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ABSTRACT 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ανάλυση ενός από τους μεγαλύτερους 

ομίλους στη Ελλάδα, τον βιομηχανικό όμιλο εταιριών Μυτιληναίος ΑΕ. Τα τελευταία 

χρόνια, παρά την οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνει η χώρα μας, η εν λόγω 

εταιρία κατάφερε να σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη τόσο του κύκλου εργασιών, όσο 

και των κερδών της, και συνέβαλλε αποφασιστικά, μέσω των δραστηριοτήτων της, 

στη δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα. 

Σκοπός της εργασίας είναι η προσπάθεια αποτίμησης της αξίας της εταιρείας 

Μυτιληναίος ΑΕ και στη συνέχεια της τιμής της μετοχής της. Η Μυτιληναίος ΑΕ 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 και μετέχει στο δείκτη 

υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Η δυναμική επιχειρηματικότητα που έχει 

αναπτύξει ο όμιλος Μυτιληναίος συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης και αυτά τα στοιχεία είναι που την 

αναδεικνύουν και την θέτουν ηγέτιδα εταιρία, όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στη 

παγκόσμια αγορά. Για την εταιρία, η ικανότητα απόκτησης επιχειρηματικής και 

κοινωνικής υπεροχής επιτυγχάνεται με σεβασμό και αφοσίωση προς την κοινωνία, το 

περιβάλλον, τους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, η πολιτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης 

αλλά και επέκτασης της εταιρίας, στηρίζεται στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες της 

συμβαδίζουν και συνυπάρχουν αρμονικά με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες 

δραστηριοποιείται. Και αυτό είναι ένας από τους πολλού λόγους που η Μυτιληναίος 

ΑΕ υποστηρίζει ενεργά σημαντικές ενέργειες στους τομείς του Πολιτισμού, της 

Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος, προάγοντας με αυτό τον τρόπο  όχι 

μόνο το επιχειρηματικό αλλά και το κοινωνικό της καθήκον. Από τα όσα 

προαναφέραμε, γίνονται εύκολα κατανοητοί οι λόγοι που αναδεικνύουν την 

Μυτιληναίος ΑΕ κυρίαρχη εταιρία στο βιομηχανικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του ομίλου, θα εφαρμόσουμε 

αποκλειστικά τις μεθόδους αποτίμησης εταιρικής αξίας βάσει των ταμειακών ροών, 

βάσει των οποίων επιχειρείται η εκτίμηση μιας δίκαιης τιμής της μετοχής της 

Μυτιληναίος ΑΕ. Σε ένα ιδιαιτέρως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και με την 

πολιτική αστάθεια να δημιουργεί προβληματισμούς για τις μελλοντικές εξελίξεις, μια 

προσπάθεια αποτίμησης εταιρικής αξίας καθίσταται ιδιαιτέρως δύσκολη. Παρόλα 
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αυτά, οι υπολογιζόμενες αξίες -βάσει λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών- 

βρίσκονται μέσα στο εύρος αποτιμήσεων των επενδυτικών οίκων που 

παρακολουθούν το Ελληνικό χρηματιστήριο και την πορεία της Μυτιληναίος ΑΕ. 

Επομένως, από την ανάλυση που θα ακολουθήσει στα επόμενα κεφάλαια θα 

καταλήξουμε στο σχολιασμό της τιμής της μετοχής που θα προκύψει από την 

αποτίμηση της εταιρικής αξίας της Μυτιληναίος ΑΕ με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, με τις τιμές που έχουν δημοσιεύσει οι επενδυτικοί 

οίκοι. Ειδικότερα, στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει μια ανασκόπηση της πλούσιας 

βιβλιογραφίας που παρατίθεται πάνω στο θέμα της αποτίμησης της εταιρικής αξίας. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά στη μέθοδο αποτίμησης βάσει των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, ενώ στο κεφάλαιο 4 ακολουθεί η περιγραφή του 

ομίλου και των προοπτικών ανάπτυξης που έχει. Στο κεφάλαιο 5 υπολογίζεται η αξία 

της επιχείρησης βάσει του μοντέλου που έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο 6 

προσφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων
1
 είναι από τους κορυφαίους 

βιομηχανικούς Ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς Έργων EPC, 

Μεταλλουργίας-Μεταλλείων, και  Ενέργειας. Από το 1991 έως το 1994, μέσω 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη μητρική Εταιρία όλες οι 

δραστηριότητες των θυγατρικών. Το 1995 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.  

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι o κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

και μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών 

έργων. Ιδρύθηκε το 1962, ενώ από το 1973 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Σήμερα, αποτελεί την κορυφαία ελληνική δύναμη σε κατασκευές ΕPC 

(Engineering – Procurement – Construction), δηλαδή στην ανάληψη και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων έργων, από τη μελέτη και προμήθεια έως την κατασκευή τους. Η 

Εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(συνδυασμένου κύκλου, συμβατικές θερμικές και υδροηλεκτρικές) και επιτυγχάνει 

μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, εκτελώντας παράλληλα 

έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, Ασίας και Βόρειας 

Αφρικής. Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας 

καθιερωθεί ως μια εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών, και όχι μόνο, εταιρειών σε έργα 

EPC, και ως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Η εξαγορά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», στις αρχές του 2005, έθεσε τις 

βάσεις για τη νέα εποχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενισχύοντας την ήδη σημαντική 

εμπορική παρουσία του Ομίλου στο κλάδο της Μεταλλουργίας με την είσοδο και στη 

βιομηχανική παραγωγή. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ο 

μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός αλουμινίου και αλουμίνας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ, η διεθνής 

επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική 

οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. 

                                                             
1 http://www.mytilineos.gr/.  

http://www.mytilineos.gr/
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Η εδραίωση του Ομίλου στον κλάδο της Ενέργειας αποτέλεσε σημαντική πρόκληση 

και μεγάλο στοίχημα, που εκφράστηκε το 2007 όταν και ξεκίνησε η συνεργασία του 

με την ισπανική Endesa για τη δημιουργία της Endesa Hellas, η οποία τοποθέτησε 

την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον χώρο 

της Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι και τη μελλοντική δυναμική της ανάπτυξη. Το 

2010 ο Όμιλος προχώρησε σε εξαγορά του μεριδίου 50.01% της ENDESA HELLAS  

και στη μετονομασία της σε PROTERGIA. Η PROTERGIA, 100% θυγατρική 

εταιρεία του Ομίλου, συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και 

ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο 

παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Την πενταετία 2006-2011, ο Όμιλος 

ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δις ευρώ στον 

Τομέα της Ενέργειας, και σήμερα διαθέτει σε λειτουργία 1.200MW από θερμικές 

μονάδες ηλεκτροδότησης και 54MW από ΑΠΕ, ενώ παράλληλα βρίσκονται υπό 

κατασκευή ακόμα 52MW και υπό ανάπτυξη 700MW ΑΠΕ. Ένα πρόγραμμα, που 

κόντρα στο άγονο ελληνικό επενδυτικό τοπίο, εκσυγχρονίζει τις υποδομές της χώρας 

και δημιουργεί προοπτικές και πρόσθετη αξία.  

Η μεθοδικότητα ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα αποδεικνύεται και από την ίδρυση το 

2010 της κοινής εταιρείας με τη ΜOTOROIL, «M&M GAS Α.Ε.». Η M&M GAS 

δραστηριοποιείται στην Προμήθεια και Εμπορία Φυσικού Αερίου, και στοχεύει στη 

διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών των Ομίλων σε φυσικό αέριο, με 

ανταγωνιστικούς όρους, καθώς και την εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση και αποτίμηση μιας δίκαιης τιμής της 

μετοχής της εταιρίας Μυτιληναίος. Το επόμενο κεφάλαιο προσφέρει μια ανασκόπηση 

της ιδιαίτερα πλούσιας βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της αποτίμησης της εταιρικής 

αξίας. Στο κεφάλαιο 3 προσφέρεται μια σύνοψη των βασικότερων μεθόδων 

αποτίμησης και πιο συγκεκριμένα της αποτίμησης βάσει προεξόφλησης ροών, η 

οποία και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάλυσης. Επιπρόσθετα, σχολιάζονται 

εκτενώς τα συστατικά που απαιτούνται για την αποτίμηση της εταιρικής αξίας. Στο 

κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της εταιρείας 

και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Στο κεφάλαιο 5 υπολογίζεται η αξία 

της επιχείρησης βάσει των υποδειγμάτων και των βημάτων που έχουν αναφερθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια και τέλος στο κεφάλαιο 6 προσφέρονται τα συμπεράσματα 

της μελέτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

2.1 Ορισμός της εταιρικής αξίας 

 

Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει την συνολική της αξία, 

δηλαδή τα κέρδη της και τον πλούτο των μετόχων. Αυτό επιτυγχάνεται από τη στιγμή 

που αξιοποιούνται εύλογα οι πόροι της, σε συνδυασμό με το αν είναι σε θέση να  

προσφέρει μια ελκυστική απόδοση στο επενδυτικό της κοινό. Υπάρχουν διάφοροι 

τρόποι που κάθε επιχείρηση μπορεί να υπολογίσει την αξίας της, αναλόγως τη 

κατάσταση και τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Γενικά, αναφέρουμε τους εξής 

τρόπους για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης: 

1. Ονομαστική αξία- Nominal value, το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης 

2. Λογιστική αξία- Book value, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

3. Εσωτερική ή Πραγματική αξία- Fair value, είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις 

δια τον αριθμό των μετοχών της 

4. Αξία ρευστοποίησης- Liquidation value, η καθαρή αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης τη στιγμή της πώλησης τους 

5. Αξία ως ενεργού οικονομικού οργανισμού –Going concern value, προϋπόθεση 

για την εν λόγω αξία είναι η ύπαρξη συνεχής δραστηριότητας της 

επιχειρηματικής μονάδας 

6. Χρηματιστηριακή αξία- Market value, για τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλοί μπερδεύουν τις έννοιες ‘αξία της 

επιχείρησης’ και ‘τιμή της επιχείρησης’. Η έννοια ‘αξία της επιχείρησης’ 

αναφέρεται στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου που η εταιρία διαθέτει, σε 

συνάρτηση με τη μελλοντική απόδοση που αυτή προσδοκά να έχει, με σκοπό  την 

προσέλκυση των επενδυτών και των μετόχων. Αντίθετα, η έννοια ‘τιμή της 

επιχείρησης’ αναφέρεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του αγοραστή 
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και του πωλητή της κατά τη διάρκεια της πώλησης ή της μεταβίβασης ή της 

εξαγοράς ή της συγχώνευσης της επιχείρησης. 

 

2.2 Έννοια και σκοπός της αποτίμησης  

 

Αρχικά, η διαδικασία της αποτίμησης στοχεύει στην εκτίμηση της σημερινής αξίας 

ενός αγαθού ή ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας οικονομικής μονάδας ή ενός 

επενδυτικού σχεδίου. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αυτή η διαδικασία 

πραγματοποιείται είτε βάσει ορισμένων παραμέτρων, που ο ενδιαφερόμενος 

αναλυτής θέτει, καθώς θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να  επηρεάσουν την μελλοντική 

απόδοση του στοιχείου που αναλύεται, είτε εξετάζεται συγκριτικά με κάποιο άλλο 

στοιχείο. Στην ουσία η διαδικασία της αποτίμησης αποσκοπεί στην εξαγωγή μιας 

‘συγκεκριμένης’ τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης και συνεπώς οδηγούμαστε σε 

τρία πιθανά σενάρια, που είναι ενδεικτικά της πορείας που αυτή ακολουθεί: 

 Η μετοχή έχει μια δίκαιη τιμή (fair value): η αγοραία αξία είναι ίση με την 

υπολογιζόμενη 

 Η μετοχή είναι υποτιμημένη (undervalued): η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη 

της υπολογιζόμενης 

 Η μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued): η αγοραία αξία είναι υψηλότερη 

της υπολογιζόμενης. 

Σύμφωνα με τους Krishna Palepu, Paul Healy και Victor Bernard
2
, η αποτίμηση είναι 

«η διαδικασία μετατροπής των προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την αξία της 

επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου». Ακόμα, υποστηρίζουν 

ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση καθώς συλλέγει και 

επεξεργάζεται σημαντική πληροφόρηση σε ποικίλες περιπτώσεις όπως είναι η 

επιλογή της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης, η διαμόρφωση της κατάλληλης 

στρατηγικής, καθώς και σε περίπτωση εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

                                                             
2
 Palepu Κ., Healy P., Bernard V. (2004), Business Analysis and Valuation- Using Financial Statements, 

3rd Edition. 
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Σκοπός της διαδικασίας της αποτίμησης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά 

με την προοπτική βιωσιμότητας και κερδοφορίας μιας επιχείρησης, αλλά και η 

υπόδειξη επενδυτικών ευκαιριών από την πλευρά των μετόχων. Θεωρείται ένα 

βασικό και πολύτιμό εργαλείο στη σύγχρονη χρηματοοικονομική, καθώς λαμβάνει 

υπόψη και αξιολογεί τις επιδράσεις διάφορων γεγονότων που μπορεί να προκύψουν 

σε μια επιχειρηματική μονάδα, όπως για παράδειγμα η συγχώνευση ή η απορρόφηση 

ή η εξαγορά της επιχείρησης. Γενικότερα, οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές 

χρησιμοποιούν μοντέλα αποτίμησης προκειμένου να πετύχουν τα ακόλουθα: 

 Σωστή επιλογή μετοχών 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις προσδοκίες της αγοράς 

 Αξιολόγηση εταιρικών γεγονότων 

 Απόδοση «δίκαιων» αποφάσεων που έχουν παρθεί από τη διοίκηση της 

εταιρίας 

 Αξιολόγηση επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων 

 Ευκολία στην επικοινωνία μεταξύ των χρηματοοικονομικών αναλυτών και 

των μετόχων 

 Αξιολόγηση ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρήσεων 

Γίνεται σαφές ότι η διαδικασία της αποτίμησης διαπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το 

στοιχείο της υποκειμενικότητας και αυτό όπως είναι λογικό μπορεί να ενέχει 

μεγάλους κινδύνους. Είναι πιθανό οι αναλυτές να εκτιμήσουν λανθασμένα την 

εταιρική αξία μιας επιχείρησης και σε βάθος χρόνου να την οδηγήσουν σε δεινή 

θέση. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αποτίμηση ενός στοιχείου χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής από μέρους των αναλυτών και απαιτεί τη συνεργεία πολλών 

παραμέτρων-ποιοτικών και ποσοτικών- προκειμένου να διεξαχθεί εύστοχα. Ωστόσο, 

σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της αποτίμησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη πέντε 

βασικά βήματα, και αυτά είναι: 

1. Κατανόηση της οικονομικής μονάδας που εξετάζεται 

2. Πρόβλεψη της επίδοσης της εταιρίας 

3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης 

4. Μετατροπή της πρόβλεψης σε αποτίμηση 

5. Υλοποίηση της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης 
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Για μια εισηγμένη εταιρία, όπως η Μυτιληναίος ΑΕ, η αποτίμηση της εταιρικής αξίας 

καθίσταται σημαντική και απαραίτητη, διότι υποδεικνύει την οικονομική κατάσταση 

της εταιρίας αλλά και το έργο της διοίκησης και αυτό αποτελεί αξιόλογη 

πληροφόρηση για τους μετόχους της και γενικότερα για τους τρίτους που 

συναλλάσσονται με αυτή. Επιπρόσθετα, είναι αναγκαία σε περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων. 

 

2.3 Μύθοι σχετικά με την αποτίμηση 

 

Σύμφωνα με το καθηγητή του Stern University της Νέας Υόρκης, Aswath 

Damodaran
3
, υπάρχουν τρείς κύριοι μύθοι, μεταξύ πολλών, που περικλείουν τη 

διαδικασία της αποτίμησης και συχνά οδηγούν τους αναλυτές σε εσφαλμένες 

εντυπώσεις και εκτιμήσεις. 

Μύθος 1: Η αποτίμηση έχει ως αντικειμενικό στόχο να προσεγγίσει την “αληθινή” 

αξία. 

Γενικά η διαδικασία της αποτίμησης περιέχει σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της 

μεροληψίας του εκάστοτε αναλυτή. Τα μεγάλα ερωτήματα είναι πόσο υποκειμενική 

είναι και προς ποια πλευρά κατευθύνεται.  

Μύθος 2: Μια καλή αποτίμηση παρέχει μια ακριβής εκτίμηση της αξίας 

Με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, γίνεται κατανοητό ότι η διαδικασία 

αποτίμησης δεν μπορεί να προσφέρει στους αναλυτές ακριβείς εκτιμήσεις. Για αυτό 

το λόγο θα πρέπει ο εκάστοτε αναλυτής να λαμβάνει υπόψη του ένα περιθώριο 

λάθους σε κάθε περίπτωση. 

Μύθος 3: Όσο πιο ποσοτικό είναι το μοντέλο αποτίμησης, τόσο καλύτερα διεξάγεται 

η διαδικασία αποτίμησης 

Ο αυξημένος βαθμός πολυπλοκότητας των μοντέλων οδηγεί σε μεγάλο αριθμό 

στοιχείων προς υπολογισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο περιθώριο λάθους. 

                                                             
3 Damodaran A. (2001), Twelve Myths in Valuation, p.3-41. 
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Έχει παρατηρηθεί σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ότι απλούστερα μοντέλα 

αποτίμησης, δίνουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ανάλογα με τον τρόπο που κάθε 

αναλυτής αντιλαμβάνεται τη διαδικασία αποτίμησης, θέτει τις απαιτούμενες 

παραμέτρους στο μοντέλο αποτίμησης, πάνω στο οποίο εργάζεται. 

 

2.4 Σύγχρονες μέθοδοι αποτίμησης της εταιρικής αξίας 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ποικιλία μοντέλων αποτίμησης και 

καθένα χρησιμοποιεί διαφορετικές αξίες. Ωστόσο, η εσωτερική αξία (intrinsic value) 

είναι το σημείο αναφοράς για κάθε μοντέλο αποτίμησης, καθώς σημαντικό ρόλο 

παίζουν και άλλες αξίες όπως η εύλογη αξία (fair value), η ρευστοποιήσιμη αξία 

(liquidation value) και η αξία βάσει συνέχισης των δραστηριοτήτων (going concern 

value). 

Γενικά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των μοντέλων αποτίμησης, 

εκ μέρους των χρηματοοικονομικών αναλυτών και των ακαδημαϊκών, σε απόλυτα και 

σχετικά. Παρατηρείται μια σύγκλιση ως προς τα πεδία εφαρμογής τους και τους 

ενδεχόμενους περιορισμούς που παρουσιάζουν, ενώ διαφέρουν σε συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των απόλυτων μοντέλων αποτίμησης είναι ότι μέσω της 

εφαρμογής τους επιδιώκεται να εκτιμηθεί μια εσωτερική αξία (intrinsic value), 

χρησιμοποιώντας μόνο τα θεμελιώδη μεγέθη και στοιχεία της επιχείρησης, και στο 

τέλος να  προκύψει η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών προσδοκώμενων ροών. 

Έτσι ανάλογα με το θεμελιώδες μέγεθος που αναλύεται, προκύπτει και το αντίστοιχο 

μοντέλο αποτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικότερες μέθοδοι που ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία είναι: 

o Η μέθοδος προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend discount model) 

o Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών (discount cash flow model) 

o Η μέθοδος υπερκερδών (residual income valuation model) 

o Η μέθοδος της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού (asset-based model) 
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Από την άλλη μεριά, τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης στοχεύουν στη σύγκριση 

βασικών στοιχείων μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, και αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης και της ανάλυσης διάφορων αριθμοδεικτών και 

πολλαπλασιαστών. Δεν δίνουν έμφαση στην εσωτερική αξία της εταιρίας που 

εξετάζεται, αλλά στο τρόπο που κινείται η αγορά με βάση τη πορεία ενός δείκτη. 

Έτσι με αυτό τον τρόπο εξάγονται αποτιμήσεις και πραγματοποιούνται βάσει των 

δεικτών Ρ/Ε, P/Sales  P/BV,  P/Cash Flows κλπ. 

Ο A. Damodaran
4
 εκτιμά ότι υπάρχουν τρείς κατηγορίες μεθόδων αποτίμησης της 

εταιρικής αξίας και αυτές είναι οι εξής:  

1) Discounted cash flow valuation, σύμφωνα με την οποία η αξία μιας επιχείρησης 

συνδέεται με την παρούσα αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

της,  

2) Relative valuation, όπου η αξίας μιας εταιρίας εκτιμάται με βάση την αξία άλλων 

εταιριών παρόμοιου βεληνεκούς σχετικά με μια συγκεκριμένη μεταβλητή, πχ κέρδη, 

πωλήσεις, ταμιακές ροές κτλ, και τέλος  

3) Αποτίμηση βασισμένη σε option pricing models, όπου η εταιρική αξία μετράται 

μέσω της χρήσης παραγώγων. 

Από την άλλη μεριά, ο καθηγητής P. Fernandez
5
 (2004) κατηγοριοποιεί τις μεθόδους 

αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης σε τέσσερις κύριες ομάδες:  

1) Balance sheet Based Methods, όπου η αξία μιας εταιρίας απεικονίζεται καθαρά και 

μόνο στον ισολογισμό της. Θωρείται ότι με αυτή τη μέθοδο πραγματοποιείται μια 

στατική εκτίμηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν την αξία μιας εταιρίας, όπως είναι η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων ή η 

αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων, θέματα που δεν απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις 

                                                             
4
  Damodaran A., Introduction “What is valuation?”.  

Πηγή: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/background/valintro.htm.  
5
 Fernandez P. (2004) ,  Company Valuation Methods – The most common errors in Valuation, Paper 

No 449, IESE Business School, copyright, p.1-21.  
Πηγή: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0449-E.pdf. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/background/valintro.htm
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0449-E.pdf
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2) Income Statement Based Methods. Αυτές οι μέθοδοι βασίζονται στη κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων μιας εταιρίας. Έτσι εκτιμάται η εταιρική αξία με βάση 

τα κέρδη ή τις πωλήσεις ή κάποιου άλλου μεγέθους που απεικονίζεται στη 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

3) Goodwill Based Methods. Γενικά, η φήμη και πελατεία είναι η αξία που 

εμφανίζεται πάνω από τη λογιστική αξία ή πάνω από την αναπροσαρμοσμένη 

λογιστική αξία. Η φήμη και η πελατεία απεικονίζει την αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρίας, που συχνά δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό,  

αλλά ωστόσο της δίνουν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του ίδιου 

κλάδου.  Έτσι οι μέθοδοι αποτίμησης που βασίζονται στην φήμη και πελατεία, από τη 

μια πλευρά πραγματοποιούν μια στατική εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας που εξετάζεται, και από την άλλη πλευρά επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν 

την αξία που αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον. 

4) Cash Flow Discounting Based Methods. Αυτές οι μέθοδοι επιδιώκουν να 

προσδιορίσουν την αξία μια επιχείρησης εκτιμώντας τις ταμειακές ροές που αυτή θα 

δημιουργήσει στο μέλλον και έπειτα να προεξοφληθούν με ένα προεξοφλητικό 

επιτόκιο που απεικονίζει το κίνδυνο των ροών. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο καθηγητής P. Fernadez παραθέτει επίσης άλλες δύο 

μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται στη δημιουργία εταιρικής αξίας και τα 

παράγωγα (Value Creation Based Models & Options Based Models), η ανάλυση των 

οποίων ξεφεύγει από τα πλαίσια αναφοράς της παρούσας εργασίας.  

Από τα όσα προαναφέραμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι τρείς βασικές 

κατηγορίες, εντός των οποίων αναλύονται ξεχωριστά και εκτενώς τα δημοφιλέστερα 

μοντέλα αποτίμησης κάθε κατηγορίας, είναι οι ακόλουθες: 

 Μέθοδοι που βασίζονται στη προεξόφληση μελλοντικών ταμειακών ροών. 

 Μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα. 

 Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχεία της αγοράς (Μέθοδος των 

Πολλαπλασιαστών ή των Ομοειδών της Αγοράς). 
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Η χρήση των μοντέλων αποτίμησης σε επενδυτικές αποφάσεις
6
, όπως για παράδειγμα 

αποφάσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία ή επενδυτικά αγαθά που είναι 

υπερτιμημένα ή υποτιμημένα, βασίζονται σε αντιλήψεις ότι οι αγορές είναι 

ανεπαρκείς και κάνουν λάθη στην αξιολόγηση της αξίας, καθώς και σε υποθέσεις 

σχετικά με το πώς αυτές οι ατέλειες μπορούν να διορθωθούν. Ωστόσο σε μια 

αποτελεσματική αγορά, η τιμή της αγοράς είναι η καλύτερη εκτίμηση της αξίας και 

στην ουσία ο σκοπός κάθε μοντέλου αποτίμησης είναι η απόδειξη αυτής της αξίας.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στη παρούσα εργασία δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στη μέθοδο που βασίζεται στη προεξόφληση μελλοντικών 

ταμειακών ροών, σε συνάρτηση με την υπό ανάλυση εισηγμένη εταιρία Μυτιληναίος 

ΑΕ- Όμιλος Επιχειρήσεων, αφού αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο 

των τελευταίων ετών. Επομένως, οι άλλες μέθοδοι αναφέρονται επιγραμματικά για τη 

καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας αποτίμησης. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                             
6 Damodaran A., Πηγή: PDF http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ , p.6. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ- DCF MODEL 

 

3.1 Γενικά για το DCF Model 

 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών παρουσιάζει τη καθαρά παρούσα 

αξία (NPV) των προβλεπόμενων ταμειακών ροών, των καθαρών κερδών που 

απαιτούνται να επενδυθούν για να προκύψει η προβλεπόμενη ανάπτυξη. Το σκεπτικό 

της αποτίμησης βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών βασίζεται στην αρχή 

ότι η αξία μιας επιχείρησης έμφυτα εξαρτάται από την ικανότητα της να δημιουργεί 

ταμειακές ροές. Επομένως, το DCF Model βασίζεται κατά κύριο λόγο στις 

θεμελιώδεις προσδοκίες της επιχείρησης, παρά σε παράγοντες που διαμορφώνει η 

παγκόσμια αγορά ή σε ιστορικά δεδομένα, και είναι μια περισσότερο θεωρητική 

προσέγγιση που στηρίζεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση 

της εταιρικής αξίας με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποδίδει 

μεγάλη βαρύτητα στην συνολική εταιρική αξία και λαμβάνει υπόψη και τη καθαρή 

θέση (equity) και το δανεισμό (debt). (http://macabacus.com/valuation/dcf/overview) 

Για την εφαρμογή του DCF Model, πρέπει πρώτα να εφαρμοσθούν τα απαραίτητα 

βήματα
7
 με σκοπό να οδηγηθούμε στην εκτίμηση της αξίας της εταιρίας που 

μελετάμε. Αυτά είναι: 

1. Η Μελέτη της εταιρίας και του κλάδου στον οποίο εντάσσεται 

a) Οικονομική ανάλυση 

b) Στρατηγική ανάλυση 

2. Η Πρόβλεψη των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

a) Οικονομικές προβλέψεις 

b) Προβλέψεις που σχετίζονται με τον κλάδο 

3. Ο Ορισμός της απαιτούμενης απόδοσης 

                                                             
7
  Fernandez P. (2004) ,  Company Valuation Methods – The most common errors in Valuation, Paper 

No 449, IESE Business School, p.14. 
Πηγή: http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0449-e.pdf. 

http://macabacus.com/valuation/dcf/overview
http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0449-e.pdf
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a) Για κάθε επιχειρηματική μονάδα 

b) Για την επιχείρηση ως σύνολο 

c) Εκτίμηση του κόστους δανεισμού , της απαιτούμενης απόδοσης επί των 

Ιδίων Κεφαλαίων και του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου 

4. Ο προσδιορισμός της Παρούσας Αξίας των Μελλοντικών Ταμειακών ροών της 

επιχείρησης 

Η προεξόφληση πραγματοποιείται με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Σε αυτή τη φάση υπολογίζεται και η παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας. 

5. Η ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

a) Γίνεται σύγκριση της αξίας που προέκυψε με την αξία ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων του κλάδου 

b) Ακολουθεί αναγνώριση της δημιουργίας αξίας και της διάρκειας αυτής 

c) Πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας της αξίας που προέκυψε στις 

μεταβολές βασικών παραμέτρων του μοντέλου 

Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται και αναφέρονται επιγραμματικά τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του μοντέλου αποτίμησης βάσει των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Πίνακας 3.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του DCF Model 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του DCF Model
8
 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

1.Θεωρητικά, είναι η πιο βάσιμη μέθοδος 

αποτίμησης. Βασίζεται περισσότερο σε 

μελλοντικές προσδοκίες παρά σε 

ιστορικά δεδομένα. 

1.Η αποτίμηση με το DCF Model είναι 

άμεσα εξαρτημένη με την ποιότητα των 

υποθέσεων σχετικά με τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές, τα κέρδη προ τόκων και 

φόρων και το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Έτσι πολλοί υποστηρίζουν ότι οι 

εκτιμήσεις που πηγάζουν από το DCF 

Model εκφράζουν ένα εύρος αξιών, παρά 

μια μεμονωμένη αξία. 

2.Είναι μια μέθοδος που κατά κύριο λόγο 

στηρίζεται στις εσωτερικές προσδοκίες 

2.Το μοντέλο αυτό προσδοκά την 

εσωτερική εκτίμηση της εταιρικής αξίας 

                                                             
8 http://macabacus.com/valuation/dcf/overview. 

http://macabacus.com/valuation/dcf/overview
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και εκτιμήσεις της επιχείρησης και 

επηρεάζεται λιγότερο από μεταβλητούς 

εξωτερικούς παράγοντες. 

και για το λόγο αυτά απαιτεί 

περισσότερους παραμέτρους σε σχέση με 

άλλα μοντέλα αποτίμησης. 

3. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία 

ταμειακών ροών από μέρους της 

επιχείρησης και επηρεάζεται λιγότερο 

από λογιστικά δεδομένα και εικασίες. 

3.Οι επιχειρηματικές εξελίξεις 

μεταβάλλουν διαρκώς τις παραμέτρους 

του μοντέλου DCF με αποτέλεσμα να 

καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητο ως προς 

το εξαγόμενο αποτέλεσμα. 

4. Επιτρέπει την ενσωμάτωση διάφορων 

παραμέτρων και στρατηγικών. 

 

5.Λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα 

κάθε επιχείρησης. 

 

 

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα συστατικά για την εφαρμογή 

του DCF Model, τα οποία θα σχολιαστούν εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια, και είναι: 

 Οι ταμειακές ροές (Cash Flows-CF), είτε οι ελεύθερες είτε οι λειτουργικές 

 Τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 

 Το Προεξοφλητικό επιτόκιο (Discount rate) 

 Η Υπολειμματική αξία (Residual value) 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα υπολογισθεί η παρούσα αξία όλων των 

προβλεπόμενων ροών για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, προκειμένου να φτάσουμε 

στο τελικό στάδιο του μοντέλου DCF, που είναι ο προσδιορισμός και η εκτίμηση της 

εταιρικής αξίας. Η παρούσα αξία υπολογίζεται ως εξής: 

               
   

      

 

   

 

όπου, 

CF= η ταμειακή ροή την περίοδο t 

t= εκάστοτε έτος αναφοράς και πρόβλεψης 

r= το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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Όσον αναφορά το τύπο που μόλις παραθέσαμε, η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

πρέπει να σχετίζεται άμεσα με τα οφέλη και τις αποδόσεις που αναμένουμε να 

αποκομίσουμε μέσω της διακρατησής του. Αυτές τις αποδόσεις τις αποκαλούμε 

μελλοντικές ταμειακές ροές. Όταν πρόκειται να εκτιμήσουμε την αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου, πριν προβούμε στην άθροιση των εκτιμώμενων ταμειακών 

ροών, πρέπει πρώτα να προεξοφλήσουμε κάθε ταμειακή ροή «πίσω» στο παρόν. 

Αυτό γίνεται αν ελαττώσουμε την αξία των ταμειακών ροών, σε συνάρτηση με το 

έτος που κάθε ταμειακή ροή πραγματοποιείται. Αυτά τα δύο στοιχεία, δηλαδή η 

εκτίμηση των ταμειακών ροών και η προεξόφληση τους, διαμορφώνουν τη λογική 

πάνω στην οποία λειτουργεί και βασίζεται η αποτίμηση με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Η μέθοδος DCF μαζί με εκείνη της αποτίμησης των μερισμάτων (Gordon, 1959
9
) 

είναι μακράν οι πιο διαδεδομένες τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε επαγγελματικό 

επίπεδο. Το βασικό της πλεονέκτημα όμως είναι η δυνατότητα εφαρμογής της σε 

κάθε περίπτωση, γεγονός που δεν ισχύει για τη μέθοδο βάσει μερισμάτων στην 

περίπτωση που η επιχείρηση είτε δεν πληρώνει μερίσματα, είτε αυτά δεν 

παρουσιάζουν κάποια προβλέψιμη κανονικότητα. (Damodaran, 2011
10

) 

 

3.2 Η διαφορά μεταξύ Λειτουργικών και Ελεύθερων Ταμειακών 

Ροών 

 

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές είναι στην ουσία τα μετρητά που μια επιχείρηση 

παράγει από τα έσοδα που εισέρχονται σε αυτή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα έξοδα 

που σχετίζονται με μακροχρόνιες επενδύσεις σε κεφάλαιο ή σε χρεόγραφα. Αποτελεί 

μια καλύτερη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των επιχειρηματικών κερδών, 

απ’ ότι η αξιολόγησή τους με βάσει τα καθαρά κέρδη (net earnings). Δεν είναι λίγες 

οι φορές που μια εταιρία παρουσιάζει στις οικονομικές της καταστάσεις θετικά 

καθαρά κέρδη, ενώ στη πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη 

                                                             
9 Gordon M. J (1959), Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and Statistics, p. 
99-105. 
10 Damodaran A. (2011), Applied Corporate Finance, 3rd Edition, Wiley & Sons. 
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της. Επομένως, οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές
11

 χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

ελεγχθεί η ποιότητα των κερδών μια επιχείρησης και ακολούθως η ικανότητα της να 

καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα, να διατηρεί την παραγωγική της δυναμικότητα, 

να χρηματοδοτεί την επέκταση της, να ικανοποιεί τις δανειακές της ανάγκες καθώς 

και την πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους της. Υπολογίζονται ως εξής: 

Λειτουργική Ταμειακή Ροή- Operating Cash Flow= 

EBIT (1-t)  [Κέρδη προ τόκων και φόρων επί το φορολογικό συντελεστή] 

+ Depreciation  [Αποσβέσεις] 

± Changes in Work Capital  [Αλλαγές στο Κεφάλαιο Κίνησης]  

Το Κεφάλαιο Κίνησης (Working Capital) προκύπτει αν από το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό αφαιρέσουμε τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Η σημαντικότητα του 

Κεφαλαίου Κίνησης έγκειται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο αυτό μετασχηματίζεται 

από ένα λογαριασμό κυκλοφορούντος ενεργητικού σε ένα λογαριασμό 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αντίθετα. Ο λόγος που δίνεται μεγάλη βαρύτητα 

στη μελέτη του Κεφαλαίου Κίνησης, είναι διότι το κεφάλαιο αυτό συνεχώς 

μεταβάλλεται είτε λόγω μεταβολής ενός λογαριασμού του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού είτε ενός λογαριασμού των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Το κεφάλαιο 

κίνησης είναι ένα σημαντικό μέγεθος για να ανιχνεύσουμε την χρηματοοικονομική 

ισορροπία του ισολογισμού , όπως και για να μελετήσουμε την ρευστότητα. Εάν είναι 

πολύ μικρό εγκυμονεί κινδύνους παύσης πληρωμών ή μεγάλου χρηματοοικονομικού 

κόστους , ενώ εάν είναι περισσότερο από όσο χρειάζεται δείχνει μια κακή χρήση 

κεφαλαίων που σημαίνει μικρή αποδοτικότητα για αυτά. Μια ενδεχόμενη μείωση του 

Κεφαλαίου Κίνησης αποτελεί πηγή κεφαλαίων για την επιχείρηση αφού 

εξοικονομούνται χρήματα από το κυκλοφορούν ενεργητικό τα οποία δεν 

αναλίσκονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ μια αύξηση του Κεφαλαίου 

Κίνησης αποτελεί χρήση κεφαλαίων. Το Κεφάλαιο Κίνησης μπορεί να υπολογιστεί 

με βάση την παρακάτω σχέση: 

 

                                                             
11

 Λαζαρίδης Γ.,  Παπαδόπουλος Δ. (2010),  Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός της αξίας, 
εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ.251. 
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Κεφάλαιο Κίνησης = 

Operating Cash 

+ Accounts Receivable   Working Capital 

+ Inventories 

    Accounts Payable 

Ως Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows) εκλαμβάνονται τα μετρητά που 

απομένουν στην επιχείρηση μετά την κάλυψη των επενδυτικών της αναγκών και των 

απαιτήσεων του Κεφαλαίου Κίνησης, εφόσον υποθέτουμε ότι δεν υφίσταται 

δανεισμός και δεν υπάρχει επιβάρυνση από τέτοιου είδους δαπάνες. Ο υπολογισμός 

της Ελεύθερης Ταμειακής Ροής γίνεται ως εξής: 

Ελεύθερη Ταμειακή ροή- Free Cash Flow
12

= 

EBIT (1-t)  [Κέρδη προ τόκων και φόρων επί το φορολογικό συντελεστή] 

+ Depreciation  [Αποσβέσεις] OCF 

± Changes in Work Capital  [Αλλαγές στο Κεφάλαιο Κίνησης]  

   Capital Expenditures [Κεφαλαιουχικές Δαπάνες] 

Παρατηρούμε ότι ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει από εκείνον των λειτουργικών 

ροών μόνο στον υπολογισμό του ποσού που διατίθεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

Η θετική Ελεύθερη Ταμειακή Ροή
13

 αντανακλά το διαθέσιμό ποσό για επιχειρησιακές 

δραστηριότητες μετά από εκπτώσεις από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

απαιτήσεις για τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η ανάπτυξη και η 

χρηματοοικονομική ελαστικότητα εξαρτώνται σημαντικά από την επάρκεια της 

Ελεύθερης Ταμειακής Ροής. 

Στην παρούσα εργασία θα εκτιμηθεί η αξία της μετοχής της Μυτιληναίος ΑΕ βάσει 

τόσο των λειτουργικών, όσο και των ελεύθερων ροών προκειμένου να προσεγγισθεί 

                                                             
12

 Equity Asset Valuation (2007), CFA Institute, 2
nd 

Edition, New Jersey: John Wiley & Sons p. 113-114. 
13

 Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος Δ. (2010) ,  Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός της αξίας, 
εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ.572-573. 
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με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η τιμή της.3.3 Αποσαφηνίζοντας τον όρο Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές (FCF) 

 

3.3 Υπολειμματική Αξία 

 

Οι απόλυτες μέθοδοι αποτίμησης αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα : την πρόβλεψη 

των σχετικών ροών για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα καθώς και να 

υπολογιστεί η παρούσα αξία τους. Συνήθως ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης 

κυμαίνεται στα 5 έτη και δεν ξεπερνά τα 10 έτη. Αν όμως μια επιχείρηση συνεχίζει να 

λειτουργεί μετά το τέλος της 5ετίας, τότε πρέπει να υπολογιστεί η αξία της για τη 

μελλοντική περίοδο λειτουργίας της. Αυτή η αξία θεωρείται η υπολειμματική αξία 

της επιχείρησης (residual value).  

Γίνεται αντιληπτό ότι η εκτίμηση της υπολειμματικής αξίας εμπεριέχει σε μεγάλο 

βαθμό το στοιχείο της αβεβαιότητας αλλά και του κινδύνου, καθώς αφορά ροές που 

θα πραγματοποιηθούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, για τη 

πραγματοποίηση μιας σωστής εκτίμησης της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης, 

είναι αναγκαίο να υπάρχει εμπειρία από αυτόν που την υλοποιεί και ακριβής 

πληροφόρηση για την δραστηριότητα της εταιρίας αλλά και του κλάδου στον οποίο 

ανήκει. 

Ο ορθός υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας μιας επιχείρησης είναι ζωτικής 

σημασίας καθώς: 

 Η υπερεκτίμηση της Y.A. → Μεγαλύτερη Παρούσα αξία σήμερα 

 Η υποεκτίμηση της Υ.Α. → Μικρότερη Παρούσα αξία σήμερα 

Ο μαθηματικός τύπος για την εκτίμηση της Υπολειμματικής Αξίας- Residual Value 

μιας επιχείρησης είναι μια διηνεκής ράντα και υπολογίζεται με την προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών μετά το έτος n. 
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Πρέπει να επισημάνουμε ότι, 

 CF = οι αναλογούσες ταμειακές ροές, είτε λειτουργικές (OCF) είτε ελεύθερες (FCF), 

του προηγούμενου έτους 

k= το προεξοφλητικό επιτόκιο, και 

g= ένα συνεχές ποσοστό αύξησης (growth rate) των ταμειακών ροών μετά τη 

συγκεκριμένη περίοδο n, το οποίο θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια ως ρυθμό 

αύξησης  

Σύμφωνα λοιπόν με τον τύπο, η υπολειμματική αξία ισούται με την ταμειακή ροή του 

τελευταίου έτους, αφού ληφθεί υπόψη ένας ρυθμός αύξησης αυτής  για τα μελλοντικά 

έτη. 

 

3.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

Με βάση τα όσα αναλύσαμε προηγουμένως, για να υπολογιστεί η Καθαρά Παρούσα 

Αξία των ταμειακών ροών της υπό ανάλυση εταιρίας στη παρούσα εργασία, 

Μυτιληναίος ΑΕ, είναι σημαντικό να υπολογιστεί πρώτα το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Η σωστή εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι 

καθοριστικής σημασίας στον υπολογισμό της αξίας της μετοχής. Σε αυτό το σημείο 

το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα υπολογιστεί το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές στρατηγικές για τον 

υπολογισμό του προεξοφλητικού επιτοκίου. Ωστόσο, η στρατηγική που δίνει γενικά 

τα πιο ακριβή αποτελέσματα είναι αυτή που υιοθετεί την τεχνική του Σταθμικού 

Μέσου Κόστους Κεφαλαίου (WACC- Weighted Average Cost of Capital). 

Το Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου συνδυάζει το κόστος των ομολογιακών 

δανείων, το κόστος των παρακρατημένων κερδών και το κόστος νέων κοινών και 

προνομιούχων μετοχών. Όπως αναφέρουν οι καθηγητές Δ. Βασιλείου και Ν. 

Ηρειώτης
14

 «το Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου είναι ο σταθμικός μέσος όρος 

                                                             
14

 Βασιλείου Δ.,  Ηρειώτης (2008), Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική,  Εκδόσεις 
Rosili, Αθήνα, σελ.113. 
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του κόστους διάφορων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης  της επιχείρησης, 

όπου οι σταθμίσεις είναι τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του 

κεφαλαίου της επιχείρησης». Το Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου δίνεται από τον 

ακόλουθό τύπο: 

         (1-t)+       +    (  ή   ) 

όπου, 

kd= το κόστος δανειακών κεφαλαίων, 

kps= το κόστος των προνομιούχων μετοχών,  

ks ή ke= το κόστος των παρακρατημένων κερδών ή το κόστος των νεοεκδιδόμενων 

κοινών μετοχών, 

t= οριακός συντελεστής φορολόγησης της επιχείρησης, 

Wd , Wps , Wce = τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων, των 

προνομιούχων μετοχών και των κοινών μετοχών στο σύνολο των μακροπροθέσμων 

κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Επισημαίνουμε ότι υπολογίζουμε το WACC μετά την αφαίρεση των φόρων, καθώς οι 

ταμειακές ροές, και οι ελεύθερες και οι λειτουργικές, είναι απαλλαγμένες  του φόρου. 

Βασικό συστατικό για τον υπολογισμό του WACC είναι το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων (ke). Ο συνηθέστερος τρόπος εκτίμησης του κόστους των ιδίων 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης είναι μέσω του θεωρητικού Υποδείγματος Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων
15

 (CAPM- Capital Asset Pricing Model). Έτσι η 

αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής είναι ίση με : 

     =    + [          ]    

όπου, 

E(ri) = αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης χρηματοοικονομικού τίτλου. 

rRF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο. Οι περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν την 

απόδοση των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. 
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E(rm) = η αναμενόμενη απόδοση ολόκληρης της αγοράς. 

[E(rm)-rRF] = πριμ κινδύνου αγοράς ή η τιμή του κινδύνου για ένα «μέσο» τίτλο. 

βi = ο συντελεστής μπέτα
16

 ή ο συστηματικός κίνδυνος του τίτλου i. Μετρά την 

ευαισθησία που παρουσιάζει η απόδοση της μετοχής σε μεταβολές της απόδοσης του 

δείκτη της αγοράς. 

[E(rm) – rRF] βi = το πριμ κινδύνου του τίτλου i. 

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων, η απόδοση μιας 

μετοχής, που απαιτούν οι επενδυτές να έχει προκειμένου να την αγοράσουν, πρέπει 

να ισούται με μια απόδοση χωρίς κίνδυνο (rRF) μαζί με μια ανταμοιβή για τον 

κίνδυνο, δηλαδή το risk premium ([E(rm) – rRF]), τον οποίο κίνδυνο αναλαμβάνουν με 

την αγορά της μετοχής. Ουσιαστικά, το risk premium, ή διαφορετικά το ασφάλιστρο 

κινδύνου, είναι το επιπρόσθετο ποσοστό απόδοσης, πέρα από το ποσοστό απόδοσης 

χωρίς κίνδυνο, που απαιτείται προκειμένου να αντισταθμίσει ο επενδυτής την 

ανάληψη από μέρους του του κινδύνου. 

Στη συνέχεια, απαραίτητο βήμα για τον ορθό υπολογισμό του WACC είναι η 

εκτίμηση του κόστους των δανειακών κεφαλαίων (kd). Πιο συγκεκριμένα, το κόστος 

των δανειακών κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση το σύνολο των δαπανών, που 

δημιουργούνται στην επιχείρηση, ως αποτέλεσμα της εξωτερικής χρηματοδότησης 

που αυτή χρησιμοποιεί. Έτσι προκύπτει ο τύπος: 

   
                

                 
 

Με βάση τον τύπο που μόλις παραθέσαμε, θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων μετά φόρων. Ειδικότερα: 

Κ στος Δανειακών Κεφαλα ων Μετ  Φ ρων   rd (1-t) 

όπου,  t= ο φορολογικός συντελεστής. 

Ο λόγος που χρησιμοποιείται το καθαρό κόστος των δανειακών κεφαλαίων μετά 

φόρων για τον υπολογισμό του WACC, είναι διότι αυτό αντιπροσωπεύει το καθαρό 
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κόστος του χρέους στη κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για τόκους και φόρους. 

Ένας άλλος εξίσου αξιόπιστος τύπος για τον υπολογισμός του κόστους των 

δανειακών κεφαλαίων είναι: 

rd= rf+spread 

όπου, spread= μέσο επιτόκιο κυμαινόμενων δανείων της εταιρίας που εξετάζεται. 

Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων του ομίλου επιχειρήσεων Μυτιληναίος 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διακύμανση του επιπέδου των επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τα ετήσια δελτία της επιχείρησης, το 

μέσο επιτόκιο των κυμαινόμενων δανείων βρίσκεται περίπου στο 4,5%
17

 πέραν του 

επιτοκίου άνευ κινδύνου.  

Οι παραπάνω διαδικασίες θα εφαρμοστούν εμπειρικά στο κεφάλαιο 5 της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, προκειμένου να αποτιμηθεί η εταιρική αξία του ομίλου 

Μυτιληναίος ΑΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                             
17 http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files.  

http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 

 

4.1 Περιγραφή του ομίλου και του κλάδου στον οποίο ανήκει 

 

Από το 1990, ο όμιλος Μυτιληναίος
18

 έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς 

πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, χάρη σε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο 

δραστηριοτήτων στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ενέργειας και της 

Κατασκευής Έργων EPC (Engineering - Procurement- Construction). Σύμβολο της 

υγιούς και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας, ο όμιλος Μυτιληναίος 

αποτελεί μετεξέλιξη της οικογενειακής μεταλλουργικής επιχείρησης που ξεκίνησε το 

1908. Επενδύοντας διαχρονικά στη δυναμική της ελληνικής αγοράς, ο Όμιλος 

εδραιώθηκε μέσα από μια σειρά στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων σε 

νευραλγικούς και αναπτυσσόμενους τομείς της εγχώριας βιομηχανίας, και το 1995 

εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με συμμετοχή σήμερα στο δείκτη υψηλής 

κεφαλαιοποίησης FTSE 20. 

Η σύνθεση του ομίλου έχει ως εξής: 

- Μυτιληναίος ΑΕ [Μητρική εταιρία] 

- ΜΕΤΚΑ ΑΕ [Έργα EPC] 

- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ A.M.E 

[Μεταλλουργία και Μεταλλεία]  

- PROTERGIA, M&M GAS και ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER [Ηλεκτρική Ενέργεια 

και Φυσικό Αέριο] 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά οι εταιρίες 

που απαρτίζουν τον όμιλο Μυτιληναίο, ο τομέας δραστηριοποίησης κάθε εταιρίας, το 

ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει η μητρική εταιρία αλλά και η έδρα τους. 

 

                                                             
18 http://www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Company-profile.pdf.  

http://www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Company-profile.pdf
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Πίνακας 4.1 Σύνθεση του ομίλου 

Τομέας 

Δραστηριοποίησης 
Εταιρίες ομίλου 

Ποσοστό 

ιδιοκτησίας 
Έδρες εταιριών 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 

& ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
100% Ελλάδα 

ΔΕΛΦΟΙ 

ΔΙΣΤΟΜΟΝ 

Α.Μ.Ε 

100% Ελλάδα 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PROTERGIA AE 100% Ελλάδα 

M&M GAS 50% Ελλάδα 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

POWER 
65% Ελλάδα 

ΕΡΓΑ EPC ΜΕΤΚΑ ΑΕ 56,19% Ελλάδα 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου Μυτιληναίος 

Η παρουσία του ομίλου Μυτιληναίος στον τομέα των μεγάλων ενεργειακών έργων, 

καθώς και έργων υποδομής και αμυντικού εξοπλισμού, πραγματοποιείται µέσω της 

εταιρείας ΜΕΤΚΑ. Η ΜΕΤΚΑ κατατάσσεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρείες 

EPC (Engineering-Procurement-Construction) παγκοσμίως, με παρουσία στις αγορές 

της Ευρώπης, της Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αναλαμβάνει 

όλα τα στάδια Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής εξειδικευμένων μεγάλων 

ενεργειακών έργων, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ειδικά στον τομέα της Ενέργειας, 

με επίκεντρο τις διεθνείς αγορές, η ΜΕΤΚΑ είναι η κορυφαία στην Νοτιο-Ανατολική 

Ευρώπη εταιρεία EPC εξειδικευμένων μεγάλων ενεργειακών έργων φυσικού αερίου 

τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, με παρουσία στις αγορές της Ευρώπης, της 

Τουρκίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Αναλαμβάνει όλα τα στάδια 

Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Η ανάληψη 

σημαντικών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στο εξωτερικό έχει τοποθετήσει τη 

ΜΕΤΚΑ σε προνομιακή θέση διεθνώς. Η δυνατότητα της αυτή ενισχύεται από 

την ισχυρή βιομηχανική παραγωγική της βάση, καθιστώντας την ικανή να παράγει 

πρωτογενώς εξειδικευμένα μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, καθώς και 

να έχει ισχυρή παρουσία και σε έργα Υποδομών και Άμυνας. 
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Για τον όμιλο Μυτιληναίος αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχος η ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα. Έτσι για να επιτύχει αυτό το 

στόχο εξαγόρασε την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» το 2005 και από εκεί και 

έπειτα ο Όμιλος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του 

κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη. Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, 

με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλουμίνιο 

και σε αλουμίνα τους 810.000 τόνους. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1960, από τον τότε 

γαλλικό κολοσσό της μεταλλουργίας Pechiney, στόχευσε στην αξιοποίηση των 

πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλάδα και στην παραγωγή αλουμίνας 

και αλουμινίου. Το 2005, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έγινε μέλος του 

Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σήμερα έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη 

καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία 50 χρόνια, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

αντιπροσωπεύει την εντυπωσιακή εξέλιξη του κλάδου της μεταλλουργίας στον 

ελληνικό χώρο και την τεχνογνωσία σε βιομηχανικές και εμπορικές πρακτικές, που 

διαθέτουν μόνο οι κορυφαίες μεταλλουργικές βιομηχανίες παγκοσμίως. Η ποιότητα 

των προϊόντων, αλλά και η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών της, 

αποτελούν πεδίο συνεχούς ανάπτυξης. Η εταιρεία κατέχει το Πιστοποιητικό 

Ποιότητας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001: 2008 για τα προϊόντα της. 

Παράλληλα, το χημείο της είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

διεθνούς προτύπου ISO 17025:2005, από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Συμβούλιο 

Διαπίστευσης), με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών, 

του αλουμινίου και των κραμάτων του. 

Το 2001 ο όμιλος Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο της ενέργειας. Μέσα στην 

τελευταία δεκαετία, ο όμιλος εδραιώθηκε ως ο κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός 

ενέργειας στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα επενδύσεων €1 δισ., και 

πρωτοστατώντας στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, μιας αγοράς που ανοίγει 

σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Μέσω 

συνεργειών με τη PROTERGIA και τη M&M Gas, ο όμιλος διαθέτει ένα διευρυμένο 

φάσμα δραστηριοποίησης στην ενέργεια, που εκτείνεται από την κατασκευή μονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής, στην προμήθεια φυσικού αερίου μέχρι και την έγχυση 

ηλεκτρισμού στο δίκτυο.  
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Η PROTERGIA , 100% θυγατρική του ομίλου Μυτιληναίος, συγκεντρώνει τη 

διαχείριση όλων των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων του ομίλου, που περιλαμβάνουν 

μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα). 

Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2010, είναι η εξέλιξη των ενεργειακών εταιρειών του 

ομίλου, καθώς το όραμα της ανάδειξης της δυναμικής του τομέα της ενέργειας στην 

Ελλάδα, αποτελεί προτεραιότητα του ομίλου Μυτιληναίος εδώ και μία δεκαετία. H 

PROTERGIA αποτελεί τη ναυαρχίδα του ομίλου Μυτιληναίος στον τομέα της 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, συγκεντρώνοντας τη διαχείριση των ενεργειακών παγίων και 

δραστηριοτήτων του ομίλου. Η PROTERGIA δραστηριοποιείται και στην προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες και νοικοκυριά, υπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών για 

ανταγωνιστικές τιμές και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες. 

Ο όμιλος Μυτιληναίου και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ του Ομίλου Βαρδινογιάννη 

γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών την από κοινού 

σύσταση και έναρξη λειτουργίας της εταιρείας «Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο “M & M GAS Co S.A.”. Οι δύο εταίροι 

συμμετέχουν με ποσοστό 50% έκαστος στο ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους δύο 

εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ της νεοσυσταθείσας εταιρείας η οποία έχει ως 

αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). Η «M 

και M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» συμβάλλει στην 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση συνεισφέρει στη 

δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

Τέλος, η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. διαθέτει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος εγκατεστημένης ισχύος 436,6 MW συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο 

φυσικό αέριο η οποία ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Τον Μάρτιο του 2012 η εταιρεία 

έλαβε την άδεια εμπορικής λειτουργίας και ξεκίνησε τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. 
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4.2 Η πορεία του ομίλου στα χρόνια της κρίσης 

 

Από μια μικρή εμπορική μεταλλευτική εταιρεία το 1995 με κεφαλαιοποίηση 8 εκατ. 

Ευρώ, σήμερα η Μυτιληναίος
19

 έχει μετασχηματιστεί σε έναν μεγάλο βιομηχανικό 

όμιλο με κεφαλαιοποίηση 720 εκατ. ευρώ και 2.600 εργαζομένους. Ελέγχει τη 

ΜΕΤΚΑ, που βρίσκεται μέσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην 

κατασκευή ενεργειακών μονάδων, την οποία ο όμιλος την απέκτησε το 1998 

πραγματοποιώντας την πρώτη επιθετική εξαγορά στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στη 

συνέχεια, το 2005 απέκτησε από τους Γάλλους της Pechiney το  Αλουμίνιον της 

Ελλάδος, που σήμερα είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής 

αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρώπη. Στον τομέα της ενέργειας η θυγατρική 

Protergia είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Επίσης το 2014 μέσω της θυγατρικής M&M Gas (μαζί με τη Motor Oil) ο 

όμιλος ήταν ο πρώτος ανεξάρτητος προμηθευτής που εφοδίασε βιομηχανικό 

καταναλωτή με φυσικό αέριο. 

 

Η καθημερινή τριβή και η εμπειρία με τα commodities  βοήθησαν τη διοίκηση του 

ομίλου Μυτιληναίου (Αλουμίνιον της Ελλάδος,  ΜΕΤΚΑ, Protergia, Μ&Μ Gas) να 

θωρακίσει την άμυνα  του προτού ξεσπάσει η κρίση στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα την 

πενταετία 2009-2014, διάστημα που η χώρα έχασε  το 25% του ΑΕΠ της, ο όμιλος να 

καταφέρει όχι μόνο να βγει αλώβητος από την κρίση αλλά να  επεκταθεί και να 

βελτιώσει θεαματικά τα μεγέθη του. 

 

Από τον Αύγουστο του 2008 ο όμιλος είχε ήδη εντοπίσει και εκτιμήσει τα αρνητικά 

σημάδια και τα δύσκολα χρόνια που ερχόταν. Για αυτό και αποφάσισε να 

προχωρήσει στην αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) στις τιμές του αλουμινίου και 

στην έκδοση ομολογιακού δανείου, ζητώντας στην ουσία από την αγορά 200 εκατ. 

Ευρώ. Ωστόσο εκείνη τη χρονική περίοδο, λίγο πριν η χώρα εισχωρήσει βαθιά στη 

κρίση, οι αγορές προσέφεραν 465 εκατ. ευρώ, τα οποία ο όμιλος φυσικά και τα 

εισέπραξε με spread 0,85%. Παράλληλα σύναψε δεκαετή συμφωνία για την 

προπώληση αλουμίνας στην ελβετική εταιρία Glencore. Έναν μήνα μετά, τον 

Σεπτέμβριο του 2009, «έσκασε» η βόμβα για την εταιρία  Lehman Brothers.  

                                                             
19 http://www.mytilineos.gr/el-gr/profile/what-we-do. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/profile/what-we-do
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Αυτόματα οι τιμές του αλουμινίου από 3.000 δολάρια ο τόνος έπεσαν κατακόρυφα 

στα 1.200 δολάρια, δηλαδή έπεσαν πάνω από 50%. Ευτυχώς η χρηματοοικονομική 

κατάσταση του ομίλου είχε εξασφαλιστεί στη διενέργεια του hedging που 

πραγματοποιήθηκε λίγο καιρό νωρ ίτερα. 

 

Τον Απρίλιο του 2010 έκλεισαν οι αγορές για την Ελλάδα με την προσφυγή της 

χώρας στον Μηχανισμό Στήριξης. Το κλείσιμο των αγορών και η δεινή κατάσταση 

που διέπνεε τις τράπεζες και γενικότερα την οικονομία, είχε ως αποτέλεσμα ο όμιλος 

να ξεμείνει με εγγυητικές επιστολές από ελληνικές τράπεζες ύψους 650 εκατ. ευρώ 

που δεν είχαν καμία ισχύ. Εκείνη τη χρονική περίοδο η ΜΕΤΚΑ βρισκόταν στην 

κορύφωση της εξαγωγικής της προσπάθειας και εκείνη τη στιγμή ήταν απαραίτητο να 

βρεθούν άμεσα εγγυητικές επιστολές 650 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκές τράπεζες για να 

καταφέρει η εταιρία να συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Το θέμα διευθετήθηκε 

λόγω της καλής και συνεπής σχέση του ομίλου με τράπεζες του εξωτερικού. 

 

Τον Ιανουάριο του 2010 η Μυτιληναίος ήταν η πρώτη εταιρεία που επιχείρησε  την 

εισαγωγή LNG (Liquefied Natural Gas)  και συνέβαλε δυναμικά στο άνοιγμα της 

συγκεκριμένης αγοράς. Επιπρόσθετα,  το 2010 εξαγόρασε το ποσοστό της ENEL 

στην Endessa Hellas και το 2012 άρχισε το πρόγραμμα Μέλλον για τη μείωση του 

κόστους στο Αλουμίνιον της Ελλάδος με εντυπωσιακά αποτελέσματα που σήμερα 

αποτυπώνονται στα λειτουργικά κέρδη. 

Στη συνέχεια, το 2013 η συμμαχία με τη Fairfax και η είσοδος της στο μετοχικό 

κεφάλαιο του ομίλου έπαιξε σημαντικό και διαδραστικό ρόλο στο εσωτερικό του 

ομίλου καθώς τον σταθεροποίησε στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. 

Το 2014 ο όμιλος Μυτιληναίος
20

 κατέγραψε ιστορικό υψηλό EBITDA 254 εκατ. 

ευρώ, τετραπλασίασε τα καθαρά κέρδη από 15,9 εκατ. ευρώ σε 64,9 εκατ. ευρώ και 

μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα 374 εκατ. ευρώ από 724 εκατ. ευρώ το 2012. Στο 

τέλος του 2014 ο καθαρός δανεισμός προς EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,5. 

Γενικότερα, την πενταετία 2009-2014 η λογιστική αξία της μετοχής του ομίλου, 

                                                             

20 Τίτλος άρθρου: “Έτσι βγήκε αλώβητος από τη κρίση ο όμιλος Μυτιληναίου”, Κώτσης Βασίλης, 
Δημοσίευση 10/5/2015, Περιοδικό ΤΟ ΒΗΜΑ ,  www.tovima.gr. 

 

http://www.tovima.gr/
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δείκτης που παρακολουθούν οι ξένοι θεσμικοί, αυξήθηκε κατά 52%. Για αυτό και 

ενώ στην αρχή της κρίσης οι ξένοι θεσμικοί κατείχαν το 16% του μετοχικού 

κεφαλαίου του ομίλου , σήμερα τ.ο ποσοστό αυτό έχει ενισχυθεί στο 31%. Σχετικά με 

το κοινωνικό προϊόν του ομίλου που αφορά τους φόρους, τα μερίσματα, τις αμοιβές 

εργαζομένων, τις εισφορές, τις χορηγίες κ.ά. ανήλθε στα 261 εκατ. ευρώ ή στο 24% 

του κύκλου εργασιών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η συγκριτική απόδοση της 

μετοχής από το 1995 ως το τέλος Απριλίου 2015 είναι 818% έναντι αρνητικής 

απόδοσης 14% του γενικού δείκτη. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο τα ίδια κεφάλαια 

αυξήθηκαν από 4 εκατ. ευρώ το 1995 σε 1,2 δισ. ευρώ.  

 

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει το πρόβλημα των εγγυητικών 

επιστολών που εξακολουθούν να είναι ακριβές για τις ελληνικές εταιρείες, ενώ και το 

χρηματοοικονομικό κόστος διατηρείται υψηλά. 

 

 

4.3 Μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης του ομίλου 

 

Αναφορικά με το όραμα και τη εξέλιξη του ομίλου Μυτιληναίος ΑΕ η επιχειρηματική 

του υπεροχή και ανάπτυξη πρέπει να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που 

διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία του με την κοινωνία, τους ανθρώπους και το 

περιβάλλον. Στόχος του ομίλου είναι να διατηρήσει ισχυρή τη θέση του ως ο 

κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός Ενέργειας στην Ελλάδα και ως ένας ισχυρός και 

ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός όμιλος στη Βιομηχανία της Ενέργειας, της 

Μεταλλουργίας και των Κατασκευών. Οι επιχειρηματικές αξίες πάνω στις οποίες 

βασίζεται το σύνολο των κανόνων ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που 

διαπνέουν τον όμιλο παρουσιάζονται αναλυτικά στη παρακάτω εικόνα. 
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Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου Μυτιληναίος 

Από τη σκοπιά της παραγωγής της εταιρίας ΜΕΤΚΑ
21
, η στρατηγική του Τομέα 

Έργων EPC στοχεύει στην: 

 Αξιοποίηση της σημαντικής βιομηχανικής τεχνογνωσίας και υποδομής που 

αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια 

 Διατήρηση του ηγετικού ρόλου στα ενεργειακά έργα EPC σε διεθνές επίπεδο 

 Επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση του εξειδικευμένου επιστημονικού. 

Οι συνολικές επενδύσεις, ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές του ομίλου 

Μυτιληναίος στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το 

εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
22
, είναι από τις 

μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, σε ιδιωτικό επίπεδο. Ως 

αποτέλεσμα, σήμερα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί τη σημαντικότερη 

καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ
23
, αποτελεί κινητήρια 

δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια. Η στρατηγική 

του Ομίλου στον Τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων επιδιώκει την : 

 Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση 

commodities (εμπορεύματα) 

 Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του 

κλάδου 

                                                             
21

 http://www.metka.com/el/turn-key-projects/information. 
22

 http://www.alhellas.com/el-gr/products/aluminium-products. 
23 http://www.alhellas.com/el-gr/delphi-profil/profile-of-delphi-distomon.  

http://www.metka.com/el/turn-key-projects/information
http://www.alhellas.com/el-gr/products/aluminium-products
http://www.alhellas.com/el-gr/delphi-profil/profile-of-delphi-distomon
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 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων 

αντιστάθμισης κινδύνων. 

Η PROTERGIA
24

 είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, 

που ξεπερνά το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Ως 

παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιωτικές επενδύσεις σε εργοστάσια υψηλής 

τεχνολογίας, η PROTERGIA διαθέτει βαθιά γνώση της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ 

υλοποιεί συνεχώς φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, προσφέροντας στην 

ελληνική οικονομία και στην απασχόληση. Στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, η PROTERGIA διαθέτει αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 

μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Ορισμένα έργα ΑΠΕ λειτουργούν ήδη ενώ άλλα 

βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η εμπορική 

δραστηριότητα της PROTERGIA έχει ως κύριο σκοπό τη χονδρική και λιανική 

εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα παράγεται στις σύγχρονες και φιλικές προς 

το περιβάλλον εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της εταιρείας. 

Το όραμα της M&M Gas
25

 είναι να αποτελέσει την κορυφαία εταιρεία εμπορίας 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα με σημαντική διεθνή παρουσία, διαδραματίζοντας 

βασικό ρόλο σε αυτό το κρίσιμο γεωγραφικά σημείο της ροής φυσικού αερίου προς 

την Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις συνδυάζοντας τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τους δύο μετόχους της: 

 την τεχνογνωσία, 

 την αποτελεσματική και καινοτόμο κουλτούρα, 

 και τη δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό προς τους ανθρώπους 

και το περιβάλλον. 

Ως πρωτοπόρος της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, δέσμευση της M&M Gas 

είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών που μεγιστοποιούν το όφελος στο σύνολο 

της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας και δημιουργούν συνθήκες για 

αποτελεσματικές και αποδοτικές οικονομικά προμήθειες φυσικού αερίου. Επιπλέον 

της κύριας δραστηριότητάς της, που είναι η εξασφάλιση, εμπορία και διάθεση 

                                                             
24

 http://www.protergia.gr/el/production_intro. 
25 http://www.mytilineos.gr/el-gr/power-mm/natural-gas.  

http://www.protergia.gr/el/production_intro
http://www.mytilineos.gr/el-gr/power-mm/natural-gas
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φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών μεταφοράς, όσο και σε υγροποιημένη μορφή, η 

M&M Gas είναι επίσης σε θέση να αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση 

και διαχείριση εγκαταστάσεων, αγωγών μεταφοράς και δικτύων φυσικού αερίου και 

άλλων σχετικών υποδομών, καθώς και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες διοίκησης έργου στους σχετικούς τομείς. 

 

4.4 Ανάλυση SWOT 

 

Η ανάλυση SWOT έχει εφαρμογή στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης και 

μέσω αυτής της ανάλυσης μελετάται το εξωτερικό και το εσωτερικό της περιβάλλον, 

στη περίπτωση που η επιχείρηση πρέπει να λάβει μια απόφαση σχετικά με τους 

στόχους που έχει θέσει. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της επιχείρησης, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που τις παρουσιάζονται. 

Για αυτό το λόγο το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις λέξεις S-strengths (δυνατά 

σημεία) , W-weaknesses (αδύνατα σημεία) , O-opportunities (ευκαιρίες) , T-threats 

(απειλές). 

Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης προκύπτουν από την εσωτερική της 

λειτουργία και από τη διαχείριση των εσωτερικών της πόρων πχ. χρηματοοικονομική 

υγεία της επιχείρησης, ικανότητες και προοπτικές του προσωπικού της επιχείρησης, 

τεχνογνωσία κλπ. 

Από την άλλη μεριά οι ευκαιρίες και απειλές σχετίζονται με τη διαμόρφωση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, μέσα στο οποίο δρα και εξελίσσεται. 

Αυτές τις μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος η επιχείρηση πρέπει να τις 

εντοπίσει, να προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όσο είναι εφικτό 

στα δικά της «μέτρα». 

Γενικά η μήτρα SWOT περιέχει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία. Ωστόσο η 

ανάλυση στοχεύει στη διεξαγωγή όσον το δυνατόν ποσοτικοποιημένων 

αποτελεσμάτων. 
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Ο πίνακας 4.1 συνοψίζει τα σημαντικότερα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία της 

επιχείρησης Μυτιληναίος ΑΕ όσον αφορά το εσωτερικό της, καθώς και τις ευκαιρίες 

και τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος 

Πίνακας 4.2: Ανάλυση SWOT 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δυνατά σημεία Ευκαιρίες 

-Επάρκεια της χώρας σε ορυκτά και 

βιομηχανικά μέταλλα 

-Αυξανόμενη ζήτηση 

-Χαμηλά επίπεδα εισαγωγής ορυκτών 

και μετάλλων από το εξωτερικό  

-Δυνατότητες διείσδυσης σε νέες αγορές  

-Ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό -Μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης και 

δυνατότητα δημιουργίας κέρδους 

-Εξωστρέφεια και μεγάλοι ρυθμοί 

ανάπτυξης 

-Venture capitals 

-Ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής και 

πωλήσεων 

 

  

Αδύνατα σημεία Απειλές 

-Λίγες επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη 

-Οι κρατικοί κανονισμοί 

-Τα υπέρογκα κόστη λειτουργίας  -Η άνοδος των επιτοκίων 

-Η αρνητική επιρροή που ασκεί η 

χρηματοπιστωτική κρίση 

-Η αύξηση των τιμών στα ακατέργαστα 

υλικά 

-Η γραφειοκρατία και το πολύπλοκο 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

δανειοδότησης και λειτουργίας των 

εξορυκτικών επιχειρήσεων 

-Οι αλλαγές στις τιμές 

-Μικρές επιχειρηματικές μονάδες -Μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα 

κόστη 

 -Εμφάνιση αναπάντεχων προβλημάτων 
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4.5 Εξέταση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο 

όμιλος 

 

Οι πολλαπλές και διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

επιτοκίων, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας. Το πρόγραμμα 

διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής 

επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψει 

από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση 

στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των 

κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων 

εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου το οποίο δρα ως ένα 

κέντρο υπηρεσιών και το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων 

εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικότεροι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που ο όμιλος συναντά συστηματικά, η επίδραση που  

ασκούν στη χρηματοοικονομική του λειτουργία και ο τρόπος με τον οποίο ο όμιλος 

τους αντιμετωπίζει. Σημειώνουμε ότι τα στοιχεία που αναλύονται παρακάτω, 

‘σχολιάζονται αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό
26

 του ομίλου για το 2014. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η διενέργεια πράξεων ενεργητικού και πράξεων παθητικού σε ξένο νόμισμα, μπορεί 

να οδηγήσει στην εμφάνιση του συναλλαγματικού κινδύνου
27
. Αιτία δημιουργίας και 

πρόκλησης του συναλλαγματικού κινδύνου είναι οι μεταβολές που σημειώνονται στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να φέρει απρόβλεπτες 

συνέπειες, καθώς η συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος αναφοράς δεν 

μεταβάλλεται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση σε σχέση με όλα τα ξένα νομίσματα.  

Λόγω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου σε διεθνές επίπεδο, είναι λογικό 

και ακόλουθο να είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, που 

προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών 

ισοτιμιών εμφανίζεται συνήθως όταν λαμβάνουν χώρα εμπορικές συναλλαγές σε ξένο 

                                                             
26

 http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files.  
27

 Σαπουντζόγλου Γ.,  Πεντότης Χ. (2009), Τραπεζική Οικονομική Τόμος Α’, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 
Αθήνα, σελ. 2598-599. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files
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νόμισμα όπως επίσης και καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του 

εξωτερικού. Το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου αντιμετωπίζει 

και διαχειρίζεται αυτό το είδος κινδύνου, συνάπτοντας παράγωγα και μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και 

στο όνομα των εταιρειών του Ομίλου. Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά 

προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού κινδύνου 

συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών 

συναλλαγών. 

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος
28

 είναι ο κατεξοχήν χρηματοοικονομικός κίνδυνος. Αναφέρεται 

στο ενδεχόμενο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με ένα πιστωτικό 

οργανισμό, να αθετήσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς αυτόν. Οι 

υποχρεώσεις σχετίζονται με την αποπληρωμή ενός δανείου ή τις τακτικές πληρωμές 

που απορρέουν από την έκδοση ενός ομολόγου. Αρχικά, επισημαίνουμε ότι ο όμιλος 

έχει μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Ωστόσο, ο πιστωτικός κίνδυνος 

προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά 

ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Όσον αφορά 

τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο όμιλος εκτίθεται σε μικρό βαθμό σε 

σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους, δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης των 

λειτουργιών. Επιπρόσθετα δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, για το λόγο ότι  επιμερίζεται ο κίνδυνος 

στο μεγάλο και ευρύ πελατολόγιο που διαθέτει. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών 

που προέκυψαν λόγω της κρίσης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της 

Ευρώπης, ο όμιλος δεν επαναπαύεται και παρακολουθεί σε σταθερή βάση τις 

εμπορικές του απαιτήσεις, ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και 

πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και 

πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την 

προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, την 

εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και την 

                                                             
28

 Σαπουντζόγλου Γ., Πεντότης Χ. (2009), Τραπεζική Οικονομική Τόμος Α’, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 
Αθήνα, σελ. 225-226. 
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λήψη εγγυητικών επιστολών. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε 

διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων 

καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο όμιλος θέτει όρια 

στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και 

συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ετήσιο απολογισμό για το 2014 του ομίλου 

Μυτιληναίος, η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 

2013 και 2014 του ομίλου απεικονίζεται ως εξής: 

Πίνακας 4.3: Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2014 του 

ομίλου 

 

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες 

Μη ληξιπρόθεσμες 

και μη 

απομειωμένες 

Ποσά σε 

χιλιάδες 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες >1 έτος 

 Σύνολο 

Ενηλικίωση 

εμπορικών 

απαιτήσεων 

   

2014 37.270 8.761 2.413 130.854 227.720 407.018 

2013 82.161 67.177 1.552 104.496 308.977 564.363 

Πηγή: Ετήσιος απολογισμός του ομίλου Μυτιληναίος για το 2014 

Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου
29

 σχετίζεται με την ευπάθεια ενός οικονομικού οργανισμού σε 

ενδεχόμενες μεταβολές των επιτοκίων. Οι μεταβολές των επιτοκίων επηρεάζουν τόσο 

τα στοιχεία που απαρτίζουν το ενεργητικό μιας επιχείρησης, όσο και τα στοιχεία που 

απαρτίζουν το παθητικό της. Η δυσκολία εκτίμησης της κλίμακας που επηρεάζονται το 

παθητικό και ενεργητικό μιας επιχείρησης από τις μεταβολές των επιτοκίων, μπορεί να 

                                                             
29

 Σαπουντζόγλου Γ. , Πεντότης Χ. (2009), Τραπεζική Οικονομική Τόμος Α’, Εκδόσεις Γ. Μπένου, 
Αθήνα, σελ. 473. 
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προκαλέσει στην επιχείρηση μεγάλες απώλειες ή ακόμα και να μειωθεί σημαντικά η 

κερδοφορία της. Τα στοιχεία ενεργητικού του ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές 

διακυμάνσεις αφορούν κυρίως τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική 

του ομίλου για την αντιμετώπιση του επιτοκιακού κινδύνου διαμορφώνεται ως εξής: να 

επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη 

ρευστότητα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μια ικανοποιητική απόδοση για τους 

μετόχους της. Παράλληλα, ο όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει 

χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε 

κυμαινόμενο επιτόκιο, ο όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου 

και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών 

χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ουσιαστικά η πολιτική του Ομίλου στοχεύει στην 

ελαχιστοποίηση της έκθεσης του στο κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά τη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και μια 

ανάλυση ευαισθησίας αναφορικά με την επιρροή που άσκησαν οι παράγοντες κινδύνου 

στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου, στα Ίδια  κεφάλαια του αλλά και στη 

καθαρή του κερδοφορία, όπως δημοσιεύτηκαν στον ετήσιο απολογισμό του ομίλου για 

το 2014. Έχει υπολογισθεί ένα πιθανό σενάριο μεταβολής των επιτοκίων ανοδικά ή 

καθοδικά κατά 0,5%. Τέλος, από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι η αύξηση 

του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί αντίστοιχα μείωση στα αποτελέσματα προ φόρων 

και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 3,43 εκατ. €. 

 
 

Πίνακας 4.4: Oι επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας 

 

Αλουμίνιο $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 7.3 -7.3 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 7.3 -7.3 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 7.3 -7.3 

Lead $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 0.1 -0.1 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 0.1 -0.1 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 0.1 -0.1 
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Zinc $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 0.1 -0.1 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 0.1 -0.1 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 0.1 -0.1 

Ισοτιμία €/$ $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 9.5 -9.5 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 9.5 -9.5 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 9.6 -9.6 

Τιμή πετρελαίου $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 0,3 -0,3 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 0,3 -0,3 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 0,3 -0,3 

Τιμή φυσικού αερίου $/t +50 -50 

EBITDA εκ.€ 13.0 -13.0 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ.€ 13.0 -13.0 

Ίδια Κεφάλαια εκ.€ 13.0 -13.0 

Πηγή: Ετήσιος απολογισμός του ομίλου Μυτιληναίος για το 2014 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη για επαρκή 

χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης του ομίλου. Οι ανάγκες 

ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης 

των χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης 

και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Η θετική διαφορά μεταξύ 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζει 

όμιλος στις 31/12/2014,  είναι αρκετή προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκή 

χρηματοδότηση της μητρικής εταιρείας. Ο όμιλος στη τελευταία ετήσια έκθεση του 

διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι 

σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια που 

απαιτούνται για να καλυφθούν οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας, 

εξασφαλίζονται από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων αλλά και από την 
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δυνατότητα που υπάρχει , από πλευράς του ομίλου, να πωληθούν μακροπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ετήσιο απολογισμό για το 2014 του ομίλου 

Μυτιληναίος, η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 

2013 και 2014 του ομίλου απεικονίζεται ως εξής: 

Πίνακας 4.5: Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2014 του ομίλου 

Ενηλικίωση 

υποχρεώσεων 

για το 2014 

(ποσά σε 

χιλιάδες €) 

Εντός 6 

μηνών 

Από 6-12 

μήνες 

Από 1-5 

έτη < 5 έτη Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 
74 7,432 413,668 102,828 524,023 

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια 
28,084 92,664 - - 120,748 

Προμηθευτές και 

λοιπές 

υποχρεώσεις 

234,917 33,388 24,906 - 293,212 

Λοιπές 

υποχρεώσεις 
(202,703) 251,552 58 - 48,907 

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

πληρωτέες την 

επόμενη χρήση 

- 42,090 - - 42,090 

Σύνολο 60,373 427,126 438,653 102,828 1,028,980 

 

Πίνακας 4.6: H ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2013 του ομίλου 

Ενηλικίωση 

υποχρεώσεων 

Εντός 6 

μηνών 

Από 6-12 

μήνες 

Από 1-5 

έτη < 5 έτη Σύνολο 
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για το 2013 

(ποσά σε 

χιλιάδες €) 

Μακροπρόθεσμα 

δάνεια 
1,371 3,149 426,131 4,464 435,115 

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια 
16,643 75,000 - - 91,643 

Προμηθευτές και 

λοιπές 

υποχρεώσεις 

240,662 44,461 - - 285,123 

Λοιπές 

υποχρεώσεις 
26,218 1,324 4,897 - 32,439 

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

πληρωτέες την 

επόμενη χρήση 

- 164,668 - - 164,668 

Σύνολο 284,894 288,602 431,028 4,464 1,008,988 

Πηγή: Ετήσιος απολογισμός του ομίλου Μυτιληναίος για το 2014  

 

4.6 Η πορεία της μετοχής του ομίλου 

 

Σύμφωνα με την ετήσια δημοσιευμένη έκθεση
30

 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

στην αρχή του έτους 2014 ανερχόταν σε εκατό είκοσι πέντε εκατομμύρια ενενήντα 

εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ 

(€ 125.099.972,34) διαιρούμενο σε εκατό δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες 

δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862) άυλες κοινές ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. Ωστόσο, στα 

μέσα Μαΐου η τακτική γενική συνέλευση του ομίλου αποφάσισε τη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.691.586,20€, που προέκυψε από την αντίστοιχή 

μείωση της ονομαστική αξίας των μετοχών από 1,07€ σε 0,97€. Η διαφορά των 0,10€ 

                                                             
30 http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files
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ανά μετοχή επεστράφηκε στους μετόχους του ομίλου. Ακόμα, οι μετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν 

από τη μετοχή της ισοδυναμεί με το ποσοστό συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο 

μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Στους πίνακες 4.6 και 4.7 που ακολουθούν, απεικονίζονται τα βασικά στοιχεία
31

 της 

μετοχής του ομίλου: 

 

Πίνακας 4.7: Βασικά στοιχεία της μετοχής Μυτιληναίος 

Κατηγορία Μεγάλη κεφαλοποίηση 

Κλάδος Πρώτες ύλες - Μη σιδηρούχα μέταλλα 

Ειδική διαπραγμάτευση Εθνική Π&Κ Χρηματιστηριακή 

(25/06/2008-24/06/2009) 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

A.E. (02/01/2009 - 01/01/2010) 

 

Τύπος Κοινή μετοχή 

Αγορά Αξιών  Χρηματιστήριο 

Αριθμός μετοχών 116.915.862 

Ημερομηνία εισαγωγής 31/07/1995 

Τιμή εισαγωγής σε € 3,52 

Ονομαστική αξία 1,07 

Πηγή: http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data 

 

Πίνακας 4.8: Η συμμετοχή της μετοχής του ομίλου σε δείκτες 

Συμμετοχή σε Δείκτες: 

- Γενικός Δείκτης 

- ΣΑΓΔ 

- FTSEA 

- ΔΠΥ 

                                                             
31 http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data . 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data
http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data
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- FTSEI 

- FTSE 

- FTSE 140 

Πηγή: http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data  

 

*Επεξήγηση Δεικτών 

ΓΔ = ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 

 

ΣΑΓΔ = ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. 

 

FTSEA = FTSE /Χ.Α. 140 

 

ΔΠΥ = FTSE /Χ.Α. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

 

FTSEI = FTSE /X.A. INTERNATIONAL 

 

FTSE 20 = FTSE /X.A. 20 

 

Στη συνέχεια, παρατίθενται διαγράμματα
32

 που παρουσιάζουν τη πορεία της μετοχής 

του ομίλου Μυτιληναίος σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη τιμών το τρέχον έτος και 

τη τελευταία πενταετία. Γενικά, η χρηματοοικονομική πρακτική επιβάλλει να 

παρακολουθούνται συχνά οι μεταβολές των τιμών των μετοχών που μας ενδιαφέρουν 

σε σχέση με τις μεταβολές που σημειώνει ο Γενικός Δείκτης
33
. Η σύγκριση αυτή 

βοηθά στην κατανόηση της φύσης των μεταβολών των τιμών των μετοχών. Ακόμα 

μας υποδεικνύει αν η αγορά και η υπό ανάλυση μετοχή οδεύουν προς την ίδια 

κατεύθυνση και ακόμα ποια κινείται ανοδικά και ποια καθοδικά. Με τη γαλάζια 

γραμμή απεικονίζεται η πορεία της μετοχής του ομίλου, ενώ με τη πράσινη γραμμή 

απεικονίζεται η πορεία του Γενικού Δείκτη.  

 

                                                             
32

  Πηγή: www.naftemporiki.gr. 
33

 Παπαούλιας Γ. (2006) , Επενδύσεις- Διοίκηση και Ανάλυση, 3
η
 Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα,  

σελ. 580-581. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data
http://www.naftemporiki.gr/
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Διάγραμμα 4.1: Η πορεία της μετοχής Μυτιληναίος για το τρέχον έτος 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου Μυτιληναίος 

 

Το παραπάνω διάγραμμα απεικονίζει την πορεία της μετοχής της Μυτιληναίος σε 

σχέση με το Γενικό Δείκτη τιμών του Χ.Α. για το τρέχον έτος και φανερώνει 

ξεκάθαρα την υπεραπόδοση της μετοχής. Έως τα τέλη του 2014 η συμπεριφορά της 

μετοχής ακολουθούσε το Γ.Δ., ενώ από τις αρχές του 2015  έως και σήμερα 

ανεξαρτητοποιήθηκε και ακολούθησε μια ανοδική πορεία. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία της επιχείρησης αναγνωρίζονται από τους 

επενδυτές οι οποίοι εμπιστεύονται τη διοίκησή της παρά τις δύσκολες οικονομικές 

συγκυρίες. 

 

Διάγραμμα 4.2: Η πορεία της μετοχής Μυτιληναίος τη τελευταία πενταετία 

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα του ομίλου Μυτιληναίος 
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Η υπεραπόδοση της μετοχής της Μυτιληναίος σε σχέση με το Γενικό Δείκτη τιμών 

του Χ.Α. καθίσταται ακόμη πιο εμφανής στην περίπτωση που συγκρίνουμε τις 

αποδόσεις σε ένα ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, και πιο συγκεκριμένα, από το 2011 

έως και σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη συμπεριφορά των εισηγμένων 

μετοχών και την κρίση στην εγχώρια αγορά, η Μυτιληναίος είναι μια εκ των 

ελαχίστων μετοχών που καταφέρνουν να διατηρούν θετικές αποδόσεις σε τόσο 

μακροχρόνιο ορίζοντα.  

Γενικά, η μετοχή
34

 του ομίλου Μυτιληναίος θεωρείται από πολλούς ως επενδυτική 

ευκαιρία και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, 

διαθέτει συγκροτημένη και ισχυρή διοίκηση και υπάρχει προοπτική για αύξηση  

κέρδους ανά μετοχή σε συνδυασμό με μια ελκυστική αποτίμηση. Πιο συγκεκριμένα, 

για το 2013 τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στο ρεκόρ των 253,9 εκατ. ευρώ από 225,3 

εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καθαρός δανεισμός μειώθηκε περαιτέρω στα 373,4 εκατ. 

ευρώ από 509,7 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο 

εργασιών 1.233 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι των 1.403 εκατ. ευρώ το 2013, μείωση 

που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της 

ενεργειακής αγοράς. Να σημειωθεί ότι ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων 

παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Συγκεκριμένα, κατέγραψε κύκλο εργασιών 470,8 εκατ. ευρώ, έναντι 435,9 εκατ. 

ευρώ το 2013, και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 87,0 εκατ. 

ευρώ, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το 2013. Για ένα ακόμα έτος συνεχίστηκε και η θετική 

πορεία του Τομέα Έργων EPC. Ειδικότερα, η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 

609,3 εκατ. ευρώ έναντι 606,5 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. ευρώ από 101,9 

εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, 

διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Επιπλέον, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του ομίλου αποφάσισε 

πρόσφατα, στα μέσα Μάιου του 2015, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το 

ποσό των 11.691.586,20 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 

1,07 ευρώ σε 0,97 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης των 0,10 ευρώ ανά 

μετοχή στους μετόχους. 

                                                             
34

  Τίτλος άρθρου: Μυτιληναίος-Τετραπλασιασμός κερδών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου, 
Δημοσίευση 18/05/2015, Πηγή: www.reporter.gr. 

http://www.reporter.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 

 

Στα υποκεφάλαια αυτού του κεφαλαίου, θα εξεταστούν και θα σχολιαστούν 

αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται για να αποτιμηθεί η αξία της εταιρίας 

Μυτιληναίος με τη μέθοδο DCF. 

 

5.1 Υπολογισμός WACC 

 

Για τον υπολογισμό του WACC θα πρέπει αρχικά να εκτιμηθεί το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων και το κόστος των δανειακών κεφαλαίων: 

 

a) Υπολογισμός κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3.5 της παρούσας εργασίας, βασικό συστατικό για 

τον υπολογισμό του WACC είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (ke). Ο 

συνηθέστερος τρόπος εκτίμησης του κόστους των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης 

είναι μέσω του θεωρητικού Υποδείγματος Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων
35

 

(CAPM- Capital Asset Pricing Model). Έτσι η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής 

είναι ίση με : 

     =   + [         ]    

Το επιτόκιο άνευ κινδύνου rRF αποτελεί το ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς. Οι 

περισσότεροι αναλυτές χρησιμοποιούν το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του 

Ελληνικού Δημοσίου ως επιτόκιο άνευ κινδύνου, για το λόγο ότι διαπνέεται από μια 

σταθερότητα και δεν αντιμετωπίζει διακυμάνσεις σχετικά με την απόδοση του 

ομολόγου στο τέλος της δεκαετίας. 

Αναφορικά με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, στα 

μέσα του 2014 η κατάσταση στην ελληνική οικονομία σχετικά ομαλοποιήθηκε και οι 

διεθνείς αγορές αναγνώρισαν την πρόοδο που σημειώσαμε από τη στιγμή που 

                                                             
35 Equity Asset Valuation (2007), CFA Institute, 2nd Edition, New Jersey: John Wiley & Sons, p.48. 
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τέθηκαν στη χώρα μας τα σκληρά μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας. Ήταν από τις 

λίγες φορές που η ελληνική οικονομία κατάφερε να δείξει μερικά θετικά σήματα, από 

τη στιγμή που η χώρα μπήκε για τα καλά στη κρίση το 2009. Αυτό αποδεικνύεται από 

το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου Ελληνικού 

δημοσίου κυμαινόταν περίπου στο 6%. Όταν τον Οκτώβριο του 2014 τέθηκε το 

ζήτημα ης εξόδου της Ελλάδας από το Μνημόνιο, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου 

Ελληνικού δημοσίου αυξήθηκε περίπου στο 8%. Αυτό ήταν μια ένδειξη ότι οι 

διεθνείς αγορές αντέδρασαν στη πρόθεση της Ελλάδας να απεμπλακεί από τη Τρόικα 

και να βγει μόνη της στις αγορές να δανειστεί. Οι διεθνείς αγορές εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε έντονη ανησυχία και τον Δεκέμβριο του 2014, όταν ανακοινώθηκε η 

επίσπευση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, Η αβεβαιότητα και 

η πολιτική και οικονομική αστάθεια που περιέβαλε τη χώρα μας ήταν μεγάλη και 

αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό, καθώς το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου Ελληνικού 

δημοσίου πλησίασε το 9%. 

Από την αρχή του 2015 μέχρι και σήμερα, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του 

Ελληνικού Δημοσίου είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με άλλες περιόδους. 

Ειδικότερα τον Ιούλιο του 2015 έχει εκτιναχθεί και έχει φτάσει περίπου το 19% και 

αυτό οφείλεται στην πολιτική αστάθεια που επικρατούσε και ακόμα επικρατεί στη 

χώρα μας. Οι πρόωρες εθνικές εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, η διεξαγωγή του 

δημοψηφίσματος τον Ιούνιο του 2015, που έθετε το ερώτημα στον ελληνικό λαό για 

τη παραμονή ή όχι της χώρας στο ευρώ, τα capitals controls που ακόμα δεσμεύουν τη 

ρευστότητα και κινητικότητα των ελληνικών τραπεζών, διαμορφώνουν ένα άκρως 

ασταθές και μη υγιές περιβάλλον, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια και να 

γίνεται για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, να καθίσταται μάταιη. Επιπλέον οι 

απερχόμενες εθνικές, και αυτές πρόωρες, εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 

αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τη σύγχυση που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας 

και δικαιολογεί τον φόβο και την ανησυχία των ξένων επενδυτών. Παραδόξως όμως, 

παρά τις αντιξοότητες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η χώρα, το επιτόκιο του 

10ετούς Ελληνικού Δημοσίου μειώθηκε, αν και πάλι κυμαίνεται σε αυξημένα 

επίπεδα, και έτσι για τον μήνα Σεπτέμβριο διαμορφώνεται περίπου στο 8%-9%. Για 

τον υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων με το υπόδειγμα του CAPM, θα 

λάβουμε υπόψη ότι το rRF ισούται με 9% για λόγους συντηρητικότητας. 
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Στο διάγραμμα 5.1 παρουσιάζεται η πορεία του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού 

Δημοσίου για το τρέχον έτος. 

Διάγραμμα 5.1: Η πορεία του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

 

 

Πηγή: http://www.tradingeconomics.com/  

 

Σχετικά με το συστηματικό κίνδυνο της μετοχής Μυτιληναίος, ή όπως διαφορετικά 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως unlevered beta-μπέτα άνευ μόχλευσης, αυτό 

κυμαίνεται στο 0.71 (5-Year) σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Bloomberg. 

Ωστόσο, το μοχλευμένο μπέτα (5-Year) της μετοχής του ομίλου Μυτιληναίος 

κυμαίνεται στο 1.11 , δηλαδή λίγο υψηλότερο από τη μονάδα. Γενικά, τo β-μπέτα 

είναι ένα μέτρο που στην ουσία σημειώνει τη μεταβλητότητα μιας μετοχής. Αξίζει να 

αναφέρουμε ότι το μπέτα του ομίλου Μυτιληναίος, σαν μέτρο μεταβλητότητας, 

κυμαίνεται σε  λίγο χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το μπέτα της διεθνής αγοράς. 

Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου μέσω του CAPM 

(Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων) θα επιλέξουμε το μοχλευμένο β
36

, 

καθώς σύμφωνα με βιβλιογραφία θεωρείται καταλληλότερο και αποδοτικότερο. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η απόδοση της αγοράς (rM), που 

εκτιμάται βάσει της μέσης απόδοσης του Γενικού Δείκτη τιμών της αγοράς, 

κυμαίνεται περίπου στο 11%
37

. 

                                                             
36

 Equity Asset Valuation (2007), CFA Institute, 2
nd 

Edition, New Jersey: John Wiley & Sons p. 49. 
37 Πηγή: www.bloomberg,com , www.naftemporiki.gr. 

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.naftemporiki.gr/
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Με βάση όσα αναλύσαμε στο παρόν κεφάλαιο, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων του 

ομίλου Μυτιληναίος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων-CAPM, ισούται με: 

 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων=    1,11(11%-9%)=0,1122 ή 11,22% 

 

b) Υπολογισμός κόστους δανειακών κεφαλαίων 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 

2015, το μέσο περιθώριο των κυμαινόμενων δανείων (margin)  βρίσκεται περίπου 

στο 4%-4,5% και συγκεκριμένα στο 4,37%. Για λόγους συντηρητικότητας θα 

λάβουμε ως περιθώριο το 4,5%. Συνεπώς, το κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

ισούται με: 

Κ στος Δανειακών Κεφαλα ων  r    r                  

 

c) Υπολογισμός WACC 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 2012-2015: 0,4117 ή 41,2% 

Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων 2012-2015: 0,5877 ή 58,8% 

Μέσο ποσοστό φόρων 2012-2015: 22% 

 

Επομένως, με βάση την ανάλυση που παραθέσαμε προηγουμένως το WACC ισούται 

με: 

       οσοστ     ων  Κ στος    ων     οσοστ    νων  Κ στος   νων  

   φ38                                      =       ή 10,8% 

 

                                                             
38 φ=φορολογία. 
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Στη συνέχεια το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου-WACC θα εφαρμοσθεί ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο, προκειμένου να εφαρμοσθεί η μέθοδος αποτίμησης DCF 

στον όμιλο Μυτιληναίος. 

 

5.2 Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές 

 

Στη συνέχεια θα υπολογισθούν οι  Λειτουργικές και Ελεύθερες Ροές, όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Λάβαμε υπόψη εκτιμήσεις για τη 

πενταετία 2015-2020 του τμήματος αναλύσεων του Ομίλου προκείμενου να 

εφαρμοσθεί το μοντέλο αποτίμησης DCF. 

 

Πίνακας 5.1 Υπολογισμός Λειτουργικών και Ελεύθερων Ροών 

Ποσά σε εκατ. € 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA (1) 278
39

 277 282 296,1
40

 310,9 326,4 

Μεταβολή 

κεφαλαίου 

κίνησης (2) 

-62
41

 -62,3 -32,4 -34 -35,7 -37,48 

Λειτουργικές 

Ροές  

(3)=(1)-(2) 

216 214,7 249,6 262,1 275,2 288,92 

Capital 

Expenditures 

(Capex) (4) 

38
42

 38 38 38 38 38 

                                                             
39 Εκτιμήσεις EBITDA από το τμήμα αναλύσεων του ομίλου Μυτιληναίος  και ειδικότερα από την 
εταιρία αναλύσεων NBG Securities για τα έτη 2015-2017. 
40

 Έστω g=5% (ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) προκειμένου να εκτιμηθεί το EBITDA για τα έτη 2018 
2020. Υποθέτουμε ότι παραμένει σταθερός ως το διηνεκές. 
41

Εκτιμήσεις για την Μεταβολή του Κεφαλαίου Κίνησης  από το τμήμα αναλύσεων του ομίλου 
Μυτιληναίος  και ειδικότερα από την εταιρία αναλύσεων EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ για τα έτη 
2015-2017. 
42 Υποθέτουμε ότι κυμαίνεται στο σταθερό ύψος των 38 εκατ. € για τη πενταετία 2015-2020. 
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Ελεύθερες Ροές  

(5)= (3)-(4) 
178 176,7 211,6 224,1 237,2 250,92 

 

Σε αυτό το σημείο είναι εύλογο να αναφερθεί ότι οι ελεύθερες ροές φανερώνουν την 

ικανότητα της επιχείρησης να παράγει μετρητά, εφόσον έχουν αφαιρεθεί τα ποσά που 

είναι απαιτούνται για την μεγέθυνση του ενεργητικού της.  

 

5.3 Αποτίμηση βάσει Λειτουργικών Ροών 

 

Στο πίνακα 5.2 παρουσιάζεται ο υπολογισμός της Παρούσας Αξίας των Λειτουργικών 

Ροών του ομίλου Μυτιληναίος, που αφορούν την πενταετία 2016-2020. Στη συνέχεια 

στο πίνακα 5.3 ακολουθεί ο υπολογισμός της αξίας της μετοχής βάσει των 

Λειτουργικών ροών.  Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στον πίνακα παρατίθεται και ο 

υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας εφαρμόζοντας τον τύπο της διηνεκούς 

ράντας. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο τύπος της 

Υπολειμματικής Αξίας είναι ο ακόλουθος: 

 

                
         

     
 

όπου, 

CF = οι ταμειακές ροές, είτε λειτουργικές (OCF) είτε ελεύθερες (FCF), του 

προηγούμενου έτους  

k= το προεξοφλητικό επιτόκιο, δηλαδή το WACC που ισούται με 10,8% 

g= ένα συνεχές ποσοστό αύξησης (growth rate) των ταμειακών ροών και θα 

υποθέσουμε ότι ισούται με 5% 
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Πίνακας 5.2 Υπολογισμός ΠΑ Λειτουργικών ροών 

Ποσά σε 

εκατ. € 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΥΑ

43
 

Λειτουργικές 

Ροές (1) 
216 214,7 249,6 262,1 275,2 288,92 249,07 

WACC (2) 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 

Συντελεστής 

Παρούσας 

Αξίας
44

 (3) 

 0,902 0,814 0,735 0,663 0,598 0,598 

Παρούσα 

Αξία 

(4)=(1)x(3) 

 193,65 203,17 192,64 182,46 172,77 148,94 

 

Πίνακας 5.3 Υπολογισμός τιμής ανά μετοχή βάσει των Λειτουργικών Ροών 

Σύνολο Παρούσας Αξίας  1093,63 εκατ. € 

Αριθμός μετοχών 116.915.862 

Τιμή ανά μετοχή 9,35 € 

 

Αν δεν λάβουμε υπόψη την Υπολειμματική αξία, τότε η τιμή ανά μετοχή του ομίλου 

Μυτιληναίος βάσει των Λειτουργικών ροών παρουσιάζεται στον πίνακα 5.4. 

Πίνακας 5.4 Υπολογισμός τιμής ανά μετοχή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ΥΑ 

Σύνολο Παρούσας Αξίας  944,69 εκατ. € 

Αριθμός μετοχών 116.915.862 

Τιμή ανά μετοχή 8,08€ 
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 Υπολειμματική Αξία. 
44 Υπολογισμός συντελεστής Παρούσας αξίας (1+WACC)-1 για το 2016, (1+WACC)-2 για το 2017 κλπ. 
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5.4 Αποτίμηση βάσει Ελεύθερων Ροών 

 

Στον πίνακα 5.4 παρατίθεται ο υπολογισμός της Παρούσας Αξίας των Λειτουργικών 

ροών και στον πίνακα 5.5 ακολουθεί ο υπολογισμός της τιμής ανά μετοχή βάσει 

Λειτουργικών Ροών. Παρατηρούμε ότι εφαρμόζεται παρόμοια μεθοδολογία όπως στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

 

Πίνακας 5.5 Υπολογισμός ΠΑ Ελεύθερων ροών 

Ποσά σε 

εκατ. € 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 ΥΑ

45
 

Ελεύθερες 

ροές (1) 
178 176,7 211,6 224,1 237,2 250,92 216,31 

WACC (2) 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 

Συντελεστής 

Παρούσας 

Αξίας
46

 (3) 

 0,902 0,814 0,735 0,663 0,598 0,598 

Παρούσα 

Αξία 

(4)=(1)x(3) 

 159,38 172,24 164,71 157,26 150,05 129,35 

 

Πίνακας 5.6 Υπολογισμός τιμής ανά μετοχή βάσει των Ελεύθερων Ροών 

Σύνολο Παρούσας Αξίας  932,99 εκατ. € 

Αριθμός μετοχών 116.915.862 

Τιμή ανά μετοχή 7,98 € 

 

Αν δεν λάβουμε υπόψη την Υπολειμματική αξία, τότε η τιμή ανά μετοχή του ομίλου 

Μυτιληναίος βάσει των Ελεύθερων ροών παρουσιάζεται στον πίνακα 5.5. 

                                                             
45

 Υπολειμματική Αξία. 
46 Υπολογισμός συντελεστής Παρούσας αξίας (1+WACC)-1 για το 2016, (1+WACC)-2 για το 2017 κλπ. 
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Πίνακας 5.7 Υπολογισμός τιμής ανά μετοχή, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ΥΑ 

Σύνολο Παρούσας Αξίας  803,64 εκατ. € 

Αριθμός μετοχών 116.915.862 

Τιμή ανά μετοχή 6,87€ 

 

 

5.5 Σχολιασμός της τιμής της μετοχής 

 

Η αποτίμηση της αξίας της μετοχής του ομίλου Μυτιληναίος και με τα δύο 

υποδείγματα αποτίμησης βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πλησιάζουν 

τις τιμές στόχους που δίνουν οι διάφοροι επενδυτικοί οίκοι που αναλύουν και 

παρακολουθούν τη πορεία του ομίλου. Ειδικότερα, η αποτίμηση της αξίας της 

μετοχής βάσει των λειτουργικών ροών οδηγεί σε μια τιμή στόχο 9,35€, ενώ η 

αποτίμηση βάσει των ελεύθερων ροών σε μια συντηρητικότερη τιμή στόχο 7,98€. 

Είναι λογικό, πως αν δεν λάβουμε υπόψη την Υπολειμματική αξία στην εκτίμηση της 

αξίας της μετοχής του ομίλου και με τα δύο υποδείγματα, όπως υπολογίσαμε στα δύο 

προηγούμενα υποκεφάλαια, οι τιμές στόχοι που προκύπτουν είναι λίγο χαμηλότερες. 

Ο πίνακας 5.8 συνοψίζει τις τιμές στόχους που παρέθεσαν οι εταιρίες αναλύσεων, για 

τη τιμή της μετοχής του ομίλου Μυτιληναίος μέσα στο 2015. 

 

Πίνακας 5.8 Τιμές στόχοι για την μετοχή του ομίλου Μυτιληναίος από διάφορες εταιρίες αναλύσεων 

Ημερομηνία Εταιρία αναλύσεων Target Price Εκτίμηση 

10/1/2015 Wood & Co 8,50€ Median Estimate 

19/1/2015 Euroxx 

Χρηματιστηριακή 
8,00€ Median Estimate 

19/3/2015 Axia Ventures Group 10,20€ High Estimate 

19/3/2015 Εθνική Π & Κ 

Χρηματιστηριακή 
5,26€ Low Estimate 

31/3/2015 Eurobank 

Χρηματιστηριακή 
8,40€ Median Estimate 
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Εκτίμηση τιμής στόχου εργασίας (λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ
47

) 

7,98€-9,35€ 

Εκτίμηση τιμής στόχου εργασίας (χωρίς να ληφθεί υπόψη η ΥΑ
48

) 

6,87€-8,08€ 

Μέσος όρος: 8,10€ 

 

 

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται στις 

τιμές στόχους οφείλεται στις διαφορετικές παραδοχές που βασίστηκαν οι υπολογισμοί 

των δύο υποδειγμάτων, αλλά και στις διαφορετικές υποθέσεις που έγιναν προκειμένου 

να εκτιμηθούν οι αναμενόμενες μελλοντικές ροές και το προβλεπόμενο κόστος 

χρήματος με το οποίο έγινε η προεξόφληση των ροών.  

Παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές, οι εκτιμήσεις της τιμής στόχου για την μετοχή 

του ομίλου Μυτιληναίος που υπολογιστήκαν σύμφωνα με τα δύο υποδείγματα 

αποτίμησης βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, ακολουθούν πάνω κάτω τις 

εκτιμήσεις των επενδυτικών οίκων. Μόνο η Εθνική Π & Κ Χρηματιστηριακή  δίνει 

αρκετά χαμηλότερη τιμή (Low Estimate) από τις υπόλοιπες εταιρίες αναλύσεων αλλά 

και από τη τιμή που υπολογίστηκε στη παρούσα εργασία, ενώ η Axia Ventures Group 

παρουσιάζει μια αρκετά αισιόδοξη τιμή στόχο για τη μετοχή του ομίλου (High 

Estimate). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρατέθηκαν στην παρούσα εργασία 

για την αποτίμηση της εταιρική αξίας του ομίλου, αν ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος των 

τιμών που έχουν υπολογιστεί, προκύπτει ότι η τιμή στόχος ισούται με 8,10€ (Median 

Estimate). Συγκριτικά με την τρέχουσα τιμή της μετοχής, η οποία κυμαίνεται στα 

4,85€, η τιμή στόχος των 8,10€ της παρούσας εργασίας παρουσιάζει μια αύξηση της 

κλίμακας του 65%. 

Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η τιμή στόχος 8,10€ που προέκυψε από 

την ανάλυση που προηγήθηκε στη παρούσα εργασία, βρίσκεται μέσα στο εύρος των 

τιμών που δίνονται από τους επενδυτικούς οίκους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ορθότητα των υποθέσεων και των υπολογισμών μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο όμιλος Μυτιληναίος κατάφερε από το 1990 μέχρι και σήμερα να γίνει εταιρία 

ηγέτιδα στους τομείς που δραστηριοποιείται, όχι μόνο στην εγχώρια αλλά και στην 

διεθνή αγορά. Σημειώνει ενεργή παρουσία στο τομέα των κατασκευαστικών έργων, 

της ενέργειας και της μεταλλουργίας-μεταλλείων, καθώς έχει στο δυναμικό της τρεις 

εταιρίες σταθμούς στους κλάδους που δραστηριοποιούνται, οι οποίες αποτελούν 

θυγατρικές εταιρίες του ομίλου Μυτιληναίος. Ειδικότερα, η ΜΕΤΚΑ ΑΕ ασχολείται 

με τα κατασκευαστικά έργα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με τη μεταλλουργία 

και τα μεταλλεία και τέλος η PROTERGIA με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 

αέριο. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, έγινε σαφές ότι τα 

δυνατά “χαρτιά” του ομίλου είναι τα εξής: 

 Η προσέλκυση μεγάλου ενδιαφέροντος από τους ξένους επενδυτές, παρά την 

οικονομική και πολιτική κρίση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. 

Αυτό φαίνεται και από το μεγάλο ποσοστό που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές 

στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου και ισούται περίπου με 31% 

 Η εξωστρέφεια και η ικανότητα διείσδυσης σε νέες αγορές. Εδώ είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το Χρηματιστήριο της BETA sec οι 

διεθνείς πωλήσεις (πλην των πωλήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος) αποτελούν 

περίπου το 65% του τζίρου του ομίλου 

 Η ανάληψη και η περάτωση projects σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Αυτή 

τη περίοδο μελετάται η επέκταση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρίας 

του ομίλου ΜΕΤΚΑ ΑΕ στις χώρες της Αφρικής, της Ευρώπης αλλά και στη 

Τουρκία  

 Ο ορυκτός πλούτος που υπάρχει στη χώρας μας, με αποτέλεσμα να μην  

υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη εισαγωγής ορυκτών και μετάλλων από το εξωτερικό 

 Η καλή διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων από τη πλευρά της 

διοίκησης 
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 Ο όμιλος ενεργεί και αναπτύσσεται με γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και τη συνεχή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυτή τη 

δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα 

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου για το 2015, 

επιβεβαιώνεται, όπως αναφέραμε και εμείς προηγουμένως, ότι η αυξημένη 

κερδοφορία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη δραστηριότητα και παρουσία 

του ομίλου στη διεθνή αγορά. Έτσι στο πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε η καθαρή 

κερδοφορία (κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) του ομίλου κατά 

36%, παρά τις δύσκολες συγκυρίες και αντιξοότητες που ήρθε αντιμέτωπη η 

ελληνική οικονομία, ειδικότερα τον Ιούνιο που μας πέρασε με την επιβολή των 

capital controls. Ωστόσο, πολύ μικρή μείωση της κλίμακας του 2,5% σημείωσε ο 

κύκλος εργασιών του ομίλου αλλά και τα κέρδη προ φόρων και τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) κατά 1,3% συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2014. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2015 τη μεγαλύτερη επίδοση έδειξε ο τομέας της 

μεταλλουργίας και των μεταλλείων, και πιο στοχευμένα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 45% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBITDA) 

εκτοξεύτηκαν, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 176%. Επιπλέον, μεγάλο ρόλο 

έπαιξε η ανταγωνιστικότητα που επέδειξε η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στις 

αγορές του εξωτερικού, ενώ παράλληλα εξίσου σημαντικό γεγονός ήταν η ενίσχυση 

της ισοτιμίας $/€ και η μείωση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. 

Από την άλλη πλευρά, η ενασχόληση του ομίλου στο τομέα των έργων EPC, μέσω 

της θυγατρικής της εταιρίας ΜΕΤΚΑ ΑΕ, στο Α’ εξάμηνο του 2015 εμφάνισε μια 

μικρή μείωση σε σχέση με το 2014. Αυτό οφείλεται στην επιβράδυνση ολοκλήρωσης 

των κατασκευαστικών έργων που ανέλαβε ο όμιλος στη Συρία, λόγω της τεταμένης 

κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας. Αντίστοιχα, μια μικρή μείωση 

παρουσίασε και ο τομέας της Ενέργειας, στον οποίο επίσης δραστηριοποιείται ο 

όμιλος, και οφείλεται στη καθυστέρηση οριστικοποίησης του πλαισίου λειτουργίας 

της αγοράς ενέργειας από τους αρμόδιους φορείς. 

Η επιτυχής πορεία του ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2015 είχε ως επακόλουθο η 

μετοχή της Μυτιληναίος να πρωταγωνιστήσει στο Χρηματιστήριο και να 
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συμπεριλαμβάνεται στα χαρτοφυλάκια των ξένων επενδυτών. Αυτό αποδεικνύεται 

περίτρανα από το ποσοστό που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές στο μετοχικό κεφάλαιο 

του ομίλου. Ακόμα, η πορεία του ομίλου παρακολουθείται στενά από επενδυτικές 

εταιρίες του εξωτερικού και οι εκτιμήσεις για τη πορεία της μετοχής κινείται σε 

θετικά επίπεδα, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και 

κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο πρόεδρος του ομίλου, είναι δύσκολο 

και ιδιαίτερα απαιτητικό μια κερδοφόρα εταιρία να επιζήσει και να μείνει αλώβητη 

σε μια καταστραμμένη οικονομία. 

Η αξία της μετοχής του ομίλου που εκτιμήθηκε στη παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας 

υπόψη τον μέσο όρο των τιμών που εκτιμήθηκαν με βάσει τα δύο υποδείγματα 

αποτίμησης που εφαρμόσαμε, κυμαίνεται στα 8,10€. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των 

επενδυτικών οίκων σχετικά με τις τιμές στόχους της μετοχής που παραθέσαμε 

νωρίτερα στον πίνακα 5.8, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι υπολογισμοί που 

έγιναν στο πέμπτο κεφάλαιο είναι λογικοί, καθώς και οι παραδοχές που έγιναν 

προκειμένου να καταλήξουμε στην εκτίμηση της αξίας της μετοχής δεν ξεφεύγουν 

από τα συνηθισμένα πλαίσια. Ωστόσο, η θετική πορεία της μετοχής στο μέλλον 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στην εξομάλυνση των πολιτικών και οικονομικών 

ζητημάτων που επικρατούν στο ελληνικό προσκήνιο. Αν όλα πάνε καλά και η 

οικονομία μας καταφέρει να σταθεί και πάλι στα πόδια της, τότε η μετοχή του ομίλου 

Μυτιληναίος θα εκτοξευθεί και θα σημειώσει θεαματικές αποδόσεις. Εξάλλου ακόμα 

και με τα τωρινά δεδομένα,  που διαμορφώνουν ένα αντίξοο περιβάλλον για την 

λειτουργία και ανάπτυξη μιας οικονομικής μονάδας, ο όμιλος Μυτιληναίος διαπρέπει 

και η μετοχή της εταιρίας πρωταγωνιστεί στα χαρτοφυλάκια των ξένων επενδυτών. 
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http://macabacus.com/valuation/dcf/overview. 

http://www.mytilineos.gr/Uploads/PRESENTATIONS/Company-profile.pdf. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/profile/what-we-do.  

http://www.mytilineos.gr/el-gr/power-mm/natural-gas. 

http://www.mytilineos.gr/el-gr/annual-reports/files.  

http://www.mytilineos.gr/el-gr/share-profile/data. 

http://www.metka.com/el/turn-key-projects/information. 

http://www.alhellas.com/el-gr/products/aluminium-products. 

http://www.alhellas.com/el-gr/delphi-profil/profile-of-delphi-distomon. 

http://www.protergia.gr/el/production_intro.  

www.naftemporiki.gr. 

www.capital.gr. 

www.reporter.gr. 

www.tovima.gr. 

www.bloomberg.com. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Εξαμηνιαία οικονομικές καταστάσεις ομίλου Μυτιληναίος 2015. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2014. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2013. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2012. 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2011. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2015 
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2014 
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2013 
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2012 
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Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Μυτιληναίος 2011 

Ι. Κατάσταση αποτελεσμάτων 
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ΙΙΙ. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
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