά τόσο προϊόντα γνωστά και επιτυχημένα στην ελληνική αγορά 
όσο και προϊόντα ειδικά φτιαγμένα για τις αγορές για τις οποίες προορίζονται, 
λαμβάνοντας υπόψειν τις ιδιομορφίες και ανάγκες της κάθε αγοράς. Η 
ανάπτυξη της εταιρίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγωγή των 
προϊόντων της δεδομένου ότι η αξία τους για το 1998 ήταν 12,4 δισ. δρχ. ή το 
40% του συνολικού τζίρου, για το 1999 ήταν 11,1 δισ. δρχ. ή το 34,5% του 
συνολικού κύκλου εργασιών και για το 2000 ήταν 10,3 δισ. δρχ. ή το 31,86% 
των πωλήσεων. Η μικρή υποχώρηση κατά 10% της αξίας των εξαγωγών που 
πραγματοποιήθηκε το 1999 σε σχέση με το 1998 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στην αποσταθεροποίηση της ρωσικής αγοράς, γεγονός όμως που η εταιρία 
ξεπέρασε με τον πλέον ανώδυνο τρόπο. Το 2000, η αναμενόμενη αύξηση των 
εξαγωγών από την διοίκηση κατά 19% δεν πραγματοποιήθηκε, και αντίθετα 
υπήρχε μείωση της τάξεως του 8%!
Παρόλα αυτά, με 10,3 δις. δρχ. η Chipita ήταν πρώτη και το 2000 μεταξύ των 

ελληνικών εταιριών τροφίμων σε αξία εξαγωγών. Το έτος 2000 οι εξαγωγικές 
δραστηριότητες της εταιρίας αναπτύχθηκαν και στις παρακάτω αγορές:

Γαλλία, Σουηδία, Φινλανδία, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ. 

Οι χώρες στις οποίες εξάγονται σήμερα τα προϊόντα της Chipita είναι οι 
παρακάτω:
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ΕΥΡΩΠΗ: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, 
Ελβετία, Κύπρος, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβία, Τσεχία, Ουγγαρία. 

ΑΣΙΑ: Λίβανος, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

Παλαιστίνη, Ιαπωνία.
ΑΦΡΙΚΗ: Νότια Αφρική, Μαρόκο.

ΑΜΕΡΙΚΗ: Ηνωμένες Πολιτείες.
Το 70% της αξίας των εξαγωγών αντιπροσωπεύουν τα Bake Rolls και το 
υπόλοιπο 30% τα croissants. Η υψηλή συμμετοχή των Bake Rolls στις 
εξαγωγές ερμηνεύεται από το γεγονός ότι έως και το προηγούμενο έτος τα 
Bake Rolls παράγονταν αποκλειστικά στην Ελλάδα, ενώ τα croissants 
παράγονται και σε άλλες χώρες όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, όπου 
η εταιρία διαθέτει μονάδες παραγωγής και οι πωλήσεις δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις εξαγωγές, αλλά στην διεθνή παραγωγή.
Η εταιρία προσβλέπει το 2001 σε μια αύξηση της αξίας των εξαγωγών της 

τουλάχιστον κατά 5% σε σχέση με το 2000. Οι άξονες επάνω στους οποίους 
θα βασιστεί η προγραμματισμένη αύξηση είναι οι παρακάτω:

■ Εδραίωση της παρουσίας των μαρκώ^ της εταιρίας στις χώρες στις 
οποίες ήδη υπάρχουν, μέσω ενεργειών που αυξάνουν την διανομή, την 
αναγνωρισιμότητα και την ζήτηση των προϊόντων.

■ Επέκταση της γκάμας των μαρκών μέσω λανσαρίσματος νέων.
■ Εντατικοποίηση της παρουσίας των προϊόντων της εταιρίας στον 

Αραβικό κόσμο.
■ Λανσάρισμα των Mini Bake Rolls σε Ιαπωνία και Αυστραλία.

II. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρία παράγει, εκτός από το να εξάγει, τα προϊόντα 
της σε μια σειρά ξένων χωρών. Το 2000 χαρακτηρίζεται από την επιτυχημένη 
πορεία όλων των μονάδων παραγωγής του εξωτερικού, της ανάπτυξης των 
εξαγωγών από τις μονάδες αυτές σε γειτονικές χώρες, αλλά και από νέες 

επενδύσεις:

► την εξαγορά εργοστασίου αρτοσκευασμάτων στην Αγ. Πετρούπολη της 

Ρωσίας,
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► την σύναψη συνεργασίας με τον όμιλο της PepsiCo για την 
εγκατάσταση παραγωγικών μονάδων στην Λατινική Αμερική.

Α. ΠΟΛΩΝΙΑ

Εντός του 1998 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του 
κλάδου των κρουασάν της εταιρίας Star Foods στην Πολωνία. Η εν λόγω 
συμφωνία που υπεγράφη στις 7 Ιανουαρίου 1999 προβλέπει ότι η Chipita 
Poland θα λειτουργεί στον χώρο των εγκαταστάσεων της Star Foods ως μια 
ανεξάρτητη εταιρία, ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων που 
σχετίζονται με το κρουασάν (μηχανήματα, σήματα, τεχνολογία, φήμη και 
πελατεία) στην πόλη Tomaszow, 105 χιλιόμετρα νοτίως της Βαρσοβίας, ενώ η 
Star Foods θα διανέμει τα προϊόντα της Chipita Poland μέσω του 

υφιστάμενου δικτύου διανομής της, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
στην Πολωνία, την αγορά της οποίας καλύπτει σε εθνική κλίμακα. Η εταιρία 
παρήγαγε το 1999 ατομικά κρουασάν των 65 γρ., μίνι σε ατομική και 
οικογενειακή συσκευασία, τόσο με τα εμπορικά σήματα της Star Foods όσο 
και με τα γνωστά σήματα της Chipita, ενώ το δυναμικό της απασχολούμενης 
γραμμής παραγωγής, είναι από τα μεγαλύτερα που η Chipita έχει 
εγκαταστήσει οπουδήποτε στον κόσμο. Δεδομένης της οικονομικής 
σταθερότητας που παρουσίασε η χώρα κατά τη διάρκεια του 1999, η Chipita 
Poland ανέπτυξε ικανοποιητικά το έτος αυτό την μεγάλη Πολωνική αγορά, σε 
όλα τα παραγόμενα προϊόντα, εγκατέστησε την τεχνολογία των προϊόντων 
Chipita και μετά από εκτεταμένη έρευνα καταναλωτών λανσάρισε τον 
Σεπτέμβριο του 1999 το προϊόν 7 Days στα 65 γρ. Η ανταπόκριση στις 
πωλήσεις ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Η χρονιά έκλεισε με πωλήσεις 2,4 δις 
δραχμών και κέρδη προ φόρων 455 εκ. δραχμών. Κατά τους τελευταίους 
μήνες μάλιστα του 1999, και από τη στιγμή που η Chipita εγκατέστησε τη δική 
της τεχνολογία και ανέπτυξε τα δικά της προϊόντα, οι πωλήσεις ξεπέρασαν 
κάθε προσδοκία, γεγονός που συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια όλου του 
2000. Το 1999 χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, την πλήρη 

αντίληψη των συνθηκών της αγοράς από πλευράς Chipita, την εγκατάσταση 

της τεχνολογίας, την γνωστοποίηση των προϊόντων μέσω διαφημιστικής 

υποστήριξης και τη δημιουργία των τεχνικών και εμπορικών προϋποθέσεων
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ώστε το 2000 να είναι μια ιδιαίτερα πετυχημένη και επικερδής χρονιά. Κατά το 
έτος 2000, η Chipita έκανε σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της θέσης της 
στη αγορά της Πολωνίας, και για την διεύρυνση της κατηγορίας του 

τυποποιημένου κρουασάν γενικότερα. Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων 
σε σχέση με το 1999, ο εμπλουτισμός της γκάμας με νέα προϊόντα, και η 
βελτίωση της παραγωγικότητας στο εργοστάσιο της Chipita Poland στο 
Tomaszow, συνθέτουν την εικόνα της χρονιάς που πέρασε. Η Chipita Poland 
πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε κτιριακό και μηχανολογικό 
εξοπλισμό, αυξάνοντας την παραγωγική δυνατότητα κατά 40% περίπου το 
2000. Η Chipita International S.A. συμμετέχει στην εν λόγω εταιρία σε 
ποσοστό 51,33%, το Black Sea Fund σε ποσοστό 30,3%, η Delta Foods 
Holdings σε ποσοστό 13,37% και ο Όμιλος Olayan σε ποσοστό 5%

2000 1999 % :
διαφορά

.· '■ ν'Vt-k'- * r~. ' 7-_: Δραχμές Ευρώ Δραχμές Ευρώ
Πωλήσεις 4.850 14,2 2.400 7 102%
Κέρδη προ Φόρων 816 2,3 455 1,3 79%

(όλα τα ποσά σε εκατομμύρια)
Η εταιρία διέθεσε το 2000 στην αγορά ατομικά κρουασάν των 65 γρ., και μίνι 
σε συσκευασίες των 80 και 220 γρ., με τα διεθνή εμπορικά σήματα της 
Chipita: 7 Days, Mini 7 Days και Chipicao. To ατομικό 7 Days 65 γρ. συνέχισε 
την καλή πορεία που είχε από το λανσάρισμά του τον Σεπτέμβριο του 1999, 
και σημείωσε πωλήσεις 2,5 δις. δρχ. (7,3 εκατ.ευρώ). Τον Σεπτέμβριο του 

2000 λανσαρίστηκε στην Πολωνική αγορά το Chipicao, το γνωστό παιδικό 
κρουασάν της Chipita, με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι πωλήσεις του 
πλησίασαν τα επίπεδα του ατομικού 7 Days μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Για 
τα προϊόντα της σειράς μίνι, η προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αλλαγή της 
μάρκας από Rogaliki Babuni (δημοφιλές εμπορικό σήμα της Star Foods), σε 
Mini 7 Days. Παρά την αλλαγή αυτή, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 11% σε 

σχέση με το 1999. Οι προβλέψεις για το 2001 είναι ιδιαίτερα θετικές. Η καλή 
πορεία την Πολωνικής οικονομίας, η αναμενόμενη τελωνιακή ένωση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η συμμετοχή της στην CEFTA δημιουργούν 

σημαντικές ευκαιρίες. Η Chipita θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την 
περαιτέρω εδραίωση των προϊόντων στην αγορά, χρησιμοποιώντας εκτός
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από την τεχνογνωσία της σε διεθνές επίπεδο και τις εμπειρίες που έχει 
αποκομίσει στα δύο χρόνια λειτουργίας της στην Πολωνία. Η διαφημιστική 
προώθηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων θα είναι έντονη, ενώ αναμένεται 
μέσα στο 2001 το λανσάρισμα δύο νέων προϊόντων. Το Μάρτιο θα 
λανσαριστεί ένα ατομικό κρουασάν για παιδιά με θέματα από την πολύ 
επιτυχημένη παιδική σειρά Pokemon, ενώ σχεδιάζεται η εισαγωγή της 
κατηγορίας των Bake Rolls στην Πολωνική αγορά μέσα στο φθινόπωρο 2001. 
Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν τις προϋποθέσεις για την συνέχιση της 
επιτυχημένης πορείας και το 2001.

Β. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Στη Βουλγαρία, η εταιρία σε συνεργασία με την Euromerchant Balkan Fund 
ίδρυσε την Chipita Bulgaria S.A., που ξεκίνησε την τοπική παραγωγή 
κρουασάν από τον Σεπτέμβριο του 1996 και το 1999 είχε ακόμη μια ιδιαίτερα 
σημαντική και πετυχημένη χρονιά, τόσο σε ανάπτυξη των πωλήσεων και 

κερδοφορία, όσο και σε διεύρυνση της ποικιλίας των παραγόμενων ή 
εισαγόμενων προϊόντων και σε αύξηση των μεριδίων της στην αγορά. 
Δεδομένης της οικονομικής σταθερότητας που παρουσίασε η χώρα κατά τη 
διάρκεια του 1999, η Chipita Bulgaria ανέπτυξε ιδιαίτερα τη Βουλγαρική 
αγορά το έτος αυτό, σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα, λειτουργώντας σε 
24ωρη βάση παραγωγής κατά τη διάρκεια του περισσότερου χρόνου, 
εξαντλώντας το παραγωγικό της δυναμικό κατά 82% στην τοπική αγορά και 
κατά 18% μόνον σε εξαγωγές. Κατά τους τελευταίους μήνες του 1999 
μάλιστα, το δυναμικό των πωλήσεων της στην τοπική αγορά ήταν τόσο 
έντονο, με αποτέλεσμα να εισάγει μεγάλες ποσότητες κρουασάν από την 

Chipita Romania προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της. Η εταιρία 

παρήγαγε το 1999 κάθε μορφής κρουασάν (ατομικό 65 γρ., μίνι σε ατομική 

και οικογενειακή συσκευασία, καθώς και κρουασάν επικαλυμμένο με 
σοκολάτα) σε πολλές γεύσεις και με όλες τις εμπορικές μάρκες της Chipita.

40/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 41

Εξ' άλλου, από το 1998, η εταιρία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί μονάδα 
παραγωγής snacks (γαριδάκια), τα οποία εμπορεύεται με τα γνωστά της από 
την ελληνική αγορά σήματα (Extra, Chipitos, Pizza Italians και Game). Εισάγει 
επίσης από την Ελλάδα την υπόλοιπη γκάμα των προϊόντων της μητρικής 

εταιρίας (πατατάκια, Bake Rolls, σοκολάτες κ.λ.π.) τα οποία και διανέμει 
μέσω του δικτύου της στην τοπική αγορά. Τέλος αντιπροσωπεύει στη 
Βουλγαρία με μεγάλη επιτυχία, τα προϊόντα της Ισπανικής Joyco (καραμέλες, 
τσίχλες κ.λ.π.) γνωστά για τους νεωτερισμούς και την ποιότητα τους. Το 1999 
η εταιρία απασχόλησε 235 εργαζομένους, παρήγαγε κρουασάν και snacks, τα 
οποία -όλα μαζί- απέφεραν πωλήσεις 2,8 δις. δραχμές (αύξηση 24.8% έναντι 
του 1998) και κέρδη προ φόρων 570 εκ. δραχμές (αύξηση 65% έναντι του 

1998). Το 1999 χαρακτηρίζεται από συνέχιση της υψηλής παραγωγικότητας 
και υψηλής κερδοφορίας, ενώ η εταιρία είχε μια μεγάλη επιτυχία μάρκετινγκ: 
Πέτυχε την καθιέρωση του Smaky σαν πρώτη μάρκα στην αγορά. Ο 
ανταγωνισμός συρρικνώθηκε σημαντικά. Τον Δεκέμβριο του 1999 το μερίδιο 
αγοράς σε όγκο της Chipita στην αγορά των κρουασάν ήταν 57%, 
παρουσιάζοντας 8% αύξηση από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ το 
μερίδιο αγοράς σε αξία ήταν την ίδια περίοδο 68,5%, αυξημένο κατά 13,5% 
από την αντίστοιχη πάλι της περσινής περιόδου. Η εταιρία παρουσίασε 
μικρές επενδύσεις της τάξεως των 140 εκ. δραχμών, ενώ για το 2000, 
πραγματοποιήθηκε μια σοβαρή επένδυση που αύξησε κατά 40% την 
δυναμικότητα του εργοστασίου, βελτίωσε περαιτέρω την ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων και μείωσε το κόστος ακόμη περισσότερο. Το 2000 
υπήρξε μία χρονιά συνεχιζόμενης επιτυχίας και έντονης δραστηριότητας για 
την Chipita Bulgaria. Εντός του 2000 απασχόλησε σε μόνιμη βάση περίπου 
300 εργαζόμενους. Τα κύρια γεγονότα της χρονιάς που πέρασε είναι:

Φ η συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων και διεύρυνση του υψηλού 
μεριδίου της Chipita στην τοπική αγορά του κρουασάν, με την ταυτόχρονη 
ανάπτυξη του μεγέθους της αγοράς,

Φ η επιτυχημένη προσπάθεια προώθησης των Bake Rolls με εισαγωγή 

από την Ελλάδα, που έδειξε ότι η κατηγορία αυτή έχει δυνατότητες να 

αναπτυχθεί,
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Φ το λανσάρισμα δύο νέων προϊόντων στην κατηγορία των αλμυρών 
snacks και την διαφημιστική τους υποστήριξη,
Φ η αναβάθμιση της υπάρχουσας γραμμής παραγωγής κρουασάν, που 
αύξησε την παραγωγικότητα κατά 40% περίπου, καθώς και την ποιότητα 
των προϊόντων,
Φ η ολοκλήρωση του νέου κέντρου διανομής, που βελτίωσε σημαντικά 
την διακίνηση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι πωλήσεις και τα κέρδη σημείωσαν άνοδο κατά τη χρονιά που πέρασε:
.....

!. --- 1' ' ■.'.·· τ ■·'.·/ *. ■■ %2000 1999 * .διάφορά

Πωλήσεις 
Κέρδη προ Φόρων

Δραχμές Ευρώ Δραχμές Ευρώ
4.380 12,8 2.800 8,2 56%
755 2,3 570 1,7 32%

(όλα τα ποσά σε εκατομμύρια)
Η χρονιά του 2000 υπήρξε επιτυχημένη για την αγορά του κρουασάν, όπου η 
Chipita διέθεσε τόσο ατομικά κρουασάν 65 γρ. με την μάρκα Smaky, όσο και 
μίνι με την μάρκα Mini 7 Days. Η σειρά Smaky είναι μακράν ο ηγέτης της 
αγοράς, και διεύρυνε τα μερίδιά της μέσα στο 2000, τόσο με την αύξηση των 
πωλήσεων των υπαρχόντων προϊόντων, όσο και με το δυναμικό λανσάρισμα 
του Smaky με γεύση κρέμας καραμελέ τον Ιανουάριο. Τα ατομικά και μίνι 
κρουασάν διαφημίστηκαν έντονα κατά την διάρκεια της χρονιάς, και σύμφωνα 
με στοιχεία επιτεύχθηκε υψηλή αύξηση των κέντρων διανομής, με 
αποτέλεσμα να πωλούνται στο σύνολο σχεδόν των σημείων πώλησης της 
Βουλγαρίας (από supemiarkets μέχρι περίπτερα). Το μερίδιο αγοράς που 
κατέχουν τα κρουασάν της Chipita ξεπερνούν το 85%! Αλλά και στην 
κατηγορία των αλμυρών snacks, το 2000 υπήρξε χρονιά ανάπτυξης και 
εξέλιξης. Τον Μάρτιο ξεκίνησε ουσιαστικά η διανομή των Bake Rolls στην 
Βουλγαρία, με την έναρξη της διαφημιστικής εκστρατείας (μέχρι την στιγμή 
εκείνη το προϊόν υπήρχε σε πολύ περιορισμένο αριθμό σημείων, και χωρίς 
ουσιαστική βοήθεια από πλευράς marketing). Η αποδοχή ήταν εντυπωσιακή, 

και οδήγησε στην απόφαση για εγκατάσταση μιας γραμμής παραγωγής Bake 
Rolls στη Βουλγαρία εντός του 2001. Επίσης, το φθινόπωρο διαφημίστηκε για 

πρώτη φορά στην Βουλγαρία το Chipitos (προϊόν της κατηγορίας των 

αλμυρών σνακς), μια κίνηση που συνδυάστηκε με το λανσάρισμα δύο νέων 

γεύσεων. Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής για το 2001 θα είναι οι εξής:
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Φ Για την αγορά του κρουασάν, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των 
υπαρχόντων προϊόντων με διαφήμιση και εμπορικές ενέργειες, και το 
λανσάρισμα νέων προϊόντων. Σχεδιάζεται η διάθεση νέων δυναμικών 
γεύσεων στην υποκατηγορία των μίνι κρουασάν, καθώς και το 
λανσάρισμα ενός ατομικού κρουασάν για παιδιά με θέματα από την πολύ 
επιτυχημένη παιδική σειρά Pokemon.
#■ Η ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου στο οποίο θα λειτουργήσει μια 
νέα γραμμή παραγωγής κρουασάν (αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 
α' εξάμηνο) και μία γραμμή παραγωγής Bake Rolls (β1 εξάμηνο του 2001). 
#■ Η συνέχιση της αρχικά επιτυχημένης προσπάθειας στην αγορά των 
αλμυρών snacks με τα Chipitos.

Επιπλέον, η Chipita Bulgaria θα τροφοδοτεί με κρουασάν την Γιουγκοσλαβική 
αγορά, στην οποία η Chipita International S.A. ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
τον Ιανουάριο του 2001. Οι πρώτες ενδείξεις της ενέργειας αυτής είναι πολύ 
ενθαρρυντικές. Τα ανωτέρω συνθέτουν την προοπτική για ένα επιτυχημένο 

και επικερδές 2001 για την Chipita Bulgaria. Η Chipita International S.A. 
συμμετέχει στην εν λόγω εταιρία σε ποσοστό 51,33%, το Black Sea Fund 
κατά 30,3%, η Delta Food Holdings κατά 13,37%, και ο Όμιλος Olayan κατά 
5%.

C. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η Chipita Romania θα λειτουργεί στον χώρο των εγκαταστάσεων της Star 
Foods ως μια ανεξάρτητη εταιρία, ενώ η Star Foods θα διανέμει τα προϊόντα 
της Chipita Romania μέσω του υφιστάμενου δικτύου διανομής της στη χώρα, 
την αγορά της οποίας καλύπτει σε εθνική κλίμακα. Η εταιρία παράγει ατομικά 

κρουασάν των 90 και 65 γρ., τόσο με τα εμπορικά σήματα της Star Foods 
(Fantastic Star και Olala) όσο και με τα γνωστά σήματα της Chipita, και 

εισάγει μίνι κρουασάν σε ατομική και οικογενειακή συσκευασία, είτε από τη 

Βουλγαρία είτε από την Πολωνία. Το 1999 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον
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Ρουμάνο καταναλωτή, αφού με τις συνεχείς υποτιμήσεις του τοπικού 
νομίσματος, η αγοραστική του δύναμη μειώθηκε κατά 80%. Δεδομένης της 
οικονομικής κρίσης που παρουσίασε η χώρα κατά τη διάρκεια του χρόνου, η 
Chipita Romania ανέπτυξε μια στρατηγική διατήρησης τιμών σε χαμηλά 
επίπεδα, ανάπτυξης των μεριδίων της στην αγορά και εδραίωσης του 
ονόματος της και της ποιότητας στα προϊόντα της. Μια στρατηγική που 
απόδωσε καρπούς στο πρώτο τρίμηνο του 2000, καθώς η εταιρία αύξησε 
σημαντικά τα μερίδια αγοράς σε όγκο και σε αξία, περιορίζοντας τον 
ανταγωνισμό, οδηγώντας σε υψηλότατες πωλήσεις (σε μια ώριμη αγορά 
όπως η Ρουμανική) και κάνοντας το ποιοτικό κρουασάν ταυτόσημο με το 
όνομα Chipita. Η χρονιά του 1999 έκλεισε με πωλήσεις 1,3 δις δραχμών, και 
ζημίες 112 εκ. δραχμών. Κατά τους τελευταίους μήνες όμως του 1999, και 
από τη στιγμή που η Chipita εγκατέστησε τη δική της τεχνολογία και ανέπτυξε 
τα δικά της προϊόντα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που 
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια όλου του 2000 και ανάτρεψε τη 
προηγούμενη ζημιογόνα χρήση. Η εταιρία λειτούργησε, τουλάχιστον το 2ο 
εξάμηνο του 1999, σε 24ωρη βάση παραγωγής, εξαντλώντας το παραγωγικό 
της δυναμικό κυρίως στη Ρουμανική αγορά και δευτερευόντως, με εξαγωγές, 
στις αγορές της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Η στρατηγική μάρκετινγκ εστίαζε 
στην εδραίωση του ατομικού και μίνι κρουασάν για κάθε τμήμα της ώριμης 
Ρουμανικής αγοράς, στην περαιτέρω ανάπτυξη μεριδίων αγοράς, στο 
λανσάρισμα νέων προϊόντων και στη σημαντική αύξηση πωλήσεων. Το 1999, 
χαρακτηρίζεται από την ολοκλήρωση της εξαγοράς, την τεράστια οικονομική 
κρίση, την πλήρη αντίληψη των συνθηκών της αγοράς από πλευράς Chipita, 
την εγκατάσταση της τεχνολογίας, τη γνωστοποίηση των προϊόντων μέσω 
μικρής διαφημιστικής υποστήριξης και τη δημιουργία των τεχνικών και 
εμπορικών προϋποθέσεων ώστε το 2000 να είναι μια ιδιαίτερα πετυχημένη 
και επικερδής χρονιά. Η Chipita διέθεσε το 2000 στην αγορά ατομικά 
κρουασάν των 65 και 90 γρ. με τα εμπορικά σήματα 7Days/Fantastic Star, 
Olala και Chipicao, καθώς και μίνι κρουασάν με το σήμα Mini 7 Days. Οι 

θετικές προοπτικές που είχαν αρχίσει να διαφαίνονται για την Chipita 

Romania τους τελευταίους μήνες του 1999, επιβεβαιώθηκαν μέσα στο 2000. 
Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή αύξηση των
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πωλήσεων και την εδραίωση της Chipita ως την μεγαλύτερη εταιρία στην 
αγορά. Το αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς επετεύχθη παρά 
την συνέχιση των οικονομικών προβλημάτων στη Ρουμανία και την 
περαιτέρω υποτίμηση του Ρουμανικού νομίσματος. Οι πωλήσεις και τα προ 
φόρων κέρδη για το 2000 διαμορφώθηκαν ως εξής:

2000 1999: V- %
διαφορά

Πωλήσεις
Δραχμές

4400
Ευρώ
12,9

Δραχμές
1300

Ευρώ
3,8 238%

Κέρδη προ Φόρων 417 1,2 -112 -0,33 -

(όλα τα ποσά σε εκατομμύρια)
Σε επίπεδο τοπικής αγοράς, η Chipita συνέχισε την ανάπτυξη όγκου 
πωλήσεων, τόσο με τα υπάρχοντα προϊόντα, όσο και με το λανσάρισμα νέων. 

Οι μάρκες 7Days/Fantastic Star και Olala είχαν μία πολύ καλή πορεία, με την 
αύξηση των πωλήσεων κατά 180% και 330% αντίστοιχα σε σχέση με το 
1999. Επίσης, το λανσάρισμα του Chipicao, του γνωστού παιδικού κρουασάν 
σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία, με τις πωλήσεις του να φτάνουν στα 
επίπεδα του καθιερωμένου και επιτυχημένου 7Days/Fantastic Star. Στην 
ανοδική αυτή πορεία δεν υστέρησαν τα μίνι κρουασάν, με τον σχεδόν 
διπλασιασμό των πωλήσεών τους σε σχέση με το 1999. Η διαφημιστική 
υποστήριξη των προϊόντων ήταν έντονη, και συνέβαλε στην πιο στενή 
γνωριμία του Ρουμάνου καταναλωτή με την Chipita και τα προϊόντα της. Μέσα 
στο 2000, ξεκίνησε και η διανομή των προϊόντων στην αγορά της Ουγγαρίας, 
με εισαγωγή από την Ρουμανία. Η αποδοχή των προϊόντων σε αυτή την 
αγορά είναι πολύ ενθαρρυντική, και αναμένεται μέσα στο 2001 μεγάλη 
αύξηση της δραστηριότητας αυτής, με σημαντικά για την Chipita Romania 
οφέλη. Επίσης, εντός του 2000 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναβάθμισης του 
εργοστασίου, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Η στρατηγική για το 
2001 θα επικεντρωθεί στα εξής:

Ο στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, με την ακόμα εντονότερη 

διαφημιστική υποστήριξη των προϊόντων, και με νέα προϊόντα της 

κατηγορίας του κρουασάν, όπως το λανσάρισμα ενός ατομικού κρουασάν 

για παιδιά με θέματα από την πολύ επιτυχημένη παιδική σειρά Pokemon.
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Ο στο λανσάρισμα των Bake Rolls στη Ρουμανική αγορά το φθινόπωρο, 
μετά την εγκατάσταση και λειτουργία γραμμής παραγωγής στην γειτονική 
Βουλγαρία.
Ο στην ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, κυρίως προς την 
αγορά της Ουγγαρίας.

Η Chipita Romania, παρότι δραστηριοποιείται μόνο 2 χρόνια στην τοπική 
αγορά, έχει αναπτύξει σημαντικά την θέση της, και έχει καθιερωθεί ως ηγέτης 
του κλάδου των κρουασάν. Η εμπειρία των περασμένων ετών, και η δυναμική 
που έχει αναπτύξει η Chipita σε διεθνές επίπεδο, θέτουν τις βάσεις για μια 
ακόμα καλύτερη πορεία το 2001. Η Chipita International S.A. συμμετέχει στην 
εν λόγω εταιρία σε ποσοστό 51,33%, το Black Sea Fund σε ποσοστό 30,3%, 
η Delta Foods Holdings σε ποσοστό 13,37% και ο Όμιλος Olayan σε 
ποσοστό 5%.

D. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η Chipima-Sociedade De Produtos Alimentares S.A. (έτσι ονομάζεται η 
κοινοπρακτική εταιρία στην Πορτογαλία) ξεκίνησε την τοπική παραγωγή 
κρουασάν από τον Ιούνιο του 1996. Το 1999 ήταν μια ιδιαίτερα πετυχημένη 

χρονιά, τόσο λόγω των υψηλών πωλήσεων όσο και λόγω της συνέχισης των 
εξαγωγών προς την Ισπανική αγορά. Η εταιρία διαθέτει μια από τις πλέον 
αυτόματες και ευέλικτες γραμμές παραγωγής και παρήγαγε το 1999 κάθε 
μορφής κρουασάν (ατομικό 90 γρ., ατομικό 65 γρ., μίνι σε ατομική και 
οικογενειακή συσκευασία καθώς και κρουασάν επικαλυμμένο με σοκολάτα) 
σε πολλές γεύσεις και με όλες τις εμπορικές μάρκες της Chipita. Δεδομένου 
ότι το παραγωγικό δυναμικό του εργοστασίου της Πορτογαλίας έχει ήδη 

εξαντληθεί στην τοπική αγορά, η Chipima εισάγει από την Ελλάδα τις 

απαιτούμενες ποσότητες τόσο για να καλύψει την επιπλέον εγχώρια ζήτηση, 
όσο και τις εξαγωγές της προς την Ισπανία. Η εταιρία κατείχε το 1999 ηγετική 

θέση στην τοπική αγορά με μερίδιο της τάξεως του 45% τόσο σε όγκο όσο και
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σε αξία (αύξηση 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). Το 1999, η 
Chipima απέφερε πωλήσεις 2,3 δις δραχμών (αύξηση 25% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά) και κέρδη προ φόρων 200 εκ. δραχμών. Το 1999 

χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς έναντι 
του 1998, πλήρη εδραίωση του Chipicao στην τοπική αγορά (αύξηση 
πωλήσεων του εν λόγω προϊόντος κατά 52% σε σχέση με το 1998), υψηλή 
ποιότητα και παραγωγικότητα, και τέλος ανάπτυξη των εξαγωγών προς την 
Ισπανική αγορά. Το 2000 ήταν μία χρονιά συνεχιζόμενης επιτυχίας, με τις 
πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 30% σε σχέση με το 1999. Στην 
Πορτογαλία, η Chipima διατήρησε την ηγετική θέση που διαθέτει στην τοπική 
αγορά, διευρύνοντας τα εταιρικά της μερίδια. Η εξαγωγική δραστηριότητα 
προς την Ισπανία ήταν επίσης έντονη, μετά και την ολοκλήρωση της 
αναβάθμισης του εργοστασίου που αύξησε σημαντικά την παραγωγικότητα. 
Μάλιστα, παρά την αναβάθμιση αυτή, το εργοστάσιο λειτουργούσε με την 
μέγιστη απόδοση στο σύνολο του έτους προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
της αγοράς. Κατόπιν τούτου, σχεδιάζεται μία ακόμα αναβάθμιση για το 2001, 
που θα αυξήσει την παραγωγικότητα κατά επιπλέον 15%. Επίσης, κατά το 2ο 
εξάμηνο του 2000, λανσαρίστηκε το προϊόν Bake Rolls στην Πορτογαλική 
αγορά. Οι προοπτικές για το 2001 είναι θετικές, με την συνέχιση της 
ανάπτυξης μεριδίων αγοράς στην Πορτογαλία, και με την ενίσχυση των 
εξαγωγών στην αγορά της Ισπανίας, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση της 
σημαντικής αποδοχής του κρουασάν από τους καταναλωτές. Η Chipita 
International S.A. συμμετέχει στην Chipima σε ποσοστό 40% και η Matutano 
Portugal (έτσι ονομάζεται η θυγατρική της PepsiCo Inc. και ηγέτης στην 
αγορά των snacks στην Πορτογαλία) σε ποσοστό 60%.
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Ε. ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Η Edita S.A. (έτσι ονομάζεται η κοινοπρακτική εταιρία στην Αίγυπτο, η οποία 
έχει τις εγκαταστάσεις της στην βιομηχανική πόλη της 6ης Οκτώβρη, 80 
χιλιόμετρα από το Κάιρο) ξεκίνησε την τοπική παραγωγή των προϊόντων της 
από τον Ιούνιο του 1997. Το 1999 ήταν μια ιδιαίτερα πετυχημένη και 
σημαντική χρονιά, τόσο λόγω των υψηλότατων πωλήσεων και κερδών, όσο 

και λόγο των νέων προϊόντων που αναπτύχθηκαν, και νέων γραμμών 
παραγωγής που είτε εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν, είτε σχεδιάστηκαν με 
σκοπό να εγκατασταθούν μέσα στο 2000. Δεδομένης της τεράστιας 
αιγυπτιακής αγοράς και της οικονομικής σταθερότητας των τελευταίων 
χρόνων, η κατεύθυνση της εταιρίας και για το 1999 ήταν η ανάπτυξη των 
πωλήσεων στην τοπική αγορά, η εδραίωση των σημάτων της και η απόκτηση 

της φήμης που δικαιούται, η ανάπτυξη των μεριδίων αγοράς στα υφιστάμενα 
προϊόντα, αλλά και το λανσάρισμα νέων προϊόντων προσαρμοσμένων στις 
τοπικές συνθήκες μέσα από την δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής και 
εμπορικής υποδομής. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σύγχρονη μονάδα, με 
δύο πλέον γραμμές παραγωγής η οποία παράγει ατομικό προϊόν 55 γρ., και 
ατομικό 40 γρ., σε τρεις διαφορετικές γεύσεις, και από το 2000, κρουασάν με 
επικάλυψη σοκολάτας και μίνι κρουασάν σε ατομική συσκευασία των 75 γρ. 

Το 1999 η Edita απέφερε πωλήσεις 2,9 δις δραχμών (αύξηση 80% έναντι του 
1998), καθώς επίσης και κέρδη προ φόρων 477 εκ. δραχμών. Το 1999 
χαρακτηρίζεται από σταθεροποίηση των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών 
της Edita, ανάπτυξη της πλήρους γκάμας των προϊόντων κρουασάν, έναρξη 
παραγωγής από την δεύτερη αυτόματη γραμμή, το λανσάρισμα των μίνι 
κρουασάν με πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έντονη διαφήμιση, και 
εδραίωση των εμπορικών σημάτων και του ονόματος της στην αιγυπτιακή 
αγορά. Οι ευοίωνες προοπτικές που είχαν διαμορφωθεί το 1999, 
επιβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια του 2000, και η EDITA πέτυχε την 
περαιτέρω διείσδυση της στην Αιγυπτιακή αγορά, και την εδραίωσή της στην 

συνείδηση των καταναλωτών. Οι πωλήσεις σημείωσαν μικρή αύξηση της 

τάξης του 3%, αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο ήταν η εγκατάσταση μιας 
γραμμής παραγωγής Bake Rolls (της πρώτης στο είδος της που εγκαθίσταται 

στο εξωτερικό), και η έναρξη λειτουργίας της τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα
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πρώτα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεδομένου ότι η γραμμή αυτή 
χρειάστηκε να εκμεταλλευτεί όλη την παραγωγική δυνατότητα για να 
ικανοποιήσει την ζήτηση των Bake Rolls από την αγορά. Οι προοπτικές για το 
2001 είναι ευνοϊκές, και επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

™ στην συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Bake Rolls,

£ στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς του κρουασάν, τόσο με την 
διαφημιστική και εμπορική υποστήριξη των υπαρχόντων προϊόντων, όσο 
και με το λανσάρισμα νέων, καινοτόμων προϊόντων, σχεδιασμένων ειδικά 
για την Αιγυπτιακή αγορά,
£ στην ανάπτυξη των εξαγωγών προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, 
στις οποίες η αποδοχή των προϊόντων αναμένεται να είναι σημαντική.

Η Chipita International S.A. συμμετέχει στην εν λόγω εταιρία με ποσοστό 
25%, και η Οικογένεια Berzi (με μεγάλη εμπειρία και παράδοση στην 
παραγωγή και διάθεση προϊόντων snack στην αιγυπτιακή αγορά) με ποσοστό 
75%.

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης στο μέλλον σε όλες τις χώρες που αποτελούν την CEFTA (ζώνη 
ελευθέρων συναλλαγών 7 κρατών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης), καθώς 
και στην Αίγυπτο.

n -·τ1 ' · -
Πληθυσμός

Α.Ε.Π./ Κεψαλή 
' (δρχ)

Πωλήσεις/ Κεφαλή 
(δρχ)

Μερίδιο
Αγοράς

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 8 εκατ. 638.900

1

433 60%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 22 εκατ. 389.500 136 50%

ΠΟΛΩΝΙΑ 40 εκατ. 1.572.500 129 100%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 63 εκατ. 647.500 68 100%
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Η Chipita International S.A. διαθέτει πλέον τις δικές της παραγωγικές 
εγκαταστάσεις σε έξι χώρες και, με βάση το πρόγραμμα της, το 2001 θα 
λειτουργεί μονάδες σε 8 χώρες, ενώ το 2002 η παρουσία της θα έχει 

εδραιωθεί σε 12 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών εκτός των 
ευρωπαϊκών συνόρων. Ακόμη η εταιρία εξετάζει τη δημιουργία δεύτερης 
γραμμής παραγωγής στην Πορτογαλία. Στην αγορά του Μεξικού, στην οποία 
θα ξεκινήσει τα πρώτα υπερατλαντικά ταξίδια, θα δημιουργηθούν σε πρώτη 
φάση δύο γραμμές, οι οποίες θα καλύψουν σταδιακά την αγορά.

III. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Chipita επεκτείνει τις δραστηριότητές της και μέσω της συμμετοχής της σε 
άλλες εταιρίες. Η συμμετοχή αυτή της προσδίδει και μεγαλύτερη οικονομική 
ανάπτυξη, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και απρόσκοπτη εξασφάλιση 
προϋποθέσεων (όπως πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας) χρήσιμων για την 
παραγωγή και εμπορία δικών της προϊόντων. Σημαντική επένδυση στην 
Ελλάδα το 1999 αποτέλεσε η εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρίας 
διανομής ζαχαρωδών προϊόντων Ανθέμια Α.Ε., η εξαγορά του 72% της 
εταιρίας παραγωγής μαρμελάδων Βιομάρ Α.Ε. και η εξαγορά -μέσω της 
Olympic Α.Ε.- του 100% της καραμελοποιίας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΙΩΠΑ Α.Ε. Η 
επιχείρηση ήδη ελέγχει κατά 100% την Chipita Participations με έδρα την 
Κύπρο, συμμετέχει κατά 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της Olympic, κατά 100% 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Ψυγεία Chipita, κατά 90% στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Φράνκα και κατά 100% στο κεφάλαιο της Πανέμ.

Στα τέλη του 1999 η Chipita εξαγόρασε το 60% της εταιρίας Ανθέμια Α.Ε., η 
οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομών με δραστηριοποίηση 
στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1987 με έδρα τη 
Λαμία και την επωνυμία KIWI ΑΜΑΚ. Μετά την εξαγορά του 100% των 
μετοχών της από την Chipita International S.A. το 1998, μετονομάστηκε σε 
Ψυγεία Chipita Α.Ε. Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις -ψυγεία 

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας- στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας κοντά στις εγκαταστάσεις της 

Chipita International S.A. Οι χώροι της χρησιμοποιούνται για αποθήκευση 

νωπών πρώτων υλών και ειδικά πατάτας. Η εταιρία έχει μετοχικό κεφάλαιο 
265 εκατ. δρχ.
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Η Εισαγωγική Εξαγωγική Εκτυπωτική Tsimis Printing Α.Ε. δραστηριοποιείται 
στο χώρο της επεξεργασίας εύκαμπτων υλικών συσκευασίας για περισσότερα 
από 35 χρόνια, παράγοντας υλικά για πληθώρα εφαρμογών, συχνά με υψηλή 
εξειδίκευση. Η Chipita συμμετέχει στην εταιρία Tsimis Printing Α.Ε. με 
ποσοστό 15%, στο πλαίσιο της λογικής της διασφάλισης υψηλής ποιότητος 
υλικών συσκευασίας και ελαχιστοποίησης των σχετικών αποθεμάτων.

Η Panem Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Τροφίμων και Ποτών ιδρύθηκε το 1994 
με μετοχικό κεφάλαιο 1 δισ. δρχ., στο οποίο η εταιρία συμμετείχε με ποσοστό 
38%. Τον Ιούλιο του 1997 η Chipita εξαγόρασε το 62% του μετοχικού 
κεφαλαίου της, το οποίο δεν κατείχε, και προχώρησε σε στρατηγική 
επανατοποθέτηση της Panem. Η εταιρία έχει σήμερα μετοχικό κεφάλαιο 1,5 

δισ. δρχ. και η Chipita International S.A. έχει το 100% των μετοχών. Η Panem 
μετά την πλήρη εξαγορά της από την Chipita μείωσε σταδιακά την παρουσία 
της στο χώρο του τυποποιημένου ψωμιού ημέρας και μπήκε στην αγορά του 
τυποποιημένου τσουρεκιού, λανσάροντας τη σειρά ατομικών τσουρεκιών 
7DAYS. Έτσι η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία 
τυποποιημένων τσουρεκιών, τα οποία διανέμονται από το δίκτυο διανομής 
της Chipita σε όλη την Ελλάδα. Τη διοίκηση της ασκούν οι κύριοι Δημήτρης 
Θεοδωρόπουλος και Κώστας Αλούπης σε συνεργασία με την Chipita 
International S.A.
Βιομάρ Α.Ε. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997 με μετοχικό κεφάλαιο 250 εκατ. δρχ. 
Το 1999 προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο 
διαμορφώθηκε στα 625 εκατ. δρχ. Η Chipita κατέχει το 72% της Βιομάρ Α.Ε. 
Η έδρα και οι υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στη 
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και στοίχισαν συνολικά 800 εκατ. δρχ. Η εταιρία 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή μαρμελάδας και τη διοίκηση της εταιρίας 
ασκεί σήμερα ο κ. Θ. Μακρής.
Olympic. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη 
Γαστούνη Ηλείας, όπου σε ιδιόκτητο κτίριο, συνολικού εμβαδού 3.700 τ.μ., 
στεγάζονται οι έξι γραμμές παραγωγής της. Στην Olympic απασχολούνται 

σήμερα συνολικά 70 άτομα, ενώ τα προϊόντα της διανέμονται μέσω δικτύου 

αντιπροσώπων και πωλητών σε πανελλαδική βάση. Η Olympic 

εξαγοράσθηκε από την Chipita τον Ιούλιο του 1998. Από πλευράς μετοχικής
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σχέσης, η εταιρία ανήκει κατά 51% στην Chipita και κατά 49% στους 
προηγούμενους ιδιοκτήτες αδελφούς Κ., Γ. και Δ. Μουζάκη. Το μετοχικό 
κεφάλαιο της ανήλθε στα τέλη του 1999 στα 940,6 εκατ. δρχ., ενώ στην 
εταιρία απασχολούνται σήμερα περίπου 100 άτομα. Δυναμική πορεία 
πραγματοποίησε το υπ' αριθμόν 1 προϊόν της Olympic με τη μάρκα Gelo 

(που είναι και η μάρκα-ηγέτης στη συγκεκριμένη αγορά). Ήδη από τις αρχές 
του 2001 η Olympic προετοιμάζει και νέα σημαντικά προϊόντα, ενώ 
παράλληλα προχωρά σε αναβάθμιση και αυτοματοποίηση όλων των 
γραμμών παραγωγής της. Σημαντικό νέο βήμα της εταιρίας Olympic 
αποτέλεσε η εξαγορά της καραμελοποιίας Αχιλλεύς Ιώπα Α.Ε. (το Δεκέμβριο 
του 1999), εξαγορά ιδιαίτερα σημαντική για τη νέα ανταγωνιστική θέση της 
Olympic. Σήμερα, η εταιρία Αχιλλεύς Ιώπας (με μετοχικό κεφάλαιο 132 εκατ. 
δρχ. και κύρια μάρκα τις καραμέλες IBIS) ανήκει κατά 100% στην εταιρία 
Olympic. Η Olympic σήμερα (και μετά την ενοποίηση των διαδικασιών 
παραγωγής του συνόλου των προϊόντων και των δύο εταιριών) έχει ιδιαίτερα 
βελτιωμένες προοπτικές τόσο από πλευράς συνολικού κόστους παραγωγής 
(και λόγω συνεργιών που αναπτύσσονται), όσο και από πλευράς γκάμας 
προϊόντων, αφού σημαντικές μάρκες της νέας εταιρίας προσετέθησαν στην 
υπάρχουσα κατάσταση. Τη γενική διεύθυνση και των δύο εταιριών ασκεί ως 
Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Δ. Κρητικός.
Η Φράνκα Ανώνυμη Εμπορική και Παραγωγική Εταιρία Τυποποιημένων 
Τροφίμων έχει μετοχικό κεφάλαιο 400 εκατ. δρχ., έδρα στο Δήμο Λιοσίων και 
απασχολεί 25 άτομα. Ιδρύθηκε το 1993 και δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων σοκολάτας. Κύρια προϊόντα της είναι τα 
σοκολατίνια πολυτελείας (μάρκα Da Vinci, που παράγονται αποκλειστικά για 
την Chipita), καθώς και άλλα προϊόντα σοκολάτας, πραλίνα φουντουκιού 
κ.λ.π. Η Chipita κατέχει το 100% της εταιρίας (η διοίκηση της οποίας ασκείται 
από τον κ. Δ. Κρητικό).

Η Σύνθεση Ανώνυμη Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρία Αντιπροσωπειών 

Εμπορίας και Παραγωγής Τυποποιημένων Τροφίμων - Ψιλικών ιδρύθηκε το 
1993 και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εμπορία ζαχαρωδών 

προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας γνωστά σήματα του εξωτερικού. Έχει έδρα 
την Κοινότητα Κρυονερίου Αττικής και μετοχικό κεφάλαιο 40 εκατ. δρχ. και
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ανήκει κατά 50% στην Chipita. Τη διοίκηση της εταιρίας ασκούν οι κύριοι Φ. 
Χαρχαλάς και Κ. Χανδρίδης σε συνεργασία με την Chipita International S.A. 
Τον Ιούνιο του 2000 οριστικοποιήθηκε η τεράστιας σημασίας συνεργασία της 

Chipita και της PepsiCo, γεγονός που αναμένεται να δώσει φτερά στην 
ελληνική εταιρία να προωθήσει ένα από τα ιδιαίτερα φιλόδοξα επιχειρηματικά 
σχέδια επέκτασης σε αγορές εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Τα νέα σχέδια 
της προδίδουν έναν ιδιαίτερα πολυεθνικό χαρακτήρα, καθώς ξετυλίγονται στο 
προσκήνιο δραστηριοποίησης της εταιρίας σε νέες αγορές, όπως του Μεξικού 
και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής, στις οποίες η PepsiCo διαθέτει 
πολύ καλά οργανωμένα δίκτυα διανομής και προώθησης προϊόντων. Η 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των εταιριών Chipita και PepsiCo Inc. είναι για 
όλες τις χώρες της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής σε αναλογία 35% και 65%, 
όπως ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2000 σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. της εταιρίας κ. Σ. Θεοδωρόπουλος. Η συνεργασία προβλέπει σε 
πρώτη φάση την άμεση έναρξη λειτουργίας μονάδας παραγωγής στη χώρα 
του Μεξικού κόστους 12 δις.δρχ., ενώ τη διανομή των προϊόντων θα αναλάβει 
η θυγατρική της PepsiCo, η Gamesa. Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών 
αρχικά θα είναι διάρκειας 15 ετών με πενταετείς ανανεώσεις και όπως 
προβλέπεται μετά την ίδρυση της πρώτης παραγωγικής μονάδας, θα 
ακολουθήσουν και άλλες στις συγκεκριμένες περιοχές της αμερικανικής 
ηπείρου με στόχο την επέκταση της διάθεσης των προϊόντων σε περιοχές 
που παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια απορρόφησης. Στο Μεξικό θα 
δημιουργηθούν, σε πρώτη φάση, δύο γραμμές παραγωγής οι οποίες θα 
καλύψουν σταδιακά την αγορά και, όπως έχει εκτιμηθεί, τα πρώτα ουσιαστικά 
αποτελέσματα θα αρχίσουν να αποδίδουν μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας. 
Οι αγορές της Ονδούρας, της Χιλής και του Παναμά θα περιληφθούν μεταξύ 
των χωρών που θα απορροφήσουν τα προϊόντα της Chipita για να 
ακολουθήσουν στη συνέχεια και άλλες χώρες.

Μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας με την PepsiCo, η Chipita 

προχώρησε στην εξαγορά εταιριών στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

ανακοίνωση της Chipita International S.A., υπογράφηκε στις 5 Ιανουάριου του 

2001 η συμφωνία εξαγοράς του 100% των ρωσικών εταιριών ΖΑΟ 

Krasnosclskaya και ZAO Eldi, που εδρεύουν στην Αγία Πετρούπολη, από τη
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θυγατρική της Chipita Russia (Cyprus) Ltd. Η βιομηχανική μονάδα της Eldi 
εκτείνεται σε 7.000 τ.μ. και είναι σύγχρονη, δεδομένου ότι κατασκευάστηκε το 
1998. Απασχολεί μάλιστα ήδη 120 εργαζομένους, ο αριθμός των οποίων θα 
αυξηθεί όταν αρχίσει η εγκατάσταση γραμμής παραγωγής κρουασάν και η 
εταιρία εισέλθει σε νέο στάδιο ανάπτυξης. Το κόστος της εξαγοράς ανήλθε σε 
9,57 εκατ. ευρώ ή 3,3 δισ. δρχ. περίπου, ενώ η Chipita θα επενδύσει στις 
συγκεκριμένες εταιρίες συνολικά 15,9 εκατ. ευρώ ή περίπου 5,5 δισ. δρχ. Η 
Chipita εισέρχεται με αυτή την εξαγορά σε μία αγορά 150 εκατ. καταναλωτών, 
οι οποίοι ήδη τα προηγούμενα 5 χρόνια έχουν υποδεχτεί θετικότατα τα 
εξαγόμενα προϊόντα της εταιρίας. Η ZAO Eldi είναι εταιρία που παράγει 
διάφορους τύπους αρτοσκευασμάτων, όπως κέικ και swiss rolls, ενώ η ΖΑΟ 
Krasnosclskaya είναι η εταιρία διανομής και εμπορίας των προϊόντων της 
Eldi. Οι πωλήσεις των ρωσικών εταιριών εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 
περίπου 8,5 εκατ. ευρώ ή 2,9 δισ. δρχ. το 2001 και 14,9 εκατ. ευρώ ή 5 δισ. 
δρχ. το 2002, ενώ τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να διαμορφωθούν σε 0,53 
εκατ. ευρώ ή 180 εκατ. δρχ. το 2001 και 1,27 εκατ. ευρώ ή 430 εκατ. δρχ. το 
2002. Εκτός από την Chipita Russia στην επένδυση συμμετέχουν η Global 
Finance με 30,3%, ο Όμιλος ΔΕΛΤΑ με 13,37%, ο Όμιλος Olayan με 5%. Η 

Chipita International S.A. διατηρεί το 51,33%.
Επίσης, η Chipita ενισχύει τη συνεργασία με τη Δέλτα Συμμετοχών, όσον 
αφορά στην αγορά των Βαλκανίων, μέσω εμπορικής συμφωνίας, η οποία 
προβλέπει τη διανομή από τα μέσα Φεβρουάριου του 2001 στην αγορά της 
Γιουγκοσλαβίας των προϊόντων ατομικών και "μίνΓ κρουασάν της Chipita. Η 

διανομή θα γίνεται μέσω του δικτύου διανομής της γιουγκοσλαβικής 
θυγατρικής του ομίλου Δέλτα Delyug. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της 
Chipita, η εταιρία Delyug διαθέτει εργοστασιακή μονάδα παραγωγής παγωτού 
στο Βελιγράδι, καθώς και δίκτυο διανομής των προϊόντων της, από τα οποία 
η Chipita αρχικά θα εκμεταλλευθεί τα 1.500 σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. 
Εκτιμάται, ότι εντός του 2001 θα πραγματοποιηθούν πωλήσεις κρουασάν της 
τάξεως του 1,3 δισ. δρχ. Τέλος, υπογραμμίζεται, ότι, εφόσον η αγορά του 

κρουασάν στη Γιουγκοσλαβία αναπτυχθεί με τις σημερινές προσδοκίες της 

εταιρίας, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ίδρυσης, και με τη συμμετοχή της Δέλτα,
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νέου εργοστασίου στο Βελιγράδι κοντά στο ήδη υπάρχον εργοστάσιο 
παγωτού της Δέλτα.

IV. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΝΟΜΗ

Το εργοστάσιο της Chipita στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας χτίστηκε σταδιακά από το 1990 
έως και τους πρώτους μήνες του 1999 και σήμερα καλύπτει 56.700 τ.μ. 
στεγασμένου χώρου μαζί με τις βοηθητικές του κτιριακές εγκαταστάσεις σε 
έκταση 134 στρεμμάτων. Στο εργοστάσιο αυτό υπάρχουν 15 γραμμές 
παραγωγής προϊόντων.

Η πανελλαδική κάλυψη και ο ταχύτατος ανεφοδιασμός της αγοράς με 
προϊόντα της εταιρίας, επιτυγχάνονται μέσω ενός δικτύου 14 κέντρων 
διανομής σε στρατηγικές γεωγραφικά θέσεις, ενώ σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει η ύπαρξη 22 αντιπροσώπων τόσο στην ηπειρωτική, όσο και 
την νησιωτική Ελλάδα, μέσω των οποίων διακινούνται σε τοπικό πια επίπεδο, 
τα προϊόντα της Chipita. Η ταχεία διανομή και το δίκτυό της, είναι μια 
παράμετρος την οποία η επιχείρηση διαρκώς επανεξετάζει και βελτιώνει, 
αφού εδώ υπάρχει ο μόνιμος στόχος της εντός 24 ωρών εξυπηρέτησης της 
πελατείας της σε όλη τη χερσαία Ελλάδα. Αυτός ο παράγοντας είναι ένα 
ακόμη διαφοροποιώ δεδομένο της Chipita απέναντι στο ανταγωνιστικό της 
περιβάλλον. Από το 1997 λειτουργεί κοντά στις παραγωγικές εγκαταστάσεις 
της εταιρίας το Κέντρο Διανομής στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας σε στεγασμένο χώρο 

5.600 τ.μ. σε έκταση 20 στρεμμάτων. Το 1998 λειτούργησε επίσης το νέο 

ιδιόκτητο κέντρο διανομής στο Μενίδι Αττικής, με στεγασμένο χώρο 3.000 τ.μ. 

σε έκταση 11 στρεμ. Το 1999 ολοκληρώθηκε η ανέγερση ενός νέου Κέντρου 
Διανομής στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, το οποίο σε συνδυασμό με τα δύο υπάρχοντα,
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εξυπηρετεί τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες διανομής και διακίνησης της 
εταιρίας.

Η Chipita International S.A. εφαρμόζει μία στρατηγική ορισμένη σύμφωνα με 
την θεωρία. Η στρατηγική της και η φιλοσοφία που την διέπει, δίνουν την 
ώθηση για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων και καθορίζουν το 
βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
πελατών και τις προσδοκίες των συμμέτοχων, μέσα στο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον με την αναδιάρθρωση των πόρων της. Έχει ως βασική γενικότερη 
στρατηγική το διεθνή προσανατολισμό. Η επιχείρηση έχει προχωρήσει 
σημαντικά την οργανική της ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη με 
συνεργασίες και εξαγορές τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Δεν 
επιδιώκει μία μόνο επιμέρους στρατηγική, αλλά ταυτόχρονα την ανάπτυξη 
των προϊόντων και των αγορών και τη διατήρηση ή βελτίωση των θέσεων 
που ήδη κατέχουν οι μάρκες της. Φυσικά κάθε επιμέρους στρατηγική 
εφαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, 

την επιχείρηση και το προϊόν και εξυπηρετούν τους στόχους της Chipita. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι η φιλοσοφία της εταιρίας διέπει όλες τις στρατηγικές 
επιλογές. Δηλαδή παρατηρείται ανάπτυξη και "εξωστρέφεια" ως προς τα 
προϊόντα και τις αγορές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται η εταιρία, αλλά και 
διαρκώς επεκτείνεται, διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των θέσεων που 
κατέχουν οι μάρκες στις υφιστάμενες αγορές και προϊοντικές κατηγορίες, 
ταχεία, ευρεία και γεωγραφικά εκτεταμένη διανομή, έμφαση στη σχέσεις 

«συνεργασίας» με το εμπόριο και την αγορά (εξαίρεση αποτελεί ίσως το 2000 

όπως θα δούμε, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές των 

προμηθευτών) και τέλος συνεχής επανεξέταση, έλεγχος και βελτίωση του
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δικτύου διανομής που πρέπει να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της αγοράς.
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III. βΟΓΙΖΊίΧλίΑΝΆΛΥΣΗ
Η λογιστική ανάλυση είναι το δεύτερο σημαντικό βήμα για την ανάλυση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η σωστά εφαρμοσμένη λογιστική 
ανάλυση, βελτιώνει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων που προκύπτουν 
από την χρηματοοικονομική ανάλυση, που είναι το επόμενο βήμα στην 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και αξιολογεί το βαθμό στον 
οποίο οι λογιστικές καταστάσεις δείχνουν την επιχειρησιακή πραγματικότητα.

1. ΈΞΈΤβΖΚ ΊΟΎ mttOftOimi‘KO(Y Έβ,ΈΤΧΟΎ ΊΏΝ 

σΡΊφΊ'ΩΧΈΛΈΤΚΊ'ΩΧ

Το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αναφέρει και στις 
δέκα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (1991-2000):

“Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το Προσάρτημα της 
Ανώνυμης Βιομηχανικής και Εμπορικής Εταιρίας Τυποποιημένων Τροφών 
«Chipita International S.A.». Ο έλεγχος μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε 
και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των 
υποκαταστημάτων της Εταιρίας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των κανόνων 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή 
μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες 
για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η Εταιρία 
εφάρμοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του 
περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς 
τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, με τις Οικονομικές Καταστάσεις. Το 
Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την 
παραγ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά την γνώμη μας οι 

Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της Εταιρίας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθούν υπόψη οι 

σημειώσεις της Εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική 

θέση της Εταιρίας, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή 
την ημερομηνία βάση των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των
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λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν 
από εκείνες που η Εταιρία εφάρμοσε την προηγούμενη χρήση.”
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2. ΧΚΟΛΟΎΘΟΎΜΈΰΨΕ^ <ΒΑ<ΣΙ<Κ£ίΣΛΟΓΙ<ΣΊϊχΈ<ΣΜΧΕ<Σ

Για την κατάρτιση των Ισολογισμών των χρήσεων 1991 έως 2000, όπως και 
για τους συνοδεύοντες λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης, 
εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες βασικές λογιστικές αρχές:

a Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία 
κτήσης τους, εκτός από τα γήπεδα και τα κτίσματα που εμφανίζονται στην 
αξία η οποία προσδιορίστηκε μετά την αναπροσαρμογή τους, που έγινε 
στις χρήσεις του 1992, 1996 και 2000 με βάση τις διατάξεις του Ν. 
2065/92. Οι αποσβέσεις όλων των ενσώματων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1998.

a Αποτίμηση αποθεμάτων- Κόστος παραγωγής προϊόντων.
Για τα υπόλοιπα των αποθεμάτων εφαρμόστηκε η μέθοδος της Μέσης 
Τιμής. Στο κόστος παραγωγής έχουν συμπεριληφθεί αποσβέσεις των 
παραγωγικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που έχουν υπολογιστεί με 
βάση το Π.Δ. 100/1998.

a Συμμετοχές και χρεόγραφα.

Με εξαίρεση τις συμμετοχές σε λοιπές εκτός από Α.Ε. επιχειρήσεις και 
τους τίτλους με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης, αποτιμήθηκαν στη 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας. Ως τρέχουσα 
τιμή λήφθηκε:
Α) Για τις μετοχές Α.Ε., που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η 
αξία κτήσης των μετοχών.
Β) Οι τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και μη εισηγμένοι στο 
χρηματιστήριο αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσης τους.
Γ) Για τους τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο, ο μέσος όρος της 
χρηματιστηριακής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης.

a Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα.

Οι απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή 

fixing του ξένου νομίσματος, σύμφωνα με τη διάταξη του Κ.Ν. 2190/20. Οι 

χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν μεταφέρθηκαν 

στα αποτελέσματα χρήσης. Στα αποτελέσματα χρήσης μεταφέρθηκαν
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επίσης οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της

ΧΡήσης.
a Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων ως 
μακροπρόθεσμα.

Οι υποχρεώσεις με προθεσμία εξόφλησής τους, από την ημέρα 
κλεισίματος του ισολογισμού, μεγαλύτερη του έτους έχουν καταχωρηθεί 
στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων, όλες οι λοιπές έχουν 
συμπεριληφθεί στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια 
ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

■ Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού.
Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημιώσεις αποχωρούντος και 
απολυόμενου προσωπικού, ακολουθούμενης παγίως της αρχής της 
επιβάρυνσης κάθε χρήσης με τα ποσά αποζημιώσεων που καταβάλλονται 
στη διάρκειά της.

Στην περίπτωση της Chipita International S.A. είναι εμφανές ότι οι λογιστικές 
καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική περιουσιακή διάρθρωση και 
οικονομική θέση της επιχείρησης, δηλαδή την επιχειρησιακή πραγματικότητα, 
κατά την δεκαετία 1991 έως 2000, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο και τη νομοθεσία του Κωδ. Ν. 2190/1920 και του 
Π.Δ.100/1998.
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ιν x^^mooixoxomitqiανααχ&κ
Για την ανάλυσή μας, εκτός από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις 
της Chipita International S.A. για την τελευταία δεκαετία, θα 
χρησιμοποιήσουμε και τα ενοποιημένα στοιχεία τριών εταιριών-ανταγωνιστών 

του κλάδου βιομηχανίας ειδών διατροφής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 
για τα έτη 1999 και 2000, όπου δραστηριοποιούνται στις ίδιες κύριες 
δραστηριότητες με την Chipita International S.A., σύμφωνα με την ίδια την 
επιχείρηση και την ICAP. Οι όμοιες κύριες δραστηριότητες είναι Αρτοποιία- 
νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, παραγωγή και Κακάο, σοκολάτα και ζαχαρωτά, 
παραγωγή. Τέλος, οι επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν τον υποκλάδο 
σύγκρισης της Chipita International S.A. είναι η Παυλίδου Σοκολατοποιία 
Α.Ε., η Κατσέλη, X., Υιοί, Α.Β.Ε.Ε. και η Καραμολέγκος Αρτοβιομηχανία Α.Ε.

1. Μ(ΑΛΥΚΗ Ι<ΣΟΛΟΤΙ<ΣΜΩΰΙ

α. ΈΝΕΦΓΜΠ'ΚΡ

□ Έξοδα Εγκατάστασης ■ Ενσώματες β κινητοποιήσεις

Ώ2ιαθέσιμα Ώβποθέμοετα

■ βπαττήσεις □ Χρεόγραφα

Εβοιπές Μακροπρόθεσμες βπαπήσεις □ Μεταβατικοίβογαριασμοί Ενεργητικού

ΊζΑΙΆ <ΣΤΆ ‘ΣΗ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ztmmm-Kpr

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199S 1999 2000
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• Έξοδα Εγκατάστασης: Τα έξοδα εγκαταστάσεως σημείωσαν αύξηση 666% 
κατά την ΙΟετία 1991-2000. Ο ρυθμός αύξησής τους όμως ήταν 
μικρότερος από τον αντίστοιχο του συνολικού ενεργητικού και του 
συνόλου των καθαρών παγίων. Αποτελούν δε το 4% περίπου του 
συνολικού ενεργητικού το 2000, ποσοστό που παραμένει σταθερό κατά 
την τελευταία βετία (2,69% μόνο για τις τρεις ανταγωνίστριες εταιρίες).

• Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Παρουσίασαν μια σταθερή ανοδική τάση την 
ΙΟετία 1991-2000 με ιδιαίτερη έκρηξη τα έτη 1998 και 1999, λόγω των 
σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Ο ρυθμός αύξησής 

τους την δεκαετία ήταν ίδιος με εκείνου του συνολικού ενεργητικού. Το 

ποσοστό συμμετοχής τους όμως στο συνολικό ενεργητικό μειώνεται από 
το 1996 και μετά, αλλά παρόλα αυτά το ποσοστό αυτό το 2000 είναι 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του υποκλάδου σύγκρισης.
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Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να επισημάνουμε την αναπροσαρμογή των 
παγίων περιουσιακών στοιχείων το 1992, το 1996 και το 2000, κάτι που 
οδήγησε σε λογιστική και όχι πραγματική αύξηση των παραπάνω 
λογαριασμών κατά τα έτη αυτά.

• Σύνολο Καθαρών Παγίων: Κυμαίνονται διαχρονικά γύρω στο 50% ως 
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, με μία τάση μείωσης από το 1996, 
φτάνοντας το 43,62% το 2000. Η αντίστοιχη τιμή του υποκλάδου 
διατροφής είναι 40% περίπου, κάτι που δείχνει ότι η Chipita είναι 
περισσότερο εντάσεως παγίου κεφαλαίου από ότι οι ανταγωνιστές της. Η 
υψηλή αυτή παγιοποίηση που παρουσιάζει η εταιρία, αφ’ ενός μεν 
υποδηλώνει την υψηλή αξία της μετοχής σε εμπράγματα στοιχεία και αφ’ 
ετέρου υποδηλώνει τη δυναμική της εταιρίας για επέκταση των 
δραστηριοτήτων της και αύξηση των μελλοντικών πωλήσεων.

Η 'Σύνολο Ενεργητικού 

□ "Κβϋαρά ΤΓάγΊα:

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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KATAZTAtt “ΚΟΙΝΟΎ 94(ΕΤΕΘ0Ύ(Σ
ίοϊχλοφοφ. wmmmxcrf

□ Χρεόγραφα

□ βπαττήσας 

■ Αποθέματα 

Ξ βιαθέσιμα

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

• Διαθέσιμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα, ως ποσοστό του συνολικού και του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα τα 
πρώτα δύο έτη και το 1997, ενώ την τετραετία 1993-1996 είναι σε 
χαμηλότερα επίπεδα. Από το 1997 έως και το 1999 μειώνονται ακόμη 
περισσότερο και μάλιστα επικίνδυνα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 1991-1992 
αποτελούσαν το 0,7% του συνολικού ενεργητικού και το 1,5% περίπου 
του κυκλοφορούντος, μειώθηκαν την τετραετία 1993-1996 σε 0,4% και 
1 %-1,2% αντίστοιχα και ακόμη περισσότερο την διετία 1998-1999 σε 0,2% 
και 0,6%-0,8% αντίστοιχα. Το 2000 τα ταμειακά διαθέσιμα αυξάνονται 
σημαντικά κατά 166% ή 126.521 χιλ.δρχ. από το 1999 και φτάνουν να 

αποτελούν το 0,33% του συνολικού ενεργητικού και το 1,38% του 
κυκλοφορούντος. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον υποκλάδο τροφίμων το 

2000 είναι 7,69% και 14,69%! Άρα η Chipita πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων της (παρόλο που τα
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αύξησε κατά μιάμιση φορά και πλέον το τελευταίο έτος), και ενδεχομένως 
πρέπει να αυξήσει το ύψος τους.

70.000. 000

60.000. 000 

Μ 000.000
40.000. 000

30.000. 000

20.000. 000 

10.000.000

- Γ-_

- 'i. ή
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UjQjJUjl_L□ 1

□ όιαθεσψα

Β "Κυκλοφορούν Ενεργητικό

□ "Σύνολο Ενεργητικού

1991 1993 1995 1997 1999

• Αποθέματα: Τα αποθέματα κυμαίνονται σταθερά στο 7,5%-9,5% του 
συνολικού ενεργητικού την ΙΟετία ’91-ΌΟ, με εξαίρεση τα έτη 1994, 1999 
και 2000. Το 1994 έφτασαν στο 12,5% του συνολικού ενεργητικού. Η 
αύξηση ήταν ίση με 124% σε σχέση με το ύψος των αποθεμάτων το 
προηγούμενο έτος και οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση των 
πρώτων υλών εν όψει της εισαγωγής νέων προϊόντων το επόμενο έτος 
(1995) στην αγορά. Σημαντική όμως είναι η μείωση το 1999 στο 5,8% και 
το 2000 στο 5,2% του συνολικού ενεργητικού, λόγω της καλύτερης 
διαχείρισής τους (5,18% το 2000 και 7,37% το 1999 για τον υποκλάδο 
σύγκρισης). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 835% κατά την ΙΟετία, ενώ τα 
αποθέματα αυξήθηκαν με μεγαλύτερους ρυθμούς, δηλαδή κατά 1100%. 
Το 1999 όμως, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,62%, τα αποθέματα 
μειώθηκαν κατά 10%! Το 2000, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% τα 
αποθέματα αυξήθηκαν περισσότερο (4%). Για τον υποκλάδο το 2000 
είχαμε μία αύξηση των πωλήσεων κατά 4% και μία μείωση του ύψους των 
αποθεμάτων κατά 10%.
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• Απαιτήσεις: Παρόλο που συνεχώς μειώνονται διαχρονικά ως ποσοστό του 
συνολικού ενεργητικού, φτάνοντας το 2000 να αποτελούν το 18% (με 
εξαίρεση τα έτη 1992 και 2000 και 37,08% το αντίστοιχο ποσοστό για τον 
υποκλάδο!), αν εξετάσουμε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων 
θα δούμε ότι μειώνεται σε 3,21 το 2000, που είναι η χαμηλότερη της 

ΙΟετίας. Ο αντίστοιχος δείκτης του υποκλάδου είναι μόνο 2,01. 
Ταυτόχρονα, φυσικά, και η περίοδος είσπραξης αυξάνεται σε 112,15 

ημέρες (172 ημέρες για τον υποκλάδο τροφίμων!). Παρόλο που οι δείκτες 
της επιχείρησης είναι εμφανέστατα καλύτεροι από εκείνους του 
υποκλάδου, η Chipita θα πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της ως 
προς τους εισπρακτέους λογαριασμούς, καθώς αυτή χειροτερεύει 
διαχρονικά.

• Χρεόγραφα: Την τελευταία 3ετία έχουμε μια ραγδαία αύξησή τους εξαιτίας 

της άνθησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Συγκεκριμένα, από
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μηδαμινά ποσά την πρώτη 7ετία, τα χρεόγραφα έφτασαν να αποτελούν το 
1,54% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 0,37% του συνολικού 
ενεργητικού το 2000 (4,62% και 2,42% αντίστοιχα για τον υποκλάδο). 

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι οι εταιρίες του υποκλάδου χρησιμοποιούν 
περισσότερο το Χ.Α.Α. ως βραχυχρόνιο επενδυτικό εργαλείο από ότι η 
Chipita International S.A.

• Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού: Αποτελεί το 23,85% του 
ενεργητικού έναντι 45,19% το 1991 και συνεπώς βαίνει μειούμενο 
διαχρονικά (52,38% το 2000 για τον υποκλάδο τροφίμων). Ο ρυθμός 
αύξησής του είναι μικρότερος από των αντίστοιχων ρυθμών αύξησης των 
συνολικών καθαρών παγίων, των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και 
του γενικού συνολικού ενεργητικού. Δηλαδή, επιβεβαιώνεται η διαπίστωσή 
μας ότι η Chipita είναι εντάσεως παγίου κεφαλαίου.

• Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις: Αυξάνονται διαχρονικά ως ποσοστό 
του ενεργητικού με ιδιαίτερη έκρηξη το 1993 και την τελευταία τετραετία 
και με εξαίρεση την μικρή μείωση την διετία 1994-1995. Σήμερα 

αποτελούν το 28,23% του συνολικού ενεργητικού. Το αντίστοιχο ποσοστό 
για τον υποκλάδο είναι μόνο 7,49%! Το υψηλό αυτό ποσοστό για την 

Chipita οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συμμετοχών της εταιρίας, η 

οποία έχει μπει δυναμικά στον στίβο των συμμαχιών και των εξαγορών 
επιχειρήσεων, γεγονός που αποτελεί και στρατηγικό της στόχο.
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• Γενικό Σύνολο Ενεργητικού: Έχει μια σταθερά ανοδική τάση σε όλη την 
δεκαετία, με ρυθμούς αύξησης μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους των 
καθαρών παγίων, του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των πωλήσεων, 
αλλά μικρότερους από εκείνους των λοιπών μακροπρόθεσμων 
απαιτήσεων. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η ετήσια ποσοστιαία αύξησή του τα 
πρώτα έτη της δεκαετίας, αλλά η απόλυτη ετήσια μεταβολή τα τελευταία 

έτη ήταν μεγαλύτερη.
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6. πΆΘΜΠχρ

ΚΟΙΝΟΎ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΤΤβΘΜΏΧΡΤ

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

□ Μακροπρόθεσμα 
Δόενεια

■ ‘Βραχυπρόθεσμα 
Δάνεια

□ (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 
πλην Δανείων

□ Μεταβαηκοί 
Λογαριασμοί 
ϋΐαθητπωύ

■ Προβλέψεις για 
'Κινδύνους και 
Έξοδα

E3 'Σύνολο Ίδιων 
Ίζρψαλαίεσν

• Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων: Ως ποσοστό του συνολικού παθητικού 
αυξάνεται διαχρονικά από 27,86% το 1991 σε 54,12% το 2000 (για τον 
υποκλάδο τροφίμων το 2000 είναι 59,32%). Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 
αποτελείται από κέρδη τα οποία επανεπενδύονται στην εταιρία με την 
μορφή αποθεματικών, καθώς και από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με 
καταβολή μετρητών. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που 
πραγματοποίησε η εταιρία το Μάιο του 1994, το Σεπτέμβριο του 1997 και 
το Φεβρουάριο του 1999 ύψους 2,1 δις, 7,1 δις και 12,2 δις δραχμές 
αντίστοιχα, αύξησαν σημαντικά το μετοχικό κεφάλαιο της Chipita. Όσον 

αφορά τη διαχρονική τάση, το σύνολο ίδιων κεφαλαίων αυξάνεται με 

γρηγορότερους ρυθμούς απ’ ότι το συνολικό παθητικό, τα καθαρά πάγια, 

το κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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Ξ 'Σύνολο 
Ίδιων
Χρφαλαύσν

Β Σύνολο 
(Παθητικού

Φ(ΡβΧ(Υΰΐ(ΡΟΘ. η&Τ0Χ(ΡΈΩ<ΣΈΩΝ

Β Έραχυπρό θεσμα 
Βάνεια

□ (Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 
πληνΒανεϊων

• Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων: Αυξάνονται με μικρότερους 
ρυθμούς από ότι το συνολικό παθητικό σε όλη την πρώτη 9ετία, ενώ το 
2000 αυξάνονται ραγδαία κατά 63%, εξαιτίας της αύξησης των 
πληρωτέων λογαριασμών (προμηθευτές αύξηση κατά 159% μέσα σε ένα 
μόνο έτος!). Αποτελούν το 9,9% του συνολικού παθητικού το 2000. Ως 
ποσοστό των συνολικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, υπερισχύουν 

έναντι των βραχυπρόθεσμων δανείων μόνο τα έτη 1997-1999, εξαιτίας της 

σημαντικής αλλαγής της κεφαλαιακής δομής της Chipita International S.A. 

To 2000 πραγματοποιείται ταυτόχρονα σημαντική έκρηξη τόσο των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων πλην δανείων, όσο και των 
βραχυπρόθεσμων δανείων. Συμπερασματικά, οι βραχυπρόθεσμες
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υποχρεώσεις πλην δανείων αυξάνονται σε σημαντικά υψηλά επίπεδα το 
τελευταίο έτος και ενδεχομένως μελλοντικά να επηρεάσουν την 
ρευστότητα της εταιρίας.

• Βραχυπρόθεσμα Δάνεια: Μειώνονται τα τελευταία χρόνια σε απόλυτα 

ποσά με εξαίρεση το 1999 και το 2000. Το 1999 παρατηρείται μια αύξηση 
54% ή 1.121.734 χιλ.δρχ. σε σχέση με το 1998, εξαιτίας της σύναψης 
χαμηλού βραχυπρόθεσμου δανείου. Το 2000 πραγματοποιείται μία 
έκρηξη κατά 173% ή 5.538.119 χιλ.δρχ., εξαιτίας της σύναψης 
βραχυπρόθεσμων δανείων. Επιπλέον, ενώ αρχικά κυμαίνονται σε 
μεγαλύτερα επίπεδα σε απόλυτα ποσά σε σχέση με τα μακροπρόθεσμα 
δάνεια, στη συνέχεια ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός αποτελεί ολοένα και 
μικρότερο ποσοστό του συνολικού δανεισμού. Εξαίρεση αποτελεί όπως 
προαναφέραμε το 2000, όπου αποτελούν το 14,16% του συνολικού 
ενεργητικού.
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• Μακροπρόθεσμα Δάνεια: Αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς, γρηγορότερα 
από τα ίδια κεφάλαια και το συνολικό παθητικό, την πρώτη πενταετία και 
τα έτη 1996 (σύναψη μακροχρόνιου δανείου ύψους 2,3 δις) και 1998 
(μακροχρόνιο δάνειο ύψους 12,2 δις), ενώ παρατηρείται μείωση τα έτη 

1997 και 1999, όπου και πραγματοποιούνται οι αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου. Το 2000 αποτελούν το 21,53% του συνολικού ενεργητικού για 
την Chipita, ενώ για τον υποκλάδο σύγκρισης μόνο το 1,72%! 
Συμπεραίνουμε ότι η Chipita International S.A. προφανώς εντείνει 
σημαντικά τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της σταδιακά.

Συμπερασματικά, φαίνεται μια εμφανής τάση να μειώνεται το ποσοστό 
που αντιπροσωπεύουν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα το 
ενεργητικό να χρηματοδοτείται με κεφάλαια μακροχρόνιου ορίζοντα, κυρίως 
ίδια, τα οποία φαίνονται να κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε ποσοστιαία βάση. 
Όλα αυτά συμβαίνουν μέχρι και το 1999. Το 2000 εξαιτίας της δυσμενούς 
εξέλιξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και των δυσμενέστερων όρων 
δανεισμού στα μακροπρόθεσμα δάνεια, η εταιρία αναγκάστηκε να αποκλίνει 
από το στόχο της μείωσης του δανεισμού της και της άντλησης κεφαλαίων 
από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και να συνάψει σημαντικού ύψους 
βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής των ιδίων 

κεφαλαίων και των μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων στην κεφαλαιακή 
διάρθρωση της επιχείρησης είναι λογικός, αφού η εταιρία αναπτύσσεται με 

γοργούς ρυθμούς στο εξωτερικό και χρειάζεται πρόσθετα κεφάλαια. 

Σημαντική θα είναι η πορεία του Χ.Α.Α. στο μέλλον για την επίτευξη αυτού του 
στόχου.
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2.

Μέχρι το 1994 η εταιρία πέτυχε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου, 
δεκαπλασιάζοντας τις πωλήσεις μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η ανάπτυξη της 
περιόδου αυτής οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των πωλήσεων 
τυποποιημένου κρουασάν, ενός προϊόντος που η εταιρία ανέδειξε στην αγορά 
(το λάνσαρε, βιομηχανοποίησε και ανέπτυξε σχεδόν από το μηδέν), με 
αποτέλεσμα η Chipita να έχει από χρόνια καθιερωθεί ως ο αδιαμφισβήτητος 
ηγέτης του κλάδου. Καθ’ όλη την διάρκεια της τετραετίας το μερίδιο αγοράς 

κυμαινόταν μεταξύ 65%-70%. Οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση και κατά την περίοδο 1995-1998, όπου και 
διπλασιάσθηκαν. Τα κρουασάν που τροφοδοτούσαν την ταχύτατη αύξηση 
των εργασιών της εταιρίας μέχρι το 1994, αποτελούν μετά το 1995 πλέον ένα 
ώριμο προϊόν. Το 1994 ήταν έτος εισαγωγής στην αγορά του νέου προϊόντος 
choco κρουασάν, το οποίο και παρουσίασε μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα 
οι πωλήσεις να αυξηθούν σημαντικά. Το 1995 οι πωλήσεις παρουσίασαν 
κάμψη κατά 8% (είναι η μοναδική εξαίρεση σε μία σταθεροποιητική ανοδική 

πορεία από το 1991). Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι: Πρώτον, η υποχώρηση της 
ελληνικής αγοράς κρουασάν, η ραγδαία ανάπτυξη της οποίας είχε ήδη 
ανακοπεί από το 1994. Δεύτερον, η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων του 
Pandorino, ενός επιτυχημένου εισαγόμενου προϊόντος, λόγω προβλημάτων 
του Ιταλού προμηθευτή της εταιρίας. Το 1996 και 1997 ήταν έτη παραγωγής 
και διάθεσης των Bake Rolls με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να παρουσιάσουν 
μεγάλη αύξηση. Το 1998 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κυρίως λόγω της αύξησης 
των εξαγωγών. Οι εξαγωγές το έτος αυτό έφτασαν τα 12,4 δις.δρχ. ή το 40% 
του συνολικού τζίρου, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 91%. Κατά το 
1999, η αύξηση των πωλήσεων ήταν για την Chipita 1,63%, σε σχέση πάντα 
με το 1998. Αυτό οφείλεται στον κορεσμό της ελληνικής αγοράς και στην 
μικρή υποχώρηση κατά 10% της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 1998, 

εξαιτίας της αποσταθεροποίησης της ρωσικής αγοράς. Το 2000 οι πωλήσεις 

είναι αυξημένες κατά 1% μόνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μικρό και 

το αντίστοιχο ποσοστό για τον υποκλάδο, 4%), εξαιτίας πάλι του κορεσμού 

της ελληνικής αγοράς και της μείωσης των εξαγωγών κατά 0,8 δις.δρχ. Όπως 
περιγράφεται παραπάνω, η δυναμική εξέλιξη των πωλήσεων μέχρι το 1998
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είναι αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων σε ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής. Η σταθεροποίηση της 
τελευταίας διετίας, οφείλεται στην μη απόδοση μέχρι σήμερα των 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό.

Το κόστος πωληθέντων αντιπροσωπεύει το 62%-68% των πωλήσεων 
διαχρονικά για την Chipita, ενώ παρατηρείται σημαντική και ταυτόχρονα 
επικίνδυνη αύξηση την τελευταία διετία, εξαιτίας των συνεχών αλλαγών του 
μίγματος προϊόντων (product mix) και του υψηλότερου κόστους των πρώτων 
υλών και υλικών συσκευασίας. Ειδικότερα το 2000, το κόστος παραγωγής 
αυξήθηκε εξαιτίας της ανόδου των τιμών των παραγωγικών συντελεστών 
συνδεδεμένων με το πετρέλαιο.

1991 1993 1995 1997 1999
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ΤΓωλήσεις

Κβστος
ΤΓωλήσεων

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν και αυτές φτάνοντας στο 11,24% των πωλήσεων, 
εξαιτίας των συνεχών επενδύσεων που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την 
ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγής. Από το 1998 
έως το 1999 και από το 1999 έως το 2000, οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά το 
ίδιο ποσοστό (31%), αλλά η μεταβολή σε απόλυτα ποσά την ίδια περίοδο 
αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Οι αποσβέσεις του υποκλάδου τροφίμων 
αποτελούν το 4,79% των συνολικών πωλήσεων του υποκλάδου το 2000, κάτι 
που αποδεικνύει ότι η Chipita πραγματοποιεί αναλογικά μεγαλύτερες 
επενδύσεις από ότι οι επιχειρήσεις του υποκλάδου. Και στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να αναφέρουμε την αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων το 1992, το 1996 και το 2000, κάτι που οδήγησε σε λογιστική και 

όχι πραγματική αύξηση του λογαριασμού των αποσβέσεων κατά τα έτη αυτά.
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Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 4% για τον υποκλάδο 
ειδών διατροφής, ενώ η Chipita είχε μείωση 9% για το 2000 από το 1999. Το 
1999 η εταιρία είχε πάλι μείωση κατά 5% σε σχέση με το 1998. Παρόλα αυτά 
ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων μέχρι το 1998 ήταν ο ίδιος με εκείνων των 
μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης. Ως ποσοστό των πωλήσεων 
διαμορφώθηκαν σε 41,89% το 2000 έναντι 42,13% το 1999 για τον υποκλάδο 
και για την Chipita σε 31,63% από 34,95%. Το δυσχερέστερο αυτό ποσοστό 
σε σύγκριση τόσο με το ποσοστό του 1999, όσο και με το αντίστοιχο 
ποσοστό του υποκλάδου οφείλεται στο προϊοντικό μίγμα της εταιρίας, εφόσον 
τα περιθώρια είναι μεγαλύτερα στα chips και αλατισμένα snacks και κάπως 
μικρότερα στα croissants, καθώς και στην απότομη άνοδο των τιμών των 

πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Η προσθήκη των Bake Rolls, προϊόν 
με υψηλά περιθώρια κέρδους, και η λειτουργία νέων γραμμών παραγωγής 
λειτούργησαν κατά το παρελθόν θετικά στα μικτά κέρδη. Διαχρονικά είναι στο 
35% με 39% των πωλήσεων (εξαίρεση όπως αναλύσαμε το 1995 και το 
2000).
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Στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται κυρίως επιδοτήσεις 
διαφόρων αναπτυξιακών νόμων.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αντιστοιχούν περίπου στο 3,6% των 
πωλήσεων το 2000, ποσοστό που είναι σταθερό διαχρονικά από 2% έως 
3,5%. Το ύψος τους δικαιολογείται, καθώς είναι επιτακτική η ανάπτυξη της 
οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών της εταιρίας, προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις πρόσθετες υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την 
ανάπτυξή της σε πολλά γεωγραφικά σημεία του εξωτερικού. Το αντίστοιχο 

ποσοστό για τις εταιρίες του υποκλάδου τροφίμων για το 2000 είναι πολύ 

υψηλό, στο 7% περίπου.
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□ Έξοδα SwiKipnxi)ς 
Λειτουργίας ως % 
των ΊΤωλήσεων

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης ήταν ανύπαρκτα πριν το 1997, αλλά από 
τότε αυξάνουν μέχρι και το 1999, όπου και αποτελούσαν το 0,77% των 
πωλήσεων. Σήμερα αποτελούν το 0,41% των πωλήσεων, καθώς η 
επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει σημαντικές περικοπές σε ποσοστό 46% ή 
σε απόλυτα ποσά 112.560 χιλ.δρχ. σε σχέση με το 1999! Λαμβάνοντας 
υπόψη τις προθέσεις και τους στόχους της Διοίκησης για ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και διαφοροποίηση στην παγκόσμια αγορά, η μείωση αυτή μπορεί 
να είναι προάγγελος αρνητικών μελλοντικών εξελίξεων, ιδιαίτερα εάν οι 
περικοπές συνεχιστούν και στο μέλλον! Ελπίζουμε η Chipita να συνεχίζει να 
επενδύει στο μέλλον, όχι μόνο στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

αλλά και σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους παραγωγής, καθώς μόνο με αυτό 

τον τρόπο θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί και να αναπτύξει καινοτόμα 

προϊόντα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τον υποκλάδο σύγκρισης είναι σχεδόν 

ανύπαρκτο.
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Τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης αυξάνονται σταθερά διαχρονικά σε 
απόλυτα ποσά, με μόνη εξαίρεση τα έτη 1995 και 2000, φτάνοντας στο 
22,63% των πωλήσεων το 2000. Το έτος αυτό και αυτού του είδους τα έξοδα 
μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το 1999, εξαιτίας των δυσμενών συγκυριών 
και των περικοπών από την εταιρία. Το νούμερο αυτό είναι αρκετά υψηλό, 
παρόλο που το αντίστοιχο νούμερο για τον υποκλάδο διατροφής είναι 
αισθητά μεγαλύτερο, και οφείλεται στο χαρακτήρα και την φιλοσοφία της 
εταιρίας και στις διαρκείς προσπάθειες προώθησης των προϊόντων της 
Chipita στις ξένες κυρίως αγορές (δαπάνες προώθησης/προβολής, 
διαφήμισης και διανομής των προϊόντων στο εξωτερικό και σε μικρότερη 
έκταση από διαφημιστικές δαπάνες στο εσωτερικό).
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Οι τόκοι και τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώνονται διαχρονικά από το 
1992 ως ποσοστό των πωλήσεων με εξαίρεση δύο μικρές αυξήσεις τα έτη 
1997, εξαιτίας της σύναψης μακροπρόθεσμου δανείου το προηγούμενο έτος,
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και 2000, εξαιτίας υψηλού βραχυπρόθεσμου δανείου το ίδιο έτος. Ο ρυθμός 
αύξησής τους κατά το σύνολο στης δεκαετίας είναι μικρότερος και πάλι από 
εκείνων των πωλήσεων, εξαιτίας της πτώσης των επιτοκίων και των 

καλύτερων όρων δανεισμού, καθώς και της μείωσης του συνολικού 
δανεισμού από την εταιρία τα τελευταία χρόνια. Το 2000 αποτελούν το 3,89% 
των πωλήσεων και σε σχέση με το 1999 είναι αυξημένοι κατά 25% ή 250.253 
χιλ.δρχ.! Η αύξηση αυτή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην 
βραχυχρόνια ρευστότητα της επιχείρησης. Τα ποσοστά του υποκλάδου είναι 
εμφανέστατα μικρότερα στο 2,45% και 1,75% των πωλήσεων το 1999 και το 
2000 και σε απόλυτες τιμές παρουσιάζονται μειωμένοι κατά 184.995 χιλ.δρχ. 
το 2000.

123456789 10

Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς από 

το 1991 έως το 1994 (ρυθμός αύξησης όμως μικρότερος από τον αντίστοιχο 
των πωλήσεων), αλλά το 1995 μειώνονται εξαιτίας της μείωσης των

81/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 82

πωλήσεων και της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους, για τους λόγους 
που αναπτύξαμε παραπάνω. Την τριετία 1995-1997 αυξάνονται με 
γρηγορότερους ρυθμούς από ότι αυξάνονται οι πωλήσεις, κυρίως λόγω της 
αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους (Bake Rolls) και της μείωσης του 
κόστους δανεισμού την περίοδο αυτή. Κατά τη τριετία 1998-2000 
σταθεροποιούνται σε ακόμα μικρότερα επίπεδα, εξαιτίας της αύξησης του 
κόστους πωληθέντων, των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως και των 
αποσβέσεων. Για τον υποκλάδο διατροφής μειώθηκαν κατά 17% από το 1999 
στο 2000, ενώ η Chipita είχε μεγαλύτερη μείωση κατά 30% την ίδια περίοδο! 
Ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 6,24% το 2000 έναντι 7,88% 
το 1999 για τον υποκλάδο και για την Chipita σε 5,1% και 7,39% αντίστοιχα. 

Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς χειρότερο από εκείνο του υποκλάδου 
τροφίμων, αλλά και σε σχέση με το ποσοστό της εταιρίας το 1999. Η μεγάλη 
μείωσή του επιβάλλει την προσοχή και την επαγρύπνηση από την πλευρά της 
Διοίκησης.
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□ Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Η Ηωλήσας

Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα αφορούν συναλλαγματικές διαφορές (εξαρτώνται 
από τις ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα) και αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων αυξάνονται διαχρονικά ως ποσοστό 
των πωλήσεων για την Chipita, με μόνη εξαίρεση το 1992, το 1995 και το 
2000, έτος όπου και πραγματοποιείται μια σημαντική ετήσια μείωση της 
τάξεως του 34%. Οι λόγοι της μείωσης αυτής αναπτύχθηκαν προηγουμένως. 
Τα κέρδη προ φόρων του υποκλάδου σύγκρισης είχαν μικρότερη ετήσια 
μείωση το 2000 κατά 11%. Ο ρυθμός αύξησής τους για την Chipita κατά την 
τελευταία πενταετία είναι ο ίδιος ή ακόμη μεγαλύτερος από εκείνον των 
πωλήσεων, με εξαίρεση το 2000. Ως ποσοστό των πωλήσεων είναι γύρω στο 
6%-7% την πρώτη πενταετία (εξαίρεση το 1992 εξαιτίας του υψηλού κόστος 
δανεισμού και των εκτάκτων εξόδων από συναλλαγματικές διαφορές), ενώ 
την δεύτερη πενταετία κυμαίνονται στο 8%-9% (εξαίρεση το 2000, λόγω της 
αύξησης του κόστους παραγωγής και της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων 
με συναλλαγματικές διαφορές). Ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκαν 
σε 7,93% το 2000 για τον υποκλάδο και για την Chipita μόνο σε 5,96%.
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Φόρων ως % 
των
ΊΤωλήσεων

Τα καθαρά κέρδη κυμαίνονται στο 4,5% με 7% των πωλήσεων διαχρονικά (με 
εξαίρεση το 1992 για τους λόγους που αναλύσαμε). Το 2000 βρίσκονται στο 
4,68% των πωλήσεων, εξαιτίας των αιτιών που επίσης αναπτύξαμε. 
Ιδιαίτερης προσοχής είναι η μείωσή τους σε απόλυτα ποσά κατά την 
τελευταία διετία (ετήσια ποσοστιαία μείωση 11% και 14%). Για τον υποκλάδο 
τροφίμων η ετήσια μείωση το 2000 ήταν της τάξεως του 14%.
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□ Χρβαρά Κέρδη ως 
% των Πωλήσεων
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□ Χρηματοοικονομικές 
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• Λειτουργική Ταμειακή Ροή: Διαχρονικά υπάρχει μια τάση αυξήσεως του 
ρυθμού ανάπτυξης των λειτουργικών ταμειακών ροών. Εξαίρεση 
αποτελούν τα έτη 1994, όπου έφτασαν επικίνδυνα σε αρνητική τιμή 
(μείωση κατά 796 εκατ.δρχ. σε σχέση με το 1993), και 1997 (μείωση κατά 
116 εκατ.δρχ. ή 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) εξαιτίας της 
σταθεροποίησης ή και της μείωσης των καθαρών κερδών, της μεταβολής 
των όρων πίστωσης της εταιρίας (οι λογαριασμοί πελάτες, γραμμάτια 
εισπρακτέα και επιταγές εισπρακτέες) και της απότομης αύξησης των 

αποθεμάτων ενόψει της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά. Το 1999 

οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξάνονται κατά 113% ή 2,218 δις.δρχ. σε 

σχέση με το 1998, παρόλο που τα καθαρά κέρδη μειώνονται κατά 11% ή 
224 εκατ.δρχ. Αυτό οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις (υψηλές
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επενδύσεις), στην μείωση των αποθεμάτων και στην αύξηση του 
λογαριασμού των προμηθευτών και των λοιπών πιστωτικών 
λογαριασμών. Το 2000 οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξάνονται κατά 

13% ή 542 εκατ.δρχ. σε σχέση με το 1999, παρόλο που τα καθαρά κέρδη 
μειώνονται κατά 14% ή 254 εκατ.δρχ., λόγω των υψηλών αποσβέσεων και 
της τεράστιας αύξησης του λογαριασμού των προμηθευτών. Πιο 
αναλυτικά το 55,7% των λειτουργικών χρηματορροών το έτος 2000 
προέρχεται από καθυστερήσεις στις πληρωμές των λογαριασμών της 
επιχείρησης (μόνο 8,8% το αντίστοιχο ποσοστό το 1999)1

• Καθαρές Επενδύσεις: Οι καθαρές επενδύσεις αυξάνονται και αυτές με 

ανοδικούς ρυθμούς διαχρονικά, με εξαίρεση τα έτη 1996 και 2000. Το 
1996 οι καθαρές επενδύσεις της Chipita μειώνονται κατά 12% ή 595 
εκατ.δρχ. σε σχέση με το 1995 και το 2000 κατά 43% ή 6,453 δις.δρχ. σε 
σχέση με το 1999! Η μεγάλη αυτή περικοπή των καθαρών επενδύσεων το 
τελευταίο έτος φανερώνει τα προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάζει η 

εταιρία (δες και την ανάλυση των αριθμοδεικτών παρακάτω).

• Χρηματοοικονομικές Χρηματορροές: Οι χρηματοοικονομικές

χρηματορροές παρουσιάζουν διαχρονικά ανοδική αυξητική τάση. 
Εξαίρεση είναι πάλι τα έτη 1996 και 2000. Το 1996 παρατηρούμε μία 
μείωση κατά 36% ή 1,588 δις.δρχ. σε σχέση πάντα με το προηγούμενο 
έτος, εξαιτίας του χαμηλού εξωτερικού δανεισμού (ξένα και ίδια κεφάλαια) 
και της μικρής αύξησης των επιχορηγήσεων. Το 2000 υπάρχει μία μείωση 
στις χρηματοοικονομικές χρηματορροές κατά 62% ή 6,848 δις.δρχ., λόγω 

της μεγάλης μείωσης των επιχορηγήσεων κατά 409 εκατ.δρχ. και του 
χαμηλού δανεισμού από εξωτερικές πηγές.

Από την ανάλυση των ταμειακών ροών είναι απόλυτα σαφές ότι η Chipita έχει 
«πατήσει φρένο» στην αναπτυξιακή της πορεία κατά το 2000, καθώς έχει 
μειώσει σημαντικά τις καθαρές της επενδύσεις, ενώ οι λειτουργικές 

χρηματορροές είναι «πλασματικά» φουσκωμένες εξαιτίας της καθυστέρησης 

των πληρωμών της. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί και στο μέλλον, 
καθώς έτσι η επιχείρηση θα φτάσει στην δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να
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χρηματοδοτήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα και ταυτόχρονα να 
παρουσιάσει προβλήματα στις λειτουργίες της.
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4. JWAftVVHAVIOMOmilZrQN

1. Ανάλυση Ρευστότητας
Η Κυκλοφοριακή Ρευστότητα έχει ως σκοπό να δείξει το δυνητικό απόθεμα 
ρευστότητας που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση. Ο δείκτης 
κυκλοφοριακής ρευστότητας πρέπει να λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες της 
μονάδας (δηλαδή, κυκλοφορούν ενεργητικό> βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 
και δείχνει κατά πόσο το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 
επαρκές για την αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 
επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
«περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων δανειστών της Chipita. Όταν 
ο δείκτης είναι γύρω στο 2:1 τότε θεωρείται πολύ καλός, ενώ ο δείκτης 1,5:1 
είναι πιθανόν αποδεκτός.

Οπότε ΔΧΡ = ΚυκλοΦ°Ρούν Ενεργητικό 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Έτσι για την Chipita από το 0,73 του 1991 έχουμε φτάσει, ακολουθώντας μία 
σταθερά ανοδική πορεία, στο 2,06 το 1998. Από το έτος αυτό ο δείκτης 
μειώνεται επικίνδυνα και το 2000 φτάνει οριακά κάτω από την μονάδα. Η 
αντίστοιχη τιμή του δείκτη για τον υποκλάδο τροφίμων είναι καλύτερη στο 
1,37. Η μείωση αυτή οφείλεται στην απότομη αύξηση των υποχρεώσεων της 
προς τους προμηθευτές και την σύναψη υψηλών βραχυπρόθεσμων δανείων. 
Με την αύξηση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές η επιχείρηση 
θυσιάζει τις εκπτώσεις ταχείας πληρωμής αντί της παροχής έμμεσης 
βραχυχρόνιας χρηματοδότησης και ταυτόχρονα θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τις 
λειτουργίες της.
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Ο Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας είναι παρόμοιος με το δείκτη κυκλοφοριακής
ρευστότητας με τη διαφορά ότι ο αριθμητής του κλάσματος περιλαμβάνει
μόνο τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που ρευστοποιούνται
ευκολότερα. Δηλαδή από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα
αποθέματα, που αποτελούν τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν τη μικρότερη
δυνατότητα ρευστοποίησης και που είναι πιθανό από την ρευστοποίησή τους
να προκύψουν ζημίες. Για να θεωρηθεί η τιμή του δείκτη αυτού ως
ικανοποιητική θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της μονάδας.

Δηλαδή Δ ΑΡ - Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο πιο αυστηρός αυτός δείκτης δείχνει επίσης ότι η επιχείρηση ήταν ικανή να 
καλύψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της με άμεσα ρευστοποιήσιμα 
στοιχεία του ενεργητικού βελτιώνοντας διαχρονικά το δείκτη αυτόν μέχρι και 

το 1998. Το 2000 δείκτης αυτός μειώνεται σημαντικά κάτω από την μονάδα 
φτάνοντας στο 0,78 από 1,45 το 1998. Ο δείκτης του υποκλάδου σύγκρισης 
το 2000 είναι καλύτερος στο 1,24. Οι λόγοι μείωσης του δείκτη αυτού είναι οι 
ίδιοι με του λόγους μείωσης του δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας.
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Ο Δείκτης Μετρητών δείχνει τη σχέση των μετρητών στο σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1.

Είναι ΔΜ - Μετρητά + Ισοδύναμα Μετρητών
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων

Ο δείκτης μετρητών είναι σημαντικά χαμηλός (0,1-0,3) σε όλη την δεκαετία
ακόμη και σε σχέση με τον δείκτη του υποκλάδου τροφίμων, και αυτό μπορεί
να σημαίνει ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας. Από την άλλη μεριά, ο
χαμηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει καλύτερο προγραμματισμό στα ρευστά
διαθέσιμα. Είναι ωφέλιμο η επιχείρηση να εξετάσει εάν πράγματι υπάρχουν
προβλήματα ρευστότητας στις καθημερινές της συναλλαγές, παρόλο που τα
ρευστά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί το τελευταίο έτος κατά 166% (19% μόνο η
αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού το ίδιο διάστημα), και βέβαια αν
υπάρχουν, να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
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Ο Δείκτης Ταμειακών Ροών είναι ένας δυναμικός δείκτης, όπως δεν είναι οι
προηγούμενοι, και αναγνωρίζει τη σημασία των ταμειακών ροών στην
εκπλήρωση των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Εφόσον, οι υποχρεώσεις
πληρώνονται με μετρητά, μία σύγκριση των λειτουργικών ταμειακών ροών και
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει μεγάλη σημασία. Ο δείκτης αυτός,

A.TJ.= ^ειτουΡνχκ^ Ταμειακές Ροές > όΤαν £[να| μεγαλύτερος α1τ6 0 4 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

επιχείρηση είναι υγιής.
Ο δείκτης αυτός είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα την πρώτη τετραετία (το 1994 
ήταν μάλιστα σε αρνητικά επίπεδα), ενώ από το 1995 έως το 1999 αυξάνεται 
στο 0,6. Το 2000 ο δείκτης μειώνεται σε 0,317, εξαιτίας της αύξησης του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Ο Δείκτης Μέσης Διάρκειας Αποπληρωμής Καθαρών Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων δίνει τον αριθμό των ημερών που χρειάζονται για την 
αποπληρωμή των καθαρών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπου οι 
καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και των ρευστών διαθεσίμων.

a a d ν _ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Ρευστά Διαθέσιμα +A.A^D. I . — ' jOU
Έχουμε, Αποσβέσεις + Καθαρά Κέρδη

Ο δείκτης αυτός μειώνεται διαχρονικά την πρώτη 9ετία και από 2008,18 

ημέρες το 1991, μειώθηκε σημαντικά σε 551,4 ημέρες το 1999. Όμως το 2000 

η τιμή του δείκτη εκτινάχθηκε σε 1025 ημέρες! Η αύξηση αυτή του δείκτη
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οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
και στην μείωση του αθροίσματος των αποσβέσεων και των καθαρών 
κερδών. Σε σχέση όμως με τον δυσμενή δείκτη του υποκλάδου ο δείκτης της 
Chipita είναι καλύτερος.

Η μέτρηση της ρευστότητας με βάση το Κύκλωμα Μετατροπής Μετρητών 
δείχνει ότι μέση διάρκεια του κυκλώματος μετατροπής μετρητών αυξάνεται 
διαχρονικά κατά την 9ετία 1992-2000. Από σημαντικά χαμηλά επίπεδα ύψους 
23,2 ημερών το 1992, αυξάνεται σημαντικά διαχρονικά σε 87,96 ημέρες, εν 
μέρει εξαιτίας της αύξησης της μέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων. 
Το 2000 παρατηρούμε μία μικρή μείωση του δείκτη σε σχέση με το 1999, 
λόγω κυρίως της μείωσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και εν μέρει της μικρής αύξησης της 
κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων.
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2. Ανάλυση Δραστηριότητας
Η ΚυκΑοφοριακή Ταχύτητα των Αποθεμάτων,

Κόστος Πωληθέντων ΠροϊόντωνΚ.Τ.αποθεμάτων = -

Μέσο Ύψος Αποθεμάτων
που δείχνει την ταχύτητα

με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε 
εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσω των πωλήσεων, μειώνεται διαχρονικά 
έως και το 1995. Την τριετία 1992-1994 ο δείκτης αυτός ήταν ιδιαίτερα 
μεγάλος, επειδή η εταιρία δεν είχε το σημερινό μεγάλο μέγεθος και η 
διαχείριση την αποθεμάτων ήταν πιο εύκολη (λιγότερα προϊόντα σε ποικιλία 
και όγκο, λιγότερες διαδικασίες κ.τ.λ.). Την τελευταία τετραετία 
σταθεροποιείται γύρω στο 6-7. Συγκεκριμένα, το 2000 φτάνει στο 7,05 από 
6,42 το 1999 και από 6,37 το 1998 (8 η τιμή του δείκτη του υποκλάδου το 
2000). Συνεπώς την περίοδο αυτή, παρόλο που το μέγεθος της επιχείρησης 
αυξάνεται, πραγματοποιείται διαχρονικά καλύτερη διαχείριση και 
αποτελεσματικότερος προγραμματισμός των αποθεμάτων, αλλά σε σύγκριση 
με τους ανταγωνιστές της υστερεί.

Η Περίοδος Πώλησης των Αποθεμάτων,
360

Δ.Π.Α =--------------------- , έχει αυξήθεί διαχρονικά στις 51,06 ημέρες το 2000
Κ.Τ.αποθεμάτων

(45 ημέρες μόνο για τον υποκλάδο διατροφής το ίδιο έτος) από 31,69 ημέρες 

το 1992. Όμως την τελευταία τριετία έχει μειωθεί κατά 5,5 ημέρες περίπου. 

Όπως προαναφέραμε, ο ρυθμός αύξησης των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα 

μεγαλύτερος από εκείνων των πωλήσεων τα έτη 1994, 1995 και 1997 εξαιτίας
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της αυξήσεως των πρώτων υλών εν όψει της εισαγωγής νέων προϊόντων 
στην αγορά, ενώ το 1999 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,62% και τα 
αποθέματα μειώθηκαν κατά 10%. Το 2000 ο ρυθμός αύξησης των 
αποθεμάτων ήταν λίγο μεγαλύτερος από εκείνον των πωλήσεων. Δηλαδή, η 
Chipita έχει μειώσει σημαντικά τις επενδύσεις της σε αποθέματα την τελευταία 
τριετία, κάτι που συνεπάγεται μικρότερο κόστος διατήρησης. Έτσι όμως, 
αυξάνεται η πιθανότητα έλλειψης αποθέματος σε περίπτωση απρόβλεπτης 
αύξησης της ζήτησης, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να κινδυνεύει να οδηγηθεί 
σε διακοπή της παραγωγής και να μην μπορεί να ικανοποιήσει τις 
παραγγελίες των πελατών. Γι’ αυτό, η επιχείρηση θα πρέπει, σε περίπτωση 
που αυτό δεν έχει γίνει ήδη, να προσδιορίσει το άριστο επίπεδο διατήρησης 
αποθεμάτων.

Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Απαιτήσεων,

Καθαρές ΠωλήσειςΚΤ,απαιτήσεων =
Μέσο Ύψος Απαιτήσεων

, μειώνεται επικίνδυνα από το 1994

και μετά φτάνοντας σε 3,21 το 2000 (παρόλο που είναι μόνο 2,01 για τους 
ανταγωνιστές της). Η τιμή αυτή είναι η χαμηλότερη της 9ετίας, και η Περίοδος

360Είσπραξης των Απαιτήσεων, Π.Ε.Α.=
Κ.Τ.απαιτήσεων

, έχει αυξηθεί στις

112,15 ημέρες το 2000 από 63,83 ημέρες το 1994. Η αντίστοιχη περίοδος για 

τον υποκλάδο είναι 172 ημέρεςΐ Τη διετία 1993-1994 η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των απαιτήσεων αυξήθηκε σημαντικά εξαιτίας της μεταβολής των
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όρων πίστωσης της εταιρίας. Όμως η περαιτέρω μείωση την 6ετία 1995-2000 
οφείλεται στην αύξηση της πίστωσης που παρέχει η εταιρία στους πελάτες 
της, κυρίως στα μεγάλα supermarkets. Άρα η Chipita πρέπει να επανεξετάσει 
την πιστωτική της πολιτική και να προτείνει κάποιες αλλαγές (π.χ. επιβολή 
κυρώσεων σε τυχών καθυστερήσεις), ελέγχοντας τα οριακά κόστη και τα 
οριακά οφέλη της νέας πολιτικής σε σχέση πάντα με την υπάρχουσα.

Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων,

Κ Τ.βραχ.υποχρ =
Αγορές Λογιστικής Χρήσης 

Μέσο Ύψος Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

σταθεροποιείται σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την διάρκεια της τετραετίας 1996- 
1999 και η Χρονική Περίοδος που οι Αγορές Οφείλονται,
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Δ.Π.Α.Ο.
______ 360______

Κ.Τ.βραχ.υποχρ ’
σταθεροποιούνται την ίδια περίοδο γύρω στις 61-

65 ημέρες. Το 2000 φτάνει σε 80 περίπου ημέρες. Η πολιτική της εταιρίας 
ήταν μέχρι το 1999 να πετυχαίνει καλύτερες τιμές με την εξόφληση των 
προμηθευτών σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η Chipita έτσι αποκτούσε 
καλύτερη συνεργασία με τους προμηθευτές της ενισχύοντας την ικανοποίησή 
τους από τις συναλλαγές μαζί της. Όμως, το 2000 η εταιρία αναγκάστηκε να 
μεταβάλλει την πολιτική της στον τομέα αυτό αυξάνοντας τις υποχρεώσεις της 
προς τους προμηθευτές. Με αυτόν τον τρόπο θυσιάζει τις εκπτώσεις ταχείας 

πληρωμής, αντί της παροχής έμμεσης βραχυχρόνιας χρηματοδότησης.

97/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 98

Η Κυκλοφοριακή Ταχύτητα του Συνόλου των Περιουσιακών Στοιχείων,

Κ.Τ.ΣΙΊ.Σ.
Καθαρές Πωλήσεις ,, .---------------- —------- 1—3 * * * * * * * * 12---------- , αυξανεται απο το 1992 στο

Μέσο Ύψος Συνόλου Ενεργητικού

1993, χρονιά όπου και αρχίζει η μείωσή της έως και το 2000. Ο δείκτης για 
την Chipita το 2000 είναι δυσμενέστερος από τον αντίστοιχο δείκτη του 
υποκλάδου. Οι μεταβολές του δείκτη οφείλονται στις διαφορές στους ρυθμούς 

αύξησης των πωλήσεων και του συνολικού ενεργητικού διαχρονικά.

3. Ανάλυση Δανειακής Επιβάρυνσης
Ο Δείκτης Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού δείχνει ότι, διαχρονικά 
υπάρχει τάση το ενεργητικό να χρηματοδοτείται ολοένα και περισσότερο από
ίδια κεφάλαια, έναντι της χρήσης ξένων, κάτι που οδηγεί και στην επίτευξη
ενός από τους επιχειρησιακούς στόχους της Chipita. Το 2000, λόγω της
αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και της σταθεροποίησης των
ίδιων και των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, τα συνολικά ξένα κεφάλαια
αντιστοιχούν στο 0,46 των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων. Η χρήση
περισσότερων ίδιων κεφαλαίων σε σχέση με τα ξένα είναι μικρότερη και σε
σχέση με τις εταιρίες του υποκλάδου τροφίμων. Ο κλαδικός αυτός δείκτης

είναι καλύτερος από εκείνον της Chipita.
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Ο Δείκτης Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια δείχνει ότι τα ίδια κεφάλαια αρχίζουν να 
αυξάνονται γρηγορότερα αναλογικά με τα ξένα τα έτη 1994, 1997 και 1999, 
εξαιτίας των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιεί η Chipita και 
αποτελούν κύρια πηγή χρηματοδότησης για τα έτη αυτά. Αντίθετα, η 
επιχείρηση αυξάνει τα ξένα κεφάλαιά της γρηγορότερα αναλογικά με τα ίδια 
τα έτη 1995, 1996 και 1998, εξαιτίας κυρίως της σύναψης μακροπρόθεσμων 
δανείων και τα έτη 1992 και 2000, λόγω της αύξησης των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Η χρήση ίδιων κεφαλαίων αντί ξένων, σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές, όμως είναι μικρότερη για την Chipita.

Ο Δείκτης Μακροπρόθεσμα Ξένα Κεφάλαια προς Ίδια Κεφάλαια επιβεβαιώνει 
τα παραπάνω συμπεράσματα για την Chipita International S.A. Για τους 

ανταγωνιστές η χρήση μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων είναι μικρότερη.
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Q ‘Μχκροχρόθαηια: Ξένα χρος Ίδνχ 1&φάλαια

Ο Δείκτης Εισοδηματικής Κάλυψης των Ετήσια Οφειλόμενων Τόκων,

Δ.Ε.Κ.Ε.Ο.Τ.
Κέρδη εκτός Τόκων & Φόρων 

Ετήσιοι Τόκοι Δανείων
δείχνει το βαθμό με τον οποίο οι

τόκοι καλύπτονται από τα κέρδη προ τόκων και φόρων, δηλαδή την ευχέρεια 
που έχει η επιχείρηση να πληρώσει τους οφειλόμενους τόκους. Συγκεκριμένα, 
η Chipita έχει τη δυνατότητα στο έτος 2000 να εξοφλήσει 2,53 φορές 
περισσότερους τόκους απ’ ότι ήταν οι υποχρεώσεις της, ποσό που 
κυμαινόταν σε επικίνδυνα επίπεδα από 1,4 έως 2 την τετραετία 1991-1994 
και σταθερά ικανοποιητικά πάνω από 2 τα τελευταία έξι χρόνια. Ο δείκτης το 
2000 είναι σαφέστατα δυσμενέστερος από εκείνον το 1999, που ήταν 3,39, 

και από τον αντίστοιχο δείκτη των ανταγωνιστών. Αυτό οφείλεται στην αύξηση 
του κόστους πωληθέντων, των αποσβέσεων και των ετήσιων τόκων των 

δανείων για το 2000. Συμπερασματικά η εταιρία, σύμφωνα με τον δείκτη 
αυτόν, μπορεί να αποπληρώσει τα δάνεια που έχει ήδη συνάψει και δεν 
κινδυνεύει από πιθανή μελλοντική χρεοκοπία.
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης των Ετήσια Οφειλόμενων Τόκων. Ο αριθμητής 
του δείκτη αυτού αποτελείται από τις λειτουργικές ταμειακές ροές, συν τους 
τόκους και τους φόρους που πληρώνονται. Ο παρονομαστής περιλαμβάνει 
όλους τους ετήσιους τόκους που πληρώνονται, για τα βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα δάνεια.

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές + Ετήσιοι Τόκοι Δανείων + Φόροι 
Δ.Τ.Κ. JE.U. Γ. =------------------------------------------------------------------------------------------ .

Ετήσιοι Τόκοι Δανείων

Δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το χρέος της. Μια 
εταιρία με ιδιαίτερα μεγάλη μόχλευση θα έχει ένα χαμηλό δείκτη, ενώ μια 
επιχείρηση με έναν υγιή ισολογισμό θα έχει ένα υψηλό δείκτη. Οποιαδήποτε 
επιχείρηση με ένα πολλαπλάσιο ταμειακής κάλυψης των ετήσια οφειλόμενων 
τόκων μικρότερο από 1,0, διατρέχει άμεσο κίνδυνο πιθανής χρεοκοπίας. Η 

επιχείρηση πρέπει να αυξήσει τα μετρητά δανείζοντας από εξωτερικές πηγές, 
προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες πληρωμές των δανείων της. Ο δείκτης 
αυτός έχει αρκετές ομοιότητες με το δείκτη εισοδηματικής κάλυψης των ετήσια 
οφειλόμενων τόκων. Εντούτοις, ενώ ο αριθμητής του δείκτη της 
εισοδηματικής κάλυψης περιλαμβάνει τα κέρδη από την κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσεως, ο αριθμητής του δείκτη ταμειακής κάλυψης 

περιλαμβάνει τα μετρητά από τη κατάσταση ταμειακών ροών. Ο δείκτης 

ταμειακής κάλυψης δίνει μια ρεαλιστικότερη ένδειξη για την δυνατότητα της 
επιχείρησης να κάνει τις απαραίτητες πληρωμές των τόκων. Τα κέρδη 
προκύπτουν από μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει και μη 

ταμειακές ροές, όπως συνταξιοδοτικές συνεισφορές, ορισμένοι φόροι,
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αποσβέσεις, κ.τ.λ. Μια επιχείρηση με ένα χαμηλό δείκτη εισοδηματικής 
κάλυψης μπορεί να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμών 
της, αλλά η αδυναμία του δείκτη στο σημείο αυτό το καθιστά δύσκολο να γίνει 
εμφανές. Ένας δείκτης βασισμένος στα μετρητά φανερώνει την πραγματική 
δυνατότητα της εταιρίας να πληρώσει τους τόκους.
Ο δείκτης αυτός για την Chipita βρισκόταν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα τα 
έτη 1992 και 1994, ενώ τα έτη 1993 και 1995 ήταν ικανοποιητικά οριακά κάτω 
από 2. Την τριετία 1996-1998 ο δείκτης βρισκόταν σε ασφαλή επίπεδα μεταξύ 
του 2 και του 3 και την τελευταία διετία η τιμή του αυξάνεται σημαντικά, αλλά 
και παραπλανητικά όπως αναλύσαμε εξαιτίας των καθυστερήσεων στις 
πληρωμές των προμηθευτών, πάνω από 5.

Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης Βραχυχρόνιου Χρέους. Ο αριθμητής του δείκτη 
αποτελείται από τις διατηρημένες λειτουργικές ταμειακές ροές, δηλαδή τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές μείον τα μερίσματα σε μετρητά. Ο παρονομαστής 
περιλαμβάνει το βραχυπρόθεσμο χρέος, δηλαδή το χρέος που ωριμάζει μέσα

ένα έτος, δηλαδή Α.Τ.Κ.Β.Χ. - Ταμετακές Ροές - Μερίσματα Όπως
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια

με τον δείκτη ταμειακής κάλυψης των ετήσια οφειλόμενων τόκων, ο δείκτης 

ταμειακής κάλυψης βραχυχρόνιου χρέους δείχνει τη δυνατότητα της 
επιχείρησης να αποπληρώσει το χρέος άνετα, σε βραχυχρόνιο όμως επίπεδο. 

Όσο υψηλότερο το πολλαπλάσιο, τόσο πιο υψηλό το επίπεδο ασφάλειας. 

Αλλά όπως και στους περισσότερους άλλους δείκτες, εφ' όσον η επιχείρηση
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δεν είναι αφερέγγυα, το κατάλληλο επίπεδο ποικίλλει ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της βιομηχανίας.

Η Chipita έχει επικίνδυνα πολύ χαμηλό δείκτη τα έτη από 1992 έως και 1995. 
Μάλιστα το 1994 η τιμή του δείκτη αυτού ήταν οριακά αρνητική. Την τετραετία 
1996 έως και το 1999 ο δείκτης γίνεται διαχρονικά καλύτερος, φτάνοντας στα 
ικανοποιητικά επίπεδα του 1,1. Όμως το 2000 ο δείκτης μειώνεται στο 0,46, 
λόγω της μεγάλης αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού από την εταιρία.

Δείκτης Κεφαλαιακών Δαπανών. Ο αριθμητής του δείκτη περιλαμβάνει τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές, ενώ παρονομαστής περιλαμβάνει τις

_ _ , . t Λειτουργικές Ταμειακές Ροές .. .επενδυτικές δαπανες. Δ.Κ.Δ. =-------- ——55------—. Μια οικονομικά
Καθαρές Επενδύσεις Περιόδου

ισχυρή επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει από μόνη της 
την ανάπτυξή της. Αυτός ο δείκτης μετρά το διαθέσιμο κεφάλαιο που υπάρχει 
για εσωτερική επανεπένδυση και για την δυνατότητα αποπληρωμής στο 
υπάρχον χρέος. Όταν η αναλογία των επενδυτικών δαπανών υπερβαίνει το 
1,0, η επιχείρηση έχει αρκετά κεφάλαια διαθέσιμα για να καλύψει τις 
επενδύσεις της, και ταυτόχρονα μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του 
υπάρχοντος χρέους. Όσο υψηλότερη η αξία, τόσο πιο πολλά διαθέσιμα 
μετρητά έχει η επιχείρηση προκειμένου να ξεπληρώσει το χρέος της.

Η Chipita, σε όλη την περίοδο που περιλαμβάνεται στην ανάλυσή μας, 

χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της βασιζόμενη σε κεφάλαια που προέρχονται 

από εξωτερικές πηγές (δάνεια και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου). Δηλαδή, η 

επιχείρηση δεν έχει αρκετά κεφάλαια από εσωτερικές πηγές για να καλύψει
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την ανάπτυξή της. Η τιμή του δείκτη αυτού το 2000 είναι η καλύτερη όλης της 
9ετίας, εξαιτίας όμως των μεγάλων περικοπών σε επενδύσεις και των 
υψηλών καθυστερήσεων στις πληρωμές των προμηθευτών της.

Ο Δείκτης Πάγια προς Συνολικά Μακροπρόθεσμα Κεφαλαία δείχνει ότι τα 
πάγια κεφάλαια χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου με μακροπρόθεσμα 
κεφάλαια την τελευταία επταετία και διαχρονικά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος 
των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων καλύπτει το κυκλοφορούν ενεργητικό και 
τις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (εξαίρεση το τελευταίο έτος). Η 
κάλυψη αυτή είναι η ίδια για τους ανταγωνιστές το 2000.

Ο Δείκτης Πάγια προς Ίδια Κεφάλαια αποδεικνύει ότι την τελευταία διετία τα 

πάγια κεφάλαια χρηματοδοτούνται με ίδια κεφάλαια. Η κάλυψη για τους 
ανταγωνιστές της όμως είναι ακόμα μεγαλύτερη το 2000. Ο δείκτης είναι 

ευνοϊκότερος τα τελευταία αυτά έτη σε σχέση με τα πρώτα έτη και φανερώνει 

την μακροπρόθεσμη «ασφάλεια» των λειτουργιών της Chipita.
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4. Ανάλυση Αποδοτικότητας
Το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους,

A.K.JLK =Καθαρά Κ~ρ.δτ|; κυμαίνεται από 4,59% έως 6,89% κατά την 
Πωλήσεις

δεκαετία, με εξαίρεση το 1992 όπου και μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της 
αποπληρωμής των τόκων των δανείων, των υψηλών αποσβέσεων και των 
διάφορων εκτάκτων εξόδων. Το 2000 ήταν μόλις 4,68% από 6,33% το 1998 
(με 5,53% για τον υποκλάδο σύγκρισης το 2000). Η εταιρία έχει δώσει 
περισσότερο βάση στην ανάπτυξη του τζίρου και στην επίτευξη ενός μεγάλου 
μεριδίου αγοράς, αλλά παράλληλα στοχεύει στην διάθεση κατά το δυνατόν 
φθηνότερων προϊόντων, κάτι που έχει περιορίσει το περιθώριο κέρδους της 
την τελευταία πενταετία.
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Ο Φορολογικός Συντελεστής κυμαίνεται από 18%-28% την τελευταία δεκαετία 
και το 2000 ήταν 25,23%. Η αντίστοιχη τιμή του φορολογικού συντελεστή για 
τον υποκλάδο είναι μεγαλύτερη στο 28% περίπου.

Η Αποδοτικότητα των Μακροχρόνιων Επενδυμένων Κεφαλαίων,

. , — ο ττ. Καθαρό Εισόδημα + Ετήσιοι ΤόκοιΔ.Π.Α.Μ.Ξ. & Ι.Κ. =--------------------- ί-------------------------1---------------------------- , είναι
Μέσο Ύψος Μακροχρόνιου Ξένου & Ίδιου Κεφαλαίου

ιδιαίτερα υψηλή την τριετία 1992-1994, όπου και αρχίζει η σημαντική μείωσή 
της φτάνοντας οριακά κάτω από 6% και φυσικά κάτω από τον αντίστοιχο 
δείκτη του υποκλάδου το 2000.
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Η Αποδοτικότητα των Επενδυμένων Κεφαλαίων,
„ Λ , Καθαρά Κέρδη + Ετήσιοι Τόκοι r ,R.O.A. ------------------ ------------------ ----------------------- , αυξανεται σημαντικά τη

Μέσο Ύψος Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων

διετία 1992-1993 και μετά μειώνεται συνεχώς φτάνοντας το 4,82% περίπου 

το 2000, αντί 6,15% του αντίστοιχου δείκτη του υποκλάδου τροφίμων.
Οι μικροί δείκτες Δ.Π.Α.Μ.Ξ.&Ι.Κ. και R.O.A. για την Chipita International S.A. 
τα τελευταία έτη οφείλονται στην αύξηση των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν υψηλές επενδύσεις, οι οποίες όμως δεν 
έχουν αποδώσει ακόμη τα αναμενόμενα.

Η Αποδοτικότητα των Επενδυμένων Κεφαλαίων,

_ . Καθαρό Εισόδημα + Ετήσιοι Τόκοι , _ ,R.O.N.A. =--------- ----------- —----------------------- , είναι ιδιαίτερα υψηλη την
Μέσο Ύψος Ξένου & Ίδιου Κεφαλαίου

διετία 1992-1993, όπου και αρχίζει η σημαντική μείωσή της φτάνοντας κάτω 
από 5% το 2000. Η R.O.N.A. των ανταγωνιστών είναι μεγαλύτερη.
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Η Αποδοτικότητα των Ίδιων Κεφαλαίων,

R.O.E. =-------- Καθαρά Κέρδη--------  ^ είναι η χαμηλότερη της 9ετίας και βαίνει
Μέσο Ύψος Καθαρής Θέσης

μειούμενη από το 1993 που είχε φτάσει στο 48%! Το 2000 το R.O.E. της 
Chipita ήταν 4,6% αντί 9,1% του υποκλάδου. Ο μειωμένος αυτός δείκτης 
οφείλεται στην αλλαγή της σύνθεσης του παθητικού και της καθαρής θέσης με 
την συμμετοχή περισσότερο ίδιων κεφαλαίων και στην μη επίτευξη ακόμα των 
αναμενόμενων αποδόσεων από τις επενδύσεις.

Η χρηματοοικονομική μόχλευση εμφανίζεται όποτε μια εταιρία 

χρηματοδοτείται με τοκοφόρα ξένα κεφάλαια. Ο στόχος της ανάλυσης της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης μιας επιχείρησης είναι να εξακριβωθεί εάν η 

εταιρία είναι σε θέση να κερδίσει περισσότερη απόδοση στα δανεισμένα 
κεφάλαια από ότι το κόστος αυτών των κεφαλαίων. Σε αυτή την περίπτωση, η
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εταιρία πραγματοποιεί ευνοϊκό δανεισμό για τα ίδια κεφάλαια. Αν όχι, τότε 
πραγματοποιεί δυσμενή δανεισμό για τα ίδια κεφάλαια. Εάν μια εταιρία δεν 
χρηματοδοτείται με ξένα τοκοφόρα κεφάλαια, τότε δεν έχει 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ευνοϊκή ή 
δυσμενή χρηματοοικονομική μόχλευση για τα ίδια κεφάλαιά της. Σε αυτήν την 
περίπτωση, ο μόνος κίνδυνος για την εταιρία είναι ο λειτουργικός κίνδυνος. 
Αυτός ο τύπος κινδύνου προκύπτει από το άθροισμα των σταθερών και 
μεταβλητών δαπανών στην επιχείρηση, της ανταγωνιστικότητας των αγορών 
των προϊόντων της, της διαθεσιμότητας της εργασίας και των υλικών των 
εισαγωγών, της ταχύτητας των αλλαγών της τεχνολογίας κ.τ.λ.
Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι πάνω από 1 κατά την 
τελευταία 9ετία με εξαίρεση μόνο το πρώτο έτος και το τελευταίο έτος, όπου 
και είναι οριακά χαμηλότερος της μονάδας. Οπότε η ύπαρξη δανεισμού δεν 
είναι επικερδής για τα ίδια κεφάλαια το έτος 2000. Ο αντίστοιχος δείκτης του 
υποκλάδου διατροφής είναι σαφώς καλύτερος.

5. Ανάλυση Αποτίμησης
Για τον υπολογισμό των δεικτών αποτίμησης χρησιμοποιούμε τον 
σταθμισμένο αριθμό μετοχών της Chipita International S.A. και των εταιριών 
που αποτελούν τον υποκλάδο διατροφής. Για την εύρεση του αριθμού αυτού 

λαμβάνονται υπόψη η αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών, οι 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, οι κεφαλαιοποιήσεις 

αποθεματικών και η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων.
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Ο Δείκτης Πωλήσεις ανά Μετοχή αυξάνεται διαχρονικά με εξαίρεση τα δύο 
τελευταία έτη, κάτι που οφείλεται στην οριακή αύξηση των πωλήσεων και 
στην μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του σταθμισμένου αριθμού μετοχών 
(πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κυρίως κατά το 1999 από 
την Chipita). Ο δείκτης αυτός είναι δυσμενέστερος από τον αντίστοιχο του 
υποκλάδου το 2000.

Ε3 ϋΐωλήσας «να Μετοχή

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Τα Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή αυξάνονται διαχρονικά μέχρι και το 1998 
και από το 1999 μειώνονται σημαντικά. Το 2000 είναι ίσα με 51,98 δρχ. 

(112,94 δρχ. το ίδιο έτος για τους ανταγωνιστές).
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Τα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή αυξάνονται διαχρονικά έως και το 1998. Από 

αυτό το έτος και μετά παρατηρείται μια αισθητή μείωση, εξαιτίας των υψηλών 

διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων ύψους 474.634 χιλ. 

δραχμών το 1999 και εξαιτίας της σοβαρής μείωσης των κερδών προ φόρων
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το 2000. Και ο δείκτης αυτός είναι δυσμενέστερος το 2000 από εκείνον του 
υποκλάδου τροφίμων.

Το Μέρισμα ανά Μετοχή αυξάνεται διαχρονικά και σταθεροποιείται στις 18 
με 20 δρχ. περίπου τα τέσσερα τελευταία έτη (26,42 δρχ. για τον υποκλάδο 
το 2000). Στόχος της επιχείρησης όσον αφορά την μερισματική της πολιτική 
είναι να διανέμει σταθερά αυξανόμενο και ικανοποιητικό μέρισμα για τους 
μετόχους, κάτι που φαίνεται μερικώς να πετυχαίνει.

Η Εσωτερική Αξία της Μετοχής,. που ορίζεται από τη σχέση των ίδιων 
κεφαλαίων προς τον αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία,

„ . ,, Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων r .Ε.Α.Μ =-------------------------- --------------- , αυξανεται με το πέρασμα των ετών
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία

με ιδιαίτερη έκρηξη τα έτη 1994, 1997 και 1999, εξαιτίας των αυξήσεων 
μετοχικού κεφαλαίου.
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Ο Δείκτης Ρ/Ε δείχνει το πόσο θα επιθυμούσαν οι επενδυτές να πληρώσουν 
για τα ανά μετοχή καθαρά κέρδη και υπολογίζεται από την σχέση 

Τιμή ΜετοχήςΡ/Ε =
Κέρδη ανά Μετοχή

7. Αποκαλύπτει το πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η

τρέχουσα τιμή μιας μετοχής από τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή. Για την Chipita 
ο δείκτης Ρ/Ε είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα την τετραετία 1994-1997, όμως 
τα επόμενα έτη αυξάνεται ραγδαία εξαιτίας της απότομης ανόδου της τιμής 
της μετοχής και φτάνει στα 101,37 το 1999, κάτι που θεωρείται υπερβολικό. 
Το 2000 η τιμή της μετοχής της εταιρίας διόρθωσε σημαντικά, με αποτέλεσμα 
ο δείκτης να μειωθεί στο 63 περίπου. Ο δείκτης Ρ/Ε του υποκλάδου 
σαφέστατα είναι μικρότερος.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ο Δείκτης Χρηματιστηριακή Τιμή προς Εσωτερική Αξία Μετοχής δίνει μία 

άλλη ένδειξη του πως οι επενδυτές αποτιμούν την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις 
που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απόδοσης στα ίδια κεφάλαιά τους είναι
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σε θέση να διαθέσουν τις μετοχές τους γενικά σε τιμές υψηλότερες ή και 
πολλαπλάσιες από τη λογιστική τους αξία. Διαιρώντας την αγοραία τιμή της 
μετοχής με την εσωτερική της αξία προσδιορίζεται ο δείκτης της αγοραίας 
προς λογιστική τιμή, δηλαδή,

Ρ/Β =-------Τιμή Μετοχής------- q δείΚΤης αυτός μειώνεται διαχρονικά για την
Λογιστική Αξία Μετοχής

Chipita την τετραετία 1994-1997 και είναι ίσος με 2,38 το 1997. Την επόμενη 

διετία ο δείκτης αυξάνεται σε 5,54, λόγω της αύξησης της τιμής της μετοχής 
στο Χ.Α.Α. Το 2000 παρόλο που και αυτός ο δείκτης μειώνεται στο 2,85, 
λόγω της μείωσης της τιμής της μετοχής, ο δείκτης του υποκλάδου είναι 
σαφέστατα μικρότερος.

Ο Δείκτης Μέρισμα ανά Μετοχή προς Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή υπολογίζει 
το λόγο μέρισμα ανά μετοχή που προσφέρει η επιχείρηση δια τα καθαρά 
κέρδη ανά μετοχή. Η μεγιστοποίηση του λόγου αυτού, αποτελεί ένδειξη 
ελκυστικότητας του τίτλου. Για την Chipita δείχνει ότι με εξαίρεση τα έτη 1996 
και 1998, η Chipita διανέμει ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό των καθαρών 
της κερδών στους μετόχους της. Την τελευταία τριετία η εταιρία διανέμει το 
32% έως το 44% των καθαρών της κερδών στους μετόχους. Για το 2000 οι 
βασικοί ανταγωνιστές διανέμουν το 32% των καθαρών τους κερδών.
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5. ΧΡΕΟΚΟΠΊΑ^

Ένα πολύ γνωστό μοντέλο πρόβλεψης χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μίας 

επιχείρησης είναι το πολυμεταβλητό μοντέλο Z-score του Altman. Το μοντέλο 
αυτό χρησιμοποιείται για βιομηχανικές επιχειρήσεις και μπορεί να δώσει 
χρήσιμα συμπεράσματα. Κάνει χρήση πολλαπλών δεικτών προκειμένου να 
προβλέψει την πιθανή χρηματοοικονομική δυσπραγία. Χρησιμοποιεί την 

πολλαπλή ανάλυση διακριτότητας (discriminant analysis) για να παράγει μία 
πρόβλεψη για την πιθανή μελλοντική χρεοκοπία, η οποία είναι ευθεία 

συνάρτηση ορισμένων ερμηνευτικών μεταβλητών. To Z-score έχει αποδειχθεί 
επιτυχές στον πραγματικό κόσμο, προβλέποντας σωστά 72 τοις εκατό των 
πτωχεύσεων δύο έτη πριν από το γεγονός. Πέντε χρηματοοικονομικοί δείκτες 
περιλαμβάνονται στο Z-score του Altman:

X, =
Κεφάλαιο Κίνησης 

Σύνολο Ενεργητικού ^2 =
Παρακρατηθέντα Κέρδη 

Σύνολο Ενεργητικού

*3 =
Κέρδη εκτός Τόκων & Φόρων 

Σύνολο Ενεργητικού *4 =
Ίδια Κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων

Χ<=·
Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού

To Z-score του Altman υπολογίζεται από την συνάρτηση:

Ζ = 0,717 Χι +0,847 Χς + 3,107 Χ3 +0,420 + 0,998 Xs

Εάν το Z-score είναι μικρότερο από 1,2, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
χρεοκοπίας μέσα στα δύο επόμενα έτη, ενώ αν το Z-score είναι μεταξύ του 
1,2 και 2,9 τότε απαιτείται προσοχή από την επιχείρηση. Z-scores πάνω από 
2,9 σημαίνουν μικρή πιθανότητα χρεοκοπίας. Χρησιμοποιώντας την 
συνάρτηση υπολογίζουμε το. Z-score της Chipita για την τελευταία δεκαετία.

Έτη 1991199219931994199519961997199819992000
Z-score 1,89 1,71 2,14 1,96 1,34 1,96 1,86 1,56 1,50 1,13

Επομένως, η Chipita International S.A. σύμφωνα με το Altman’s Z-score, 
βρισκόταν την πρώτη 9ετία σε «γκρίζα περιοχή» και χρειαζόταν ιδιαίτερη
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προσοχή, προκειμένου να μην χρεοκοπήσει. Για το 2001 και το 2002 υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα χρεοκοπίας.
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6. jwAAVztfrtittoyjimiTQitL iKAWor&ffAv Atfo urnioiv

Η ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας έχει ως σκοπό να εξετάσει την 

ικανότητα μιας οικονομικής μονάδας να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η 
ICAP έχει στην βάση δεδομένων της δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας για το 
σύνολο των επιχειρήσεων και των κλάδων. Για την Chipita International S.A. 
και το σύνολο του κλάδου τροφίμων έχουμε:
Δείκτης Πιστοληπτικής Ικανότητας 1991199219931994199519961997199819992000
Chipita International S.A,..............  „, C.„ C, v.^ABB ...BB..
Σύνολο Κλάδου Τροφίμων_____________ D C C C C B B B B BB

Όπου,
AA: Οικονομική μονάδα με άριστη χρηματοοικονομική διάρθρωση για το 
μέγεθός της. Η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεών της θεωρείται 

δεδομένη ακόμη και κάτω από συνθήκες κρίσης στον τομέα της ή και 
γενικότερες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Α: Οικονομική μονάδα με εξαιρετικά καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση 
απόλυτα ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ δεν θα 
επηρεασθεί ακόμη και από τυχόν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
ΒΒ: Οικονομική μονάδα με πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση ικανή 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ελάχιστα θα επηρεασθεί ακόμη και 
από τυχόν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.
Β: Οικονομική μονάδα με καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Ενδεχόμενες 
μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την 

ικανότητα τακτικής αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.
C: Οικονομική μονάδα με αρκετά καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. 
Ενδεχόμενες μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες είναι πολύ πιθανό να 
επηρεάσουν την ικανότητα τακτικής αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.
D: Οικονομική μονάδα της οποίας η χρηματοοικονομική διάρθρωση δεν 
επιτρέπει ανεπιφύλακτη χρηματοδότηση. Η αναδιάρθρωση των οικονομικών 
μεγεθών της κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή συνέχεια των 

δραστηριοτήτων και την ικανότητα κάλυψης των υποχρεώσεών της.

Ε: Οικονομική μονάδα με βεβαρυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση που 

δεν αποκλείει το ενδεχόμενο της αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
μέσα στην επόμενη διετία.
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F: Οικονομική μονάδα με ιδιαίτερα βεβαρυμένη χρηματοοικονομική
διάρθρωση με πιθανό το ενδεχόμενο της αδυναμίας εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη διετία.
G: Οικονομική μονάδα απειλούμενη άμεσα με αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών της.

Είναι φανερό ότι η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας, σύμφωνα πάντα με 
την ICAP, βελτιώνεται διαχρονικά από τα επικίνδυνα επίπεδα της πρώτης 
τριετίας έως και το 1997, και μετά βρίσκεται στα ικανοποιητικά επίπεδα του A 
και του ΒΒ εναλλάξ ανά έτος. Ο δείκτης για το σύνολο του κλάδου τροφίμων 
βελτιώνεται διαχρονικά, παρόλο που είναι δυσμενέστερος ή ίδιος με εκείνον 
της Chipita.
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7 XJTOAOTIEMOE ECONOMIC VALV<E β<Μ>Ε£> ΚβΙ ΊΟΎ 

1VACC ΤΙΑ W EJPTAELIA 1994-2000 (ΑΝΟ ΊΟ Έ<Τ0<Σ 

ΕΙΕΑΤΩΤΝΣ <ΣΊΌΧΑΑ·)

Η EVA είναι ένα χρηματοοικονομικό μέτρο απόδοσης βασισμένο στο 
λειτουργικό εισόδημα μετά από τους φόρους, στα επενδυμένα κεφάλαια που 
απαιτούνται να παραγάγουν εκείνο το εισόδημα, και στο κόστος των 
κεφαλαίων αυτών (ή, σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου). Ο τύπος 
υπολογισμού της EVA είναι:

EVA = Μετά από την Φορολογία Λειτουργικά Έσοδα - (Επενδυμένα Κεφάλαια 

* Σταθμισμένο Μέσο Κόστος του Κεφαλαίου).

Η EVA είναι ένα χρηματικό ποσό. Εάν το ποσό αυτό είναι θετικό, η 
επιχείρηση έχει κερδίσει περισσότερο μετά τη φορολογία λειτουργικό 
εισόδημα από ότι το κόστος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται να 
παραγάγει εκείνο το εισόδημα. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση έχει 
δημιουργήσει πλούτο. Εάν το ποσό της EVA είναι αρνητικό, η επιχείρηση 
καταναλώνει το κεφάλαιο, παρά δημιουργεί πλούτο. Ο στόχος μιας 
επιχείρησης είναι να έχει θετική και αυξανόμενη EVA.
Για τον υπολογισμό της οικονομικής αξίας, μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
από τον Stem Steward, πρέπει να κάνουμε δεκτές ορισμένες υποθέσεις:

a. Το επενδυμένο κεφάλαιο της επιχείρησης θεωρούμε ότι είναι το 
σύνολο των ξένων και των ίδιων κεφαλαίων, χωρίς να 
πραγματοποιήσουμε τις 164 διαφορετικές αναπροσαρμογές στους 
λογαριασμούς που προτείνει ο Steward, γιατί έτσι θα αυξηθούν οι 
λεπτομέρειες στο υπόδειγμα και θα ξεφύγουμε από τον αρχικό σκοπό 
του κατά προσέγγιση υπολογισμού της αξίας αυτής.

b. To risk premium, η επιπλέον απόδοση από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

που απαιτούν οι μέτοχοι από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (δηλαδή, 

των επενδύσεων σε σύνολο), και το οποίο θεωρούμε ότι είναι 5% για 

την επταετία. Τα ποσοστά αυτά είναι σύμφωνα με έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην αμερικάνικη αγορά (Rappaport), όπου και
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αναφέρουν ότι το risk premium κυμαίνεται ιστορικά γύρω από αυτό το 
ποσοστό.

c. Ο φορολογικός συντελεστής της Chipita είναι 24%, που είναι ο μέσος 

όρος του φορολογικού συντελεστή της επταετίας.

Έπειτα έχουμε τα παρακάτω δεδομένα:

a. Οι συντελεστές beta της Chipita για την επταετία, χρησιμοποιώντας 
ιστορικά στοιχεία, είναι 0,63 το 1994, 1,05 το 1995, 0,96 το 1996, 0,83 
το 1997, 0,53 το 1998, 0,49 το 1999 και 0,51 το 2000. Παρατηρούμε 
ότι οι συντελεστές αυτοί επηρεάζονται εν μέρει από τον κίνδυνο και το 
λόγο ξένων προς ίδια κεφάλαια, καθώς όσο αυτός αυξάνεται τόσο οι 
αυξάνεται και το beta.

b. Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι το μέσο ετήσιο επιτόκιο των Εντόκων 
Γραμματίων του Δημοσίου. Το 1994 ήταν 19,2%, το 1995 15,5%, το 
1996 12,8%, το 1997 9,5%, το 1998 ήταν 10,2%, το 1999 8% και τέλος 
το 2000 5,23%.

Το κόστος ίδιων κεφαλαίων υπολογίζεται από τον τύπο:

ke=rf+Beta* Risk Premium
Οπότε έχουμε,

ΕΤΟΣ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
rf 19,20% 15,50% 12,80% 9,50% 10,20% 8,00% 5,23%
Beta 0,63 1,05 0,96 0,83 0,53 0,49 0,51
Risk Premium 5% . 5% 5% 5% 5% 5% 5%
ke 22,35% 20,75% 17,60% 13,65% 12,85% 10,45% 7,78%

Το πραγματικό μετά φόρων κόστος του δανειακού κεφαλαίου υπολογίζεται, 
αν διαιρέσουμε τους τόκους της χρήσης η με το σύνολο των δανείων της 
προηγούμενης χρήσης η-1 και το πολλαπλασιάσουμε με το (1 - Φορολογικό 
συντελεστή). Δηλαδή,
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ΕΤΟΣ (ποσά σε σε χιλ.δρχ) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 1.179.405 877.1381.167.877 1.382.2131.546.131 1.006.011 1.256.264
Σύνολο Δανείων Προηγούμ.Χρήσης 4.342.946 5.145.595 8.687.867 11.788.488 9.809.078 17.630.060 16.839.210
Kd 27,16% 17,05% 13,44% 11,73% 15,76% 5,71% 7,46%
Πραγματικό μετά φόρων Kd 20,64% 12,96% 10,22% 8,91% 11,98% 4,34% 5,67%

Το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου της Chipita δίνεται από τον παρακάτω 
πίνακα:

Πραγματικό μετά Φόρων Kd 20,64% 12,96% 10,22% 8,91% 11,98% 4,34% 5,67%
Σύνολο Δανείων 5.145.595 8.687.867 11.788.488 9.809.078 17.630.060 16.839.210 22.040.076
ke 22,35% 20,75% 17,60% 13,65% 12,85% 10,45% 7,78%
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 5.507.906 7.077.233 8.507.300 16.690.656 18.843.919 32.377.543 33.419.017
Σύνολο Κεφαλαίων 10.653.501 18.030.773 22.904.240 24.890.15540.020.373 52.963.226 61.573.759
WACC 21,52% 14,39% 11,80% 12,67% 11,33% 7,77% 6,25%

Στην συνέχεια υπολογίζουμε την EVA με την γνωστή μεθοδολογία.

ΕΤΟΣ (ποσά σεχιλδρχ)·* βΜΜβ£||^1995mwi99^mPillMBS!§§§§ϋiggjg
EBIT 2.275.221 1.629.052 2.842.493 3.875.789 3.549.664 2.634.346 1.922.300

(+) Φόροι 295.895 256.624 326.598 454.322 708.405 662.321 486.251

(+)Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή 
Εξοδα*φορ.συντ

283.057 210.513 280.290 331.731 372.365 241.443 301.503

(-) Πιστωτικοί Τόκοι&Συναφή 37.302 14.062 8.639 26.195 22.045 17.196 25.457
Εσοδα*φορ.συντ
(-) Φόροι σε μη Λειτουργικά 12.592 112.146 95.806 -854 197.707 186.405 180.334
Κέρδη
(=) Μείον: Συνολικοί Φόροι 529.058 340.929 502.443 760.712 861.018 700.163 581.963

Πλέον: Μεταβολή στους 
Φόρους Πληρωτέους

98.184 -74.106 100.878 270.413 188.039 -195.971 -382.326

ΝΟΡΑΤ (1) 1.844.347 1.214.017 2.440.928 3.385.490 2.876^685 1.738.212 958.011

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.723.917 5.836.739 7.224.587 9.360.508 11.520.177 12.192.126 14.497.434
(χωρίς χρεόγραφα) 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
(όχι δάνεια)

2.079.347 2.265.673 2.608.452 3.390.421 3.546.396 3.746.475 6.114.666

Κεφάλαιο Κίνησης 2.644.570 3.571.066 4.616.135 5.970.087 7.973.781 8.445.651 8.382.768

Καθαρά Πάγια 6.404.58010.275.508 13.297.715 15.668.724 20.011.768 25.850.609 29.389.608

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 1.802.279 2.057.661 2.662.333 5.087.058 8.474.823 15.014.166 17.632.523

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 197.977 139.184 280.445 226.183 242.396 288.669 172.45a

Επενδυμένο Κεφάλαιο 10.653.45215.765.051 20.295.738 26.499.686 36.217.976 49.021.757 55.232.449

WACC 21,52% 14,39% 11,80% 12,67% 11,33% 7,77% 6,25%

Επενδυμένο Κεφάλαιο * 2.293.014 2.268.095 2.393.960 3.356.219 4.102.677 3.807.585 3.453.178
WACC(2)
(1 )-(2)=EVA -448.667 ■■1.054.078 46.968 29.271 -1.225.992 -2.069.373 -2.495.167
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Είναι φανερό ότι το οικονομικό κέρδος της Chipita είναι αρνητικό την πρώτη 
διετία, αλλά μετά ανακάμπτει και τα έτη 1996 και 1997 φτάνει δε σε θετικά 
επίπεδα. Από το 1997 και μετά, η EVA της εταιρίας μειώνεται συνεχώς και 
μάλιστα για το 2000 φτάνει σε υψηλά αρνητικό ύψος, γύρω στα 2,5 δις.δρχ. Η 
αξία της επιχείρησης Chipita έχει μειωθεί σημαντικά, κυρίως εξαιτίας της μη 
αναμενόμενης απόδοσης των επενδύσεων της μέχρι αυτό το χρονικό σημείο 
κι των συνεχών αυξήσεων των επενδυμένων κεφαλαίων και του υψηλού 

κόστους του.
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Στην συνέχεια της εργασίας θα προσπαθήσουμε να αποτιμήσουμε την τιμή 
της μετοχής και την αξία της Chipita International S.A., χρησιμοποιώντας τις 
μεθόδους:

a. του Economic Value Added που ανέπτυξε ο Stem Steward.
b. του Dividend Growth Model των Gordon και Shapiro.
c. των Προσδοκιών της Αγοράς του Penman.

Ο σχηματισμός ρεαλιστικών προβλέψεων αποτελεί τη βάση για την επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας αποτίμησης. Οι προβλέψεις στις οποίες θα 
καταλήξουμε είναι αποτέλεσμα της ανάλυσης της πορείας της εταιρίας και του 
κλάδου μέσα στο περιβάλλον που λειτουργούν.

1. ME W Χ<ΡΝΣ.Η TOT ΜΟΝΤΕΛΟΥ ECONOMIC VAEVE 

ΛΕΧΌΕΦ

Μέσα από την ανάλυση της στρατηγικής της επιχείρησης και των 
χαρακτηριστικών του κλάδου, τα στοιχεία που λαμβάνουμε υπόψη για τη 
δημιουργία των προβλέψεων είναι τα ακόλουθα:

a. Η εταιρία στοχεύει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την είσοδο σε 
νέους τομείς του κλάδου των τροφίμων. Διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της 
μία ποικιλία διαφοροποιημένων προϊόντων με ισχυρή μάρκα και τα 
ενισχύει συνεχώς με εκτεταμένες διαφημιστικές δραστηριότητες.

b. Πραγματοποιεί νέες επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού (π.χ. νέα 
εργοστάσια στην Αίγυπτο, Βουλγαρία), όπου υπάρχει χαμηλό κόστος 
παραγωγής, με αποτέλεσμα στο μέλλον να πραγματοποιηθεί μείωσή 
του.

c. Εισρέει σε νέες αγορές, είτε με εξαγωγές ή με τοπική παραγωγή, σε 

συνεργασία με τοπικούς φορείς με μορφή κοινοπραξίας ή αυτόνομα. 

Άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η μελλοντική αύξηση των πωλήσεων και 
των εσόδων.

d. Ισχυροποιεί τα μερίδια αγοράς των προϊόντων της στην ελληνική 
αγορά.
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e. Πραγματοποιεί μία συνεχή ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού 
της, προκειμένου να διατηρήσει χαμηλά το κόστος παραγωγής. Αυτό 
το έχει ήδη πετύχει, καθώς είναι ηγέτης κόστους στον χώρο που 

δραστηριοποιείται.
f. Σκοπεύει να επενδύει σημαντικά κεφάλαια στις λειτουργίες έρευνας& 

ανάπτυξης και διάθεσης.
g. Σκοπεύει να ενταχθεί μέσα στις 5 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες 

παραγωγής και εμπορίας τυποποιημένων προϊόντων snacks έως το 

2005.
h. Θα μειώσει το δανεισμό της και θα αντλήσει κεφάλαια από το Χ.Α.Α., 

μόλις αυτό ανακάμψει.
Η πρόβλεψη θα στηριχθεί κυρίως σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 ετών, δηλαδή 
μέχρι το 2010. Επειδή θεωρούμε ότι οι λογαριασμοί της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσεως και του ισολογισμού της εταιρίας την τελευταία 
διετία δεν αντικατοπτρίζουν την μελλοντική εξέλιξή της, εξαιτίας της 
σταθεροποίησης των πωλήσεων, για την πρόβλεψή μας χρησιμοποιούμε τα 
ιστορικά στοιχεία κυρίως της τριετίας 1996-1998, καθώς και τις αναμενόμενες 
μελλοντικές εξελίξεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, οι πωλήσεις της εταιρίας θα αυξηθούν 
σταδιακά την επόμενη πενταετία, καθώς οι επενδύσεις στο εξωτερικό 
αναμένεται να αρχίσουν να αποδίδουν. Στην συνέχεια ο ρυθμός αύξησης των 
πωλήσεων θα μειώνεται σταδιακά και πέρα του 2010 θα είναι 2%, όσο 
δηλαδή ο αναμενόμενος πληθωρισμός, εξαιτίας της αύξησης του 
ανταγωνισμού. Αναλυτικά οι προβλέψεις που κάνουμε για το ρυθμό αύξησης 
των πωλήσεων είναι οι ακόλουθες:

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010+
Πωλήσεις 5% 15% 25% 30% 35% 35% 30% 25% 15% 10% 2%

Επειδή η εταιρία είναι ήδη ηγέτης κόστους, τα περιθώρια περιορισμού του 
κόστους παραγωγής είναι πολύ μικρά. Όμως, εξαιτίας των συνεχών 
επενδύσεων ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και της λειτουργίας 

εργοστασίων σε χώρες με χαμηλά κόστη παραγωγής, αναμένουμε ότι το 

κόστος πωλήσεων θα περιοριστεί σταδιακά στα επίπεδα του 55% των 

πωλήσεων (57% το 2001, 56% το 2002, 55% το 2003 και μετά).
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Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σαν ποσοστό (10%) των ακαθάριστων παγίων 
της προηγούμενης χρήσης.
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης θα είναι διαχρονικά ίσα με το 1% των 
πωλήσεων.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας θα παραμείνουν διαχρονικά γύρω στα 
σημερινά επίπεδα (3% των πωλήσεων), καθώς η διαρκής επέκταση της 
εταιρίας σε νέες αγορές αυξάνει τις ανάγκες για ικανό διοικητικό προσωπικό. 
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης θα ανέλθουν στο 1% των πωλήσεων, καθώς 
η Chipita αναγνωρίζει την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης λειτουργίας.
Τα έξοδα διάθεσης θα ανέλθουν στο 23% των πωλήσεων, ποσοστό που 
αντιπροσωπεύει τους στόχους επέκτασης της επιχείρησης.
Τα έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων θα κυμανθούν κοντά στα επίπεδα του 
2000, δηλαδή στο 0,2% και 0,4% των πωλήσεων αντίστοιχα.
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα θα βρίσκονται στο 0,2% των 
πωλήσεων διαχρονικά.
Τα κέρδη από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων ήταν το 2% των 
πωλήσεων το 2000, αλλά οφείλονταν στο γεγονός ότι τον Νοέμβριο του έτους 
αυτού η Chipita αποφάσισε να προχωρήσει στην αποδέσμευσή της από την 
θυγατρική της Άλεσις, πωλώντας ολόκληρο το ποσοστό που κατείχε σε 
αυτήν, δηλαδή 24,5%, καθώς κρίθηκε ότι ο κλάδος στον οποίο είχε 
δραστηριοποιηθεί η Άλεσις δεν είχε στρατηγική σημασία για την εταιρία. Άρα, 
στο μέλλον ο λογαριασμός αυτός θα συνεχίσει να είναι και πάλι μηδέν.
Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα υπολογίζονται ως ποσοστό των 
δανείων της προηγούμενης χρήσης. Την τελευταία διετία το προ φόρων Kd 
ήταν γύρω στο 7%, επιτόκιο που θεωρούμε ότι θα ισχύει και στο μέλλον.
Οι λογαριασμοί των εκτάκτων αποτελεσμάτων θα βρίσκονται κοντά στα 
επίπεδα του 2000 και έχουμε αναλυτικότερα:
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Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα
1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3%
2) Έκτακτα Κέρδη 0,05%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,01%
4)Έσοδα από Προβλέψεις Προηγ.Χρήσεων 0%

ΣΥΝΟΛΟ 3,06%
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 0,25%
2) Έκτακτες Ζημίες 0,03%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,30%
4) Προβλέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους 0%

ΣΥΝΟΛΟ 0,58%

Οι αποσβέσεις εκτός κόστους πωληθέντων είναι στο τελευταίο έτος το 13% 
του συνόλου των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, ποσοστό που 
πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει υφίσταται και στο μέλλον.
Τέλος, οι φόροι υπολογίζονται με το φορολογικό συντελεστή 24%, όπως 

προκύπτει από τα μέχρι σήμερα χρόνια.
Ορισμένοι λογαριασμοί του ισολογισμού υπολογίζονται και αυτοί ως ποσοστό 
των πωλήσεων. Έτσι έχουμε τους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι μας δείχνουν 
τους λογαριασμούς του ισολογισμού ως ποσοστό των πωλήσεων διαχρονικά.

ΕΤΟΣ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 9,27% 6,20% 2,35% 2,94% 7,06% 4,04% 4,47% 4,35% 6,93% 7,60%
Ενσώματες Ακινητοττ. (καθαρές) 39,36% 38,92% 29,99% 38,32% 64,84% 56,94% 57,26% 59,18% 73,83% 83,31%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΠΩΝ 48,63% 45,12% 32,34% 41,26% 71,90% 60,98% 61,73% 63,53% 80,76% 90,90%
Διαθέσιμα 0,65% 0,61% 0,25% 0,30% 0,52% 0,42% 0,93% 0,31% 0,24% 0,63%
Αποθέματα 7,75% 6,46% 5,84% 10,41% 12,02% 8,52% 10,96% 10,84% 9,60% 9,91%
Απαιτήσεις 32,36% 33,99% 19,79% 19,72% 28,30% 24,19% 24,99% 25,42% 28,25% 34,30%
Χρεόγραφα 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,61% 0,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 40,76% 41,06% 25,89% 30,43% 40,84% 33,13% 36,88% 36,74% 38,70% 45,54%

Λοιπές Μακροπρόθ. Απαιτήσεις 0,28% 0,19% 9,41% 10,22% 12,79% 11,27% 18,79% 26,99% 46,46% 53,91%

Μεταβατικοί Λογαριασμ. Ενεργητ. 0,52% 0,50% 0,84% 1,39% 1,61% 0,93% 1,25% 0,56% 0,45% 0,63%

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,80% 0,68% 10,25% 11,61% 14,40% 12,21% 20,04% 26,90% 46,91% 54,54%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 90,19% 86,87% 68,48% 83,30% 127,14% 106,32% 118,66% 127,82% 166,36% 190,98%
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ΕΤΟΣ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Μετοχικό Κεφάλαιο 16,40% 12,52% 10,88% 26,01 % 36,51% 25,54% 50,65% 43,42% 86,52% 86,56%
Αττοθεματικά 8,64% 7,61% 7,46% 9,47% 13,02% 13,47% 15,11% 16,40% 14,63% 16,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 25,13% 20,13% 18,34% 35,48% 49,52% 39,01% 65,76% 59,82% 101,15% 103,36%
Προβλέψεις για Κινδύν. και Έξοδα 0,21% 0,27% 0,17% 0,08% 0,15% 0,17% 0,11% 0,21% 0,44% 0,10%

Μεταβατικοί Λογαριασμ. Παθητικ. 0,00% 13,06% 8,38% 4,61% 2,26% 4,38% 1,55% 1,29% 0,54% 0,50%

Φόροι Πληρωτέοι 2,28% 1,43% 2,24% 2,41% 2,12% 1,86% 2,72% 2,79% 2,13% 0,93%
Βραχυπρόθ. Υττοχρ. ττλην Δανείων 25,42% 22,22% 13,92% 13,40% 15,85% 11,96% 13,36% 11,26% 11,70% 18,91%

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 30,41% 29,77% 25,30% 18,73% 26,64% 19,29% 13,31% 6,61% 10,01% 27,04%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 9,02% 12,85% 9,84% 14,42% 34,15% 34,77% 25,34% 49,35% 42,59% 41,13%
Σύνολο Δανείων 39,43% 42,62% 35,14% 33,15% 60,79% 54,06% 38,65% 55,97% 52,61% 68,17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 90,19% 86,87% 68,48% 83,30% 127,14% 106,32% 118,66% 127,82% 166,36% 190,98%

Και εδώ θα βασιστούμε για την δημιουργία των προβλέψεων κυρίως στα έτη 
1996-1998 και στις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις.
Οπότε, τα καθαρά έξοδα εγκατάστασης αναμένουμε να διαμορφωθούν στο 
5% των πωλήσεων κάθε έτους και οι καθαρές ενσώματες ακινητοποιήσεις 
στο 70% το 2001, στο 65% το 2002 και στο 60% το 2003 και μετά.
Τα διαθέσιμα θα είναι στο 0,6% των πωλήσεων, τα αποθέματα στο 10%, οι 
απαιτήσεις θα μειωθούν διαχρονικά στο 26% (32% το 2001, 30% το 2002, 
28% το 2003 και 26% από το 2004 και μετά), λόγω των αναμενόμενων 
διορθωτικών ενεργειών από την Chipita, και τα χρεόγραφα θα βρίσκονται στο 
0,8% των πωλήσεων, εξαιτίας της αυξανόμενης σημασίας του Χ.Α.Α., ως 
βραχυχρόνιο επενδυτικό εργαλείο.
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις θα βρίσκονται στο 55% των 
πωλήσεων το 2001, στο 60% το 2002, στο 65% από το 2003 και έπειτα, 
εξαιτίας στης τάσης αυξήσεως των συμμετοχών της εταιρίας.
Οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού θα κυμαίνονται στο 0,5% των 
πωλήσεων κάθε έτους.
Εφόσον οι εταιρία πραγματοποίησε διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
τα έτη 1997, 1999 και το αύξησε κάθε φορά κατά 131% και 102% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, υποθέτουμε ότι θα συνεχίσει αυτή την πρακτική και 
στο μέλλον, αλλά με μικρότερα ποσοστά. Δηλαδή, θα πραγματοποιήσει 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τα έτη 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 και θα το 

αυξάνει κάθε φορά 45% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Η υπόθεση αυτή 

είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει θέσει η επιχείρηση για άντληση 

κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και με την αναμενόμενη
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ανάκαμψή του, αλλά και την διατήρηση της υττάρχουσας κεφαλαιακής δομής 
της.
Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα θα είναι στο 0,2% των πωλήσεων 

διαχρονικά, οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού στο 0,5%, οι φόροι 
πληρωτέοι στο 1% και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην δανείων θα 
βελτιωθούν ύστερα από ενέργειες της διοίκησης στο 16% των πωλήσεων το 
2001, στο 14% το 2002, στο 12% το 2003 και στο 11% από το 2004 και 
έπειτα.
Από τα στοιχεία αυτά εξαιρούνται τα δάνεια, τα αποθεματικά κεφάλαια και οι 
συσσωρευθείσες αποσβέσεις, όπου ισχύουν τα ακόλουθα:
Τα δάνεια υπολογίζονται έτσι ώστε να εξισώνονται τα υπόλοιπα του 
ενεργητικού και του παθητικού.
Οι συσσωρευθείσες αποσβέσεις υπολογίζονται εάν προσθέσουμε στο 
υπόλοιπο του λογαριασμού της προηγούμενης χρήσης τις αποσβέσεις της 
τρέχουσας χρήσης και στην συνέχεια αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις των 
παγίων στοιχείων που πωλήθηκαν κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 
Σύμφωνα με το προσάρτημα της εταιρίας το 2000, έχουμε υπολογίσει ότι 
κάθε έτος η εταιρία πωλεί το 0,5% της αξίας κτήσεως των παγίων της.
Τα αποθεματικά κεφάλαια υπολογίζονται όταν στο αρχικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού, προσθέσουμε τα καθαρά κέρδη της χρήσης και στην συνέχεια 
αφαιρέσουμε τα μερίσματα. Η μερισματική πολιτική της εταιρίας πιστεύουμε 
ότι θα είναι περίπου η ίδια με εκείνη της τριετίας (1996-1998), που κυμάνθηκε 
στο 32%-44% των καθαρών κερδών, δηλαδή πιο συγκεκριμένα πιστεύουμε 
ότι θα είναι το 30%.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έχουμε τις προβλέψεις των λογαριασμών 
των ισολογισμών και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως για την 
επόμενη δεκαετία:
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BE \ <ϋΜί 2001 2002 f.v.-V·? 2004 —
Μετοχικό .Κεφάλαιο ' 27.985.840.40.579.468 40.579.468. 58:840 228 -.58.840.228t, .85■318..330
Αττοθεμάτικά 5.433.177 ,5.659;ίΐ9^ 7.185.220* -9.472 645 : 13.141 vioiip7.836.385
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 33.419.017 46.238.607 47.764.688 68,31.2 873‘ 71.981 :329 103 .154 .715
Προβλέψεις για Κινδ.και Έξοδα 32.903 .67.895 78.080. "■··.■■ 97 6θό: • 126 .879: 171 .287
Μεταβ.ΛργαριάσμοίΠαθητικού 139.547.. 169.738. 65»» α ·ι '!■ 195.199νpf .243 999· ϋ 428 .218
Φόροι Πληρωτέοι 300.622· •.*339:4.77·: 390.398 |p$7 998,:§H 6 34 .397' 856 .436
Βραχ. Υποχρ. ττλην Δανείων 6.114.666 5.431.629 5:465.577 5.855 975 . ν 6.978 •379 9 .420 .800
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
. -'>■·■· - ■■

- 8.743.508 
13.296.568 . |§§3 ϋ

wbr ***%& ··
|||glΤ' $i§g

. ·"··Pi
! ·-' ψWi’-\~-yj·:·

Σύνολο Δανείων 22.040.076 1^127.149 13.605:932 8.400 402": 27.111 .531 ' 30 .620 .646
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥϋ 61.746.209 59.035.020 57.109.476 82.910 849 106.515 .309 143 .795 .667
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^45^8:91050^0^58^8^80.729 2t6;062L839^237.669,122
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 
Πάγια (αξία κτήσεως)
Συσσωρευθείσες Αποσβέσεις*
Αποσβέσεις
Έξοδα Εγκατάστασής (καθαρά) 
Ενσωμ. Ακινητοττ. (καθαρές) 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 
Διαθέσιμα
ΑττηΟίιιπτπ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
'' , .. ■' rΛοιπές Μακροπρ. Απαιτήσεις
• ,·■ „ . J. . wA'·'.Μεταβ. Λογαρ. Ενεργητικού
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

■ Λ"**;'·' ^ - : νί; . ..ϊΐ

2006 ; ; 
123.971.630 
48.819.338 

■ 9.542.256 
5.780.946 

169.371.346 
75.152.292 

693.713 | 
11.561.891 
30.060.917 

924.951 
43.241.472 

175.152.292 
578.095 : 

75.730.386 ? 
194^24.150

2007
158.294.622 
60.596.643 
12.397.163 
7.515.229 

90.182.750 
97.697.979 

901.828 
15.030.458 
39.079.192 

1.202.437 
56.213.914 
97.697.979 

751.523 
•98.449.502 
252.361.395'

2009
234.862.402 

94.421.557 
19.775 711 
10.803.142

2008
197.757.106 
75.634.632 
15.829.462 
9.394.036 

112.728.438 
122.122.474 

1.127.284 
18.788.073 
48.848.990 

1.503.046 1.728.503

2010 
271.218.415 
116.733.485 
23.486.240 
11.883.456

·· Ο*· ··;

129.637.703 142.601.473 
140.440.845 154.484.930 

1.296.377 1.426.015
21.606.284 23.766.912 
56.176.338 61.793.972

1.901.353
70.267.393 80.807.502 88.888.252

122.122.474 140.440.845 154.484.930 
’ 939404, 1.080.314 1.188.346

123.061.878 141.521.159 155.673^275
3Ϊ5451.744 362.769.506 399.046.457: , ..... v * _ ν~’ . , ..

Μετοχικό Κεφάλαιο 85.318.330 123.711.579 123.711.579 179.381.789 179.381.789
Αποθεματικά 24.664.319 32.397.514 42.221.442 '' 51.193.452 61.263.778• -

it ΛΟΟ η 4Π cr. 4 trn a nn λλο 4/?c λοί no 4 non c~7C n a a o 4n gac cn-HΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα

- ^ ± - >-.

&& *.... 109.982.649 156.109.093 165.933.021 230.575.241 240.645.567 
231.238 300.609 -375.761 * 432.126 475.338

• ·. "«nti -/Τ'Λ· -Ο -'"Vf <·ν-; , : ·- -.., . ‘ . : , . ··...........■!&.,· —* - τ w . · ·'· ··- ..·· ' · - · ' - · ·'-·
Μεταβαπκοί Λογαριασμοί Παθηπκού 578Ό95 ‘ 751.523 : : 939.404 ; .1.080.314 1.188.346
Φόροι Πληρωτέοι 1.156.189 1.503.046 1.878.807 .. 2.160.628 2.376.691

26.143.603

Σύνολο Δανείων 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

70.614.089 78.666.666 127.536.678 106.914.913 130.593.602
194.124.150 252.361.395 315.451.744 362.769.506 399.046.457
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ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Πωλήσεις 32.331.126 33.947.682 39.039.83548.799.793 63.439.731 85.643.637
% Μεταβολή Πωλήσεων 5% 15% 25% 30% 35%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 22.105.811 23.701.545 26.234.16931.813.787 40.777.471 54.500.349
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 18.472.825 19.350.179 21.862.30726.839.886 34.891.852 47.104.000
Αποσβέσεις 3.632.986 4.351.366 4.371.861 4.973.900 5.885.619 7.396.349
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 10.225.315 10.246.137 12.805.66616.986.007 22.662.260 31.143.288
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 313.784 339.477 390.398 487.998 634.397 856.436
ΣΥΝΟΛΟ 10.539.099 10.585.614 13.196.06417.474.004 23.296.657 31.999.724
Μείον: 1) Έξοδα Διοικ.Λειτουργίας 1.165.813 1.018.430 1.171.195 1.463.994 1.903.192 2.569.309

2) Έξοδα Έρευ. & Ανάπτυξης 132.918 339477 390398 487998 634397 856436
3) Έξοδα Λειτουρ.Διαθέσεως 7.318.068 7.807.967 8.979.16211.223.952 14.591.138 19.698.037

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.922.300 1.419.740 2.655.309 4.298.060 6.167.930 8.875.942
Πλέον: 1 )Έσοδα Συμμετοχών 750.893 67.895 78.080 97.600 126.879 171.287

2)Έσοδα Χρεογράφων 125.888 135.791 156.159 195.199 253.759 342.575
3)Πιστωτ. Τόκοι & Συν. Έσοδα 106.071 67.895 78.080 97.600 126.879 171.287
4)Κέρδη Πωλή.Συμμ.&Χρεογρ. 673.750 0 0 0 0 0

Μείον: 1) Έξοδα Συμμ. & Χρεογράφων 0 0 0 0 0 0
2) Χρεωστ. Τόκοι & Συν. Έξοδα 1.256.264 1.542.805 498.900 956.290 597.915 1.917.126

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.648.888 148.516 2.468.727 3.732.169 6.077.533 7.643.965
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργ. Έσοδα 916.636 1.018.430 1.171.195 1.463.994 1.903.192 2.569.309
2) Έκτακτα Κέρδη 18.524 16.974 19.520 24.400 31.720 42.822
3) Έσοδα Προηγούμ. Χρήσεων 3.219 3.395 3.904 4.880 6.344 8.564
4)Έσ. από Πρ.Προη.Χρήσεων 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 938.379 1.038.799 1.194.619 1.493.274 1.941.256 2.620.695
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργ. Έξοδα 80.964 84.869 97.600 121.999 158.599 214.109
2) Έκτακτες Ζημίες 13.754 10.184 11.712 14.640 19.032 25.693
3) Έξοδα Προηγούμ. Χρήσεων 92.268 101.843 117.120 146.399 190.319 256.931
4) Προβλ. για Εκτάκτ. Κινδύνους 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 186.986 196.897 226.431 283.039 367.950 496.733
Αποσβέσεις Εκτός Κόστ. Πωληθέντων 473.336 565.678 568.342 646.607 765.130 961.525
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.926.945 424.741 2.868.573 4.299.671 6.895.594 8.825.721
Φόρος Εισοδήματος 486.251 101.938 688.458 1.031.921 1.654.943 2.118.173
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 1.514.259 322.803 2.180.116 3.267.750 5.240.652 6.707.548
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ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 2006 2007 2008 2009 2010
Πωλήσεις 115.618.910 150.304.583 187.880.729 216.062.839 237.669.122
% Μεταβολή Πωλήσεων 35% 30% 25% 15% 10%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 73.132.657 95.064.684 119.163.863 138.610.272 154.204.258
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 63.590.401 82.667.521 103.334.401 118.834.561 130.718.017
Αποσβέσεις 9.542.256 12.397.163 15.829.462 19.775.711 23.486.240
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 42.486.254 55.239.900 68.716.866 77.452.567 83.464.865
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 1.156.189 1.503.046 1.878.807 2.160.628 2.376.691
ΣΥΝΟΛΟ 43.642.443 56.742.945 70.595.673 79.613.195 85.841.556
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3.468.567 4.509.138 5.636.422 6.481.885 7.130.074

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 1.156.189 1.503.046 1.878.807 2.160.628 2.376.691
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 26.592.349 34.570.054 43.212.568 49.694.453 54.663.898

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 12.425.337 16.160.708 19.867.876 21.276.229 21.670.893
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 231.238 300.609 375.761 432.126 475.338

2)Έσοδα Χρεογράφων 462.476 601.218 751.523 864.251 950.676
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα 231.238 300.609 375.761 432.126 475.338
4)Κέρδη Πωλ. Συμμ.&Χρεογρ. 0 0 0 0 0

Μείον: 1) Έξοδα Συμμ.& Χρεογράφων 0 0 0 0 0
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα 2.143.445 4.942.986 5.506.667 8.927.567 7.484.044

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 11.206.843 12.420.158 15.864.256 14.077.164 16.088.202
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3.468.567 4.509.138 5.636.422 6.481.885 7.130.074
2) Έκτακτα Κέρδη 57.809 75.152 93.940 108.031 118.835
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 11.562 15.030 18.788 21.606 23.767
4)Έσ. από Προβ.Προηγ.Χρήσεων 764 0 162 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 3.538.703 4.599.320 5.749.312 6.611.523 7.272.675
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 289.047 375.761 469.702 540.157 594.173
2) Έκτακτες Ζημίες 34.686 45.091 56.364 64.819 71.301
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 346.857 450.914 563.642 648.189 713.007
4) Προβλέψ. για Εκτάκτ. Κινδύνους 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 670.590 871.767 1.089.708 1.253.164 1.378.481
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 1.240.493 1.611.631 2.057.830 2.570.842 3.053.211
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 12.834.463 14.536.081 18.466.030 16.864.680 18.929.185
Φόρος Εισοδήματος 3.080.271 3.488.659 4.431.847 4.047.523 4.543.004
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 9.754.192 11.047.421 14.034.182 12.817.157 14.386.181

Στην συνέχεια, υποθέτουμε ότι το κόστος των ίδιων και των ξένων κεφαλαίων 
θα είναι στο μέλλον 8% και 5% αντίστοιχα. Άρα, το μέσο σταθμικό κόστος 
κεφαλαίων κάθε έτους θα διαμορφώνεται κάθε φορά ανάλογα με την 
κεφαλαιακή δομή της εταιρίας. Έτσι έχουμε:

ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 2001 2002 2003 2004 2005
Πραγματικό μετά Φόρων Kd 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Σύνολο Δανείων 7.127.149 13.605.932 8.400.402 27.111.531 30.620.646
ke 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 46.238.607 47.764.688 68.312.873 71.981.329 103.154.715
Σύνολο Κεφαλαίων 53.365.757 61.370.620 76.713.275 99.092.860 133.775.361
WACC 5,40% 5,67% 5,33% 5,82% 5,69%
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ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) . 2006 . 2007 2008 - 2009 . 2010 '
Πραγματικό μετά Φόρων Kd 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Σύνολο Δανείων 70.614.089 78.666.666 127.536.678 106.914.913 130.593.602
ke 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 109.982.649 156.109.093 165.933.021 230.575.241 240.645.567
Σύνολο Κεφαλαίων 180.596.738 234.775.759 293.469.699 337.490.154 371.239.169
WACC 6,17% 6,01% 6,30% 5,95% 6,06%

Στην συνέχεια υπολογίζουμε το EVA της Chipita για την δεκαετία της 
πρόβλεψης.

ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 2001 2002 2003 2004 2005

ΕΒΙΤ 1.419.740 2.655.309 4.298.060 6.167.930 8.875.942

(+) Φόροι 101.938 688.458 1.031.921 1.654.943 2.118.173

(+) Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή Έξοδα'φορ.συντ 370.273 119.736 228.580 141.127 455.474

(-) Πιστωτικοί Τόκοι&Συναφή Έσοδα'φορ.συντ 16.295 18.739 23.424 30.451 41.109

(-) Φόροι σε μη Λειτουργικά Κέρδη 202.057 232.365 290.456 377.593 509.751

Μείον:(=) Συνολικοί Φόροι 253.860 557.089 946.620 1.388.025 2.022.787

Πλέον: Μεταβολή στους Φόρους Πληρωτέους 38.855 50.922 97.600 146.399 222.039

ΝΟΡΑΤ(Ι) 1.204.735 2.149.141 3.449.039 4.926.304 7.075.194

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (χωρίς χρεόγρ.) 14.461.713 15.850.173 18.836.720 23.218.942 31.345.571

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (όχι δάνεια) 5.431.629 5.465.577 5.855.975 6.978.370 9.420.800

Κεφάλαιο Κίνησης 9.030.083 10.384.596 12.980.745 16.240.571 21.924.771

Καθαρά Πάγια 25.460.762 27.327.884 31.719.866 41.235.825 55.668.364

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 18.840.964 23.619.100 31.963.865 41.553.024 56.096.582

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 237.634 273.279 341.599 444.078 599.505

Επενδυμένο Κεφάλαιο 53.094.175 61.058.301 76.322.877 98.585.342 133.090.212

WACC 5,40% 5,67% 5,33% 5,82% 5,69%

Επενδυμένο Κεφάλαιο * WACC(2) 2.667.435 3.459.016 4.066.873 5.738.447 7.568.425

(1)-(2)=EVA -1.662.700 -1.309.875 -617.834 -812.143 -493.231
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ΕΤΟΣ (ποσά σεχιλ.δρχ) 2006 2007 2008 2009 2010

ΕΒΙΤ 12.425.337 16.160.708 19.867.876 21.276.229 21.670.893

(+) Φόροι 3.080.271 3.488.659 4.431.847 4.047.523 4.543.004

(+) Χρεωστικοί Τόκοι&Συναφή Έξοδα*φορ.συντ 514.427 1.186.317 1.321.600 2.142.616 1.796.171

(-) Πιστωτικοί Τόκοι&Συναφή Έσοδα'φορ.συντ 55.497 72.146 90.183 103.710 114.081

(-) Φόροι σε μη Λειτουργικά Κέρδη 688.347 894.613 1.118.305 1.286.006 1.414.607

(=) Μείον: Συνολικοί Φόροι 2.850.854 3.708.217 4.544.959 4.800.423 4.810.487

Πλέον: Μεταβολή στους Φόρους Πληρωτέους 299.753 346.857 375.761 281.821 216.063

ΝΟΡΑΤ(Ι) 9.874.236 12.799.348 15.698.678 16.757.627 17.076.469

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (χωρίς χρεόγρ.) 42.316.521 55.011.478 68.764.347 79.078.999 86.986.899

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (όχι δάνεια) 12.718.080 16.533.504 20.666.880 23.766.912 26.143.603

Κεφάλαιο Κίνησης 29.598.441 38.477.973 48.097.467 55.312.087 60.843.295

Καθαρά Πάγια 75.152.292 97.697.979 122.122.474 140.440.845 154.484.930

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 75.730.386 98.449.502 123.061.878 141.521.159 155.673.275

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 809.332 1.052.132 1.315.165 1.512.440 1.663.684

Επενδυμένο Κεφάλαιο 179.671.787 233.573.323 291.966.653 335.761.651 369.337.816

WACC 6,17% 6,01% 6,30% 5,95% 6,06%

Επενδυμένο Κεφάλαιο * WACC(2) 11.091.162 14.026.579 18.404.837 19.979.103 22.364.634

(1M2)=EVA -1.216.926 -1.227.231 -2.706.159 -3.221.476 -5.288.165

Μετά το πέρας της δεκαετίας θεωρούμε ότι η εταιρία θα έχει μέσο σταθμικό 
κόστος ίσο με την απόδοση των κεφαλαίων της, οπότε δεν δημιουργείται ούτε 
καταστρέφεται αξία.

Οπότε η παρούσα αξία των μελλοντικών EVA της Chipita είναι:

ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 2001 2002 2003 2004 2005
EVA
Συντελεστής Προεξόφλησης 
ΕνΑ*Συντελεστής Προεξόφλησης

-1.662.700
0,94877

-1.577.514

-1.309.875
0,89786

-1.176.082

-617.834
0,85242

-526.656

-812.143
0,80554

-654.215

-493.231
0,76217

-375.928

ΕΤΟΣ (ποσά σεχιλ.δρχ) 2006 2007 2008 2009 2010

EVA
Συντελεστής Προεξόφλησης 

ΕνΑ'Συντελεστής Προεξόφλησης

Παρούσα Αξία EVA

-1.216.926 -1.227.231 -2.706.159 -3.221.476 -5.288.165
0,71788 0,67718 0,63705 0,60127 0,56692

-873.607 -831.059 -1.723.953 -1.936.984 -2.997.950

-12.673.947
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Τέλος έχουμε:

Corporate Value = NPV of + Invested Capital + Market Value of

Non Operating JLssets

= 42.785.146.000
και

Shareholder Value = Corporate Value — Marfyt Value of ̂ d<De6ts

= 20.745.070.000
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2. ΜΕ THPf ΧΡΗΤΗ ΊΟΤ ΜΟΝΤΕΛΟΥ <ΣΤΑ&Ε<ΡΟΎ (ΡΥΘΜΟΎ 

ΆΎΞΜΤΤΰΣ ΜΕΡΙΎΜΛΤΩΝ

Για να αποτιμήσουμε την αξία της μετοχής της Chipita το 2000 θα κάνουμε 
χρήση του μοντέλου σταθερού ρυθμού αύξησης μερισμάτων των Gordon και 
Shapiro (1956), που στηρίζεται στην παραδοχή ότι το μέρισμα που 
αποδίδεται στους μετόχους της επιχείρησης αυξάνεται με έναν σταθερό 
ρυθμό g ανά έτος. Το μοντέλο αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να αποτιμήσει με 

επιτυχία την αξία της μετοχής της εταιρίας, καθώς είναι σύμφωνο με τον 
στόχο της επιχείρησης όσον αφορά την μερισματική πολιτική, δηλαδή να έχει 
μια σταθερά ανοδική και ικανοποιητική μερισματική της πολιτική για τους 
μετόχους, κάτι που φαίνεται να πετυχαίνει μερικώς τα τελευταία έτη.
Για τον υπολογισμό του μελλοντικού ρυθμού ανάπτυξης των μερισμάτων 
χρησιμοποιούμε τον τύπο g=nb όπου, 

r = απόδοση ίδιων κεφαλαίων, 
b = συντελεστής παρακράτησης κερδών,
Ο τύπος g=rb υπολογίζει πετυχημένα τον ρυθμό ανάπτυξης μιας εταιρίας. 
Επειδή οι αναλυτές είναι δύσκολο να εκτιμήσουν την απόδοση των 
παρακρατηθέντων κερδών στο επόμενο έτος, αφού οι προϋπολογισμοί των 
επιχειρήσεων δεν δημοσιεύονται, γίνεται συχνά δεκτή η υπόθεση ότι η 
απόδοση των παρακρατηθέντων κερδών θα είναι ίση με την απόδοση των 
παρακρατηθέντων ετών τα προηγούμενα έτη. ΓΓ αυτό γίνεται χρήση του 

R.O.E. της επιχείρησης. Επειδή η εκτίμηση για το μελλοντικό R.O.E. της 
επιχείρησης είναι υποκειμενική, αν καταφέρουμε να έχουμε όσο το δυνατόν 
μια αντικειμενική εκτίμηση του R.O.E., τότε σίγουρα η μέθοδος αυτή θα μας 
δώσει το πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Το μελλοντικό R.O.E. της εταιρίας πιστεύουμε ότι θα κυμανθεί κοντά στα 
επίπεδα του Κβ μετά το έτος 2000. Δηλαδή θα είναι 8%. Ο συντελεστής των 

μελλοντικών παρακρατηθέντων κερδών θα είναι περίπου ίδιος με εκείνων της 

τριετίας (1996-1998), που κυμάνθηκε στο 56% -68%, δηλαδή πιστεύουμε ότι 
θα είναι 70%.

Οπότε g=rb = 0.08*0,7=5,6%.
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Θεωρούμε τέλος ότι το Ke του έτους 2000 αντιπροσωπεύει και το μελλοντικό 
κόστος ίδιων κεφαλαίων της Chipita, καθώς αντικατοπτρίζει καλύτερα την 
σημερινή πραγματικότητα (επιτόκια, συντελεστής beta κ.τ.λ.). Δηλαδή, θα 

είναι 8%.

Ο τύπος του υποδείγματος σταθερού ρυθμού αύξησης μερισμάτων είναι:

Diy„(l + g) DIV,
0 k-g k-g

Οπότε η πραγματική αξία της μετοχής της Chipita στις αρχές του 2001 είναι 
ίση με 792 δραχμές.
Δηλαδή,

SharehoCcCerVaCue =29.357.330.122

Η αξία της μετοχής στην 29/12/2000 ήταν 2565 δραχμές, οπότε η τιμή της 
μετοχής ήταν υπερτιμημένη κατά 224% περίπου! Αν συγκρίνουμε την 
πραγματική αξία της επιχείρησης (Shareholder Value) με τη σημερινή της 
(στις 10/6/2001) χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση που είναι 92.445.935.984 
δραχμές, βλέπουμε ότι είναι πάλι σημαντικά υπερτιμημένη κατά 215% 
περίπου. Οπότε, η μετοχή της Chipita International S.A., σύμφωνα με το 
μοντέλο του Gordon, δεν αποτελεί σήμερα επενδυτική ευκαιρία.

137/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 138

3. ΜΕ ΧΗΧΧΕΗΕ^ίΕΩΧΤΤΕΟΕ^χίΩΧΤΰίΕβ.ΤΟΦβ.<Σ

Εξετάζοντας τους δείκτες Ρ/Ε και Ρ/Β ταυτόχρονα, η ανάλυση μπορεί να 

επεκταθεί και να προσδιορίσει τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά την 
μελλοντική κερδοφορία μίας επιχείρησης. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η 
αγορά, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα συμπεράσματα. Ο δείκτης Ρ/Ε μας δίνει τη 
σχέση της μελλοντικής αποδοτικότητας σε σχέση με τα παρόντα επίπεδα 
κερδών, ενώ ο δείκτης Ρ/Β μας δίνει τη σχέση της μελλοντικής 
αποδοτικότητας σε σχέση με την λογιστική αξία και την αύξηση της αξίας 
αυτής. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα χαρακτηριστικά μιας εταιρίας και τις 
μελλοντικές προσδοκίες που έχει η αγορά για αυτήν, για τους διάφορους 
συνδυασμούς των δεικτών (S.H.Penman).

Χαμηλό Ρ/Β ΥψηλόΡ/Β

m?p/E Μ
wmί- " ’4Μ

DOGS
Τα κέρδη αναμένονται να 

αυξηθούν με αργούς 
ρυθμούς ή ακόμα να μειωθούν 

σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα. 
Το αναμενόμενο R.O.E. θα είναι

Υψηλό
Ρ/Ε

χαμηλό.

RECOVERING
Τα κέρδη αναμένονται να 
αυξηθούν με γρήγορους 

ρυθμούς σε σχέση με 
τα τωρινά επίπεδα, αλλά με 

χαμηλό αναμενόμενο 
R.O.E.

FALLING STARS
Τα κέρδη αναμένονται τα 

αυξηθούν με αργούς 
ρυθμούς ή ακόμα να μειωθούν 

σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα, 
αλλά με υψηλό αναμενόμενο 

R.O.E.

RISING STARS
Τα κέρδη αναμένονται να 
αυξηθούν με γρήγορους 

ρυθμούς σε σχέση με 
τα τωρινά επίπεδα και με 

υψηλό αναμενόμενο 
R.O.E

Εφόσον η Chipita έχει υψηλούς δείκτες Ρ/Ε και Ρ/Β, σε σχέση πάντα με τον 
υποκλάδο τροφίμων, είναι σαφές ότι χαρακτηρίζεται από την αγορά ως 
εταιρία Rising Star. Η αγορά προσδοκεί ότι τα κέρδη θα αυξηθούν στο μέλλον 
με γρήγορους ρυθμούς και με υψηλό R.O.E. Δηλαδή οι προσδοκίες της 
αγοράς έρχονται εν μέρει σε αντίθεση με τις προσδοκίες των δύο 

προηγούμενων μεθόδων που αναπτύξαμε.
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<ΣΎίΜΓϋΕΦΛ^Λ^Λ
Τα βασικά πλεονεκτήματα τις επιχείρησης θα μπορούσαν να αναφερθούν:

SI Ηγέτης του κλάδου των snack.

S1 Υψηλός βαθμός διαφοροποίησης και καινοτομίας των προϊόντων, 
υψηλές επενδύσεις σε πάγια και επιθετικό marketing.

SI Στρατηγική συμφωνία με PepsiCo. ,
S1 Πολύ καλό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.
S! Μεγάλο ύψος εξαγωγών.
Si Διεθνές δίκτυο παραγωγικών μονάδων.
S! Ικανότητα της εταιρίας να εκπαιδεύει και να κινητοποιεί στελέχη.

Ενώ τα βασικά μειονεκτήματα είναι: 

θ Σημαντικός ανταγωνισμός.
θ Ανάγκη πρόσβασης σε ξένες αγορές με σκοπό τη διατήρηση του 

ρυθμού ανάπτυξης.
@ Μείωση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης, εξαιτίας του υψηλού 
κόστους κεφαλαίου.

Η πορεία εργασιών της Chipita International S.A. είναι σταθερή διαχρονικά, 
ενώ η αξία της μειώνεται συνεχώς κάτι που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η 
επιχείρηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υψηλές επενδύσεις της 
επιχείρησης δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα αναμενόμενα. Οι λειτουργικές 
χρηματικές ροές αυξάνονται «πλασματικά» κατά τα δύο τελευταία έτη, λόγω 
της καθυστέρησης των πληρωμών, ενώ σημαντικές είναι οι μειώσεις σε 
καθαρές επενδύσεις και χρηματοοικονομικές χρηματορροές το 2000. Η 
επιχείρηση φαίνεται να έχει προβλήματα ρευστότητας το 2000 και μικρό ύψος 
ρευστών διαθεσίμων, ανεξάρτητα εάν αυτό βελτιώθηκε σε σχέση με το 1999. 
Μπορεί ακόμα να εξοφλήσει τους τόκους της και η διαχείριση των 
αποθεμάτων είναι αποτελεσματική, ενώ κάποια προβλήματα εμφανίζονται 

στη διαχείριση των απαιτήσεων και των πληρωτέων λογαριασμών, ιδιαίτερα 
το τελευταίο έτος. Η Chipita συνήθιζε χρηματοδοτεί τις εργασίες της κυρίως με 

ίδια, αλλά και μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια αντί με βραχυπρόθεσμα. Το 

2000 εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, αναγκάστηκε να κάνει μια σημαντική 
απόκλιση από τον στόχο αυτό. Φαίνεται ότι συνήθως ακολουθεί μια τακτική
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εναλλαγών ανά έτος στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και στη σύναψη 
δανείων, με σκοπό την βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας και την 
επίτευξη καλύτερων όρων δανεισμού. Η αποδοτικότητα των ίδιων και του 
συνόλου των επενδυμένων κεφαλαίων έχει μειωθεί αισθητά, εξαιτίας της μη 
απόδοσης των αναμενόμενων από τις επενδύσεις και των υψηλών αυξήσεων 
των επενδυμένων κεφαλαίων. Η σύναψη δανείων δεν είναι επικερδής για τα 
ίδια κεφάλαια το 2000, δηλαδή η εταιρία δεν είναι σε θέση να κερδίσει 
περισσότερη απόδοση στα δανεισμένα κεφάλαια από ότι το κόστος αυτών 
των κεφαλαίων. Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης είναι σύμφωνη με το 
στόχο της στο τομέα αυτό, δηλαδή να διανέμει σταθερά αυξανόμενο και 
ικανοποιητικό μέρισμα για τους μετόχους, ενώ τιμή της μετοχής σήμερα στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών φαίνεται να έχει προεξοφλήσει υπερβολικά τις 
μελλοντικές προοπτικές και πορεία της επιχείρησης. Η τιμή της εταιρίας είναι 

σήμερα υπερτιμημένη κατά 215%, κάτι που φαίνεται και από την σύγκριση 
των δεικτών Ρ/Ε και Ρ/Β της επιχείρησης και του υποκλάδου τροφίμων. Η 
μείωση της αξίας της εταιρίας μετά και το 1997 δεν φαίνεται να αποτυπώνεται 
στην τιμή της μετοχής, παρά μόνο κατά τη διάρκεια του 2000, όπου και 
μειώθηκε κατά 51% μέχρι και σήμερα. Το πολυμεταβλητό μοντέλο του Altman 
δείχνει ότι κατά το 2001 ή το 2002, η εταιρία είναι πολύ πιθανό ακόμα και να 
χρεοκοπήσει.
Όσον αφορά το άμεσο μέλλον πιστεύουμε ότι, παρόλο που οι επενδύσεις της 

Chipita θα αρχίζουν να αποδίδουν και η επιχείρηση έχει καλή κεφαλαιακή 
δομή και περιουσιακή διάρθρωση, το οικονομικό της κέρδος αναμένεται να 

συνεχίσει να είναι σε μεγάλα αρνητικά ύψη, εξαιτίας του μεγαλύτερου 
μελλοντικού μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου σε σχέση με το R.O.N.A. 
Μακροπρόθεσμα, πιστεύουμε ότι το WACC θα τείνει να γίνει ίσο με το 
R.O.N.A. Τέλος, η μεγάλη αμφισβήτηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό για 
τον βαθμό αποτελεσματικότητας της ελληνικής χρηματαγοράς, μας κάνει 
δύσπιστους στο να εμπιστευθούμε τις προσδοκίες της όσον αφορά την 

γρήγορη και υψηλά κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρίας (S.Η.Penman).
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ΟΙ ΙΖΟβΟΓΙΖίΜΟΙ ΤϋΰΣ ΟίΚΡίΤΛ S.A. ΊΜΝΆΈΚΑΈΠΑ 1991-2000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σεχιλ.δρχ) 1991 1992 1993 1994 1995
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 320.488 394.881 290.884 455.806 1.009.630
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 1.361.244 2.479.831 3.706.644 5.948.774 9.265.878
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1.681.732 2.874.712 3.997.528 6.404.580 10.275.508
Διαθέσιμα 22.637 38.947 31.136 47.208 74.476
Αποθέματα 267.887 411.597 722.280 1.615.540 1.717.464
Απαιτήσεις 1.119.097 2.165.348 2.445.613 3.061.170 4.044.799
Χρεόγραφα 50 50 1.050 50 50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.409.672 2.615.943 3.200.079 4.723.967 5.836.789
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9.749 11.821 1.163.083 1.585.842 1.827.568
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 17.943 31.747 103.508 216.437 230.093
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.692 43.568 1.266.591 1.802.279 2.057.661
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.119.097 5.534.222 8.464.199 12.930.826 18.169.958

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1991 1992 1993 1994 1995
Μετοχικό Κεφάλαιο 570.063 797.689 1.344.320 4.037.637 5.217.169
Αποθεματικά 298.868 484.558 921.957 1.470.269 1.860.064
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 868.931 1.282.247 2.266.277 5.507.906 7.077.233
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 7.425 17.240 21.222 11.747 21.215
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - 104.179 112.708 186.230 117.969
Φόροι Πληρωτέοι 78.800 91.088 276.534 374.721 303.615
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 879.142 1.415.294 1.721.045 2.079.347 2.265.673
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 1.051.636 1.896.890 3.126.549 2.907.715 3.806.832
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 311.963 818.372 1.216.397 2.237.880 4.881.035
Σύνολο Δανείων 1.363.599 2.715.262 4.342.946 5.145.595 8.687.867
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.119.097 5.534.222 8.464.199 12.930.826 18.169.958
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1996 1997 1998 1999 2000
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 880.734 1.134.281 1.370.879 2.217.253 2.456.103
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 12.416.981 14.534.443 18.640.889 23.633.356 26.933.505
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 13.297.715 15.668.724 20.011.768 25.850.609 29.389.608
Διαθέσιμα 92.535 236.317 96.735 76.286 202.807
Αποθέματα 1.857.874 2.781.698 3.415.936 3.071.672 3.203.455
Απαιτήσεις 5.274.179 6.342.493 8.007.505 9.044.167 11.091.171
Χρεόγραφα 50 50 51.513 194.994 226.644
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.224.637 9.360.558 11.571.690 12.387.120 14.724.078
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 2.458.507 4.769.013 8.501.581 14.869.954 17.429.691
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 203.826 318.045 177.731 144.212 202.832
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.662.333 5.087.058 8.474.823 15.014.166 17.632.523
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.184.685 30.116.339 40.262.770 53.251.896 61.746.209

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σεχιλ,δρχ) 1996 1997 1998 1999 2000
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.569.937 12.855.899 13.678.153 27.695.484 27.985.840
Αποθεματικά 2.937.364 3.834.757 5.165.766 4.682.059 5.433.177
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.507.300 16.690.656 18.843.919 32.377.543 33.419.017
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 36.466 26.885 66.291 139.703 32.903
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 243.979 199.298 176.105 148.966 139.547
Φόροι Πληρωτέοι 404.549 690.880 878.919 682.948 300.622
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 2.608.452 3.390.421 3.546.396 3.746.475 6.114.666
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 4.206.958 3.377.830 2.083.655 3.205.389 8.743.508
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 7.581.530 6.431.248 15.546.405 13.633.821 13.296.568
Σύνολο Δανείων 11.788.488 9.809.078 17.630.060 16.839.210 22.040.076
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.184.685 30.116.339 40.262.770 53.251.896 61.746.209
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1991 1992 1993 1994 1995
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 320.488 123% 91% 142% 315%
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 1.361.244 182% 272% 437% 681%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1.681.732 171% 238% 381% 611%
Διαθέσιμα 22.637 172% 138% 209% 329%
Αποθέματα 267.887 154% 270% 603% 641%
Απαιτήσεις 1.119.097 193% 219% 274% 361%
Χρεόγραφα 50 100% 2100% 100% 100%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.409.672 186% 227% 335% 414%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9.749 121% 11930% 16267% 18746%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 17.943 177% 577% 1206% 1282%
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.692 298% 12507% 17473% 20029%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.119.097 177% 271% 415% 583%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1996 1997 1998 1999 2000
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Διαθέσιμα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

275% 354% 428% 692% 766%
912% 1068% 1369% 1736% 1979%
791% 545% 1190% 1537% 1748%
409% 1044% 427% 337% 896%
694% 1038% 1275% 1147% 1196%
471% 567% 716% 808% 991%
100% 100% 103026% 389988% 453288%
513% 664% 821% 879% 1045%

25218% 48918% 87205% 152528% 178784%
1136% 1773% 991% 804% 1130%
9614% 18370% 30604% 54218% 63674%

743% 966% 1291% 1707% 1980%

143/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 144

ΠΑΘΗΤΙΚΟ(ποσά σε χιλ.δρχ) 1991 1992 1993 1994 1995
Μετοχικό Κεφάλαιο 570.063 140% 236% 708% 915%
Αποθεματικά 298.868 162% 308% 492% 622%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 868.931 148% 261% 634% 814%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 7.425 232% 286% 158% 286%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - - - - -
Φόροι Πληρωτέοι 78.800 116% 351% 476% 385%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 1.191.105 161% 196% 237% 258%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 1.051.636 180% 297% 276% 362%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 311.963 262% 390% 717% 1565%
Σύνολο Δανείων 1.363.599 199% 318% 377% 637%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.119.097 177% 271% 415% 583%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1996 1997 1998 1999 2000
Μετοχικό Κεφάλαιο 977% 2255% 2399% 4858% 4909%
Αποθεματικά 983% 1283% 1728% 1567% 1818%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 979% 1921% 2169% 3726% 3846%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 491% 362% 893% 1882% 443%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - - - - -
Φόροι Πληρωτέοι 513% 877% 112% 867% 382%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 297% 386% 403% 426% 696%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 400% 321% 198% 305% 831%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 2430% 2062% 4983% 4370% 4262%
Σύνολο Δανείων 865% 719% 1293% 1235% 1616%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 743% 966% 1291% 1707% 1980%
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά)
Ενσώματες Ακινητοττοιήσεις (καθαρές)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Διαθέσιμα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
Διαθέσιμα
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1991 1992 1993 1994 1995
10,28% 7,14% 3,44% 3,52% 5,56%
43,64% 44,81% 43,79% 46,00% 51,00%
53,92% 51,94% 47,23% 49,53% 56,55%
0,73% 0,70% 0,37% 0,37% 0,41%
8,59% 7,44% 8,53% 12,49% 9,45%

35,88% 39,13% 28,89% 23,67% 22,26%
0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00%

45,19% 47,27% 37,81% 36,53% 32,12%
0,31% 0,21% 13,74% 12,26% 10,06%
0,58% 0,57% 1,22% 1,67% 1,27%
0,89% 0,79% 14,96% 13,94% 11,32%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1996 1997 1998 1999 2000
3,80% 3,77% 3,40% 4,16% 3,98%

53,56% 48,26% 46,30% 44,38% 43,62%
57,36% 52,03% 49,70% 48,54% 47,60%
0,40% 0,78% 0,24% 0,14% 0,33%
8,01% 9,24% 8,48% 5,77% 5,19%

22,75% 21,06% 19,89% 16,98% 17,96%
0,00% 0,00% 0,13% 0,37% 0,37%

31,16% 31,08% 28,74% 23,26% 23,85%
10,60% 15,84% 21,12% 27,92% 28,23%
0,88% 1,06% 0,44% 0,27% 0,33%

11,48% 16,89% 21,05% 28,19% 28,56%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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^ V;:·:; . .1991- 1992 1993 · / 1994 1995ΠΑΘΗΤΙΚΟ .
Μετοχικό Κεφάλαιο 
Αποθεματικά
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 
Φόροι Πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
Σύνολο Δανείων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

18,28% 14,41% 15,88% 31,22% 28,71%
9,58% 8,76% 10,89% 11,37% 10,24%

27,86% 23,17% 26,77% 42,60% 38,95%
0,24% 0,31% 0,25% 0,09% 0,12%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,53% 1,65% 3,27% 2,90% 1,67%

28,19% 25,57% 20,33% 16,08% 12,47%
33,72% 34,28% 36,94% 22,49% 20,95%
10,00% 14,79% 14,37% 17,31% 26,86%
43,72% 49,06% 51,31% 39,79% 47,81%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 
Αποθεματικά
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 
Φόροι Πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
Σύνολο Δανείων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1996 1997 1998 1999 2000
24,02% 42,69% 33,97% 52,01% 45,32%
12,67% 12,73% 12,83% 8,79% 8,80%
36,69% 55,42% 46,80% 60,80% 54,12%
0,16% 0,09% 0,16% 0,26% 0,05%
1,05% 0,66% 0,44% 0,28% 0,23%
1,74% 2,29% 0,22% 1,28% 0,49%

11,25% 11,26% 8,81% 7,04% 9,90%
18,15% 11,22% 5,18% 6,02% 14,16%
32,70% 21,35% 38,61% 25,60% 21,53%
50,85% 32,57% 43,79% 31,62% 35,69%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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1991 1992 1993 ' 1994 ,· 1995
Διαθέσιμα 1,61% 1,49% 0,97% 1,00% 1,28%
Αποθέματα 19,00% 15,73% 22,57% 34,20% 29,42%
Απαιτήσεις 79,39% 82,78% 76,42% 64,80% 69,30%
Χρεόγραφα 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟ! ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 45,53% 42,73% 35,50% 41,69% 37,31%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 54,47% 57,27% 64,50% 58,31% 62,69%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1996 1997 1998 1999 2000
Διαθέσιμα 1,28% 2,52% 0,84% 0,62% 1,38%
Αποθέματα 25,72% 29,72% 29,52% 24,80% 21,76%
Απαιτήσεις 73,00% 67,76% 69,20% 73,01% 75,33%
Χρεόγραφα 0,00% 0,00% 0,45% 1,57% 1,54%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις πλην Δανείων 38,27% 50,09% 62,99% 53,89% 41,15%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 61,73% 49,91% 37,01% 46,11% 58,85%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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ΕΤΌΣΙττοσάσε χιΧ.δρχ)
Πωλήσεις 3.458.223 184% 357% 449% 413%
% Μεταβολή Πωλήσεων 84,22% 94,01% 25,59% -7,94%
Κύκλος Εργασιών 3.458.223 184% 357% 449% 413%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 2.165.796 182% 350% 457% 445%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 1.985.597 178% 361% 470% 435%
Αποσβέσεις 180.199 219% 229% 314% 555%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 1.292.427 189% 370% 436% 361%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 38.838 41% 61% 268% 255%
ΣΥΝΟΛΟ 1.331.265 184% 361% 431% 357%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 115.854 163% 257% 284% 320%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 0 - - - -
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 642.424 187% 403% 487% 429%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 572.987 185% 335% 397% 284%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 0 - - - -

2)Έσοδα Χρεογράφων 0 - - - -
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 0 - - - -
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 0 - - - -

Μείον: 1) Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων 0 - - - -
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 242.865 249% 420% 486% 361%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

330.122 138% 286% 379% 246%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3.365 1922% 2661% 4069% 16511%
2) Έκτακτα Κέρδη 28.827 49% 27% 68% 686%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 1.626 0% 2553% 1% 0%
4)Έσοδα από Προβλ.Προηγ.Χρήσεων 764 0% 21% 0% 0%

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

34.582 228% 402% 453% 2178%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 17.421 447% 580% 591% 1607%
2) Έκτακτες Ζημίες 158 0% 96% 131% 0%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 218 0% 1195% 465% 2753%
4) Προβλέψεις για Εκτάκτ. Κινδύνους 0 - - - -

ΣΥΝΟΛΟ 17.798 438% 583% 585% 1607%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 116.862 172% 104% 166% 313%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 230.044 98% 372% 483% 397%
Φόρος Εισοδήματος 58.261 120% 335% 508% 440%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 161.868 115% 526% 503% 405%
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Πωλήσεις 631% 734% 911% 926% 935%
% Μεταβολή Πωλήσεων 52,59% 16,39% 24,11% 1,62% 1,01%
Κύκλος Εργασιών 631% 734% 911% 926% 935%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 647% 737% 912% 961% 1021%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 645% 725% 888% 909% 930%
Αποσβέσεις 670% 871% 1170% 1537% 2016%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 604% 728% 910% 866% 791%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 397% 1087% 915% 860% 808%
ΣΥΝΟΛΟ 597% 738% 910% 866% 792%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 569% 658% 820% 832% 1006%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης - - - - -
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 693% 802% 1164% 1195% 1139%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 496% 676% 620% 460% 335%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών - - - - -

2)Έσοδα Χρεογράφων - - - - -
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα - - - - -
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. - - - - -

Μείον: 1) Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων - - - - -
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 481% 569% 637% 414% 517%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

518% 788% 636% 716% 499%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 20283% 19238% 34115% 35695% 27240%
2) Έκτακτα Κέρδη 221% 141% 18% 38% 64%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0% 9% 295% 3% 198%
4)Έσοδα από Προβλ. Προηγ.Χρήσεων 0% 0% 0% 0% 0%

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

2158% 1990% 3335% 3505% 2713%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 1588% 3728% 1791% 2403% 465%
2) Έκτακτες Ζημίες 32665% 729% 219% 4162% 8705%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 8592% 6729% 7835% 4633% 42325%
4) Προβλέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους - - - - -

ΣΥΝΟΛΟ 1950% 3887% 1851% 2446% 1051%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 264% 370% 202% 202% 405%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 783% 942% 1168% 1263% 838%
Φόρος Εισοδήματος 562% 780% 1216% 1137% 835%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 911% 940% 1231% 1093% 935%
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ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1991 1992 1993 1994 1995
Πωλήσεις 3.458.223 6.370.793 12.359.846 15.523.005 14.291.106
% Μεταβολή Πωλήσεων 84,22% 94,01% 25,59% -7,94%
Κύκλος Εργασιών 3.458.223 6.370.793 12.359.846 15.523.005 14.291.106
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 62,63% 61,76% 61,29% 63,72% 67,39%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 57,42% 55,56% 57,95% 60,08% 60,40%
Αποσβέσεις 5,21% 6,19% 3,34% 3,64% 6,99%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 37,37% 38,24% 38,71% 36,28% 32,61%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 1.12% 0,25% 0,19% 0,67% 0,69%
ΣΥΝΟΛΟ 38,50% 38,49% 38,90% 36,95% 33,30%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3,35% 2,96% 2,41% 2,12% 2,59%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 18,58% 18,88% 20,96% 20,18% 19,31%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 16,57% 16,65% 15,53% 14,66% 11,40%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2)Έσοδα Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 0,00% 0,00% 0,34% 1,00% 0,41%
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Μείον: 1)Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 7,02% 9,50% 8,24% 7,60% 6,14%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9,55% 7,15% 7,63% 8,06% 5,67%
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 0,10% 1,02% 0,72% 0,88% 3,89%
2) Έκτακτα Κέρδη 0,83% 0,22% 0,06% 0,13% 1,38%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,05% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00%
4)Έσοδα από Προβ.Προηγ.Χρήσεων 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 1,00% 1,24% 1,12% 1,01% 5,27%
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 0,50% 1,22% 0,82% 0,66% 1,96%
2) Έκτακτες Ζημίες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,04%
4) Προβλέψεις για Εκτάκτ. Κινδύνους 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 0,51% 1,22% 0,84% 0,67% 2,00%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 3,38% 3,16% 0,99% 1,25% 2,56%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 6,65% 3,54% 6,93% 7,15% 6,38%
Φόρος Εισοδήματος 1,68% 1,10% 1,58% 1,91% 1,80%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 4,68% 2,92% 6,89% 5,24% 4,59%
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ΕΤΟΣ(ττοσά σε χιλ.δρχ) 1996 1997 1998 1999 2000
Πωλήσεις 21.807.324 25.381.102 31.499.731 32.009.217 32.331.126
% Μεταβολή Πωλήσεων 52.59% 16,39% 24,11% 1,62% 1,01%
Κύκλος Εργασιών 21.807.324 25.381.102 31.499.731 32.009.217 32.331.126
Μεΐον: Κόστος Πωλήσεων 64,23% 62,93% 62,68% 65,05% 68,37%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 58,70% 56,75% 55,98% 56,39% 57,14%
Αποσβέσεις 5,54% 6,18% 6,69% 8,65% 11,24%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 35,77% 37,07% 37,32% 34,95% 31,63%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 0,71% 1,66% 1,13% 1,04% 0,97%
ΣΥΝΟΛΟ 36,47% 38,74% 38,45% 36,00% 32,60%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 3,02% 3,00% 3,02% 3,01% 3,61%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 0,00% 0,17% 0,43% 0,77% 0,41%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 20,42% 20,29% 23,73% 23,99% 22,63%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 13,03% 15,27% 11,27% 8,23% 5,95%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 0,00% 0,00% 0,02% 1,40% 0,24%

2)Έσοδα Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,39%
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συν. Έσοδα 0,17% 0,43% 0,29% 0,22% 0,33%
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,08%

Μείον: 1)Έξοδα Συμμετ. & Χρεογράφων 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συν. Έξοδα 5,36% 5,45% 4,91% 3,14% 3,89%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7,84% 10,25% 6,66% 7,39% 5,10%
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3,13% 2,55% 3,64% 3,75% 2,84%
2) Έκτακτα Κέρδη 0,29% 0,16% 0,02% 0,03% 0,06%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01%
4)Έσοδα από Πρ. Προηγ.Χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 3,42% 2,71% 3,66% 3,79% 2,90%
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 1,27% 2,56% 0,99% 1,31% 0,25%
2) Έκτακτες Ζημίες 0,24% 0,00% 0,00% 0,02% 0,04%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 0,09% 0,06% 0,05% 0,03% 0,29%
4) Προβλέψεις για Εκτάκ. Κινδύνους 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 1,59% 2,73% 1,05% 1,36% 0,58%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 1,41% 1,70% 0,75% 0,74% 1,46%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8,26% 8,54% 8,53% 9,08% 5,96%
Φόρος Εισοδήματος 1,50% 1,79% 2,25% 2,07% 1,50%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 6,76% 5,99% 6,33% 5,53% 4,68%
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %
Μετοχικό Κεφάλαιο 227.626 40% 546.631 69% 2.693.317 200% 1.179.532 29% 352.768 7%
Αποθεματικά 185.690 62% 437.399 90% 548.312 59% 389.795 27% 1.077.300 58%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 413.316 48% 984.030 77% 3.241.629 143% 1.569.327 28% 1.430.067 20%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 9.815 132% 3.982 23% -9.475 -45% 9.468 81% 15.251 72%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 104.179 100% 8.529 8% 73.522 65% -68.261 -37% 126.010 107%
Φόροι Πληρωτέοι 12.288 16% 185.446 204% 98.187 36% -71.106 -19% 100.934 33%
Βραχυπρόθεσμες Υπ. πλην Δανείων 536.152 61% 305.751 22% 358.302 21% 186.326 9% 342.779 15%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 845.254 80% 1.229.659 65% -218.834 -7% 899.117 31% 400.126 11%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 506.409 162% 398.025 49% 1.021.483 84% 2.643.155 118% 2.700.495 55%
Σύνολο Δανείων 1.351.663 99% 1.627.684 60% 802.649 18% 3.542.272 69% 3.100.621 36%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.415.125 77% 2.929.977 53% 4.466.627 53% 12.930.826 41% 5.014.727 28%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %
Μετοχικό Κεφάλαιο 7.285.962 131% 822.254 6% 14.017.331 102% 290.356 1%
Αποθεματικά 897.393 31% 1.331.009 35% -483.707 -9% 751.118 16%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.183.356 96% 2.153.263 13% 13.533.624 72% 1.041.474 3%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα -9.581 -26% 39.406 147% 73.412111% -106.800 -76%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -44.681 -18% -23.193 -12% -27.139 -15% -9.419 -6%
Φόροι Πληρωτέοι 286.331 71% -602.961 -87% 595.029 677% -382.326 -56%
Βραχυπρόθεσμες Υπ. πλην Δανείων 781.969 30% 155.975 5% 200.079 6% 2.368.191 63%
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια -829.128 -20% -1.294.175 -38% 1.121.734 54% 5.538.119 173%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια -1.150.282 -15% 9.115.157 142% -1.912.584 ■-12% -337.253 -2%
Σύνολο Δανείων -1.979.410 -17% 7.820.982 80% -790.850 -4% 5.200.866 31%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.931.654 30% 10.146.431 34% 12.989.126 32% 8.494.313 16%
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Ποσό
2.912.570

% Ποσό 
84% 5.989.053

% Ποσό % 
94% 3.163.159 26%Πωλήσεις

% Μεταβολή Πωλήσεων
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον: 1 )Έσοδα Συμμετοχών

2) Έσοδα Χρεογράφων
3) Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
4) Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 

Μείον: 1)Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
2) Έκτακτα Κέρδη
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
4) Έσοδα από Προβ. Προηγ.Χρήσεων 

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα
2) Έκτακτες Ζημίες
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
4) Προβλέψεις για Εκτάκ. Κινδύνους 

ΣΥΝΟΛΟ
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
Φόρος Εισοδήματος 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

2.912.570 84% 5.989.053 94% 3.163.159 26%
1.768.606 82% 3.640.945 93% 2.316.061 31%
1.554.285 78% 3.622.607 102% 2.163.153 30%

214.321 119% 18.338 5% 152.908 37%
1.143.964 89% 2.348.108 96% 847.098 18%

-23.049 -59% 8.039 51% 80.286 337%
1.120.916 84% 2.356.146 96% 927.384 19%

72.443 63% 109.136 58% 31.273 11%
0 0% 0 0% 0 0%

560.661 87% 1 .387.907 115% 540.792 21%
487.812 85% 859.103 81% 355.319 19%

0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%

248 100% 41.561 16758% 113.618 272%
0 • 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%

362.564 149% 413.431 68% 160.545 16%
125.495 38% 487.235 107% 308.391 33%

61.3231822% 24.860 38% 47.359 53%
-14.589 -51% -6.490 -46% 11.993 155%
-1.626 -100% 41.507 100% -41.494 -100%

-764 -100% 162 100% -162 -100%
44.344 128% 60.039 76% 17.696 13%

60.457 347% 23.089 30% 2.009 2%
-158 -100% 151 100% 56 37%
-218 -100% 2.606 100% -1.593 -61%

0 0% 0 0% 0 0%
60.080 338% 25.846 33% 471 0%
84.187 72% -79.060 -39% 71.727 59%
-4.427 -2% 630.487 279% 253.888 30%
11.579 20% 125.278 179% 100.777 52%
23.909 15% 665.622 358% -37.302 -4%
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Ποσό % Ποσό % Ποσό %
Πωλήσεις -1.231.899 -8% 7.516.218 53% 3.573.778 16%
% Μεταβολή Πωλήσεων
Κύκλος Εργασιών -1.231.899 -8%7.516.217 53% 3.573.779 16%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων -260.042 -3%4.376.074 45% 1.964.389 14%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις -693.867 -7%4.168.575 48% 1.602.840 13%
Αποσβέσεις 433.825 77% 207.499 21% 361.549 30%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης -971.858 -17% 3.140.144 67% 1.609.391 21%
Πλέον: Αλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης -5.093 -5% 54.973 56% 268.108 174%
ΣΥΝΟΛΟ -976.951 -17% 3.195.118 67% 1.877.497 24%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 42.020 13% 287.905 78% 103.557 16%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 0 0% 0 0% 43.572 100%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως -372.801 -12% 1.693.771 61% 697.072 16%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -646.169 -28% 1.213.441 74% 1.033.296 36%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 0 0% 0 0% 0 0%

2)Έσοδα Χρεογράφων 0 0% 0 0% 0 0%
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα -96.836 -62% -22.594 -39% 73.147 203%
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 0 0% 0 0% 0 0%

Μείον: 1) Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων 0 0% 0 0% 0 0%
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα -302.266 -26% 290.738 33% 214.336 18%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

-440.739 -35% 900.110 111% 892.106 52%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 418.676 306% 126.940 23% -35.154 -5%
2) Έκτακτα Κέρδη 177.931 901% -134.008 -68% -23.013 -36%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων -13 -100% 0 0% 141 100%
4)Έσοδα από Προβ. Προηγ.Χρήσεων 0 0% 0 0% 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

596.593 381% -7.067 -1% -58.025 -8%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 177.000 172% -3.324 -1% 372.721 135%
2) Έκτακτες Ζημίες -207 -100% 51.611 100% -50.459 -98%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 4.989 492% 12.729 212% -4.062 -22%
4) Προβλέψεις για Εκτάκ. Κινδύνους 0 0% 0 0% 26.526 100%

ΣΥΝΟΛΟ 181.784 174% 61.015 21% 344.726 99%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 171.861 89% -57.494 -16% 124.133 40%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -197.789 -18% 889.521 98% 365.222 20%
Φόρος Εισοδήματος -39.271 -13% 70.650 28% 127.048 39%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -158.518 -19% 818.871 125% 46.516 3%
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gMmmmzmmgsmi
Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Πωλήσεις 6.118.629 509.486 2% 321.909 1%
% Μεταβολή Πωλήσεων 
Κύκλος Εργασιών 6.118.629 24% 509.486 2% 321.909 1%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 3.770.874 24% 1.078.234 5% 1.284.874 6%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 3.231.460 22% 416.510 2% 421.665 2%
Αποσβέσεις 539.414 34% 661.724 31% 863.209 31%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 2.347.753 25% -568.748 -5% -962.964 -9%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης -66.785 -16% -21.204 -6% -20.329 -6%
ΣΥΝΟΛΟ 2.280.970 23% -589.953 -5% -983.293 -9%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 188.066 25% 13.146 1% 202.413 21%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 92.849 213% 109.057 80% -112.560 -46%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 2.326.180 45% 203.162 3% -361.100 -5%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -326.125 -8% -915.318 -26% -712.046 -27%
Πλέον: 1)Έσοδα Συμμετοχών 7.529 100% 441.685 5866% -372.071 -83%

2)Έσοδα Χρεογράφων 1.038 100% 214.57820672% -89.728 -42%
3)Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα -17.288 -16% -20.208 -22% 34.423 48%
4)Κέρδη Πωλήσεως Συμμ.&Χρεογρ. 0 0% 0 0% 673.750 100%

Μείον: 1)Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων 5.388 100% -5.388 -100% 0 0%
2) Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 163.918 12% -540.120 -35% 250.253 25%

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα

-504.153 -19% 266.246 13% -715.925 -30%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 500.586 77% 53.185 5% -284.504 -24%
2) Έκτακτα Κέρδη -35.462 -87% 5.685 110% 7.650 70%
3) Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 4.6603305% -4.756 -99% 3.1747053%
4)Έσοδα από Προβλ.Προηγ.Χρήσεων 0 0% 0 0% 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα

464.987 68% 58.910 5% -273.680 -23%

1) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα -337.429 -52% 106.750 34% -337.730 -81%
2) Έκτακτες Ζημίες -806 -70% 6.230 1801% 7.178 109%
3) Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 2.412 16% -6.980 -41% 82.167 813%
4) Προβλέψεις για Εκτάκ.Κινδύνους -26.526 -100% 0 0% 0 0%

ΣΥΝΟΛΟ -362.349 -52% 106.001 32% -248.386 -57%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων -196.466 -45% -1 0% 237.587 101%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 519.650 24% 219.155 8% -978.806 -34%
Φόρος Εισοδήματος 254.083 56% -46.084 -7% -176.070 -27%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ . 471.586 31% -223.581 -11% -254.712 -14%
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2000

Έτος (σε χιλ.δρχ) 1992 1993 1994 1995 1996
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΡΡΟΕΣ
(+) Καθ. Κέρδη μετά Φόρους,Αμοιβ. Δ.Σ.&Φόρ. Φορολ. Ελ. 185.777 851.399 814.097 655.579 1.474.450

(+) Αποσβέσεις 382.434 409.692 542.668 897.494 1.081.225

(+) Μεταβολή Προβλέψεων 9.815 3.982 -9.475 9.468 15.251

(-) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 13.804 71.761 112.929 13.656 -26.267

(-) Πελάτες Γρ.Είσπρ.& Επιτ.Είσπρ. 762.767 10.134 656.553 -148.356 1.244.045

(-) Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί 283.484 270.131 -40.996 1.131.985 -14.665

(-) Αποθέματα 143.710 310.683 893.260 101.924 140.410

(-) Χρεόγραφα 0 1.000 -1.000 0 0

(+) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 104.179 8.529 73.522 -68.261 126.010

(+) Προμηθευτές&Γραμμάτια Πληρωτέα 406.944 -56.396 59.109 145.931 57.312

(+) Λοιποί Πιστωτικοί Λογαριασμοί 116.950 -30.299 -44.777 111.501 53.167

(+) Μεταβολή Υποχρεώσεων από Φόρους 12.288 185.446 98.187 -71.106 100.934
(=) Λειτουργική Ταμειακή Ροή (11 14.622 708.644 -87.415 581.397 1.564.826

ΕΠΕΝΔ ΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΡΡΟΕΣ
(+) Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης 192.783 17.992 358.638 919.401 179.187

(+) Μεταβολή Ασώματων Παγίων 0 0 0 0 0

(+) Μεταβολή Ενσώματων Παγίων 1.333.391 1.514.516 2.591.082 3.849.021 3.605.028

(+) Μεταβολή σε Συμμ.&Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις 2.072 1.151.262 442.759 241.726 630.939
(=) Καθαρές Επενδύσεις Περιόδου (2) 1.528.246 2.683.770 3.392.479 5.010.148 4.415.154

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΡΡΟΕΣ
(-) Πληρωθέντα Μερίσματα 0 0 0 265.785 265.785

(+) Αύξηση Κεφαλαίου σε Μετρητά 0 0 2.138.500 0 0

(+) Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων 178.271 339.631 554.817 1.179.532 33.551
(+) Αύξηση Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 506.409 398.025 1.021.483 2.643.155 2.700.495

(-) Μείωση Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 0 0 0 0 0

(+) Αύξηση Λοιπών Μακροπρ.Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0

(-) Μείωση Λοιπών Μακροπρ.Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0
(+) Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 845.254 1.229.659 899.117 400.126
(-) Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 0 0 218.834 0 0
(=) Χρηματοοικονομικές Χρηματορροές (3) 1.529.934 1.967.315 3.495.966 4.456.019 2.868.387
Καθαρή Μεταβολή Ταμείου (1)+(2)+(3) 16.310 -7.811 16.072 27.268 18.059
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Έτος (σε χιλ.δρχ) 1997 1998 1999 2000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΡΡΟΕΣ
(+) Καθ. Κέρδη μετά Φόρους,Αμοι. Δ.Σ.&Φόρ. Φορολ.Ελ. 1.453.403 1.978.191 1.768.796 1.440.693

(+) Αποσβέσεις 1.532.274 2.095.690 2.755.491 3.537.824

(+) Μεταβολή Προβλέψεων -9.581 39.406 73.412 -106.800

(-) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 114.219 -140.314 -33.519 58.620

(-) Πελάτες Γρ.Είσπρ.& Επιτ.Είσπρ. 1.460.977 1.229.412 1.113.535 1.615.372

(-) Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί -392.663 435.600 -76.873 431.632

(-) Αποθέματα 923.824 634.238 -344.264 131.783

(-) Χρεόγραφα 0 51.463 143.481 31.650

(+) Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -44.681 -23.193 -27.139 -9.419

(+) Προμηθευτές&Γραμμάτια Πληρωτέα 326.783 -84.041 368.064 2.628.403

(+) Λοιποί Πιστωτικοί Λογαριασμοί 9.995 -27.457 233.683 -123.397

(+) Μεταβολή Υποχρεώσεων από Φόρους 286.331 188.039 -195.971 -382.326
(=) Λειτουργική Ταμειακή Ροή (1) 1.448.167 1.956.236 4.173.976 4.715.921

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ
(+) Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης 685.763 885.483 1.813.141 1.426.123

(+) Μεταβολή Ασώματων Παγίων 0 0 0 80.735
(+1 Μεταβολή Ενσώματων Παγίων 3.217.519 5.553.251 6.781.192 4.647.392

(+) Μεταβολή σε Συμμ.&Λοιπές Μακρ.Απαιτήσεις 2.310.506 3.732.568 6.572.862 2.559.737
(=) Καθαρές Επενδύσεις Περιόδου (2) 6.213.788 10.171.302 15.167.195 8.713.987

ΧΡΗΜΑ ΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΤΟΡΡΟΕΣ
(-) Πληρωθέντα Μερίσματα 397.150 556.010 635.440 667.212

(+) Αύξηση Κεφαλαίου σε Μετρητά 7.148.700 0 12.179.268 0

(+) Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων 137.263 810.512 219.792 -409.067

(+) Αύξηση Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 0 9.115.157 0 0

(-) Μείωση Μακροπρόθεσμου Δανεισμού 1.150.282 0 1.912.584 337.253

(+) Αύξηση Λοιπών Μακροπρ.Υποχρεώσεων 0 0 0 0

(-) Μείωση Λοιπών Μακροπρ.Υποχρεώσεων 0 0 0 0

(+) Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 0 0 1.121.734 5.538.119

(-) Μείωση Βραχυπρόθεσμου Δανεισμού 829.128 1.294.175 0 0
(=) Χρηματοοικονομικές Χρηματορροές (3) 4.909.403 8.075.484 10.972.770 4.124.587

Καθαρή Μεταβολή Ταμείου (1)+(2)+(3) 143.782 -139.582 -20.449 126.521
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‘Κβ(Χλ(Σνί(Σ(ΕΙ<Σ ‘ΪΛ'ΣϋΰΣ 'ΤΖίΜ'ΕΙΆ'ΚβΝΦΟΩΝ

,;.·.:1997· -1998 1.999 ... .2000;
ουργική Ταμειακή Ροή 14.6224846% -598% 3976% 10702% 9904% 13379% 28546% 32252%
αρές Επενδύσεις Περιόδου 1.528.246 176% 222% 328% 289% 407% 666% 992% 570%
ματοοικονομικές Χρηματορροές 1.529.934 129% 229% 291% 187% 321% 528% 717% 270%
αρή Μεταβολή Ταμείου____________16.310 -48% 99% 167% 111% 882% -856% -125% 776%

<ΣΎ<ΓΚ(ΡΙΊΊΚ£<Σ ΤζΑ.%‘TjM‘EIA‘K£W<POQN

Ποσό % Ποσό %
ιτουργική Ταμειακή Ροή ' 694.0224746% -796.059-112%
ιθαρές Επενδύσεις Περιόδου 1.155.524 76% 708.709 26%
ηματοοικόνομικές Χρηματορροές 437,381 29% 1.528.651 78%

Ποσό % 
668.812 - 

1.617.669 48% 
960.053 27%

Ποσό % 
983.429 169% 

-594.994 -12% 
-1.587.632 -36%

οσά σε χιλ.δρχ)

ιτουργική Ταμειακή Ροή; 
ιθαρές Επενδύσεις Περιόδου 
ιηματοοικονομικές Χρηματορροές

1996-1997.

Ποσό
; -116.659 
1.798.634 
2.041.016

%
-7%
41%
71%

1997-1998

Ποσό Ποσό
508.069 35% 2.217.740 113% 

3.957.514 64% 4.995.893 49% 
3.166.081 64% 2.897.286 36%

Ποσό % 
541.945 13% 

-6.453.208-43% 
-6.848.183-62%
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ΦΑζιχρι αφιθμοαέικίεί:

CHIPITA INTERNATIONAL S.A. ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 1991 1992 1993 1994 1995 1999 2000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 0,73 0,79 0,66 0,95 0,96 1,13 1,37
Αμεση Ρευστότητα 0,59 0,67 0,51 0,62 0,68 0,99 1,24
Δείκτης Μετρητών 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,19
Δείκτης Ταμειακών Ροών - 0,004 0,146 -0,018 0,096 - -
Μέση Διάρκεια Αποπληρ.Καθ.Βραχ.Υποχ 2.008,18 2.030,62 1.371,5 1.288,79 1.304,57 1.729,48 1.410,82
Cash Conversion Cycle - 23,2 22,52 42,95 71,48 - -
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων - 11,58 13,36 8,46 5,78 - 8
Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων - 31,69 26,95 42,55 62,28 - 45
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων - 3,88 5,36 5,64 4,02 - 2,01
Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων - 92,78 67,16 63,83 89,55 - 172
Κυκλ. Ταχ. Βραχ.Υποχρεώσεων - 3,55 5,03 5,68 4,48 - -
Χρονική Περίοδος που οι Αγορές Οφείλονται - 101,27 71,59 63,43 80,35 - -
Κυκλ. Ταχ. Περιουσιακών Στοιχείων - 1,47 1,77 1,45 0,92 - 0,85
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού 0,72 0,76 0,72 0,56 0,6 0,57 0,40
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 2,58 3,22 2,68 1,31 1,55 1,39 0,67
Μακροπρόθεσμα Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 0,36 0,64 0,54 0,41 0,69 0,10 0,03
Εισοδημ.Κάλ. των Ετήσιων Οφειλ.Τόκων 1,95 1,42 1,84 1,94 2,04 3,13 4,16
Ταμειακή Κάλ. των Ετήσιων Οφειλ.Τόκων - 1,14 1,89 1,18 1,96 - -
Ταμειακή Κάλ. Βραχυχρόνιου Χρέους - 0,01 0,23 -0,03 0,08 - -
Δείκτης Κεφαλαιακών Δαπανών - 0,01 0,26 -0,03 0,12 - -
Πάγια προς Μακροπρ.Κεφάλαια 1,42 1,37 1,15 0,82 0,86 0,76 0,65
Πάγια προς Ίδια Κεφάλαια 1,94 2,24 1,76 1,16 1,45 0,84 0,67
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 4,68% 2,92% 6,89% 5,24% 4,59% 6,67% 5,53%
Φορολογικός Συντελεστής 25,33% 27,32% 22,79% 26,67% 28,13% 28,16% 28,03%
Απόδοση επί Μακρ.Επενδυμ. Κεφαλαίων - 48,22% 66,99% 35,51% 15,56% - 11,35%
R.O.A. - 18,29% 26,72% 18,64% 9,86% - 6,15%
R.O.N.A. - 18,56% 27,05% 18,93% 9,96% - 6,23%
R.O.E. - 17,27% 47,99% 20,94% 10,42% - 9,10%
Χρηματοοικονομική Μόχλευση - 0,94 1,8 1,12 1,06 - 1,46
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 23.998.739 24.440.000 24.440.000 26.273.000 26.273.000 - 21.715.080
Πωλήσεις ανά Μετοχή 144,10 260,67 505,72 590,83 543,95 - 1.424,41
Κέρδη προ Φόρων ανά Μετοχή 9,59 . 9,23 35,03 42,25 34,72 - 112,94
E.P.S. 6,74 7,60 34,83 30,99 24,95 - 78,72
Μέρισμα ανά Μετοχή 0 0 8,47 10,12 10,12 - 25,42
Εσωτερική Αξία Μετοχής 36,21 52,47 92,73 209,64 269,37 - 1.123,57
Ρ/Ε - - - 29,46 32,83 - 27,40
Ρ/Β - - - 4,36 3,04 - 1,92
Μέρισμα ανά Μετοχή προς E.P.S - - 0,24 0,33 0,41 - 0,32
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CHIPITA INTERNATIONAL S.A. ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 1996 1997 1998 1999 2000 1999 2000
ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,06 1,38 2,06 1,78 0,99 1.13 1,37
Αμεση Ρευστότητα 0,79 0,97 1,45 1,34 0,78 0,99 1,24
Δείκτης Μετρητών 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,07 0,19
Δείκτης Ταμειακών Ροών 0,23 0,214 0,347 0,6 0,317 - -
Μέση Διάρκεια Αττοττληρ. Καθ.Βραχ.Υττοχ 914,96 788,61 494,26 551,4 1025 1.729,48 1.410,82
Cash Conversion Cycle 60,83 70,72 77,23 87,96 83,39 - -
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 7,84 6,89 6,37 6,42 7,05 - 8
Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων 45,92 52,25 56,51 56,07 51,06 - 45
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 4,68 4,37 4,39 3,75 3,21 - 2,01
Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων 76,92 82,38 82 96 112,15 - 172
Κυκλ. Ταχ. Βραχ.Υποχρεώσεων 5,81 5,63 5,88 5,62 4,51 - -
Χρονική Περίοδος που οι Αγορές Οφείλονται 62,01 63,91 61,28 64,11 79,82 - -
Κυκλ. Ταχ. Περιουσιακών Στοιχείων 1,05 0,95 0,9 0,68 0,56 - 0,85
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
Ξένα Κεφάλαια προς Σύνολο Ενεργητικού 0,62 0,44 0,53 0,39 0,46 0,57 0,40
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 1,69 0,79 1,12 0,64 0,84 1,39 0,67
Μακροπρόθεσμα Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 0,89 0,39 0,83 0,42 0,4 0,10 0,03
Εισοδημ.Κάλ. των Ετήσιων Οφειλ.Τόκων 2,54 2,57 2,74 3,39 2,53 3,13 4,16
Ταμειακή Κάλ. των Ετήσιων Οφειλ.Τόκων 2,62 2,38 2,72 5,81 5,14 - -
Γαμειακή Κάλ. Βραχυχρόνιου Χρέους 0,31 0,31 0,67 1,10 0,46 - -
δείκτης Κεφαλαιακών Δαπανών 0,35 0,23 0,19 0,28 0,54 - -
Ίάγια προς Μακροπρ.Κεφάλαια 0,82 0,68 0,58 0,56 0,63 0,76 0,65
Ίάγια προς Ίδια Κεφάλαια 1,56 0,94 1,06 0,8 0,88 0,84 0,67
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(αθαρό Περιθώριο Κέρδους 6,76% 6% 6,33% 5,53% 4,68% 6,67% 5,53%
Ρορολογικός Συντελεστής 18,16% 20,97% 26,37% 22,79% 25,23% 28,16% 28,03%
Απόδοση επί Μακρ.Επενδυμ. Κεφαλαίων 18,84% 14,81% 12,31% 6,90% 5,98% - 11,35%
LO.A. 12,79% 10,90% 10,06% 5,93% 4,82% - 6,15%
ΤΟ.Ν.Α. 12,91% 10,99% 10,12% 5,97% 4,84% - 6,23%
LO.E. 18,92% 12,07% 11,21% 6,91% 4,60% - 9,10%
(ρηματοοικονομική Μόχλευση 1,48 1,11 1.11 1,17 0,95 - 1,46
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών 26.273.000 27.189.500 31.772.000 35.228.794 37.067.336 - 21.715.080
Ίωλήσεις ανά Μετοχή 830,03 933,49 991,43 908,61 872,23 - 1.424,41
<έρδη προ Φόρων ανά Μετοχή 68,58 79,70 84,56 82,48 51,98 - 112,94
E.P.S. 56,12 55,94 62,71 50,21 40,85 - 78,72
Λέρισμα ανά Μετοχή 15,12 20,45 20,00 18,94 18 - 25,42
Εσωτερική Αξία Μετοχής 323,80 613,86 593,10 919,06 901,58 - 1.123,57
3/Ε 17,66 26,10 46,71 101,37 62,79 - 27,40
VB 3,06 2,38 4,94 5,54 2,85 - 1,92
θέρισμα ανά Μετοχή προς E.P.S 0,27 0,37 0,32 0,38 0,44 - 0,32
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ΓΟ7ΐ0Ι7ΘΑ.ΉΗ0Ι ΙΊΟβΟΤΙΈΜΟΙ ΚβΙ ΟΙ ΧβΙβ'ΣΤβ'ΣΈΙ'ΣβΙΠ'ΟΊ^ΈίΣίΗβΧΩ9ίΧ<Ρ9{ιΣΈΩ<Σ 

ΊΟΧη&ΤΟΙΟνΜΟΫΖΎΤΊβΡίςΖϋΣ ΓΙβ ΤΚΚ3Ι<ΕΊΊβ 1999-2000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ^ ·

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
.····. _· . r ' ,

Λοιπές.Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
,-L>: ■ ν'. ; ?· ·;, νj

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού ψ##Άϊίη
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

818.
10.257.
11.075.

406.
2.368.

15.570.
887.

19.232.
1.755.

85.
1.841.

32.149.

320 1 
466 15 
786 16 
525 3 
095 2 
237 15 
462 
319 21 
637 3 
635 
272 3 
376 41

222!
103.421
284.089
.387.510
156.937
126.495
212.794
993.222
489.448
074.104

78.202
152.306
029.264

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ)
5.033.672
8.192.429

13.226.101
466.030
130.136

16.957.357
1.369.750

32.149.376

11.228.132
13.110.335
24.338.467

260.350
60.722

15.664.139
705.586

41.029.264

ΙεΤΟΣ (ποσά σε χιλ,δρχ) . 1999' 2000 1
ΠωλήσειςI S 29.671.838 30.931 122
% Μεταβολή Πωλήσεών \ 4%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 17.222.571 17.974 678
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 15.757.024 16.492 539
Αποσβέσεις 1.465.547 1.482 139
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 12.499.267 12.956 444
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 516.865 764 003
ΣΥΝΟΛΟ . 12.966.132 13.720 447
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 1.979.786 2.184 717

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 45.592 2 790
r 3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 8.249.461 9.060 691

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2.691.293 2.472 249
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα. V 726.211 541 216
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2.337.871 1.931 037
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα 661.022 832 357
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα 243.369 310 880
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 0 0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.755.524 2.452 513
Φόρος Εισοδήματος 775.925 687 394
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 1.979.599 1.709 332
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ΆΊ’λΑ<ΣΤ'Λ(Σ(ΕΙ(Σ ΚΌΙΝΟΎΜΕΓΕΘΟΥΣ Ι<ΣΟΛΟΤΙ<ΣΜΩΉ, Ί&Χβ.ΟΦσΡΟ'ΥΝΤΟ'Σ ΈλΝΈ<Ρ'ΠΗ>Τΐ'ΚΡΎ 

KJU ΚΆΤΆΖνίΖΈΩΝβΉθΊ^ΈΖΙΜΆ7Ω!Ν'Χ(ΡΜ*ΣλΡΣ ΐΟΎη&ΓΟΤζβΜΟνηΐΆΤ^ΦϊΡΣ

Εξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 2,55% 2,69%
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 31,91% 37,25%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 34,45% 39,94%
Διαθέσιμα 1,26% 7,69%
Αποθέματα 7,37% 5,18%
Απαιτήσεις 48,43% 37,08%
Χρεόγραφα 2,76% 2,42%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 59,82% 52,38%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 5,46% 7,49%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0,27% 0,19%
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5,73% 7,68%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΠ^ (ποοα ^χ>Α.δρχ)
Μετοχικό Κεφάλαιο 15,66% 27,37%
Αποθεματικά 25,48% 31,95%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 41,14% 59,32%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 1,45% 0,63%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0,40% 0,15%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 52,75% 38,18%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 4,26% 1,72%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00%

Διαθέσιμα 2,11% 14,69%
Αποθέματα 12,31% 9,90%
Απαιτήσεις 80,96% 70,79%
Χρεόγραφα 4,61% 4,62%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00%

165/172



Ανάλυση και Αποτίμηση της Chipita International S.A. 166

ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ). · ‘ .1999'· ■; .2000 ·
Πωλήσεις 100,00% 100,00%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 58,04% 58,11%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 53,10% 53,32%
Αποσβέσεις 4,94% 4,79%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 42,13% 41,89%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 1,74% 2,47%
ΣΥΝΟΛΟ 43,70% 44,36%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 6,67% 7,06%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 0,15% 0,01%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 27,80% 29,29%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 9,07% 7,99%
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 2,45% 1,75%
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7,88% 6,24%
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα 2,23% 2,69%
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα 0,82% 1,01%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 0,00% 0,00%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9,29% 7,93%
Φόρος Εισοδήματος 2,62% 2,22%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 6,67% 5,53%
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ΎΓΚίΡΙΊΤΊΰΕΖ %Λνΐ<ΣίΤΛ<ΣΈΙίΣ Ι'ΣΟΛΟΤΙ'Σ'ΜΩίΝ'Κβ-Ι ΧΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1999-2000
Ποσό %

Έξοδα Εγκατάστασης (καθαρά) 285.101 35%
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (καθαρές) 5.026.623 49%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 5.311.724 48%
Διαθέσιμα 2.750.412 677%
Αποθέματα -241.600 -10%
Απαιτήσεις -357.443 -2%
Χρεόγραφα 105.760 12%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.257.129 12%
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.318.467 75%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού -7.433 -9%
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.311.034 71%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.879.888 28%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ.δρχ) 1999-2000
Ποσό %

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.194.460 123%
Αποθεματικά 4.917.906 60%
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.112.366 84%
Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα -205.680 -44%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού -69.414 -53%
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -1.293.218 -8%
Μακροπρόθεσμα Δάνεια -664.164 -48%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.879.888 28%
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ΕΤΟΣ (ποσά σε χιλ.δρχ) Ποσό %
Πωλήσεις 1.259.284 4%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων 752.107 4%
Κόστος Πωλήσεων Μείον Αποσβέσεις 735.515 5%
Αποσβέσεις 16.592 1%
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 457.177 4%
Πλέον: Αλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 247.138 48%
ΣΥΝΟΛΟ 754.315 6%
Μείον: 1) Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 204.931 10%

2) Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης -42.802 -94%
3) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 811.230 10%

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -219.044 -8%
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα -184.995 -25%
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -406.834 -17%
Πλέον Έκτακτα Αποτελέσματα 171.335 26%
Μείον Έκτακτα Αποτελέσματα 67.511 28%
Αποσβέσεις Εκτός Κόστους Πωληθέντων 0 0%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -303.011 -11%
Φόρος Εισοδήματος -88.531 -11%
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ -270.267 -14%
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