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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η εξέταση και η ανάλυση του 

ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ και συγκεκριμένα της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSAEBE 

που δραστηριοποιείται στον χώρο της λιανικής πώλησης υπολογιστών προϊόντων 

τεχνολογίας και ειδών γραφείου στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Με ένα δίκτυο 

καταστημάτων σε περιοχές των δυο μεγαλυτέρων αστικών κέντρων της χώρας 

δηλαδή των Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως επίσης και σε διάφορες άλλες μεγάλες 

πόλεις όπως το Ηράκλειο την Πάτρα και την Λαρισα. Επίσης ο όμιλος ΠΛΑΙΣΙΟ 

συμμετέχει και στην εταιρία Πλαίσιο ακίνητων με συμμέτοχη 20%. 

 Βασικός σκοπός της εργασίας μας είναι η αποτίμηση της άξιας του ομίλου και 

συνεπώς της άξιας της μετοχής του.Η ΠΛΑΙΣΙΟ είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο 

αξιών Αθηνών από τον Μάρτιο του 1999 και αποτελεί διαχρονικά μια από τις 

καλύτερες επενδυτικές επιλογές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. 

 Επιχειρείται μια δίκαιη τιμή της μετοχής της πλαίσιο εφαρμόζοντας αποκλειστικά τις 

μεθόδους αποτίμησης της εταιρικής άξιας βάσει των ταμειακών ροών και 

συγκεκριμένα εξάγουμε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές και 

ελεύθερες ταμειακές ροές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πλαίσιο πρωτοεμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 1969 με την επωνυμία ‘είδη 

σχεδίου και χαρτοπωλείου’ και ιδρυτή τον Γιώργο Γεράρδο αλλά η όλο και 

πλατύτερη αποδοχή της ΠΛΑΙΣΙΟ από το καταναλωτικό κοινό είχε σαν αποτέλεσμα 

τη συνεχή αύξηση του τζίρου μετατρέποντας την από ατομική επιχείρηση σε 

Ανώνυμη Εταιρία το 1979 με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSAE. 

Σήμερα η ΠΛΑΙΣΙΟ έχει στην διάθεση της ένα δίκτυο 24 καταστημάτων σε Ελλάδα 

και Βουλγαρία με τμήμα απευθείας πωλήσεων σε επιχειρήσεις καθώς επίσης και 

ισχυρά ανεπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων on-line αγορών διαθέτοντας και ηλεκτρονικό 

κατάστημα. 

Όσον αφορά το business plan της ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό είναι πολυκλαδικοί-

πολυπελατειακό και πολυπροϊοντικό και αυτό γιατί το πλαίσιο διαθέτει μια αρκετά 

μεγάλη γκάμα προϊόντων κάνοντας το πολυπροίοντικό και συγκεκριμένα με 18000 

προϊόντα που έχουν σχέση με την πληροφορική την εικόνα τον ήχο τις 

τηλεπικοινωνίες και τα  είδη γραφείου. 

Ως πολυκαναλικό μοντέλο πωλήσεων χαρακτηρίζεται γιατί διαθέτει τέσσερα 

ξεχωριστά κανάλια διάθεσης προϊόντων. Συγκεκριμενα 

• Καταστηματα:22 καταστήματα στην Ελλάδα και 2 στην Βουλγαρία 

• Καταλογοι: διατίθενται 6 διαφορετικοί κατάλογοι κάθε μηνά με συνολικό 

αριθμό τον χρόνο σε 9.300.000 αντίτυπα. 

• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 

• Διαδίκτυο: καταγράφει περί των 74000 επισκέψεων ανά ημέρα 
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Πίνακας 1.1: Περιγραφή ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Πηγή: CFA (2014) 

Ως πολυπελατειακό το ΠΛΑΙΣΙΟ χαρακτηρίζεται γιατί εξυπηρετεί διάφορες 

κατηγορίες πελατών και συγκεκριμένα 

• B2C με 110000 επαφές/ημέρα 

• B2Bμε 160000 ενεργές επιχειρήσεις/πελάτες. 

Τέλος η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση και αποτίμηση μιας δίκαιης τιμής της 

μετοχής ΠΛΑΙΣΙΟ. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στην πλούσια βιβλιογραφία 

πάνω σε θέματα της αποτίμησης εταιρικής άξιας ενώ στο κεφάλαιο 3 γίνεται εκτενής 

αναφορά για την αποτίμηση όπως διαδικασία λόγοι και μέθοδοι αυτής. Στο κεφάλαιο 

4 επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της ΠΛΑΙΣΙΟ ενώ στο 

πέμπτο κεφάλαιο υπολογίζεται η αξία της μετοχής βάσει των λειτουργικών και 

ελεύθερων ροών. Κλείνοντας την εργασία στο κεφάλαιο 6 εξάγουμε κάποια 

συμπεράσματα που αφορούν την εργασία μας πάνω στην ΠΛΑΙΣΙΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα η αξία των ταμειακών ροών δεν ήταν 

αναγνωρισμένη και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει οιοσδήποτε αφού οι περισσότερες 

των επιχειρήσεων σχημάτιζαν τον ετήσιο ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως 

(λειτουργώντας περισσότερο σε λογιστικά πλαίσια και όχι σε χρηματοοικονομικά). 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα η εγχώρια ελληνική βιβλιογραφία μέσω 

άρθρων και ερευνών  κάνει αναφορά στην σημασία και την αξία  των ταμειακών 

ροών και στην σύνδεση τους με τις αγοραίες άξιες. 

 Οι Χαρίτου και Βενιέρης το 1990 σε σχετικό άρθρο τους τονίζουν την σημασία 

σχηματισμού λογαριασμό ταμιακών ροών των εγχώριων επιχειρήσεων. Οι 

Παπαϊωάννου και Τραυλός το 2000 καταλήγουν στο συμπέρασμα πως δεν υφίσταται 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση  η ανακοίνωση της κερδοφορίας και των 

μερισμάτων στις τιμές των μετοχών. Αποτέλεσμα της μελέτης του Παπαϊωάννου και 

Τραυλού είναι ότι οι επενδυτές δεν επηρεάζονται και δεν αντιδρούν στις 

ανακοινώσεις κερδοφορίας, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη αρχή 

αποτίμησης της πραγματικής εταιρικής αξίας. 

 Οι Καραθανάση και Απάλιωτης το 2003 σε σύγκριση των παραδοσιακών 

υποδειγμάτων αποτίμησης με νεότερες μεθόδους όπου στηρίζονται στην λογιστική 

αξία και στην εκτίμηση έκτακτων μη κανονικών κερδών και έχοντας ως δείγμα 

εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών υποστηρίζουν πως η μη 

παραδοσιακή μεθοδολογία υπερτερεί στην ακρίβεια αποτίμησης σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις  όμως σε ένα γενικότερο πλαίσιο   η μελέτη υποστηρίζει ότι οι 

διαφορετικές μεθοδολογίες εκτιμούν παρόμοιες εταιρικές αξίες. 

 Ο Κουσενίδης το 2006 για τον τρόπο υπολογισμού των επενδυτικών και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων μας προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο μέσω των ροών 

που λαμβάνουν οι μέτοχοι και οι κάτοχοι ομολόγων. 

 Οι Δημητρόπουλος et al. Το 2010 με άρθρο τους εξετάζουν  τη συσχέτιση της 

χρηματιστηριακής τιμής με τα λογιστικά κέρδη ή τις ταμειακές ροές. Η αξία των 
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επιχειρήσεων δείχνει να επηρεάζεται από τις μεταβολές στα κέρδη, παρά στις 

ταμειακές ροές υποβαθμίζοντας τη σημασία των τελευταίων στον καθορισμό της 

αξίας των επιχειρήσεων. Την ιδία χρόνια οι Χαλεβας και Τζοβας την μη επίπτωση 

στην εταιρική αποτελεσματικότητα και στην επεξεργασία των κερδών με την 

εισαγωγή νέων και αυστηρότερων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Σε άρθρο των Βέργος et al. το 2013 συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των 

υποδειγμάτων βάσει ταμειακών ροών με εκείνη του Ohlson RIM.Έχοντας δείγμα από 

την ελληνική αγορά που καλύπτει μια περίοδο από το 1969 έως το 2001 καταλήγουν 

στην αλληλοσυμπλήρωση και των δυο προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας τόσο τα 

στοιχεία των εταιριών (μικροοικονομικά), όσο και τα στοιχεία της εθνικής οικονομίας 

(μακροοικονομικά). 

 Οι Collins et al τo 1999 παίρνοντας την λογιστική αξία στην αποτίμηση των 

εταιριών, όπου έχουν αρνητική κερδοφορία, καταλήγουν ότι αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί επικουρικά ώστε να προσδιοριστεί η αξία της επιχείρησης. 

 Την αποτελεσματικότητα αποτίμησης βάση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων και 

πιο συγκεκριμένα μέσω των μερισμάτων (divide and discount model), ελεύθερων 

ταμειακών ροών (free cash flows) και μη-κανονικών κερδών (abnormal earnings) 

μελετούν οι Francis et al το 2000 και καταλήγουν χρησιμοποιώντας δείγμα 3000 

παρατηρήσεων πως το υπόδειγμα των μη κανονικών κερδών είναι πιο ακριβές και 

παρέχει καλύτερη εξήγηση στις μεταβολές των αγοραίων τιμών των επιχειρήσεων. 

 Με την μεθοδολογία αποτίμησης βάσει πολλαπλασιαστών στην εφαρμογή της θα 

ασχοληθούν οι Liuetatto 2002 έχοντας σαν αποτέλεσμα να επιτύχουν τον σωστό 

υπολογισμό των μετοχικών αξιών. 

 Την ιδία χρόνια ο Sharpeμε μελέτη του προσδιορίζει την ύπαρξη πληθωρισμού όσον 

αφορά τις εκτιμήσεις κερδοφορίας όπου έχουν σαν αποτέλεσμα τον λανθασμένο 

υπολογισμό της άξιας εξετάζοντας την επίπτωση που έχουν οι προβλέψεις 

κερδοφορίας στις μετοχικές άξιες. Παρόλα αυτά, υποστηρίζει ότι το λάθος εκτίμησης 

προκύπτει  και από την εκτίμηση των μελλοντικών επιτοκίων στην αγορά  

επηρεάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που σημαίνει ότι το μακροπρόθεσμο 

αποτέλεσμα στην εκτίμηση των μετοχικών αξιών παύει να υφίστανται. 
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 Οι La Porta et al επιβεβαιώνουν με τα συμπεράσματα τους το 2002 το άρθρο των 

Pinkowitzental το2006 όπου η τελευταίοι καταλήγουν εφαρμόζοντας την 

μεθοδολογία των Fama and French (1998) , ότι αφενός υφίσταται μια σχέση μεταξύ 

ταμειακών διαθεσίμων και εταιρικής αξίας, η οποία όμως είναι πιο αδύναμη στα 

κράτη που δεν διαθέτουν ισχυρές νομοθεσίες προστασίας των επενδυτών. 

 Συγκρίνοντας ο Fernandez το 2007 10 διαφορετικά υποδείγματα αποτίμησης 

εταιρικής αξίας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλα τα μοντέλα υπολογίζουν 

παρόμοιες σχεδόν αξίες. Η διαφορά στις αξίες εντοπίζεται στο διαφορετικό 

υπολογισμό της αξίας της φορολογικής ασπίδας (taxshield) η οποία και επηρεάζει 

αντιστοίχως την τελική αξίας της επιχείρησης. 

 Με ανάλυση δείγματος το 2008 οι Bris and Cabolis 506 εξαγορών από 39 χώρες 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ανάλογα με το μέγεθος ανάπτυξης των λογιστικών 

προτύπων και η προστασία των επενδυτών στην χωρά έδρα των αγοραστή τόσο 

μεγαλύτερη είναι η υπεραξία αποτίμησης της απορροφημένης επιχείρησης.  

 Τέλος ο Steiger την ιδία χρόνια με τους Bris and Conolis με την εφαρμογή 

υποδείγματος αποτίμησης μέσω των ταμειακών ροών συμπέρανε την παροχή με το 

συγκεκριμένο υπόδειγμα αξιόπιστων προσεγγίσεων στην πραγματική αξία της 

επιχείρησης  υποστηρίζοντας όμως ότι  η παραμικρή απόκλιση από τις υποθέσεις του 

συστήματος (σχετικά με τις μελλοντικές ροές και το επιτόκια προεξόφλησης), 

οδηγούν σε δραστικές αλλαγές στις υπολογιζόμενες αξίες. 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη εσωτερική αξία της επιχείρησης και στην 

σχέση της με την αγοραία τιμή γίνεται από τον Williams (1938) όπου δημοσιεύει το 

βιβλίο του σχετικά με την αξία της επιχείρησης και συγκεκριμένα με ολοκληρωμένη 

αναφορά στην μέθοδο εκτίμησης άξιας βάσει της προεξόφλησης των μελλοντικών 

χρηματοδοτών. 

 Συνεχίζοντας το σκεπτικό του Williams, ο Gordon (1959) παρουσιάζει άρθρο 

σχετικά με τα μερίσματα τα κέρδη και τις τιμές των μετοχών εισάγοντας ως 

χρηματοροη τα κέρδη της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμησης της 

αξίας. Με το υπόδειγμα του Williams  που επεκτείνεται στο άπειρο και αποτελεί μια 

διηνεκή ράντα με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης θα αποτελέσει την βάση του Gordon 
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Growth Model με το γνωστό g όλων των μεθόδων αποτίμησης με πλήθος 

παραλλαγών όπου χρησιμοποιούνται έως και τις μέρες μας. 

 Ο Graham & Dodd (1934) θα προτείνουν μια εναλλακτική μέθοδο αποτίμησης της 

εσωτερικής άξιας των μετοχών όπου η συγκεκριμένη προσέγγιση υποστηρίζει ότι 

μακροπρόθεσμα ότι σημαντικός παράγοντας καθορισμού της είναι το μέσο 

αναμενόμενο κέρδος. Αναλυτικότερα η επιχείρηση θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να παράγει κέρδη όπου να μην είναι απροσδιόριστα και  μεταβαλλόμενα. 

 Οι Graham & Dodd (1962) συνδυάζοντας την δική τους παραπάνω σκέψη με αυτήν 

των Williams and Gordons υπολόγισαν την αξία  μετοχών που έχουν χαμηλή 

μερισματική απόδοση στο διηνεκές. Βασική αξίωση των Graham, Dodd & Cottle σε 

όλα τους τα συγγράμματα ότι όσον αφορά τη εκτίμηση των μελλοντικών κερδών η 

αβεβαιότητα είναι μεγάλη και αυτό γιατί σε μια παραμικρή αλλαγή και στις εισροές 

και στις εκροές οι επιπτώσεις στις υπολογιζόμενες άξιες θα είναι σημαντικές. 

 Αυτό που αποτέλεσε την αρχή για την αμφισβήτηση της ουσίας όλων των 

προσπαθειών αποτίμησης εταιρικών αξιών, καθότι οι μελλοντικές τους ροές 

ακολουθούν ένα τυχαίο και μη προβλέψιμο μονοπάτι είναι η θεωρία του Fama (1965) 

όπου επεκτείνοντας τη  ο Fama μίλησε για την αποτελεσματικότητα της αγοράς – 

EMH (efficient market hypothesis) την οποία και διαίρεσε στις τρεις γνωστές 

υποπεριπτώσεις: ασθενής, μέτρια και ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας.  

 Η  εμφάνιση της ιδέας των ελεύθερων ταμειακών ροών FCFS(FREECASHFLOW) 

γίνεται αρχικά από τον Rappaport (1986) και στην συνεχεία από τους Copel& Etalto 

το 1990 αλλά και το 1994 όπως και από τους Stewart (1990) και Hackel & Livnant 

(1992). Με αναφορά τους εξηγούν τις ελεύθερες ταμειακές ροές σαν εναλλακτικό 

εργαλείο αποτίμησης της εταιρικής άξιας. 

 Τέλος, την μεθοδολογία συνέχισε το 1998 ο Damodaran (2011) και ολοκλήρωσε με 

μια σειρά άρθρων όπου αναλύει τη σημασία υπολογισμού του κατάλληλου 

προεξοφλητικού επιτοκίου (discountrate) και του επιτοκίου άνευ κινδύνου (risk free 

rate), συγκρίνοντας την αποτελεσματικότητα των υποδειγμάτων προεξόφλησης FCFS 

και μερισμάτων. 

 Η διαδρομή της ιστορίας των μεθόδων αποτίμησης συνεχίζεται έως και σήμερα με 

πλήθος μελετών και άρθρων όπου υποστηρίζουν την ορθότητα της κάθε θέσης όπως 
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επίσης και η πραγματοποίηση σημαντικής προόδου και σε άλλους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αποτίμηση εταιρικών αξιών όπου οι δυο σημαντικοί πρόοδοι 

αφορούν την βελτίωση της ποιότητας πληροφόρησης και την πρόοδο της τεχνολογίας 

των πληροφοριακών συστημάτων καθιστώντας ποιο εύκολο και εξελιγμένο το έργο 

των επαγγελματιών του κλάδου σε σχέση με το παρελθόν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Μια επιχείρηση για να αποτιμηθεί θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι είναι η 

επιχείρηση πως λειτούργει τον τρόπο χρηματοδότησης της την δημιουργία άξιας αλλά 

και της υποχρεώσεις και απαίτησεις της απέναντι στους επενδυτές της. Δύο είναι οι 

βασικές κατηγορίες χρηματοδοτών μιας εταιρίας και αυτοί είναι αρχικά οι μέτοχοι 

της και δευτερευόντως οι εξωτερικοί δανειστές όπως τράπεζες επενδυτικά κεφάλαια 

ομολογιούχοι κ.α. 

 Το κοινά στοιχειά που έχουν αυτές οι δυο κατηγορίες που αναφέραμε παραπάνω 

είναι η απαίτηση που έχουν από την επιχείρηση και αυτή είναι σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο η είσπραξη μελλοντικών χρηματικών ποσών ως ανταμοιβή για την 

υποχρέωση που γεννάτε όπου αυτή αφενός είναι η αντιστάθμιση του κόστους 

στέρησης της παρούσας άξιας της αγοραστικής τους δύναμης και αφ έτερου το ρίσκο 

ο κίνδυνος δηλαδή που αναλαμβάνουν με την χρηματοδότηση τους. Έτσι λοιπόν η 

επιχείρηση είναι μια δημιουργός άξιας (Penman, 2005). Συνεπώς βασική επιδίωξη 

μιας επιχείρησης είναι η δημιουργία άξιας καλύπτοντας τις υποχρεώσεις αρχικά προς 

τους δανειστές της σε κεφάλαιο και τόκους και έπειτα προς τους μέτοχους με 

απόδοση κερδών για τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει  

Έτσι έχουμε: AΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ = ΑΞΙΑ ΧΡΕΟΥΣ (DEBT VALUE) + ΑΞΙΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(VALUE OF EQUITY). 

 Οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης διακρίνονται σε τρεις συγκεκριμένες 

λειτουργιές: 

1. Xρηματοδοτική λειτουργιά είναι η διαδικασία χρηματοδότησης της επιχείρησης 

είτε από ιδία κεφάλαια των μετοχών είτε με ξένα κεφάλαια από εξωτερικές πήγες 

χρηματοδότησης. 

2. Επενδυτική λειτουργιά η όποια έπεται της χρηματοδοτικής και μέσω αυτής 

συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα κεφάλαια για την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων υλικών και άυλων απαραίτητα για την λειτουργιά της επιχείρησης. 
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3. Λειτουργική δραστηριότητα η όποια είναι και η τελευταία βασική δραστηριότητα 

όπου συνδυάζονται τα κεφάλαια και η εργασία για την παράγωγη και διάθεση 

αγαθών και υπηρεσιών προς τους πελάτες. 

 Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ποσό σημαντικό είναι να γνωρίζουμε το 

περιβάλλον τη διαδικασία λειτουργιάς και τον τρόπο που δημιουργεί αξία μια 

επιχείρηση όπου ειδικά η δημιουργία άξιας και συγκεκριμένα κερδών είναι αυτή που 

αποτελεί εγγύηση συνέχισης της ύπαρξης της και διασφάλισης των πιστωτών της. 

 Τέλος μια σημαντική αναφορά για την λειτουργιά της επιχείρησης είναι  η εφαρμογή 

στρατηγικής που ακόλουθη η διοίκηση της. Οι διοικητές και οι στρατηγικοί αναλυτές 

εστιάζουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης τις δυνάμεις και 

αδυναμίες που προκύπτουν από αυτό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μέσω των 

ιδεών και προτάσεων καταλήγουν σε μια στρατηγική που θεωρούν κατάλληλη για 

την εύρυθμη λειτουργιά της. 

 Η στρατηγική ως έννοια όμως χαρακτηρίζεται ασαφής γενική ακόμα και στα 

υψηλόβαθμα στελέχη μιας οικονομικής μονάδας και για να συγκεκριμενοποιηθεί 

χρησιμοποιείται η θεμελιώδης ανάλυση οπoυ βοηθά στον σχεδιασμό αυτής(της 

στρατηγικής).Μετατρέπει δηλαδή ιδέες προτάσεις στόχους και σκοπούς σε 

συγκεκριμένα ποσά εύκολα αντιληπτά και κατανοητά από όλους. Έτσι ο πλέον 

σύγχρονος και αποτελεσματικός συνδυασμός διοίκησης μιας επιχείρησης είναι η 

διοίκηση με βάση την αξία ο τρόπος επιλογής δηλαδή επενδύσεων με την χρήση της 

θεμελιώδους ανάλυσης. 

 Αντικείμενο της θεμελιώδους ανάλυσης είναι η διαδικασία αποτίμησης που 

προβλέπει τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές όπου θα βασίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις-πληροφορίες της οικονομικής μονάδας. 

 Θεμελιώδης ανάλυση είναι η μέθοδος της ανάλυσης των πληροφοριών από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις η δημιουργία προβλέψεων και η τελική αποτίμηση 

μιας επιχείρησης η ενός αξιόγραφου. 

Έτσι έχουμε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. 
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Σχήμα 3.1: Η επιχείρηση και οι πιστωτές της 
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3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Τα μοντέλα αποτίμησης της άξιας μιας επιχείρησης χωρίζονται σε δυο κατηγορίες 

(Λαζαρίδης, 2005):   

α) τα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης  

β) τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης. 

 Τα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης είναι 

α) το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (DIVIDEND DISCOUNT MODEL) DDM 

β) το μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών (DISCOUNT CASH 

FLOW MODEL) DCF και  

γ) το μοντέλο υπολειμματικού κέρδους (υπερκερδοφορία) (RESIDUAL INCOME  

VALUATION MODEL) RIV. 

 Τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης με χρήση πολλαπλασιαστών και αριθμοδεικτών  

είναι:  

α) ο δείκτης P/E ήτοι αγοραία τιμή /κέρδη ανά μετοχή(PRICE TO EARNINGS 

RATIO  

β) ο δείκτης P/BV ήτοι αγοραία τιμή/λογιστική αξία μετοχής (PRICE TO BOOK 

VALUE OF EQUITY RATIO) 

γ) ο δείκτης P/S ήτοι αγοραία τιμή/πώλησης(PRICE TO SALES RATIO) 

δ) ο δείκτης P/CF ήτοι αγοραία τιμή/χρηματοδότες(PRICE TO CASH FLOW 

RATIO) και  

ε) ο δείκτης επιχειρηματικής άξιας του κέρδους προ τόκων φόρων και αποσβέσεων 

(ENTERPRICE VALUE TO EBITDA RATIO). 

 Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προ εξέταση επιχείρησης γίνεται και η επιλογή 

ενός μοντέλου αποτίμησης όπου οι βασικότεροι παράμετροι  επιλογής είναι η 

διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων και η συμβατότητα με τους σκοπούς 

της αποτίμησης. Στη συγκεκριμένη εργασία μετέπειτα θα ασχοληθούμε με το 
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απολυτό μοντέλο αποτίμησης και συγκεκριμένα με αυτή της προεξόφλησης 

ταμειακών ροών. 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης άξιας παγκοσμίως για εισηγμένες και μη 

εταιρίες  είναι το μοντέλο εκτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και αυτό 

γιατί γενικά εξετάζει την επιχείρηση δυναμικά και όχι στατικά δηλαδή αναλύει την 

απόδοση της και την δυνατότητα να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα σε βάθος χρόνου 

(Fernandez, 2001). 

 Αναλυτικότερα η παραπάνω μέθοδος μπορεί να υπολογίσει προεξοφλώντας τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές από το σύνολο του ενεργητικού μιας εταιρίας. Το 

επιχειρηματικό πλάνο που προκαθορίζεται είναι συνήθως πενταετίας για τον 

υπολογισμό των ταμειακών ροών με την εξαγωγή των σχετικών προβλέψεων 

πωλήσεων και κερδοφορίας προεξόφληση των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

γίνεται βάσει ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου το όποιο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις των επενδυτών. 

 Η βάση της μεθόδου της προεξόφλησης ταμειακών ροών είναι η παρούσα αξία όπου 

η αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου είναι ιση με την παρούσα αξία των 

προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών επομένως  

 

����ύ����ί� =  
 ��
(1 + �)



���
 

Όπου: 

t=διάρκεια ωφέλιμης ζωής του παγίου 

��=οι ταμειακές ροές της περιόδου t 

r=το προεξοφλητικό επιτόκιο το όποιο υποδηλώνει την επικινδυνότητα των 

εκτιμώμενων ταμειακών ροών (υψηλό για επενδύσεις με υψηλό ρίσκο και χαμηλό για 

ασφαλείς επενδυτικές προτάσεις). 
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 Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξία της επιχείρησης θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι προσδοκώμενες ταμειακές ροές οι οποίες θα προκύψουν από το 

ενεργητικό αυτής καθώς επίσης και το ποσοστό προεξόφλησης των ταμειακών ροών 

στο παρόν με την αφαίρεση του οποίου χρέους η δανεισμού υπάρχει. Επομένως: 

V= 
���
��� + ���

(���)� + ���
���� + ⋯ + ���� !�

(���)"  

Όπου: 

CFi =οι συνολικές εκτιμώμενες ταμειακές ροές για την περίοδο i 

VRn=η υπολειμματική αξία της επιχείρησης στο έτος n 

k=το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο για τον κίνδυνο των ταμειακών ροών. 

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία διαπιστώνουμε την ύπαρξη χιλιάδων μοντέλων 

προεξόφλησης ταμειακών ροών καθώς κάθε επενδυτικός οίκος η συμβουλευτικές 

εταιρίες έχουν αναπτύξει ένα εξειδικευμένο μοντέλο DCF ουσιαστικά όμως οι 

διάφορες αυτών έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους παραμέτρους.(Damodaran, 

2002) 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα μοντέλα προεξόφλησης βασίζονται σε προβλέψεις για 

κάθε οικονομικό στοιχειό όπου δημιουργεί ταμειακές ροές από την δραστηριότητα 

μιας επιχείρησης σε ορισμένο χρονικό διάστημα όπως τις πώλησεις το κόστος 

παράγωγης τα έξοδα λειτουργιάς διάθεσης και διοίκησης την επανεπένδυση 

κεφαλαίων καθώς και την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. 

 Τρείς είναι οι βασικοί τρόποι  αποτίμησης μιας επιχείρησης με την μέθοδο 

προεξόφλησης ταμειακών ροών οι όποιοι είναι: 

Α) Η αποτίμηση της καθαρής άξιας μιας επιχείρησης η αξία της οποίας θα εκτιμηθεί 

αν από την εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών της στοιχείων αφαιρεθεί η αξία των 

υποχρεώσεων της .Έτσι η αξία της καθαρής θέσης θα υπολογιστεί από την 

προεξόφληση του εναπομείναντος υπόλοιπου των ταμειακών ροών μετά την κάλυψη 
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όλων των εξόδων των αναγκών επανεπένδυσης των υποχρεώσεων από δάνεια φόρους 

στο κόστος της καθαρής θέσης. Έτσι έχουμε τον τύπο: 

Value of Equity=∑ �� $ %&'�()
(��*))

��  

Όπου: 

CF=οι ταμειακές ροές προς την καθαρή θέση στην περίοδο t 

k =το κόστος της καθαρής θέσης 

 Για την αποτίμησης της καθαρής θέσης έχουμε επίσης και το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων μια ειδική περίπτωση όπου η αξία της καθαρής θέσης είναι ίση με την 

παρούσα αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών μερισμάτων και αυτό γιατί 

αποτελουν τις κυριες ταμειακες ροες που αναμενουν οι μετοχοι της επιχείρησης. 

Τέλος παραλλαγή αυτού του μοντέλου είναι η προεξόφληση των υπερκερδών και της 

προεξόφλησης ταμειακών ροών. 

Β) Η αποτίμηση της άξιας της εταιρίας στο σύνολο της αποτελεί τον δεύτερο τρόπο 

αποτίμησης δηλαδή περά της καθαρής θέσης να συνυπολογιστούν και οι απαιτήσεις 

των υπολοίπων ενδιαφερόμενων μερών η όποια αξία προκύπτει από την 

προεξόφληση των υπολειμματικών ταμειακών ροών αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα 

επανεπένδυσης φόρων και πριν από οποιαδήποτε πληρωμή στους μέτοχους και στους 

δανειστές της εταιρίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος θα λέγαμε πως απομονώνει τις 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές οι οποίες είναι διαθέσιμες για την αποπληρωμή του 

χρέους και προσδιορίζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προεξόφληση ελεύθερων 

ταμειακών ροών γίνεται με βάσει το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) όπου 

οι συντελεστές στάθμισης βασίζονται στην αναλόγια της κεφαλαιακής δομής της 

επιχείρησης που υπολογίζεται για κάθε πηγή κεφαλαίου. 

 Συνοψίζοντας το Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) είναι ο ελάχιστος 

συντελεστής απόδοσης ο όποιος πρέπει να εξασφαλίζεται από την επιχείρηση για να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επενδυτών από τη τοποθέτηση των στοιχείων του 

ενεργητικού. 

 Η σχέση που προσδιορίζει την αξία της εταιρίας είναι 

CF to Firm/ WACC-g 
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Όπου: 

CFtoFirm=οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρίας στην περίοδο t 

WACC=ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

g=ρυθμός ανάπτυξης 

Γ) Ο τρίτος και τελευταίος βασικός τρόπος αποτίμησης είναι το μοντέλο αποτίμησης 

γνωστός και ως Αναπροσαρμοσμένη Παρούσα Αξία  η όποια ξεκινά με την 

αποτίμηση της καθαρής θέσης έχοντας υποθέσει ότι η χρηματοδότηση της εταιρίας 

στηρίζεται αποκλειστικά σε δικά της κεφάλαια. Όπου μετέπειτα προσδιορίζεται η 

αξία του δανεισμού μέσω της παρούσας άξιας του φορολογικού οφέλους προσθετικά 

η αφαιρετικά προερχόμενη από αυτόν. 

3.5 ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν αξιόπιστο μέσο για την σύγκριση και την 

αποτίμηση των επιχειρήσεων τις ταμειακές ροές και οι λόγοι της θεώρησης αυτής 

είναι οι παρακάτω: 

Α) Δίνουν περισσότερες πληροφορίες. 

Β) Δεν επηρεάζονται και δεν αλλοιώνονται εύκολα από λογιστικούς χειρισμούς. 

Γ) Ως μετρό αποτίμησης είναι περισσότερο κατανοητό 

Δ) Δεν επηρεάζονται από στρεβλώσεις στις αποσβήσεις στη φορολογία στην 

αποτίμηση αποθεμάτων κτλ 

Ε) Βοηθούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον 

αφορά την πραγματοποίηση των στόχων και των προσδοκιών τους.  

3.6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Οι λόγοι για να κάνουμε αποτίμηση της επιχείρησης είναι πολλοί. Βασικότεροι λόγοι 

είναι οι εξής (Mayer, 1986): 

• Στις περιπτώσεις που ένας επιχειρηματίας θέλει να πουλήσει την επιχείρηση 

του (εξαγορές-συγχώνευσεις) θα πρέπει να προσδιορίσει την αξία εξόδου του 
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από αυτή μέσω μιας έγκυρης διαδικασίας για να εξασφαλίσει ότι το τίμημα 

της πώλησης δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό. 

• Για την προσέλκυση κεφαλαίου 

• Για να γίνει ευκολότερος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός 

• Για να προσδιοριστούν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων 

στελεχών που είναι συνδεδεμένες με την αύξηση της άξιας της επιχείρησης. 

• Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ισχύει η πεποίθηση πως οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές δεν υπάρχει  η έννοια της αποτελεσματικής αγοράς για τις 

ιδιωτικές μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς είναι πολύ δύσκολο να 

προσδιοριστεί η αξία της επιχείρησης. 

3.7 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπίστει ορισμένες βασικές πλάνες η μύθοι που 

έχουν σχέση με την αποτίμηση. Ένας από τους βασικότερους θεωρητικούς και 

πρακτικούς (βλ Damodaran) της αποτίμησης έχει εντοπίσει 13 τέτοιους μύθους η 

πλάνες (Λαζαρίδης, 2005: 36-40). 

Μύθος 1: Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα μόνο 

χρόνια και παρουσιάζουν ζημίες. 

Μύθος 2: Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

Μύθος 3: Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού 

Μύθος 4: Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Μύθος 5: Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται 

εξωγενείς μεταβλητές. 

Μύθος 6: Μια καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της άξιας μιας εταιρίας ισχύει απ 

αόριστο. 

Μύθος 7: H αποτίμηση είναι μια επιστήμη που <<παράγει>> ακριβή αποτελέσματα 

και δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. 

Μύθος 8: Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (κόστος κεφαλαίου =επένδυση χωρίς 

κίνδυνο+beta*ασφάλιστρο κίνδυνου).Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν 
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κινδύνους .Τα beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κίνδυνου 

μπορεί να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια. 

Μύθος 9: Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και 

μέθοδοι διαθέσιμα. 

Μύθος 10: Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της 

άξιας του μετοχικού κεφαλαίου η του κόστους των δάνειων θεωρείται συντηρητική. 

Μύθος 11: Το κεφάλαιο κίνησης (ΚΚ) είναι ίσον με το κυκλοφορούν ενεργητικό 

(ΚΕ) μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(ΒΥ). 

Μύθος 12: Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών 

ροών. 

Μύθος 13: Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Ο όμιλος εταιριών πλαίσιο αποτελείται από δυο εταιρίες οι οποίες έχουν έδρα την 

Ελλάδα και συγκεκριμένα την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE και την 

εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ όπως επίσης και από δυο ακόμη εταιρίες με έδρα 

την Βουλγαρία την εταιρία  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS JSCκαι ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ JSC (Πλαίσιο, 2015). 

 Το ΠΛΑΙΣΙΟ είναι ένας όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται στον χώρο των 

τεχνολογιών από το 1969 θέτοντας υψηλούς στόχους με όραμα για το μέλλον. 

 Όπως προαναφέραμε η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ ιδρύθηκε το 1969 με πρώτο κατάστημα 

στην οδό Στουρνάρη 24 ΑΘΗΝΑΣ σαν ατομική εμπορική  επιχείρηση με ιδρυτή τον 

κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΡΑΡΔΟ και επωνυμία ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

όπου αρχικά είχε σαν δραστηριότητα την λιανική πώληση γραφικής ύλης σε φοιτητές 

και έπειτα την επέκταση των δραστηριοτήτων της με έκθεση τεχνικού εξοπλισμού 

στην οδό Στουρνάρας 19 ΑΘΗΝΑΣ. Έτσι φτάνουμε στο 1979 όπου η εταιρία 

ΠΛΑΙΣΙΟ από ατομική εμπορική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

με την επωνυμία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E. όπου πλέον αρχίζει να συμμετέχει 

ενεργά στον τομέα της πληροφορικής κάνοντας το πρώτο της κατάστημα 

εξειδικευμένο  στον τομέα των υπολογιστών και επεκτείνοντας την με περισσότερα 

καταστήματα σε προάστια των Αθηνων αλλά και σε  κυριότερες πόλεις της Ελλαδος 

όπως την Θεσσαλονίκη το Ηράκλειο την Πάτρα και την Λάρισα. Το 1988 η εταιρία 

ΠΛΑΙΣΙΟ αλλάζει την επωνυμία της σε ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ περιλαμβάνοντας στις δραστηριότητες της και πώλησεις 

αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών  το 1992 προχωρεί στο στήσιμο αλυσίδας 

λιανικής  το 1996 πρωτοπορεί δημιουργώντας ένα σύστημα πωλήσεων –απόστολων 

απευθείας σε πελάτες με καταλόγους που διανέμονται σε οικιακούς χώρους και 

γραφεία υποσχόμενη την παράδοση των προϊόντων σε 24 ώρες δημιουργώντας κατ 

αυτόν τον τρόπο προσωπική επαφή με τους πελάτες   ενώ το 1997 δημιουργεί 

εξειδικευμένο κατάστημα με είδη ζωγραφικής σχεδίου γραφικές τέχνες και μακέτα.  
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Πίνακας 4.1: Κατηγορίες Προϊόντων Πλαισίου 

 

Πηγή: CFA (2014) 

 Όσον αφορά τα ακίνητα που έχει στην διάθεση της η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ 

COMPUTRESAEBE κάποια από αυτά είναι αρχικά ένα ακίνητο αποθήκευσης και 

διανομής 4000 τμ ένα πολυκατάστημα 2500 τμ και έπειτα μια μονάδα εφοδιαστικής 

διανομής 22.500 τμ στην Μαγούλα Αττικής. 

4.1.1 ΜΑΡΚΕΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Τurbo-X, η Hewlett Packard, η Intel, Sentio, Sharp, Western Digital, Samsung, Sony, 

Epson,work, 3M, Albatron, AMD, ΠΑ, Β-Fancy, 

Chaintech, δημιουργικό, Eizo, JVC, Konica Minolta, Acer, Avery Zweckform, 

Aviete, Q-Connect, Cosmote, ΕΑ, η Hyundai, η Logitech, Microsoft, 

Netgear, η Nokia, η OTEnet, η Pioneer, Rotring, Sentio, Sentry, η Siemens, Sony 

Ericsson, Toshiba, Vivodi, Vodafone, Αddison, και 

ένα ευρύ φάσμα άλλων επώνυμων προϊόντων. 

 

4.1.2  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑMΜΑ 

 

Βασική επιδίωξη της εταιρίας όσον αφορά το οργανόγραμμα της είναι η άμεση 

επίλυση των προβλημάτων με ταχείες λύσεις και για αυτόν τον λόγο η δομή  

οργάνωσης είναι γραμμική και όχι πυραμοειδής με  όλα τα γραφεία να βρίσκονται σε 
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έναν ενιαίο χώρο (CFA, 2014). Επίσης στόχος της διοίκησης του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ 

είναι η συνεχής εκπαίδευση-ενημέρωση του προσωπικού θετικό περιβάλλον εργασίας 

και η σταθερότητα των μισθών προσωπικού. 

 

4.1.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
 

• Η πρωτοποριακή διαχειριστική προσέγγιση με την ενοποίηση και 

αλληλοεπίδραση των υπηρεσιών. 

• Η άριστη  σχέση της εταιρίας κατασκευής και πωλήσεων με στόχο το 

καλύτερο αποτέλεσμα για τον τελικό αγοραστή. 

• Η συνεχής βελτίωση και αλλαγή του κάθε τμήματος της εταιρίας. 

• Η έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών ξεπερνώντας τα συνηθισμένα με 

καινοτόμες ιδέες. 

• Η ενίσχυση των αποκλειστικών brand-name της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ όπως 

TURBOX, QCONNECT, WORK, SENTIOκαι DOOP. 

• H συνεχής διαπραγμάτευση της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ με τους προμηθευτές για 

την επίτευξη καλύτερων προσφορών και εκπτώσεων με πληρωμή σε μετρητά 

του εγχωρίου αγοραστικού κοινού. 

• Η εξαιρετική σχέση τιμής και ποιότητας. 

• Ο μοντέρνος σχεδιασμός. 

• Η υποδειγματική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 

 

4.1.4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Οι τρόποι πωλήσεων της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ πραγματοποιούνται μέσω των 

καταστημάτων του διαδικτύου  μέσω προσωπικής τηλεφωνικής  εξυπηρέτησης 

των πελατών όπως επίσης προσαρμοσμένη στις νέες μορφές επικοινωνίας 

χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την δυναμική της 

παρουσία στην αγορά. 

 
4.1.5  ΣΚΟΠΟΣ/ΣΤΟΧΟΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 
Η αποστολή της εταιρίας είναι η διατήρηση της ηγετικής της θέση στις πωλήσεις 

των υπολογιστών και εξοπλισμού γραφείου, με στόχο την αύξηση της μερίδας  

αγοράς της και την ενίσχυση της θέσης της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και 

της  ψηφιακής τεχνολογίας. Η εταιρεία πραγματοποιεί επιχειρηματική αποστολή , 
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επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο είναι και ο πιο 

σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης της, και χτίζει ισχυρές και αξιόπιστες 

σχέσεις με τους πελάτες και τους επενδυτές της.  

 Η καινοτομία, η θέληση, ο ενθουσιασμός και η εμπιστοσύνη 

είναι συνώνυμη με την προσπάθειά της. 

 
4.1.6  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
 
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας ΠΛΑΙΣΙΟ είναι αφενός η 

συνεργασία της με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως επώνυμων 

τεχνολογικών προϊόντων και αφετέρου η έμφαση της στην ανάπτυξη των 

προϊόντων της με αποκλειστική επωνυμία σε όλες τις κατηγορίες. 

Στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας η TURBOXLINEπροσφέρει 

μια μεγάλη γκάμα προϊόντων για να καλύψει την κάθε ανάγκη του αγοραστή της. 

Η TURΒΟ Χ DESKTOPS είναι από τις κορυφαίες σε πώλησεις στην Ελλάδα και 

ενώ το TURBOX LAPTOPSείναι τρίτο στις πώλησεις όπου η TURBOX σαν 

επωνυμία γενικά έχει αποκλειστικό εμπορικό σήμα το ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 

 Oι λόγοι που καθιστούν τα προϊόντα TURBOX δημοφιλή στην ελληνική αγορά 

είναι οι εξής: 

Α.  η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να επιλέξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του υπολογιστή που τον ενδιαφέρει προς αγορά,  

Β.  η διαμόρφωση τιμολογιακής άξιας ανάλογα με τις ανάγκες του, 

Γ.  οι ανταγωνιστικές τιμές,  

Δ. η άμεση παράδοση καθώς επίσης και 

Ε. οι δωρεάν υπηρεσίες σύμβουλων αναβάθμισης ανάλογα με τις ανάγκες του 

τελικού χρηστή. 

 Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι η εγχώρια αγορά των Η/Υ εμφανίζει 

σημάδια σταθεροποίησης και έπειτα από δύο συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα και 

αριθμούς που παραπέμπουν σε στιγμές πριν το 2000, το τρίτο τρίμηνο του 2013 

παρουσίασε θετικά νούμερα. Η αγορά Η/Υ αυξήθηκε κατά 6,8 %, 41.000 

υπολογιστές διατέθηκαν στην αγορά σε σύγκριση με τους 38.484 του 

προηγούμενου έτους. Η μάρκα Turbo-X παρέμεινε στη δεύτερη θέση και το 

μερίδιό της ήδη έχει φτάσει το 14,5 % όταν το περασμένο έτος ήταν 15,4 % το 

οποίο σημαίνει ότι η εταιρεία χάνει ένα ποσοστό της τάξης του 0,6 % σε ετήσια 

βάση.  
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Διάγραμμα 4.2: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

 
 
 
Διάγραμμα 4.3: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 
 

 
 
 
4.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Όσον αφορά την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε ένα ιδιαιτέρως 

κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχειά που προέρχονται από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία το τρίτο τρίμηνο του 2014 το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 

της χώρας κατέγραψε θετική άνοδο για πρώτη φορά από συνεχείς αρνητικές 

επιδόσεις από τις αρχές του 2010.Συμφωνα με το διάγραμμα παρατηρούμε την αργή 

αλλά σταδιακή άνοδο του ΑΕΠ από το 2010 μέχρι το 2014 χρόνια τα όποια 

μακροοικονομικά χαρακτηριστήκαν από αυστηρή λιτότητα και αυστηρά 

δημοσιονομικά μέτρα. Με προσωρινά στοιχειά της ΕΛ.ΣΤΑΤ το ΑΕΠ στο 3 τρίμηνο 

βελτιώθηκε κατά 0,7% και αυτό οφείλεται διότι το συγκεκριμένο τρίμηνο Ιούλιο-
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Σεπτέμβριο ελέω τουρισμού βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις σε όλους τους 

κλάδους. 

Διάγραμμα 4.4: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ, 2009-2014 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, trading economics 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η πολιτική και οικονομική κατάσταση κατά το έτος 2014 

προκαλεί προβληματισμό και αυτό γιατί αφενός η ανεργία κυμαίνεται περί του 27% 

ποσοστό αρκετά υψηλό για χωρά του δυτικού κόσμου και αφετέρου τα πολλαπλά 

δημοσιονομικά μετρά όπως μειώσεις μισθών συντάξεων καθώς και επιβολή επιπλέον 

και υψηλής φορολόγησης (ΕΝΦΙΑ έκτακτη εισφορά) μετρά τα όποια έχουν ως 

αποτέλεσμα για  την ελληνική οικονομία  την χαμηλή ρευστότητα στην αγορά 

προκαλώντας επιπρόσθετες δυσκολίες. Παράλληλα τα παραπάνω μετρά δημιουργούν 

δυσκολίες και στις επενδύσεις αποθαρρύνοντας εγχώριους και ξένους επενδυτές 

επενδύσεις που η χωρά έχει ανάγκη όσο ποτέ και για την ανάπτυξη της αλλά και για 

την αντίστροφη του αρνητικού κλίματος. Σε πολίτικο επίπεδο η κατάσταση  που την 

χαρακτηρίζει είναι ανησυχητική και ασταθείς και αυτό γιατί με τις τρέχουσες 

εξελίξεις του Νοέμβριου-Δεκεμβρίου μας δείχνουν πως η χωρά θα αργήσει να κάνει 

την πολυσυζητημένη έξοδο από το μνημόνιο με τους πιστωτές από την μια να ζητάνε 

επιπλέον μετρά διότι δεν έχουν πειστεί από τα θετικά αποτελέσματα και τα κόμματα 

από την άλλη φοβούμενοι το πολίτικο κόστος να αρνούνται να τα λάβουν. 

 Επίσης στο θέμα του πληθωρισμού η χωρά παρουσιάζει μια αποπληθωριστική φάση 

από το 2013.Οπως παρατηρούμε και στο διάγραμμα οι μεταβολές σε επίπεδο τιμών 

παραμένουν σε αρνητικό έδαφος με την πιο πρόσφατη μέτρηση του Οκτώβριου να 



 Σελίδα 37 
 

ανακοινώνεται στο ύψος του -1,7% όπου βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

κυριότερος λόγος ύπαρξης αρνητικού πληθωρισμού είναι η μείωση των τιμών του 

πετρελαίου και των συναφών προϊόντων .Αντίθετα στα περισσότερα καταναλωτικά 

αγαθά δεν παρατηρείται μείωση τιμών και ειδικά στα αγαθά πρώτης ανάγκης η 

αίσθηση των καταναλωτών είναι πως υπάρχουν περιπτώσεις αύξησης τους. Τα 

παραπάνω οφείλονται κυρίως στον χαμηλό επίπεδο ανταγωνισμού καθώς και των 

στρεβλώσεων που υφίστανται λογω προστατευτικών μέτρων. Με το πολίτικο κόστος 

να επηρεάζει τις τελικές αποφάσεις η ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές  σε όλους 

τους κλάδους βρίσκει ισχυρή αντίσταση. 

Διάγραμμα 4.5: Εγχώριος πληθωρισμός, 2009-2014 
 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, trading economics 

 Τέλος εν αντιθέσει με τους ξένους πιστωτές πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως η χωρά 

βρίσκεται σε θετική πορεία και ότι σταδιακά θα αρχίσει η έξοδος της στις διεθνείς 

αγορές. Σε πρόσφατη μελέτη μάλιστα της Διεύθυνσης οικονομικών μελετών της 

Alpha Bank αναδεικνύει την πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής καταδεικνύοντας 

την εκτίμηση των πιστωτών περί ύπαρξη δημοσιονομικού κενού το 2015 κάνοντας 

λόγο η συγκεκριμένη μελέτη και για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3% του 

ΑΕΠ χωρίς την ανάγκη λήψης νέων μέτρων. Ένα άλλο ζήτημα που αποτελεί πεδίο 

σύγκρουσης με την τρόικα είναι η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένες 

κατηγορίες που θα έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα πιο μειωμένη ζήτηση χάνοντας 

έτσι το δημόσιο ακόμα περισσότερα έσοδα. Σε συμπέρασμα των προαναφερθέντων 

θα λέγαμε πως με βάση τους αριθμούς η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά 
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ανόδου και πως η λήψη νέων μέτρων πρέπει να αποφευχθεί γιατί θα δημιουργήσουν 

ασφυκτικες πιέσεις και πολιτική αναταραχή. 

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER 

Η ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος του ομίλου πλαίσιο είναι σημαντική και 

συνήθως γίνεται με τη βοήθεια των πέντε παραγόντων του μοντέλου PORTER τους 

οποίους παράγοντες θα αναλύσουμε παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 4.6: Ανάλυση 5 Δυνάμεων του Porter 

Α) Απειλές της νέας εισόδου 

 Ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας  που δραστηριοποιείται η εταιρία 

Πλαίσιο έχει πολλά εμπόδια εισόδου στην αγορά όπου το σημαντικότερο είναι τα 

κεφάλαια που απαιτούνται (βάσει έρευνας απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε όλες 

τις οργανωτικές λειτουργιές) 

Β) Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

 Στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και τεχνολογιών η διαπραγματευτική δύναμη των 

κατασκευαστριών-προμηθευτών εταιριών όπως η Apple Toshiba Sony Samsung LG  



 Σελίδα 39 
 

acer Blackberry HTC Nokia είναι πολύ σημαντική με δεδομένο βεβαία πως τα 

προϊόντα των παραπάνω κατασκευαστών έχουν το καθένα έναν ξεχωριστό 

τεχνολογικό χαρακτήρα. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικονομική κρίση 

επηρεάζει την διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών(θέματα όπως 

οικονομικής δυσχέρειας αλλά και εμπιστοσύνης) ωστόσο η επιτυχής και ταυτόχρονα 

δυναμική πορεία της εταιρίας Πλαίσιο σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα που 

την διακρίνει μπορεί και έχει το προνόμιο των εμπορικών συναλλαγών έναντι των 

ανταγωνιστών της. 

Γ) Διαπραγματευτική δύναμη των πελατών  

 Το μέγεθος και η σημασία της εταιρίας Πλαίσιο απέναντι στους πελάτες αποτελεί 

πολύ σημαντικό παράγοντα έτσι η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών να είναι 

ισορροπημένη. Οι πελάτες είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τους όρους της 

πώλησης προϊόντων και τις τρέχουσες τιμές τους με αποτέλεσμα να επιδιώκουν 

χαμηλές τιμές με την καλύτερη ποιότητα και λειτουργιά των προϊόντων. 

Δ) Ο ανταγωνισμός στη βιομηχανία 

 Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει μια πτωτική τάση(κλείσιμο 

καταστημάτων λιανικής πώλησης)η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας είναι γενικά σε υψηλό επίπεδο. Οδηγούμαστε 

σε αυτό το συμπέρασμα λογω των ειδικών χαρακτηριστικών που διακρίνει τους 

ανταγωνιστές του ιδίου κλάδου (πχ επιχειρήσεις με παρόμοια χωρητικότητα και 

μέγεθος)σε συνδυασμό με τους στόχους των εταιριών να αυξήσουν το μερίδιο της 

αγοράς τους μέσω διαφόρων μέτρων (πχ μείωση των τιμών) καθώς επίσης και με την 

αρκετά μεγάλη δυσκολία εξόδου από τον κλάδο λόγω των μεγάλων επενδύσεων σε 

κτίρια  εγκαταστάσεις και  της διαφημιστικής εκστρατείας. 

Ε) Απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

4.4 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ: ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ανάλυση S.W.O.T. προήλθε από την έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε στο Stanford Research Institute την δεκαετία 1960-1970 

(Γεωργόπουλος Ν., 2004) . Η στροφή προς την ανάλυση S.W.O.T. πήγαζε από την 

ανάγκη να ανακαλυφθεί η αιτία αποτυχίας του επιχειρησιακού σχεδιασµού. Το 
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πρώτο υπόδειγµα της SWOT δηµοσιεύθηκε το 1966 και ήταν βασισµένο στην έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε στο «Erie Technological Corp». H ανάλυση S.W.O.T. 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο 

στο στρατηγικό µάνατζµεντ και αποσκοπεί στο να διαγνώσει τις δυνάμεις και 

τις αδυναµίες της επιχείρησης σε συνδυασµό µε τις ευκαιρίες και απειλές 

που αντιµετωπίζει στον κλάδο της. Η ανάλυση βασίζεται στη βασική αρχή του 

στρατηγικού µάνατζµεντ ότι µια αποτελεσµατική στρατηγική προσαρµόζει τις 

δυνατότητες της επιχείρησης (δυνάμεις, αδυναµίες) στο εξωτερικό της περιβάλλον 

(ευκαιρίες, απειλές). Ας σηµειωθεί ότι η ανάλυση αυτή είναι πολύ εύκολη στη χρήση 

της και παρέχει κάποια γενική εικόνα της στρατηγικής κατάστασης της 

επιχείρησης. Αποτελείένα σημαντικό εργαλείο που αποσκοπεί στην διάγνωση των δυ

νάμεων και των αδυναμιών ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε συνδυασμό με 

τις ευκαιρίες και τις απειλές που αυτό έχει να αντιμετωπίσει στον κλάδο του.  

 Οπότε το SWOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν κενά και αντιστοιχίες 

μεταξύ ικανοτήτων και πόρων ενός επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος (Wheelen, Hunger, 1998). Παρατίθενται οι δυνάμεις και οι αδυναμίες 

μίας επιχείρησης, που προκύπτον από το εσωτερικό της περιβάλλον, καθώς και οι 

ευκαιρίες και απειλές, που καθορίζονται από το εξωτερικό της περιβάλλον (Σιώμκος, 

2004).  

Δυνάμεις  

Μία δύναμη είναι σημαντική για μία επιχείρηση μόνο όταν μετατραπεί σε ικανότητα, 

καθώς τότε επιτυγχάνει σε μεγαλύτερο βαθμό την ικανοποίηση των επιθυμιών των 

καταναλωτών από ότι οι ανταγωνιστές της (Σιώμκος, 2004).  

 

Αδυναμίες  

Μία επιχείρηση πρέπει να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις ή, αν το 

προηγούμενο καθίσταται αδύνατο, να τις ελαχιστοποιεί, καθώς αν δε μεταβληθούν 

προς το καλύτερο, καταλήγουν να αποτελούν περιορισμούς για αυτήν (Σιώμκος, 

2004).  

 

Ευκαιρίες  

Η ανίχνευση του περιβάλλοντος πραγματοποιείται με βασικό στόχο τον εντοπισμό 

των νέων ευκαιριών marketing, όπου μία επιχείρηση μπορεί να αποδώσει επικερδώς 
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δημιουργώντας έτσι, τη μεγαλύτερη αξία πελάτη και διατηρώντας τη διαχρονικά 

(Kotler, 2000).   

 

Απειλές  

Ως απειλή ορίζεται η πρόκληση που προκύπτει από μία ανεπιθύμητη εξελικτική 

πορεία στο εξωτερικό περιβάλλον όπου, αν η επιχείρηση δεν καταφέρει να την 

αποφύγει ή να την ελαχιστοποιήσει, θα υπάρξει πτώση στις πωλήσεις ή στα κέρδη 

(Kotler, 2000).  
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Πίνακας 4.7: S.W.O.T. ανάλυση/ Εταιρεία Πλαίσιο 

Ε
Σ
Ω
Τ
Ε
Ρ
ΙΚ

Ο
Ι 
Π
Α
Ρ
Α
Γ
Ο
Ν
Τ
Ε
Σ

 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Τεχνική υποστήριξη (εγκατάσταση , 
τηλεφωνική επίλυση προβλημάτων, 
υποστήριξη Η/Υ, υπηρεσίες υποστήριξης 
ιστοσελίδας) 

Μειωμένες αποδοχές στην περίοδο της 
κρίσης- πολιτικό κόστος 

Συμβουλευτικός χαρακτήρας κατά την 
πώληση 

Μείωση των πωλήσεων 

Ακαδημία, ιστότοπος, ραδιόφωνο πλαισίου Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών 
επενδύσεων 

Πολλαπλά κανάλια ( τουλάχιστον 6 ανά 
μήνα από τον κατάλογο προϊόντων , 
υπηρεσίες κλήσεων και 3 ιστοσελίδες) 
 

Περιορισμένη εξωστρέφεια 

Πολλαπλά προϊόντα (18.000 είδη 
τεχνολογίας, χαρτικά, είδη γραφείου, 
gadgets) 

Ύφεση 

Μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών προϊόντων  
Ειδικευμένο και καλά εκπαιδευμένο 
προσωπικό 

 

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και 
εμπιστοσύνης 

 

Πολλαπλή προσέγγιση πελατών ( 110.000 
συμβόλαια την ημέρα, 160.000 ενεργές 
επιχειρήσεις/ πελάτες, Ελληνική εθνική 
υπηρεσία) 

 

Ε
Ξ
Ω
Τ
Ε
Ρ
ΙΚ

Ο
Ι 
Π
Α
Ρ
Α
Γ
Ο
Ν
Τ
Ε
Σ

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
Ανταγωνιστική θέση (Ελλάδα & 
Βουλγαρία) 

Κύριοι ανταγωνιστές (e-shop, 
Κωτσόβολος, Multirama, Public, 
MediaMarkt) 

Κατασκευή κατόπιν παραγγελίας &Turbo-x Ασταθή δημοσιονομική πολιτική 
Αύξηση της χρήσης Η/Υ Αύξηση λειτουργικών εξόδων 
Ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης/ socialmedia 

Eπιτάχυνση της κυβέρνησης να 
υλοποιήσει σημαντικές διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις 
 

Επενδύσεις σε υποδομές- με χρήση 
μετρητών 

Πολυεθνικές εταιρίες με ισχυρή 
παρουσία και υψηλό κεφάλαιο 

Επέκταση σε άλλες Βαλκανικές χώρες – 
αύξηση μεριδίων αγοράς 

 

Ανανέωση καταστημάτων λιανικής 
πώλησης και κανάλια πωλήσεων 

 

Γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές  
Παροχή wi-fi/ αύξηση ευρυζωνικής 
διείσδυσης 

 

 
Πηγή: CFA (2014) 
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4.5 ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014. 

Κάποια από τα σημαντικά γεγονότα τα όποια έλαβαν χωρά με χρονική σειρά κατά 
την χρήση 2014 σε επίπεδο ομίλου και εταιρίας καθώς και η όποια επίδραση τους 
στις  οικονομικές καταστάσεις είναι τα κατωθι 

1. αυξηση των κερδών και του μεριδίου αγοράς εξαιτίας των παρακάτω 
βασικών κινήσεων                                                

• Εισαγωγή του private brand turbox σε δυο βαριές κατηγορίες :των 
τηλεοράσεων και των κινητών 

• Την σημαντική ενίσχυση του turbo –xστην κατηγορία των tablets 
• Την διεύρυνση γκάμας και ενεργειών στα σχολικά είδη και 

• Την επένδυση σε τηλεοπτική διαφήμιση για πρώτη φορά στην ιστορία του 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ. 

2. Συμμετοχη σε διαγωνιστικές διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

 Η συμμέτοχη της εταιρίας στις εν λογω διαγωνιστικές διαδικασίες είναι πάντοτε 
στοχευόμενη και υλοποιείται με συστηματική προετοιμασία που εκπονείται από το 
αρμόδιο τμήμα που διαθέτει η εταιρία. 

4.6 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

4.6.1 Κινδυνος επιτοκίου 

Σε 5.645 χιλ (9.979 χιλ την 31/12/2013) ανέρχεται ο μακροπρόθεσμος ομολογιακός  

δανεισμός  του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ την 31/12/2014 ενώ ο αντίστοιχος βραχυπρόθεσμος 

σε 4.334 χιλ (4.284 χιλ 31/12/2013).Τέλος όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο 

τραπεζικό δανεισμό είναι μηδενικός όπως και την χρήση του 2013. 

 Παρακάτω θα παρουσιάσουμε την ευαισθησία του αποτελέσματος της περιόδου 

καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια μεταβολή του επιτοκίου της τάξης του +-1%. 

Α. Με αύξηση επιτοκίων κατά 1% θα έχουμε επιβάρυνση κατά 74 χιλ για 

την χρήση του 2014 και κατά 111 χιλ για την χρήση 2013 στα 

αποτελέσματα χρήσης και στα ιδία κεφάλαια του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Β. Με μείωση επιτοκίων κατά 1% θα έχουμε αύξηση κατά 74 χιλ για τη 

χρήση του 2014 και κατά  111 χιλ για την χρήση του 2013 στα 

αποτελέσματα χρήσης και στα ιδία κεφάλαια του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 Σε ένα γενικότερο πλαίσιο λογω του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος 

καθίστανται δύσκολος ο ακριβείς  προσδιορισμός της πορείας των επιτοκίων  
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δανεισμού όποτε η διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία των επιτοκίων για να 

προβεί σε απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του κίνδυνου αυτού. Σε κάθε  

περίπτωση  η περιορισμένη έκθεση του ομίλου σε δανειακά κεφάλαια καθιστά μια 

μεταβολή  των επιτοκίων μη σημαντική για τα αποτελέσματα του. Τέλος σημειώνεται 

πως τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου και κατά την 31/12/2014 

υπερκαλύπτουν το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού. 

4.6.2 Πιστωτικος κίνδυνος  

Λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου του ομίλου ο πιστωτικός κίνδυνος 

δεν έχει σημαντική συγκέντρωση   σε κάποια από τα συμβαλλόμενα μέρη διότι οι 

λιανικές πωλησεις πραγματοποιούνται τοις μετρητοίς η μέσω πιστωτικών καρτών ενώ 

όσον αφορά τις χονδρικές πώλησης ο όμιλος με βάση τις εσωτερικές αρχές 

λειτουργιάς του χορήγει πίστωση εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική 

ικανότητα των πελατων.Επισης υπάρχει και ασφάλιση μέρος των απαιτήσεων από 

πελάτες. 

 Τακτική της εταιρίας είναι ο διαχωρισμός του πελατολογίου της σε 

κατονομαζόμενους με υπόλοιπο άνω των 40.000 ευρώ και σε μη κατονομαζόμενους 

με υπόλοιπα από 1500 ευρώ έως 39.999 ευρω. Στις δυο αυτές κατηγορίες η εταιρία  

συμμετέχει στον πιστωτικό κίνδυνο με ποσοστό 15%.Τα υπόλοιπα του δημόσιου δεν 

αποτελούν αντικείμενο ασφάλισης. 

 Την 31.12.2014 το σύνολο των πελατών και των λοιπών εμπορικών απαιτήσεων 

πλην της θυγατρικής για τον όμιλο και την εταιρία ήταν 26.435 χιλ ευρώ και 25.484 

χιλ ευρώ ενώ η πρόβλεψη επισφαλών πελατών –χρεωστών έφτασε τις 6.865 χιλ ευρώ 

και 6.794 χιλ ευρώ για τον όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα. 

 Θα πρέπει να επισημανθεί η μείωση της τρέχουσας χρήσης του ποσοστού 

σχηματισθείσας πρόβλεψης επί των απαιτήσεων σε 26% έναντι 32,2% το 2013 

καθόσον η σύνθεση των απαιτήσεων στην τρέχουσα χρήση  περιλαμβάνει σε 

μεγαλύτερο ποσοστό μη καθυστερούμενες και βέβαιες ως προς την είσπραξη 

απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση  το ύψος των απαιτήσεων ελέγχεται από την διοίκηση 

σε τακτά χρονικά διαστήματα  λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα και τις 

τρέχουσες τάσεις κάθε φορά της αγοράς ακλουθώντας πάντοτε συντηρητική 
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προσέγγιση που έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό προβλέψεων να είναι υψηλό ο δε 

σχετικός κίνδυνος να είναι ελεγχόμενος. 

 Το χρεωστικό υπόλοιπο της εταιρίας plaisio computers JSC προς την μητρική εταιρία 

πλαίσιο computersΑ.Ε.Β.Ε. στις 31/12/2014 ανέρχονταν σε 504 χιλ ευρώ. Η διοίκηση 

της εταιρίας θεώρει ότι το προαναφερθέν χρεωστικό υπόλοιπο δεν παρουσιάζει 

κίνδυνο μη είσπραξης για την εταιρία δεδομένου ότι η plaisiocomputers JSCελέγχεται 

κατά 100% από την μητρική εταιρία. 

  4.6.3 Κίνδυνος αποθεμάτων –προμηθευτών 

Όσον αφορά τον κίνδυνο αποθεμάτων ο όμιλος λαμβάνει όλα τα μετρά  όπως 

ασφάλιση φύλαξη  για την ελαχιστοποίηση του κίνδυνου  και από ενδεχόμενες ζημίες  

λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές κλοπές κτλ. Παράλληλα 

εξαιτίας της δραστηριοποίησης του ομίλου στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας η 

διοίκηση προσαρμόζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία των αποθεμάτων σχηματίζοντας τις κατάλληλες προβλέψεις  όπου ο κίνδυνος 

της τεχνολογικής απαξίωσης είναι μεγάλος  έτσι ώστε στις οικονομικές καταστάσεις 

να απεικονίζονται στην πραγματική τους αξία. 

 Την 31/12/2014 το σύνολο των αποθεμάτων ήταν 51.261 χιλ ευρώ και 50.284 χιλ 

ευρώ ενώ η πρόβλεψη απαξίωσης ήταν 11.770 χιλ ευρώ και 11.757 χιλ ευρώ για τον 

όμιλο και την εταιρία αντίστοιχα. Την 31/12/2013 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 40.824 

χιλ ευρώ και 40.140 χιλ ευρώ για τα αποθέματα και 10.315 χιλ ευρώ και 10.294χιλ 

για πρόβλεψη απαξίωσης . 

 Στην χρήση του 2014 ο όμιλος ενίσχυσε τα αποθέματα του για την ευχερή διάθεση 

των  νέων προϊόντων της  στην αγορά λόγω του εμπλουτισμού τους ενώ παράλληλα 

λογά της συντηρητικής πολιτικής από τη μια και την αξιολόγηση της ταχύτητας 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων από την άλλη προέβει σε περαιτέρω αύξηση του 

πόσου της πρόβλεψης απομείωση των αποθεμάτων. 

 Τέλος ο κίνδυνος των προμηθευτών θεωρείται μη σημαντικός διότι πάγια πολιτική 

της διοίκησης είναι η μη εξάρτηση του ομίλου από προμηθευτές που να ξεπερνούν το 

10% των συνολικών προμηθειών (πλην μιας περίπτωσης που ανέρχεται στο 12%). 
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4.6.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας 

των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η πλειοψηφία των συναλλαγών και 

των υπολοίπων του Ομίλου είναι σε €. Παράλληλα, ο Όμιλος διατηρεί καταθέσεις σε 

ξένο νόμισμα, ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του ευρω 

νόμισμα. Επίσης, ο Όμιλος, εφόσον είναι αναγκαίο, προβαίνει σε αντιστάθμιση του 

συναλλαγματικού κινδύνου μέσω σύναψης συμβάσεων παραγώγων, αλλά δεν κάνει 

χρήση της λογιστικής της αντιστάθμισης. 

 Η Διοίκηση παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται 

να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων. Η 

δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Βουλγαρία δε θεωρείται ότι επηρεάζει τον υπό 

εξέταση κίνδυνο, καθώς η ισοτιμία του βουλγάρικου νομίσματος με το ευρω είναι 

σταθερή. 

   
4.6.5 Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο Όμιλος διατηρεί πολύ υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, έχει λάβει ομολογιακά δάνεια 

και έχει εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί 

τον κίνδυνο ρευστότητας. Ο Όμιλος χαίρει υψηλής αξιοπιστίας τόσο έναντι των 

Τραπεζών, όσο και έναντι των προμηθευτών του, λόγω της 45ετους και πλέον 

δυναμικής πορείας του στην ελληνική αγορά.  

 Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 

31η Δεκεμβρίου 2013 αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Σελίδα 47 
 

Πίνακας 4.8: Ληκτότητα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων   
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 Το σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια 

κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι 

υποχρεώσεις από φόρους. 

 Με βάση τα ως άνω δεδομένα και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης αποπληρωμής 

των εν λόγω υποχρεώσεων μέσω της ευρύτατης ρευστότητας του Ομίλου, αλλά και 

των θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών του, κατά την παρούσα χρονική στιγμή 

και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος εκτιμάται ως ελεγχόμενος. Το 

σύνολο των υποχρεώσεων προς προμηθευτές είναι βραχυπρόθεσμες. Στην ίδια 

κατηγορία περιλαμβάνονται οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και οι 

υποχρεώσεις από φόρους. 

 Με βάση τα ως άνω δεδομένα και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης αποπληρωμής 

των εν λόγω υποχρεώσεων μέσω της ευρύτατης ρευστότητας του Ομίλου, αλλά και 

των θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών του, κατά την παρούσα χρονική στιγμή 

και για την επόμενη χρήση, ο συγκεκριμένος κίνδυνος εκτιμάται ως ελεγχόμενος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 

5.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Τα βασικά σταδία που θα ακολουθήσουμε για την αποτίμηση του ομίλου πλαίσιο 

είναι τα κάτωθι: 

Α) Υπολογισμός του ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) 

για τον προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού προεξόφλησης στο διάστημα της 

πρόβλεψης. 

Για τον υπολογισμό του WACC θα προϋπολογίσουμε  

• Το κόστος   ιδίων κεφαλαίων 

• Το κόστος δανειακών κεφαλαίων 

Β) Υπολογισμός των προβλεπόμενων ταμειακών ροών 

Γ) Αποτίμηση βάσει λειτουργικών ροών 

Δ) Αποτίμηση βάσει ελεύθερων ροών 

5.2 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Βασικός τύπος για να υπολογίσουμε το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι ο τύπος του 

CAPM (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf) όπου 

E(r)=Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης μιας μετοχής 

+, =Η απόδοση του χρογραφου με μηδενικό κίνδυνο (μπορεί να θεωρηθεί ως η 

απόδοση ενός ομολογου) 

Rm=Η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

Rm--Rf=ERP (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

Β=Ο συντελεστής beta της μετοχής δηλαδή ο συντελεστής μεταβλητότητας της 

μετοχής. 
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 Συγκεκριμένα για τον όμιλο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERSως ελάχιστο απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης δηλαδή την απόδοση χωρίς κίνδυνο θα στηριχτούμε στην 

απόδοση του δεκαετούς ομόλογου του ελληνικού δημόσιου και ειδικότερα τη μέση 

3μηνιαια απόδοση τους συμφώνα με τα στοιχειά της ευρωπαϊκής κεντρικής 

τραπεζας.Ετσι έχουμε: 

Πίνακας 5.1: Απόδοση 10 έτους ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου 

ΑΠΟΔΟΣΗ 10 ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ   

 ΟΚΤ.2014                   ΝΟΕ.2014                           ΔΕΚ 2014 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

    7,26%                          8,10%                                   8,42% 7,92% 
 

Συνεπώς:  +, = 7,92 

Πηγή: ECB (2015) 

 Όσον αφορά την αναμενόμενη απόδοση της εγχώριας  αγοράς που δραστηριοποιείται 

η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS θα λαβουμε υποψιν τον δεικτη FTSE medium and small 

cap που αφορα τους τελευταίους δώδεκα μήνες (Euro2day, 2015). 

Έτσι έχουμε: Rm=11.94% 

Σχετικά με το ασφάλιστρο κίνδυνου αγοράς ERPδεν προκύπτει  διεθνής συμφωνία 

για την ελληνική αγορά ιδιαιτέρως μετά τις εξελίξεις (αβεβαιότητα στο πολίτικο και 

οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας με διαφαινόμενες τις εκλογές τον Ιανουάριο)που 

οδήγησαν τις αποδόσεις του Ελληνικού ομόλογου στα ύψη όπως βλέπουμε 

παραπάνω. Συμφώνα και με την δική μας μελέτη όπου αφαιρώντας την αναμενόμενη 

απόδοση της αγοράς11,94 % με την μέση  απόδοση του τελευταίου τρίμηνου 7,92% 

προκύπτει ERP=4,02%. 

 Τέλος για τον συντελεστή ΒΕΤΑ συμφώνα με επίκαιρα δημοσιεύματα εκτιμάται 

στην τιμή των 0,68 (Euro2Day, 2014). 

Με βάση τα προαναφερθέντα προκύπτει το κόστος κεφαλαίου ως εξής 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων = 7,92% + 0,68 * (11.94% - 7.92%) = 10.65% 
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5.3 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Για το κόστος των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ λάβαμε υπόψη την 

διακύμανση του επίπεδου των επιτοκίων. Έτσι συμφώνα με τις οικονομικές 

καταστάσεις και τα ετήσια δελτία του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ το μέσο περιθώριο των 

επιτοκίων κυμαίνεται μεταξύ του 3,5% και 4% πέραν του επιτοκίου άνευ κινδυνου. 

Για λογούς συντηρητικότητας θα λάβουμε το 4% ως περιθώριο. 

Επομένως  το κόστος δανειακών κεφαλαίων έχει ως εξής 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων = Rf + spread = 7.92% + 4% = 11.92%. 

 Παρατηρώντας το κόστος δανειακών κεφαλαίων αντιλαμβανόμαστε την άμεση 

αντίδραση των διεθνών επενδυτών  στις πολιτικές εξελίξεις που έλαβαν χωρά στην 

Ελλάδα(ανάδειξη πρόεδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπου ουσιαστικά 

ισοδυναμεί με επερχόμενες εθνικές εκλογές)όπου λόγω αυτής της οικονομικής 

αβεβαιότητας  η απόδοση του ομόλογου με μηδενικό κίνδυνο είναι χαμηλότερο του 

τρέχοντος. 

 Τέλος, σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα επίπεδα του 5% - 6%  το επιτόκιο των 

ελληνικών ομολόγων σε βραχυπρόθεσμο διάστημα θα δυσκολευτεί η Ελληνική 

οικονομία να το ανάκτηση. 

5.4 ΤΕΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) 

 Για τον υπολογισμό του wacc θα επιλέξουμε ως συστατικά στοιχειά  το μέσο 

ποσοστό ιδίων και ξένων κεφαλαίων ανατρέχοντας στο παθητικό των ισολογισμών 

του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ των τελευταίων 5 χρήσεων 2010 έως 2014 το μέσο ποσοστό 

φόρων των ιδίων χρήσεων όπου κυμαίνεται στο 30% το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

όπου βρήκαμε παραπάνω και τέλος το κόστος δανειακών κεφαλαίων για να 

καταλήξουμε στον τύπο του wacc που ισούται  με (ποσοστό ιδίων * κόστος ιδίων) + 

(ποσοστό ξένων χ κόστος ξένων) * (1 - ποσοστό φόρου). 

 Συνεπώς έχουμε Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων ( = ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ/ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ + ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 2010-2014 :  51% 
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Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων ( = ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 2010-2014:   49% 

Μέσο ποσοστό φόρων 2010-2014:                                            30% 

Κόστος ιδίων κεφαλαίων:                                                          10,65% 

Κόστος ξένων κεφαλαίων:                                                         11,92% 

(0.49 * 0,1065) + (0.51 * 0,1192) * (1- 0,3) = 0,0948 = 9,48% 

 Όποτε το μέσο ποσοστό wacc που θα χρησιμοποιηθεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο 

είναι έσο με 9,48% 

5.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Τα συστατικά στοιχειά τα όποια θα μας οδηγήσουν στον υπολογισμό των 

προβλεπόμενων ταμειακών ροών αρχικά ο ρυθμός ανάπτυξης και έπειτα τα κέρδη 

προ τόκων και φόρων (ΚΠΤΦ) ο φόρος οι αποσβέσεις  η μεταβολή στο κεφάλαιο 

κίνησης και τέλος οι κεφαλαιουχικές δαπάνες γνώστες και ως capex στην ξένη 

βιβλιογραφία. 

 Ξεκινώντας από τον ρυθμό ανάπτυξης θα προβούμε σε μια θεώρηση –πρόβλεψη η 

όποια θα εκτιμάται σε ποσοστό 6% ο όποιος ρυθμός ανάπτυξης στον παρακάτω 

πινάκα θα παρατηρήσουμε τον επηρεασμό που ασκεί στα κπτφ στις κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (capex) στις αποσβέσεις και τέλος στην μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης ενώ 

βάση του πινάκα τα συστατικά στοιχειά που παραμένουν ανεπηρέαστα από τον 

ρυθμό ανάπτυξης είναι ο φορολογικός συντελεστής που για τις  χρήσεις 2014 και 

2015 θα παραμείνει στο 26% ενώ μετά και την υπογραφή της τρίτης δανειακής 

σύμβασης που υπογράφει ανάμεσα στην Ελληνική κυβέρνηση και στους δανειστές 

(Ευρωπαϊκή ένωση Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 

αποφασίστηκε η αύξηση του σε 29% αρχής γινόμενης από την χρήση του 2016.Για το 

κόστος κεφαλαίου(wacc) και την χρησιμοποίηση του αναφερθήκαμε εκτενεστέρα 

στην ενότητα 5.4. 
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Πίνακας 5.2: Υποθέσεις                                                                                                                      

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 2015Ε 2016Ε 2017Ε 2018Ε 2019Ε 

ΚΠΤΦ 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 26% 29% 29% 29% 29% 

ΚΕΦΑΛAΙΟΥΧ.ΔΑΠΑΝΕΣ 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

ΑΠΟΣΕΒΣΕΙΣ 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΚ 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 9,48% 
 

 Αφού αναφερθήκαμε στα συστατικά στοιχειά τα όποια είναι απαραίτητα για την 

εύρεση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σ 

αυτήν παίρνοντας για την χρήση του 2014 αρχικά τα κέρδη προ τόκων και φόρων και 

αφού εξάγουμε μέσα από αυτά τον φόρο πολλαπλασιάζοντας τα με τον συντελεστή 

του 26% τον αφαιρούμε. Εν συνεχεία προσθέτουμε τις αποσβεσεις της χρήσης 2014 

και αφαιρώντας την μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης που επήλθε στην παραπάνω 

χρήση οδηγούμαστε στις λειτουργικές ροές. 

 Για την εύρεση  των ελεύθερων ταμειακών ροών αρκεί πλέον να αφαιρέσουμε τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex). Έτσι με την βοήθεια του παρακάτω πινάκα 

μπορούμε πλέον να υπολογίσουμε τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές για την χρήση 

του 2014 και για τα επόμενα 5 χρόνια 

Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

Πίνακας 5.3 Υπολογισμός λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών                            

Υπολογισμός Ελεύθερων 
Ταμειακών ροών 2014Ε 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 

ΚΠΤΦ 22270000 23606200 25022572 26523926,32 28115361,9 29802283,61 
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ 5790200 6137612 7256545,88 7691938,633 8153454,951 8642662,248 

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2469000 2617140 2774168,4 2940618,504 3117055,614 3304078,951 
ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΚ 14492000 15361520 16283211,2 17260203,87 18295816,1 19393565,07 
ΛΕΙΤΟΘΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 4456800 4724208 4256983,32 4512402,319 4783146,458 5070135,246 
ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 988000 1047280 1110116,8 1176723,808 1247327,236 1322166,871 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 3468800 3676928 3146866,52 3335678,511 3535819,222 3747968,375 
 

 Οι διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στις λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές 

ροές με την αφαίρεση των κεφαλαιουχικών δαπανών φανερώνουν με την αφαίρεση 



 Σελίδα 54 
 

των ποσών που είναι απαραίτητα για την διατηρήση τυχόν επέκτασης του 

ενεργητικού της την ικανότητα της επιχείρησης στην παράγωγη μετρητών και 

προφανώς κερδών. 

5.6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Για την αποτίμηση βάσει λειτουργικών ροών θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά  τον τύπο  

FirmValue = FCFF1/ wacc - g για να βρούμε την συνολική αξία του ομίλου όπου  

FirmValue = συνολική αξία 

FCFF =λειτουργική ροη του 2016 

Wacc = μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (προεξοφλητικό επιτόκιο)  

g=ρυθμός ανάπτυξης 

Συνεπώς αντικαθιστώντας τον παραπάνω τύπο με τα αντίστοιχα ποσά του παραπάνω 

πινάκα έχουμε 

Συνολική αξία ομίλου = 4256983.32/ 9.48% - 6% = 4256983.32/ 3.48% = 

122327106.9 ευρώ. 

Στην συνεχεία θα υπολογίσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου με τον 

ακόλουθο τύπο 

EquityValue = FirmValue - Debt o δανεισμός όπως προκύπτει από τον ισολογισμό 

του ομίλου 

Αξία μετοχικού κεφαλαίου = 122327106.896 – 9979000 = 112348106.9 ευρώ 

Και αφού διαιρέσουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών 

έχουμε την αξία της μετοχής για το 2016 βάσει της αποτίμησης λειτουργικών ροών  

112348106.9 / 2208000 = 5.09 ευρώ. 

Βάσει των αποτιμήσεων της μεθόδου η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής είναι ίση με 

5.09 ευρώ η όποια βρίσκεται  ελαφρώς ενισχυμένη  σε σχέση με την τρέχουσα τιμή 

της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών όπου διαπραγματεύεται στα 4,7 ευρώ. 
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5.7 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ο παρακάτω πινάκας μας δείχνει τον υπολογισμό της άξιας της μετοχής του ομίλου 

ΠΛΑΙΣΙΟ βάσει των εκτιμώμενων ελεύθερων ροών. 

Πίνακας 5.4: Υπολογισμός ελεύθερων ταμειακών ροών                                                             

Υπολογισμός Ελεύθερων 
Ταμειακών ροών 2014Ε 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 

ΚΠΤΦ 22270000 23606200 25022572 26523926,32 28115361,9 29802283,61 
ΜΕΙΟΝ:ΦΟΡΟΣ 5790200 6137612 7256545,88 7691938,633 8153454,951 8642662,248 

ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2469000 2617140 2774168,4 2940618,504 3117055,614 3304078,951 
ΜΕΙΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΚ 14492000 15361520 16283211,2 17260203,87 18295816,1 19393565,07 
ΛΕΙΤΟΘΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 4456800 4724208 4256983,32 4512402,319 4783146,458 5070135,246 
ΜΕΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 988000 1047280 1110116,8 1176723,808 1247327,236 1322166,871 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 

ΡΟΕΣ 3468800 3676928 3146866,52 3335678,511 3535819,222 3747968,375 
 

Ακολουθώντας τον παρακάτω τύπο θα υπολογίσουμε την αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου 

Equity Value=FCFE/r-g=3146866,52/10,65%-6%=67674548,82 

Όπου r=Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

g=oρυθμός ανάπτυξης 6% 

FCFE=Ελεύθερες Ταμειακές Ροές του 2016 

Διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών μπορούμε 

πλέον να υπολογίσουμε-προβλέψουμε  την αξία της μετοχής για το 2016 του ομίλου 

ΠΛΑΙΣΙΟ. Συνεπως έχουμε 

67674548,82/22080000=3,06 ευρώ. 

 Συμφώνα με την μέθοδο των ελεύθερων ταμειακών ροών η προσδοκώμενη τιμή της 

μετοχής του ομίλου ΠΛΑΙΣΙΟ είναι ίση με 3,06 ευρώ όπου  βρίσκεται σε χαμηλότερη 

αξία από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνώνοπου 

διαπραγματευεται  στα 4,7 ευρω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η φράση η όποια χαρακτηρίζει τον όμιλο πλαίσιο είναι το success story. Ξεκινώντας 

την ιστορική του διαδρομή το ΠΛΑΙΣΙΟ από το 1969 όντας μια ατομική επιχείρηση 

έχει εξελίχθη σήμερα σε έναν όμιλο με ηγετική φυσιογνωμία στον κλάδο που 

δραστηριοποιείται. 

 Στο σήμερα λοιπόν το ΠΛΑΙΣΙΟ λειτούργει εύρυθμα και ικανοποιητικά με μια 

οργανώτικη δομή η όποια σε ένα γενικότερο πλαίσιο αντλεί το 100% των 

δυνατοτήτων της και όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον του ΠΛΑΙΣΙΟΥ με ένα 

δυνατό marketingκαι στο εσωτερικό περιβάλλον διαθέτοντας ισχυρό management. 

 Τα παραπάνω όπως και ο χρηματοοικονομικός τομέας παραδείγματος χάριν η 

ισορροπία ανάμεσα στα ΙΔΙΑ και ΞΕΝΑ κεφάλαια  ήταν οι παράγοντες που 

οδήγησαν το ΠΛΑΙΣΙΟ  σε μια δυναμική τέτοια που αφενός μπορεί και κοιτάζει στα 

μάτια ¨τις μεγάλες πολυεθνικές του ιδίου κλάδου που δραστηριοποιούνται στον 

ελλαδικό χώρο και αφετέρου τα τελευταία χρόνια της κρίσης οικονομικής και 

πολίτικης έχοντας ένα αβέβαιο μέλλον και περιβάλλον όχι μόνο κατάφερε να σταθεί 

στο ύψος της αλλά και η μετοχή της να είναι από τις πλέον περιζήτητες στην αγορά 

του Χρηματιστήριου Αθηνών με ανοδική τάση. 

 Οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που ταλανίζουν την Ελλάδα χωρά 

που δραστηριοποιείται η ΠΛΑΙΣΙΟ αλλά και οι ανταγωνιστές της χαρακτηρίζεται 

από μη σταθερό περιβάλλον δημιουργώντας αβεβαιότητα στους προϋπολογισμούς  

όπως η συνέχιση της ύφεσης όπου σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας από 

το 26% σε 29% τα capital controlsόπου δυσκολεύουν τις εισαγωγές προϊόντων καθώς 

επίσης και η συνέχιση της μείωσης της αγοραστικής δυνατότητας των καταναλωτών 

καθιστούν τα αμέσως επόμενα χρόνια δυσχερή πράγμα που σημαίνει πως η ΠΛΑΙΣΙΟ 

θα πρέπει να συνέχιση την ιδία πολιτική που ασκούσε τα προηγούμενα χρόνια της 

κρίσης με καινοτόμες ιδέες καλή διοίκηση και ποιοτικά προϊόντα με χαμηλές τιμές 

.Αποτέλεσμα της παραπάνω πολίτικης θα είναι η όσο το δυνατόν αυξημένες πώλησεις 

και η συνέχιση της θέσης σε υψηλή επίπεδα στον κλάδο που δραστηριοποιείται το 

ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ανταγωνιστές της. 
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 Τέλος η εκτίμηση της άξιας βάσει της παρούσας μελέτης κυμαίνεται από 5,09 ευρώ 

έως 3,06 ευρω αρκετα κοντα με την σημερινη αξια διαπραγματευσης (4,7ευρω) 

ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης ελεύθερης η λειτουργικής όπως αυτές 

αποτυπωθήκαν στο κεφάλαιο 5.Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η πορεία της 

μετοχής που έχουμε εκτιμήσει ναι μεν βασίζεται σε απτά στοιχειά που είχαμε στην 

διάθεση μας αλλά η τελική πορεία της μετοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από 

την μικροοικονομία του ομίλου όσο και από την μακροοικονομία της χώρας 

δραστηριοποίησης της. 
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