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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ( ABSTRACT) 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει και αναλύει έναν από τους πιο δυναμικούς και 

οικονομικά υγιείς ομίλους στην Ελλάδα, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της εταιρείας 

Δεδέογλου Σερ. & Ολγα & ΣΙΑ ΟΕ. Με δύο ξενοδοχεία 5* στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η 

εταιρεία βρίσκεται συνεχώς σε μια ανοδική πορεία παρά τις συνθήκες που επικρατούν στην 

χώρα μας, που λίγες εγχώριες επιχειρήσεις την επιτυγχάνουν.  

 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η απόπειρα αποτίμησης της αξίας της εταιρείας. Η 

εταιρεία αυτή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία χωρίς ξένα κεφάλαια και άλλες 

πηγές χρηματοδότησης κατάφερε να κυριαρχήσει στην τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης 

και να <<κλέψει>> μεγάλο μερίδιο πωλήσεων από κολοσσούς του είδους, όπως είναι το 

Makedonia Palace και το Electra Palace. 

 

Εφαρμόζοντας αποκλειστικά τις μεθόδους αποτίμησης της εταιρικής αξίας βάσει των 

λειτουργικών και των ελεύθερων ταμειακών ροών, επιχειρείται μια αντικειμενική και δίκαιη 

εκτίμηση της αξίας της εταιρείας. Ως γνωστόν, η χώρα μας αποτελεί ένα ασταθές περιβάλλον 

με τις συνιστώσες να αλλάζουν ακόμα και σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα η 

οποιαδήποτε αποτίμηση να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά οι υπολογιζόμενες 

αξίες βρίσκονται μέσα στο αποδεκτό εύρος αποτιμήσεων και επιλέγοντας πάντα το 

συντηρητικό σενάριο, τα ποσά που προκύπτουν από την παρακάτω μελέτη διακρίνονται από 

ρεαλισμό και ορθολογισμό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εταιρεία ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ δημιουργήθηκε το 1996 από τον 

Δεδέογλου Σεραφείμ, έναν καθαρά αυτοδημιούργητο άνθρωπο με κανένα στήριγμα από 

πίσω του, που από την παιδική του ηλικία ξεκίνησε να δουλεύει ως πλανόδιος πωλητής, 

φτάνοντας στα 20 του να στήσει μια βιοτεχνία ενδυμάτων, με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη. 

Πριν αρχίσει η πτώση αυτού του κλάδου, ο διορατικός αυτός άνθρωπος αφουγκράστηκε τις 

εξελίξεις της αγοράς και αποφάσισε να στραφεί στο κλάδο του τουρισμού που ανθούσε στην 

Ελλάδα.  

Το 1994 ξεκίνησε να χτίζεται το πρώτο 5* ξενοδοχείο του ομίλου, το Mediterranean Palace 

Hotel. Τον Μάιο του 1996 οι έξι όροφοι με τα 111 δωμάτια και τις 7 σουίτες και με 

διακόσμηση εμπνευσμένη από την αριστοκρατική Θεσσαλονίκη του 1930, δόθηκαν σε 

λειτουργία για πρώτη φορά σε μία πόλη που μέχρι τότε κυριαρχούσαν ιστορικά ξενοδοχεία 

όπως το Makedonia Palace, το Electra Palace, το Excelsior Hotel και το Bristol Hotel. Το 

Mediterranean τοποθετημένο στην Α’ πύλη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην είσοδο 

των Λαδάδικων με θέα τον Θερμαικό, κατάφερε αμέσων να εδραιωθεί στην τουριστική 

αγορά και να πάρει μια μεγάλη μερίδα μεμονωμένων κρατήσεων ιδιωτών και επαγγελματιών 

εμφανίζοντας κέρδη από τον δεύτερο κιόλας χρόνο λειτουργίας του.  

Έχοντας μια συνεχώς ανοδική πορεία κατάφερε σε λιγότερο από 6 χρόνια να δημιουργήσει 

ένα ισχυρό απόθεμα, προκειμένου να αρχίσει να χτίζεται και το δεύτερο 5* ξενοδοχείο του 

ομίλου, το GRAND HOTEL PALACE, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 

2004. Το GRAND HOTEL αν και τοποθετημένο σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης, 

την οδό Μοναστηρίου κατάφερε να σταθεί ισάξια στον ανταγωνισμό και να συνδράμει 

θετικά στην ανοδική πορεία του ομίλου. Με τα 261 δωμάτιά του και τις 15 αίθουσες, 

χωρητικότητας μέχρι και 3.300 ατόμων αποτελεί από τις πρώτες επιλογές για συνέδρια 

πανελλαδικού, πανευρωπαικού ακόμα και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.  

Από καθαρά οικονομική οπτική γωνία, ο όμιλος Δεδέογλου είναι μια προσωπική εταιρεία, 

δομημένη ως οικογενειακή επιχείρηση και αν και ο κύκλος εργασιών της και ο αριθμός 

απασχολούμενων ατόμων της είναι ιδιαίτερα μεγάλος και θα της επέτρεπε να μετατραπεί σε 

Ανώνυμη Εταιρεία καθώς και να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, συνειδητά τόσα χρόνια είχε 

αποφασίσει να μην προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Παρ’ όλα αυτά με την κρίση που πλήττει 

τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και που δεν διαφαίνεται να λήξει σύντομα, καθώς και με 
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την είσοδο στην εταιρεία των νεότερων μελών της οικογένειας, γίνεται όλο και πιο 

επιτακτική η ανάγκη μετατροπή της εταιρείας σε μια εταιρεία κεφαλαιουχικής μορφής. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάλυση και αποτίμηση της εταιρείας. Το επόμενο κεφάλαιο 

προσφέρει μια ανασκόπηση της ιδιαίτερα πλούσιας βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα της 

αποτίμησης της εταιρικής αξίας. Στο κεφάλαιο 3 προσφέρεται μια σύνοψη των βασικότερων 

μεθόδων αποτίμησης και πιο συγκεκριμένα της αποτίμησης βάσει προεξόφλησης ροών, η 

οποία και θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάλυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται αναλυτική περιγραφή της κατάστασης της εταιρείας. Στο κεφάλαιο 5 

υπολογίζεται η αξία της επιχείρησης βάσει των υποδειγμάτων που έχουν αναφερθεί και στο 

κεφάλαιο 6 προσφέρονται τα συμπεράσματα της μελέτης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Ιστορική Αναδρομή 

Στην ενότητα αυτή θα δούμε συνοπτικά τις αλλαγές που συντελέστηκαν στις μεθόδους και 

τα μοντέλα αποτίμησης μέσα από τις αντίστοιχες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ουσιαστικά πρόκειται για τις αλλαγές που έγιναν ανάμεσα στις 

πρώτες προσπάθειες αξιολόγησης των μετοχικών αξιογράφων στις αρχές της λειτουργίας των 

διεθνών κεφαλαιαγορών γύρω στον 19
ο
 αιώνα μέχρι τις σύγχρονες μορφές που έχουν πάρει 

στα τέλη του 20
ου

 αιώνα. Η ιστορική αναδρομή μοιραία επικεντρώνεται στα χρηματιστήρια 

της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου που είναι τα μεγαλύτερα του και πλέον ώριμα και από τα 

οποία ξεκινούν όλες οι εξελίξεις του χρηματιστηριακού κόσμου. 

Οι πρώτες μέθοδοι μέτρησης αξίας μετοχικών αξιογράφων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

αυτές της μερισματικής απόδοσης και της λογιστικής αξίας, γεγονός που αντανακλά την 

αντίληψη των πρώτων επενδυτών για τις μετοχές σαν αξιόγραφα παρόμοια με τα ομόλογα 

που διαφοροποιούνται μόνο ως προς την αβεβαιότητα ως προς τη λήξη και την πληρωμή 

μερισμάτων. Αυτή η αντίληψη κυριάρχησε στη συνείδηση των επενδυτών μέχρι την έκρηξη 

ανόδου της Wall Street γύρω στο 1920, η οποία επηρέασε σημαντικά την αντιμετώπιση των 

επενδυτών απέναντι στις μετοχικές αξίες. Αυτήν ακριβώς την χρονική περίοδο ξεκίνησαν οι 

πρώτες συγγραφικές απόπειρες. 

Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια γενική επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται 

στην διαδικασία της αποτίμησης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πληθώρα μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση της αξίας μιας μετοχής ή μιας ολόκληρης επιχείρησης. 

Στα τέλη του 1930 ο καθηγητής John Burr Williams (1938)  ανέπτυξε μια θεωρία εκτίμησης 

της αξίας των μετοχών, βασιζόμενη στην προεξόφληση μιας σταθερούς ροής μερισμάτων 

στο διηνεκές (DIV), αυτές είναι οι μελλοντικές χρηματοροές που θα ελάμβαναν οι μέτοχοι. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ο Gordon (1962) επέκτεινε τη θεωρία του Williams με το 

να αφήσει τη σταθερή ροή των μερισμάτων να κυλίσει με ένα σταθερό εκτιμώμενο ρυθμό, 

για το διάστημα από μηδέν μέχρι άπειρο. Το μοντέλο σταθερής ανάπτυξης του Gordon είναι 

ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιείται από τους πλέον επιτυχημένους επαγγελματίες 

διαχείρισης επενδύσεων. Επίσης, η χρήση του επεκτείνεται και για τις περιπτώσεις των 

μερισμάτων κάτω από κλίμακα μεγάλων διακυμάνσεων. Η εκτίμηση της αξίας των 

ομολόγων είναι ίδια με αυτή της προεξόφλησης των μερισμάτων, όπου σε αυτή την 
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περίπτωση η αξία ενός ομολόγου ισούται με τη ροή πληρωμής τόκων συν της αξία στη λήξη, 

Homer and Leibowitz (1972). 

 

Οι Graham (1934), Dodd (1940 ) και Cottle (1962) πρότειναν μια μέθοδο πραγματικής αξίας 

για την περίπτωση  αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. Στην έκδοση τους το 1962 

αναφέρουν ότι ο πιο σημαντικός μοναδιαίος παράγοντας που καθορίζει την αξία μιας 

μετοχής φαίνεται να είναι το μέσο εκτιμώμενο ύψος κερδών (indicated average future 

earning power), για ένα συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα. 

 

Οι Graham, Dodd and Cottle – GDC προσάρμοσαν τη θεωρία τους σχετικά με την “earning 

power” που προαναφέραμε στα μοντέλα DIV Valuation των Williams and Gordon, μέσω 

της προεξόφλησης μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλό ρυθμό μερισματικής απόδοσης, κατά 

κάποιο τρόπο όπως στην περίπτωση της προεξόφλησης μια σειράς μελλοντικών μερισμάτων 

στο διηνεκές. Επίσης, οι GDC κατέληξαν στο ότι τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του 

ρίσκου διαδραματίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία της προεξόφλησης μελλοντικών 

μερισμάτων.  

 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 [1965] ο Fama ανέπτυξε τη θεωρία του τυχαίου περιπάτου 

(random walk) στις αποδόσεις των τιμών των μετοχών. Αργότερα, ο Fama ανέπτυξε τη 

θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς (ΕΜΗ) με την έννοια του «μοντέλου ενός 

δίκαιου παιχνιδιού» (fair game model). Κάτω από τις προϋποθέσεις της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς είναι ότι η τιμή ενός αξιόγραφου αντανακλά πλήρως όλη 

τη διαθέσιμη πληροφορία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή Reilly and Brown.  

 

 

 

Αυτή η θεωρία EMH του Fama προκάλεσε σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με την ορθότητα της 

θεωρίας «earning power» των GDC καθώς και του μοντέλου DIV των Williams και 

Gordon. 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας διάφοροι 

συγγραφείς παρουσίασαν μοντέλα αποτίμησης, τα οποία βασίζονταν σε αυτό της 

προεξόφλησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών - free cash flow to the firm (FCFF), e.g., 



11 
 

Copeland, Koller and Murrin [1990,1994, 2000] Rappaport [1988, 1998], Stewart [1991] and 

Hackel and Livnant [1992].  

 

Οι Copeland, Koller and Murrin [1994, p. 500] παρουσίασαν μια επεξήγηση των ελεύθερων 

ταμειακών ροών στους μετόχους μιας τράπεζας. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Damοdoran 

[1998, 2001] and Reilly and Brown [2000, p. 797] παρουσίασαν μια μεθοδολογία για την 

εκτίμηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους (FCFE). Αυτό το μοντέλο άνοιξε 

την πόρτα σε μια άλλη προσέγγιση εκτίμησης της αξίας μιας μετοχής Vs[FCFE] μέσω της 

προεξόφλησης των FCFE μέσω του κατάλληλου απαιτούμενο προεξοφλητικού επιτοκίου ks. 

Έτσι, είναι πλέον εφικτό να γίνει σύγκριση των εκτιμήσεων που προκύπτουν από δύο 

μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων - equity valuation models Vs (FCFE) to the Vs 

(DIV). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑΣ 
 

 

 

 

3.1 Μέθοδοι Αποτίμησης 
 

Υπάρχουν αναρίθμητες μέθοδοι αποτίμησης άλλες σε πρακτικό και άλλες σε θεωρητικό 

επίπεδο. Σε κάθε επενδυτική εταιρεία, πατώντας πάνω στη ήδη υπάρχοντα μοντέλα, 

δημιουργούνται νέα που αποτελούν μικρές παραλλαγές των πιο διαδεδομένων. Όλες οι 

μέθοδοι αποτίμησης έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να παρέχουν διαφορετικά 

αποτελέσματα σύμφωνα με τους Goedhart, Koller και Wessels, με κοινό όμως παρονομαστή 

το ότι βασίζονται στην μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας και την προσέγγιση της 

αποτίμησης, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους Miller και Modigliani. 

 

Τα συμπεράσματα κάθε διαδικασίας αξιολόγησης έχουν πολλαπλούς παραλήπτες. Στην 

περίπτωση των εισηγμένων εταιρειών υπάρχουν οι μέτοχοι (ιδιώτες και θεσμικοί) οι οποίοι 

χρειάζονται ένα συγκριτικό στοιχείο (benchmark), προκειμένου να αξιολογήσουν την 

κατάσταση και τις προοπτικές της επένδυσής τους. Πέρα από το προφανές, υπάρχουν και 

άλλες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα η ανάγκη αξιολόγησης του έργου της διοίκησης και 

η σχέση της με τους μετόχους. Επίσης, η αποτίμηση της εταιρικής αξίας είναι απαραίτητη σε 

κάθε προσπάθεια εξαγοράς ή και συγχώνευσης μεταξύ επιχειρηματικών μονάδων. 

Ενώ όμως στη θεωρία η αποτίμηση είναι εύκολη, στην πράξη αποδεικνύεται συνήθως 

προβληματική. Η παγκόσμια εμπειρία περιέχει πλήθος αποτυχημένων προσπαθειών 

αποτίμησης, κατά τις οποίες η υπολογιζόμενη σημερινή αξία αποδείχθηκε λανθασμένη, 

συνήθως υπερεκτιμώντας τα δεδομένα. 

 

 

Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα διάφορα μοντέλα ανάλογα με τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν, πράγμα που μας βοηθά να ερμηνεύουμε  τα αποτελέσματα που εξάγονται 

αλλά και να είμαστε προσεκτικοί γνωρίζοντας τις αδυναμίες της κάθε μεθόδου. Μας βοηθά 
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επίσης να επιλέγουμε την σωστή μέθοδο και σε σχέση με άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, όπως είναι ο κλάδος, το οικονομικό περιβάλλον και άλλα. 

 

Άλλη διάκριση μπορεί να γίνει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη της 

αξιολόγησης, αν για παράδειγμα απευθύνονται σε άτομα που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση 

της αξίας για τους μετόχους, προτιμώμενο μοντέλο είναι αυτό των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών. 

 

 

 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης μετοχών. 

 

 Η αποτίμηση που βασίζεται σε στοιχεία του ενεργητικού (asset-based valuation) 

 

 Η μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flow valuation) 

 

 Η μέθοδος της σχετικής αποτίμησης (relative valuation) και 

 

 Η μέθοδος των ενδεχόμενων απαιτήσεων (contigent claim valuation) 

 

 

Η δεύτερη μέθοδος, αυτή της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, είναι η μέθοδος βάσει της 

οποίας θα επιχειρηθεί αργότερα η αποτίμηση της αξίας της ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & 

ΣΙΑ ΟΕ. 

 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί τη βάση για τις υπόλοιπες 

μεθόδους αποτίμησης. Παρότι έχει χάσει έδαφος σε σχέση με άλλες μεθόδους εξακολουθεί 

να χρησιμοποιείται ευρέως από αρκετούς αναλυτές. Κεντρική ιδέα της μεθόδου αυτής είναι η 

αρχή της παρούσας αξίας  και κυρίαρχο σκεπτικό ότι η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου 

καθορίζεται από την παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εισροών που 

μπορεί να φέρει. Κάθε περιουσιακό στοιχείο έχει πραγματική αξία που μπορεί να βρεθεί με 

σχετική ακρίβεια ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την προσδοκώμενη ανάπτυξη 

και τον κίνδυνο που εμπεριέχει.  
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3.2 Προεξόφληση ταμειακών ροών 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως το μοντέλο αποτίμησης των Προεξοφλημένων 

Ταμειακών Ροών αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης αξίας εισηγμένων και μη 

εταιρειών παγκοσμίως. Εξετάζει την επιχείρηση <<δυναμικά>> και όχι <<στατικά>>, 

αναλύοντας την απόδοσή της κατά την διάρκεια των χρόνων και εξετάζοντας την 

δυνατότητά της να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα. Έτσι η μέθοδος της προεξόφλησης των 

ταμειακών ροών ορίζει την αξία μια επιχείρησης ως την αξία των προεξοφλημένων 

μελλοντικών ταμιακών ροών της. 

 

Αναλυτικότερα η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών υπολογίζει το σύνολο του 

Ενεργητικού (assets) μιας εταιρείας προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμιακές ροές που 

αναμένονται από αυτά. Για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών εκπονείται επιχειρηματικό 

πλάνο, με ορίζοντα 5ετίας συνήθως, και εξάγονται οι σχετικές προβλέψεις πωλήσεων και 

κερδοφορίας. Η προεξόφληση των ταμειακών ροών της επιχείρησης γίνεται βάσει ενός 

κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επενδυτών. 

 

Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών έχει την βάση της στις αρχές της 

Παρούσας Αξίας, σύμφωνα με την οποία η αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

ισούται με την παρούσα αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 

δημιουργούνται από αυτό. Επομένως:  

 

 

 

Όπου ,  

t=  το έτος πραγματοποίησης της ροής (ως το τέλος της περιόδου πρόβλεψης), 

CF= οι ταμιακές ροές της περιόδου t  

r= το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αντανακλά την επικινδυνότητα των εκτιμώμενων 

ταμειακών ροών 
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3.3  Κατηγοριοποίηση της Μεθόδου Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών 

 

Είναι γεγονός ότι ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη 

κυριολεκτικά χιλιάδων μοντέλων προεξόφλησης ταμειακών ροών, αφού σχεδόν κάθε 

επενδυτική τράπεζα ή εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων έχει αναπτύξει και ένα δικό της 

εκλεπτυσμένο μοντέλο DCF. Στην πραγματικότητα όμως τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους. 

 

Σε γενικές γραμμές, τα μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών στηρίζονται σε προσεκτικές 

και λεπτομερείς προβλέψεις εντός της οριζόμενης χρονικής περιόδου για κάθε οικονομικό 

στοιχείο που σχετίζεται με την δημιουργία ταμιακών ροών από τις συνήθεις δραστηριότητες 

της εταιρείας όπως για τις πωλήσεις, το κόστος παραγωγής, τα έξοδα λειτουργιών διάθεσης, 

την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ως 

προς το θεωρητικό υπόβαθρο, τα μοντέλα αυτά έχουν αρκετά κοινά με τον προϋπολογισμό 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι οι οποίοι ακολουθούνται κατά την αποτίμηση μια εταιρείας 

με την μέθοδο των προεξοφλητικών ταμιακών ροών και οι παραλλαγές αυτών είναι που 

δημιουργούν τα πολυάριθμα μοντέλα αποτίμησης. Συγκεκριμένα: 

 

 Μπορεί να αποτιμηθεί μόνο η καθαρή θέση (equity valuation) της εταιρείας. Η 

εκτιμώμενη αξία της καθαρής θέσης της εταιρείας προκύπτει από την εκτιμώμενη 

αξία των περιουσιακών στοιχείων αν αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της.  

 

 Ο δεύτερος τρόπος είναι να αποτιμηθεί η εταιρεία ως σύνολο (firm valuation) δηλαδή 

εκτός από την καθαρή θέση να συνεκτιμηθούν και οι απαιτήσεις των υπόλοιπων 

ενδιαφερόμενων μερών. Η αξία της εταιρείας προκύπτει από την προεξόφληση των 

μελλοντικών ελεύθερων ταμιακών ροών (free cash flow), δηλαδή των 

υπολειμματικών ταμιακών ροών μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, των αναγκών 

επένδυσης, των φόρων και οποιασδήποτε πληρωμής στους μετόχους και στους 

δανειστές της εταιρείας. Η ανάλυση των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών 

ροών είναι μια μέθοδος που απομονώνει τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές που είναι 

διαθέσιμες για την αποπληρωμή του χρέους και προσδιορίζει την απόδοση των ίδιων 
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κεφαλαίων. Η καθαρή παρούσα αξία των ελεύθερων ταμειακών ροών υπολογίζεται 

για μια προβλεπόμενη περίοδο και βασίζεται στο ρίσκο που ενέχει η επίτευξη των 

ταμειακών ροών. Η προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών της επιχείρησης 

γίνεται βάσει του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC). Το μέσο 

σταθμικό κόστος κεφαλαίου ή Weighted Average Cost of Capital (WACC), όπως 

αποδίδεται ο όρος στα αγγλικά, είναι η ελάχιστη απόδοση που αναμένεται να 

καταβάλει η επιχείρηση κατά μέσο όρο στους μετόχους της για την χρηματοδότηση 

των περιουσιακών της στοιχείων. Οι επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα 

διάφορα επενδυτικά τους προγράμματα χρησιμοποιούν ως πηγές χρηματοδότησης 

κυρίως δανειακά κεφάλαια, προνομιούχες μετοχές, κοινές μετοχές και 

παρακρατηθέντα κέρδη. Όταν η επιχείρηση αντλεί νέα κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων, προσπαθεί η δομή των κεφαλαίων 

αυτών να είναι παρόμοια με την κεφαλαιακή της διάρθρωση έτσι ώστε αυτή να 

παραμένει σχετικά σταθερή διαχρονικά και η τιμή της μετοχής της επιχείρησης να 

διατηρείται αμετάβλητη. Επομένως, για να προσδιορίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου πρέπει να έχουμε υπολογίσει προηγουμένως το κόστος της κάθε πηγής 

χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, το κόστος των πηγών αυτών σταθμίζεται σύμφωνα 

με την ποσοστιαία συμμετοχή καθεμιάς στην κεφαλαιακή διάρθρωση της 

επιχείρησης. Άρα, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης αποδίδεται 

ως ο σταθμικός μέσος όρος του κόστους των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης με 

συντελεστές στάθμισης τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση 

του κεφαλαίου – κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης. Η γνώση του κόστους 

κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εκτιμηθεί η 

βιωσιμότητα μιας επένδυσης, η ορθότητα των χρηματοδοτικών αποφάσεων, η αξία 

μιας επιχείρησης και οι αποφάσεις αποτιμήσεων. 

         

    Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης δίνεται από τον τύπο: 

  (4) 

όπου, 

 Ε είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,  

D είναι το σύνολο των ξένων κεφαλαίων, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%85%CF%83%CE%B7
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 re είναι το κόστος των ιδίων κεφαλαίων,  

rd είναι το κόστος των ξένων κεφαλαίων και,  

t είναι το ποσοστό φόρου.  

Υπολογίζουμε το WACC μετά την αφαίρεση των φόρων, καθότι οι ταμειακές ροές είναι 

απαλλαγμένες του φόρου. 

 

Για την ορθή χρησιμοποίηση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου ως επιτοκίου 

προεξόφλησης νέων επενδύσεων, πρέπει να ισχύουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις: 

1. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας να είναι άριστη. 

2. Η νέα χρηματοδότηση να μην επηρεάζει την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση της 

εταιρείας. 

3. Οι νέες επενδύσεις να υπάγονται στην ίδια κατηγορία επιχειρηματικού κινδύνου με 

τις υπάρχουσες επενδύσεις της εταιρείας. 

4. Οι τιμές των μετοχών και των ομολογιών να εκφράζουν την οικονομική τους αξία. 

 

 

 Ο τρίτος αφορά στην τμηματική αποτίμηση της εταιρείας ξεκινώντας από την αξία 

των βασικών της λειτουργιών και προσθέτοντας την επίδραση του δανεισμού και των 

υπόλοιπων απαιτήσεων στην εκτιμώμενη αξία. Αυτό το μοντέλο είναι γνωστό ως 

Αναπροσαρμοσμένη Παρούσα Αξία. Η αποτίμηση με βάση τη μέθοδο αυτή ξεκινά με 

την αποτίμηση της καθαρής θέσης της εταιρείας στηριζόμενη στην υπόθεση ότι η 

χρηματοδότηση της επιχείρησης στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια. Στη 

συνέχεια προσδιορίζεται η προστιθέμενη ή αφαιρούμενη αξία του δανεισμού μέσω 

της παρούσας αξίας του φορολογικού οφέλους που προέρχεται από δανεισμό. 
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3.4 Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) 

 

Η αξία της επιχείρησης η οποία προσδιορίζεται από τις ταμειακές ροές και την κερδοφορία 

της επιχείρησης πέραν του οριζόμενου χρονικού διαστήματος των προβλέψεων, καθώς η 

λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται αποτυπώνεται στην Υπολειμματική Αξία. Η 

υπολειμματική αξία ισούται με την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών 

μετά το τέλος της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου με βάση την υπόθεση ότι αυξάνονται με 

σταθερό ρυθμό, καθώς δεν προσφέρονται πλέον στην επιχείρηση ευκαιρίες για υψηλότερο 

ρυθμό ανάπτυξης, ή αλλιώς ότι πλέον οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι όσες με το κόστος 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Πιο απλά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η υπολειμματική αξία της 

επιχείρησης είναι η αξία της στο διηνεκές. Με δεδομένο ότι η υπολειμματική αξία 

ενσωματώνει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, γίνεται αντιληπτός ο 

λόγος που αποτελεί ένα τόσο σημαντικό μέρος της εκτιμώμενης αξίας και γι’ αυτό απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή. 

 

Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας εμπεριέχει μεγάλο περιθώριο κινδύνου και 

αβεβαιότητας, λόγω του γεγονότος ότι αφορά σε ροές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν 

σε μακρινό χρονικό ορίζοντα. Η εκτίμηση για τη μελλοντική πορεία των ταμειακών ροών 

πέρα της αρχικής περιόδου πρόβλεψης απαιτεί εμπειρία και γνώση, τόσο των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της εταιρείας, όσο και του κλάδου δραστηριότητάς της. 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. Πιο 

συγκεκριμένα, εφαρμόζεται ο παρακάτω τύπος: 

(3) 

όπου  

t = είναι το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης,  

CF = είναι οι αναλογούσες ταμειακές ροές (OCF ή FCF),  

g = είναι το ποσοστό αύξησης και  

r = είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο.  

ποσοστά να είναι ίδια με εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της παρούσας 

αξίας των ενδιάμεσων ταμειακών ροών της αρχικής περιόδου πρόβλεψης. 
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Από τον παραπάνω τύπο υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας γίνεται φανερό ότι μικρές 

μεταβολές του g μπορεί να οδηγήσουν σε σχετικά μεγάλες μεταβολές στην υπολειμματική 

αξία . Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον καθορισμό του ποσοστού αύξησης ιδιαίτερα αν πρόκειται για την αποτίμηση 

επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι συνθήκες του ανταγωνισμού και η είσοδος 

νέων ανταγωνιστών στον κλάδο στην προσπάθειά τους να εκμεταλλευθούν τα υπερκέρδη, θα 

συμπιέσουν τις αποδόσεις σε επίπεδο ίσο με το κόστος κεφαλαίων της εταιρείας. Για το λόγο 

αυτό η πρόβλεψη των ταμειακών ροών θα πρέπει να γίνεται μέχρι του σημείου εκείνου όπου 

η επιχείρηση και ο κλάδος στον οποίο ανήκει αναμένεται να βρεθεί σε μακροπρόθεσμη 

ισορροπία. 

 

3.5 Ποσοστό Προεξόφλησης (Discount Rate)  

 

Το ποσοστό προεξόφλησης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντανακλά το μέσο σταθμικό 

κόστος θα πρέπει να αντανακλά το μέσο σταθμικό κόστος ευκαιρίας των επενδυτών σε 

εναλλακτικές επενδύσεις. Όπως έχει προαναφερθεί, το ποσοστό προεξόφλησης στην 

περίπτωση αυτή είναι το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of 

Capital- WACC). 

Το WACC αποτελεί το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που απαιτείται για την προεξόφληση 

των ταμειακών ροών που θα δημιουργηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, 

και το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κόστος χρηματοδότησής τους.  

Στο πλαίσιο του καθορισμού του κόστους κεφαλαίου για τη χρήση ιδίων κεφαλαίων re 

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών 

Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM), το οποίο δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η 

αγορά αποτιμά τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Η σημαντικότερη συνέπεια του 

υποδείγματος είναι ότι συνδέει την αναμενόμενη απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου με 

ένα μέγεθος κινδύνου του περιουσιακού στοιχείου, γνωστού ως συντελεστή βήτα (beta 

coefficient), ο οποίος εκφράζει τον κίνδυνο της συνδιακύμανσης ενός χρεογράφου με 

το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Η αξία του Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών 

στοιχείων έγκειται στο ότι είναι ένα, απλό στη χρήση του, εργαλείο που προσφέρει ισχυρές 

και διαισθητικές προβλέψεις για τον τρόπο μέτρησης του κινδύνου και τη σχέση του με την 

αναμενόμενη απόδοση. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_(%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF
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Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων αναπτύχθηκε από τον William F. 

Sharpe το 1964, για το οποίο του απενεμήθη το βραβείο Nobel το 1990. Ακολούθως, στη 

διαμόρφωση του τελικού Υποδείγματος συνεισέφεραν και οι εργασίες των John Lintner, 

(1965) και Jan Mossin (1966). Aποτελεί μία προέκταση του υποδείγματος Μέσου – 

Διακύμανσης (Mean – Variance) του Harry Markowitz (1952 & 1959). Στο υπόδειγμα 

Μέσου - Διακύμανσης καθορίζεται ένα σύνολο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων, στα οποία 

συνδέεται η αναμενόμενη απόδοση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Στο υπόδειγμα CAPM 

ενσωματώνεται επιπλέον η δυνατότητα του επενδυτή να προσαρμόσει τη στρατηγική του 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του για την αγορά. 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το CAPM η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής ισούται με: 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf)  

όπου  

Rf είναι το επιτόκιο άνευ κινδύνου,  

β είναι ο συστηματικός
1
 κίνδυνος της μετοχής και  

Rm  είναι η μέση απόδοση της αγοράς.  

 

 

Το σκεπτικό του CAPM είναι απλό: ο κάθε επενδυτής προσδοκά μια μεγαλύτερη απόδοση 

από μια μετοχή όσο μεγαλύτερος είναι και ο συστηματικός κίνδυνος, ο οποίος εκφράζεται 

από το β, προκειμένου να ανταμειφθεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Η διαφορά Rm – Rf, 

γνωστή και ως ασφάλιστρο αγοράς (market premium ή risk premium) αντιπροσωπεύει την 

υπεραπόδοση (υποαπόδοση) της αγοράς, στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους των δανειακών κεφαλαίων rd (συστατικό του WACC), θα 

ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες που δημιουργούνται στην επιχείρηση, ως αποτέλεσμα των 

ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα, θα υπολογισθεί ο λογαριασμός 

Χρεωστικών Τόκων και Συναφών Εξόδων από τα ετήσια Αποτελέσματα Χρήσης σε σχέση 

με τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που υφίστανται, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέσο 
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επιτόκιο δανειακού κόστους της ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο θα ισούται με: 

 

 

 

 

Εν συνεχεία, από το υπολογιζόμενο μέσο επιτόκιο (το οποίο εκφράζει την απόδοση που 

απαιτούν οι δανειστές της επιχείρησης) θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των δανειακών 

κεφαλαίων μετά φόρων. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων Μετά Φόρων = rdx (1-t)     

 

όπου t είναι το ποσοστό φόρου που επιβάλλει η κυβέρνηση.  

 

Ο υπολογισμός του καθαρού (μετά φόρων) επιτοκίου είναι ορθός, καθότι αυτό είναι το 

πραγματικό κόστος του χρέους στην επιχείρηση, αφού οι δαπάνες για τόκους αναγνωρίζονται 

ως έξοδα και συνεπώς μειώνουν το τελικό φορολογητέο ποσό. Είναι η γνωστή φορολογική 

ασπίδα (tax shield) που δημιουργείται, λόγω της αναγνώρισης των πληρωμών τόκων ως 

έξοδα. 

 

 

Οι δύο παραπάνω διαδικασίες θα υπολογίσουν ξεχωριστά το κόστος ιδίων κεφαλαίων και το 

κόστος δανειακών κεφαλαίων τα οποία θα συνδυαστούν, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέσο 

κόστος WACC της ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ και το οποίο θα αποτελέσει τη 

βάση του προεξοφλητικού επιτοκίου, βάσει του οποίου θα γίνουν οι υπολογισμοί της 

παρούσας αξίας των μελλοντικών προσδοκώμενων ταμειακών ροών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

4.1 Περιγραφή της εταιρείας 

 

Η ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ είναι ένας όμιλος που δραστηριοποιείται στον 

κλάδο των τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η εταιρεία έκανε έναρξη το 1996 

και σήμερα έχει καταφέρει να θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές και υγιείς επιχειρήσεις της 

Θεσσαλονίκης. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και μέχρι σήμερα προτίμησε να 

διατηρήσει την ομόρρυθμη μορφή της και να μην προχωρήσει σε μετατροπή σε μια 

κεφαλαιουχική μορφή. 

 

Το αντικείμενό της είναι ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Ο όμιλος αποτελείται 

από δύο ξενοδοχεία 5*, το Mediterranean Palace Hotel και το GRAND HOTEL PALACE. 

Το Mediterranean βρίσκεται στο κέντρο της πόλης μπροστά στο λιμάνι και στην είσοδο της 

πιο τουριστικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, τα Λαδάδικα. Το GRAND από την άλλη 

βρίσκεται στην Δυτική Είσοδο της πόλης, κοντά στον σταθμό τα ΚΤΕΛ, επί της οδού 

Μοναστηρίου, περίπου 3,5 χλμ από το κέντρο της πόλης. Τα δύο ξενοδοχεία εξαιτίας της 

τοποθεσίας και του μεγέθους του προσελκύουν διαφορετικό είδος τουρισμού. Το 

Mediterranean εξυπηρετεί κυρίως μεμονωμένους εταιρικούς πελάτες αλλά και τουρίστες από 

όλο τον κόσμο που ψάχνουν ένα ξενοδοχείο να τους προσφέρει μια όμορφη διαμονή, με 

εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης και λογικές τιμές.  Από την άλλη πλευρά, το 

GRAND είναι πιο κατάλληλο για οργανωμένα και μεγάλα γκρουπ τουριστών που 

καταφτάνουν στην πόλη με λεωφορεία, λόγω του μεγέθους του και μεγάλου ανοιχτού 

πάρκινγκ που προσφέρει. Το δυνατό του χαρτί όμως είναι ο συνεδριακός τουρισμός, γιατί 

είναι το ξενοδοχείο με τις περισσότερες και μεγαλύτερες αίθουσες στην πόλη. Μπορεί να 

φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα παγκόσμια συνέδρια και σε πολύ καλύτερες τιμές από τον 

βασικό ανταγωνιστή του, το Μακεδονία Παλλάς.  
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Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζει την κατανομή του τζίρου ανά ξενοδοχείο, σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, στο τέλος της χρήσης του 2014. 

 

Διάγραμμα 4.1: Κατανομή τζίρου ανά ξενοδοχείο 

 

 

 

 

 

 

Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι να επεκτείνει συνεχώς την δραστηριότητά της και να 

προσελκύει νέες ομάδες τουριστών από όλο τον κόσμο, μιας και η χώρα μας αποτελεί πόλο 

έλξης και είναι από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς 
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4.2 Μακροοικονομική Κατάσταση 

 

Από το 2009 η χώρα μας έχει μπει σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο, με μια οικονομία να βιώνει 

την απόλυτη απαξίωση. Η ανεργία έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα και αντί να βγαίνουμε 

από την κρίση, όπως ήταν και ο πρωταρχικός στόχος όλων, μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά. Το 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ενώ δεν θεωρείται από τους πιο αντιπροσωπευτικούς δείκτες , 

παρουσιάζει μία συνολική εικόνα του επιπέδου ευημερίας μια χώρας και γι’ αυτό το 

μελετάμε και με βάση τα αποτελέσματα που δίνει αντιλαμβανόμαστε τη δυναμική μιας 

χώρας. Στην περίπτωση της Ελλάδας  το ΑΕΠ ήταν σε μία συνεχή αρνητική πορεία από το 

2008 έως και το 2013. Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε κατά 6,4% το 2012 

μετά την μείωση κατά περίπου 14,6% στην τετραετία ύφεσης 2008-2011. Έτσι, η σωρευτική 

μείωση του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, κατά την πενταετία 2008-2012 ανήλθε σε 20,1%. Οι 

εξελίξεις αυτές διέψευσαν για ακόμα μία φορά τις ετήσιες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το ΑΕΠ θα είχε μειωθεί, σε σταθερές τιμές, κατά 4,7% το 

2012, ενώ μειώθηκε κατά 6,4%. Η σωρευτική απόκλιση των αποτυχημένων προβλέψεων από 

την πραγματικότητα ανέρχεται πλέον σε περίπου 11 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. 

Το συνεχώς αρνητικό ΑΕΠ της Ελλάδας κατάφερε για πρώτη φορά να ανακάμψει και να 

καταγράψει θετική αύξηση το γ’ τρίμηνο του 2014 κάτι που όπως είναι αντιληπτό έχει να 

κάνει με την συμβολή του τουρισμού και την συνεχή ανάπτυξή του αφού κάθε χρόνο 

καταγράφονται νέα ρεκόρ.  
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Διάγραμμα 4.2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν  (έτος βάσης 2005) 
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Πηγή: Eurostat 

 

 

Πίνακας 4.1: Βασικά Μακροοικονομικά μεγέθη-Δημοσιονομικά Μεγέθη 

 

 2009 2013 2014 

ΑΕΠ -3,1 -3,9 0,6 

Ανεργία 9,5 27,3 26,00 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης -15,7 -2,2 -2,3 

Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής 

Κυβέρνησης 

-10,5 2,1 2,9 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών 

-11,20 0,7 -1,8 

Πληθωρισμός 1,2 -0,9 -0,6 

Σχηματισμός Πάγιου 

Κεφαλαίου  

20,5 12,5 13,1 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Τράπεζα της Ελλάδος 
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Η ανακοίνωση των στοιχείων για την πορεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το πρώτο 

εξάμηνο του έτους από την ΕΛΣΤΑΤ συνιστά ένα θετικό στοιχείο για την πορεία της 

οικονομίας δίδοντας ενδείξεις ότι ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, αν και 

αρνητικός για το 2015, θα είναι καλύτερος του αναμενομένου. Είναι σημαντικό ότι το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους παρουσιάζεται σταθεροποίηση του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές σε 

ετήσια βάση γεγονός που έχει συμβεί μόνο άλλη μία φορά (τρίτο τρίμηνο του 2014) τα 

τελευταία  τρίμηνα. Παράλληλα, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές στο δεύτερο τρίμηνο του 2015 

παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 1,4%, περίπου στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στο 

δεύτερο εξάμηνο του 2014, παρά τη συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση με τους εταίρους σε όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα. Βασικό στοιχείο που προσδιόρισε τις ανωτέρω εξελίξεις στη 

σχέση ανάμεσα στο ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ, όπως παρατηρείται στον Πίνακα  

4.2.2, είναι η επιτάχυνση της αποπληθωριστικής διαδικασίας την τελευταία διετία και 

ιδιαίτερα το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 2015, που σε μεγάλο βαθμό συνδέεται με την 

αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. 

 

 

Πίνακας 4.2: ΑΕΠ % ετήσια μεταβολή(στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διάρθρωση σε 

εκατ. €)  

 

ΕΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΑ Πραγματικό 

ΑΕΠ 

% Ονομαστικό 

ΑΕΠ 

% 

2010 I.  58.985 0,3% 58.882 0,8% 

II.  57.371 -4,9% 57.351 -4,1% 

III.  55.426 -7,7% 55.709 -5,8% 

IV.  54.618 -9,0% 54.825 -8,8% 

2011 I.  53.127 -9,9% 53.388 -9,3% 

II.  52.314 -8,8% 52.542 -8,4% 

III.  51.210 -7,6% 51.723 -7,2% 

IV.  49.677 -9,0% 50.328 -8,2% 

2012 I.  49.179 -7,4% 49.823 -6,7% 

II.  48.300 -7,7% 48.753 -7,2% 

III.  47.830. -6,6% 48.160 -6,9% 

IV.  47.359 -4,7% 47.562 -5,5% 
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2013 I.  46.542 -5,4% 46.706 -6,3% 

II.  46.309 -4,1% 45.958 -5,7% 

III.  46.105 -3,6% 45.092 -6,4% 

IV.  46.042 -2,8% 44.499 -6,4% 

2014 I.  46.442 -0,2% 44.575 -4,6% 

II.  46.379 0,2% 44.389 -3,4% 

III.  46.773 1,4% 45.338 0,5% 

IV.  46.681 1,4% 44.357 -0,3% 

2015 I.  46.708 0,6% 44.393 -0,4% 

II.  47.133 1,6% 44.425 0,1% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Το ύψος της υφεσιακής διαταραχής του 2015, θα εξαρτηθεί εν τέλει από το μέγεθος των 

επιπτώσεων από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Εν τούτοις, η επίτευξη της 

συμφωνίας εντός του Αυγούστου, μόλις δύο μήνες μετά το shock της επιβολής ελέγχου 

κεφαλαίων, αποκαθιστά σε σημαντικό βαθμό την εμπιστοσύνη διαμορφώνοντας ένα σχετικά 

πιο ευσταθές περιβάλλον τόσο για την ιδιωτική κατανάλωση όσο και την επιχειρηματική 

πρωτοβουλία. 

 

Από την άλλη πλευρά, η ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος των στοιχείων για τις 

εξωτερικές συναλλαγές της χώρας επιβεβαιώνει την άποψη ότι το παραγωγικό μοντέλο της 

χώρας προσαρμόζεται με σχετικά αργό ρυθμό, αφού παρατηρείται αδυναμία περαιτέρω 

αυξήσεως των εξαγωγών αγαθών. Ωστόσο, η πτωτική πορεία των εισαγωγών ως αποτέλεσμα 

κυρίως της μειώσεως των εισοδημάτων κατά τα τελευταία χρόνια δεικνύει μία προσαρμογή 

των καταναλωτικών επιλογών στις νέες συνθήκες. Παρατηρείται έτσι περιορισμός του 

ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο το πρώτο εξάμηνο 2015, λόγω και της πτώσεως των 

τιμών των καυσίμων. Η αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό και τη ναυτιλία 

επιβεβαιώνει πως συνεχίζουν να αποτελούν τους στυλοβάτες του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της χώρας. 
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Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας είναι σημαντική και αντιμετώπισε κάμψη 

μόνο το πρώτο διάστημα της κρίσης, την τριετία 2007-2009. Το 2012 ο τουρισμός αρχίζει να 

ανακάμπτει σε ποσοστό 16,40%, επίπεδο προ κρίσης. 

Και κάθε χρόνο από τότε μόνο ανάπτυξη βλέπει ο τουρισμός στην χώρα μας, 

επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του τομέα αυτού ως την <<βαριά βιομηχανία>> της 

Ελλάδας.  

Φτάνοντας σε πιο πρόσφατα δεδομένα, το 2014, η άμεση συμβολή του τουρισμού στο 

εγχώριο ΑΕΠ ανέρχεται σε 17 δισ. ευρώ, περίπου 9,5% του ΑΕΠ, με τη συνολική συμμετοχή 

του να κυμαίνεται μεταξύ 37 και 45 δισ. ευρώ (20% έως και 25% του ΑΕΠ), 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) «Η 

συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 - συνοπτική απεικόνιση βασικών 

μεγεθών», το 2014 ο τουρισμός παρουσίασε ανάπτυξη 11,3% ή 1,8 δισ. ευρώ (από 15,2 δισ. 

ευρώ άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2013 σε 17 δισ. ευρώ το 2014) όταν το συνολικό 

ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ σε ονομαστικούς όρους και αυξήθηκε κατά 

0,6% περίπου σε πραγματικούς λόγω αποπληθωρισμού. 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2014, ο εισερχόμενος τουρισμός 

παρουσιάζει αύξηση αφίξεων κατά 23% και αύξηση εσόδων κατά 13%. Δεδομένου ότι η 

περίοδος Ιανουαρίου - Νοεμβρίου καλύπτει το 98% της τουριστικής δραστηριότητας σε 

αφίξεις και το 99% σε έσοδα, εκτιμάται ότι το 2014 οι αφίξεις θα είναι περίπου 22 εκατ. και 

οι εισπράξεις 13,2 δισ. ευρώ, μεγέθη που αποτελούν ρεκόρ για τον εισερχόμενο τουρισμό 

στη χώρα. 

Ενώ εκτιμάται ότι οι επενδύσεις στον τουρισμό το 2013 και το 2014 ανήλθαν σε 200 εκατ. 

την κάθε χρονιά. 

Στην αιχμή του επίσης πρόσφερε, σε συνδυασμό με την εστίαση, το 30% των θέσεων 

μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πλέον των θέσεων αυτοαπασχολούμενων σε 31 

χιλιάδες μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις 

εστίασης. 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ, τον Ιανουάριο/Ιούλιο 2014, 

η συνολική μισθωτή απασχόληση στον κλάδο τουρισμού και εστίασης ανήλθε σε 183/450 

χιλιάδες αντίστοιχα, σε σύνολο 1,5 εκατ. περίπου μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, σε όλη τη 

χώρα, δηλαδή 12%/30% του συνόλου. Από αυτούς, οι 56/262 χιλιάδες απασχολήθηκαν σε 

αμιγώς τουριστικές επιχειρήσεις. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014 οι συνολικές 

εισφορές για τα άτομα αυτά εκτιμώνται σε 640,5 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 104 εκατ. 
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ευρώ, από το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς και υπερκαλύπτοντας την 

πτώση εσόδων από τους λοιπούς κλάδους κατά 78 εκατ. ευρώ.   

 

Μεταξύ των συμπερασμάτων για την περσινή χρονιά, προκύπτει ότι από κάθε ένα ευρώ 

τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 ευρώ έως 1,65 ευρώ πρόσθετης 

οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, για κάθε ένα ευρώ τουριστικού εσόδου, το 

ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 ευρώ έως 2,65 ευρώ, με τον τουρισμό να αποτελεί κλάδο 

με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. 

Για τρεις νησιωτικές Περιφέρειες (Κρήτη 48%, Νότιο Αιγαίο (60%) και Ιόνια Νησιά (49%), 

ο τομέας συνεισφέρει άμεσα στη δημιουργία τουλάχιστον 50% του ΑΕΠ των συγκεκριμένων 

Περιφερειών. Οι περιφέρειες αυτές έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, 

υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. 

 

Ακόμα και το 2015, που η χρονιά ήταν από της πλέον δύσκολες κυρίως λόγω των capital 

controls, που αποτέλεσαν λόγω αποφυγής της χώρας μας, ο τουρισμός μας κατάφερε να 

επιδείξει μεγάλη ανθεκτικότητα, που σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, εκτιμάται ότι το θετικό 

πρόσημο των αεροπορικών αφίξεων και οι αυξητικές τάσεις των οδικών αφίξεων, θα 

επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 25 εκ. διεθνών αφίξεων.  

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία διεθνών αφίξεων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, στα κυριότερα 

αεροδρόμια της χώρας, συνεχίζεται η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού σχεδόν στην 

πλειοψηφία των προορισμών με συνολική αύξηση αφίξεων 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα του 2014.  

Η συνεχιζόμενη θετική πορεία του επταμήνου φανερώνει ότι ο τουριστικός τομέας διαθέτει 

εξαιρετικά αντανακλαστικά και προσαρμόστηκε γρήγορα στα νέα δεδομένα καταφέρνοντας 

να αντιστρέψει το κλίμα που είχε δημιουργηθεί.  
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4.3 Εταιρική Οικονομική Κατάσταση 

 

Η εταιρεία Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ, αποτελεί μια εξαιρετικά υγιή εταιρεία που 

έχει καταφέρει στα χρόνια της κρίσης να αντέξει και να συντηρήσει τον κύκλο εργασιών της 

σε επίπεδα που της επιτρέπουν να είναι βιώσιμη και κερδοφόρα στην λειτουργική της 

δραστηριότητα.  Ο κύκλος εργασιών κυμαίνεται γύρω στα €6,5-€7,0 εκ. ευρώ ετησίως.  

 

Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας την δύσκολη περίοδο που διανύουμε και ενώ ναι μεν ο 

τουρισμός στην χώρα μας ακολουθεί αυξητικές τάσεις δεν αυξάνονται αναλογικά και τα 

κέρδη για την εταιρείες που ασχολούνται με τον κλάδο.  

Από την μία τα ξενοδοχεία πόλης, αν και είναι ανοιχτά όλο τον χρόνο, έχουν συγκεκριμένη 

εποχικότητα και δουλεύουν από Σεπτέμβριο μέχρι και Μάιο, σπάνια και Ιούνιου. Ο Ιούλιος 

και ο Αύγουστος είναι μήνες νεκροί. Έχοντας όμως τα ξενοδοχεία σε λειτουργία, με πάγια 

έξοδα λειτουργίας στα €400.000-€450.000, οι ζημίες είναι αναπόφευκτες.  

Επιπλέον, με έναν ανταγωνισμό να έχει φτάσει στο ζενίθ και μην έχοντας πολλά περιθώρια 

να χάσεις κάποιον πελάτη, οι τιμές έχουν φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με μειώσεις 

ακόμα και της τάξης του 50%. Ένας επιχειρηματίας φτάνει στο σημείο να αναλάβει δουλειές 

που ξέρει ότι θα φέρουν ζημιά μόνο και μόνο για να συνεχίσει το όνομά του να 

<<φιγουράρει>> στα <<πηγαδάκια>> των επιχειρηματιών της πόλης.  

 

Κατ’ επέκταση το γεγονός ότι η Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ, έχει κέρδος από την 

λειτουργική της δραστηριότητα, είναι ένα θετικό στοιχείο και είναι αυτό που την καθιστά 

βιώσιμη σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς.  

 

Στα έτη 2013-2014,  διάφοροι αρνητικοί παράγοντες έθιξαν την εταιρεία. Ο ΕΝΦΙΑ ήταν ένα 

μέτρο που δυσκόλεψε την κατάσταση δεδομένου ότι και τα δύο ξενοδοχεία είναι ιδιόκτητα, 

με 7.320,70 τμ το Mediterranean Palace Hotel σε οικόπεδο 1.542,00 τμ και  με 16.592,44 τμ 

το GRAND HOTEL PALACE σε οικόπεδο 3.637,97 τμ.   

Επιπλέον, μέσα στο 2014 πάρθηκε από την διοίκηση η απόφαση να γίνει η λειτουργική 

τακτοποίηση των ξενοδοχείων βάση του Ν. 4178/2013, που έφτασε σε κόστος τις 

599.995,94€.  

Τέλος, ένας από τους πιο αρνητικούς παράγοντες, ειδικά όσον αφορά το GRAND HOTEL 

PALACE ήταν η επανέναρξη της λειτουργίας του Makedonia Pallas, που είχε περάσει πλέον 
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στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη, Ρώσου επιχειρηματία. Το GRAND και το Makedonia είναι 

βασικοί ανταγωνιστές στον συνεδριακό τουρισμό και στις εκδηλώσεις γενικότερα. Όταν 

άνοιξε ξανά το δεύτερο, εντολή του ιδιοκτήτη του ήταν να πάρουν τα συνέδρια από το 

GRAND. Να πουλάνε πιο κάτω ακόμα και αν αυτό τους ζημίωνε. Ήταν λοιπόν φυσικό 

επακόλουθο, το Makedonia που είναι το πιο ιστορικό ξενοδοχείο της πόλης, με μία πολύ 

στρατηγική και όμορφη τοποθεσία  και τιμές κάτω του κόστους, να πάρει μεγάλο μέρος της 

πελατείας του δικού μας ξενοδοχείου και να καλούμαστε να βρούμε και νέες πηγές 

τουρισμού προκειμένου να παραμείνει η εταιρεία βιώσιμη και  να μπορεί να καλύπτει μόνη 

της τα έξοδά της όπως κάνει τόσα χρόνια. 

 

Όπως αναφέρθηκε και επάνω θετικό ήταν το αποτέλεσμα της εταιρείας όσον αφορά στα 

λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και επενδύσεων 

(EBITDA). Τα κέρδη στο τέλος της χρήσης 2014 ανήλθαν στα €478.927,19 έναντι 

€457.587,32 της χρήσης του 2013. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 7,30% έναντι 

6,80% στο τέλος της χρήσης 2013. 

 

Η εταιρεία από το 2010 δεν εμφανίζει κέρδη και κάθε χρόνο έχει ένα πόσο ως ζημιά το οποίο 

χρησιμοποίησε το 2012 για συμψηφισμό με τον Φόρο μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 

προκειμένου να μην την χάσει με το πέρας της πενταετίας. Το 2013 οι ζημίες χρήσης 

ανέρχονταν στα 666.649,25€ και το 2014 στα 1.219.502,40€. Παρ’ όλα αυτά οι ζημίες κάθε 

άλλο παρά ανησυχητικές είναι. Σίγουρα ο τζίρος δεν ανέρχεται στα επίπεδα των παλιών 

ετών, των <<χρυσών>> ετών αλλά είναι ικανός να συντηρήσει την εταιρεία. Οι ζημιές 

προέρχονται από το μεγάλο ενεργητικό που έχει η εταιρεία, το οποίο κυμαίνεται κάθε χρόνο 

από €17-€ 19 εκατομμύρια, από το οποίο τα €15,5 εκ. είναι πάγια και αποδίδουν περίπου 

€950.000-€1.000.000.  

 

Επιπλέον, στο κλείσιμο του 2014, η οικονομική διεύθυνση του ομίλου αποφάσισε να 

αποσβέσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισφαλειών των πελατών που υπήρχαν στο ισοζύγιο 

από το 1996 και να <<καθαρίσει>> την εικόνα της και να ξεκινήσει από μια σωστή βάση με 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που επιβλήθηκαν με την έναρξη της χρήσης του 2015.  

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος χρήσης 2014 διαμορφώθηκαν στο ύψος των 

€974.805,61 συντριπτικά υψηλότερα από τα €328.088,53 το 2013. Καθίσταται σαφές, ότι η 

εταιρεία εμφανίζει μια καθολική βελτίωση σε όλα τα στοιχεία των αποτελεσμάτων της και 
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της λειτουργίας της, η οποία και θα επηρεάσει τις μελλοντικές προοπτικές της και προφανώς 

την αποτίμησή της. 

 

 

 

4.4 Κατανομή κερδών ανά δραστηριότητα  

 

Βλέποντας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι προφανές ότι η κερδοφόρα 

δραστηριότητα της εταιρείας είναι η πώληση των δωματίων, τα οποία αποφέρουν ένα 

καθαρό κέρδος αφού δεν απαιτούν πολλά έξοδα. Από την άλλη πλευρά, οι εκδηλώσεις και οι 

επισιτιστικές υπηρεσίες στο σύνολό τους αποτελούν ζημιογόνα δραστηριότητα, με βασική 

αιτία το γεγονός ότι τα έξοδά τους είναι πολύ υψηλά σε σχέση με τον τζίρο που αποφέρουν.  

 

Για τη χρήση του 2013, το Mediterranean είχε ζημία από πώληση προϊόντων €336.338,22 και 

κέρδος από πώληση υπηρεσιών  €651.616,21, ενώ αντίστοιχα το GRAND HOTEL ζημία από 

πώληση προιόντων €634.107,35 και κέρδος από πώληση υπηρεσιών €142.296,30. 

 

Για τη χρήση του 2014, που λειτουργικά υπήρχε βελτίωση στα αποτελέσματα της εταιρείας, 

το Mediterranean εμφάνισε ζημία από πώληση προϊόντων €349.173,92 και κέρδος από 

πώληση υπηρεσιών  €836.415,95 κάνοντας μια θεαματική πορεία ειδικά για την εποχή που 

διανύουμε. Το GRAND από την άλλη,  είχε ζημία από πώληση προϊόντων €613.416,79 και 

κέρδος από πώληση υπηρεσιών €605.069,89 
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Διάγραμμα 4.3.α: Αποτέλεσμα από πώληση δωματίων  
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Διάγραμμα 4.3.β: Αποτέλεσμα από πώληση προϊόντων 
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4.5 Στρατηγική του μέλλοντος 

 

Όπως κάθε εταιρεία που στόχος της είναι η αρχικά η διάρκεια και στην συνέχεια η ανάπτυξη, 

η Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ, κάθε χρόνο καταστρώνει στρατηγικές για την επόμενη 

χρονιά για να μπορέσει να προλάβει τα γεγονότα και τις αλλαγές που διαδραματίζονται με 

ραγδαίο ρυθμό.  

 

Η ρώσικη αγορά που στήριζε τον Τουρισμό της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια, με τους 

Ρώσους να συρρέουν κατά εκατοντάδες στην χώρα μας και να είναι υπεύθυνοι για μηνιαίους 

τζίρους της τάξεως των €200.000,00, έπεσε μέσα στο 2015 σε επίπεδα τόσο χαμηλά που 

είναι ανησυχητικά για επιχειρήσεις που βασίζονταν στην συγκεκριμένη τουριστική ομάδα, 

όπως ήταν το GRAND HOTEL.  

 

Αυτό το πρόβλημα σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κατάσταση, που έχει ωθήσει τις τιμές 

στα τάρταρα, και για να πιάσεις τους τζίρους του παρελθόντος πρέπει να πουλήσεις 50% 

περισσότερο, γιατί αυτό είναι το μέσο ποσοστό μείωσης των τιμών, οδηγούν στην ανάγκη 

αναζήτησης νέων αγορών, αγορών που δεν είχαν την Ελλάδα και δη την Θεσσαλονίκη σαν 

τουριστικό προορισμό. Οι διευθυντές των ξενοδοχείων των ομίλων εδώ και μερικά χρόνια 

έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, από την Αμερική έως το Ισραήλ και την Κίνα, προκειμένου να 

διαφημίσουν τα ξενοδοχεία μας και να προσελκύσουν νέους τουρίστες. 

 

Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται ακόμα πιο εντατικά και το 2015, γιατί με την αστάθεια που 

προκλήθηκε στην χώρα μας εξαιτίας των capital controls και του επικείμενου grexit, τα 

αποτελέσματα του Ιουλίου και του Αυγούστου δέχθηκαν γερό πλήγμα και πρέπει οι ζημιές 

αυτές να καλυφθούν. 
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4.6 Προσωρινά Αποτελέσματα του 2015 

 

Το 2015, η οικονομική πορεία της εταιρείας ξεκίνησε πολλά υποσχόμενη και από τα δύο 

ξενοδοχεία, με μέσο όρο αύξηση τζίρου Ιανουάριο-Ιούνιο, το Mediterranean 9.27% και το 

GRAND HOTEL 27,78%.  

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα ήταν η σύγκριση του πρώτου εξαμήνου όσο αφορά τα οικονομικά 

αποτελέσματα, ανάμεσα στη χρήση 2014 και στη χρήση 2015. Το μεν Mediterranean είχε μια 

αύξηση κερδών 48,30% ενώ το GRAND έκανε μια θεαματική πορεία με κέρδη 443% σε 

σχέση με την περσινή χρονιά. 

 

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο όμως, η εταιρεία εμφάνισε λειτουργικές ζημίες ύψους 

€81.129,00 εξαιτίας των οικονομικών θεμάτων και της αστάθειας που προέκυψε από το 

επικείμενο grexit και τα capital controls, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω.  Τα λειτουργικά 

αποτελέσματα παραμένουν θετικά στο σύνολό τους αλλά επειδή και οι υπόλοιποι μήνες του 

έτους δεν υπόσχονται υψηλά αποτελέσματα, υπάρχει αγωνία στην διοίκηση σχετικά με την 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας.  

 

 

 

4.7 Διαφήμιση 

 

Η διαφήμιση τα χρόνια προ κρίσης έπαιζε κυρίαρχο ρόλο στην λειτουργία της επιχείρησης. 

Μεγάλα ποσά δαπανούνταν για να εξασφαλιστεί η προβολή της επιχείρησης σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε χρόνο εγκρινόταν ειδικό κονδύλι από την διοίκηση που θα 

εξαντλούνταν αποκλειστικά στην διαφήμιση των ξενοδοχείων.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος των διαφημίσεων είναι ολοσέλιδα σε περιοδικά, κυρίως γάμων, αλλά 

και της πόλης μας. Συμμετοχή σε μπροσούρες τουριστικών πρακτορείων είναι επίσης ένας 

συχνός και διαδεδομένος τρόπος προβολής.  

 

Ένας άλλος τρόπος προβολής που ειδικά τα χρόνια της κρίσης έχει μεγάλη απήχηση αφού 

όλοι δυσκολεύονται να πληρώσουν μόνοι τους, είναι οι χορηγίες. Τα ξενοδοχεία μας λοιπόν 

γίνονται χορηγοί μεγάλων διοργανώσεων και εταιρειών όπως η HELEXPO και τα 

πολυκαταστήματα ATTICA και βλέπουμε να φιγουράρει το λογότυπό μας και οι αφίσες μας 
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στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα προσπέκτους του ATTICA και σε διάφορες 

επιδείξεις μόδας και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.  

 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι σε επίπεδο εταιρείας το 2004 δαπανήθηκαν €217.737,26, το 

2005 €201.145,16 ενώ το 2012 το ποσό αυτό κατρακύλησε - λόγω περικοπών που υπέστησαν 

όλες οι δαπάνες - στις €40.058,00 και το 2013 το κόστος για διαφημίσεις  ανήλθε μόλις στις  

€29.731,83. Το 2014 όμως κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη λίγο αυτού του τομέα της 

επιχείρησης, γιατί αποδείχθηκε ότι η δουλειά μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

προβολή της. Προσπάθησε, ο όμιλος να συνδέσει το όνομα του με μεγάλα events της πόλης, 

που τα χαρακτηρίζει η πολυτέλεια και η ανωτερότητα των υπηρεσιών. Έτσι το ποσό που 

δαπανήθηκε την προηγούμενη χρήση για διαφημίσεις, έφτασε τις €76.312,00 ποσό μικρό σε 

σχέση με τα έτη 2004-2005 αλλά αυξημένο για τα σημερινά δεδομένα.  

 

 

4.8 Ανάλυση του κλάδου 

 

Είναι γνωστό και θα καταδείξουμε και κατωτέρω ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε  εξαιρετικά  

μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση του  ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, λόγω της διασποράς των 

τουριστικών  προορισμών ανά τη χώρα, ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει και  καταλυτικό ρόλο 

στην διασπορά του εθνικού εισοδήματος στις περιφέρειες της χώρας. Από την άλλη πλευρά, 

λόγω και της  πρωτοκαθεδρίας του τουρισμού «Ήλιος & Θάλασσα», ο τουρισμός αποτελεί 

εποχιακή  δραστηριότητα με επακόλουθο την  επιβάρυνση φυσικών και ανθρωπογενών 

πόρων τους μήνες αιχμής και αχρηστίας τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον, η  εποχιακή 

δραστηριότητα αναγκαστικά οδηγεί και στην εποχιακή απασχόληση με επακόλουθο την μη 

απασχόληση των  εργαζομένων στον τουριστικό τομέα για μεγάλες χρονικές περιόδους, με 

αποτέλεσμα την αστάθεια του εισοδήματός τους αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές 

 

Η τελευταία διαθέσιμη εκτίμηση της δαπάνης του εγχώριου τουρισμού είναι η «Έρευνα 

Διακοπών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2012. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η εγχώρια τουριστική 

δαπάνη ήταν € 1.478 εκ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2008, η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 

€3.868 εκ. Δηλαδή κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο εγχώριος τουρισμός 
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μειώθηκε κατά περίπου 62%. Η εικόνα αυτή αναδεικνύεται συνοπτικά και παρακάτω για 

ταξίδια με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις 

 

Μεταξύ 2008 και 2012, ως αποτέλεσμα της ύφεσης:  

-ο αριθμός ταξιδιών με τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεις μειώθηκε κατά 32%, 

-η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 47%, 

-ως αποτέλεσμα, η συνολική Δαπάνη μειώθηκε κατά 64% 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού και της ακτοπλοΐας, το 2013 

εκτιμάται  οριακή μικρή μείωση σε σχέση με το 2012, ενώ το 2014 εκτιμάται σημαντική 

αύξηση του εσωτερικού τουρισμού σε σχέση με το 2013. Συνεπώς, η ταξιδιωτική δαπάνη του 

εγχώριου τουρισμού για το 2013 εκτιμάται σε € 1.434 εκ., μειωμένη κατά 3% σε σχέση με το 

2012, και το 2014 σε € 1.578 εκ., αυξημένη κατά 10% σε σχέση με το 2013. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ (2012), η επενδυτική δαπάνη στον τουριστικό κλάδο, 

καθαρή από την αξία εισαγόμενου εξοπλισμού, μηχανημάτων κλπ., το 2010 ανήλθε σε €600 

εκ. Δεδομένης της επενδυτικής κάμψης στην Ελλάδα μετά το 2009, η εκτίμηση είναι ότι οι 

επενδύσεις στον τουρισμό το 2013 και το 2014 ανήλθαν σε € 200 εκ. την κάθε χρονιά. 

 

 

Συμπερασματικά, ο τουρισμός το 2014
1
: 

- συνέβαλε άμεσα στη δημιουργία τουλάχιστον 9% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ η άμεση και 

έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 20% έως 25%,επιβεβαιώνοντας την κοινή ρήση ότι 

αποτελεί την «βαριά βιομηχανία» της χώρας, 

- αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, αφού το 2014 παρουσίασε ανάπτυξη 

11,3% ή € 1,8 δις (από € 15,2 δις άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ το 2013 σε € 17 δις το 

2014) όταν το συνολικό ΑΕΠ
2
 εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά € 3,5 δις σε ονομαστικούς όρους 

και αυξήθηκε κατά 0,6% περίπου σε πραγματικούς λόγω αποπληθωρισμού, 

- από κάθε € 1 τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον € 1,2 έως 1,65 

πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα για κάθε € 1 τουριστικού εσόδου, 

το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά € 2,2 έως 2,65, δηλαδή ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με 

μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία, 

- για 3 νησιωτικές Περιφέρειες (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο) συνεισφέρει άμεσα στη 

δημιουργία τουλάχιστον 50% του ΑΕΠ των Περιφερειών αυτών. Οι περιφέρειες αυτές έχουν 
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από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, υποστηρίζοντας την άποψη ότι ο 

τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των περιοχών στις οποίες 

αναπτύσσεται, 

- προσέφερε στην αιχμή του -σε συνδυασμό με την εστίαση -το 30% των θέσεων μισθωτής 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πλέον των θέσεων αυτοαπασχολούμενων σε 31 χιλιάδες 

μικρά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης, 

- υπήρξε η δραστηριότητα που στήριξε τα ασφαλιστικά ταμεία σε μια χρονιά που οι 

υπόλοιπες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να συρρικνώνονται και ως εκ 

τούτου να μειώνουν την συνεισφορά τους σε αυτά, 

- κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 75% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. 

Οι εισπράξεις αυτές σχεδόν ισούνται με τις εισπράξεις από τις εξαγωγές όλων των άλλων 

προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και 

καυσίμων
3
.  

- αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και 

θαλάσσιες μεταφορές από τον εισαγόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο υπερβαίνει κατά πολύ 

το σύνολο των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και 

καυσίμων. Είναι προφανής από τα παραπάνω αφενός η σπουδαιότητα του τουρισμού για την 

ελληνική οικονομία και αφετέρου ο δυναμισμός του κλάδου. Ο δυναμισμός αυτός αποτελεί 

την αφετηρία στην οποία πρέπει να βασιστούν οι πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τη 

σημαντικότερη αδυναμία του τουρισμού της χώρας που δεν είναι άλλη από την εποχικότητα 

(περίπου το 60% των αφίξεων και των εσόδων πραγματοποιούνται στο 3
ο
 τρίμηνο και μόλις 

6% των αφίξεων και 3% των εσόδων στο 1
ο
 τρίμηνο). Δηλαδή, η αντιμετώπιση της 

εποχικότητας δεν μπορεί παρά να γίνει με την συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό του 

βασικού προϊόντος «Ήλιος και Θάλασσα», που άλλωστε αποτελεί και την μεγαλύτερη αγορά 

τουρισμού σε όλη την Ευρώπη, και όχι με την καταπολέμησή του. 

 

 

 

 

 

1. Βλέπε http://traveldailynews.gr/columns/article/2856  Η συμβολή του τουρισμού στη ελληνική 

οικονομία το 2014
 

2. Βλέπε το Βήμα: 17 δις ευρώ η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ
 

3. Βλέπε
  
http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika

/ 

http://traveldailynews.gr/columns/article/2856
http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/
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4.9 Ξενοδοχειακό Δυναμικό της Χώρας  

 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ)

1
 μέχρι το τέλος  

Δεκεμβρίου 2013, η χώρα μας διαθέτει 9.677 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής 

δυναμικότητας  773.445 κλινών. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν αποτύπωση της στιγμής λήψης 

των δεδομένων, αφού το μητρώο των μελών του ΞΕΕ είναι δυναμικό και ανανεώνεται σε 

καθημερινή και συνεχή βάση. Το συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό αποτυπώνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.8.1). 

 

 

Πίνακας 4.3: Συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΑΣ 

 5* 4* 3* 2* 1* Γενικό 

Άθροισμα 

Μονάδες 361 1.277 2.358 4.203 1.478 9.677 

Δωμάτια 57.878 100.289 95.674 119.157 28.334 401.332 

Κλίνες 117.555 194.010 183.722 223.932 54.226 773.445 

 

 

Σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του 2009, προκύπτει ότι το 2013 τα ξενοδοχεία 

αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 5,6%. Επίσης, 

από τη σύγκριση της κατανομής των ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει 

ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας αναβαθμίζεται, καθώς τα ξενοδοχεία 5 αστέρων 

αυξήθηκαν κατά 31,4% το 2013 σε σχέση με το 2009 και παράλληλα μειώθηκε το ποσοστό 

των δύο χαμηλότερων κατηγοριών. Μικρότερης έκτασης αύξηση παρατηρήθηκε και στα 

ξενοδοχεία 4 και 3 αστέρων (σε όρους δωματίων πάντα). 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού το 

2013. Το 2013 πάνω από το 63% των ξενοδοχείων ήταν ενταγμένο στις 3 ανώτερες 

κατηγορίες, ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 60%. 

 

 

 

1. Βλέπε Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
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Διάγραμμα 4.4: Κατανομή Ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία 2013. 

 

Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 

 

 

4.10 Ανάλυση SWOT 

 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα σημαντικότερα ισχυρά και αδύναμα στοιχεία της 

επιχείρησης όσον αφορά στο εσωτερικό της, καθώς και στις ευκαιρίες και στους κινδύνους 

του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

 

 

Διάγραμμα 4.5: Ανάλυση SWOT 

 

Strengths 

 Δυναμική θέση στην ξενοδοχειακή 

αγορά της Θεσσαλονίκης 

 Ρευστότητα-υγειής 

χρηματοοικονομική κατάσταση 

 Καθόλου ύπαρξη δανειακών 

υποχρεώσεων  

 Εξαιρετική Τοποθεσία του 

Mediterranean Palace, στην είσοδο 

του Λιμανιού και δίπλα στα 

Λαδάδικα 

Weaknesses 

 Εποχικότητα 

 Μεγάλη εξάρτηση από την ρώσικη 

αγορά με τζίρο κοντά στο 50% του 

μηνιαίου τζίρου 

 Αρνητική Τοποθεσία του GRAND 

HOTEL PALACE, στην 

Μοναστηρίου 
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Opportunities 

 Φθηνές τιμές, σε σχέση με την  

ποιότητα των υπηρεσιών και των 

αστεριών 

 Προοπτικές εισόδου στην χώρα νέων 

μορφών τουρισμού και νέων χωρών 

Threats 

 Πολιτικές αλλαγές-μεγάλη 

οικονομική και φορολογική αστάθεια 

 Ανταγωνιστικά Ξενοδοχεία με 

καλύτερη τοποθέτηση στο κέντρο της 

Πόλης 

  

 

 

4.11 Συναλλαγματικός Κίνδυνος- Κίνδυνος Επιτοκίου 

 

Η εταιρεία Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ είναι απαλλαγμένη τόσο από τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο όσο και από τον κίνδυνο επιτοκίου.  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, δεν θα μπορούσε να ασκεί δραστική επίδραση στην 

λειτουργία της γιατί δεν εισάγει ούτε εξάγει προϊόντα οπότε τα χρήματα που εισπράτονται ή 

πληρώνονται σε νόμισμα εκτός του ευρώ είναι ασήμαντης αξίας. Η μόνη περίπτωση που 

ουσιαστικά δημιουργούνται συναλλαγματικές διαφορές είναι όταν έρχονται πελάτες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ξενοδοχεία και πληρώνουν με το νόμισμά τους. Και πάλι όμως 

τότε τα ποσά είναι τόσο μικρά και οι συναλλαγματικές διαφορές τόσο μικρές που δεν αξίζει 

καν να τα παρακολουθείς. 

 

Ο κίνδυνος του επιτοκίου από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια δεν απασχολεί την 

λειτουργία της επιχείρησης, για τον εξής απλούστατο λόγο ότι η επιχείρηση δεν έχει δάνεια. 

Η λειτουργική της δραστηριότητα της δίνει αρκετή ρευστότητα ώστε να μην χρειάζεται να 

δανειστεί για να  ικανοποιήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  

Αν υπήρχε η σκέψη κάποιας επένδυσης βέβαια δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί όλη από 

την ρευστότητα της επιχείρησης και σε εκείνη την περίπτωση θα χρειαζόταν να σίγουρα 

κάποιο δάνειο. Αλλά επενδυτικές βλέψεις μέσα στην κρίση δεν υπάρχουν και η εταιρεία 

ακολουθεί μια πορεία συντήρησης και ή δυνατόν ανάπτυξης της υπάρχουσας 

δραστηριότητας.  
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4.12 Πιστωτικός Κίνδυνος & Εποχικότητα 

 

Τα ξενοδοχεία συνεργάζονται τόσο με πελάτες λιανικής όσο και χονδρικής. Η χονδρική όμως 

ξεπερνάει σε μεγάλο βαθμό την λιανική και εδώ είναι που ελλοχεύει ο κίνδυνος. Στον βωμό 

του ανταγωνισμού και στην προσπάθεια να κλείσει ο επιχειρηματίας τον πελάτη, δίνει 

πίστωση σε ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών με κίνδυνο να μην εισπράξει τα χρήματά του 

ποτέ. Αν αναλογιστούμε ότι ακόμα και προ κρίσης οι επισφάλειες αποτελούσαν ένα 

αξιόλογο ποσό για τις εταιρείες, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο άσχημη είναι η κατάσταση 

τώρα.  

Η εταιρεία Δεδέογλου συγκεκριμένα απασχολεί ένα άτομο σε κάθε ξενοδοχείο της που είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνο για την είσπραξη προκαταβολών και εξοφλήσεων. Έχει ληφθεί 

ειδική μέριμνα προκειμένου να γίνεται το καλύτερο δυνατό και να μην χάνονται έτσι 

χρήματα. Αλλά ακόμα και στην δική μας εταιρεία που αντιμετωπίζει δυναμικά το θέμα του 

πιστωτικού κινδύνου πέρσι αποσβέστηκαν επισφάλειες αξίας € 152.886 δηλαδή περίπου το 

3% των ετήσιων εσόδων. Βέβαια, το ποσό προέρχεται από τα τελευταία 3 χρόνια αλλά αν 

σκεφτεί κανείς τους ήδη μειωμένους τζίρους και ότι το 3% αυτό είναι το περιθώριο κέρδους 

της εταιρείας, δεν μπορεί παρά να αντιληφθεί το μέγεθος της σοβαρότητας της κατάστασης.  

 

Από την άλλη πλευρά ο κύκλος της εταιρείας εμφανίζει μία έντονη εποχικότητα που ευτυχώς 

θέλει μόνο τους δύο καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να είναι <<νεκροί>>, ενώ η 

υπόλοιπη χρονιά άλλοτε με περισσότερη ένταση άλλοτε με λιγότερη να είναι θετικοί. Βέβαια 

ο Δεκέμβριος με τα ρεβεγιόν και τις αργίες, ο Σεπτέμβριος με την Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, ο Μάιος με τους γάμους και ο Μάρτιος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος με τα 

συνέδρια είναι παραδοσιακά οι καλύτεροι μήνες του έτους.  

 

Όσον αφορά με τους προμηθευτές που συνεργάζονται με τα ξενοδοχεία, ο αριθμός τους είναι 

αρκετά μεγάλος οπότε σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα έλλειψης κάποιου 

αγαθού. Αλλά έτσι και αλλιώς, τα προϊόντα που αγοράζονται από τα ξενοδοχεία είναι τόσο 

ευρείας κατανάλωσης που και ξαφνικά να κλείσει ένας προμηθευτής άμεσα μπορεί αμέσως 

να βρεθεί αντικαταστάτης.  

 

 



43 
 

4.13 Κίνδυνος Ρευστότητας και Διαχείριση Κεφαλαίου 

 

Η εταιρεία Δεδέγλου από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της είχε ως νοοτροπία την άμεση 

εξόφληση τόσο των μακροχρόνιων όσο και τω βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. Ο ιδρυτής 

της εταιρείας ο κύριος Σεραφείμ Δεδέογλου δημιούργησε την εταιρεία ακολουθώντας αυτή 

την πολιτική προκειμένου να μπορεί να διατηρεί ένα κύρος και μια αξιοπιστία στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Την νοοτροπία αυτή έχει εμφυσήσει και στα παιδιά του που έως και 

σήμερα την τηρούν ευλαβικά.  

 

Το καλό με την εταιρεία είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει χρειαστεί να πάρει δάνειο και 

καταφέρνει μόνη της να καλύπτει της χρηματοοικονομικές της ανάγκες. Τα διαθέσιμά της 

επαρκούν για να καλύπτουν όχι μόνο της τρέχουσες υποχρεώσεις του μήνα αλλά και ότι 

έκτακτο προκύπτει κατά καιρούς και δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν με ακρίβεια στην 

αρχή της χρήσης, όπως είναι κάποιος έκτακτος φόρος (πχ ΕΝΦΙΑ) αλλά και κάποιο 

πρόστιμο (πχ από τακτοποίηση αυθαιρέτων).  

Το γεγονός ότι η εταιρεία είναι τόσο ακριβής με την εξόφληση των υποχρεώσεών της της 

επιτρέπει ακόμα και σε περίοδο κρίσης όπως είναι αυτή που διανύουμε να μπορεί αν 

χρειαστεί να πάρει δάνειο από όλα τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.  

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το μέγιστο των υποχρεώσεων της επιχείρησης εξοφλούνται σε 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, μικρότερο του έτους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της χρήσης καθώς και μια σύγκριση με 

αυτές του 2013. 
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Πίνακας 4.4: Ληκτότητα χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 2013-2014 

 

 <6μήνες 6-12 μήνες 1-5 έτη >5έτη 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις - - - - 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 588.508 83.108 - - 

Λοιπές Υποχρεώσεις 439.959 42.000 203.764 - 

Σύνολο (2014) 1.028.467 125.108 203.764 - 

Προηγούμενη χρήση     

Σύνολο (2013) 999.324 82.020 - - 

 

 

Το διάγραμμα αυτό επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρονταν πιο πάνω σχετικά με την άμεση 

εξόφληση των υποχρεώσεων.  Το 2014 προστέθηκε ένα ποσό στις μεσοπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και είναι το πρόστιμο της τακτοποίησης των αυθαιρέτων το οποίο είναι ένα 

αρκετά μεγάλο ποσό και η εταιρεία αποφάσισε να μην επιβαρύνει τόσο πολύ τον 

προϋπολογισμό της.  

 

Το κεφάλαιο της εταιρείας
1
 το 2014 ανέβηκε στα €18.074.322,97 από €16.628.275,42 το 

2013 λόγω της κεφαλαιοποίησης της αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων. Το σύνολο των Ιδίων 

Κεφαλαίων εμφανίζει μια μείωση βέβαια σε €16.382.304,19 το 2014 από €17.601.806,69. Η 

μείωση αυτή βέβαια εξηγείται απόλυτα από την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων που 

πραγματοποιήθηκε την χρήση αυτή καθώς και η βεβαίωση του προστίμου της τακτοποίησης 

των αυθαιρέτων, οπότε δεν είναι ένα γεγονός το οποίο προκαλεί την οποιαδήποτε ανησυχία 

στην διοίκηση της εταιρείας. 

 

Επιπλέον η ραγδαία αύξηση των ταμειακών ροών από €328.088 το 2013 σε €974.805 το 

2014 υποδηλώνει ότι παρά την κρίση η επιχείρηση κατάφερε να κρατηθεί σε πολύ καλά για 

την εποχή επίπεδα και να βάλει γερές βάσεις για τα δύσκολα χρόνια που πρόκειται να  

 

 

 

 
1. Βλέπε Οικονομικές Καταστάσεις 

συνεχίσουν να ακολουθούν.  
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Εξάλλου τα πρώτα στοιχεία του 2015 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο 

τζίρος της εταιρείας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015 παρουσιάζει μια αύξηση του ύψους του 

611%.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΣΕΡ. & ΟΛΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

 

 

5.1 Υπολογισμός του WACC 

 

5.1.1 Το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Για το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων θα εφαρμοστεί ο τύπος του CAPM, στον οποίο 

αναφερθήκαμε εκτενώς στο κεφάλαιο 3. Το CAPM ισούται με: 

 

E(r)=Rf + β (Rm – Rf)   

 

 Το CAPM δείχνει ότι η υψηλότερη προσδοκώμενη απόδοση συνδέεται με την υψηλότερη 

ανάληψη κινδύνου-ρίσκου. Το  (Rm – Rf)  αποτελεί το <<πριμ κινδύνου>>, δηλαδή την 

επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές προκειμένου να αναλάβουν τον κίνδυνο που 

συνεπάγεται η επένδυση στο χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Το Rf  αποτελεί το επιτόκιο άνευ 

κινδύνου (risk free) και αποτελεί το ελάχιστο επιτόκιο της αγοράς. Για μηδενικό 

συστηματικό κίνδυνο δηλαδή, η αναμενόμενη απόδοση μιας επένδυσης είναι ίση με το Rf.  

 

Τα επιτόκια της Ελλάδας αν και έχουν κατρακυλήσει την τελευταία διετία, εξακολουθούν να 

ανταμείβουν σαφώς περισσότερο τους κατόχους τους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

επενδυτικές επιλογές της υπόλοιπης Ευρώπης. Επιπλέον, η προαναφερόμενη διαφορά υπέρ 

των ελληνικών καταθέσεων , η οποία προσφέρεται από τράπεζες που έχουν περάσει με 

επιτυχία τα πρόσφατα ευρωπαϊκά  stress tests, ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο 

πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται χαμηλότερος για το 2015 από αυτόν των λοιπών 
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χωρών της ευρωζώνης (άρα η διαφορά στις αποπληθωρισμένες επιδόσεις είναι ακόμη 

μεγαλύτερη). 

 

Από την άλλη πλευρά το επιτόκιο της Ευροζώνης ορίστηκε με απόφαση της Ευρωπαικής 

Κεντρικής Τράπεζας σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, μια ανάσα από το απόλυτο μηδέν. Από 

τη μία το κόστος του χρήματος είναι χαμηλότερο από ποτέ, ευνοώντας τους λίγους και 

εκλεκτούς που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, από την άλλη όμως ο «ασφαλής 

λιμένας» των καταθέσεων είναι πλέον ασύμφορος, καθώς οι αποδόσεις είναι μάλλον 

συμβολικές. Παράλληλα, τα νέα δεδομένα στα επιτόκια επηρεάζουν και τις 

αναχρηματοδοτήσεις δανείων, διευκολύνοντας όσους θέλουν να μειώσουν τη δόση τους. Με 

δεδομένο μάλιστα ότι από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας 

Δεοντολογίας των τραπεζών, που προβλέπει μεταξύ άλλων μετατροπές και μειώσεις 

επιτοκίων, το «φθηνό χρήμα» θα είναι σύμμαχος των δανειοληπτών που θα μπουν σε αυτή τη 

διαδικασία.  

Κατά τα άλλα, οι δηλώσεις του Μάριο Ντράγκι
1
 που ακολούθησαν τη σχετική συνεδρίαση 

δεν άφησαν ικανοποιημένες τις αγορές. Όπως τονίστηκε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 

αποφασίσει στις αρχές του επόμενου χρόνου εάν και κατά πόσον χρειάζεται να προχωρήσει 

στη λήψη περαιτέρω μέτρων για να αναζωογονήσει την οικονομία της ευρωζώνης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ήταν ομόφωνο στη θέση ότι ο θεσμός πρέπει να είναι 

έτοιμος να αναλάβει περαιτέρω μέτρα, όπως η ενεργοποίηση ενός προγράμματος αγοράς 

κρατικών ομολόγων, τυπώνοντας νέο χρήμα εάν αυτό είναι απαραίτητο, είπε ο Ντράγκι στη 

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα, μετά την ανακοίνωση ότι τα επιτόκια 

της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητα στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα όπου βρίσκονται.  

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτιμήσει εκ νέου τα 

αποτελέσματα της πολιτικής νομισματικής τόνωσης της οικονομίας, την επέκταση του 

ισολογισμού και την προοπτική της εξέλιξης των τιμών», ανέφερε ο Μάριο Ντράγκι. 

Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων 

δεν ακολουθούν την πορεία της Ευρώπης αλλά την άκρως αντίθετη. Με αποδόσεις που 

αγγίζουν τα ύψη, εξαιτίας της συνεχούς μείωσης της αξίας τους. Το σίγουρο είναι ότι οι 

αποδόσεις των ομολόγων ακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας μας. Σε 

προεκλογικές περιόδους, όπου οι συζητήσεις για έξοδο από το ευρώ εντείνονται, η ζήτηση 

των ελληνικών ομολόγων  μειώνεται, οπότε μειώνεται η αξία τους με αποτέλεσμα την 



47 
 

αύξηση των αποδόσεών τους. Αντίθετα, σε περιόδους σχετικής σταθερότητας όπως αμέσως 

μετά τις εκλογές, η αξία των ομολόγων αυξάνεται και μειώνεται η απόδοσή τους. 

1. Βλέπε www.euro2day.gr Αμετάβλητο το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 0,05% 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις διακυμάνσεις της απόδοσης του ομολόγου, θα 

μελετήσουμε λίγο τις αποδόσεις αυτές σε σχέση με σημαντικές οικονομικοπολτικές αλλαγές 

στην χώρα μας.  

Στις 16/06/2015, και αφού οι κόντρες με την Ευρώπη συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό και 

δεν υπήρχε κανένα <<φως>> στον ορίζοντα για επίτευξη συμφωνίας μιας και οι δυο πλευρές 

παρέμεναν αμετάκλητες στις θέσεις τους, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είχαν 

εκτιναχθεί στα ύψη. Στο 29% έχει ανέλθει η απόδοση του 3ετούς ελληνικού ομολόγου, ενώ 

στα επίπεδα του 12,6% κινείται η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς. Το 5ετές 

ελληνικό ομόλογο σημειώνει απόδοση 18,706% και το 30ετές απόδοση 9,7%. Συγκριτικά 

μπορούμε να πούμε ότι το 10ετές ισπανικό ομόλογο σημειώνει απόδοση 2,52% , την 

υψηλότερη από τον Αύγουστο 2014. Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου ενισχύεται 

στο 2,346%, το ιρλανδικό 10ετές σημειώνει άνοδο στο 1,817%, ενώ το πορτογαλικό 10ετές 

ομόλογο σημειώνει απόδοση 3,319%. 

Στις 22/06/2015 και καθώς διαφαίνεται ότι θα προκύψει συμφωνία ανάμεσα στους δανειστές 

και την ελληνική κυβέρνηση, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων εμφανίζουν 

μεγάλη υποχώρηση. Οι τιμές των τίτλων από το πρωί βρίσκονται σε ανοδική πορεία με 

αποτέλεσμα η απόδοση του 2ετούς ομολόγου να υποχωρεί στη δευτερογενή αγορά στο 

23,6% από 28,3% που ήταν το πρωί. Αντιστοίχως το δεκαετές ομόλογο διαπραγματευόταν με 

απόδοση 10,8% από 12,4% που ήταν στην αρχή της ημέρας. 

 

Στις αρχές Ιουλίου, και ύστερα από την ανακοίνωση του πολυσυζητημένου δημοψηφίσματος 

και της επιβολής των capital controls, η κατάσταση στην χώρα μας έφτασε στα πιο ασταθή 

επίπεδα των τελευταίων ετών. Αυτό βέβαια είχε άμεση επίδραση στα κρατικά ομόλογα. Η 

απόδοσή του 10ετούς ομολόγου είχε εκτιναχθεί στο 19,4% επίπεδο πρωτοφανές ακόμα και 

για την ελληνική αγορά που ήταν συνηθισμένη  στις υψηλές αποδόσεις. 

 

Τον Αύγουστο η απόδοση των 10ετών ομολόγων μειώθηκε κατά 58 μονάδες στο 8,97%. Το 

πρακτορείο Bloomberg υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη εξαιτίας των δηλώσεων της 

καγκελαρίου Άγκελας Μέρκελ, η οποία εξέφρασε την πεποίθησή της πως το Διεθνές 

http://www.euro2day.gr/
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Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο τρίτο πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα και 

διαμήνυσε την ετοιμότητά της να εξετάσει την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους ώστε να 

καταστεί δυνατή η συμμετοχή αυτή. 

 

Φτάνοντας πιο κοντά στο σήμερα, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και την επανεκλογή του 

Σύριζα, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν, σύμφωνα με τα πρακτορεία 

Ρόιτερς και Bloomberg. Η απόδοση των 10ετών ελληνικών τίτλων μειώθηκε κατά μία 

μονάδα βάσης στο 8,25%, ενώ των 3ετών τίτλων, που λήγουν τον Ιούλιο του 2017, 

υποχώρησε στο 10,63% από 10,81% . Το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών βελτίωσε και 

τη διάθεση των επενδυτών για αγορές ομολόγων άλλων χωρών της Ευρωζώνης με 

χαμηλότερο αξιόχρεο, όπως των ισπανικών και ιταλικών. 

Ο Ντιέγκο Φέρο
1
, που είναι ένας από τους υπεύθυνους για τις τοποθετήσεις του επενδυτικού 

ταμείου Greylock Capital Management, δήλωσε ότι μπορεί να αυξήσει τους ελληνικούς 

τίτλους που έχει στο χαρτοφυλάκιό του, μετά την εντολή που έλαβε ο Αλέξης Τσίπρας να 

εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει συμφωνήσει με το τρίτο πρόγραμμα βοήθειας. «Το 

αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών είναι το καλύτερο από την πλευρά της αγοράς. Δείχνει 

ότι η ίδια κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις πολιτικές, για τις οποίες  έχει 

δεσμευθεί», δήλωσε ο Φέρο. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είχαν την καλύτερη 

επίδοση φέτος μεταξύ 29 αγορών κρατικών τίτλων, που παρακολουθούνται από τους δείκτες 

του Bloomberg. 

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

 

Προκειμένου τώρα να υπολογίσουμε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Δεδέογλου Σερ. & Όλγα 

& ΣΙΑ ΟΕ   θα πρέπει να δουλέψουμε  με τον παραπάνω  τύπο.  Παρόλα αυτά η 
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εταιρεία δεν είναι στο χρηματιστήριο οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τον συστημικό 

κίνδυνο της μετοχής.  Οπότε για την δική μας εταιρεία β=0.  

 

1. Βλέπε www.avgi.gr Θετική αντίδραση των αγορών μετά την νίκη ΣΥΡΙΖΑ 

Όσον αφορά το επιτόκιο άνευ κινδύνου επιλέγουμε το 8% το οποίο αποτελεί την τρέχουσα 

περίοδο τον κοινό παρονομαστή όλων των αναλύσεων που αφορούν στην ελληνική αγορά, 

δηλαδή rf.= 8%. 

 

Για την εκτίμηση του μέσου του ασφαλίστρου κινδύνου της αγοράς, δηλαδή της διαφοράς 

(rM - rfr) χρησιμοποιούνται και πάλι ιστορικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, οι 

Ibbotson Associates συνιστούν την χρήση των κρατικών ομολογιών ως αξιογράφου χωρίς 

κίνδυνο. Για την περίοδο 1926-2001 εκτίμησαν ότι ο αριθμητικός μέσος της ετήσιας 

ανταμοιβής του κινδύνου των κοινών μετοχών σε σχέση με τις κρατικές ομολογίες μέσης 

διάρκειας ήταν 7,2%, ενώ ο αντίστοιχος γεωμετρικός μέσος ήταν 5,4%.  

 

Εφαρμόζοντας όλα τα παραπάνω στο τύπο των Ιδίων Κεφαλαίων καταλήγουμε στο: 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων= 8% + 5,4%= 13,4% 

 

Οπότε το κόστος ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται στο 13,4%. 

 

 

5.1.2 Το Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων 

 

Η εταιρεία Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ, όπως αναφέραμε εκτενώς σε όλη την 

παραπάνω ανάλυση δεν χρειάστηκε  τα τελευταία χρόνια να πάρει κάποιο δάνειο από κάποιο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, γιατί δεν προχώρησε σε κάποια επένδυση και οι 

λειτουργικές της ανάγκες ικανοποιούνται αποκλειστικά από τα διαθέσιμά της. Παρ’ όλα 

αυτά μερικά χρόνια πριν και επειδή είχε προχωρήσει σε ανακαίνιση των ξενοδοχείων και 

αναβάθμιση των υπηρεσιών της, το 2010 πήρε κάποια δάνεια τα οποία αποπλήρωσε το 2012. 

Επειδή η μελέτη μας όμως έχει διαχρονικά στοιχεία ως δεδομένα θα χρησιμοποιήσουμε  

μέσους όρους από το 2010 έως και το 2014. Το επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας κυμαινόταν 

στο 4,5%. Οπότε το κόστος των δανειακών κεφαλαίων εξαρτάται από την διακύμανση των 

επιτοκίων.  

http://www.avgi.gr/
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Οπότε στην δική μας περίπτωση το κόστος των δανειακών κεφαλαίων ισούται με : 

 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων= rf +spread= 8%+4,5%=12,50% 

 

Το rf  που λαμβάνουμε είναι το τελικό επιτόκιο στο οποίο έχουν καταλήξει τα 10ετή κρατικά 

ομόλογα. Αποδείχτηκε πιο πάνω ότι η απόδοση των ελληνικών ομολόγων όχι μόνο δεν ήταν 

σταθερή τα τελευταία χρόνια αλλά οι μεταβολές του ήταν ραγδαίες και σε μεγάλη κλίμακα. 

Μετά τις εκλογές όμως, η απόδοση έπεσε στο 8,25% και επειδή η κατάσταση στην ελληνική 

οικονομία προβλέπεται να ισορροπήσει ύστερα και από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για 

τα προαπαιτούμενα της Ευρώπης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το επιτόκιο αυτό θα 

διατηρηθεί για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

 

5.1.3 Τελικός Υπολογισμός του WACC 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επιμέρους στοιχεία που συλλέξαμε στην παραπάνω μελέτη: 

Μέσο ποσοστό ξένων κεφαλαίων 2010-2014: 2,48% 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 2010-2014: 97,52% 

Μέσο ποσοστό φόρων 2010-2014: 26% 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων: 13,4% 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων: 12,5% 

 

Οπότε το WACC ισούται με : 

 

 

= ( 0,975* 0,134)+ (0,024*0,125*(1-0,26))= 0,13+0,02=0,15=15%  

 

Άρα το μέσο ποσοστό WACC που θα εφαρμοστεί ως προεξοφλητικό επιτόκιο ισούται με 

15%. 
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5.2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 

 

Στην αρχή κάθε έτους η διοίκηση της εταιρείας βάζει τους στόχους της σχετικά μ ε την 

αύξηση των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Σύμφωνα με 

αυτούς τους στόχους η αύξηση των πωλήσεων υπολογίζεται στο 30%-40%, που δεν είναι 

ανέφικτο δεδομένου ότι το 2014 ήταν μια ιδιαίτερα χαμηλή χρονιά για την εταιρεία. Η 

εταιρεία προβλέπεται και του χρόνου να βγάλει λογιστικές και φορολογικές ζημίες 

δεδομένου των αποσβέσεων της και της συσσωρευμένης ζημίας που έχει συγκεντρωθεί την 

τελευταία πενταετία, κάτι που βρίσκει σύμφωνη την διοίκηση, αφού η εταιρεία δεν είναι 

εισηγμένη στο χρηματιστήριο και δεν οφελείται από την εμφάνιση κερδών, παρά μόνο 

επωμίζεται το φόρο. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν και να 

φτάσουν τις 100.000€ μιας και η εταιρεία αποφάσισε να αυξήσει την πολυτέλεια στα 

ξενοδοχεία της και δουλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση κάνοντας ριζικές αλλαγές. 

 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία της αποτίμησης πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε τις ελεύθερες 

ταμιακές ροές (FCFF- free cash flow for the firm). 

 

5.2.1 Υπολογισμός FCFF 

 

Στις βιβλιογραφίες έχουν καταγραφεί διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

υπολογιστεί ο δείκτης FCFF. Ένας από αυτούς είναι και ο παρακάτω: 

 

FCFF= EBIT* (1-T) +Depreciation-Working Capital-CAPEX 

 

Όπου: 

EBIT: κέρδη προ φόρων και τόκων 

Τ: ο φορολογικός συντελεστής 

Depreciation: αποσβέσεις 

Working capital: μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
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CAPEX : επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό 

 

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας που βρίσκονται στο παράρτημα σε 

συνδυασμό με τα προσδοκίες για την μελλοντική πορεία υπολογίζουμε το FCFF της 

Δεδέογλου Σερ. & Όλγα για ΣΙΑ ΟΕ. Για μια πιο πλήρη μελέτη θα πάρουμε ένα λιγότερο και 

ένα περισσότερο αισιόδοξο σενάριο. 

 

 

5.2.1.α. Λιγότερο Αισιόδοξο Σενάριο 

 

Στο σενάριο αυτό θα υπολογίσουμε μια αύξηση του EBIT των επόμενων ετών κατά 15%. 

Αυτό είναι ένα αρκετά συγκρατημένο σενάριο γιατί από τα πρώτα δείγματα που έχουμε 

πάρει από το 2015, διαφαίνεται ότι η πορεία της εταιρείας είναι ανοδική με πρωτοφανείς 

αυξήσεις στον τζίρο και των 2 ξενοδοχείων.  

 

Πίνακας 5.2.α: Υπολογισμός FCFF 

 

 2014 2015 2016 2017 

EBIT  407.511.30 468.637,30 538.932,90 619.772.84 

(+)   Depreciation 953.217,75 950.000,00 940.000,00 940.000,00 

(-)                Capex   50.000,00   50.000,00  50.000,00   70.000,00 

(-)        Μεταβολές 

κεφαλαίου κίνησης 

646.717,08  664.700,00 684.700,00 694.700,00 

FCFF     664.011,97 703.937,30 744.232,90 795.072,84 

g 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

6% 

 

 

6% 

 

 

 

Βασικές Παραδοχές: 

EBIT: μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 15% 

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης: ξεκινάει από μια προσέγγιση στο ύψος των €664.700.000 

και αυξάνεται λόγω της καλής πορείας της εταιρείας 

Capex: σταθερό στο ύψος των €50.000, τα πρώτα 3 χρόνια και στην συνέχεια εμφανίζει μια 
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σχετική αύξηση  

g: η μεταβολή του δείκτη FCFF με την πάροδο του χρόνου. 

 

 

 

 

5.2.1.β Αισιόδοξο Σενάριο 

 

Στο σενάριο αυτό θα υπολογίσουμε μια αύξηση του EBIT των επόμενων ετών κατά 25%. 

Αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο σχετικά με την πορεία της επιχείρησης τα επόμενα χρόνια 

αλλά καθόλου ουτοπικό. Το 2014 ήταν μια σχετική χαμηλή χρονιά όσον αφορά τις πωλήσεις 

οπότε μια αύξηση του επιπέδου του 25% μπορεί να είναι και επιβεβλημένη προκειμένου να 

επιστρέψει η εταιρεία στα δεδομένα προηγούμενων ετών. 

 

Πίνακας 5.2.β: Υπολογισμός FCFF 

 

 2014 2015 2016 2017 

EBIT  407.511.30 509.389,13 636.736,41 795.920,51 

(+)   Depreciation 953.217,75 950.000,00 940.000,00 940.000,00 

(-)                Capex   50.000,00  70.000,00 100.000,00 100.000,00 

(-)        Μεταβολές 

κεφαλαίου κίνησης 

646.717,08  664.700,00 686.700,00 774.700,00 

FCFF     664.011,97 724.689,13 790.036,41 861.220,51 

g 

 

 

 

 

 

9% 

 

 

9% 

 

 

9% 

 

 

 

Βασικές Παραδοχές: 

EBIT: μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 25% 

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης: ξεκινάει από μια προσέγγιση στο ύψος των €664.700.000 

και αυξάνεται λόγω της καλής πορείας της εταιρείας  

Capex: ξεκινάει από τις €70.000, τον πρώτο χρόνο και στην συνέχεια εμφανίζει μια σχετική 

αύξηση λόγω καλής πορείας την εταιρείας. 

g: η μεταβολή του δείκτη FCFF με την πάροδο του χρόνου. 
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5.3 Αποτίμηση βάσει Λειτουργικών Ροών 

 

 

5.3.α Αποτίμηση Λιγότερου Αισιόδοξου Σεναρίου 

 

Πιο πάνω υπολογίστηκε το  FCFF για το 2014 με βάση τα δεδομένα των οικονομικών 

καταστάσεων και για τα επόμενα έτη με μια πιο συγκρατημένα αισιόδοξη προσέγγιση  για τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

 

Η αποτίμηση της εταιρείας προκύπτει από την επίλυση του τύπου  

 

FV=FCFF2015 / (WACC-g) 

 

Οπότε λύνοντας με τα παραπάνω δεδομένα κατά λήγουμε στον πίνακα 5.3.α 

 

 

Πίνακας 5.3.α: Αποτίμηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών με το Λιγότερο Αισιόδοξο Σενάριο 

 2014 2015 

FV - 7.821.525,55 

 

Οπότε η αξία της εταιρείας Δεδέογλου Σερ. & Όλγα & Σια ΟΕ με ένα συγκρατημένο σενάριο 

μπορεί να αποτιμηθεί στα 7.821.525,55€. 
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5.3.β Αποτίμηση Αισιόδοξου Σεναρίου 

 

Στην ενότητα 5.2.1.β. υπολογίστηκε το  FCFF για το 2014 με βάση τα δεδομένα των 

οικονομικών καταστάσεων και για τα επόμενα έτη με μια πιο αισιόδοξη προσέγγιση  για τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

 

 

Η αποτίμηση της εταιρείας προκύπτει από την επίλυση του τύπου  

 

FV=FCFF2015 / (WACC-g) 

 

Οπότε λύνοντας με τα παραπάνω δεδομένα κατά λήγουμε στον πίνακα 5.3.β. 

 

 

Πίνακας 5.3.β: Αποτίμηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών με το Αισιόδοξο Σενάριο 

 2014 2015 

FV - 12.078.152,17 

 

Βλέπουμε ότι στο αισιόδοξο σενάριο η αξία αποτίμησης της εταιρείας αγγίζει τα 

12.078.152,17€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Βασικά Συμπεράσματα 

 

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι το μέγεθος και η μορφή της εταιρείας Δεδέογλου 

Σερ. & Όλγα & ΣΙΑ ΟΕ δεν μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον θέμα προς μελέτη και 

ανάλυση, δεδομένου ότι δεν είναι μια εισηγμένη εταιρεία με επενδυτικό ενδιαφέρον και ούτε 

καν Ανώνυμη. Μελετώντας όμως από κοντά τα δεδομένα της, ανακαλύπτει κανείς ότι δεν 

έχει τίποτα να ζηλέψει από τους μεγάλους ομίλους του κλάδου της. Με τα δύο ξενοδοχεία 5* 

στην δυτική είσοδο και το κέντρο της πόλης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του τουρισμού τόσο 

όσον αφορά τις διαμονές και τα μεγάλα τουριστικά γκρουπ όσο και τις εκδηλώσεις και τα 

συνέδρια. 

 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία διαθέτει δύο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

τα οποία την κάνουν να ξεχωρίζει και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στον μεγάλο 

ανταγωνισμό του κλάδου του τουρισμού: 

 Η στρατηγική θέση  

 Οι πολύ προσιτές τιμές  

 

Όσον αφορά το πρώτο, τα δύο ξενοδοχεία του ομίλου, καταφέρνουν συνδυαστικά από 

κοινού να ικανοποιούν οποιαδήποτε τουριστική ανάγκη που μπορεί να ανακύψει. Το 

Mediterranean Palace Hotel βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ακριβώς δίπλα από τα 

Λαδάδικα, έναν διάσημο προορισμό για τους τουρίστες που φτάνουν στην χώρα μας. 

Βρίσκεται, λοιπόν, στο κέντρο της πόλης και με τα 118 δωμάτιά του είναι η ιδανική επιλογή 

για μεμονωμένους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και για εταιρικούς πελάτες που 
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θέλουν να μένουν στο κέντρο της πόλης για να κάνουν τα επαγγελματικά τους ραντεβού. Το 

μόνο μειονέκτημα του Mediterranean είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για πάρκινγκ. 

Αυτό το μειονέκτημα έρχεται να καλύψει το GRAND HOTEL που είναι τοποθετημένο εκτός 

κέντρου, επί της Μοναστηρίου και προσφέρει στους πελάτες του μια τεράστια έκταση 

φυλασσόμενου πάρκινγκ. Διαθέτει 261 δωμάτια και 15 αίθουσες που μπορούν να 

φιλοξενήσουν έως και 3.300 άτομα. Το GRAND HOTEL είναι ένα από τα δύο ξενοδοχεία 

της πόλης με αυτή τη χωρητικότητα σε άτομα και μπορεί να καλύψει τα μεγαλύτερα 

παγκόσμια συνέδρια με μεγάλη επιτυχία. Οπότε, κάθε ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί στα 

πλαίσια της εταιρείας, είτε από το ένα ξενοδοχείο, είτε από το άλλο. 

 

Όσον αφορά το θέμα των τιμών, το γεγονός ότι είναι από τις πιο οικονομικές της αγοράς 

ειδικά σε σχέση με αυτά που προσφέρονται δεν αποτελεί άποψη αλλά ανάγκη. Λόγω του 

τεράστιου ανταγωνισμού στον κλάδο, οι τιμές έχουν φτάσει στο ναδίρ. Ο κάθε 

επιχειρηματίας ρίχνει τις τιμές του στο κόστος και κάνει πακέτα προσφορών που θεωρεί ότι 

είναι καλύτερα και πιο δελεαστικά του βασικού του ανταγωνιστή. Το Mediterranean Palace 

δεν είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση γιατί οι βασικοί ανταγωνιστές του που είναι το Electra 

Palace και το Excelsior πουλάνε αρκετά ακριβά τις υπηρεσίες τους οπότε μπορεί με μικρές 

μειώσεις να αποτελεί πιο δελεαστική επιλογή. Το GRAND HOTEL όμως με βασικό 

ανταγωνιστή το Makedonia Palace έχει να δώσει μια πολύ άνιση μάχη αρχικά λόγω 

τοποθεσίας και δεύτερον γιατί ο Ιβάν Σαββίδης, ο τωρινός του ιδιοκτήτης διαθέτει μεγάλα 

κεφάλαια να επενδύσει και δεν τον ενδιαφέρει το κέρδος αυτό καθεαυτό του ξενοδοχείου 

του, με αποτέλεσμα να δίνει τιμές που οι άλλοι επιχειρηματίες δεν μπορούν αν 

αντικρούσουν.  

 

6.2 Τρέχουσα Οικονομική Κατάσταση και Προοπτικές 

 

Από μικροοικονομική άποψη η εταιρεία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Κατάφερε πολύ 

γρήγορα να ξεπεράσει το πρώτο σοκ της κρίσης και να ανακάμψει. Σε καμία περίπτωση δεν 

έχει φτάσει στα επίπεδα προ κρίσης αλλά δουλεύει συνεχώς και τα λειτουργικά της 

αποτελέσματα είναι πάντα θετικά. Οι ταμειακές ροές της είναι συνεχώς αυξανόμενες και 

μπορεί μόνη της να αποπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της, ακόμα και τις έκτακτες που δεν 

είχαν προβλεφθεί στην αρχή του χρόνου που συντασσόταν ο προυπολογισμός. Οι επενδύσεις 

αποτελούν μικρό κομμάτι των δαπανών της εταιρείας. Η κατάσταση στην χώρα μας είναι 
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τέτοια που από την μία μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν όλα. Γι’ αυτό το λόγο η εταιρεία 

ακολουθεί μια συντηρητική πορεία, προκειμένου να καταφέρει να βγει αλώβητη από την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση που επικρατεί και διατηρήσει την παρουσία της 

αμετάβλητη στην τουριστική ζωή της πόλης. 
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Η Αντεστραμμένη Καμπύλη των Αποδόσεων των Ελληνικών Ομολόγων και το Μέλλον 
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Τουρισμός και Ανάπτυξη-Στατιστικά Στοιχεία Τουρισμού 
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Αποδόσεις των Ελληνικών Ομολόγων 
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Στατιστικά Στοιχεία του ΑΕΠ 

< http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0704> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Φωτογραφίες των Ξενοδοχείων 

Mediterranean Palace Hotel 

Φωτογραφία Εξωτερικού Χώρου 
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Φωτογραφία Εσωτερικού Χώρου 
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GRAND HOTEL PALACE 

 
Φωτογραφία Εξωτερικού Χώρου 
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Φωτογραφία Εσωτερικού Χώρου 
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913.574,41 894.258,45 19.315,96 909.796,41 881.897,45 27.898,96

18.074.322,97 16.628.275,42 
10.905,76 10.905,76 0,00 10.905,76 10.353,29 552,47 18.074.322,97 16.628.275,42 
31.212,21 31.212,21 0,00 31.212,21 31.212,21 0,00

0,00 1.446.047,55 
7.169.195,57 0,00 7.169.195,57 7.169.195,57 0,00 7.169.195,57 0,00 1.446.047,55 

20.985.678,82 13.270.199,29 7.715.479,53 20.985.678,82 12.430.772,16 8.554.906,66

163.106,91 156.676,33 6.430,58 157.414,74 154.603,77 2.810,97
170.648,12 167.412,19 3.235,93 170.648,12 152.532,19 18.115,93 677.400,00 677.400,00 

5.389.084,12 5.021.923,15 367.160,97 5.255.872,14 5.015.927,25 239.944,89 677.400,00 677.400,00 
33.877.713,54 18.616.210,96 15.261.502,58 33.738.809,39 17.753.835,37 15.985.526,49

-2.369.418,78 -1.149.916,38 
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.369.418,78 -1.149.916,38 

15.271.502,58 15.985.526,49 16.382.304,19 17.601.806,59 

3.074,85 699,60
109.305,83 107.205,79
26.363,71 28.939,34 283.108,24 282.020,00      

138.744,39 136.844,73 288.652,46 234.437,35      
99.857,60 90.049,65        

741.562,80 872.810,88 302.585,20 86.086,19        
21.479,52 21.479,52 203.513,22 207.203,90      

107.897,72 87.540,25 179.625,19 181.547,68      
420.153,60 1.101.131,23 1.357.341,91 1.081.344,77   

2.683,00 174.009,47
0,00 2.851,20

16.122,32 12.317,18 50.051,29 73.266,05        
   1.309.898,96 2.272.139,73

70.000,00 0,00
70.000,00 0,00

166.249,42 95.513,98
808.556,19 229.514,59

0,00 3.059,96
974.805,61 328.088,53

2.493.448,96 2.737.072,99

5.429,89 5.918,97
5.429,89 5.918,97

17.789.697,39 18.756.417,41 17.789.697,39 18.756.417,41

6.995,57 4.220,00 6.995,57 4.220,00
6.995,57 4.220,00 6.995,57 4.220,00

                                                                                                                 

6.520.555,11 6.663.575,97
6.041.627,92 6.205.988,65 -1.219.502,40 -666.649,25

478.927,19 457.587,32 -1.149.916,38 -483.267,13
    71.763,75 108.652,38 -2.369.418,78 -1.149.916,38

550.690,94 566.239,70
    MEION: 883.725,13 860.146,65

298.170,48 1.181.895,61 241.205,90 1.101.352,55
-631.204,67 -535.112,85

   
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

    MEION: 4.312,37 -4.312,37 6.271,03 -6.271,03
-635.517,04 -541.383,88

                  1.944,97 1.459,95
                 0,00 0,00

0,00 0,00
1.944,97 1.459,95

    MEION :
                  400.460,41 104.310,30
                  0,00 0,00

0,00 0,00
185.469,92 585.930,33 -583.985,36 22.415,02 126.725,32 -125.265,37

-1.219.502,40 -666.649,25
    MEION :

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

-1.219.502,40 -666.649,25
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909.796,41 881.897,45 27.898,96 906.452,34 867.235,78 39.216,56

16.628.275,42 16.628.275,42 
10.905,76 10.353,29 552,47 10.905,76 9.800,81 1.104,95 16.628.275,42 16.628.275,42 
31.212,21 31.212,21 0,00 31.212,21 31.212,21 0,00

1.446.047,55 1.446.047,55 
7.169.195,57 0,00 7.169.195,57 7.169.195,57 0,00 7.169.195,57 1.446.047,55 1.446.047,55 

20.985.678,82 12.430.772,16 8.554.906,66 20.985.678,82 11.591.345,03 9.394.333,79

157.414,74 154.603,77 2.810,97 151.635,74 149.798,32 1.837,42
170.648,12 152.532,19 18.115,93 170.648,12 143.232,19 27.415,93 677.400,00 677.400,00 

5.255.872,14 5.015.927,25 239.944,89 5.100.566,90 4.902.836,48 197.730,42 677.400,00 677.400,00 
33.738.809,39 17.753.835,37 15.985.526,49 33.577.725,15 16.787.212,02 16.791.618,08

-1.149.916,38 -483.267,13 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.149.916,38 -483.267,13 

15.985.526,49 16.791.618,08 17.601.806,59 18.268.455,84 

699,60 167,80
107.205,79 109.615,82
28.939,34 17.651,68 282.020,00 386.056,88      

136.844,73 127.435,30 234.437,35 199.192,48      
0,00 80.000,00        

872.810,88 942.736,75 90.049,65 96.230,48        
21.479,52 21.479,52 86.086,19 124.692,96      

0,00 5.590,50 207.203,90 179.081,81      
87.540,25 265.893,06 181.547,68 317.605,34      

0,00 81.365,34 1.081.344,77 1.382.859,95   
1.101.131,23 989.631,23

174.009,47 118.437,66
2.851,20 2.175,60

12.317,18 8.445,52 73.266,05        70.479,97        
   2.272.139,73 2.435.755,18

0,00 0,00
0,00 0,00

95.513,98 82.073,51
229.514,59 82.652,94

3.059,96 6.416,21
328.088,53 171.142,66

2.737.072,99 2.734.333,14

5.918,97 7.646,63
0,00 148.981,35

5.918,97 156.627,98

18.756.417,41 19.721.795,76 18.756.417,41 19.721.795,76

4.220,00 8.285,00 4.220,00 8.285,00
4.220,00 8.285,00 4.220,00 8.285,00

                                                                                                                 

6.663.575,97 6.959.377,00
6.205.988,65 6.545.561,51 -666.649,25 -483.267,13

457.587,32 413.815,49 -483.267,13 0,00
    108.652,38 415.702,77 -1.149.916,38 -483.267,13

566.239,70 829.518,26
    MEION: 860.146,65 937.198,24

241.205,90 1.101.352,55 268.397,49 1.205.595,73
-535.112,85 -376.077,47

   
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

    MEION: 6.271,03 -6.271,03 35.954,32 -35.954,32
-541.383,88 -412.031,79

                  1.459,95 4.035,87
                 0,00 0,00

0,00 0,00
1.459,95 4.035,87

    MEION :
                  104.310,30 51.835,24
                  0,00 0,00

0,00 0,00
22.415,02 126.725,32 -125.265,37 23.435,97 75.271,21 -71.235,34

-666.649,25 -483.267,13
    MEION :

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

-666.649,25 -483.267,13
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906.452,34 867.235,78 39.216,56 904.963,60 842.726,78 62.236,82

16.628.275,42 16.628.275,42 
10.905,76 9.800,81 1.104,95 10.905,76 8.695,86 2.209,90 16.628.275,42 16.628.275,42 
31.212,21 31.212,21 0,00 31.212,21 31.212,21 0,00

1.446.047,55 0,00 
7.169.195,57 0,00 7.169.195,57 5.120.853,98 0,00 5.120.853,98 1.446.047,55 0,00 

20.985.678,82 11.591.345,03 9.394.333,79 18.592.115,82 9.148.869,67 9.443.246,15

151.635,74 149.798,32 1.837,42 151.235,74 143.371,99 7.863,75
170.648,12 143.232,19 27.415,93 190.604,12 135.814,32 54.789,80 677.400,00 677.400,00 

5.100.566,90 4.902.836,48 197.730,42 5.039.544,30 4.782.783,14 256.761,16 677.400,00 677.400,00 
33.577.725,15 16.787.212,02 16.791.618,08 29.094.353,96 14.210.839,12 14.885.724,74

-483.267,13 -1.812.522,41 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -483.267,13 -1.812.522,41 

16.791.618,08 14.885.724,74 18.268.455,84 15.493.153,01 

167,80 182,10
109.615,82 101.705,29

17.651,68 11.676,00 386.056,88     205.863,99     
127.435,30 113.563,39 199.192,48     465.542,31     

80.000,00       650.000,00     
942.736,75 696.523,18 96.230,48       158.422,66     

21.479,52 21.479,52 124.692,96     76.364,85       
5.590,50 5.590,50 179.081,81     220.185,83     

265.893,06 213.413,15 317.605,34     155.566,66     
81.365,34 79.967,24 1.382.859,95 1.931.946,30  

989.631,23 793.631,23
118.437,66 124.017,42

2.175,60 13.805,77
8.445,52 0,00 70.479,97       56.802,24       

   2.435.755,18 1.948.428,01

0,00 0,00
0,00 0,00

82.073,51 65.533,67
6.416,21 355,28

88.489,72 65.888,95

2.651.680,20 2.127.880,35

7.646,63 5.187,62
148.981,35 0,00
156.627,98 5.187,62

19.639.142,82 17.081.029,53 19.721.795,76 17.481.901,55

8.285,00 435,00 8.285,00 435,00
8.285,00 435,00 8.285,00 435,00

                                                                                                                 

6.959.377,00 7.037.131,23
6.545.561,51 6.521.119,81 -483.267,13 -667.496,97

413.815,49 516.011,42 0,00 -1.145.025,44
    415.702,77 108.875,77 -483.267,13 -1.812.522,41

829.518,26 624.887,19
    MEION: 937.198,24 948.069,39

268.397,49 1.205.595,73 251.853,38 1.199.922,77
-376.077,47 -575.035,58

   
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

    MEION: 35.954,32 -35.954,32 76.839,89 -76.839,89
-412.031,79 -651.875,47

                  4.035,87 8.573,55
                 0,00 0,00

0,00 0,00
4.035,87 8.573,55

    MEION :
                  51.835,24 96,57
                  0,00 0,00

0,00 0,00
23.435,97 75.271,21 -71.235,34 24.098,48 24.195,05 -15.621,50

-483.267,13 -667.496,97
    MEION :

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

-483.267,13 -667.496,97
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904.963,60 842.726,78 62.236,82 876.378,38 821.043,76 55.334,62

16.628.275,42 16.628.275,42 
10.905,76 8.695,86 2.209,90 10.905,76 7.590,88 3.314,88 16.628.275,42 16.628.275,42 
31.212,21 31.212,21 0,00 31.212,21 31.212,21 0,00

0,00 0,00 
5.120.853,98 0,00 5.120.853,98 5.120.853,98 0,00 5.120.853,98 0,00 0,00 

18.592.115,82 9.148.869,67 9.443.246,15 18.592.115,82 8.033.342,72 10.558.773,10

151.235,74 143.371,99 7.863,75 151.741,03 139.029,74 12.711,29
190.604,12 135.814,32 54.789,80 208.604,12 126.326,81 82.277,31 677.400,00 677.400,00 

5.039.544,30 4.782.783,14 256.761,16 4.997.991,77 4.688.275,66 309.716,11 677.400,00 677.400,00 
29.094.353,96 14.210.839,12 14.885.724,74 29.071.306,72 12.986.974,93 16.087.646,67

-1.812.522,41 -1.145.025,44 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.812.522,41 -1.145.025,44 

14.885.724,74 16.087.646,67 15.493.153,01 16.160.649,98 

182,10 901,42
101.705,29 97.630,58

11.676,00 12.920,76 205.863,99      315.942,43      
113.563,39 111.452,76 465.542,31      323.928,54      

650.000,00      1.350.000,00  
696.523,18 713.139,13 158.422,66      85.933,55        

21.479,52 0,00 76.364,85        106.231,69      
5.590,50 5.590,50 220.185,83      220.398,30      

213.413,15 172.878,10 155.566,66      170.945,31      
79.967,24 39.059,00 1.931.946,30 2.573.379,82  

793.631,23 790.631,21
124.017,42 122.431,00

13.805,77 7.562,23
0,00 0,00 56.802,24        9.977,68          

   1.948.428,01 1.851.291,17

0,00 0,00
0,00 0,00

65.533,67 38.866,78
400.872,02 592.626,82

355,28 1.031,51
466.760,97 632.525,11

2.528.752,37 2.595.269,04

5.187,62 5.757,15
0,00 0,00

5.187,62 5.757,15

17.481.901,55 18.744.007,48 17.481.901,55 18.744.007,48

435,00 1.355,00 435,00 1.355,00
435,00 1.355,00 435,00 1.355,00

                                                                                                                 

7.037.131,23 7.181.690,53
6.521.119,81 6.676.048,87 -667.496,97 -1.110.113,53

516.011,42 505.641,66 -1.145.025,44 -34.911,91
    108.875,77 65.972,22 -1.812.522,41 -1.145.025,44

624.887,19 571.613,88
    MEION: 948.069,39 1.340.612,70

251.853,38 1.199.922,77 286.802,36 1.627.415,06
-575.035,58 -1.055.801,18

   
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

    MEION: 76.839,89 -76.839,89 32.056,40 -32.056,40
-651.875,47 -1.087.857,58

                  8.573,55 1.296,53
                 0,00 0,00

0,00 0,00
8.573,55 1.296,53

    MEION :
                  96,57 362,40
                  0,00 0,00

0,00 0,00
24.098,48 24.195,05 -15.621,50 23.190,08 23.552,48 -22.255,95

-667.496,97 -1.110.113,53
    MEION :

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

-667.496,97 -1.110.113,53
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876.378,38 821.043,76 55.334,62 822.082,14 757.404,91 64.677,23

16.628.275,42 11.453.845,38 
10.905,76 7.590,88 3.314,88 10.905,76 6.485,93 4.419,83 16.628.275,42 11.453.845,38 
31.212,21 31.212,21 0,00 31.212,21 31.212,21 0,00

0,00 5.174.430,04 
5.120.853,98 0,00 5.120.853,98 5.120.853,98 0,00 5.120.853,98 0,00 5.174.430,04 

18.592.115,82 8.033.342,72 10.558.773,10 18.592.115,82 6.917.815,77 11.674.300,05

151.741,03 139.029,74 12.711,29 151.281,68 132.916,18 18.365,50
208.604,12 126.326,81 82.277,31 208.604,12 98.790,00 109.814,12 677.400,00 677.400,00 

4.997.991,77 4.688.275,66 309.716,11 4.941.731,22 4.539.880,43 401.850,79 677.400,00 677.400,00 
29.071.306,72 12.986.974,93 16.087.646,67 29.014.586,82 11.689.402,38 17.329.604,27

-1.145.025,44 -34.911,91 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.145.025,44 -34.911,91 

16.087.646,67 17.329.604,27 16.160.649,98 17.270.763,51 

901,42 1.141,80
97.630,58 86.077,01
12.920,76 12.796,64 315.942,43     308.820,73     

111.452,76 100.015,45 323.928,54     313.397,38     
1.350.000,00  1.000.000,00  

713.139,13 962.534,13 85.933,55       358.552,75     
0,00 0,00 106.231,69     193.727,89     

5.590,50 5.590,50 220.398,30     253.414,89     
172.878,10 354.109,67 170.945,31     196.137,63     

39.059,00 24.949,00 2.573.379,82 2.624.051,27  
790.631,21 552.630,70
122.431,00 6.557,80

7.562,23 95.399,92
0,00 0,00 9.977,68         41.219,00       

   1.851.291,17 2.001.771,72

0,00 0,00
0,00 0,00

38.866,78 22.336,97
592.626,82 257.882,96

1.031,51 470,18
632.525,11 280.690,11

2.595.269,04 2.382.477,28

5.757,15 159.275,00
0,00 0,00

5.757,15 159.275,00

18.744.007,48 19.936.033,78 18.744.007,48 19.936.033,78

1.355,00 500,00 1.355,00 500,00
1.355,00 500,00 1.355,00 500,00

                                                                                                                 

7.181.690,53 8.726.782,79
6.676.048,87 7.281.452,41 -1.110.113,53 -34.911,91

505.641,66 1.445.330,38 -34.911,91 0,00
    65.972,22 130.850,57 -1.145.025,44 -34.911,91

571.613,88 1.576.180,95
    MEION: 1.340.612,70 1.171.468,49

286.802,36 1.627.415,06 358.696,12 1.530.164,61
-1.055.801,18 46.016,34

   
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

    MEION: 32.056,40 -32.056,40 54.174,77 -54.174,77
-1.087.857,58 -8.158,43

                  1.296,53 418,06
                 0,00 0,00

0,00 0,00
1.296,53 418,06

    MEION :
                  362,40 138,90
                  0,00 0,00

0,00 0,00
23.190,08 23.552,48 -22.255,95 27.032,64 27.171,54 -26.753,48

-1.110.113,53 -34.911,91
    MEION :

0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

-1.110.113,53 -34.911,91
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