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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

H παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση των μεθόδων αποτίμησης και ειδικότερα την 

αποτίμηση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται 

σύντομη ανάλυση των λογιστικών προτύπων τα οποία είναι η θεμέλια λίθος της λογιστικής 

και κατά συνέπεια και της ανάλυσης μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η    

ιστορική αναδρομή στην οποία παρουσιάζονται οι μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων 

διαχρονικά και αναλύεται η έννοια και ο σκοπός της αποτίμησης.  Στο τελευταίο κεφάλαιο 

γίνεται η αποτίμηση της εταιρίας Ο.Τ.Ε. Τέλος, παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα της 

μελέτης.  
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ΑΒSTRACT 

 

 

The aim of this project is to analyze the valuation methods and particularly the valuation of 

the Hellenic Telecommunications Organization (In Greek O.T.E.). In the first chapter provides 

a brief analysis of the accounting standards which are quite important for the accounting 

generally and therefore for the economic analysis of a business. The second chapter firstly 

provides the literature review of the valuation methods and a history preview of the valuation 

methods. The last chapter is the evaluation of the OTE company. Finally, we provide the 

conclusions of the study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η παγκοσμιοποίηση έχει συντελέσει στην αλλαγή διαφόρων τομέων της ανθρώπινης ζωής. Οι 

τεχνολογικές και κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες που σε συνδυασμό με 

την παγκοσμιοποίηση επέρχεται η ταχύτατη διακίνηση των κεφαλαίων, των πληροφοριών και 

των προϊόντων μεταξύ των κρατών.` 

Στον οικονομικό κλάδο, η κυρίαρχη εξέλιξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίηση 

είναι το γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης σε ένα μια τεράστια ποικιλία 

περιουσιακών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι εύλογο ότι 

οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των στοιχείων στα οποία γίνονται οι επενδύσεις 

έχουν αναβαθμιστεί και γίνονται όλο και πιο αναγκαίες. Μια ιδιαίτερα διαδεδομένη μορφή 

επένδυσης είναι αυτή σε μετοχές (άμεση επένδυση) ή σε αμοιβαία κεφάλαια (έμμεση 

επένδυση) σε επιχειρήσεις. Η ανάγκη λοιπόν του προσδιορισμού της πραγματικής αξίας της 

επιχείρησης είναι μεγάλη, προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να εξάγουν ασφαλή 

συμπεράσματα για τις επενδύσεις τους. Η ανάγκη αυτή για τον προσδιορισμό της αξίας μιας 

επιχείρησης πραγματώνεται μέσω της διαδικασίας αποτίμησης (valuation) των επιχειρήσεων.   

Με την διαδικασία της αποτίμησης γίνεται προσδιορισμός της εύλογης αγοραίας αξίας 

(Fair Market Value) της επιχείρησης, η οποία είναι η υποθετική τιμή με την οποία θα άλλαζαν 

κάτοχο οι μετοχές μιας εταιρίας. Η βασική προϋπόθεση είναι ότι ο πρόθυμος αγοραστής και 

πρόθυμος πωλητής έχουν την ίδια πληροφόρηση των απαραίτητων στοιχείων και γενικότερα 

μια αληθή εικόνα για την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση. 

Οπότε, η εύκολη αξία δεν είναι απαραίτητα ίση με την τιμή που θα γινόταν μια πραγματική 

συναλλαγή, εφόσον η συνήθως η τιμή διαπραγματεύεται μεταξύ του πωλητή και του 

αγοραστή. 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς τομείς 

εξυπηρετώντας κάθε φορά και διαφορετικούς σκοπούς. Ανάλογα λοιπόν με τον τομέα για τον 

οποίο γίνεται η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης εξυπηρετούνται και διαφορετικοί 

σκοποί. Για παράδειγμα, στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων η αποτίμηση σκοπεύει 

στην παροχή στον αγοραστή μια ένδειξη για την ανώτατη τιμή που θα καταβάλλει και στον 

πωλητή μια ένδειξη της κατώτατης τιμής που μπορεί να χρειαστεί να αποδεχθεί για την 

πώληση. Πάντως, υπάρχει και διαδικασία αποτίμησης των συνεργιών που στην περίπτωση 

των συγχωνεύσεων βοηθά στον προσδιορισμό της αξίας που θα προκύψει από την συνένωση 



8 

 

εταιριών. 

Τέλος, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στον κλάδο της χρηματοοικονομικής διοίκησης 

η αποτίμηση σκοπεύει στον προσδιορισμός της εταιρικής στρατηγικής και των 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών και της 

αξίας της εταιρίας. 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες αυξήθηκε η ανάγκη για τον προσδιορισμός της αξίας 

μιας επιχείρησης εφόσον καθημερινά εξελίσσονται ραγδαία συμφωνίες εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Παράλληλα βελτιστοποιούνται και οι τεχνικές προκειμένου να 

πραγματοποιούνται αντικειμενικές αποτιμήσεις σύμφωνα με την τρέχουσα αξία της 

επιχείρησης. Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά κόρων από τους διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης, η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι αυτή των πολλαπλασιαστών και 

ειδικότερα του δείκτη Τιμής / Κέρδη ανά μετοχή (Price / Earnings) . Ο λόγος P / E εκφράζει 

την τιμή που καταβάλλεται για μια μετοχή σε σχέση με το ετήσιο καθαρό εισόδημα ή κέρδος 

που κερδίζει η επιχείρηση ανά μετοχή. 

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θα πραγματοποιηθεί αποτίμηση του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) αφού προηγηθεί μια βιβλιογραφική ανάλυση των 

μεθόδων αποτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη ανάλυση των 

λογιστικών προτύπων τα οποία είναι η θεμέλια λίθος της λογιστικής και κατά συνέπεια και 

της ανάλυσης μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η ιστορική αναδρομή στην 

οποία παρουσιάζονται οι μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων διαχρονικά και αναλύεται η 

έννοια και σκοπός της αποτίμησης  Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση της εταιρίας 

Ο.Τ.Ε. Τέλος, παρατίθενται τα σχετικά συμπεράσματα της μελέτης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Oι Miller (1961) και Modigliani  (1963)
1
,  οι πρώτοι επιστήμονες που ανέπτυξαν την θεωρία 

για την αποτίμηση εταιριών και παράλληλα δημιούργησαν και δύο μεθόδους αποτίμησης. Η 

πρώτη μέθοδος αποτίμησης κάνει χρήση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου για την 

προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών που προβλέπεται να προκύψουν. Η μέθοδος 

αυτή επικεντρώνεται κυρίως στην μέτρηση των αποδόσεων των επενδύσεων της εταιρίας 

αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξης  τους. Στη συνέχεια, η δεύτερη μέθοδος αποτίμησης που 

ανέπτυξαν οι Miller και Modigliani ονομάστηκε μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας 

αξίας και για την αποτίμηση κεφαλαιοποιούνται οι μελλοντικές ταμιακές ροές μετά φόρων με 

το κόστος κεφαλαίου χωρίς το χρέος, στα οποία προστίθενται κάποια οφέλη ( πχ 

εξοικονόμηση φόρων). Οι προσαρμογές που αναφέρθηκαν παραπάνω προεξοφλούνταν στο 

τέλος με το κόστος κεφαλαίου της εταιρίας μετά φόρων. 

Στην συνέχεια το 1995 οι Kaplan και Ruback (1995), πραγματοποίησαν εμπειρική 

ανάλυση σχετικά με το ζήτημα των αποτιμήσεων προεξοφλούσαν τις ίδιες προσαρμογές με 

τους  Miller και Modigliani με το κόστος κεφαλαίου των εταιριών χωρίς την 

χρηματοοικονομική μόχλευση. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε συμπιεσμένης μέθοδος 

προσαρμοσμένης παρούσας αξίας. Οι δύο επιστήμονες έκαναν προβλέψεις σχετικά με την 

πραγματική αξία των μελλοντικών συναλλαγών της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη ένα δείγμα 

51 συναλλαγών με υψηλή μόχλευση. Το πόρισμα της έρευνας τους κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι το 60% των προβλέψεων που είχαν υπολογίσει βρισκόταν μέσα στο 15% της 

πραγματικής αξίας ων συναλλαγών, με μέσο στατιστικό σφάλμα 15%. 

Αργότερα, το 2000 οι Gibson, Hotchkiss και Ruback (2000) χρησιμοποίησαν το ίδιο 

υπόδειγμα που αναφέρθηκε παραπάνω λαμβάνοντας υπόψη ένα δείγμα 63 επιχειρήσεων. 

Στην μέθοδο των πολλαπλασιαστών  το στατιστικό σφάλμα που προέκυψε ήταν μεγαλύτερο 

από αυτό των  Kaplan και Ruback. Αντιθέτως, η μέθοδος των προ εξοφλημένων καθαρών 

ταμειακών ροών αποδείχθηκε πιο ακριβής σε σύγκριση με την μέθοδο των πολλαπλασιαστών. 

Στη συνέχεια το 2000, οι Martin και Petty κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όλες οι 

προηγούμενες μελέτες κατέληγαν σε μεγάλα σφάλματα πρόβλεψης αλλά όμως επί του 

πρακτέου η χρήση των μεθόδων αυτών βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις να 

                                                 
1
Miller, Merton H. and Modiligliani F., “ Dividend Policy, Growth and The Valuation Shares”, Journal of 

Business, Vol. 34, pagew 411-433 
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βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Στη μελέτη τους αναφέρουν ότι τα σφάλματα στις 

εκτιμήσεις των αποτιμήσεων οφείλονται κατά κύριο λόγο στις απρόβλεπτες οικονομικές 

διακυμάνσεις αλλά και στις αντιδράσεις των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως 

αναφέρεται στην μελέτη είναι απαραίτητη η αναγνώριση των προσδιοριστικών παραγόντων 

της αξίας για να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναθεωρούν κι να τροποποιούν έγκαιρα τις 

στρατηγικές που ακολουθούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Επιπλέον, λίγο αργότερα το 2000 πραγματοποιήθηκε μια ακόμα μελέτη από τον 

Damodaran A. που χρησιμοποίησε ως δείγμα τις εταιρίες Amazon, Motorolla, Rediff.com, 

Cisco και Αriba
2
. Σύμφωνα με τη μελέτη η αξία μιας επιχείρησης ισοδυναμεί με την παρούσα 

αξία των αναμενόμενων ταμιακών ροών στο μέλλον καθ όλη την διάρκεια της ζωής της. 

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι στην ανάλυση αυτή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε 

ζητήματα μεταχείρισης της αποτίμησης, των μισθωμάτων, των τραπεζικών και ομολογιακών 

δανείων καθώς και των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων. 

Οι Pinkowitzetal. (2006) σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε  παρουσίασαν τη σχέση 

μεταξύ της εταιρικής αξίας και των διαθέσιμων ταμειακών ροών. Χρησιμοποίησαν ένα 

δείγμα περίπου 35 κρατών από όλο τον κόσμο για 15 χρόνια. Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία 

των Fama and French(1998) κατέληξαν στο συμπέρασμα η σχέση μεταξύ ταμειακών 

διαθεσίμων και εταιρικής αξίας είναι αδύναμη στα κράτη που δεν διαθέτουν ισχυρές 

νομοθεσίες προστασίας των επενδυτών. 

Σε μια παρεμφερή μελέτη, οι Bris and Cabolis (2008) αναλύουν ένα δείγμα 506 

εξαγορών από 39 χώρες και καταλήγουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα: όσο πιο 

αναπτυγμένα είναι τα λογιστικά πρότυπα και η προστασία των επενδυτών στη χώρα-έδρα του 

αγοραστή, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπεραξία αποτίμησης της απορροφημένης επιχείρησης. 

Βέβαια, οι Chalevas and Tzovas (2010) υποστήριξαν ότι η εισαγωγή νέων και αυστηρότερων 

κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, δεν είχε καμία επίπτωση στην εταιρική 

αποτελεσματικότητα και στην επεξεργασία των κερδών. 

Μία πιο πρόσφατη μελέτη που έγινε από απόφοιτους ΜΒΑ του γαλλικού πανεπιστημίου 

INSEAD
3

 αναδεικνύει τη χρησιμότητα της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών 

δικαιωμάτων στην αποτίμηση. Πιο συγκεκριμένα στην αποτίμηση της  Amazon.com η 

μέθοδος έχει πέντε στάδια: 

                                                 
2
Damodaran Aswath, Investment analysis, 2

nd
 edition, John Willey & Son Inc., 2002. 

3
Damodaran Aswath, ‘’Firms with no Earnings, no History and no Comparables, Can Amazon.com be 

Valued?’’, Stern School of Business, 44 West Fourth Street, New York, NY 10012, March 2000 
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1. Σχηματίστηκε μία ομάδα στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με σκοπό να 

συμπεριλάβει εκείνες τις παραμέτρους που δημιουργούν αξία στην επιχείρηση. 

2. Εκτιμώνται οι τιμές των παραμέτρων αυτών και στη συνέχεια λύνεται το σύστημα 

των εξισώσεων κάνοντας χρήση των μεθόδων προσομοίωσης Monte Carlo. 

 

Τέλος, το μοντέλο ελέγχεται με ανάλυση ευαισθησίας και εάν κριθεί απαραίτητο 

μετασχηματίζεται από τους χειριστές και επιλύεται από την αρχή, από το πρώτο στάδιο. 

Σύμφωνα με το εύρος εφαρμογής του μοντέλου τονίζεται ότι τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια 

ζωής μιας τεχνολογικής εταιρίας τα κεφάλαια προέρχονται από ίδια κεφάλαια κι έτσι η 

λειτουργία τους προσεγγίζει πολύ τη λειτουργία ενός χρηματοοικονομικού δικαιώματος. 

Έτσι, ανάλογα με τις προσδοκίες που έχει ο κάθε επενδυτής δύναται να κρατήσει το 

δικαίωμα πώλησης ( τις μετοχές της εταιρίας) με την προοπτική να το πουλήσει στην τιμή 

άσκησης στο μέλλον, είτε το πουλάει στην παρούσα τιμή ή και το ανανεώνει προκειμένου να 

το πουλήσει αργότερα με την προσδοκία να αυξηθούν τα κέρδη του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 

1.1. Λογιστική 

 

H Λογιστική είναι ένας από τους κλάδους της εφαρμοσμένης Οικονομικής επιστήμης που 

ασχολείται με την ανάλυση, την κατάταξη, την καταγραφή και την συσχέτιση των 

οικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, με σκοπό την παροχή 

πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη. Όταν λέμε ενδιαφερόμενα μέρη εννοούμε όλους 

εκείνους που χρειάζονται τις λογιστικές πληροφορίες, πέρα από τον επιχειρηματία, οι οποίοι 

είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, το δημόσιο, οι εργαζόμενοι, οι πιθανοί 

επενδυτές κτλ. 

Πιο συγκεκριμένα με την δημοσίευση του ισολογισμού και ο λογαριασμών 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, που δημοσιεύονται για να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι 

τρίτοι. Συνήθως, το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχεται από τη Λογιστική 

καθορίζεται κυρίως από τους σκοπούς τους οποίους επιδιώκει. Οι κυριότεροι σκοποί της 

λογιστικής είναι : 

 

1) Ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης (περιουσίας) της επιχείρησης σε κάθε 

χρονική στιγμή. 

 

2) Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων 

 

3) Ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που 

προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης σε μια χρονική περίοδο. 

 

4) Η δυνατότητα να ασκηθούν έλεγχοι στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Οι 

έλεγχοι μπορεί να είναι ουσιαστικοί, τυπικοί, προληπτικοί, κατασταλτικοί, νομιμότητας κτλ. 

 

5) Η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των 

οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. 
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Τέλος, η λογιστική μπορεί να διακριθεί σε: 

 

α) Δημόσια και Ιδιωτική, ανάλογα με το δημόσιο ή όχι χαρακτήρα της οικονομικής 

μονάδας, στην οποία εφαρμόζεται 

 

β) Λογιστική Ατομικών επιχειρήσεων και Λογιστική Εταιρειών, ανάλογα με τη νομική 

μορφή της επιχείρησης. 

 

γ) Γενική  Λογιστική η οποία αφορά στην ανάλυση και Περιγραφή των Γενικών Αρχών 

της Λογιστικής 

 

δ) και Ειδική, ανάλογα με το περιεχόμενο της. Οι γενικές αρχές της λογιστικής, με τις 

οποίες θα ασχοληθούμε σ' αυτό το βιβλίο, αποτελούν το σύνολο των βασικών κανόνων, που 

θεωρούνται απαραίτητοι για την παρακολούθηση της οικονομικής δράσης κάθε είδους 

οικονομικής μονάδας. Η ειδική λογιστική μελετά ειδικά θέματα που απορρέουν από τις 

ιδιαιτερότητες των κλάδων των οικονομικών μονάδων και διακρίνεται σε ναυτιλιακή, 

τραπεζική, ξενοδοχειακή κτλ. 

 

 

1.2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

 

Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους 

οποίους καλούνται να εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου είναι τα νομικά 

πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις. 

Επίσης, στις ρυθμίσεις του νόμου εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή μη 

χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι 

κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τομέα, που αποκτά 

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.Δ., τα 

σωματεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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Τέλος, η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις 

λογιστικές της υποχρεώσεις αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

συντάσσει, τις απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και 

από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος και τέλος την απαγόρευση 

χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει μια 

μικρή αναφορά στα λογιστικά πρότυπα καθώς μόνο έτσι επιτυγχάνονται οι σκοποί της 

εργασίας. Οι αναλύσεις είναι σύντομες και περιεκτικές και αφορούν κυρίως το πεδίο 

εφαρμογής των λογιστικών προτύπων. 

 

 

1.3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ - αγγλικά: International Accounting Standards - IAS) 

είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να 

εναρμονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία
4
. Μετά 

από μια μικρή καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρμογής τους, έγιναν υποχρεωτικά 

από το 2006, αρχικά για τις εισηγμένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Τα ΔΛΠ 

εμπλουτίστηκαν με οδηγίες που αλλάξανε τον προσανατολισμό τους, που αρχικά ήταν 

αυστηρά λογιστικός, και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης(IFRS). 

Τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

International Financial Reporting Standards – IFRS) είναι και τα δύο υποχρεωτικής 

εφαρμογής και έχουν την ίδια βαρύτητα. Η μόνη διαφορά τους είναι αυτή του χρόνου της 

αρχικής έκδοσής τους. Τα ΔΛΠ άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, ενώ τα ΔΠΧΠ άρχισαν να 

εκδίδονται την τελευταία δεκαετία, όταν είχε ήδη αποφασιστεί η μετονομασία των Προτύπων 

από «Λογιστικά» σε «Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». 

Τα απαιτούμενα βήματα για την έκδοση ενός ΔΛΠ είναι: 

 

1. H πρόταση του SAC ώστε το θέμα να μπει στις προτεραιότητες του IASB 

                                                 
4
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, Έκδοση Β' 
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(International Accounting Standards Board, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων). 

2. Η διερεύνηση για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας έκδοσης Προτύπου 

επί του συγκεκριμένου θέματος. 

3. Η έκδοση ενός κειμένου διαλόγου (discussion paper) ώστε να εκτιμηθούν οι πρώτες 

αντιδράσεις. 

4. Η έκδοση Σχεδίου (exposure draft) όπου καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη να 

εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι μια ορισμένη ημερομηνία. 

5. Η έκδοση του Προτύπου με αναφορά σχετικά με τον χρόνο έναρξης της ισχύος του 

(συνήθως ενθαρρύνεται η εφαρμογή του νωρίτερα). Μετά την έκδοση του Προτύπου, 

το Συμβούλιο εξετάζει τυχόν αδυναμίες ή προβλήματα εφαρμογής. 

 

1.4. Βασικές Διαφορές Ελληνικών Και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 

Οι διαφορές μεταξύ των ΕΛΠ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των ΔΛΠ συνοπτικά  είναι: 

 

• Φιλοσοφία «ουσίας υπεράνω του τύπου» στα ΔΛΠ, που έχουν επιδράσεις στην 

παρουσίαση των μισθωμένων με χρηματοδοτική μίσθωση παγίων και στην 

αναγνώριση εσόδων σε σχέση με την έκδοση τιμολογίων 

• Ευρύτερη εφαρμογή εκτιμήσεων της διοίκησης, όπως για παράδειγμα σε ωφέλιμες 

ζωές αποσβενόμενων στοιχείων. 

• Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες 

• Ύπαρξη εκτιμητή για εκτίμηση αξίας παγίων (η συνεργασία με εκτιμητή είναι κατ’ 

επιλογή) 

• Συνεργασία με αναλογιστή για υπολογισμό πρόβλεψης παροχών στο προσωπικό (η 

συνεργασία με αναλογιστή είναι υποχρεωτική – βλέπε ΔΛΠ Νο 19) 
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• Μεγαλύτερη χρήση χρηματοοικονομικών γνώσεων, όπως για παράδειγμα η 

ποσοτικοποίηση αναμενόμενων μελλοντικών οφελών, η χρήση της παρούσας αξίας 

και άλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

 

2.1. Ιστορική Αναδρομή Μεθόδων Αποτίμησης 

 

 

Η πρώτη αναφορά για την αξία της επιχείρησης έγινε από τον Williams
5

 το 1938. 

Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά γίνεται και αναφορά στην εσωτερική αξία της επιχείρησης και 

στη σχέση της με την αγοραία τιμή. Το βιβλίο του Williams  είναι η πρώτη ολοκληρωμένη 

διατύπωση της μεθόδου εκτίμησης εταιρικής αξίας βάσει της προεξόφλησης των 

μελλοντικών χρηματοροών που θα λάβουν οι μέτοχοι της επιχείρησης. Οι χρηματοροές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν επί της ουσίας τα αναμενόμενα μερίσματα. 

Το 1959 ο Gordon
6
 δημοσίευσε μια μελέτη που σχετιζόταν με την έννοια των 

μερισμάτων, των κερδών αλλά και των τιμών των μετοχών. Επίσης, εισήγαγε την μέθοδο της 

αποτίμηση αξίας μιας επιχείρησης μέσω των κερδών της ως χρηματοροή. Το υπόδειγμά του 

Gordon είναι μια διηνεκής ράντα η οποία έχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης ( σύμβολο: g) και 

είναι η βάση του Gordon Growth Model που αποτελεί τη βάση όλων των μεθόδων 

αποτίμησης, που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα με διάφορες παραλλαγές. 

Ο Fama
7
 (1965) διατύπωσε τη θεωρία του περί τυχαίου περιπάτου (random walk) των 

αποδόσεων των μετοχών. Επρόκειτο για την πρώτη αμφισβήτηση της ουσίας όλων των 

προσπαθειών για αποτίμηση εταιρικών αξιών, καθώς οι μελλοντικές τους ροές ακολουθούν 

ένα τυχαίο μονοπάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Τέλος, αναφέρθηκε στην 

αποτελεσματικότητα της αγοράς – EMH (efficient market hypothesis) την οποία και διαίρεσε 

σε ασθενής, μέτρια και ισχυρή μορφή αποτελεσματικότητας. 

Οι Copel and et. Al (1990 και 1994
8
), οι Rappaport

9
 (1986), Stewart (1991)

10
 και 

                                                 
5Williams, J. B. (1938). The theory of investment value (Vol. 36). Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 
6Gordon, M. J. (1959). Dividends, earnings, and stock prices. The Review of Economics and Statistics, 

99-105. 
7Fama, E. F. (1965). Random walks in stock market prices. FinancialAnalystsJournal, 55-59. 
8Copeland Thomas, E., Koller, T., & Murrin, J. (1994). Valuation: measuring and managing the value 

of companies. Wiley frontiers in finance. 
9
Rappaport, A. (1986). Creating shareholder value: the new standard for business performance (Vol. 
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Hackel and Livnant
11

 (1992) απέδειξαν ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν ένα εναλλακτικό εργαλείο αποτίμησης της εταιρικής αξίας. Την μέθοδο 

αυτή συνέχισε και τελειοποίησε ο Damodaran με μια σειρά άρθρων του που δημοσίευε από 

το 1998 και μετά, στα οποία ανέλυε τη σημασία υπολογισμού του κατάλληλου 

προεξοφλητικού επιτοκίου (discount rate) και του επιτοκίου χωρίς κινδύνου (risk free rate), 

προκειμένου να συγκρίνει τα υποδείγματα  προεξόφλησης FCFs και μερισμάτων. 

Με το πέρασμα του χρόνου έχει πραγματοποιηθεί μεγάλη πρόοδος στον προσδιορισμό 

των πολυάριθμων παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία αποτίμησης εταιρικών αξιών. 

Οι πιο σημαντικές εξελίξεις που επιτεύχθηκαν αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας της 

πληροφόρησης (financial reporting) αλλά και στην εξέλιξη της τεχνολογίας και των 

υπολογιστικών συστημάτων. Οπότε, οι σημερινοί ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου 

έχουν ευκολότερο έργο και μπορούν γνωρίζουν και να επεξεργάζονται ένα πολύ μεγαλύτερο 

πλήθος στοιχείων σε σχέση με το παρελθόν. 

 

 

2.2. Έννοια Και Σκοπός Της Αποτίμησης 

 

 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία γίνεται ευρέως 

γνωστή η τελική αξία της κάθε επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική αναδρομή 

όσο και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας μελέτης, σχετικά με τη διαδικασία 

της αποτίμησης, οι μελετητές διαφωνούν μεταξύ τους για το εάν η αποτίμηση είναι μια 

τεχνική ή είναι επιστήμη. 

Σύμφωνα με τον κύριο Θ. Λαζαρίδη
12

, «Τεχνική είναι το σύνολο των μεθόδων και 

κανόνων με τους οποίους επιτυγχάνεται συγκεκριμένο αποτέλεσμα καθώς και η ικανότητα της 

χρήσης των μεθόδων αυτών, ενώ Επιστήμη είναι το σύνολο των συστηματικών γνώσεων που 

αναφέρονται σε ορισμένο κύκλο φαινομένων». Πάντως είναι βέβαιο ότι προκειμένου να 

επιτευχθεί ένα ορθό αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρχει ένας βέλτιστος συνδυασμός τεχνικής 

και επιστήμης, καθώς μόνο έτσι θα είναι εφικτή η παραγωγή ενός ακριβούς αποτελέσματος 

                                                                                                                                                         
22).New York: Free press. 
10

Stewart, G. B. (1990). The quest for value: the EVA TM management guide. New York: Harper Business. 
11

Hackel, Kenneth S. and Joshua Livnat [1992], Cash Flow and Security Analysis, Homewood, 

BusinessOneIrwin. 
12

Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, 2005. Αποτίμησης Επιχειρήσεων Μεθοδολογία και Πρακτική, 

Αθήνα. Εδόσεις Αφοι Κυριακίδη. 
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που είναι αναγκαίο για να αξιοποιηθούν τα λογιστικά δεδομένα αλλά και οι προβλέψεις που 

κάνει η κάθε επιχείρηση. 

Στην συνέχεια είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στην διαδικασία της αποτίμησης είναι 

ενεργός ο ρόλος των εσωτερικών διεργασιών, οι οποίες είναι ενδεικτικά: 

 

• Λογιστική 

• Χρηματοοικονομική 

• Ελεγκτική 

• Εταιρική Διακυβέρνηση 

• Διοίκηση 

• Στρατηγική 

 

Όλες οι παραπάνω εσωτερικές διεργασίες συμμετέχουν προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η αποτίμηση και τελικά λαμβάνονται και οι αντίστοιχες αποφάσεις. 

Επιπλέον, η βασική οικονομική αρχή θεωρείται η αξία μιας επιχειρηματικής μονάδας, η 

οποία εξαρτάται πρώτον από τις μελλοντικές βλέψεις των επενδυτών σχετικά με το εάν τα 

κέρδη υπερβαίνουν ή όχι το κόστος των κεφαλαίων τους. Επίσης, η αξία μιας επιχείρησης 

εξαρτάται και από την πορεία της μετοχής της , εάν είναι δηλαδή υπερτιμημένη, υποτιμημένη 

ή αντανακλά με σχετική ακρίβεια την αξία της επιχείρησης. 

Κάθε εταιρεία στοχεύει στην μεγιστοποιήσει της  συνολική αξία της, δηλαδή στην 

αύξηση των κερδών της και στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή. Οι στόχοι αυτοί 

επιτυγχάνονται κυρίως από τη αποδοτική αξιοποίηση όλων των συντελεστών της αλλά και 

από την ικανότητα της να προσφέρει μια αποδοτική επενδυτική ευκαιρία. Κάθε επιχείρηση 

εκτιμάει την αξία μιας επιχειρηματικής μονάδας με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τους σκοπούς της. Γενικά, κάποιοι βασικοί 

τρόποι για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης είναι: 

 

1. Λογιστική αξία (Book Value) που είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (π.χ. μετοχικό 

κεφάλαιο, επιχορηγήσεις επενδύσεων, αποθεματικά κεφάλαια, και άλλα). 

 

2. Ονομαστική αξία (Nominal Value)που πρόκειται για το μετοχικό κεφάλαιο της κάθε 

επιχείρησης. 

 

3. Αξία ρευστοποίησης (Liquidation Value)η οποία είναι η καθαρή αξία των 
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περιουσιακών στοιχείων της κάθε επιχείρησης στην περίπτωση της ρευστοποίησης 

τους ξεχωριστά. 

 

4. Χρηματιστηριακή Αξία (Market Value) που είναι η αξία σύμφωνα με την οποία 

διαπραγματεύεται η επιχείρηση σε μια οργανωμένη χρηματαγορά και εφαρμόζεται 

μόνο από τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

 

5. Εσωτερική ή Πραγματική Αξία (Intrinsic or Fair Value) που προέρχεται από 

προβλέψεις για τα περιουσιακά στοιχεία, τα κέρδη καθώς και τα μερίσματα. 

 

Προκειμένου όμως να παρθεί μια ορθή επενδυτική απόφαση  είναι απαραίτητη η 

κατανόηση της έννοιας της «αξίας» καθώς και τις «πηγές της αξίας». Σαν «αξία της 

επιχείρησης» ορίζεται
13

 το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων που έχει η κάθε επιχείρηση σε 

συνδυασμό με τις ικανότητες και τις μελλοντικές αποδόσεις της, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα 

κέρδη της. 

Σύμφωνα με τους Palepy Healy & Bernard, ορίζεται ότι «η αποτίμηση (valuation) είναι η 

διαδικασία μετατροπής των προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την αξία της επιχείρησης ή ενός 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου της». Η κάθε αποτίμηση δεν μπορεί να είναι απολύτως 

αντικειμενική αφού η αξία που υπολογίζεται είναι μια προσέγγιση της πραγματικής αξίας της 

επιχείρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε βλέψεις του κάθε ερευνητή. 

Όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας μελέτης, τα 

τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί αρκετές μέθοδοι αποτίμησης που στο σύνολό τους οι 

καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές της πραγματικότητας εφόσον συχνά προκύπτουν 

πολυάριθμες αλλαγές, τροποποιήσεις, συγχωνεύσεις ή εξαγορές που παρόλα αυτά μπορεί να 

παρουσιάσουν μεταξύ τους αρκετές ομοιότητες. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

είναι πολλοί οι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι καμιά από τις μεθόδους δεν πρέπει να 

θεωρείται επικρατέστερη. Επειδή οι μέθοδοι συγκεντρώνουν πληθώρα πλεονεκτημάτων και 

μειονεκτημάτων θα πρέπει να εξετάζονται παράλληλα και να συγκρίνονται τα τελικά 

αποτελέσματα έτσι ώστε να έχουν όσο γίνεται αληθέστερη προσέγγιση της πραγματικής 

αξίας της κάθε επιχείρησης. 

Τέλος, σύμφωνα με τους Palepu Healy & Bernard, οι σημαντικότεροι τομείς εφαρμογής 

της αποτίμησης είναι σε : 

                                                 
13

Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης, 2005. Αποτίμησης Επιχειρήσεων Μεθοδολογία και Πρακτική, 

Αθήνα. Εδόσεις Αφοι Κυριακίδη. 
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 Επενδυτικές προτάσεις αναλυτών 

 

 Επιλογή της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

 Εξαγορές και συγχωνεύσεις 

 

 Διαμόρφωση στρατηγικής 

 

 Συγκέντρωση σημαντικής και χρήσιμης πηγής πληροφόρησης 

 

 

2.3. Σκοπός Της Διαδικασίας Αποτίμησης 

 

 

Ο βασικότερος σκοπός της διαδικασίας της αποτίμησης είναι η παροχή της πληροφορίας 

στους ενδιαφερομένους για την πραγματική οικονομική εικόνα της επιχείρησης που 

μελετάται. Κατά τη διαδικασία της αποτίμησης, τα ενδιαφερόμενα μέρη διεξάγουν 

συμπεράσματα για τις προσδοκίες της κάθε αγοράς όσον αφορά την μελλοντική προοπτική 

βιωσιμότητας, την κερδοφορία και γενικότερα την πορεία μιας επιχείρησης. Η διαδικασία 

αυτή επιτυγχάνεται βασικά μέσω της σύγκρισης ορισμένων θεμελιωδών οικονομικών 

στοιχείων των λογιστικών και οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

Είναι βέβαιο ότι η διαδικασία της αποτίμησης είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, χρησιμεύει και στην γενικότερη 

αξιολόγηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως είναι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 

και στην επίδραση που έχουν στην συνολική αξία και εικόνα της επιχείρησης. Επιπλέον. μέσα 

από τις τεχνικές της αποτίμησης, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση και η ανάλυση των 

στρατηγικών της εκάστοτε επιχείρησης. Μια διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει συνοπτικά 

τα παρακάτω στάδια: 

 

• Πλήρης κατανόηση και ενημέρωση σε ότι αφορά το αντικείμενο της επιχείρησης. 

Κάθε αναλυτής θα πρέπει να γνωρίζει τις λειτουργίες, την οργάνωση, τους στόχους 

για κερδοφορία καθώς και τις αδυναμίες της επιχείρησης. 
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• Προβλέψεις για τις μελλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης, στάδιο κατά το οποίο ο 

αναλυτής, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχει αντλήσει από το πρώτο στάδιο και 

σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές κινήσεις της διοίκησης, κάνει κάποιες 

προβλέψεις για το μέλλον της επιχείρησης. Ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων 

είναι μια υποκειμενική επιλογή που εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, τη 

μέθοδο αποτίμησης αλλά και τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν. 

 

• Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου. Μετά την ανάλυση του αντικειμένου της 

επιχείρησης και τις μελλοντικές προβλέψεις, ο αναλυτής θα πρέπει να επιλέξει το 

βέλτιστο μοντέλο αποτίμησης ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην 

επιχείρηση, τους στόχους που θέλει να ικανοποιήσει αλλά και την διαθεσιμότητα των 

στοιχείων που υπάρχουν και το κατά πόσο καλύπτουν τις απαιτήσεις του μοντέλου 

που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

• Εφαρμογή των προβλέψεων για την έναρξη της αποτίμησης. Μετά την επιλογή της 

μεθόδου, ο αναλυτής προχωρά στην εφαρμογή τους και προσπαθεί να τις ξεχωρίσει 

ανάλογα με το αντικείμενό τους και προσπαθεί να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

• Επενδυτική απόφαση που είναι το τελικό στάδιο στο οποίο ερμηνεύεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας και βγαίνουν τα τελικά συμπεράσματα σύμφωνα με τα 

οποία λαμβάνεται η επενδυτική απόφαση. 

 

Οι βασικότεροι λόγοι που γίνεται η αποτίμηση μίας επιχείρησης είναι: 

 

 Για να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης μιας επιχείρησης λόγω συγχώνευσης ή 

εξαγοράς. 

 Η αποτίμηση διευκολύνει σημαντικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. 

 

 Προσδιορίζονται οι αμοιβές των στελεχών και των μελών της επιχείρησης που 

συνδέονται με την αξία της επιχείρησης. 

 

 Είναι ο κύριος παράγοντας για την προσέλκυση κεφαλαίου. 
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2.4. Προφίλ Επενδυτών 

 

 

Οι πρώτοι επενδυτές της ιστορίας σε κοινές μετοχές ήταν κατά κύριο λόγο τραπεζίτες, 

βιομήχανοι και εύποροι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν κατά κύριο λόγο προσωπική σχέση με 

τις εταιρίες στις οποίες επέλεγαν να επενδύσουν τα χρήματα τους (Μatby, 1999). Πιο 

συγκεκριμένα από το 1897 μέχρι και το 1904 στις ΗΠΑ έλαβαν χώρα πολλές συγχωνεύεις 

γεγονός που συντελέστε στην είσοδο ενός μεγάλου αριθμού επενδυτών στο χρηματιστήριο 

(Baskin et Moranti, 1997). Αντίστοιχα, το 19ο αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάστηκε 

μεγάλη άνοδο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης διευκόλυνε την είσοδο ιδιωτών 

επενδυτών στο χρηματιστήριο. 

Το 1988 το περιοδικό Statlist κατέγραψε αρχικά τους ιδιώτες που αρχικά είναι απλοί 

επενδυτές (και τίποτα παραπάνω) και δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προσδοκία από την 

επένδυση σε μετοχές, επιθυμούν απλά να εναποθέσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια τους σε 

ανυπόθηκα χρεόγραφα. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι κερδοσκόποι επενδυτές που είναι ο 

βασικός τους στόχος είναι η επίτευξη υψηλής απόδοσης. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του 

προφίλ επενδυτών είναι η απροθυμίας τους να ρευστοποιήσουν τις μικρές  αυξήσεις τις 

τρέχουσας αξίας καθώς και το γεγονός ότι αναλαμβάνουν μεγάλο ρίσκο σε σχέση με το 

επενδυμένο κεφάλαιο τους. 

Επιπρόσθετα, η τρίτη κατηγορία επενδυτών που ορίζει το περιοδικό είναι οι “bonda 

fide” κερδοσκόποι οι οποίοι έχουν την πρόθεση να τοποθετήσουν ένα μικρό μέρος των 

χρημάτων τους σε μετοχές υψηλού ρίσκου γνωρίζοντας τον κίνδυνο και είναι ικανοί να 

αναλάβουν το κόστος μιας ενδεχόμενης ζημιάς.  Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των 

“premium hunters” οι οποίοι είναι επενδυτές που τοποθετούν τα χρήματα τους σε μετοχές 

βραχυπρόθεσμα και έχουν ως στόχο τα κεφαλαιακά κέρδη εκμεταλλευόμενοι την αυξομείωση 

των τιμών των μετοχών. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση φαίνεται να έχει παραλείψει δύο βασικές κατηγορίες 

επενδυτών που έχουν επισημανθεί από διάφορους αναλυτές. Οι κατηγορίες αυτές είναι ο 

ενημερωμένος επιχειρηματίας που απαιτεί μια λογική μερισματική απόδοση για την 

επένδυση του σε μετοχές και η κατηγορία του άπληστου επενδυτή ο οποίος κατά κύριο λόγο 

προσδοκά μια απόδοση περίπου 7% - 8% αλλά θεωρεί και εφικτή μια μεγαλύτερη απόδοση 

(περίπου 10% - 12%). 
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2.5. Βασικές Μέθοδοι Αποτίμησης 

 

 

Η πιο διαδεδομένη διαδικασία αποτίμησης της αξίας μιας εταιρίας είναι η  μέθοδος 

προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η μέθοδος αυτή αποτελεί και τη βάση των υπόλοιπων 

μεθόδων αποτίμησης. Ο όρος αποτίμηση (valuation) είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία 

εκτίμησης της παρούσας αξίας (present value) μιας επιχείρησης. Βασικός στόχος της μεθόδου 

προεξόφλησης ταμειακών ροών είναι η εξαγωγή μιας συγκεκριμένης τιμής (ή ενός εύρους 

τιμών), όσον αφορά στην τιμή της μετοχής της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της μεθόδου 

αυτής μπορεί να είναι μόνο τα εξής: 

 

1. Η μετοχή να έχει μια δίκαιη τιμή (fair value), δηλαδή η αγοραία αξία είναι ίση με την 

υπολογιζόμενη 

 

2. Η μετοχή να είναι υποτιμημένη (undervalued), δηλαδή η αγοραία αξία είναι 

χαμηλότερη της υπολογιζόμενης 

 

3. Η μετοχή να είναι υπερτιμημένη (overvalued), δηλαδή η αγοραία αξία είναι 

υψηλότερη της υπολογιζόμενης 

 

Επίσης είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας αγοραίας αξίας 

και της υπολογιζόμενης, θα πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο με ποσοτικά, αλλά και με 

ποιοτικά κριτήρια προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου αποτίμησης των εισηγμένων εταιρειών 

απευθύνονται βασικά σε μετόχους που χρειάζονται ένα συγκριτικό στοιχείο (benchmark), 

προκειμένου να αξιολογήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και τις προβλέψεις για την 

επένδυσή τους. Τέλος, η έννοια της αποτίμηση της εταιρικής αξίας είναι αναγκαία σε κάθε 

περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης μεταξύ των επιχειρήσεων (είτε εισηγμένων είτε όχι). 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης φαίνεται να είναι προβληματική σε 

πρακτικό επίπεδο καθώς η παγκόσμια εμπειρία συντάσσεται στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ένας μεγάλος αριθμός αποτυχημένων προσπαθειών αποτίμησης, που η σημερινή αξία που 

υπολογίστηκε ήταν λανθασμένη, και συνήθως με αποτελέσματα πολύ καλύτερα από αυτά που 

ίσχυσαν τελικά. 
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Τα υποδείγματα αποτίμησης (valuation models) είναι πολυάριθμα και η διεθνής 

βιβλιογραφία περιέχει κατά κύριο λόγο μεθόδους γύρω από την ίδια βάση με μικρές 

διαφοροποιήσεις. Τα βασικά υποδείγματα αποτίμηση αξίας μιας επιχείρησης μπορούν να 

χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Πρώτο, στην κατηγορία των απόλυτων υποδειγμάτων 

αποτίμησης και δεύτερον στα σχετικά υποδείγματα αποτίμησης. 

Τα απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης υπολογίζουν την πραγματική – εσωτερική αξία 

χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα θεμελιώδη δεδομένα της επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουν την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών 

προσδοκώμενων ροών και στη συνέχεια ανάλογα  με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

δίνεται και η ονομασία στη μέθοδο αποτίμησης. Οι πιο βασικές μέθοδοι που ανήκουν στην 

κατηγορία των απόλυτων υποδειγμάτων αποτίμησης είναι: 

 

1. Η μέθοδος της αξίας στοιχείων του ενεργητικού (asset-based model) 

2. Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (discount cash flow model) 

3. Η μέθοδος υπερκερδών (residual income valuation model) 

4. Η μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων (dividend discount model) 

 

Στη δεύτερη κατηγορία, τα απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης βασίζονται στην σύγκριση 

των επιχειρήσεων μεταξύ τους. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η χρήση 

πολλαπλασιαστών και αριθμοδεικτών (multiples and ratios) που συγκρίνουν τα στοιχεία 

παρόμοιων επιχειρήσεων. Τέλος, εξάγονται κάποιες τιμές αποτίμησης που επηρεάζονται από 

τις τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς. Σε αυτήν την κατηγορία υποδειγμάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφοροι αριθμοδείκτες. Συνήθως, οι δείκτες που χρησημοποιούνται στα 

απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης είναι: 

 

• Ο δείκτης Ρ/Ε (Price/Earnings) 

• Ο δείκτης P/BV, ο οποίος είναι η Αγοραία Τιμή προς την Λογιστική αξία Μετοχής 

(Price/Book Value) 

 

Πάντως, τα κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος αποτίμησης είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά των εταιριών που θα αποτιμηθεί η αξία τους αλλά και οι βασικοί στόχοι και 

προθέσεις των εκτιμητών. Για παράδειγμα, οι εταιρίες που δεν είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο δεν γίνεται να αποτιμηθούν βάση των αριθμοδεικτών που αναλύθηκαν 

παραπάνω. Έτσι, η χρήση μόνο ενός απόλυτου υποδείγματος είναι πιθανό να μην μπορέσει 
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να προβλέψει και να λάβει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την 

διαδικασία της αποτίμησης. Πάντως είναι γεγονός ότι τα απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης 

αποτελούν τη βάση κάθε διαδικασίας αποτίμησης και αντιπροσωπεύουν την ακαδημαϊκή 

ορθοδοξία. 

 

2.5.1. Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών 

 

Αρχικά, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών θα 

χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για την αποτίμηση του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (Ο.Τ.Ε.). 

Η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών μαζί με την μέθοδο της αποτίμησης των 

μερισμάτων (Gordon, 1959) είναι οι πιο διαδεδομένες τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε 

επαγγελματικό επίπεδο. Το βασικό της πλεονέκτημα και ο λόγος που επιλέχθηκε και για την 

αποτίμηση του Ο.Τ.Ε. στην παρούσα εργασία είναι η δυνατότητα εφαρμογής της σε κάθε 

περίπτωση κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην μέθοδο αποτίμησης των μερισμάτων. 

Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών (από δω και στο εξής DCF, Discounted 

Cash Flow) προκειμένου να πραγματοποιηθεί είναι απαραίτητο να υπάρχουν στην διάθεση 

του ερευνητή τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 

• Η υπολειμματική αξία (residual value), που συνήθως εμπεριέχει ένα μεγάλο κίνδυνο 

κι αβεβαιότητα που συμβαίνει καθώς οι ροές αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε 

αρκετά μακρινό χρονικό διάστημα. Ο μαθηματικός τρόπος υπολογισμού της 

υπολειμματικής αξίας, ισούται με την ταμειακή ροή του τελευταίου έτους 

συνυπολογίζοντας ένα ρυθμό αύξησης αυτής (growth rate) για τα υπόλοιπα έτη. 

• Οι ταμειακές ροές ( Λειτουργικές και Ελεύθερες), όπου οι λειτουργικές ροές 

(operating cash flows)
14

 υπολογίζονται βάση του τύπου OCF = Λειτουργικά Κέρδη + 

Αποσβέσεις – Φόροι ± Αλλαγές στο   Κεφάλαιο Κίνησης= ΕΒΙΤ (1-t) +Αποσβέσεις± 

Αλλαγές στο   Κεφάλαιο Κίνησης και οι ελεύθερες ταμειακές ροές από τον τύπο  FCF 

= OCF–Capex. 

• Το προεξοφλητικό επιτόκιο (discount rate), που είναι εκείνο το ποσοστό επιτοκίου το 

οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της παρούσας αξίας των μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Το συγκεκριμένο επιτόκιο υπολογίζεται βάσει ενός μεσοσταθμικού 

                                                 
14Εναλλακτικές ονομασίες είναι επίσης και cash flow from operations, cash flow from operating 

activities καιfree cash flows from operations. 
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ποσοστού που καλύπτει το κόστος τόσο των ιδίων (equity), όσο και των ξένων (debt) 

κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Αφού πραγματοποιηθεί η συλλογή των παραπάνω στοιχείων, στην συνέχεια υπολογίζεται 

η παρούσα αξία όλων των προβλεπόμενων ροών για πέντε έως επτά έτη. Πάντως υπάρχει μια 

σημαντική δυσκολία εκτίμησης η οποία αφορά στο σωστό υπολογισμό όλων των παραπάνω 

δεδομένων, η οποία θα αναλυθεί στη συνέχεια της μελέτης. Η παρούσα αξία υπολογίζεται ως 

εξής: 

 

        
    

      

   

   

 

όπου οι όροι αναλύονται : N = Συνολικός χρόνος ζωής 

          Cf t = Ταμειακές ροές την περίοδο t 

           r = Επιτόκιο προεξόφλησης, που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο των 

            αναμενόμενων ταμειακών εισροών 

 

 

2.5.2. Γενικό Μοντέλο Προεξόφλησης Μερισμάτων 

 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη βασική υπόθεση ότι οι μοναδικές ροές που εισπράττουν οι 

μέτοχοι μιας επιχείρησης είναι τα μερίσματα. Έτσι προκύπτει ότι η αξίων των κεφαλαίων 

αυτών η οποία είναι δυνατόν να οριστεί και ως η παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων 

που θα αποδοθούν στους μετόχους. Ο υπολογισμός της αξίας των ιδίων κεφαλαίων γίνεται με 

την επίλυση της παρακάτω μαθηματικής σχέσης: 

 

  
   

      

   

   
  

                                 

      
 

Σύμφωνα με την υπόθεση ότι τα μελλοντικά μερίσματα θα αυξάνονται επ' άπειρον με 

ένα σταθερό ρυθμό αύξησης g, η αξία των ιδίων κεφαλαίων δύναται να υπολογιστεί κάνοντας 

χρήση του τύπου της διηνεκούς ράντας. Ο μαθηματικός τύπος είναι: 
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Το παραπάνω μοντέλο αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων ονομάζεται και υπόδειγμα 

του Gordon, που παρά την απλότητα του παρουσιάζει δύο πολύ βασικά και περιοριστικά 

μειονεκτήματα. Πρώτον, το υπόδειγμα αυτό μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο σε επιχειρήσεις 

που διανέμουν μέρισμα στους μετόχους τους. Δεύτερον, το υπόδειγμα αυτό στηρίζεται σε μία 

υπόθεση αρκετά περιοριστική, ότι τα μελλοντικά μερίσματα θα αυξάνονται με σταθερό 

ρυθμό στο διηνεκές. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον ρυθμό αύξησης μερισμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τον 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. Σαφώς αυτό είναι 

ένας λογικός περιορισμός εφόσον η πιθανότητα εμφάνισης υψηλότερου ρυθμού αύξησης των 

μερισμάτων μιας εταιρείας συγκριτικά με τον ρυθμό  οικονομικής ανάπτυξης στο διηνεκές, 

θα συνεπάγονταν και την μεγέθυνση της εταιρείας σε επίπεδα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 

της εγχώριας οικονομίας. 

Πρακτικά τα μερίσματα των εταιρειών αυξάνονται για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα με ρυθμούς συνήθως μεγαλύτερους από αυτούς που αυξάνεται η οικονομία. 

Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα αυτό, η αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων 

πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται υπολογισμός της παρούσας αξίας 

των μερισμάτων τα οποία παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο από αυτόν της 

οικονομίας, ενώ στο δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η παρούσα αξία των μερισμάτων τα οποία 

παρουσιάζουν σταθερό ρυθμό αύξησης g μικρότερο από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 

Έτσι για τον υπολογισμό της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων χρησιμοποιείται η ακόλουθη 

μαθηματική σχέση:   

 

                      
                           

      
 

 

Το υπόδειγμα της Προεξόφλησης των Μερισμάτων είναι το πρώτο μοντέλο 

προεξόφλησης ταμειακών ροών βρήκε πρακτική εφαρμογή. O βασικός περιορισμός του 

μοντέλου αυτού είναι το γεγονός ότι έχει αποκλειστική εφαρμογή για την αποτίμηση των 

ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών που διανέμουν μέρισμα στους μετόχους τους. Οπότε με το 

μοντέλο αυτό αποκλείονται οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται μεν με γρήγορους ρυθμούς κι 

έτσι έχουν μεγάλες κεφαλαιακές ανάγκες, οπότε δεν διανέμουν καθόλου μέρισμα ή  

διανέμουν ένα πολύ μικρό μόνο μέρος των ροών του. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η χρήση του 

υποδείγματος του Gordon για την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων, θα οδηγούσε στην 

εξαγωγή αποτελεσμάτων στα οποία η αξία των ιδίων κεφαλαίων θα εμφανιζόταν 

υποτιμημένη. Για τον λόγο αυτό στην πράξη χρησιμοποιούνται δύο άλλες μέθοδοι 

προεξόφλησης ταμειακών ροών, η μέθοδος των  Καθαρών Ταμειακών Ροών των Ιδίων 

Κεφαλαίων (ΚΤΡΙΚ) και η μέθοδος των  Καθαρών Ταμειακών Ροών της Εταιρείας (ΚΤΡΕ). 

 

2.5.3. Πολλαπλασιαστής Τιμή προς Κέρδη ανά μετοχή  (Price / Earnings per Share) 

 

Σύμφωνα με τους αναλυτές ο δείκτης τιμή προς κέρδη ανά μετοχή είναι ο πιο διαδεδομένος 

δείκτης για την μέθοδο αποτίμησης και αξιολόγησης μετοχών. Ο πολλαπλασιαστής αυτός 

χρησιμοποιείται καθώς συγκεντρώνει κάποια βασικά πλεονεκτήματα όπως  οποιαδήποτε 

πρόβλεψη ή εκτίμηση στηρίζεται σε κέρδη ανά μετοχή είναι σαφώς πιο αξιόπιστη συγκριτικά 

με κάποιο άλλο οικονομικό μέγεθος. 

Ο τρόπος υπολογισμός του δείκτη αυτού γίνεται με την διαίρεση της αγοραίας τιμής 

της υπό αποτίμηση μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή Ρ/Ε και εκφράζει το ποσό των 

χρηματικών μονάδων πού είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επικείμενοι επενδυτές 

προκειμένου να αποκτήσουν  μια μετοχή που ανήκει στην υπό ανάλυση εταιρία. Εναλλακτικά, 

ένας άλλος τρόπος επεξήγησης αυτού του δείκτη είναι ότι εκφράζει τον χρόνο επανάκτησης 

των αρχικών κεφαλαίων, δηλαδή τα χρόνια που θα περάσουν προκειμένου  ο επενδυτής να 

πάρει πίσω το κεφάλαιο που επένδυσε για την αγορά των μετοχών, με την προϋπόθεση ότι 

παραμένει σταθερή η χρηματιστηριακή τιμής της μετοχής αλλά και τα κέρδη ανά μετοχή. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού, δεν αρκεί η κατανόηση 

της παραπάνω ερμηνείας αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς ότι οι επιχειρήσεις που 

έχουν υψηλό δείκτη Ρ/Ε θεωρούνται ασφαλής δηλαδή δεν διαθέτουν υψηλό κίνδυνο και 

παράλληλα έχουν ψηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με εκείνες που έχουν έναν χαμηλό δείκτη 

P/E. Το γεγονός αυτό προκύπτει από το ότι οι επενδυτές αναμένουν αύξηση των κερδών τους. 

Αντίθετα, όταν ο δείκτης είναι χαμηλός, αναμένεται ότι θα μειωθούν τα κέρδη οπότε οι 

επενδυτές αποφεύγουν την αγορά μετοχών άρα πέφτει και η τιμή τους σε σχέση με τα κέρδη. 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι παρά το γεγονός ότι ο δείκτης Ρ/Ε από 

μόνος του είναι απλός, δεν δύναται να προσφέρει επαρκή πληροφόρηση για την αξία μιας 

μετοχής. Η αιτία είναι ότι ως προς την εφαρμογή του έχει κάποιες ασάφειες αλλά και 

ορισμένα προβλήματα. 
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Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η εύρεση της τρέχουσας αγοραίας τιμής μιας 

μετοχής είναι μια εφικτή διαδικασία, είναι δύσκολο να υπολογιστούν τα κέρδη ανά μετοχή. Η 

ύπαρξη διαφορών ως προς τον τρόπο αναγνώρισης των εσόδων είναι μια βασική αιτία που 

εμποδίζει τον υπολογισμών των κερδών ανά μετοχή. Επιπλέον, ο υπολογισμός των κερδών 

ανά μετοχή στηρίζεται στην πολύπλοκη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης (accrual 

accounting) η οποία αναγνωρίζει τα έσοδα την στιγμή της πραγματοποίησής τους και όχι τη 

στιγμή της είσπραξης των μετρητών. Έτσι έχει προκύψει η πεποίθηση ότι ο ασφαλέστερος 

τρόπος χρήσης και εφαρμογής του δείκτη είναι μέσω της σύγκριση του με τον δείκτη άλλης 

εταιρείας του ίδιου κλάδου ή της σύγκρισης του δείκτη της ίδιας εταιρείας αλλά σε 

διαφορετικό χρονικό διάστημα. 

Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι κάθε αναλυτής που υπολογίζει τον 

δείκτη Ρ/Ε θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν του τη χρονική περίοδο που υπολογίζονται τα 

κέρδη. Καθώς τα κέρδη που υπολογίζονται είναι κατά βάση παρελθοντικά κέρδη θα πρέπει να 

γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές, δηλαδή μια αναγωγή του δείκτη προκειμένου να 

μπορέσει να συγκριθεί με τους δείκτες άλλων επιχειρήσεων ή της ίδιας επιχείρησης σε άλλο 

χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτός ο υπολογισμός ενός εύρους αξίας για 

την εταιρία κι έτσι ο πολλαπλασιαστής κερδών είναι μια τιμή αναφοράς της εταιρίας σε 

σύγκριση με τις ενδείξεις του Χρηματιστηρίου ή και συνολικά του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η υπό μελέτη εταιρία. Πάντως, ακόμα και στην περίπτωση που μια 

επιχείρηση δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο είναι εφικτός ο υπολογισμός του δείκτη, 

μειώνοντας την αξία της εταιρίας κατά 15% - 20%. Ανάλογα με την δομή της εταιρίας και την 

αποτελεσματικότητα της σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου μπορεί να μειωθεί ή 

να αυξηθεί ανάλογα και η αξία της εταιρίας. 

Οι αναλυτές για την μέτρηση του δείκτη Ρ/Ε έχουν προβεί στην δημιουργία τριών 

μορφών που είναι: 

 

1. Τρέχον δείκτης Ρ/Ε (trailing or current Ρ/Ε) και υπολογίζεται με την διαίρεση της 

τρέχουσας αγοραίας τιμής της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή της αμέσως 

προηγούμενης χρήσης. 

2. Κύριος ή μελλοντικός δείκτης Ρ/Ε (leading or prospective or forward Ρ/Ε) που είναι 

το πηλίκο της τρέχουσας αγοραίας τιμή της μετοχής με τα αναμενόμενα κέρδη ανά 

μετοχή της αμέσως επόμενης χρήσης. 
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3. Κυλιόμενος δείκτης Ρ/Ε (trailing P/E ratio) που είναι το πηλίκο της τρέχουσας 

αγοραίας τιμής της μετοχής με τα αναμενόμενα κέρδη, κυλιόμενα κέρδη των 

τελευταίων συνήθως τεσσάρων τριμήνων. 

 

Καθώς ο δείκτης μπορεί να υπολογιστεί με τους τρις διαφορετικούς τρόπους που 

παρατέθηκαν προηγουμένως, οι αναλυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο 

υπολογισμού του δείκτη σε όλες τις υπό εξέταση εταιρείες και σε όλες τις χρονικές περιόδους 

διότι διαφορετικά δεν θα προκύψουν συγκρίσιμα και σωστά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, 

είναι απαραίτητο οι ερευνητές να  διαβάζουν τα νέα και τις επίσημες ειδήσεις για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμεί να συγκρίνει γιατί κατά καιρούς κάποιες επιχειρήσεις 

εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν το αντικείμενο τους, οπότε 

αλλάζει και ο δείκτης P/E που πολλές φορές δεν είναι αντιπροσωπευτικός για να εκφράσει 

την πορεία μιας καινούργιας επιχείρησης. 

Όπως συμβαίνει σε όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλείο έτσι κι ο δείκτης Ρ/Ε εμφανίζει 

κάποια μειονεκτήματα. Ένα βασικό μειονέκτημα είναι ότι τα κέρδη που χρησιμοποιούνται 

σαν παρονομαστής του δείκτη, θα πρέπει να  αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά κέρδη της 

επιχείρησης από τις κύριες δραστηριότητές της. 

Συνήθως δεν είναι αρκετό το να εξετάζεται η αναλογία P / E μιας εταιρίας προκειμένου 

να γίνει η εκτίμηση της αξίας της οπότε ένας αναλυτής εξετάζει την αναλογία P / E μιας 

εταιρείας σε σχέση με τη βιομηχανία στην οποία βρίσκεται, τον κλάδο της εταιρίας, καθώς 

και τη συνολική αγορά. Συχνά, οι συγκρίσεις γίνονται επίσης μεταξύ τριμηνιαίων και ετήσιων 

στοιχείων. Μόνο μετά από μια σύγκριση με τη βιομηχανία, τον κλάδο και την αγορά μπορεί 

ένας αναλυτής να εκτιμήσει αν η αναλογία P / E είναι υψηλή ή χαμηλή, με τις 

προαναφερθείσες διακρίσεις (δηλαδή, λόγω υποτίμησης, υπερτίμησης, ορθής εκτίμησης, 

κλπ.). 

Ο πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας δείχνει επί της ουσίας το μέγεθος που η Λογιστική 

αξία πρέπει να πολλαπλασιαστεί για να δώσει την τιμή της μετοχής. Πολύ συχνά 

χρησιμοποιείται και σε χρηματοοικονομικά προϊόντα για να εξαχθούν οι τιμές των μετοχών, 

όπως για παράδειγμα στα ομόλογα που η λογιστική τους αξία δεν είναι απόλυτα βέβαιη. Η 

Λογιστική Αξία είναι η αξία της επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις της, αυτό δηλαδή που η επιστήμη της Λογιστικής αποκαλεί Καθαρή 

θέση ή Ίδια κεφάλαια επειδή προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση ή τους μετόχους της. 

Υπάρχουν δυο τρόποι για να αυξηθεί η λογιστική  αξία της επιχείρησης, ο ένας είναι η 

έκτακτη εισφορά των μετοχών σε μια αύξηση του κεφαλαίου και ο άλλος είναι με την 
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παρακράτηση των κερδών. 

 

2.5.4. Πολλαπλασιαστής Τιμή ανά Λογιστική Αξία (Price / Book Value) 

 

Οι Fama and French το 1992 και το 1996 ανακάλυψαν τον δείκτη που προσδιορίζει την Τιμή 

προς Λογιστική αξία (P/BV ή αλλιώς πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας) και είναι μέχρι και 

σήμερα ένα από τα πιο βασικά κριτήρια εκτίμησης της πραγματικής αξίας των μετοχών μιας 

επιχείρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων 

οι οποίοι είναι είτε οι επαγγελματίες επενδυτές είτε το ευρύ κοινό, εφόσον δίνει την 

δυνατότητα παροχής ενός ασφαλούς μέτρου εκτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης σε σχέση 

με τα κέρδη της και τον βρίσκουμε στην δεύτερη θέση προτίμησης χρήσης πίσω από το 

δείκτης P/E. Τον δείκτη P/BV μπορούμε να τον βρούμε σε όλες τις οικονομικές εφημερίδες 

αλλά και site που ασχολούνται με το Χρηματιστήριο. Ο πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας 

εκφράζει το μέγεθος κατά το οποίο η Λογιστική αξία πρέπει να πολλαπλασιαστεί για να μας 

δώσει την τιμή της μετοχής. Πολλές φορές τον χρησιμοποιούμε και σε Χρηματοοικονομικά 

προϊόντα για να πάρουμε τις τιμές των μετοχών, όπως για παράδειγμα στα ομόλογα. 

Είναι βασικό στο σημείο αυτό να υπενθυμιστεί ότι η λογιστική αξία δεικνύει την 

εικόνα της περιουσίας που ανήκει στους μετόχους. Βέβαια η εικόνα αυτή δεν είναι απόλυτα 

αντιπροσωπευτική διότι επηρεάζεται από τα μειονεκτήματα της Λογιστικής αξίας. Το πιο 

βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ των λογιστικών καταστάσεων 

από διαφορετικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο καθώς οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις με διαφορετική στρατηγική. 

Επιπλέον το γεγονός ότι ο πολλαπλασιαστής στηρίζεται σε λογιστικά κέρδη του 

παρελθόντος τα οποία έχουν μεγάλη απόκλιση από τα μελλοντικά κέρδη αποτελεί βασικό 

μειονέκτημα του δείκτη αυτού. Το μειονέκτημα αυτό προκύπτει γεγονός της δυναμικότητας 

του περιβάλλοντος που ανήκουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή στις συνεχόμενες αλλαγές και 

διακυμάνσεις. Επίσης, διαρκείς αλλαγές συμβαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, στην 

οργάνωση της επιχείρησης, που προκειμένου να εμφανιστούν λογιστικά τα αποτελέσματα 

τους θα πρέπει να επέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κι έτσι η αξία των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων να μην αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επιλογή των 

μετοχών με βάση τον δείκτη P/BV οι αναλυτές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία με τον 

πολλαπλασιαστή Ρ/Ε. Ο πολλαπλασιαστής λογιστικής αξίας χαρακτηρίζεται και αυτός για 



33 

 

την απλότητα και την συντομία του γεγονός που παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του 

δείκτη P/E. Βέβαια, είναι λογικό και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο δείκτης P/BV δεν 

μεταβάλλεται τόσο εύκολα όσο ο δείκτης P/E . Η αιτία είναι εύλογη εφόσον τα κέρδη μιας 

επιχείρησης σχεδόν πάντα διαφέρουν αρκετά από έτος σε έτος σε αντίθεση με την η 

λογιστική αξία η οποία είναι βασισμένη σε προηγούμενα έτη κι έτσι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρχει μεγάλη διαφορά. Επιλογικά, και οι δύο δείκτες αποτελούν  την ταχύτερη μέθοδο για 

τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης. 

 

 

2.6.  Προβλήματα Της Διαδικασίας Αποτίμησης 

 

 

Η αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης είναι μια πολύπλοκη διαδικασία καθώς ο 

υπολογισμός της τιμής την οποία πρέπει να πληρώσει ο ενδεχόμενος αγοραστής μιας 

επιχείρησης είναι ένας υπολογισμός που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το πρόβλημα 

του προσδιορισμού της τιμής πώλησης μιας επιχείρησης είναι ότι η τιμή αυτή δεν 

αντιπροσωπεύει πάντα και την πραγματική αξία της επιχείρησης. Συνήθως, το ποσό που 

γίνεται απαιτητό κατά την διαδικασία της πώλησης είναι καθορισμένο βάση της δεδομένης 

χρονικής στιγμής καθώς παράγοντες όπως ο αριθμός των αγοραστών, οι διαπραγματευτικές 

ικανότητες και άλλοι παράγοντες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο ύψος της τιμής 

πώλησης μιας επιχείρησης.  

Προκειμένου να θεωρηθεί ο προσδιορισμός της αξίας της εξαγοράζουσας επιχείρησης ως 

δίκαιος θα πρέπει αναγκαστικά να προηγηθεί η ανάλυση των ιστορικών χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, της κατάστασης του  κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η υπό εξαγορά εταιρία 

αλλά και τα κίνητρα των μερών που εμπλέκονται στην συναλλαγή. Έτσι για να είναι σωστός 

ο υπολογισμός της αξίας μιας επιχείρησης αλλά και οι προβλέψεις στο μέλλον είναι 

απαραίτητο να (Beaver, 1996):  

 

 Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία πρόβλεψης όπως για παράδειγμα οι προ 

εξοφλημένες καθαρές ταμιακές ροές. 

 Αξιολογείται η κατάσταση των χρηματαγορών. 

 Χρησιμοποιείται το σωστό κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της επιχείρησης που 

πραγματοποιεί την εξαγορά. 
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 Να εκτιμώνται ενδεχόμενες συνέργειες και συνεργασίας που ενδεχομένως να 

πραγματοποιηθούν μετά της εξαγορά. 

 Να λαμβάνονται υπόψιν όλες οι παράμετροι των συναλλαγών που πρόκειται να 

διενεργηθούν κατά την εξαγορά.  

 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείο της παρούσας εργασίας η αξία μιας 

επιχείρησης είναι η παρούσα αξία των ταμειακών της ροών που θα έχει τα επόμενα ωφέλιμα 

χρόνια ζωής της. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο η αξία μιας 

επιχείρησης να προσδιορίζεται πρώτα με όρους που ισχύουν στις χρηματαγορές, δηλαδή σε 

συνθήκες που η προσφορά και η ζήτηση των πωλητών και των αγοραστών μπορούν να 

καθορίσουν την τιμής μιας επερχόμενης εξαγοράς. Είναι γεγονός πως ο στόχος των αναλυτών 

είναι να μπορέσουν να υπολογίσουν την απόδοση μιας επιχείρησης ανάλογα με τα κέρδη ανά 

μετοχή (ΚΑΜ), γεγονός που προϋποθέτει ότι οι κεφαλαιαγορές αντανακλούν αμέσως όλη την 

πληροφόρηση στην τιμή της μετοχής. Η υπόθεση αυτή είναι σαφώς αρκετά ασταθής εφόσον 

κάτι τέτοιο στην απόλυτη πραγμάτωση του είναι αδύνατον. Άρα είναι λογικό ότι για τον 

προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης  είναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος 

των προεξοφλημένων ταμειακών ροών παρά στην μέθοδο των κερδών ανά μετοχή που 

λαμβάνει ως προϋποθέσεις ορισμένα μη ρεαλιστικά συμβάντα (Jackson, 1996). 

Η διαδικασία της αποτίμησης στο σύνολο της είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 

εμπεριέχει πολλούς παράγοντες άλλους προβλέψιμους και άλλους όχι. Σε κάθε περίπτωση 

κρίνεται απαραίτητη η προσεκτική και ενδελεχής μελέτη όλων των διαθέσιμων στοιχείων είτε 

ποσοτικού είτε ποιοτικού χαρακτήρα. Τέλος, αφού πρώτα μελετηθούν διεξοδικά όλοι οι 

παράγοντες θα πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης της αξίας της 

επιχείρησης προκειμένου να διεξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πολλές φορές είναι χρήσιμο 

να επιλέγονται και δύο μέθοδοι αξιολόγησης έτσι ώστε να μπορούν να διασταυρώνονται τα 

αποτελέσματα και να επιλέγεται εκείνο που είναι πιο συμβατό με την συνολική εικόνα της 

επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟΤΙΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ 

 

 

3.1. Ο Όμιλος ΟΤΕ
15

 

 

 

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί σήμερα 

έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο 

ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με 

την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται και στο διεθνές χρηματιστήριο 

του Λονδίνου. 

Το 1996, το Ελληνικό Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό 

κεφάλαιο του ΟΤΕ. Στις 14 Μαΐου 2008 υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική 

Κυβέρνηση και στην Deutsche Telekom σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στο 

μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Μετά από επιπλέον πωλήσεις μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου 

του Ελληνικού Δημοσίου το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται, από τις 11 

Ιουλίου 2011, σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10% μέσω της προαιρετικής δημόσιας 

πρότασης που πραγματοποιήθηκε. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, 

επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Παράλληλα 

με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και 

στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης. Ο Όμιλος 

ΟΤΕ απασχολεί περίπου 25.000 άτομα σε 3 χώρες. 

Οι θυγατρικές εταιρίες του ΟΤΕ είναι: 

•  Η COSMOTE (www.cosmote.gr) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κινητών 

τηλεπικοινωνιών. Ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα το 1998 και σήμερα 

είναι η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, και ένας από τους 

μεγαλύτερους παρόχους στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω 

                                                 
15

ΟΤΕ, Ποιοί είμαστε. Ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 22/09/2015 από 

https://www.ote.gr/web/guest/corporate/company/who-we-are/profile 

http://www.cosmote.gr/
http://www.cosmote.gr/
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των θυγατρικών εταιρειών AMC στην Αλβανία και COSMOTE στη Ρουμανία. 

•  H ΟΤΕ Globe (www.oteglobe.gr) είναι διεθνής πάροχος με παρουσία στην ευρύτερη 

περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και θυγατρική εταιρεία παροχής διεθνών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 

περιφερειακό τηλεπικοινωνιακό κόμβο και παρέχει ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών δεδομένων, χωρητικοτήτων και φωνής μέσω ιδιόκτητων δικτυακών 

υποδομών. 

• Η ΓΕΡΜΑΝΟΣ (www.germanos.gr) είναι η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή αλυσίδα 

λιανικής στη ΝΑ Ευρώπη. Αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα και πιο καθιερωμένα 

εμπορικά σήματα στην Ελλάδα με περίπου 400 καταστήματα, ενώ έχει δυναμική 

παρουσία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

•  Η otesat_maritel (www.otesat-maritel.com) παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat 

και Iridium σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ξηρά και θάλασσα και ολοκληρωμένες 

τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην ελληνική και παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. 

•  Η ΟΤΕ ESTATE (www.ote-estate.gr) είναι η θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ στην οποία 

έχει μεταβιβασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού, με στόχο την 

επίτευξη υπεραξιών για τον Όμιλο ΟΤΕ μέσω της διαχείρισης, ανάπτυξης και 

εμπορικής εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων που διαθέτει.  

• Η ΟΤΕ plus (www.oteplus.gr) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις 

Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών καθώς και σε θέματα στρατηγικής, επιχειρησιακής, 

οργανωτικής και λειτουργικής ανάπτυξης οργανισμών. 

•  Η OTΕ Academy παρέχει ακαδημαϊκού Επιπέδου εκπαίδευση & επαγγελματική 

κατάρτιση. 

•   Η cosmoONE (www.cosmo-one.gr) δραστηριοποιείται στον τομέα του 

διεπιχειρησιακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου [B2B] στη χώρα μας (προμήθειες ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις και άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν). 

•   Η ΟΤΕ Ασφάλιση (www.oteasfalisi.gr) παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής 

πρακτόρευσης σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες & brokers 

για φυσικά και νομικά πρόσωπα κυρίως εντός αλλά και εκτός του Ομίλου ΟΤΕ 

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ομίλου, το όραμα του ΟΤΕ είναι να 

προσφέρει ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ώστε να αποτελεί 

την πρώτη επιλογή των πελατών στην Ελλάδα και τη Ν.Α Ευρώπη, καθώς και να ενεργεί ως 

«υπεύθυνος πολίτης» σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται προσθέτοντας αξία σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

http://www.oteglobe.gr/
http://www.germanos.gr/
http://www.otesat-maritel.com/
http://www.ote-estate.gr/
http://www.oteplus.gr/
http://www.cosmo-one.gr/
http://www.oteasfalisi.gr/


37 

 

Η Επιχειρηματική Στρατηγική συνοψίζεται στις ακόλουθες βασικές στρατηγικές 

επιδιώξεις: 

 Πλήρης κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των πελατών και      

συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης. 

 Επέκταση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην εγχώρια αγορά και διατήρηση 

της ηγετικής θέσης του ΟΤΕ με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων της εταιρείας, μέσω της παροχής καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών 

και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. 

 Βελτιστοποίηση όλων των διαδικασιών του ΟΤΕ μέσα από βιώσιμες μειώσεις του 

κόστους και παράλληλα διαρκής βελτίωση στην ευελιξία και την παραγωγικότητα. 

 Εστίαση σε εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες που παρουσιάζουν προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης. 

 Ενίσχυση της στενότερης συνεργασίας των θυγατρικών τόσο μεταξύ τους όσο και με 

τη μητρική εταιρεία. 

Στο πλαίσιο της διεθνούς επενδυτικής του στρατηγικής, ο Όμιλος ΟΤΕ 

δραστηριοποιείται από το 1997 στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στη Ρουμανία μέσω της Telekom Romania 

Communications και της Telekom Romania Mobile Communications και στην Αλβανία μέσω 

της AMC. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ επιδεικνύουν αντοχή παρά το αντίξοο 

περιβάλλον λειτουργίας. Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

o Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ κατά το 2013 διαμορφώθηκε σε € 4.054,1 εκατομμύρια 

εμφανίζοντας μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 2012. Τα Λειτουργικά Κέρδη του Ομίλου 

προ αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) μειώθηκαν κατά -3,9% σε € 1.456,3εκατ. το 

2012. Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αυξήθηκε κατά σχεδόν μία μονάδα 

σε 35,9%. Ο όμιλος, και το 2013, συνέχισε να έχει ισχυρές ταμειακές ροές (€734 εκατ.) ενώ ο 

καθαρός δανεισμός μειώθηκε στο μισό (€1,5 δισ.).  

Η στρατηγική και το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) του OTE 

στηρίζονται τόσο στις βασικές αξίες της εταιρείας όσο και την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

και των συστημάτων διαχείρισης ΕΥ που διέπονται από διεθνή πρότυπα, όπως οι 

κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας (Sustainability Reporting 

Guidelines), του GRI (Global Reporting Initiative) και οι Αρχές της Συμμετοχικότητας, της 

Ουσιαστικότητας και Ανταπόκρισης του ΑΑ1000 AccountAbility Standard. Ο ΟΤΕ στοχεύει 
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στην εφαρμογή μιας προληπτικής προσέγγισης, όσον αφορά στη διαχείριση του αντικτύπου 

της λειτουργίας του στην αειφορία, κυρίως μέσω της εναρμόνισης με τις απόψεις και τα 

βασικά ζητήματα που αναφέρουν τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο στόχος του ΟΤΕ, όσον αφορά στην εφαρμογή αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, 

είναι να διασφαλίσει ότι η στρατηγική και το πρόγραμμα ΕΥ της εταιρείας παραμένουν 

επικεντρωμένα στα πλέον ουσιαστικά ζητήματα, δηλαδή σε αυτά που επηρεάζουν 

περισσότερο την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του και τα οποία, παράλληλα, 

είναι τα πιο σημαντικά για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρεία συμμετέχει σε σημαντικούς 

Εθνικούς και Διεθνής Δείκτες, Φορείς και Οργανισμούς. Από το 2008, ο ΟΤΕ 

συμπεριλαμβάνεται στο Διεθνή Δείκτη FTSE4Good ενώ συμμετέχει στο Δείκτη Εταιρικής 

Υπευθυνότητας (CRI) στην Ελλάδα, λαμβάνοντας, επί σειρά ετών, σημαντικές διακρίσεις. 

 

 

3.2. Μακροοικονομική Κατάσταση 

 

 

Η κατάσταση στην Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ΑΕΠ της χώρας κατέγραψε θετική άνοδο στο 

τρίτο τρίμηνο του 2014, για πρώτη φορά ύστερα από συνεχείς αρνητικές αποδόσεις από τις 

αρχές του 2010. Κατά τη διάρκεια 2010-2014 εκτιμάται ότι η χώρα έχασε σωρευτικά 

περισσότερο από 25% του εισοδήματός της. Βέβαια, με τα σημερινά δεδομένα των 

αλλεπάλληλων εκλογών και του τρίτου μνημονίου η κατάσταση αναμένεται και πάλι να 

χειροτερέψει σε ότι αφορά το 2015. 

Τα αίτια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα προέρχονται από όλους του τομείς του 

κράτους, δηλαδή τους πολιτικούς, τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς. Η Ελλάδα επί της 

ουσίας δεν αντιμετωπίζει μόνο μια οικονομική κρίση αλλά μια συνολική κρίση θεσμών, 

εμπιστοσύνης αλλά και επιθυμίας συμβατότητας με τις έννομες πράξεις. 

Η οικονομική κρίση, για πολίτες και οικονομικούς αναλυτές, ξεκινά από την 

κομματική διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα, τα πολιτικά σκάνδαλα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο 

το οποίο συνήθως εμπεριέχει και την κατάχρηση του δημόσιου χρήματος αλλά και της 

εξουσίας. Επί το πλείστων, οι ελληνικές κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από σωρεία πράξεων 

εκμετάλλευσης του δημόσιου χρήματος, πολιτικής διαφθοράς και αδιαφάνειας συναλλαγών. 

Σαφώς κάτι τέτοιο εύλογα οδηγεί στην αλόγιστη δαπάνη χρημάτων που εάν είχε αποφευχθεί 
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η ελληνική οικονομία δεν θα ήταν τόσο υπερχρεωμένη αλλά και η ελληνική κοινωνία δεν θα 

ήταν τόσο δύσπιστη ως προς την πολιτική και το κράτος. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα έχει δανειστεί υπέρογκα ποσά προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει τις Ελληνικές Τράπεζες κάτι το οποίο συντέλεσε στην δημιουργία ενός μη 

βιώσιμου χρέους που τελικά πλήρωσαν οι πολίτες τόσο μέσο των μνημονίων αλλά και μέσω 

των μέτρων λιτότητας. Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδήγησε τις ελληνικές 

επιχειρήσεις να επιλέγουν τις χώρες με φθηνό εργατικό δυναμικό ακόμα και τις χώρες που 

προσέφεραν φορολογικούς παραδείσους για τις επιχειρήσεις τους. Έτσι, η 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα ξεκίνησε να γίνεται εισαγωγική και όχι παραγωγική. Οι 

υψηλοί συντελεστές φορολόγησης των ελληνικών επιχειρήσεων, το ακριβό κόστος 

παραγωγής σε συνδυασμό με τα φθηνά εισαγωγικά προϊόντα οδήγησαν στον κατακερματισμό 

της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Το μακροοικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης σε οικονομικούς όρους σύμφωνα με 

τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του Αυγούστου αύξηση κατά 0,8% παρουσίασε το ΑΕΠ 

το δεύτερο τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο και κατά 1,4% συγκριτικά με το 

δεύτερο τρίμηνο του 2014, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, 

όπως ανακοίνωσε η Αρχή, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2015, παρουσίασε 

αύξηση κατά  0,8%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2015, ενώ σε σύγκριση με το  2ο τρίμηνο 

2014 παρουσίασε αύξηση  κατά 1,4%. Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2015, 

παρουσίασε  αύξηση κατά 1,5 % σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2014. Όπως επισημαίνει 

η ΕΛΣΤΑΤ, οι παρούσες εκτιμήσεις  αναμένεται να αναθεωρηθούν. 

 

 

3.3. Πορεία Μετοχής 

 

 

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου (GDRs). 

Από το Σεπτέμβριο του 2010 σταμάτησε η διαπραγμάτευση των μετοχών του ΟΤΕ στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.  Η μετοχική σύνθεση του ομίλου στις 30/06/2015: 
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Πηγή: www.ote.gr 

 

Διάγραμμα 1: Μετοχική Σύνθεση ΟΤΕ 30/06/2015 

 

 

Επίσης, παρουσιάζεται και η αναλυτική κατάσταση των μερισμάτων που δόθηκαν. 

 

 

Πίνακας 1 : Αναλυτική Κατάσταση Μερισμάτων 2009-2013 

Έτος Μέρισμα σε ευρώ ανά μετοχή Ημερομηνία Απόφασης ΓΣΜ 

1999 0,60 29 Ιουνίου, 2000 

2000 0,70 26 Ιουνίου, 2001 

2001 0,70 19 Ιουνίου, 2002 

2002 0,70 30 Ιουνίου, 2003 

2003 0,35 17 Ιουνίου, 2004 

2004 - 16 Ιουνίου, 2005 
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2005 - 22 Ιουνίου, 2006 

2006 0,55 21 Ιουνίου, 2007 

2007 0,75 26 Ιουνίου, 2008 

2008 0,75 24 Ιουνίου, 2009 

2009 0,19 16 Ιουνίου, 2010  

2010 0,1179 23 Ιουνίου, 2011 

2011 - 15 Ιουνίου, 2012 

2012 - 26 Ιουνίου, 2013 

2013 - 24 Ιουνίου, 2014 

2014 0,08 12 Ιουνίου, 2015 

 

 

 

 

Επίσης, παρουσιάζεται και η πορεία της μετοχής την τελευταία πενταετία στο παρακάτω  

διάγραμμα. 

 

 

 

Διάγραμμα 2 : Πορεία τιμής μετοχής 



42 

 

Επίσης παρατίθενται και οι βασικές πληροφορίες για την μετοχή της επιχείρησης τα 

οποία αντλήθηκαν στις 20/9/2015 και είναι: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Όγκος 166.551 

Τζίρος 1.326.247 ευρώ 

Κεφαλαιοποίηση 3.911.400.104 ευρώ 

Υψηλό 52 εβδομάδων 10,56 ευρώ 

Χαμηλό 52 εβδομάδων 6,45 ευρώ 

Αριθμός μετοχών 490.150.389 

 

 

3.4. Εξελίξεις Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 

 

 

Στη παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν σε συνοπτική μορφή οι οικονομικές καταστάσεις 

του ομίλου. 

Όπως φαίνεται και από την οικονομική κατάσταση του ΟΤΕ
16

 φαίνεται ότι τα ίδια 

κεφάλαια του ομίλου αυξήθηκαν το 2014 κατά 8%. Επίσης αύξηση παρατηρείται και και 

μείωση της τάξης του 9% στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και φαίνεται να 

πραγματοποιείται κανονική αποπληρωμή των υποχρεώσεων.  Επίσης ο όμιλος για το 2014 

δεν προέβη σε ανάληψη βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε αντίθεση με το 2013 που ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης για το 2014 και 2013 τόσο για τον όμιλο, τον οποίο μελετάμε, όσο 

και για την εταιρία βρίσκονται στο Παράρτημα 1.2. . 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2014 μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το 

                                                 
16

 Βλ. Παράρτημα 1.2. 
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2013 και ανήλθε στα Ευρώ 3.918,4. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στα 

εξής: 

 Μείωση των εσόδων κινητής τηλεφωνίας κατά 6,1%, 

  Μείωση των λοιπών εσόδων κατά 18,8% και 

 Μείωση των εσόδων σταθερής τηλεφωνίας κατά 0,3%. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα Ευρώ 1.511,7, σημείωσε 

πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 2,9%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη 

μείωση εσόδων από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας κατά 2,4,% και στη μείωση των λοιπών 

εσόδων κατά 11,6% και αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση εσόδων από υπηρεσίες 

κινητής τηλεφωνίας κατά 3,1%. 

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα Ευρώ 3.395,7 και είναι μειωμένα κατά 

9,7%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση 

του κόστους των Προγραμμάτων Εθελούσιας Εξόδου κατά 96,9%, των αποδοχών 

προσωπικού κατά 15,1%, των εξόδων προμηθειών κατά 10,4% και στη μείωση των 

αποσβέσεων και απομειώσεων κατά 5,5%. Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν από την 

αύξηση του κόστους των τελών διασύνδεσης και περιαγωγής κατά 1,2%, της πρόβλεψης για 

επισφαλείς απαιτήσεις κατά 8,4%, του κόστος εμπορευμάτων κατά 8,8%, των εξόδων 

επισκευών και συντήρησης κατά 5,9%, των εξόδων διαφήμισης κατά 6,0% και των λοιπών 

λειτουργικών εξόδων κατά 6,1%. 

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου προ αποσβέσεων και απομειώσεων και εξαιρώντας 

το κόστος των Προγραμμάτων Εθελούσιας Εξόδου και λοιπά κόστη αναδιοργάνωσης 

ανήλθαν σε Ευρώ 2.563,2 το 2014 σε σχέση με Ευρώ 2.640,1 το 2013, παρουσιάζοντας 

μείωση 2,9%. Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα Ευρώ 1.208,8 το 2014 και 

είναι μειωμένα κατά 23,1%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μείωση των 

λειτουργικών εξόδων προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω: 

 Κανένα κόστος για Προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου το 2014 

 Μείωση κατά 29,1% των αποδοχών προσωπικού 

 Μείωση κατά 14,6% των τελών διασύνδεσης και περιαγωγής 

 Μείωση κατά 18,3% των εξόδων προμηθειών 

 Μείωση κατά 13,4% των αποσβέσεων και απομειώσεων 

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση του κόστους 
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εμπορευμάτων κατά 67,7%, της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 7,4%, των 

εξόδων επισκευών και συντήρησης κατά 15,7%, των εξόδων διαφήμισης κατά 10,7% και των 

λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 17,8%. 

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας προ αποσβέσεων και απομειώσεων και 

εξαιρώντας το κόστος των Προγραμμάτων Εθελούσιας Εξόδου και λοιπά κόστη 

αναδιοργάνωσης ανήλθαν σε Ευρώ 916,6 το 2014 σε σχέση με Ευρώ 999,5 το 2013, 

παρουσιάζοντας μείωση 8,3%. Ως αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη προ 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά την χρήση 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 

589,1 έναντι Ευρώ 335,4 το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 75,6%. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας 

ανήλθαν την χρήση 2014 σε Ευρώ 307,0 έναντι των λειτουργικών ζημιών Ευρώ 5,1 στην 

προηγούμενη χρήση. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων του Ομίλου 

κατά την χρήση 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 1.385,5 έναντι Ευρώ 1.177,9 το 2013, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,6%. 

Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 35,4% από 29,1% στην 

προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους των Προγραμμάτων 

Εθελούσιας Εξόδου και των λοιπών κοστών αναδιοργάνωσης, τα λειτουργικά κέρδη προ 

αποσβέσεων και απομειώσεων του Ομίλου κατά την χρήση 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7 ανήλθαν σε Ευρώ 1.421,6 έναντι Ευρώ 1.456,3 στην 

προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,4%. Ως περιθώριο επί του κύκλου 

εργασιών ανήλθαν σε 36,3% από 35,9% στην προηγούμενη χρήση. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων της Εταιρείας κατά την 

χρήση 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 586,4 έναντι 317,4 Ευρώ στην προηγούμενη χρήση, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,8%. Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 

38,8% από 20,4% στην προηγούμενη χρήση. Εξαιρουμένης της επίδρασης του κόστους των 

Προγραμμάτων Εθελούσιας Εξόδου και των λοιπών κοστών αναδιοργάνωσης, τα λειτουργικά 

κέρδη προ αποσβέσεων και απομειώσεων της Εταιρείας κατά την χρήση 2014 ανήλθαν σε 

Ευρώ 599,2 έναντι Ευρώ 568,3 στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. 

Ως περιθώριο επί του κύκλου εργασιών αυξήθηκαν στο 39,6% από 36,5% στην 

προηγούμενη χρήση. Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, οι χρεωστικοί τόκοι 

για το 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 202,7, σημειώνοντας μείωση κατά 18,6% σε σχέση με το 2013. 

Οι πιστωτικοί τόκοι για το 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 5,4, σημειώνοντας μείωση 38,6% σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι συναλλαγματικές διαφορές ανήλθαν σε κέρδη ύψους 

Ευρώ 3,5 το 2014 σε σύγκριση με Ευρώ 2,3 κέρδη την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω 
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διακυμάνσεων στην ισοτιμία του Ρουμανικού Ρον και του αλβανικού Λεκ. Δεν υπήρχαν 

έσοδα από μερίσματα το 2014 σε σχέση με Ευρώ 0,4 της προηγούμενης χρήσης που 

αντιπροσώπευε το μέρισμα από την ΕΔΕΚΤ. 

Τα κέρδη από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 

Ευρώ 0,1 το 2014 σε σύγκριση με το ποσό Ευρώ 216,8 του 2013 που αντιπροσώπευαν 

κυρίως το προ φόρων κέρδος από την πώληση της HELLAS SAT ποσού Ευρώ 62,2 και το 

προ φόρων κέρδος από την πώληση των GLOBUL και GERMANOS TELECOM 

BULGARIA A.D. ποσού Ευρώ 154,2. 

Ο φόρος εισοδήματος (έξοδο) του Ομίλου ανήλθε σε Ευρώ 123,9 το 2014 σε 

σύγκριση με το ποσό Ευρώ 20,9 της χρήσης 2013, κυρίως λόγω του αυξημένου κέρδους προ 

φόρων ποσό Ευρώ 395,4 το 2014 σε σχέση με το ποσό Ευρώ 314,8 το 2013 και από τη θετική 

επίδραση ποσού Ευρώ 50,0 το 2013 λόγω του επανυπολογισμού του αναβαλλόμενου φόρου 

του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα, από 20% 

σε 26%. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα κέρδη χρήσης του Ομίλου από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2014 ανέρχονται σε Ευρώ 271,5 σε σύγκριση με το 

ποσό των Ευρώ 293,9 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 7,6%. Δεν υπήρχαν 

διακοπείσες δραστηριότητες το 2014, ενώ το 2013 το κέρδος από διακοπείσες 

δραστηριότητες ανήλθε σε Ευρώ 28,9, το οποίο αντικατόπτριζε τις δραστηριότητες του 

Ομίλου στη Βουλγαρία οι οποίες πωλήθηκαν τον Ιούλιο του 2013. Το 2014 τα κέρδη προς 

απόδοση στις μη ελεγχόμενες συμμετοχές από τα αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε 

Ευρώ 4,1 από Ευρώ 6,1 το 2013, κυρίως λόγω της μειωμένης κερδοφορίας της ΤELEKOM 

ROMANIA COMMUNICATIONS. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, τα κέρδη χρήσης του Ομίλου προς απόδοση 

στους μετόχους της μητρικής στο 2014 ανήλθαν σε Ευρώ 267,4 έναντι Ευρώ 316,7 στην 

προηγούμενη χρήση. Οι καθαρές ταμειακές ροές του Ομίλου από λειτουργικές 

δραστηριότητες το 2014 μειώθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε Ευρώ 

999,7. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην αρνητική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης, στη 

μειωμένη κερδοφορία και στις διακοπείσες δραστηριότητες, παράγοντες που 

αντισταθμίσθηκαν μερικώς από τη μείωση στις πληρωμές για τα προγράμματα πρόωρης 

αποχώρησης και για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και 

λογαριασμό νεότητας. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα (CAPEX) του Ομίλου για το 2014 ανήλθε σε Ευρώ 603,9 

από Ευρώ 604,7 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,1%. Εξαιρουμένων 
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των πληρωμών για την απόκτηση φάσματος, το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου για το 

2014 ανήλθε σε Ευρώ 556,8 από Ευρώ 471,1 το 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,2%. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται στις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες του ΟΤΕ, της TELEKOM 

ROMANIA COMMUNICATIONS και της COSMOTE S.A. και αντισταθμίσθηκε μερικώς 

από τη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών της TELEKOM ROMANIA MOBILE 

COMMUNICATIONS. 

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθε σε Ευρώ 2.638,5 

έναντι Ευρώ 2.956,4 την 31 Δεκεμβρίου 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,8%. Ο 

καθαρός δανεισμός του Ομίλου (έντοκα δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία) την 31 

Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε Ευρώ 1.124,9 από Ευρώ 1.495,6 την 31 Δεκεμβρίου 2013, 

σημειώνοντας μείωση κατά 24,8%. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή 

δανείων και στην αυξημένη ταμειακή θέση του Ομίλου. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2014, τα καθαρά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του 

Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 59,0 σε σύγκριση με τα καθαρά κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία που ανέρχονταν σε Ευρώ 86,5 την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

3.5. Υπολογισμός Του WACC 

 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα εφαρμοστεί ο τύπος του CAPM, ο 

οποίος όπως ισούται με: 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf ) 

Το επιτόκιο άνευ κινδύνου Rf αποτελεί το ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς. Στην 

περίπτωση του ΟΤΕ, ως απόδοση χωρίς κίνδυνο χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του 10ετούς 

ελληνικού κρατικού ομολόγου, που την 20/9/2015 , σύμφωνα με την βάση δεδομένων 

Bloomberg, ανέρχονταν σε 7,97%. 

Ως αμοιβή επιχειρηματικού κινδύνου, χρησιμοποιήθηκε το ποσοστό 11,94%. Το 11,94% 

είναι η απόδοση της Ελληνικής αγοράς του Δείκτη FTSE medium and small cap τους 

τελευταίους 12 μήνες (www.euro2day.gr). Παίρνουμε αυτόν τον δείκτη (ως απόδοση αγοράς) 

http://www.euro2day.gr/
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και όχι τον Γενικό δείκτη ή οποιονδήποτε άλλο γιατί όλοι οι άλλοι παρουσιάζουν αρνητική 

απόδοση. 

Όσον αφορά στο συστημικό κίνδυνο της μετοχής, το β άνευ μόχλευσης κυμαίνεται 

πολύ κοντά στη μονάδα (1), δηλαδή ακολουθεί πιστά τη συμπεριφορά του γενικού δείκτη 

τιμών του ΧΑ. Θα λάβουμε ως μέση τιμή για το β την 0,94. Οπότε το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων του ΟΤΕ είναι: 

 

 ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = 7,97% + 0,91*(11,94%-7,97) = 11,58% 

 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, 

όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη 

διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η 

Εταιρεία. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον 

κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία: 

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

ii. Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των 

μελλοντικών χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να 

παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω ενός συνδυασμού 

δανείων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, η σχέση 

δανεισμού με σταθερό επιτόκιο προς δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο στον Όμιλο 

ανερχόταν σε 94% / 6% (2013: 93% / 7%). 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών ήταν οι εξής: 
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Πίνακας 3 : Παραδοχές Ο.Τ.Ε. 2013 Και 2014 

 

Παραδοχές 2014 

Επιτόκιο προεξόφλησης 9,50% 

Ρυθμός αύξησης εσόδων 0,14% 

Περιθώριο EBITDA (2015-2024) 34,3%-37,8% 

 

Παραδοχές 2013 

Επιτόκιο προεξόφλησης 10,48% 9,70% 10,20% 

Ρυθμός αύξησης / (μείωσης) εσόδων (0,30)% 

Περιθώριο EBITDA (2014-2023) 36,0% - 40,3%  

 

Για την προβολή των ταμειακών ροών για το διάστημα πέραν της δεκαετίας 

χρησιμοποιήθηκε δείκτης ανάπτυξης 2% για όλες τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό των προβλέψεων των 

ταμειακών ροών είναι: 

 

 Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου: Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση 

εξωτερική πληροφόρηση που λήφθηκε για κάθε ενεργό αγορά της κάθε χώρας. 

  Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους: Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού 

κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με βάση τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία των 

τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου να λάβουν υπόψη και τις 

αναμενόμενες μεταβολές κερδοφορίας. 

 

 

3.6. Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους 

 

 

Τα ποσοστά συμμετοχής (αναλογίες) των επιμέρους συστατικών του Μέσου Σταθμικού 
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Κόστους Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) του ΟΤΕ, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

και την κεφαλαιοποίηση του , εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 4 : Ποσοστά Συμμετοχής 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.498.400.000 53,48% 

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.173.100.000 46,52% 

ΣΥΝΟΛΟ 4.671.500.000 100% 

 

Για να βρούμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζουμε την παρακάτω μαθηματική 

σχέση: 

 

 

ΜΣΣΚ ΟΤΕ = ΚΟΣΤΟΣ Ι.Κ. * ΑΝΑΛΟΓΙΑ + ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Μ.Φ. *ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΜΣΣΚ = (11,58%)* (53,48%) + (13,92 %)*(46,52%) = 12,68% 

 

 

3.7. Το Κόστος Δανεισμού Του ΟΤΕ 

 

 

Στη συνέχεια, η ανάλυση του δανεισμού ανάλογα με το είδος του επιτοκίου παρατίθεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 5: Ανάλυση Δανεισμού Ο.Τ.Ε. 

Ποσά σε εκ. ευρώ ΟΜΙΛΟΣ 

 2014 2013 

Δανεισμός με κυμαινόμενο 

επιτόκιο 
165,9 210,7 

Δανεισμός με σταθερό επιτόκιο 2472,6 2745,7 

ΣΥΝΟΛΟ 2.638,50 2956,4 
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Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων του ΟΤΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

διακύμανση του επιπέδου των επιτοκίων. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις και τα 

ετήσια δελτία της επιχείρησης, το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού των μακροπρόθεσμων 

δανείων του Ομίλου για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 ήταν 

περίπου 6,4% και 7,0% αντίστοιχα. Για λόγους συντηρητικότητας θα λάβουμε ως περιθώριο 

το 7%. Άρα το κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι: 

                Κόστος δανεισμού (προ φόρων) = 7,97% + 7% = 14,97% 

 

Ενώ το κόστος δανεισμού μετά φόρων είναι: 

 

   Κόστος δανεισμού μετά φόρων =  14,97%*(1-7%) = 13,92 % 

 

 

 

3.8. Υπολογισμός Προβλεπόμενων Λογαριασμών Ενεργητικού 

 

 

Ο υπολογισμός του προβλεπόμενου συνόλου των εξόδων εγκατάστασης πραγματοποιήθηκε 

ως εξής. Αρχικά, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της διετίας 2013 – 

2014, υπολογίστηκε η ετήσια ποσοστιαία αύξηση της αξίας κτήσης (αξία προ αποσβέσεων) 

του συνόλου των εξόδων εγκατάστασης. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ο αριθμητικός μέσος 

όρος των ποσοστιαίων αυτών αυξήσεων. Τέλος, έγινε η υπόθεση ότι η αξία κτήσης των 

εξόδων εγκατάστασης θα αυξάνεται για κάθε έτος πρόβλεψης με ποσοστό ίσο με αυτό τον 

μέσο όρο. Ο συντελεστής αποσβέσεων των εξόδων εγκατάστασης ήταν, για κάθε έτος 

πρόβλεψης, 9%. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της επιχείρησης η αύξηση των πωλήσεων 

στην επόμενη χρήση υπολογίζεται στο 2%,  Όσον αφορά στην εξέλιξη των ταμειακών ροών ο 

παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις εκτιμήσεις μας για την επόμενη πενταετία. Πριν τον πίνακα 

παρατίθενται οι βασικές παραδοχές: 
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EBITDA: μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 3,4% 

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης: σταθερό στο ύψος των €20εκατ. 

Capex: σταθερό στο ύψος των 600 εκατομμυρίων 

Ρυθμός αύξησης εις το διηνεκές: 2,0% (προς υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας) 

 

 

Πίνακας 6: Εκτιμήσεις Της Διοίκησης Σχετικά Με Τις Πωλήσεις 

 

Εκατ. Ευρώ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Μακροχ/νια 

εκτιμηση 

EBITBA (Α) 1.385,5 1432,607 1481,316 1531,68 1583,758 1637,605 1670,357 

Mεταβολή 

Κεφαλαίου 

κίνησης (Β) 

86,5 59,0 59,5 61,5 61,5 61,5 

 

61,5 

Λειτουργικές 

ροές (Α-Β) 1299,0 1373,6 1421,8 1470,2 1522,3 1576,1 

 

    1608,9 

 

Capex (Γ) 603,9 600 600 600 600 600 600 

Ελεύθερες 

ροές (α-β-γ) 695,1 773,6 821,8 870,2 922,3 976,1 

 

1008,9 

 

 

Στην πράξη οι ελεύθερες ροές υποδηλώνουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

παράγει μετρητά αφού έχουν πρώτα αφαιρεθεί τα ποσά που είναι απαραίτητα για τη 

διατήρηση και τυχόν επέκταση του ενεργητικού της. 
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3.9 Αποτίμηση Βάσει Λειτουργικών Ροών 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τον υπολογισμό της αξίας της μετοχής του ΟΤΕ 

βάσει των εκτιμώμενων λειτουργικών ροών. Αναλυτικότερα, προβλέπονται οι λειτουργικές 

ροές για τα επόμενα πέντε έτη, δηλαδή 2015-2019 και εν συνεχεία υπολογίζεται η 

υπολειμματική αξία, εφαρμόζοντας τον τύπο της διηνεκούς ράντας (perpetuity) που έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Πίνακας 7 : Υπολογισμός Αξίας Μετοχής Ο.Τ.Ε 

Eκ. ευρώ 2015 2016 2017 2018 2019 
Μακροχ/νια 

εκτιμηση 

Λειτουργικές 

ροές 
1373,60 1421,80 1470,20 1522,30 1576,10 

             

      1008,9 

ΜΣΚΚ  12,68%  12,68%  12,68%  12,68%  12,68% 12,68% 

Συντελεστές 

παρούσας αξίας 
0,887 0,788 0,699 0,620 0,551 

 

0,551 

 

Παρούσα αξία 

ταμειακών ροών 
1218,38 1120,38 1027,67 943,83 868,43 

 

 

 

Υπολ/κη αξία  9446,63 

Παρούσα αξία 

Υπολ. αξίας 
 

5205,09 

Aξία 

επιχείρησης 
10.378,78 

 

Αριθμός 

μετοχών 
490.150.389 

 

Τιμή ανά μετοχή 21,17 ευρώ  
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Βάσει των υπολογισμών αυτής της μεθόδου, η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής είναι ίση με  

21,17€ η οποία βρίσκεται σημαντικά πιο ψηλά από την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο ΧΑ η 

οποία έχει υψηλότερη τιμή για τον μήνα Σεπτέμβριο 8,38 ευρώ. Σε σχέση με τις τιμές της 

μετοχής στο τελευταίο έτος, η υπολογιζόμενη αξία βρίσκεται ως εξής: 

 

 

Πίνακας 8 : Υπολογιζόμενη Αξία Μετοχής 

  Διαφορά από 21,17€ 

Τρέχουσα τιμή (20/9/2015) 8,38€ 12,79 € 

Υψηλό έτους 8,02€ 13,15 € 

Χαμηλό έτους 7,90€  13,27 € 

 

Η υπολογιζόμενη αξία μετοχής παρουσιάζεται με την χαμηλή και την υψηλή τιμή έτους.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Στον οικονομικό κλάδο, η κυρίαρχη εξέλιξη του φαινομένου της παγκοσμιοποίηση είναι το 

γεγονός ότι υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης σε ένα μια τεράστια ποικιλία περιουσιακών και 

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε όλο τον κόσμο. Οπότε είναι εύλογο ότι οι διαδικασίες 

ελέγχου και πιστοποίησης των στοιχείων στα οποία γίνονται οι επενδύσεις έχουν 

αναβαθμιστεί και γίνονται όλο και πιο αναγκαίες. 

Η ανάγκη λοιπόν του προσδιορισμού της πραγματικής αξίας της επιχείρησης είναι 

μεγάλη, προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις 

επενδύσεις τους. Η ανάγκη αυτή για τον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης 

πραγματώνεται μέσω της διαδικασίας αποτίμησης (valuation) των επιχειρήσεων.   

Η μέθοδος των Προ εξοφλημένων Ταμειακών Ροών αποτελεί την συνηθέστερη και πιο 

αποδεκτή μέθοδο αποτίμησης επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη μεθοδολογία 

δεν παρουσιάζει ένα βασικό μειονέκτημα το οποίο σχετίζεται με την ύπαρξη συγκεκριμένων 

υποθέσεων που όμως δύσκολα μπορεί να συμβούν στην πραγματικότητα. Αρχικά, μια βασική 

υπόθεση ορίζει ότι οι Ταμειακές Ροές είναι σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμες αλλά στην 

πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να γίνει η εκτίμηση τους καθώς έχουν αρκετά συστατικά 

αβεβαιότητας. Στη συνέχεια, μια ακόμα βασική υποθέσει ορίζει ότι οι αποφάσεις 

λαμβάνονται σήμερα και οι Ταμειακές ροές παραμένουν σταθερές στο μέλλον. Η 

πραγματικότητα είναι ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα είναι απολύτως αβέβαια. 

Επιπρόσθετα, άλλη μια υπόθεση για την εφαρμογή της προεξόφλησης των ταμειακών ροών 

είναι ότι Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται, είναι το κόστος ευκαιρίας του 

κεφαλαίου που με την σειρά του συνδέεται άμεσα με τον μη συστηματικό κίνδυνο. Η 

πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν πολυάριθμες πηγές επιχειρηματικού κινδύνου με 

ποικίλα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούνται συχνά. 

Πάντως η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι μια δύσκολη διαδικασία που δεν είναι 

εύκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς τα απαραίτητα τεχνολογικά συστήματα καθώς για να γίνει 

ενδελεχής ανάλυση και χρήση όλων των μοντέλων αποτίμησης απαιτούνται σύγχρονα 

λογιστικά προγράμματα που διευκολύνουν την διαδικασία. 

Επιπλέον, η διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης δεν μπορεί ποτέ να είναι 

απόλυτα σωστή καθώς κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται σε αρκετά δυναμικό περιβάλλον 
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με συνεχής αλλαγές που δεν είναι εφικτό να είναι απόλυτα μετρήσιμες. Συμπερασματικά, το 

γεγονός ότι οι λογιστικές καταστάσεις παρουσιάζουν συχνά τροποποιημένα στοιχεία που δεν 

συνάδουν με την πραγματικότητα είναι ακόμα ένα στοιχείο που συντελεί στην αμφισβήτηση 

των μεθόδων αποτίμησης μιας επιχείρησης. 
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