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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο κλάδος της γαλακτοκομίας, ένας ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος με σημαντική θέση στον ευ-

ρύτερο κλάδο των τροφίμων και με ουσιαστικές εξαγωγικές δυνατότητες, βρίσκεται σε φάση 

αναδιάρθρωσης τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης δύο αντίρροπων δυνά-

μεων. Από τη μια πλευρά ο υπερδανεισμός τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τη μείωση 

των πωλήσεων στα γαλακτοκομικά, έχει οδηγήσει επιχειρήσεις του κλάδου σε εξαιρετικά δυ-

σχερή οικονομική θέση. Από την άλλη, όσο και αν φαίνεται οξύμωρο με βάση τα παραπάνω, 

ο κλάδος εμφανίζει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, καθώς, με εξαίρεση το γάλα, η ζήτηση από 

το εξωτερικό για το ελληνικό γιαούρτι και τα τυριά είναι διαρκώς αυξανόμενη. Παράλληλα, ο 

κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη «βιομη-

χανοποιημένη» κτηνοτροφία, τη βιοτεχνολογία, τις νέες αντιλήψεις και τάσεις προτιμήσεων 

των καταναλωτών, την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις τα-

χείες τεχνολογικές εξελίξεις.  

Στα πλαίσια της προαναφερθείσας αναδιάρθρωσης πολλές είναι οι επιχειρήσεις του 

κλάδου που επέλεξαν τη στρατηγική επιλογή των εξαγορών και συγχωνεύσεων με σκοπό τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την αύξηση του μεριδίου τους, τον αποτελεσματικό-

τερο έλεγχο των τοπικών αγορών, αλλά και την επιβίωσή τους. Παράγοντες της αγοράς, αλλά 

και του τραπεζικού χώρου, εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει περαιτέρω συγκέ-

ντρωση στον κλάδο, καθώς κάποιες επιχειρήσεις θα εξαγορασθούν και κάποιες θα οδηγηθούν 

αναγκαστικά σε «λουκέτο».  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των εξαγορών και συγ-

χωνεύσεων στοκ κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα και οι συνέπειες αυτών. Η ανάλυση 

που ακολουθεί επιμερίζεται σε έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε το θέμα των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, απα-

ραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της μελέτης περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» που 

θα ακολουθήσει, παρουσιάζοντας τους ορισμούς, το ιστορικό, τα κίνητρα, τα αίτια αποτυχίας, 

τους κινδύνους, τους τρόπους χρηματοδότησης και τα βήματα-κλειδιά των ενοποιήσεων.  

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που έλαβαν 

χώρα στον κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα  παρακολου-

θήσουμε την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Επίσης θα αναφερθούμε στην επίδραση των  εξαγο-

ρών και συγχωνεύσεων στα μερίδια αγοράς του κλάδου της γαλακτοκομίας ανά κατηγορία 

προϊόντος. 
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Στην τρίτη ενότητα, όπως προαναφέρθηκε, θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της 

«ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» εξετάζοντας το χρονικό της εξαγοράς, τους λόγους που οδήγησαν σε αυ-

τή, τους όρους συναλλαγής και το επιχειρηματικό πλάνο του νέου μετόχου για την εταιρία. 

Θα μελετήσουμε επίσης την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας «ΔΩΔΩΝΗ 

Α.Β.Γ.Η.» διαχρονικά, αλλά και συγκριτικά με άλλες εταιρίες του κλάδου.. Στην τέταρτη ε-

νότητα θα επιχειρηθούν προβλέψεις ορισμένων µεγεθών για τα επόµενα τρία έτη, δηλαδή για 

τα έτη 2015-2017. Για την πραγµατοποίηση των προβλέψεων θα χρησιµοποιηθεί η συνάρτη-

ση FORECAST του υπολογιστικού προγράμµατος Excel.  

Στις δύο τελευταίες ενότητες συνοψίζονται τα συμπεράσματά μας αναφορικά με τις 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, παρουσιάζεται η κατάληξη της μελέτης περίπτωσης της ΔΩΔΩ-

ΝΗ ΑΒΓΗ  και διατυπώνονται προτάσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η εξέλιξη της τεχνολογίας, ο αυξανόμενος ανταγωνι-

σμός και οι διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών είναι καθοριστικοί παράγοντες για την 

πορεία κάθε σύγχρονης εταιρίας. Ο παγκόσμιος επιχειρηματικός κόσμος παρουσιάζει διαφο-

ρές και μοναδικά χαρακτηριστικά εν συγκρίσει με το παρελθόν. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 

ακολουθούμενη από κάθε εταιρία στρατηγική αποτελεί παράγοντα-κλειδί. Μία από της ση-

μαντικότερες στρατηγικές που εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια είναι 

αυτή των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων και η παγκο-

σμιοποίηση των εταιριών αποτελούν τάσεις που αλλάζουν ριζικά τον χρηματοοικονομικό κό-

σμο. 

Ο διεθνής αλλά και ο ευρωπαϊκός κόσμος έζησαν την εμπειρία αρκετών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι αυξανόμενες ενοποιήσεις των ευρωπαϊκών οικονομιών, 

ορμώμενες από την ενοποιητική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδωσαν το έναυσμα 

για ένα διεθνές κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων, που ενδυναμώθηκε σε σημαντικό βαθμό 

με την εισαγωγή του Ευρώ τον Ιανουάριο του 1999 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το 

Ευρώ οδήγησε στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών, εξαλείφο-

ντας το ρίσκο των συναλλαγών και καθιστώντας τις τιμές των παρεχόμενων σε διαφορετικές 

χώρες προϊόντων και υπηρεσιών συγκρίσιμες.  

Φυσικά, η διαδικασία της συγχώνευσης δεν περιορίζεται σε εθνικά σύνορα. Με άλλα 

λόγια, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στρέφουν το βλέμμα τους στις διεθνής αγορές, μη 

έχοντας προηγουμένως εξαντλήσει τις εγχώριες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, αμερικανικές και 

γερμανικές τράπεζες επεκτάθηκαν στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ασίας, της Ανα-

τολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής αντίστοιχα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις 

αγορές των βιομηχανικών χωρών, στις οποίες οι συνενώσεις αρχικά έλαβαν χώρα στο πλαί-

σιο των στρατηγικών συμμαχιών, ούτως ώστε οι εταιρίες  να αποφύγουν το κόστος της συγ-

χώνευσης διαφορετικών νοοτροπιών και να επωφεληθούν της διαποίκιλσης.  

Ωστόσο, είναι ευρύτατα γνωστό, ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις αποτελούν μία 

στρατηγική που εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο, είναι συχνά ανεπιτυχής και μπορεί να οδηγήσει 

σε απώλειες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολιτιστικές διαφορές, στη δυσχέρεια του προσω-

πικού να εξοικειωθεί με τους νέους κανονισμούς και πολιτικές, σε πλεονάζων προσωπικό, 

στην αποτυχημένη ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων κλπ. Εμπειρικές μαρτυρίες 

αποδεικνύουν ότι ένας σημαντικός αριθμός συγχωνεύσεων δε λειτουργεί αποδοτικά. Έτσι, 
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ερευνητές και ακαδημαϊκοί ισχυρίζονται ότι οι ενοποιήσεις δεν αποτελούν τον μοναδικό τρό-

πο για την επίτευξη κερδοφορίας και ανάπτυξης. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιτυχημένων συγχωνεύσεων που 

συμβάλλουν στην αύξηση των εσόδων των ενοποιημένων εταιριών, στη μείωση του κόστους, 

στην εκμετάλλευση των παρουσιαζόμενων στην αγορά ευκαιριών και στην επέκταση σε νέες 

αγορές, δημιουργούν προοπτικές διασποράς του κινδύνου και βοηθούν τις εταιρίες να επι-

βιώσουν στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου και σφοδρού ανταγωνισμού. 

Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζουμε το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων προκει-

μένου να αποκτήσουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση 

της μελέτης περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» που θα ακολουθήσει, παρουσιάζοντας τους 

ορισμούς, το ιστορικό, τα κίνητρα, τα αίτια αποτυχίας, τους κινδύνους, τους τρόπους χρημα-

τοδότησης και τα βήματα-κλειδιά των ενοποιήσεων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε ορισμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που 

έλαβαν χώρα στον κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα  παρα-

κολουθήσουμε την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Επίσης θα αναφερθούμε στην επίδραση των  

εξαγορών και συγχωνεύσεων στα μερίδια αγοράς του κλάδου της γαλακτοκομίας ανά κατη-

γορία προϊόντος. 

Στο τέταρτο μέρος, όπως προαναφέρθηκε, θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της 

«ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» εξετάζοντας το χρονικό της εξαγοράς, τους λόγους που οδήγησαν σε αυ-

τή, τους όρους συναλλαγής και το επιχειρηματικό πλάνο του νέου μετόχου για την εταιρία. 

Θα μελετήσουμε επίσης την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας «ΔΩΔΩΝΗ 

Α.Β.Γ.Η.» διαχρονικά, αλλά και συγκριτικά με άλλες εταιρίες του κλάδου με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών. Θα γίνει επιπρόσθετα αναφορά στις ταμειακές ροές της εταιρίας και σε συ-

γκριτικές καταστάσεις. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο θα επιχειρηθούν προβλέψεις ορισμένων µεγεθών για τα επόµε-

να της εξεταζόµενης περιόδου τρία έτη, δηλαδή για τα έτη 2015-2017. Για την πραγµατοποί-

ηση των προβλέψεων θα χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση FORECAST του υπολογιστικού προ-

γράµµατος Excel, που προβλέπει µια µελλοντική τιµή, χρησιµοποιώντας υπάρχουσες τιµές.  

Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματά μας αναφορικά με τις εξαγορές 

και συγχωνεύσεις και παρουσιάζεται η κατάληξη της μελέτης περίπτωσης που εξετάστηκε 

στο τέταρτο κεφάλαιο, ενώ στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις για τη μελλο-

ντική πορεία της εταιρίας «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ».  
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2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟ-

ΣΕΓΓΙΣΗ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να διαμορφώσει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τις εξα-

γορές και συγχωνεύσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στην κατανόηση της α-

κολούθως εξεταζόμενης μελέτης περίπτωσης και του θέματος των συνενώσεων γενικότερα. 

Καταρχήν, παρατίθενται οι ορισμοί των εξαγορών και συγχωνεύσεων, η περιγραφή των ποι-

κίλων τύπων των συνενώσεων και τα κριτήρια για την κατάταξή τους. Επίσης, στο κεφάλαιο 

αυτό παρουσιάζονται το ιστορικό, τα αίτια που οδηγούν στις εξαγορές και συγχωνεύσεις, κα-

θώς επίσης και τα αποτελέσματα τους, όπως αυτά παρουσιάζονται από διάφορους αναλυτές. 

Τέλος, περιγράφονται τα μειονεκτήματα και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν και να ο-

δηγήσουν στην αποτυχία και αναλύονται τα βήματα-κλειδιά για μια επιτυχημένη συνένωση. 

 

2.2 Ορισμοί1 
 

Ο όρος συνένωση έχει μία ευρύτερη και γενική ερμηνεία. Σύμφωνα με τους ερευνητές δια-

κρίνουμε τρεις διαφορετικούς τύπους συνενώσεων: τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές μετοχών 

και τις εξαγορές κεφαλαίων. Η κύρια διάκριση παρουσιάζεται μεταξύ εξαγορών και συγχω-

νεύσεων.  

Ως εξαγορά ορίζεται η απόκτηση του συνόλου ή ενός ικανού τμήματος της κυριότη-

τας μιας εταιρίας από μια άλλη εταιρία με συγκεκριμένη αμοιβή. Η απόκτηση πραγματο-

ποιείται μέσω πληρωμής μετρητών ή αγοράς/ανταλλαγής μετοχών. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

ακόμη και η απόκτηση ενός μικρού αριθμού μετοχών μιας εταιρίας είναι αρκετή να εξασφα-

λίσει τον ουσιαστικό έλεγχο αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή παρέχει στην 

πλειοδοτούσα εταιρία την ικανότητα να επηρεάσει τις διοικητικές αποφάσεις και τις στρατη-

γικές της αποκτηθείσας εταιρίας. Όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν εξαγορές δύο ειδών. Γίνε-

ται λόγος για εξαγορά μετοχών, όταν η διοίκηση της πλειοδοτούσας εταιρίας προτείνει στην 

απορροφούμενη εταιρία την εξαγορά εκείνων των μετοχών της, που δίνουν στον κάτοχο τους 

το δικαίωμα ψήφου στο διοικητικό συμβούλιο. Ο δεύτερος τύπος συνενώσεων είναι η εξαγο-

                                                
1 Buckley, A., Ross, S. A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (1998) Corporate Finance Europe, McGraw-Hill Pub-

lishing Company, London. 
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ρά κεφαλαίων. Σύμφωνα με αυτό τον τύπο, ‘‘μια εταιρία μπορεί να αποκτήσει μια άλλη εται-

ρία εξαγοράζοντας το σύνολο των κεφαλαίων της. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατο-

χή μιας τυπικής ψήφου των μετόχων της αποκτηθείσας εταιρίας’’. 

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές τους συνέπειες, ορί-

ζουμε και εκτιμούμε τις εξαγορές με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τύπος της επίκτητης εταιρίας. Αν η επίκτητη εταιρία είναι ΝΠΔΔ και εξαγοράζεται 

από ιδιωτική εταιρία, παράλληλα με την εξαγορά κάνουμε λόγο και για ιδιωτικοποίη-

ση.  

2. Η προέλευση της πλειοδοτούσας εταιρίας. Η πλειοδοτούσα εταιρία μπορεί να είναι ξέ-

νη, πολυεθνική ή εγχώρια. 

3. Οικονομικοί και στρατηγικοί στόχοι της πλειοδοτούσας εταιρίας. 

Αντίθετα, γίνεται λόγος για συγχώνευση -συνένωση συμφερόντων- όταν παρατηρείται 

«πλησίασμα» μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη οντότητα. Συνή-

θως οι επιχειρήσεις αυτές είναι παρόμοιου μεγέθους (merger of equals) και καμιά δεν θα φα-

νεί ότι πραγματοποιεί μια επιθετική απόκτηση της άλλης. Συντελείται όταν μια επιχείρηση 

αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή. Ειδικότερα, οι συγ-

χωνεύσεις διακρίνονται στους κάτωθι τύπους:  

 Συγχώνευση με απορρόφηση 

 Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας 

 Διάσπαση εταιριών 

Με κριτήριο τη διαδικασία πραγματοποίησής τους, οι εξαγορές - συγχωνεύσεις διακρίνο-

νται σε φιλικές και επιθετικές-εχθρικές2. 

 Οι φιλικές συγχωνεύσεις: αναφέρονται κυρίως σε συνενώσεις δύο σχεδόν ισοδύναμων 

σε μέγεθος εταιριών, οι οποίες και καθορίζουν από κοινού τους όρους της.   

 Φιλικές εξαγορές: αναφέρονται σε μία επιχείρηση που αγοράζει μία άλλη μικρότερου 

μεγέθους, με τη σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δεύτερης επιχείρη-

σης. 

 Επιθετικές ή εχθρικές εξαγορές: όταν η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου δεν εγκρίνει 

την προταθείσα εξαγορά, η πλειοδοτούσα εταιρία απευθύνεται άμεσα στους μετόχους 

της επιχείρησης-στόχου αυξάνοντας το αντίτιμο με σκοπό να τους δελεάσει. 

Συνοψίζοντας, αποτελεί κοινή πρακτική η ταξινόμηση των συνενώσεων σε τέσσερις κα-

τηγορίες με κριτήριο το βαθμό κατά τον οποίο οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 

                                                
2 Λαζαρίδης Ι. (2015), “Εξαγορές και συγχωνεύσεις”, Θεσσαλονίκη. 
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της πλειοδοτούσας εταιρίας προσομοιάζουν ή όχι, μ’ αυτές της απορροφούμενης εταιρίας. 

Οπότε, η ενοποίηση της εταιρίας μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια, ομόκεντρη ή μεταξύ ε-

ταιριών που λειτουργούν σε διαφορετικούς κλάδους, δηλαδή σφαιροειδής εξαγορά ή διαγώ-

νιος συνένωση3. 

 Οριζόντιος τύπος είναι αυτός κατά τον οποίο δύο εταιρίες του ίδιου κλάδου  συγχωνεύο-

νται, προκειμένου να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους και να δημιουργήσουν, εφό-

σον αυτό καθίσταται εφικτό, μονοπώλιο στην αγορά. 

 Κάθετος τύπος είναι αυτός κατά τον οποίο εταιρίες διαφορετικών διαδοχικών σταδίων 

παραγωγής αποφασίζουν να προβούν σε συγχώνευση, ούτως ώστε να αντιμετωπισθούν τα 

μειονεκτήματα που πηγάζουν από τον καταμερισμό της εργασίας. 

 Ομόκεντρος είναι εκείνος ο τύπος συνένωσης, σύμφωνα με τον οποίο εταιρίες συσχετιζό-

μενων τομέων, αλλά όχι αλληλεξαρτώμενες και χωρίς να παρουσιάζουν κοινά σημεία απο-

φασίζουν να συγχωνευθούν. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε περίπτωση που η αποκτηθείσα ε-

ταιρία  επιθυμεί να επεκταθεί - για παράδειγμα μια ξενοδοχειακή μονάδα εξαγοράζει ένα τα-

ξιδιωτικό γραφείο. 

 Ο τελευταίος τύπος ενοποίησης, σφαιροειδής εξαγορά ή διαγώνιος συνένωση, είναι η συ-

νένωση δύο εταιριών που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικούς τομείς. Μπορούμε να διακρί-

νουνε τις συνενώσεις αυτές σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Εκείνη την κατηγορία κατά την 

οποία δύο εταιρίες επιχειρούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην αγορά, και εκεί-

νη κατά την οποία  οι εταιρίες πασχίζουν να επεκτείνουν το προϊόν τους ή να διαφοροποιή-

σουν την παραγωγή τους, προκειμένου να αποφύγουν τον αποκλεισμό της επιρροής τους 

στην αγορά. 

Γίνεται, επομένως, φανερό από τα παραπάνω ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις  

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και επιλογών. Επομένως, οι συνέπειές τους  στην 

οργάνωση και πρόοδο των εταιριών στις περισσότερες περιπτώσεις διαφοροποιούνται ανάλο-

γα.  

 

2.3 Το Ιστορικό των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 

Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που μετρούν περίπου έναν αιώνα ζωής διήλθαν τέσσερις πε-

ριόδους ανάπτυξης4. Το πρώτο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων έλαβε χώρα μεταξύ οικο-

γενειακών επιχειρήσεων και αποσκοπούσε στη μονοπώληση της αγοράς. Παρουσιάστηκε α-

                                                
3 Λιβάνης Ε. (2014), “Είδη εξαγορών και Συγχωνεύσεων”, Πανεπιστημιακές παραδόσεις. 
4 Λαζαρίδης Ι. (2015), “Εξαγορές και συγχωνεύσεις”, Θεσσαλονίκη. 
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ποκλειστικά στις ΗΠΑ, στη δευτερογενή παραγωγή και κυρίως ήταν οριζόντιας μορφής. Το 

δεύτερο κύμα διαφέρει από το προηγούμενο μόνο ως προς το ότι δεν στόχευε να μονοπωλή-

σει την αγορά. Χαρακτηρίστηκε από τις συγχωνεύσεις – εξαγορές συμπληρωματικών – συ-

σχετιζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν δημιούργησαν μεν μονοπώλια, αλλά αναπόφευκτα 

οδήγησαν στο σχηματισμό ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Το τρίτο κύμα συνενώσεων οδήγη-

σε στη δημιουργία οικονομικών κολοσσών, που οφειλόταν στη διαφοροποίηση και στην επέ-

κταση των εταιριών σε νέα προϊόντα και αγορές. Κατά την περίοδο αυτή, η θεωρία της δια-

σποράς του κινδύνου έτυχε ευρείας διάδοσης και καθολικής αποδοχής από τον επιχειρηματι-

κό κόσμο. Κατά το τέταρτο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων, είναι έκδηλη η τάση των με-

γάλων εταιριών προς συγχώνευση, στην προσπάθειά τους να διεθνοποιήσουν τις επιχειρήσεις 

τους. Πλέον, από το 1992 περίπου διανύουμε την πέμπτη περίοδο, αυτή της παγκοσμιοποίη-

σης με κυριότερο χαρακτηριστικό αυτό της χαλάρωσης των νομοθετικών περιορισμών και 

των μονοπωλίων.  

Η παγκοσμιοποίηση οδήγησε πολλές επιχειρήσεις να ενδυναμώσουν την παρουσία 

τους στις παγκόσμιες μείζονες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, από το 1984 ξέσπασε ένα κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως εθι-

σμός, επηρεάζοντας το οικονομικό και επιχειρηματικό σκηνικό και στην Ευρώπη. Οι εξαγο-

ρές και συγχωνεύσεις που διασχίζουν τα σύνορα δεν είναι κάτι το καινούριο για τον ευρωπα-

ϊκό χώρο. Οι μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις εισέβαλλαν στην Ευρώπη εξαγοράζο-

ντας ή συγχωνεύοντας άλλες επιχειρήσεις χρόνια πριν. Ωστόσο, μόλις τα τελευταία χρόνια η 

Μεγάλη Βρετανία επεκτείνεται στην Αμερική με τη συνένωση ενός μεγάλου αριθμού εται-

ριών. 

Αυτά τα κύματα εξαγορών και συγχωνεύσεων σχετίζονται με υψηλούς ρυθμούς ανά-

πτυξης, ουσιαστικές αλλαγές στις αγορές, επενδυτικές ευκαιρίες, σημαντικά τεχνολογικά επι-

τεύγματα και ανταγωνιστικά έννομα συμφέροντα μεταξύ των μετόχων και της διοίκησης μιας 

εταιρίας. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη η απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς, η εγκαθίδρυση της 

ενιαίας αγοράς υπό την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η διεθνοποίηση του ανταγωνι-

σμού, η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως 

επίσης ιδιωτικοποιήσεις και ευκαιρίες που πηγάζουν από προσδοκίες για συγχωνεύσεις στις 

αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία 

αυτού του κύματος συγχωνεύσεων. 
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2.4 Τα Κίνητρα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που οφείλει κανείς να εξετάσει προτού προβεί στην 

πραγματοποίηση μιας επικείμενης συνένωσης είναι ο προσδιορισμός των αιτιών που θα οδη-

γήσουν ή θα αποτρέψουν την πραγματοποίηση αυτής. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη 

λεγόμενη μανία των εξαγορών και συγχωνεύσεων από τα τέλη του 1990; Η απάντηση δεν 

είναι απλή, αλλά ιδιαίτερα σύνθετη. Η δημιουργία ενός μεγαλύτερου οργανισμού δεν αρκεί 

προκειμένου να λάβει χώρα μια συνένωση. Αντίθετα, η εκπλήρωση προκαθορισμένων και 

συγκεκριμένων στόχων είναι εκείνη που κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου 

να αιτιολογηθεί η πραγματοποίηση μιας συγχώνευσης ή εξαγοράς.  

Ιστορικά έχει διαπιστωθεί ότι έχουν διαμορφωθεί σημαντικοί συνασπισμοί επιχειρήσεων 

εξαιτίας ισχυρών οικονομικών κινήτρων με σημαντικότερα5: 

 Τις εξαγορασθείσες πολύτιμες πηγές υλών, των παραγωγικών δυνατοτήτων, της τε-

χνολογίας, τα κανάλια του μάρκετινγκ ή την αγοραία μετοχή 

 Την εξασφάλιση χρηματοοικονομικών πόρων ή την προσέγγιση σε τέτοιους 

 Την ενίσχυση της διοίκησης 

 Την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

 Την εκμετάλλευση φορολογικών πλεονεκτημάτων και  

 Την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα παραθέσουμε και θα εξετάσουμε ορισμένα από τα σημα-

ντικότερα κίνητρα6 που οδηγούν σε συνενώσεις. 

 

2.4.1 Αύξηση των Εσόδων 

 

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που οδηγεί στις συνενώσεις είναι το γεγονός ότι η 

εταιρία που προκύπτει από τη συγχώνευση ή την εξαγορά κάποιας άλλης μπορεί να δημιουρ-

γήσει μεγαλύτερα έσοδα, εν συγκρίσει με το άθροισμα των εσόδων που θα δημιουργούσαν οι 

εταιρίες προτού συνενωθούν. Τα αυξημένα αυτά έσοδα δύναται να προέρχονται από τα κέρδη 

που αποκομίζει η εταιρία λόγω αποδοτικού μάρκετινγκ, από στρατηγικά οφέλη και από τη 

δύναμη αγοράς. 

                                                
5 Λαζαρίδης Ι. (2015), “Εξαγορές και συγχωνεύσεις”, Θεσσαλονίκη. 
6 Buckley, A., Ross, S. A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (1998), “Corporate Finance Europe”, McGraw-Hill 

Publishing Company, London. 
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 Όσον αφορά τα κέρδη που οφείλονται στο μάρκετινγκ, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι οι εξαγο-

ρές και οι συγχωνεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερα λειτουργικά κέρδη, που ο-

φείλονται σε ένα βελτιωμένο μείγμα μάρκετινγκ, που με τη σειρά του περιλαμβάνει βελτιω-

μένες διαφημιστικές εκστρατείες, ένα αποτελεσματικότερο δίκτυο διανομής και ένα ισορρο-

πημένο μείγμα παραγωγής. 

 Δεν είναι λίγες οι φορές  που λόγω εξαγορών ή συγχωνεύσεων προκύπτουν στρατηγικά  

πλεονεκτήματα ή πλεονεκτήματα λόγω της ευχέρειας επιλογής. Παρουσιάζεται, δηλαδή η ευ-

καιρία να εκμεταλλευτούμε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αρκεί να υλοποιηθούν συγκεκρι-

μένες καταστάσεις. Από αυτή την άποψη, τα στρατηγικά οφέλη μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως επιλογές παρά ως κοινές ευκαιριακές επενδύσεις. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια 

εταιρία ραπτομηχανών εξαγοράζει μια εταιρία υπολογιστών. Αν τεχνολογικά επιτεύγματα 

επιτρέψουν τη δημιουργία  ηλεκτρονικά καθοδηγούμενων ραπτομηχανών, στο μέλλον η θέση 

της ενοποιημένης εταιρίας στην αγορά θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. 

 Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιούνται εξαγορές ή συγχωνεύσεις προκειμένου 

να μειωθεί ή να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός και να δημιουργηθεί δύναμη αγοράς. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο να παρατηρηθεί αύξηση στις τιμές και να επιτευχθούν μο-

νοπωλιακά κέρδη.  

 

2.4.2 Μείωση Κόστους 
 

Ένας εξίσου σημαντικός λόγος που οδηγεί τις εταιρίες σε συγχώνευση είναι το ότι  η νεοϊ-

δρυθείσα εταιρία μπορεί να λειτουργήσει πιο αποδοτικά σε σχέση με δύο ανεξάρτητες εταιρί-

ες. Οι τρόποι διαμέσου των οποίων η νέα εταιρία μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερη αποδοτικό-

τητα είναι οι οικονομίες κλίμακος, οι οικονομίες κάθετης ολοκλήρωσης, οι συμπληρωματικοί 

πόροι και η εξάλειψη της αναποτελεσματικής διοίκησης. 

 Εάν το μέσο κόστος παραγωγής μειωθεί και το επίπεδο παραγωγής αυξηθεί, κάνουμε λό-

γο για οικονομίες κλίμακος. Μια εταιρία μπορεί να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακος, 

προωθώντας περισσότερα προϊόντα διαμέσου του υπάρχοντος δικτύου διανομής, αξιοποιώ-

ντας τα προσόντα των ανώτερων διευθυντικών στελεχών, χρησιμοποιώντας το ίδιο τμήμα 

λογιστηρίου, το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το διοικητικό προσωπικό και το ίδιο όνομα. 

 Οι οικονομίες κάθετης ενοποίησης μπορούν να επιτευχθούν με κάθετο αλλά και οριζόντιο 

συνδυασμό. Ο κύριος στόχος των κάθετων εξαγορών είναι η ευκολότερη συνεργασία των 

στενά  συνδεδεμένων λειτουργιών. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι αεροπορικές ε-
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ταιρίες έχουν στην κατοχή τους αεροπλάνα, ξενοδοχειακές  μονάδες, καθώς επίσης και εται-

ρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.  

 Η μείωση κόστους μπορεί επίσης να επιτευχθεί διαμέσου των επονομαζόμενων συμπλη-

ρωματικών πόρων. Δηλαδή, μια εταιρία μπορεί κατόπιν συγχώνευσης να συμπληρώσει τους 

εκλιπόντες, αλλά  απαραίτητους για την επιτυχία πόρους, με τους αντίστοιχους μιας άλλης 

εταιρίας. Για παράδειγμα, τράπεζες επενδύσεων ειδικεύονται  στην εξυπηρέτηση των τραπε-

ζικών αναγκών μεγάλων εταιριών, ενώ άλλες τράπεζες ειδικεύονται στην εξυπηρέτηση των 

τραπεζικών αναγκών του κοινού. Φυσικά, η εξαγορά μιας τέτοιας τράπεζας με ένα ευρύ δί-

κτυο εγκαταστάσεων μπορεί να είναι πιο συμφέρουσα από τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύ-

ου. 

 Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μια αλλαγή στη διοίκηση της εταιρίας οδηγεί στην αύ-

ξηση της αξίας της. Επομένως, η εξάλειψη της αναποτελεσματικής διοίκησης, δηλαδή η αντι-

κατάσταση της, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας της εταιρίας. Συχνά οι διευθυντές 

δεν αρπάζουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις αλλαγές στην αγορά και τις μελλοντικές 

ευκαιρίες, ούτως ώστε να αλλάξουν τη στρατηγική τους ή πολλές φορές διστάζουν να εγκα-

ταλείψουν στρατηγικές που απαιτούν χρόνια να σχηματοποιηθούν. Επομένως, οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις είναι ίσως από τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μια διοίκηση 

μπορεί να αντικατασταθεί από καινούρια.  

 

2.4.3 Φορολογικά Οφέλη 

 

Τα φορολογικά οφέλη αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για μερικές συνενώσεις. Ανάμεσα σε 

αυτά είναι η αξιοποίηση των φορολογικών απαλλαγών που πηγάζουν από τις καθαρές ζημίες 

χρήσεως, η μη χρησιμοποιηθείσα δανειακή δυνατότητα και η αξιοποίηση των πλεοναζόντων 

κεφαλαίων. 
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Η αξιοποίηση των φορολογικών απαλλαγών αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό όφελος. Ο-

ρισμένες φορές επιχειρήσεις έχουν ζημίες τις οποίες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν από 

φορολογική άποψη. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δυο εταιρίες Α και Β και το φορολογητέο ει-

σόδημά τους πριν και μετά τη συγχώνευση, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Αν οι δύο 

εταιρίες λειτουργούν ξεχωριστά οι φορολογικές αρχές θα εισπράξουν φόρους €68, ανεξαρτή-

τως σεναρίου. Αντίθετα, ανεξαρτήτως σεναρίου, η ενοποιημένη εταιρία ΑΒ θα πληρώσει λι-

γότερους φόρους, εν συγκρίσει με τις δύο αυτόνομες εταιρίες Α και Β, οι οποίες θα αδυνα-

τούσαν να εκμεταλλευτούν τις πιθανές φορολογικές απαλλαγές. 

Αναφορικά με την αχρησιμοποίητη τραπεζική πίστωση που μπορούν να αντλήσουν οι 

επιχειρήσεις, πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση ξένων κεφαλαίων προσθέτει σπουδαίες φορο-

λογικές εξοικονομήσεις. Σύμφωνα με μία αντίληψη, ο δείκτης ξένα/ίδια κεφάλαια είναι ιδα-

νικός, όταν το οριακό φορολογικό όφελος του επιπρόσθετου δανεισμού ισούται με την ορια-

κή αύξηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου από επιπρόσθετο δανεισμό. Με όλα τα υπό-

λοιπα δεδομένα τα παραμένουν ίδια, λόγω της διαποίκιλσης, κατά τη συνένωση δύο επιχει-

ρήσεων η ενοποιημένη εταιρία συνήθως παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος χρηματοοικονομι-

κού κινδύνου. Οπότε, η ενοποιημένη εταιρία ίσως έχει την ευκαιρία να αυξήσει την τιμή του 

δείκτη ξένα/ίδια κεφάλαια,  να δημιουργήσει επιπρόσθετα φορολογικά οφέλη και να δώσει 

στη διοίκηση την ευκαιρία να προσθέσει αξία στην επιχείρηση. 

Αναφορικά με τα οφέλη που συνοδεύουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια, ας υποθέτουμε 

ότι μια εταιρία έχει πλεονάζοντα κεφάλαια, αφού έχει εξοφλήσει όλες της τις υποχρεώσεις και 

έχει χρηματοδοτήσει όλα τα projects που αναμένεται να αποφέρουν θετική καθαρή παρούσα 

αξία. Μπορεί να διαθέσει τα αδέσμευτα αυτά ρευστά διαθέσιμα σε μερίσματα, να εξαγοράσει 

τις μετοχές της ή να αγοράσει μετοχές άλλης εταιρίας. Ωστόσο, ορισμένες εταιρίες είναι δι-

στακτικές να διανείμουν μερίσματα ή να εξαγοράσουν τις μετοχές τους, είτε διότι θεωρούν τη 

μέθοδο αυτή ως περιοριστική, είτε διότι αυτό οδηγεί στην υποχρέωση των μετόχων να πλη-

Πίνακας 2.1. Φορολογική επίδραση της συγχώνευσης των εταιριών Α και Β 

 Πριν τη συγχώνευση Μετά τη συγχώνευση 

 Εταιρία A Εταιρία B Εταιρία AB 

 Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 1 Σενάριο 2 

Φορολογητέο Εισόδημα Euro200 -Euro100 -Euro100 Euro200 Euro 100 Euro 100 

Φόρος 68 0 0 68 34 34 

Καθαρό Εισόδημα 132 -Euro 100 -Euro 100 132 Euro 66 Euro 66 

ΠΠηηγγήή::  BBuucckklleeyy,,  AA..,,  RRoossss,,  SS..AA..,,  WWeesstteerrffiieelldd,,  RR..WW..,,  JJaaffffee,,  JJ..FF..  ((11999988))  CCoorrppoorraattee  FFiinnaannccee  EEuurrooppee,,  

MMccGGrraaww--HHiillll  PPuubblliisshhiinngg  CCoommppaannyy,,  pp..662266..  
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ρώσουν περισσότερους φόρους. Η εξαγορά μετοχών άλλων εταιριών, με αξιόλογες επενδυτι-

κές ευκαιρίες και αδυναμία άντλησης κεφαλαίων, είναι ένας τρόπος χρήσης των πλεοναζό-

ντων κεφαλαίων που δεν επιβαρύνει τους μετόχους με επιπρόσθετα φορολογικά βάρη. Ταυ-

τόχρονα, σε μια εξαγορά περιουσιακών στοιχείων (παρά μετοχών) τα περιουσιακά στοιχεία 

της εξαγορασθείσας επιχείρησης μπορούν να εκτιμηθούν ξανά. Αν η αξία των περιουσιακών 

στοιχείων αυξάνει, οι φορολογικές ελαττώσεις για απόσβεση θα αποτελούν ένα όφελος.  

 

2.4.4 Μετοχικά Συμφέροντα 
 

Ένα από τα σημαντικότερα κίνητρα που οδηγεί σε συγχωνεύσεις είναι το συμφέρον και η ευ-

ημερία των μετόχων. Ωστόσο, στις μέρες μας, οι συνενώσεις δε λαμβάνουν χώρα για να δη-

μιουργήσουν οφέλη στους μετόχους, δεδομένου ότι ιδίως στις μεγάλες εταιρίες υπάρχει διά-

κριση μεταξύ διοίκησης και ιδιοκτησίας. Επομένως, η διοίκηση είναι αυτή που μπορεί να 

προβεί σε συνενώσεις, προκειμένου να προωθήσει προσωπικά συμφέροντά, όπως η απόκτη-

ση κύρους, δύναμης, αυξημένες αποδοχές κλπ. Ακόμη,  η διοίκηση μπορεί να προβεί σε συ-

νενώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγορά της εταιρίας της, που με τη σειρά της θα 

οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού. 

 

Εκτός από τα προαναφερθέντα κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων υπάρχουν κάποια 

ακόμη που χαρακτηρίζονται ως αμφίβολα ή ανεπαρκή. Έτσι, εταιρίες μπορεί εσφαλμένα 

να στραφούν σε συνενώσεις για τους ακόλουθους λόγους:   

  

2.4.5 Διαποίκιλση 

 

Εύκολα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι η διαποίκιλση οδηγεί στη μείωση-διασπορά  του κιν-

δύνου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαποίκιλση κοστίζει λιγότερο και διευκολύνει πε-

ρισσότερο τον μέτοχο παρά την εταιρία, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι μια 

ενοποιημένη εταιρία θα επωφεληθεί από αυτή. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι υπό την 

προϋπόθεση ότι οι ευκαιρίες των επενδυτών να διασπείρουν τον κίνδυνο είναι απεριόριστες, 

η διαποίκιλση δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές στην τέλεια αγορά. Αξίζει ακόμη να ση-

μειωθεί ότι η διαποίκιλση μπορεί να εξαλείψει μόνο τον μη συστηματικό κίνδυνο, οπότε ανε-

ξάρτητα της προσπάθειας που καταβάλει η εκάστοτε εταιρία, δεν θα διασφαλιστεί ποτέ πλή-

ρη διαποίκιλση και απόλυτη ασφάλεια για τους μετόχους της. Αυτό σημαίνει ότι οι απλοί ε-

πενδυτές μπορούν να αρκεστούν στη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου, που θα περιλαμβάνει 
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επενδύσεις σε διάφορες εταιρίες και όχι σε μια ευρέως διαφοροποιημένη εταιρία. Τέλος, υ-

πάρχουν περιπτώσεις που η διαποίκιλση μπορεί να αποβεί ακριβότερη για τον απλό επενδυτή 

εν συγκρίσει με τις εταιρίες. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε είναι ότι οι συγχωνεύ-

σεις μόνο για λόγους διαποίκιλσης δεν είναι απαραίτητα προς όφελος των εταιριών και ιδιαί-

τερα των μετόχων. 

 

2.4.6 Αύξηση των Κερδών    
 

Ένας άλλος λόγος που οδηγεί τις εταιρίες σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι η προσπάθειά 

τους να ωραιοποιήσουν την αύξηση των κερδών τους, ακόμη και αν με αυτό τον τρόπο εξα-

πατούν την αγορά και πιο συγκεκριμένα τους επενδυτές. Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία πα-

ρουσιάζει υψηλό δείκτη Ρ/Ε, χάρη στις αισιόδοξες εκτιμήσεις των επενδυτών για τα μελλο-

ντικά κέρδη της επιχειρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρία δεν καταβάλλει προσπάθεια προκει-

μένου να επιτύχει τα κέρδη αυτά μέσω επενδύσεων, καινοτομιών, βελτιώσεων στο προϊόν ή 

στο μάρκετινγκ, κλπ. Αντίθετα, επιλέγει να εξαγοράσει μια εταιρία της οποίας ο δείκτης Ρ/Ε 

παρουσιάζει χαμηλή τιμή, εξασφαλίζοντας έτσι μια βραχυπρόθεσμη αύξηση κέρδους ανά με-

τοχή. Επομένως, η αύξηση του κέρδους ανά μετοχή θεωρείται από τις εταιρίες ως επαρκής 

λόγος  να προβούν σε συγχωνεύσεις. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι, ακόμη 

και αν με τον παραπάνω τρόπο βραχυπρόθεσμα επιτυγχάνονται υψηλότερα κέρδη ανά μετο-

χή, μακροπρόθεσμα μια αποδοτική αγορά θα κάνει το καθήκον της και η εταιρία θα καταλή-

ξει με ένα ρυθμό αύξησης κέρδους ανά μετοχή χαμηλότερο του φυσιολογικού λόγω μεταβο-

λής στη διάρθρωση των μετοχών της.  

 

2.4.7 Χαμηλότερο Κόστος Χρηματοδότησης  
 

Πολλές είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τις συγχωνεύσεις ως μέσο για να επιτύχουν κα-

λύτερους όρους δανεισμού. Δηλαδή, εταιρίες που λειτουργούν σε μια καλά οργανωμένη αγο-

ρά ομολόγων στοχεύουν να επιτύχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης διαμέσου συγχω-

νεύσεων, δεδομένου ότι μια ενοποιημένη εταιρία μπορεί να δανειστεί με χαμηλότερα επιτό-

κια εν συγκρίσει με δύο ανεξάρτητες εταιρίες. Αυτό είναι λογικό, διότι  εφόσον οι δύο εταιρί-

ες λειτουργούν ως ανεξάρτητες, η μια δεν μπορεί να εγγυηθεί για τα χρέη της άλλης. Ωστόσο, 

πρέπει να επισημάνουμε ότι αρκετές φορές οι εταιρίες προσανατολίζονται λανθασμένα σε 

συγχωνεύσεις, δεδομένου ότι χαμηλότερα επιτόκια δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα καθαρό 
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όφελος. Αυτό οφείλεται στο ότι ακόμη και αν μέτοχοι και εταιρίες επωφελούνται από το χα-

μηλότερο κόστος χρηματοδότησης πρέπει να αλληλοεγγυηθούν για τα  χρέη τους. 

Ο Andrew J. Sherman7 χρησιμοποιεί έναν άλλο τρόπο προκειμένου να ορίσει τα κίνη-

τρα των εξαγορών και συγχωνεύσεων όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 2.2. Αγοραστές και Πωλητές - Διαφορετικά κίνητρα 

 

Κίνητρα πωλητών 

 

Κίνητρα αγοραστών 

 

 Η επιθυμία για συνταξιοδότηση                     

 

 Η επιθυμία για ανάπτυξη    

 Έλλειψη διαδόχων  Ευκαιρία για αύξηση των κερδών 

 Αντιξοότητες διοίκησης                                  Η επιθυμία για διαφοροποίηση 

 Αδυναμία ανταγωνισμού  Η εξ ολοκλήρου αγορά των ανταγωνιστών 

 Έλλειψη κεφαλαίου                                         Η χρησιμοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων 

 Ανεπαρκές σύστημα διανομής                         Επίτευξη νέων καναλιών διανομής και μεθόδων          

παραγωγής  Εξάλειψη προσωπικών εγγυήσεων ή 

άλλων προσωπικών υποχρεώσεων                              Διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα και αγορές 

 Ανικανότητα διαφοροποίησης                         Ανάγκη συγκεκριμένων ανθρώπων, αγορών ή 

κεφαλαίων    Ηλικία και υγεία                                             

 Αδιάλλακτες αντιθέσεις ιδιοκτητών              Πρόσβαση σε νέες ή αναδυόμενες τεχνολογίες   

 Απώλεια ανθρώπων /πελατών- κλειδιά          

 

2.5 Κίνδυνοι των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων  
 

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν στέφονται με επιτυχία ή δεν 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι αρμόδιοι για τη 

λήψη μιας απόφασης που θα οδηγήσει σε συνένωση δεν εξετάζουν, όπως οφείλουν, ενδελε-

χώς εκείνα τα μειονεκτήματα-κινδύνους που αργότερα θα καταστήσουν ανεπιτυχή μια εξα-

γορά ή συγχώνευση αντισταθμίζοντας τα πλεονεκτήματά της. Ορισμένοι από τους κινδύνους 

που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

                                                
7 Sherman A. J. (1998), “Mergers and acquisition from A to Z”, American Management Association, New York. 
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 Oι εταιρίες δεν εξετάζουν προσεκτικά, επομένως δεν εκτιμούν σωστά, την εταιρία για την 

οποία μελλοντικά θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανε-

παρκή γνώση της κατάστασης της εταιρίας-στόχου, των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς, του νο-

μικού πλαισίου, αλλά και του κλάδου αυτής. Κατά συνέπεια, η πλειοδοτούσα εταιρία αδυνα-

τεί να καταστρώσει με ασφάλεια και ακρίβεια τα μελλοντικά της σχέδια και να στραφεί στις 

σωστές κατευθύνσεις, ενώ πολύτιμος είναι ο χρόνος που χάνεται κατά τη διαδικασία ενοποί-

ησης, με αποτέλεσμα η συνένωση να στέφεται με αποτυχία. 

 Ένας άλλος κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει μια συνένωση σε αποτυχία είναι οι πολιτι-

στικές διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανομοιομορφία που παρουσιάζουν οι 

εταιρίες όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία τους. Για παράδειγμα διαφορές μπορεί να 

παρουσιάζονται στον τρόπο διοίκησης, στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στη συμμετοχή ή όχι 

του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων κλπ.  

 Υπάρχει το ενδεχόμενο η νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί από την συγχώνευση να απαι-

τεί για τη λειτουργία της νέο προσωπικό σε συγκεκριμένα τμήματα και θέσεις. 

 Δυσκολίες εξοικείωσης του προσωπικού με νέους συναδέλφους, πολιτικές και διαδικασί-

ες και ενσωμάτωσης των εργαζομένων στη νέα εταιρία. 

 Αντιζηλίες, ανταγωνισμός και προστριβές μεταξύ του προσωπικού των ενοποιημένων ε-

ταιριών. 

 Απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού που μπορεί να αποβούν επιζήμιες. 

 Αβεβαιότητα για το κατά πόσον η επικείμενη συγχώνευση θα εγκριθεί από τα ανταγωνι-

στικά διοικητικά σώματα. 

 Αμφιβολία για το εάν οι υπάρχουσες λειτουργίες των ενοποιηθέντων εταιριών ή μέρος 

αυτών θα συνεχιστούν ή θα διακοπούν ως αποτέλεσμα της ενοποίησης. 

 Υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για το επίπεδο κερδοφορίας και αποδοτικότητας ως αποτέλε-

σμα των λειτουργιών των ενοποιημένων εταιριών μπορεί να οδηγήσει την πλειοδοτούσα ε-

ταιρία στην καταβολή ενός ασυνήθιστα μεγάλου χρηματικού ποσού για την εξαγορά της ε-

ταιρίας-στόχου. 

 Δυσκολίες κατά την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, τον επανασχεδιασμό 

και επέκταση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου, την καθημερινή παρακολούθηση και 

έλεγχο των λογιστικών συστημάτων, το νέο τρόπο επικοινωνίας και επαφής με το νέο πελα-

τολόγιο.   
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2.6 Αίτια Αποτυχίας των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 

Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες, η πλειοψηφία των εξαγορών και συγχωνεύσεων αδυνατεί 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας και επομένως οδηγείται στην αποτυχία. Κάποια από τα 

αίτια αποτυχίας είναι εμφανή και κάποια λιγότερο εμφανή. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής και 

ξεκάθαρη απάντηση, αν και κάποια θέματα επανεμφανίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Μια συνηθισμένη αιτία είναι ότι η απορροφούσα εταιρία πληρώνει ένα μεγάλο ποσό, 

καθώς ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών της σε πολύ υψηλά επίπεδα, εξαιτίας της υπεραι-

σιοδοξίας της για την έκβαση της συνένωσης. Έτσι, η τιμή εξαγοράς δε βασίζεται σε μια 

προσεκτική αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης-στόχου και στην  εκτίμηση του κατά πόσο 

θα καταστεί ικανή από τη διοίκηση η δημιουργία πραγματικών ωφελειών, αλλά σε στοιχεία 

εφάμιλλων εξαγορών και στις προσδοκίες της διοίκησης. Επομένως, η τιμή της εξαγοράς μι-

κρή σχέση παρουσιάζει με την πραγματική αξία αυτής. 

Άλλη συνηθισμένη αιτία που οδηγεί τις συνενώσεις σε αποτυχία είναι το γεγονός ότι 

από την συγχώνευση ή την εξαγορά θα προκύψει μια εταιρία που πιθανώς δεν αποτελεί καλό 

στρατηγικό συνδυασμό ή το ότι η πλειοδοτούσα εταιρία δεν έδρασε επαρκώς και δεν έδειξε 

την απαιτούμενη προσοχή, ούτως ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων τις πιθανές πηγές προ-

βλημάτων και να οδηγηθεί έτσι σε ένα ασφαλές συμπέρασμα. Σε αρκετές περιπτώσεις η ευ-

θύνη βαρύνει τους εμπλεκόμενους τραπεζικούς επενδυτές, οι οποίοι ακόμη και αν γνωρίζουν 

ότι η συμφωνία δεν είναι συμφέρουσα, δεν θα την αποτρέψουν, δεδομένου ότι  δεν έχουν ά-

μεσο όφελος. Ωστόσο, η παραπάνω κατηγορία βαρύνει εξίσου τις διοικήσεις και τα εμπλεκό-

μενα μέλη του συμβουλίου.    

Δεν είναι λίγες οι φορές που μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που οδη-

γούν στην επιτυχία ή αποτυχία των εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι ασαφείς και δύσκολα 

ανιχνεύονται στους ισολογισμούς ή σε άλλα χρηματοοικονομικά δεδομένα που εξετάζονται 

από τους αναλυτές. Συνήθως, γίνονται αντιληπτοί μετά την πραγματοποίηση της συνένωσης, 

όταν οι προσπάθειες ενοποίησης περισσότερο παρομοιάζονται με πολιτιστικές διαμάχες. 

Πρόκειται για την ανθρώπινη πλευρά των εταιριών. Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες να με-

τρήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τους παραπάνω παράγοντες, όπως το ανθρώπινο κεφά-

λαιο, αυτοί παραμένουν υποκειμενικοί παρά αντικειμενικοί. Σύμφωνα με τον Baruch Lev, οι 

παραπάνω παράγοντες, τα άυλα δηλαδή αγαθά μιας εταιρίας, διακρίνονται σε τέσσερις κατη-

γορίες. Πρώτον, ιδέες και καινοτομίες που πηγάζουν από έρευνες και λειτουργίες ανάπτυξης, 

δεύτερον, επωνυμίες που δικαιολογούν έξτρα τιμολόγηση, τρίτον, μονοπώλια ή franchises, 
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δηλαδή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένες αγορές που καθιστούν δύσκολη την 

πρόσβαση ή τον ανταγωνισμό από τρίτους και τέταρτον, διαρθρωτικά κεφάλαια, που μπο-

ρούν να απομακρύνουν μια εταιρία από τυχόν ανταγωνιστές.  

Επιπλέον, η πιθανή αποτυχία των εξαγορών μπορεί να οφείλεται και στις αντιδράσεις 

των ανταγωνιστών. Αυτοί θα καταβάλλουν προσπάθεια, ούτως ώστε να βελτιώσουν τις δικές 

τους εταιρίες και να αποτρέψουν τη νέα ενοποιημένη οντότητα από την απόκτηση ανταγωνι-

στικού πλεονεκτήματος. Εξάλλου, οι διαδικασίες ενοποίησης είναι χρονοβόρες και ζωτικής 

σημασίας, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή της διοίκησης και να καθίσταται η νέα 

εταιρία πιο ευάλωτη σε ανταγωνιστικές επιθέσεις.     

Συνηθισμένο φαινόμενο για τους διευθυντές και τους συμβούλους συνενώσεων, απο-

τελεί το γεγονός ότι οι προσπάθειες τους επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική, νομική 

και τεχνολογική πλευρά της υπόθεσης, παραμελώντας έτσι ανθρώπινους και πολιτιστικούς 

παράγοντες, που ωστόσο έχουν εξέχουσα θέση στις διαδικασίες ενοποίησης. Τα συγκεχυμένα 

θέματα της συγχώνευσης δύο εταιριών που λειτουργούν υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες 

και της γνωστοποίησης των μελλοντικών σχεδίων στους εργαζομένους, αφήνονται στο έλεος 

της νεοϊδρυθείσας εταιρίας. Συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής είναι η μείωση των πωλήσεων 

και της παραγωγικότητας, αντιδράσεις σε κάθε είδους αλλαγών, απώλειες ικανού προσωπι-

κού, αβεβαιότητα όσον αφορά τους πελάτες και εκφυλισμός της εργασιακής ηθικής. Υπό τις 

συνθήκες αυτές, η συνένωση δε μπορεί να αποδώσει καρπούς και καθίσταται δυσεπίτευκτη.   

Συνοψίζοντας, αν και σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται ιδιομορφίες και πολυπλο-

κότητες, η λανθασμένα εκτιμημένη τιμή εξαγοράς, ο φτωχός στρατηγικός σχεδιασμός, ο κα-

κός συντονισμός, η αγνόηση του ανθρώπινου παράγοντα και η αναποτελεσματική διοίκηση 

είναι τα πιο συνηθισμένα αίτια που οδηγούν σε αποτυχία εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 

2.7 Χρηματοδότηση των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 

Οι διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησης μιας εξαγοράς ποικίλλουν και μπορεί να είναι από 

πολύ απλές μέχρι πολύ σύνθετες, ενώ η δομή της αγοροπωλησίας διαφοροποιείται ανάλογα 

με την υπόθεση. Κάθε αγοροπωλησία παρουσιάζει διαφορετικές προκλήσεις, οι ανάγκες και 

οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται, ενώ ποικίλλουν και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά. Γενικότερα, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα της συναλλαγής, τα 

διαθέσιμα μετρητά του αγοραστή, οι όροι για την τιμή εξαγοράς και οι τίτλοι του αγοραστή 

καθορίζουν το εύρος των διαθέσιμων επιλογών του. 
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Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι χρηματοδότησης μιας εξαγοράς8: η προσφορά μετρη-

τών, η ανταλλαγή μετοχών της μιας ή της άλλης εταιρίας και τα χρεόγραφα σταθερής απόδο-

σης, τα οποία συνήθως προσφέρονται σαν μια εναλλακτική λύση προς τα μετρητά και/ή τις 

κοινές μετοχές.. Η σχετική σπουδαιότητα και δημοτικότητα του καθενός ποικίλλει από περί-

οδο σε περίοδο. Κατά κανόνα, ωστόσο, όπως γίνεται φανερό και από την εμπειρία μας, τα 

μετρητά είναι ένας τρόπος που προτιμάται, ιδίως σε περιόδους που τα επιτόκια κυμαίνονται 

σε χαμηλά επίπεδα ή μειώνονται, παρακινώντας έτσι τις εταιρίες να χρηματοδοτήσουν τις 

εξαγορές τους μέσω δανεισμού. Αντίθετα, η ανταλλαγή μετοχών προτιμάται όταν η τιμή της 

μετοχής κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ή αυξάνεται. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημά-

νουμε, ότι είναι άμεση η σχέση  μεταξύ της πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η διοί-

κηση και του τρόπου χρηματοδότησης που αυτή επιλέγει. Διοικήσεις που έχουν πρόσβαση 

στη λεγόμενη εσωτερική πληροφόρηση, σε αντίθεση με μετόχους και άλλα μέλη της αγοράς, 

προτιμούν να εκδώσουν ή να ανταλλάξουν μετοχές της εταιρίας τους σε περιόδους που αυτές 

είναι υπερτιμημένες. Επομένως, όταν η τιμή της μετοχής είναι υποτιμημένη, πιο ελπιδοφόρα 

φαίνεται η επιλογή των μετρητών. Δεν είναι λίγες οι φορές, που προτιμάται συνδυασμός των 

παραπάνω τρόπων χρηματοδότησης ή επιλέγεται μια εναλλακτική μέθοδος.     

 

2.7.1 Προσφορά Μετρητών  
 

Η αγοροπωλησία που πραγματοποιείται με μετρητά παρέχει τη δυνατότητα στους εμπλεκό-

μενους να εκτιμήσουν με ακρίβεια την αξία της, δεν παρουσιάζει πολυπλοκότητες και πραγ-

ματοποιείται γρηγορότερα, εν συγκρίσει με εκείνες που πραγματοποιούνται με άλλους τρό-

πους πληρωμής. Η αγοροπωλησία αυτού του είδους, παρέχοντας ρευστότητα στους μετόχους 

της απορροφούμενης εταιρίας, τους επιτρέπει να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους και 

να εκμεταλλευτούν τις τυχόν παρουσιαζόμενες επενδυτικές ευκαιρίες. Παράλληλα, αποφεύ-

γονται τα κόστη δοσοληψιών που υφίστανται στις αγοραπωλησίες μετοχών. Ένα μειονέκτημα 

που παρουσιάζεται σε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, είναι το γεγονός ότι κατά την πώ-

ληση των μετοχών υπάρχει το ενδεχόμενο να φορολογηθούν τα πραγματοποιηθέντα κέρδη, 

κάτι που θα είχε αποφευχθεί με την ανταλλαγή μετοχών, αφού στην περίπτωση αυτή η φορο-

λόγηση αναβάλλεται έως την πώληση των μετοχών, που προηγουμένως είχαν ανταλλαχθεί.  

 

                                                
8 Buckley, A., Ross, S. A., Westerfield, R.W., Jaffe, J.F. (1998),” Corporate Finance Europe”, McGraw-Hill 

Publishing Company, London. 
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2.7.2 Ανταλλαγή Μετοχών 

 

Σε περίπτωση ανταλλαγής μετοχών η κατάσταση είναι πιο πολύπλοκη, λαμβάνοντας υπόψη 

το γεγονός ότι ακόμη και αν η πλειοδοτούσα εταιρία ωφελείται σε  περίπτωση αύξησης της 

τιμής των μετοχών της νέας εταιρίας, η αμοιβή της παραμένει πάντα αβέβαιη, δεδομένου των 

διακυμάνσεων της τιμής των μετοχών. Ένα πρωταρχικό πλεονέκτημα της ανταλλαγής μετο-

χών είναι ότι το αρχικό κόστος αυτού του τρόπου χρηματοδότησης είναι σχετικά μικρό και 

δεν απαιτείται άμεση εκροή ρευστών που θα αποδοθούν στους μετόχους της απορροφούμε-

νης εταιρίας. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα πρέπει να αποδοθούν μερίσματα, οπότε η ανταλλαγή 

μετοχών είναι πιο ακριβή μορφή. Επιπλέον, δεν είναι αμελητέο το γεγονός ότι στην ανταλλα-

γή μετοχών το ποσοστό του κινδύνου διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων της απορροφούσας 

και της απορροφούμενης εταιρίας, ανάλογα με το ποσοστό των μετοχών που ο καθένας έχει 

στην κατοχή του. 

  

2.8 Βήματα-Κλειδιά για Πετυχημένες Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 
 

΄Όπως συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, πολλά είναι τα εμπόδια που παρουσιάζονται σε μια 

επιτυχημένη συνένωση. Έτσι, ο Cooke, T.9 προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία μιας 

συνένωσης προτείνει τη λήψη ορισμένων μέτρων. Καταρχήν, μια εταιρία στην προσπάθειά 

της να αποφασίσει αν μια τέτοια ενέργεια-στρατηγική θα αποβεί χρήσιμη και θα αποφέρει 

οφέλη, θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ανάλυση SWOT (Δυνάμεις - Αδυναμίες - Ευκαιρίες 

-Απειλές). Πιο συγκεκριμένα, μια εταιρία πρέπει να ελέγξει κατά πόσο τα μειονεκτήματα 

μιας τέτοιας ενέργειας αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματά της και τι έχει να προσφέρει 

ή σε τι μπορεί να επωφεληθεί από την άλλη εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτε-

λεσματική ανάλυση SWOT, είναι η ύπαρξη ενός πολύ καλού πληροφοριακού συστήματος, 

που θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την άλλη εταιρία, αλλά και για την αγορά ως σύ-

νολο. Βέβαια, δεν αρκεί να λάβουμε υπόψη την ανάλυση αυτή από χρηματοοικονομική μόνο 

άποψη, αλλά και από στρατηγική και επιχειρηματική πλευρά. 

Επιπλέον, η διοίκηση θα πρέπει να εξασφαλίσει το κατά πόσο η επικείμενη συνένωση 

είναι σε συνάφεια με την αποστολή και τους στόχους της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, μια 

συνένωση που δε βρίσκεται σε αντιστοιχία με το συνολικό σχέδιο μιας εταιρίας πρέπει να 

                                                
9 Cooke, T. E. in association with Arthur Young International (1988), “International mergers and acquisitions”, 

Basil Blackwell. 
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εγκαταλειφθεί. Επίσης, οι μέτοχοι οφείλουν να γνωρίζουν τα πραγματικά κίνητρα της διοίκη-

σης, ούτως ώστε να αποφευχθεί μια εξαγορά ή συνένωση που θα εξυπηρετούσε μόνο τα 

συμφέροντα αυτής. 

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό βήμα είναι η εκτίμηση της αξίας της εταιρίας. Είναι χα-

ρακτηριστικό το γεγονός, ότι πολλοί θεωρούν την αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας όχι ως 

επιστήμη, αλλά ως τέχνη. Σε περίπτωση εξαγοράς μια εταιρία κινδυνεύει να πληρώσει, λόγω 

υπεραισιόδοξων προσδοκιών, υπέρογκα ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική α-

ξία της απορροφούμενης εταιρίας. Υπάρχει δηλαδή το ενδεχόμενο, το κόστος εξαγοράς να 

μην αντισταθμιστεί από τα επικείμενα έσοδα. 

Το επόμενο βήμα μιας συγχώνευσης είναι η διαδικασία ενοποίησης που απαιτεί ένα 

μεγάλο διάστημα για να ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου η μια εταιρία 

πρέπει να παρακολουθεί την άλλη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το προσωπικό που διαθέτει 

θέσεις-κλειδιά θα παραμείνει στην ενοποιημένη πλέον εταιρία, ενώ παράλληλα εργαζόμενοι 

και πελάτες πρέπει να ενημερωθούν και να διασφαλιστούν για το μέλλον. Στο τελικό στάδιο, 

η διοίκηση πρέπει να αποτιμήσει τη συγχώνευση. Ο κύριος στόχος που εξυπηρετεί το βήμα 

αυτό είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο η συνένωση εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους 

πραγματοποιήθηκε. Διαφορετικά πρέπει να ορισθούν οι αλλαγές και τα μέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω σκοποί. 

 

2.9 Οι Κερδισμένοι των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων 
 

Κατά κοινή ομολογία και όπως προκύπτει και από την σύντομη εμπειρία μας, οι πωλητές ε-

πωφελούνται περισσότερο από τους αγοραστές. Αυτό οφείλεται στον ανταγωνισμό μεταξύ  

των ενδεχόμενων πλειοδοτών κατά τη διάρκεια της “δημοπρασίας”. Εάν και όταν ο πρώτος  

ενδιαφερόμενος βάλει στο “παιχνίδι” την εταιρία-στόχο, ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι συ-

χνά μπαίνουν στο παιχνίδι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της διοίκησης της εταιρίας-

στόχου, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγορά αυτής σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Κάθε φορά 

που κάποιος από τους πλειοδότες κάνει μια μεγαλύτερη προσφορά, τα κέρδη της εξαγοράς 

είναι προς όφελος της εταιρίας-στόχου. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αυτής μπορεί να αυξήσει τις 

αντεπιθέσεις, εξασφαλίζοντας ότι η  συμφωνία όταν και εάν επέλθει, θα εξασφαλίζει τη  με-

γαλύτερη εφικτή τιμή. 

Όμως, οι κερδισμένοι της εξαγοράς δεν είναι μόνο οι πωλητές και οι αγοραστές, αλλά 

και εκείνοι από τους πλειοδότες που απέτυχαν να εξαγοράσουν την εταιρία-στόχο, κατάφε-

ραν ωστόσο να πουλήσουν τα μερίσματα της εταιρίας αυτής που είχαν στην κατοχή τους, α-
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ποκομίζοντας ικανοποιητικά κέρδη. Επίσης, μεταξύ των κερδισμένων περιλαμβάνονται τρα-

πεζίτες, δικηγόροι και λογιστές.    

  

2.10 Επίλογος 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικοί ορισμοί που σχετίζονται με τις εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, οι συνδυασμοί των εταιριών και πως αυτοί διακρίνονται σε οριζόντιους, κάθε-

τους, συγκεντρωτικούς ή μεταξύ εταιριών που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους.. Επιχει-

ρήθηκε επίσης μια σύντομη ιστορική αναδρομή και παρουσιάστηκαν τα κίνητρα που οδηγούν 

σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Επιπλέον, έγινε σαφές ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι εξα-

γορές και συγχωνεύσεις δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας, με αποτέλεσμα να θεω-

ρούνται ανεπιτυχείς. Αυτό οφείλεται στα μειονεκτήματα και στους κινδύνους τους οποίους 

αντιμετωπίζουμε κατά τη διεξαγωγή μιας συνένωσης, όπως οι πολιτιστικές διαφορές, η ανε-

παρκής γνώση τόσο της αγοράς όσο και της εταιρίας στόχου, αλλά και η ανακριβής αποτίμη-

ση της αξίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Παρουσιάστηκαν επομένως και τα αίτια αποτυχί-

ας μιας συνένωσης. Ακόμη, έγινε μια σύντομη αναφορά των τρόπων χρηματοδότησης, καθώς 

επίσης και των βημάτων - κλειδιά που μπορούν να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη συνένωση, 

όπως η εξέταση των δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχειρηματικής οντότητας, η α-

κριβής εκτίμηση της αξίας της εταιρίας-στόχου, η επιμελής διαδικασία ενοποίησης και η τε-

λική αποτίμηση της συνένωσης. Τέλος, έγινε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί ποιος από 

τους εμπλεκόμενους σε μια διαδικασία ενοποίησης επωφελείται περισσότερο από αυτή. 

Η παραπάνω ανάλυση και οι γνώσεις που αποκομίσαμε από αυτή θα χρησιμοποιη-

θούν ως υπόβαθρο στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στον 

κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα και τη μελέτη περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    21 

 

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η στρατηγική επιλογή των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ) κορυφώθηκε διεθνώς το 

2000. Κατά την περίοδο 1997-2003 πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συμφωνίες ύψους 

10,4 τρισ. δολαρίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι Ε&Σ αποτελούν ένα από τα σημαντι-

κότερα επιχειρηματικά φαινόμενα. Και στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1997-2000 παρατη-

ρήθηκε μια έκρηξη στον αριθμό των Ε&Σ, η οποία οφείλεται και στην άνθηση της ελληνικής 

κεφαλαιαγοράς. Το κύμα αυτών των Ε&Σ ανεκόπη στις αρχές του 2001, για να επανέλθει ε-

ντονότερο μετά το 2004. Από το 2008 έως το 2012 ο αριθμός και η αξία των Ε&Σ μειώνεται, 

ενώ από το 2013 αρχίζει να ανακάμπτει. Εντός του 2013 πραγματοποιήθηκαν 15 εξαγορές 

και συγχωνεύσεις αξίας €3,3δισ. στις οποίες συμμετείχαν ελληνικές εταιρίες.10 

Εντός του 2014 η «Fairfax Financial Holdings» εξαγόρασε την ελληνική δραστηριό-

τητα της αλυσίδας καταστημάτων «Praktiker», η «Oaktree Capital» συμφώνησε με τη «Σάνη 

Α.Ε.» για την από κοινού ανάπτυξη μιας νέας αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλά-

δα, η «Eurobank Ergasias A.E.» συγκέντρωσε €1,4δισ. νέα κεφάλαια από στρατηγικούς επεν-

δυτές, η «Socar», κρατική εταιρία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν, συμφώνησε με το ελληνικό 

δημόσιο στην απόκτηση του 66% της «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» (εκκρεμεί η επικύρωση από πλευράς 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού), η «Jermyn StreetReal Estate Fund» συμφώνησε να 

εξαγοράσει το 90% της «Astir Palace A.E.» έναντι €400εκ., η «Σκλαβενίτης» προχώρησε 

στην εξαγορά του συνόλου των μετοχών της «Macro Cash & Carry Hellas» και  ήρθε σε 

συμφωνία με τη «Βερόπουλος Α.Ε.» για την εξαγορά του 60% της εταιρίας «Χαλκιαδάκης 

Α.Ε.» έναντι €22εκ., η «Μύθος Ζυθοποιία» και η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία» προχώρησαν στην 

ένωση των δυνάμεών τους ολοκληρώνοντας μία μεγάλη συγχώνευση που αλλάζει τα δεδομέ-

να στην «εικόνα» της εγχώρια ζυθοποιίας, η «Alpha Bank» εξαγόρασε τις εργασίες της Λια-

νικής Τραπεζικής της «Citibank». 

Ακόμα και σήμερα, εν μέσω μιας μεγάλης παγκόσμιας ύφεσης, είναι καθημερινά τα 

δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου για τις επικείμενες μεγάλες συγχωνεύσεις σε καίριους 

τομείς της οικονομίας μας. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον κλάδο της γαλακτοκομίας 

στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε σε ορισμένες σημαντικές εξαγορές κα 

συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο της γαλακτοκομίας, αλλά και σε ορισμέ-

                                                
10 Price water house (2013), “Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα”. 
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νες που ανακοινώθηκαν, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια όργανα, αλλά τελικά δεν ολοκληρώθη-

καν. Παράλληλα, θα εξετάσουμε τις συνέπειες των εξαγορών μέσα από την εξέλιξη των οι-

κονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων που απορροφήθηκαν ή εξαγοράσθηκαν, αλλά και τις 

εξελίξεις στα μερίδια αγοράς διαχρονικά στον κλάδο.   

 

3.2 Ιστορικό Ε&Σ στον Κλάδο της Γαλακτοκομίας και οι Συνέπειες αυτών 

 

Ο κλάδος της γαλακτοκομίας, ένας ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος με σημαντική θέση στις εξε-

λίξεις του ευρύτερου κλάδου των τροφίμων και με ουσιαστικές εξαγωγικές δυνατότητες, βρί-

σκεται σε φάση αναδιάρθρωσης τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης δύο α-

ντίρροπων δυνάμεων. Από τη μια πλευρά ο υπερδανεισμός τα προηγούμενα έτη, σε συνδυα-

σμό με τη μείωση των πωλήσεων στα γαλακτοκομικά, έχει οδηγήσει επιχειρήσεις του κλάδου 

σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση. Από την άλλη, όσο και αν φαίνεται οξύμωρο με βά-

ση τα παραπάνω, ο κλάδος εμφανίζει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, καθώς, με εξαίρεση το 

γάλα, η ζήτηση από το εξωτερικό για το ελληνικό γιαούρτι και τα τυριά είναι διαρκώς αυξα-

νόμενη.  

Παράλληλα, συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που προκύπτουν 

από τη σύγχρονη «βιομηχανοποιημένη» κτηνοτροφία, τη βιοτεχνολογία, τις νέες αντιλήψεις 

και τάσεις προτιμήσεων των καταναλωτών, την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτι-

κής Πολιτικής και τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η βελτίωση της παραγωγι-

κότητας, μέσω του εκσυγχρονισμού των τεχνολογιών παραγωγής αλλά και του σχεδιασμού 

νέων προϊόντων, είναι το πρωταρχικό εργαλείο μέσα στο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό πε-

ριβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, διατηρεί ιδιαίτερη βαρύτητα ο συνεχής έλεγχος για τη βελτίωση 

της ποιότητας των προϊόντων, καθώς και η στρατηγική επέκταση και βελτίωση της αποδοτι-

κότητας των δικτύων διανομής. 

Παράγοντες της αγοράς, αλλά και του τραπεζικού χώρου, εκτιμούν ότι τα δύο επόμε-

να χρόνια θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, καθώς κάποιες επιχειρήσεις θα 

εξαγορασθούν και κάποιες θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε «λουκέτο».  
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3.2.1. Συνεταιριστική Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης «ΟΛΥΜΠΟΣ» 

 

Η συνεταιριστική γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης «ΟΛΥΜΠΟΣ» ιδρύθηκε το 1965 από την 

«Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαρίσης» και την «Αγροτική Τράπεζα». Το 1990 το 

πλειοψηφικό πακέτο πέρασε στην «Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαρίσης» (70%) και  

μέσα σε μία δεκαετία συσσωρεύτηκαν χρέη €10 εκ. Η «Αγροτική Τράπεζα» δεν μπορούσε να 

συνεχίσει άλλο την χρηματοδότησή της, με αποτέλεσμα λίγο πριν την χρεοκοπία, το 2000, η 

«Όλυμπος» να εξαγοραστεί από τους αδελφούς Σαράντη, μέτοχοι της γαλακτοβιομηχανίας 

«ΤΥΡΑΣ», έναντι €6εκατ., ποσό 70% μεγαλύτερο από αυτό που πρόσφερε ο δεύτερος υπο-

ψήφιος αγοραστής11.  

Πέραν της εξαγοράς, οι νέοι ιδιοκτήτες της «Όλυμπος» προχώρησαν άμεσα σε νέες 

επενδύσεις €64 εκατ. για να εκσυγχρονίσουν πλήρως τις εγκαταστάσεις της γαλακτοβιομηχα-

νίας και να προχωρήσουν στην παραγωγή νέων προϊόντων. Η επένδυση απέδωσε αμέσως, 

καθώς οι χυμοί και το παστεριωμένο γάλα κέρδισαν σημαντικά μερίδια στην αγορά. Το 2007 

το στραγγιστό γιαούρτι και η φέτα «Όλυμπος» διακρίθηκαν σε διαγωνισμό γευσιγνωσίας 

στην Ιταλία και άρχισαν να κατακτούν την εκεί αγορά. Από το 2009 τα προϊόντα «Όλυμπος» 

αρχίζουν να πωλούνται σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ, ενώ σήμερα τα βρίσκει κα-

νείς και στην Γερμανία και την Αγγλία.  

Δεκατρία χρόνια μετά την εξαγορά της από την «Τυράς Α.Ε.» η πορεία της εταιρίας 

«Όλυμπος Α.Ε» έχει αναστραφεί πλήρως. Πιο συγκεκριμένα, για το 2013 ο κύκλος εργασιών 

της εταιρίας ανήλθε σε €148εκ., με κέρδη προ φόρων €9εκ. Τα κέρδη μετά από φόρους δια-

μορφώθηκαν σε €7εκ. και η καθαρή θέση της εταιρίας σε €54εκ. Οι συνολικές (τραπεζικές 

και εμπορικές) υποχρεώσεις της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των €80εκ. Η εταιρία το 2013 

απασχολούσε 285 άτομα. Για το 2014 και παρά τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες ο κύ-

κλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των €163εκ., αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 

2013. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε με αντίστοιχη μείωση του κόστους πωληθέντων και σε 

συνδυασμό με την πλήρη ανάπτυξη νέων προϊόντων και εμπορευμάτων οδήγησε σε εδραίωση 

του μεριδίου αγοράς. Τα μικτά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των €47εκ. αυξημένα 

κατά 10,93%. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των €8εκ., ενώ τα κέρδη 

μετά από φόρους της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των €6εκ. Η καθαρή θέση της εταιρίας αυ-

                                                
11 Το Βήμα (2008), “ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ-Πώς κατέκτησε την προτίμηση των καταναλω-

τών”. 

Τσίτσας Ν.Β. (2009), “ΤΥΡΑΣ – Όλυμπος: Με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή αγορά”, Capital.gr.  
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ξήθηκε στα €58εκ. και οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρίας (εμπορικές και τραπεζικές) 

μειώθηκαν σε €77εκ. Η εταιρία το 2014 απασχολούσε 262 άτομα 

 

3.2.2. Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης Ροδόπη Α.Ε. 
 

Το 2008, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της «ATEbank», η «Τυράς Α.Ε.» εξαγόρασε πο-

σοστό 97,12% της «ΡΟΔΟΠΗ ΑΕ», έναντι συνολικού τιμήματος €5εκ. Ειδικότερα, η 

«ATEbank» πούλησε ποσοστό 70,09%, η «ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε.» 21,7% και η «ΕΛΒΙΖ Α.Ε.» 

5,33%. Η «ΤΥΡΑΣ» είχε κάνει απ’ την πρώτη φάση του διαγωνισμού την καλύτερη προσφο-

ρά ύψους €4εκ., ενώ οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι αγοραστές («Εβροφάρμα», «Friesland», 

«ΝΕΟΓΑΛ») περιορίστηκαν στα €2,5εκ. Παράλληλα, η «ΤΥΡΑΣ» δεσμεύτηκε ως προς τα 

εξής τρία θέματα: 

1. Την εξασφάλιση εγγυήσεων για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, την πραγμα-

τοποίηση επενδύσεων ύψους 15 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης τριετίας, η διατήρηση των 

παραγωγικών τμημάτων της επιχείρησης και την επέκταση των δραστηριοτήτων της, που ε-

νισχύουν σημαντικά τους ρυθμούς ανάπτυξης της περιοχής. 

2. Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των υφιστάμενων εργασιακών δικαιωμάτων των 

εργαζομένων στην επιχείρηση. 

3. Την αναδοχή του συνόλου των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρίας από τον αγοραστή. 

Το 2009 ξεκίνησαν επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής υψηλής υγιεινής, αυτοματι-

σμών, ποιοτικών ελέγχων και δικτύου εισκόμισης γάλακτος, ενώ ολοκληρώθηκε το δίκτυο 

διανομής με ίδια μέσα. Εντός του 2010 επεκτάθηκε η γεωγραφική διανομή επιλεγμένων 

προϊόντων "ΡΟΔΟΠΗ" σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ το 2011 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις 

συνολικού ύψους €15εκ.  

Το 2008, το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε η εξαγορά, ο κύκλος εργασιών της 

εταιρίας είχε διαμορφωθεί σε €14εκ., με τα κέρδη προ φόρων να αγγίζουν τις €180χιλ., τα 

ίδια κεφάλαια τα €2,7εκ. και τις συνολικές εμπορικές και τραπεζικές υποχρεώσεις τα €9εκ. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν την εξαγορά, οι επενδύσεις του νέου μετόχου άρχισαν να αποδί-

δουν σταδιακά. Πιο αναλυτικά, για το 2013 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό 

των €42,7εκ. με συνεχείς αυξήσεις του μεριδίου αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας 

διαμορφώθηκαν σε €1,7εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €1,47εκ. Η καθαρή θέση της 

εταιρίας αγγίζει τα €12εκ., ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της (εμπορικές και τραπεζικές) τα 

€15εκ. Το 2014, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των €53εκ., αύξηση που 

αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της εταιρίας να εστιάσει τις προσπάθειες και να αξιοποιή-
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σει τους πόρους της με σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων. Η στρατηγική αυτή 

σύμφωνα με τους φορείς της εταιρίας έχει οδηγήσει σε συνεχείς αυξήσεις του μεριδίου αγο-

ράς. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό των €1,6εκ. με τα κέρδη μετά από 

φόρους της εταιρίας να διατηρούνται στα επίπεδα του 2013. Η καθαρή θέση της εταιρίας α-

νέρχεται στο ποσό €12,2εκ. Οι συνολικές υποχρεώσεις (τραπεζικές και εμπορικές) της εται-

ρίας ανήλθαν στο ποσό των €19εκ.  

Kατά την  διάρκεια της  εκδήλωσης  «Diamonds of the Greek Economy 2014», που 

διοργάνωσε η Active Business Publishing στο Radisson Blue Park Hotel Athens τον Μάη του 

2014 η ΡΟΔΟΠΗ τιμήθηκε με ανώτατη διάκριση. Στην διαδικασία συμμετείχαν οι 7.000 με-

γαλύτερες (ως προς τον κύκλου εργασιών τους για το 2012) εν Ελλάδι βιομηχανικές και ε-

μπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες κρίθηκαν και αξιολογήθηκαν βάσει 10 οικονομικών δεικτών.    

Σήμερα, μέτοχος της εταιρίας είναι ο όμιλος «Τυράς», με την «Τυράς Α.Ε» να μετέχει 

με 15,8% και την «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.» με 84,2% στο κεφάλαιο της «Ροδόπη Α.Ε.». Το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της «ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε.» τον Δεκέμβρη του 2014 έλαβε την απόφαση να συγ-

χωνευτεί με την εταιρία «ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.-ΟΛΥΜΠΟΣ» με α-

πορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη.  

 

3.2.3. ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ  

 

Η «ΑΓΝΟ Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» ιδρύθηκε το 2000 από την «ΑΤΕ», προκειμένου αυτή 

να εξαγοράσει το ενεργητικό της πτωχευμένης συνεταιριστικής «ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ». Το 2002 η 

«ΑΤΕ» επιχείρησε με τη σειρά της να πουλήσει τη νέα «ΑΓΝΟ ΑΕ». Επικράτησε η προσφο-

ρά της «ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ» ανάμεσα στις άλλες γαλακτοβιομηχανίες που συμμετείχαν στον δια-

γωνισμό, «Winn-Bill-DannFood», «ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», «ΜΕΒΓΑΛ» και «ΤΥΡΑΣ».   

Από το 2002 μέχρι και το 2012 οι ζημιογόνες χρήσεις της «ΑΓΝΟ» διαδέχονται η μία 

την άλλη. Την τελευταία δεκαετία οι ζημίες αυξήθηκαν και από €16,8εκ. το 2002 ανήλθαν σε 

€38,8εκ. το 2012, παρότι το ίδιο διάστημα οι πωλήσεις της διπλασιάστηκαν και από τα 

€36εκ. το 2002, ανήλθαν σε €65εκ. το 2012, βάσει δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων 

της επιχείρησης. Την ίδια χρονική περίοδο το μετοχικό κεφάλαιο από €73εκ. το 2002 μειώ-

θηκε και διαμορφώθηκε σε €37,2εκ. το 2012, ενώ πλέον τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας έχουν 

καταστεί αρνητικά. 

 Κατά δήλωση της «ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.», η ανατίμηση των πρώτων υλών (αύξηση τιμής 

αγελαδινού γάλακτος από τον παραγωγό κατά 40%) και των καυσίμων από το 2010 έως το 

2012, η αδυναμία άντλησης ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και οι μεγάλες 
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επενδύσεις που χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν, οδήγησαν την «ΑΓΝΟ Α.Ε.» τον Δεκέμ-

βρη του 2012 στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, προ-

κειμένου να προστατευθεί η λειτουργία της. Το Εφετείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε ότι η ε-

ταιρία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο άρθρο 99 του ΠΚ και απόφαση του 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το 2014 κήρυξε σε κατάσταση πτώχευσης την «ΑΓΝΟ Α.Ε.». 

Η ιδιωτικοποίηση της «ΑΓΝΟ» δεν είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που θα μείνουν στην 

ιστορία για την επιτυχή τους έκβαση. 

 

3.2.4. Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε. 
 

Η «Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Αθήνα ο 1952 ως μια οικογενειακή επιχείρηση με 

20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα. Τα επόμενα χρόνια κατέλαβε το μεγαλύτερο μερίδιο αγο-

ράς στη διανομή γάλακτος στην Αθήνα και κατέκτησε την πρώτη θέση στην παραγωγή και 

πώληση παγωτών. Το 2000 η «ΔΕΛΤΑ» μετατράπηκε σε εταιρία χαρτοφυλακίου, τη «ΔΕΛ-

ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», ενώ το τμήμα τροφίμων και το τμήμα παγωτού ανεξαρτητοποι-

ήθηκαν ως αυτόνομες εταιρίες με τις επωνυμίες «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.» αντίστοιχα. Το 2006 

ιδρύθηκε η εταιρία «VIVARTIA» μετά από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών 

«ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», «CHIPITA INTERNATIONAL», 

«GOODY’S» και «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ». Οι εταιρίες αυτές μετα-

σχηματίστηκαν σε κλάδους της «Vivartia» αντίστοιχα ως κλάδος Γαλακτοκομικών και Πο-

τών, κλάδος Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών και κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας. 

Το 2010 πραγματοποιήθηκε απόσχιση των δραστηριοτήτων της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε» και 

εισφορά των κλάδων Γαλακτοκομικών & ποτών στη θυγατρική «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», 

Εστίασης & ψυχαγωγίας στη θυγατρική «GOODY’S A.E.», Καταψυγμένων Τροφίμων στη 

θυγατρική «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»  και Αρτοποιΐας & ζαχαρωδών στη θυγατρική 

«CHIPITA A.E.», αφού τον Ιούλιο του 2007 η «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.»  

απέκτησε το 34% της «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.», φτάνοντας το Δεκέμβριο του 2011 το 86%. 

Σήμερα, η «MIG» κατέχει ποσοστό άνω του 91% της «VIVARTIA». 

 Για το 2014 ο κύκλος εργασιών της «ΔΕΛΤΑ» αυξήθηκε κατά 4% συνεχίζοντας να 

καταγράφει σημαντικά μερίδια αγοράς. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών η «Δέλτα ΤΡΟΦΙ-

ΜΑ Α.Ε.» είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία, ενώ στο φρέσκο γάλα, σύμφωνα με τα στοι-

χεία της IRI, leader είναι η «Δέλτα» με μερίδιο 33,1% για το 2014, 36,9% για το 2013 και 
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29,4% για το 2012. Στην αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης καταλαμβάνει την τρίτη θέση 

με μερίδιο 17% για το 2013, έναντι 19% για το 2012. 

Η «Δέλτα Τρόφιμα Α.Ε.» το 1996 απέκτησε το 100% της εταιρίας «ΒΙΓΛΑ ΟΛΥ-

ΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία ιδρύθηκε το 1990 και είναι εγκατεστημένη στην Ελασσόνα. Η 

Δέλτα εξασφαλίζει τις πρώτες ύλες της θυγατρικής της, αξιοποιώντας το καλά οργανωμένο 

και σύγχρονο δίκτυο συλλογής γάλακτος της.  Το 200512 ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφω-

νίας εξαγοράς του σήματος «ΒΛΑΧΑΣ» (όμιλος Nestle) και της βιομηχανικής δραστηριότη-

τας της «Nestle Ελλάς» στο Πλατύ Ημαθίας από τη «Δέλτα Συμμετοχών». Το ενδεικτικό τί-

μημα που ανακοινώθηκε ότι καταβλήθηκε είναι €2,8εκ. πλέον το αντίτιμο των έτοιμων προϊ-

όντων την ημέρα της συναλλαγής. 

  

3.2.5. Μεβγάλ Α.Ε. 
 

Τo 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Marfin Investment Group», η «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α.Ε.» υπέγραψε προσύμφωνο εξαγοράς ποσοστού 43% της «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» (υπό την αίρε-

ση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού). Το τίμημα της εξαγοράς συμφωνήθηκε 

στα €4,5εκ., με την προϋπόθεση εξόφλησης υποχρεώσεως της «ΜΕΒΓΑΛ» προς τη «ΔΕΛ-

ΤΑ» ύψους €3,8εκ. και την εξόφληση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που αναμενόταν 

να χορηγηθεί από τις δανείστριες Τράπεζες προς την «ΜΕΒΓΑΛ» στα πλαίσια της χρηματο-

οικονομικής αναδιάρθρωσης της εταιρίας.  

Κατά δήλωση του κ. Ι. Αρτινού, διευθύνων συμβούλου της «VIVARTIA», η 

«Μεβγάλ» είχε περιέλθει σε δυσχερή θέση λόγω των αρνητικών συνθηκών της περιόδου και 

η συμφωνία που έγινε άνοιγε το δρόμο κατ' αρχάς για την επιβίωσή της. Ακολούθως, η 

«ΔΕΛΤΑ» με τη τεχνογνωσία της και τις σημαντικές συνέργειες που θα προέκυπταν μεταξύ 

των δύο εταιριών θα βοηθούσε τη «Μεβγάλ» να αποκαταστήσει μια ανελικτική πορεία προς 

όφελος των εργαζομένων της, των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών, της ελληνικής οικονομίας 

αλλά και των μετόχων της». 

 Σύμφωνα με την εταιρία στατιστικών ερευνών IRI η συμφωνία των δύο εταιριών θα 

οδηγούσε στη γέννηση ενός γίγαντα που θα έλεγχε κοντά στο 1/3 της ελληνικής αγοράς λευ-

κού γάλακτος και θα ήταν μακράν ο κορυφαίος παίκτης, αφήνοντας πίσω του τη «Friesland 

Hellas», γνωστή με το σήμα «Νουνού», καθώς εδώ και χρόνια η «ΔΕΛΤΑ» «κονταροχτυπιέ-

                                                
12 Ιn.gr  (2005), “Γάλα Βλάχας... όχι από τη Nestle, αλλά από τη Δέλτα”.  

Euro2day.gr (2006), " Στην Δέλτα (και επίσημα) το γάλα ΒΛΑΧΑΣ”. 
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ται» με τον ολλανδικό όμιλο «FrieslandCampina», άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε όχι, για την 

πρωτοκαθεδρία στην εγχώρια αγορά του γάλακτος.  

 Με την έγκριση της εξαγοράς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη μεταβίβαση 

των μετοχών η «ΔΕΛΤΑ» θα αποκτούσε το 57,8% των μετοχών της «ΜΕΒΓΑΛ». Το Δεκέμ-

βριο του 2014 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της «ΜΕΒΓΑΛ» από τη 

«Δέλτα», ωστόσο η εξαγορά δεν ολοκληρώθηκε. Το ποσοστό 14,8% που ήδη κατείχε η 

«Δέλτα» το είχε αποκτήσει το 2003  έναντι €19,6εκ., οπότε το τίμημα εξαγοράς του 43% δεν 

κρίθηκε ικανοποιητικό, παρά  τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρίας. Η πρώτη απόπειρα 

εξαγοράς της «ΜΕΒΓΑΛ» από τη «ΔΕΛΤΑ» έγινε το Σεπτέμβριο του 2010. Τότε οι δύο 

πλευρές είχαν συμφωνήσει για την εξαγορά του 43% της «ΜΕΒΓΑΛ» από τη «ΔΕΛΤΑ»  

έναντι €57εκ., όμως η συμφωνία και τότε δεν ολοκληρώθηκε. 

Στο μεταξύ, η «ΜΕΒΓΑΛ» ολοκληρώνει τις διαδικασίες για τη σύναψη κοινοπρακτι-

κού δανείου, περίπου €65εκ., που θα της επιτρέψει μεταξύ άλλων να δρομολογήσει την υλο-

ποίηση νέων συμφωνιών, όπως αυτή με την «Danone», προκειμένου να διανέμει μέσα από το 

τεράστιο δίκτυό της (περισσότερα από 20.000 σημεία πώλησης) επώνυμα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και άλλων εταιριών. 

 

3.2.6. Έβγα Α.Ε. 

 

Η γαλακτοβιομηχανία ιδρύθηκε το 1934. Από το 1988 ανήκε στον όμιλο εταιριών Κυριάκου 

Φιλίππου Filippou - Investments Group (όπου μεταξύ άλλων ανήκει και η γαλακτοβιομηχα-

νία «ΦΑΓΕ»). Τον Ιανουάριο του 2011 η «Unilever» (μέλος του ολλανδικού ομώνυμου πο-

λυεθνικού ομίλου) και η «ΕΒΓΑ» συνήψαν συμφωνία βάσει της οποίας η «Unilever» εξαγό-

ρασε τον τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της «ΕΒΓΑ» (εμπορικά σήματα, 

διανομή, δίκτυο). Η «ΕΒΓΑ» διατήρησε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της και το κέντρο 

αποθήκευσής της και παράγει τόσο τα υπάρχοντα παγωτά «ΕΒΓΑ», καθώς και ορισμένα πα-

γωτά της «Unilever» για την εγχώρια αγορά και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, 

περίπου 65 εργαζόμενοι της «ΕΒΓΑ» (κυρίως πωλητές) μεταφέρθηκαν στην «Unilever».  

Η πρόταση εξαγοράς της «Unilever» πραγματοποιήθηκε εκείνη τη στιγμή που ο δα-

νεισμός της εταιρίας, η μείωση της κερδοφορίας, η ανάγκη για αύξηση ρευστότητας, αλλά 

και η διακοπή συνεργασιών με ορισμένους τοπικούς αντιπροσώπους είχαν επιδεινώσει τη θέ-

ση της «ΕΒΓΑ», η οποία υπέστη απώλεια μεριδίων και βρέθηκε στην τρίτη θέση από τη δεύ-

τερη που ήταν μέχρι το 2009. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών 

Nielsen για το σύνολο της αγοράς παγωτού, η «Nestle» για το 2010 βρίσκεται στην πρώτη 
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θέση με μερίδιο 33,7%, η «Unilever» (εμπορικό σήμα «Algida») έχει περάσει στη δεύτερη 

θέση με μερίδιο 23,2%, η «ΕΒΓΑ» στην τρίτη θέση με 21,2%, ενώ σταθερά ανοδικό είναι το 

μερίδιο των παγωτών ιδιωτικής ετικέτας, που ανέρχεται πλέον σε 14,1%. Οι λοιποί παραγω-

γοί έχουν συνολικά μερίδιο 7,8%. Ισχυρό ήταν και το πλήγμα που δέχθηκε η «ΕΒΓΑ» το Σε-

πτέμβριο του 2009, όταν εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της. Παράγοντες 

της αγοράς υποστηρίζουν ότι πίσω από την πώληση αυτή βρισκόταν απόφαση του βασικού 

μετόχου της «ΕΒΓΑ» να επικεντρώσει τις προσπάθειες του στην ενδυνάμωση άλλης εταιρίας 

του ομίλου, της «ΦΑΓΕ». 

 Η «Unilever» με τη σειρά της, μέσω της εξαγοράς, ενίσχυσε την παρουσία της στην 

αγορά παγωτού, αποκτώντας παράλληλα ένα ευρύ δίκτυο διανομής, εξειδικευμένο προσωπι-

κό, αλλά εμμέσως και εγκαταστάσεις για τα δικά της προϊόντα. Η συμφωνία της «Unilever» 

με την «ΕΒΓΑ» έφερε στην πρώτη θέση της εγχώριας αγοράς παγωτού τον ολλανδικό όμιλο 

με μερίδιο 44,5% για το 2010,  με τη «Nestle» στη δεύτερη θέση. 

 

3.2.7. Φάγε Α.Ε. – Μονάδα Τυροκομίας 
 

To 2008 η «Μινέρβα», ακολουθώντας τη στρατηγική διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της σε 

νέους τομείς του κλάδου τροφίμων, προχώρησε στην εξαγορά της παραγωγικής μονάδας τυ-

ροκομίας της «ΦΑΓΕ». Οι εγκαταστάσεις που πέρασαν υπό τον έλεγχο της «Μινέρβα» βρί-

σκονται στα Ιωάννινα και σε αυτές παράγονται τυροκομικά προϊόντα και συγκεκριμένα φέτα. 

Στόχος της «Μινέρβα» είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε διάφορα είδη 

τυριών - πέραν της φέτας, κάτω από τα brand names που διαθέτει στην ελληνική και διεθνή 

αγορά. Τα πρώτα προϊόντα με το σήμα «Μινέρβα» διατέθηκαν στην κατανάλωση στις αρχές 

του 2009, ενώ μαζί με τις εγκαταστάσεις της «Φάγε» στην Ήπειρο, η «Μινέρβα» «κληρονό-

μησε» και τη ζώνη γάλακτος της βιομηχανίας στην περιοχή, που αφορά στην παραγωγή φέ-

τας. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω υλοποιήθηκε επενδυτικό πρόγραμμα €10εκ. εκσυγ-

χρονισμού και επέκτασης του εργοστασίου και της παραγωγικής διαδικασίας, με νέας τεχνο-

λογίας εξοπλισμό και συστήματα παραγωγής και τυποποίησης, με σκοπό την επέκταση και 

βελτίωση των διαδικασιών, καθώς και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. 
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3.2.8. Δωδώνη ΑΒΓΗ 
 

Η «ΔΩΔΩΝΗ» ιδρύθηκε στα Ιωάννινα το 1963. Τότε ήταν μια μικρή μονάδα παστερίωσης 

φρέσκου γάλακτος, που εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης 

των Ιωαννίνων. To 2012 η υπό εκκαθάριση «Αγροτική Τράπεζα», ολοκλήρωσε τη μεταβίβα-

ση του ποσοστού 67,77%, που κατείχε στη «Δωδώνη Α.Β.Γ.Η.» προς εταιρία η οποία ελέγχε-

ται κατά 90% από την ξένη επενδυτική εταιρία «Strategic Initiatives UK LLP» και κατά 10% 

από την ελληνική εταιρία «Simos Food Group».  

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε διεξοδικά τη «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» από την ί-

δρυσή της και την εξαγορά της, έως και την μετά την εξαγορά εποχή, τα οικονομικά αποτε-

λέσματα αυτής, αλλά και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, αλ-

λά και την εξαγωγική της δραστηριότητα. 

 

3.3. Συνέπειες των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων στα Μερίδια Αγοράς του 

Κλάδου της Γαλακτοκομίας 
 

Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την εγχώρια γαλακτοκομία ως συνέπεια της πτώχευσης 

της «Αγνό», αλλά και των προθέσεων των νέων μετόχων της «Δωδώνη» σχετικά με νέες ε-

πενδύσεις και περαιτέρω επέκταση, καθώς θα οδηγήσουν σε ανακατανομή στα μερίδια αγο-

ράς. Με μείζον ζήτημα για τις γαλακτοβιομηχανίες την καθυστέρηση η οποία καταγράφεται 

στην αποπληρωμή τους από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και την υποχώρηση στην κατανά-

λωση ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως το φρέσκο γάλα, κρίσιμο θέμα πλέον είναι η 

διεύρυνση της εξωστρέφειας, την οποία αρκετές βιομηχανίες είχαν παραμελήσει τα τελευταία 

χρόνια. Οι εξαγωγές φέτας και γιαούρτης τόσο στις αγορές της Ε.Ε. όσο και στις τρίτες χώρες 

αναμένεται να δρομολογήσουν νέες εξελίξεις.   

Η αποδυνάμωση αρκετών παικτών στην αγορά γάλακτος τα τελευταία χρόνια λόγω 

της κρίσης έχει ευνοήσει την «Δέλτα»13, καθώς το μερίδιό της στο φρέσκο γάλα αυξάνεται 

σταθερά, διατηρώντας ηγεμονικά ποσοστά. Η κατάρρευση της «Αγνό», της οικογένειας του 

κ. Ν. Κολιού, ενίσχυσε την παρουσία της «Μεβγάλ», της τρίτης σε μέγεθος γαλακτοκομικής 

επιχείρηση με όχι αμελητέα εξαγωγική δραστηριότητα η οποία όμως αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα ρευστότητας. 

 Την ίδια στιγμή οι μικρότερες βιομηχανίες του κλάδου με προεξάρχουσα τη σερραϊκή 

«ΚΡΙ ΚΡΙ» βρίσκονται σαφώς σε καλύτερη οικονομική θέση και κερδίζουν ολοένα και μεγα-

                                                
13 Capital.gr (2014), “Tο γάλα μέρας και η επόμενη ημέρα για τη VIVARTIA”. 
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λύτερα μερίδια αγοράς. Στον κλάδο της γιαούρτης κατέχει το 11,8% για το 2013 έναντι του 

4% για το 2008, ενώ στον κλάδο του παγωτού κατέχει το 11,5% για το 2013 έναντι 8% για το 

200814. 

 

3.3.1 Εγχώρια Αγορά Φρέσκου Γάλακτος 
 

Η εγχώρια αγορά στο φρέσκο γάλα χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς μικρός 

αριθμός επιχειρήσεων καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης. Σύμφωνα 

με εκτιμήσεις της αγοράς, το 200215 η εταιρία «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» 

κάλυψε μερίδιο της τάξεως του 42% στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης φρέσκου παστε-

ριωμένου γάλακτος και ακολούθησε η «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» με 

ποσοστό συμμετοχής που εκτιμάται στο 17% περίπου. Η «Μεβγάλ ΑΕ» κάλυψε το 15% πε-

ρίπου της εγχώριας κατανάλωσης. Αξιόλογη παρουσία είχαν επίσης οι «Αγνό Βιομηχανία 

Γάλακτος ΑΕ», η «Δωδώνη ΑΒΓΗ» (με μερίδιο περίπου 4,5%-5%) και η «Νεογάλ ΑΕ» (με 

μερίδιο 2,5%-3%).  

Για το 200416 η «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» κάλυψε μερίδιο της τά-

ξεως του 40% στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και 

ακολούθησε η «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» με ποσοστό συμμετοχής της 

τάξεως του 15%-16%. Η «Μεβγάλ ΑΕ» κατατάχθηκε τρίτη με βάση την εκτιμούμενη συμμε-

τοχή της στην κατηγορία αυτή. Αξιόλογη παρουσία έχουν επίσης οι εταιρίες «Αγνό Βιομηχα-

νία Γάλακτος ΑΕ», η «Δωδώνη ΑΒΓΗ», η «Νεογάλ ΑΕ», η «Εβροφάρμα ΑΒΕΕ» και η «Ό-

λυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε.».  

Για το 200617 η «VIVARTIA», μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών 

«ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», «CHIPITA INTERNATIONAL», 

«GOODY’S» και «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ», κάλυψε μερίδιο της τά-

ξεως του 40% στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος και 

ακολούθησε η «Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής της 

τάξεως του 15% για πρώτη φορά, μετά την εξαγορά της από την «ΤΥΡΑΣ». Η «Μεβγάλ ΑΕ» 

κατατάχθηκε τρίτη με βάση την εκτιμούμενη συμμετοχή της στην κατηγορία αυτή. Αξιόλογη 

παρουσία έχουν επίσης οι εταιρίες «Αγνό Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ», η «Δωδώνη ΑΒΓΗ», η 

                                                
14 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε (2014), “Εταιρική παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών”. 
15 Icap (2003), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα.   
16 Icap (2005), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
17 Icap (2007), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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«Νεογάλ ΑΕ» και η «Εβροφάρμα ΑΒΕΕ». Το 2006 η «ΦΑΓΕ» αποσύρθηκε από την παρα-

γωγή φρέσκου γάλακτος. 

 Για το 200818 σε σύνολο παραγωγής φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος την πρώτη 

θέση καταλαμβάνει η «Vivartia ABEE» η οποία συγκέντρωσε μερίδιο της τάξης του 30% το 

2008 και ακολουθεί η «Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε.» με αντίστοιχο μερίδιο 

μεταξύ 8%-8,5%. Ακολουθεί η εταιρία «Αγνό Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» με μερίδιο παρα-

γωγής που κυμαίνεται μεταξύ του 7,5%-8,0%, καθώς και οι εταιρίες «Νεογάλ ΑΕ» και 

«Φάρμα Κουκάκη ΑΕ» που συγκέντρωσαν μερίδια 2,5%-3% και 2,0%-2,5% αντίστοιχα επί 

της συνολικής εγχώριας παραγωγής φρέσκου γάλακτος. Σημαντική παρουσία είχε και η εται-

ρία «Μεβγάλ ΑΕ» στην παραγωγή φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος το 2008. 

Τα  μερίδια στην αγορά φρέσκου γάλακτος για το 2010 παρουσιάζονται αναλυτικά 

στον ακόλουθο πίνακα19.  

 

Πίνακας 3.1 Μερίδια αγοράς φρέσκου γάλακτος-2010 

 

Από τη διαχρονική σύγκριση μεταξύ των στοιχείων του 2010 και του 2013 παρατη-

ρούμε ότι  στην κατηγορία φρέσκου γάλακτος η «Δέλτα» εξακολουθεί να ηγείται του κλάδου 

με σημαντικά αυξημένα μερίδια από 28,5% το 2010, σε 36,9% το 2013. Στη δεύτερη θέση 

παραμένει ο «Όλυμπος» με απώλειες της τάξης του 8,2%. Απώλειες καταγράφει και η 

«Μεβγάλ» κατά 3,3% παραμένοντας στην τρίτη θέση. Την τέταρτη θέση της «Αγνό» με 8,9% 

για το 2010, κατέλαβαν τα private label προϊόντα με 8,4% για το 2013. Τις επόμενες δύο θέ-

                                                
18 Icap (2009), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
19 SymphonyIri, Retail Index. 
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σεις για το 2013 κατέχουν η «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ» και η «ΣΕΡΓΑΛ», οι οποίες το 2010 

ήταν εκτός της πρώτης δεκάδας. Κερδισμένη είναι και η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» (+0,6%) από την έβδομη 

θέση. 

Στο φρέσκο γάλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI για το 2013, leader παραμένει η 

«Δέλτα», με μερίδιο 36,9% και αύξηση κατά 7,5% σε σχέση με το 2012, ακολουθεί ο «Όλυ-

μπος» με 15,9%, αλλά και η «ΜΕΒΓΑΛ», με 11,1%, που παρά τις πιέσεις και τις απώλειες, 

κράτησε την τρίτη θέση. Τέλος, τα private label έφτασαν μερίδιο 8,4%, μειωμένο συγκριτικά 

με το 2012 (10,6%). 

 

Πίνακας 3.2. Μερίδια αγοράς φρέσκου γάλακτος 2012-2013 20 

 

 

Συνοψίζοντας, από τη διαχρονική εξέταση (2002-2013) της κατηγορίας φρέσκου γά-

λακτος παρατηρούμε ότι η «ΔΕΛΤΑ» διατήρησε την πρώτη θέση, η «Όλυμπος» μετά την ε-

ξαγορά της από την «ΤΥΡΑΣ» κατέκτησε τη δεύτερη θέση, η «ΜΕΒΓΑΛ» προσωρινά το 

2008 έχασε την τρίτη θέση από την «Αγνό» αλλά ανάκαμψε σύντομα, ενώ η «ΑΓΝΟ» μετά 

την εξαγορά της από την «Κολιός Α.Ε.» οδηγήθηκε στην πτώχευση. Η «ΦΑΓΕ» αποσύρθηκε 

από την κατηγορία φρέσκου γάλακτος, ενώ το 2008 πούλησε την μονάδα τυροκομίας στη 

«ΜΙΝΕΡΒΑ» και το 2011 τον τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της «Ε-

ΒΓΑ» (εμπορικά σήματα, διανομή, δίκτυο) στη «UNILEVER». 

 

 

 

 

                                                
20 www.marketingweek.gr (2014) T. 1440.  

    Βusinessnews.gr: “Γαλακτοβιομηχανιές –Αλλαγές στα μερίδια αγοράς”. 
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3.3.2 Εγχώρια Αγορά Συμπυκνωμένου Γάλακτος 
 

Το συμπυκνωμένο γάλα κατέχει τη δεύτερη θέση στην συνολική αγορά γάλακτος. Η «Φρή-

σλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» αποτελεί την σημαντικότερη εταιρία στην αγορά υψηλή παστερίωσης 

πραγματοποιώντας σημαντικές εισαγωγές. Το μερίδιό της εκτιμάται σε 50%-52% περίπου το 

200221. Για το διάστημα 2004-2008 το μερίδιο αγοράς της «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» παρα-

μένει υψηλό διατηρώντας την απόσταση της από τους υπολοίπους.  

Η εταιρία «Nestle Ελλάς ΑΕ» είναι η μόνη παραγωγική μονάδα στην συγκεκριμένη 

κατηγορία γάλακτος, η οποία εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο αγοράς της τάξης του 25% το 

2002. Από το 2004 ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην συγκεκριμένη κατηγορία και η εται-

ρία «Δέλτα Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε», η οποία αφού εξαγόρασε το εργοστάσιο παραγωγής 

και το εμπορικό σήμα «ΒΛΑΧΑΣ» της «NESTLE EΛΛΑΣ Α.Ε.» αύξησε σημαντικά το μερί-

διο της στην κατηγορία αυτή τα επόμενα χρόνια. Το μερίδιο αγοράς που συγκεντρώνει το 

2008 είναι της τάξης του 15%22. Οι δύο κορυφαίες εταιρίες στην συγκεκριμένη κατηγορία 

ελέγχουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, ενώ το συνολικό τους μερί-

διο υπερβαίνει το 60% της εν λόγω αγοράς. 

  

3.3.3 Εγχώρια Αγορά Γάλακτος Υψηλής Παστερίωσης 
 

Το γάλα υψηλής παστερίωσης αποτελεί το δυναμικότερο τμήμα της αγοράς γάλακτος, καθώς 

από την πρώτη κυκλοφορία του το 1996 εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικές ετήσιες με-

ταβολές ως προς το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης, με τις εταιρίες του κλάδου να δη-

μιουργούν νέα προϊόντα. Στα τέλη του 1996 η εταιρία «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» εισήγαγε το 

πρώτο γάλα υψηλής παστερίωσης, το 1997 η «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος 

ΑΕ» παρήγαγε γάλα υψηλής παστερίωσης, ενώ στα μέσα του 2002 στον κλάδο εισήλθε και η 

«Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ». Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς23, οι εται-

ρίες «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» και «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» κάλυ-

ψαν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης γάλακτος υψηλής παστερίωσης το 

2002 αποσπώντας αντίστοιχα μερίδια της τάξης του 52% και 38%, ενώ αξιόλογη παρουσία 

είχε και η «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ». Αξιόλογη παρουσία και το 2004 εί-

                                                
21 Icap (2002), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 
22 Icap (2009), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 

 
23 Icap (2003), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα, Icap, (2005), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊό-

ντα, Icap, (2007),Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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χε η «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» με μερίδιο αγοράς που εκτιμάται ότι κυ-

μάνθηκε μεταξύ 15%-20%, ενώ  οι «ΦΡΗΣΛΑΝΤ» και «ΦΑΓΕ» διατήρησαν τη θέση τους. 

Το 2006 έκλεισε με τη «ΦΡΗΣΛΑΝΤ» στο 45%, τη «ΦΑΓΕ» στο 35% και τη «ΔΕΛΤΑ» στο 

20%. Το 2008 η εικόνα άλλαξε με τη εταιρία «Vivartia AE» να συγκεντρώνει μερίδιο της τά-

ξης του 30%, ενώ ακολουθεί η εισαγωγική εταιρία «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» η οποία συγκέ-

ντρωσε αντίστοιχο μερίδιο~28,5%. Σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά γάλακτος υψη-

λής παστερίωσης κατέχουν οι εταιρίες «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ», κα-

θώς και η «Μεβγάλ ΑΕ». 

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα μερίδια αγοράς για το 2010 στην κατηγορία 

γάλακτος υψηλής παστερίωσης. Ο ανταγωνισμός στην κατηγορία εντάθηκε με νέες εταιρίες 

να αγωνίζονται. 

 

Πίνακας 3.3 Μερίδια αγοράς γάλακτος υψηλής παστερίωσης - 2010 

 

 

Τρία χρόνια αργότερα, μάχη για την πρώτη θέση δίνει η «FrieslandCampina» και τα 

private label προϊόντα. Η ολλανδική πολυεθνική το 2013 είχε μερίδιο 25,7%, ακολουθούμενη 

κατά πόδας από τα private label, που έφτασαν το 24,8% (από 21,2% του 2012). Μάχη για την 

τρίτη θέση έδωσαν η «Δέλτα» και ο «Όλυμπος», με την πρώτη να την κατακτά οριακά το 

2013, με μερίδιο 17,6% έναντι 17,4% του «Όλυμπου». Ο «Όλυμπος» αύξησε το μερίδιό του 

στο 17,4% το 2013 από 15,7% το 2012, αντίθετα η «Δέλτα» είχε απώλειες. Όμως και η «Φά-
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γε» περιόρισε το μερίδιό της στο 8,1% από 9,2% το 2012, αλλά και η «Μεβγάλ» από 3,1% 

στο 2,1% το 2013. 

 

Πίνακας 3.4 Μερίδια αγοράς γάλακτος υψηλής παστερίωσης 2012-2013 

 

 

3.3.4. Εγχώρια Αγοράς Γάλακτος Μακράς Διαρκείας 
 

Οι εισαγωγές καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης στην αγοράς γά-

λακτος μακράς διαρκείας με το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης να ανέρχεται άνω του 65%. 

Με την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος24 ασχολούνται κυρίως οι εταιρίες «Ροδόπη 

ΑΕ» (λευκό), «Nestle Ελλάς ΑΕ» και «Αγνό Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ». Από τις παραγωγι-

κές μονάδες του εξεταζόμενου κλάδου, εισαγωγές σε γάλα μακράς διαρκείας πραγματοποι-

ούν οι εταιρίες «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» (κυρίως λευκό γάλα) και 

«Μεβγάλ ΑΕ». Επίσης, με την εισαγωγή γάλακτος μακράς διαρκείας ασχολούνται οι εταιρίες 

«Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» (κυρίως λευκό γάλα), η «Όπτιμα ΑΕ», κ.ά. Σημειώνεται ότι, μέ-

ρος των εισαγωγών αφορά προϊόντα που παράγονται σε γαλακτοβιομηχανίες του εξωτερικού 

για λογαριασμό ελληνικών επιχειρήσεων, φέρουν δε τα εμπορικά σήματα των τελευταίων.  

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος ΑΕ» 

καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της εγχώριας κατανάλωσης γάλακτος μακράς διαρκείας δια-

χρονικά. Επίσης, κάθε μία από τις εταιρίες «Ροδόπη ΑΕ», «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ», «Αγνό 

Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» και «Μεβγάλ ΑΕ» εκτιμάται ότι αποσπά μερίδιο αγοράς που δεν 

ξεπερνά το 10%. Από το 2008 η «Nestle Ελλάς ΑΕ» έχει αποσυρθεί από την αγορά γάλακτος 

μακράς διαρκείας. 

 

                                                
24 Icap (2003, 2005, 2007, 2009), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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3.3.5. Εγχώρια Αγορά Γιαούρτης 
 

Η εξαγωγική επίδοση στο συγκεκριμένο προϊόν διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, συγκριτι-

κά με τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα τα τελευταία χρόνια ακολουθώντας ανοδική πορεία. 

Σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάζει η «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλα-

κτος ΑΕ», ενώ εξαγωγές πραγματοποιούν και οι «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος 

ΑΕ» και «Μεβγάλ ΑΕ».  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς25, η εταιρία «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γά-

λακτος ΑΕ» κατέχει την πρώτη θέση στην εγχώρια κατανάλωση γιαούρτης ευρωπαϊκού τύ-

που με μερίδιο συμμετοχής της τάξης του 50% το 2002, του 40%-42% το 2004, του 35% για 

το 2006 και του 30% για το 2008. Η «Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» εκτιμάται 

ότι καταλαμβάνει αντίστοιχο ποσοστό 23%-25% περίπου. Η «Μεβγάλ ΑΕ» απέσπασε μερί-

διο αγοράς της τάξης του 14% το 2002, ενώ από το 2004 μειώθηκε σε 10% με 11%, με την 

«Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕΒΕ» να ακολουθεί σε μικρή απόσταση (~10%).  

 Το 2008 η κατάταξη στην εγχώρια κατανάλωση βάσει μεριδίων αγοράς διαφοροποιεί-

ται από την τρίτη θέση και έπειτα, καθώς  η εταιρία «Κρι-Κρι Βιομηχανία Γάλακτος ΑΒΕΕ» 

εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο αγοράς 8,5%-9,0% και οι εταιρίες «Όλυμπος Γαλακτοβιομη-

χανία Λαρίσης ΑΕ» και «Αγνό Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ» μερίδιο 7,5% η κάθε μία αντίστοι-

χα. Η εταιρία «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕ» συγκέντρωσε ποσοστό περίπου 7% επί της συνολικής 

εγχώριας κατανάλωσης γιαούρτης, με τη «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» να ακολουθεί. Στo γιαούρτι, σύμ-

φωνα και με τα στοιχεία της IRI για το 2010, το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά κατέχει η 

«ΦΑΓΕ» (34,2%) και ακολουθείται από την «Vivartia» (23,8%), την «Friesland» (13%), τη 

«ΜΕΒΓΑΛ» (8,4%) και την «Όλυμπος» (4,7%). Για το πρώτο εξάμηνο του 201426, στην 

πρώτη θέση είναι η «ΦΑΓΕ» με μερίδιο 22%, στη δεύτερη η «ΔΕΛΤΑ» με 18% και στην τρί-

τη η «Όλυμπος» με 10%, ενώ μετά τη «Danone» ακολουθούν η «Κρι Κρι» με 7%, η 

«ΜΕΒΓΑΛ» με 6% και η «FrieslandCampina» με 3%. Σημαντική παρουσία κατέχουν επίσης 

οι εταιρίες «Δωδώνη ΑΒΓΗ» και «Τυράς ΑΕ». 

 

 

 

 

                                                
25 Icap (2003, 2005, 2007, 2009), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
26 www.euro2day.gr (2014), “DANONE Γαλακτοκομικά: Στην τέταρτη θέση της αγοράς γιαουρτιού”. 
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3.3.6. Εγχώρια Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων 

 

Παρατηρώντας την «πίτα» της ελληνικής αγοράς όσον αφορά τις παραγωγικές επιχειρήσεις 

τυροκομικών προϊόντων, το μεγαλύτερο μερίδιο για το έτος 200627 απέσπασε η «Τυράς 

Α.Ε.», ενώ στη δεύτερη και την τρίτη θέση ακολουθούν η «Δωδώνη ΑΒΓΗ» και η εταιρία 

«Ήπειρος ΑΕΒΕ», αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντική παρουσία στον εξεταζόμε-

νο κλάδο έχουν οι εταιρίες «Φάγε Βιομηχανία Επεξεργασίας Γάλακτος Α.Ε.», η «Κολιός 

Α.Ε.», η «Μεβγάλ Α.Ε.» και η «Βίγλα Α.Ε.Β.Ε.», η οποία πραγματοποιεί παραγωγή για λο-

γαριασμό της «Vivartia». 

Για το 200928 η εταιρία «Τυράς Α.Ε.» και «Δωδώνη ΑΒΓΗ» διατηρούν την πρώτη και 

δεύτερη θέση,  με τη «Μεβγάλ Α.Ε.» να ανεβαίνει αφήνοντας τέταρτη την «Ήπειρος 

Α.Ε.Β.Ε». Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας ερευνών IRI τον Μάρτη του 2013, η «Δωδώνη 

ΑΒΓΗ» είναι η πρωταθλήτρια στην εγχώρια αγορά φέτας. Πιο συγκεκριμένα, η ηπειρώτικη 

εταιρία κατέχει το 14% της «πίτας» της αγοράς σε αξία, ενώ από τον Ιούλιο του 2013  έχει 

σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση και στη συσκευασμένη φέτα. Στο σύνολο του 2013, το μερί-

διό της «Δωδώνη ΑΒΓΗ» στο σύνολο της αγοράς φέτας έφτασε το 21,8% στον όγκο πωλή-

σεων και το 20,9% σε αξία.    

 

3.4 Συμπεράσματα 
 

Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μία έντονα ανταγωνιστική αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται πλήθος επιχειρήσεων, ωστόσο χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή συγκέ-

ντρωση. Οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες οι οποίες και ελέγχουν την αγορά διαθέτουν ανε-

πτυγμένα δίκτυα διανομής σε όλη τη χώρα, ενώ ορισμένες από αυτές συνεργάζονται με αντι-

προσώπους ή διανομείς, για να καλύψουν γεωγραφικά τις αγορές που είναι απομακρυσμένες 

από τις εγκαταστάσεις τους. Σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που παρουσιάζουν έναντι 

των μικρότερων, αποτελεί το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αυξη-

μένες δαπάνες για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους, προκειμένου να ενισχύουν 

την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων τους.  

Επίσης στην προσπάθεια τους να διαφοροποιηθούν ή να ενισχυθούν, οι εταιρίες αυτές 

προβαίνουν σε εμπλουτισμό της ποικιλίας των παραγόμενων προϊόντων, ενίοτε και με την 

                                                
27 Εξπρές Ημερήσια οικονομική εφημερίδα (2008), “Τυροκομικά προϊόντα: Ανοδική πορεία της αγοράς, παρά 

την έλλειψη κεφαλαίων και επενδύσεων”. 
28 ICAP (2010), Κλαδική μελέτη-Γαλακτοκομικά προϊόντα. 
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αναδιάταξη της προϊοντικής γκάμας τους, με διαφοροποίηση των υφιστάμενων προϊόντων, 

καθώς και με την βελτίωση της ποιότητας και της συσκευασίας.  

Ακόμη, σε ορισμένες περιπτώσεις προβαίνουν σε κινήσεις εξαγοράς μικρότερων ε-

ταιριών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου τους, αλλά και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο 

των τοπικών αγορών. Από τη διαχρονική εξέταση του κλάδου της γαλακτοκομίας προκύ-

πτουν αρκετές περιπτώσεις εξαγορών.  

Η «ΔΕΛΤΑ», από τη μετατροπή της σε εταιρία συμμετοχών το 2000 και την ίδρυση 

της «VIVARTIA» μετά από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟ-

ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», «CHIPITA INTERNATIONAL», «GOODY’S» και 

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» το 2006, έως και την εξαγορά ποσοστού 

της 91% από τη «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.» σταθερά ηγείται της εγχώριας 

αγοράς φρέσκου γάλακτος. Στην αγορά συμπυκνωμένου γάλακτος, εξαγοράζοντας το εργο-

στάσιο παραγωγής και το εμπορικό σήμα «ΒΛΑΧΑΣ» της «NESTLE EΛΛΑΣ Α.Ε.», αύξησε 

σημαντικά το μερίδιο της κατακτώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη «Φρήσλαντ Ελλάς ΑΕ-

ΒΕ», leader της συγκεκριμένης αγοράς. Παράλληλα, σταθερά διατηρεί τη δεύτερη θέση και 

στην αγορά γιαούρτης (18%-25%).  Το 2002 έκανε την είσοδό της και στην αγορά γάλακτος 

υψηλής παστερίωσης με μερίδιο 10%, το οποίο τριπλασίασε έως το 2008 ως «VIVARTIA 

Α.Β.Ε.Ε.». Η εισαγωγή private label προϊόντων στην αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης 

είχαν ως αποτέλεσμα η «VIVARTIA» να έχει απώλειες περί το 10%.  

Το 2006, έξι χρόνια μετά την εξαγορά της από την «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.» και μετά την απο-

χώρηση της «ΦΑΓΕ Α.Ε.» από την αγορά φρέσκου γάλακτος την ίδια χρονιά στην οποία κα-

τείχε τη δεύτερη θέση, για πρώτη φορά η «Όλυμπος Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε.» με 

ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του 15% κατέκτησε και διατήρησε τη δεύτερη θέση στην 

αγορά φρέσκου γάλακτος, αφήνοντας πίσω της τρίτη τη «Μεβγάλ Α.Ε.» Σταδιακά έκανε την 

είσοδό της στην αγορά γάλακτος υψηλής παστερίωσης αποσπώντας μερίδια αγοράς περί το 

15%-20%, αλλά και στην αγορά γιαούρτης (~5%-8%). Το πρώτο εξάμηνο του 2014 κατέκτη-

σε την τρίτη θέση στην αγορά γιαούρτης με μερίδιο αγοράς 10%. 

Η «Μεβγάλ» παρά τα σημαντικά προβλήματα  που αντιμετωπίζει αλλά και τις αποτυ-

χημένες προσπάθειες απορρόφησης από τη «Δέλτα», ενισχυμένη από την πτώχευση της «Α-

γνό Α.Ε.» η οποία κατείχε σημαντικό μερίδιο αγοράς, διατηρεί την τρίτη θέση στην αγορά 

φρέσκου γάλακτος. Στην αγορά γιαούρτης ωστόσο έχει απώλειες.  

  Η εξαγορά από την «Κολιός Α.Ε.» το 2002 ενίσχυσε τη συμμετοχή της «Αγνό» στην 

αγορά φρέσκου γάλακτος στην οποία κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της σταδιακά από 

7,5% το 2008 σε 9% το 2010 κατακτώντας την τέταρτη θέση. Παράλληλα, στην αγορά για-
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ούρτης απέσπασε μερίδιο 7,5% το 2008. Τα προβλήματα όμως που κλήθηκε να αντιμετωπί-

σει όπως η ανατίμηση των πρώτων υλών (αύξηση τιμής αγελαδινού γάλακτος από τον παρα-

γωγό κατά 40%) και των καυσίμων από το 2010 έως το 2012, η αδυναμία άντλησης ρευστό-

τητας από το τραπεζικό σύστημα, καθώς και οι μεγάλες επενδύσεις που χρειάστηκε να πραγ-

ματοποιηθούν, την οδήγησαν τον Δεκέμβρη του 2012 στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στο 

άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα και τελικά σε χρεοκοπία. 

Ενισχυμένη από την εξαγορά της από την ξένη επενδυτική εταιρία «Strategic 

Initiatives UK LLP» παρουσιάζεται η «Δωδώνη ΑΒΓΗ», η οποία το 2013 κατάκτησε την 

πρωτιά στην αγορά τυροκομικών προϊόντων αφήνοντας δεύτερη την «Τυράς Α.Ε.». 

Ο κλάδος της γαλακτοκομίας επομένως βρίσκεται σε πλήρη αναδιάταξη. Ταυτόχρονα, 

οι μικρές - κυρίως συνεταιριστικές - βιομηχανίες του κλάδου συνεχίζουν να αποσπούν μερί-

δια αγοράς από τις μεγάλες και φαίνεται πως εισέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. Ορισμέ-

νες από αυτές, με προεξάρχουσα τη σερραϊκή «ΚΡΙ ΚΡΙ», είναι η «Εβόλ» στον Βόλο, η 

«Τρίκκη» στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, η «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμί-

ας» και η «Νεογάλ» στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Έχουν τη στήριξη των τοπι-

κών κοινωνιών, όπου διαθέτουν ισχυρά μερίδια αγοράς, και είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

τον ανταγωνισμό των μεγάλων εταιριών του κλάδου. Σε μια εποχή όπου αρκετοί καταναλω-

τές εκτός από την εθνικότητα του προϊόντος, αντιμετωπίζουν με θετική προδιάθεση την τοπι-

κότητα, ορισμένες από αυτές κινούνται με θετικά αποτελέσματα, τη στιγμή που η «Vivartia» 

συσσωρεύει ζημιές, η «Αγνό» κατέρρευσε, η «Μεβγάλ» αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα 

ρευστότητας. Σε καλύτερη βεβαίως κατάσταση βρίσκεται ο όμιλος «Τυράς» στον οποίο ανή-

κουν οι εταιρίες «Όλυμπος» στη Λάρισα, «Τυράς» στα Τρίκαλα και η «Ροδόπη» στον ομώ-

νυμο νομό, ενώ διαθέτει επίσης μία σύγχρονη γαλακτοβιομηχανία στη Ρουμανία και μία τυ-

ροκομική μονάδα στη Βουλγαρία. 
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4. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ 
 

4.1 Μεθοδολογία 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» εξετά-

ζοντας το χρονικό της εξαγοράς, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή, τους όρους συναλλαγής 

και το επιχειρηματικό πλάνο του νέου μετόχου για την εταιρία. Θα μελετήσουμε επίσης την 

εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Η.» διαχρονικά, αλλά και 

συγκριτικά με άλλες εταιρίες του κλάδου με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών. Πιο συγκεκριμέ-

να, θα εξετάσουμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» για τα οικο-

νομικά έτη 2008-2014, θα µελετήσουµε την πορεία των σηµαντικότερων χρηµατοοικονοµι-

κών µεγεθών και θα επισηµάνουµε τις σηµαντικές µεταβολές τους, ενώ σύγκριση θα πραγ-

ματοποιηθεί και με τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη άλλων εταιριών του κλάδου της γαλα-

κτοκομίας για την περίοδο 2010-2014 και συγκεκριμένα των εταιριών «ΤΥΡΑΣ Α.Ε.», «Ο-

ΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.», «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», «ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε.» ΚΑΙ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.». 

Για την χρηματοοικονομική ανάλυση της ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ, θα χρησιµοποιηθούν οι 

δημοσιευμένες καταστάσεις Ισολογισµών, Αποτελεσµάτων Χρήσεως και Ταµειακών Ροών. 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση θα στηριχτεί στην κατασκευή συγκριτικών καταστάσεων και 

καταστάσεων κοινού μεγέθους, στον υπολογισμό των βασικότερων αριθµοδεικτών και των 

ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών. Προκειµένου η ανάλυση να αποκτήσει µεγαλύτερη ωφέ-

λεια και σπουδαιότητα, τα οικονομικά μεγέθη και ο κάθε δείκτης θα συγκριθούν µε προη-

γούµενα έτη οδηγώντας στον εντοπισμό των µεταβολών και των αιτιών τους και ακολούθως 

θα συγκριθούν µε τα αντίστοιχα μεγέθη και τους αντίστοιχους δείκτες των άλλων εταιριών 

του κλάδου για την ίδια χρονική περίοδο.  

Τέλος, για την πληρέστερη ανάλυσή µας, θα πραγµατοποιηθούν προβλέψεις της πο-

ρείας ορισµένων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών, προκειµένου να σχηµατίσουµε µια εικόνα 

της µελλοντικής κατάστασης. Για τις προβλέψεις θα χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση 

FORECAST του υπολογιστικού προγράµµατος Excel, που προβλέπει µια µελλοντική τιµή, 

χρησιµοποιώντας υπάρχουσες τιµές. Η προβλεπόµενη τιµή υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 

γραµµική παλινδρόµηση. 
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4.2 Το Πορτραίτο της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ»  

 

Η «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1963 στα Ιωάννινα από την ΑΤΕ και τις 6 Ενώσεις Αγροτι-

κών συνεταιρισμών της Ηπείρου. Τότε ήταν μια μικρή μονάδα παστερίωσης φρέσκου γάλα-

κτος, που εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης των Ιωαννίνων, 

συλλέγοντας αγελαδινό γάλα από μικρές φάρμες της περιοχής. 

Σήμερα, μισό αιώνα μετά, η «ΔΩΔΩΝΗ» είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες τυρο-

κομικών προϊόντων στην Ελλάδα και ο ηγέτης της αγοράς στις πωλήσεις φέτας ΠΟΠ. Παρά-

γει γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα με γάλα που συλλέγεται από περίπου 6.000 πα-

ραγωγούς–κτηνοτρόφους αποκλειστικά από την περιοχή της Ηπείρου. Η «ΔΩΔΩΝΗ» διαθέ-

τει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων με 80 ξεχωριστά προϊόντα. Τα 

προϊόντα της εταιρίας εξάγονται σε 35 χώρες του κόσμου. Βασική αρχή της εταιρίας αποτε-

λεί η προμήθεια ελληνικού φρέσκου γάλακτος κυρίως από τους παραγωγούς της Ηπείρου, γι’ 

αυτό το σκοπό, η «ΔΩΔΩΝΗ» απορροφά την ετήσια παραγωγή από περισσότερους από 

5.000 παραγωγούς της περιοχής στηρίζοντας παράλληλα τη Ζώνη Γάλακτος με επιστημονι-

κές μεθόδους και παροχή συμβουλών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η εταιρία απασχολεί 

περίπου 400 μόνιμους και εποχικούς εργαζομένους αποτελώντας το μεγαλύτερο εργοδότη της 

περιφέρειας Ηπείρου, συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στην οικονομική δραστηριότητα 

της περιοχής.  

Η πορεία της συνεχούς ανάπτυξής της βασίστηκε στις πολύ δυνατές μακροχρόνιες 

σχέσεις με τους παραγωγούς της Ηπείρου, καθώς και στην καθιέρωση των πλέον υψηλών 

προτύπων ποιότητας στην τυροκομία και στο σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος, εστιάζο-

ντας πάντα, με απόλυτο σεβασμό, στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του καταναλωτή. Ση-

μαντικοί σταθμοί σε αυτή την πορεία υπήρξαν η επένδυση για την εγκατάσταση και τη λει-

τουργία μιας από τις μεγαλύτερες στο κόσμο υπεραυτόματης γραμμής παραγωγής φέτας, αλ-

λά και η καινοτομία να εμφανίζεται ως ανάγλυφο αποτύπωμα πάνω στο τυρί το σήμα της ε-

ταιρίας, δημιουργώντας έτσι ένα σήμα κατατεθέν, απόλυτα αναγνωρίσιμο από τους κατανα-

λωτές. 

Η «ΔΩΔΩΝΗ» έχει κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση κι έχει επιβραβευτεί επανει-

λημμένα με διακρίσεις από σημαντικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη βαθιά εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μεταξύ των πολλών διακρί-

σεων που έλαβε η εταιρία από έγκυρους διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς ήταν και το Α΄ 

Βραβείο Ποιότητας Euro market Award EMRC - Βρυξέλλες EEC, το Α΄ Αμερικάνικο Βρα-

βείο αναγνώρισης για την αποδοτικότητα Business Initiative Directions, Texas – USA, το Α΄ 
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Βραβείο στην κατηγορία τυριών ΠΟΠ World Cheese Awards & British Cheese Board, Τιμη-

τική Διάκριση από το NASFT Product Awards Competition, κ.ά. 

Η «ΔΩΔΩΝΗ», μέσα από τη διεθνή εξαγωγική της παρουσία σε 35 χώρες, προωθεί 

δυναμικά τα ελληνικά τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, σε μερικές από τις μεγαλύ-

τερες αγορές όπως της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ολλανδί-

ας, ενώ συνεχώς ενισχύει την παρουσία της στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. 

Αξιοσημείωτες είναι και οι ενέργειες προβολής της ελληνικής παραγωγής μέσα από 

τις πρωτοβουλίες της «ΔΩΔΩΝΗ» στο εξωτερικό, καθώς η εταιρία συμμετείχε στη διεθνή 

έκθεση κύρους «Anuga 2013», στην Κολωνία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση για τον 

κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Η δυναμική παρουσία της «ΔΩΔΩΝΗ» στην έκθεση 

απέσπασε τα θετικά σχόλια των επισκεπτών και των αγοραστών, καθώς η εταιρία προέβαλε, 

με τον καλύτερο τρόπο την περιοχή της Ηπείρου και την ποιότητα και ξεχωριστή γεύση των 

τυροκομικών και γαλακτοκομικών της προϊόντων, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προσπά-

θειες της Ελλάδας για καινοτομία στον κλάδο. 

Η «ΔΩΔΩΝΗ» από τον Απρίλη του 2014 συνεργάζεται με έναν από τους μεγαλύτε-

ρους διανομείς τυροκομικών στις ΗΠΑ, την «Arthur Schuman Inc», με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, 

με σκοπό την εισαγωγή και διανομή των προϊόντων της στην αγορά των ΗΠΑ με έμφαση στη 

φέτα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) σε όλες τις κατηγορίες πελατών 

(λιανική, χονδρική, catering). Η «Arthur Schuman Inc» είναι ηγέτης στην αγορά των γαλα-

κτοκομικών στις ΗΠΑ, διαθέτοντας ιστορία 60 χρόνων και εκπροσωπώντας μερικές από τις 

μεγαλύτερες ευρωπαϊκές γαλακτοβιομηχανίες και κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο παραγωγής 

και εμπορίας τυροκομικών, όπως η Ιταλική «Zanetti». Η συμφωνία εντάσσεται στη νέα στρα-

τηγική εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της «ΔΩΔΩΝΗ» που ήδη σημειώνει σημαντι-

κά αποτελέσματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας, η 

συγκεκριμένη συμφωνία έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να αποφέρει σημαντικά οφέ-

λη στη «ΔΩΔΩΝΗ», καθώς διευρύνει τη διείσδυση της στο οργανωμένο λιανεμπόριο σε όλες 

τις πολιτείες των ΗΠΑ. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή καθιστά τη «ΔΩΔΩΝΗ» τον καλύτερο 

πρεσβευτή της Ηπείρου και της Ελλάδος σε ολόκληρη την Αμερική, προωθώντας με τον κα-

λύτερο τρόπο τα ελληνικά προϊόντα και ιδιαίτερα την ελληνική φέτα. 
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4.3 Το Πορτραίτο της SI FOODS LIMITED 
 

Η «TODYRO LTD», θυγατρική της «Strategic Initiatives (SI)», είναι μια εταιρία ρωσικών 

συμφερόντων που ιδρύθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου. Στο μετοχικό κεφάλαιο της 

«TODYRO» συμμετέχουν κατά 10% η «SIMOS FOOD GROUP AE» και κατά 90% η «SI 

Capital Partners (SICP»).   

Η εταιρία «SI Capital Partners (SICP)»29 είναι μια πολυεθνική εταιρία επενδύσεων η 

οποία ασχολείται με επενδύσεις σε όλο τον κόσμο σε επτά βασικούς τομείς: αεροναυπηγική, 

αγροτικός τομέας, αυτοκίνηση, οικονομικά, βιομηχανία, ορυχεία και λιανικό εμπόριο (διαθέ-

τει αλυσίδα σούπερ μάρκετ με πάνω από 100 καταστήματα στη Μόσχα). Επενδύει σε μικρές 

και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Παρέχει υποστήριξη κατά την αγορά ή την πώληση εται-

ριών, καθώς και την παροχή συμβουλών σχετικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και 

των εταιρικών οικονομικών συναλλαγών. Η offshore «TODYRO» το 2012 μετονομάστηκε 

σε «SI FOODS LTD», με την ίδια μετοχική σύνθεση και με έδρα πάλι στην Κύπρο. Η εταιρία 

«SI Capital Partners (SICP)» διατηρεί γραφεία στη Μόσχα, στο Παρίσι, στα Ηνωμένα Αρα-

βικά Εμιράτα, στην Αθήνα, στη Φιλανδία, στο Ιράκ και στο Χόνκ Κόγκ. 

 

4.4 Οι Λόγοι που Οδήγησαν στην Εξαγορά της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» 
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίαν-

σης (Νόμος 4021/2011) της «Αγροτικής Τράπεζας», βασικού μετόχου της «ΔΩΔΩΝΗ Α-

ΒΓΗ», με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής στα-

θερότητας, η ΤτΕ προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της «Αγροτικής Τράπε-

ζας» στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που είχε ήδη εγκρι-

θεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Αναφορικά με τις μη τραπεζικές θυγατρικές εταιρίες της «ΑΤΕ», μεταξύ των οποίων 

οι «Δωδώνη», «ΕΒΖ» και «ΣΕΚΑΠ», οι οποίες δε μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, 

αποφασίστηκε να αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο. Για τη «ΔΩ-

ΔΩΝΗ» συγκεκριμένα, για την οποία η «ΑΤΕ» είχε επενδύσει πολλά εκατομμύρια ευρώ, ώ-

στε να την εκσυγχρονίσει και να την κάνει leader στον κλάδο των τυριών, υπήρχε ζωηρό εν-

διαφέρον τόσο από ελληνικές, όσο και από διεθνείς βιομηχανίες τροφίμων, ισχυρά ονόματα 

στον τομέα τους. Θεωρήθηκε «φιλέτο» και αναμενόταν η πώληση της σε πολύ καλή τιμή. 

                                                
29 http://www.si-cp.com 
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Έτσι, η «Δωδώνη» που λειτουργούσε ως μια κρατική επιχείρηση από την ίδρυσή της οδηγή-

θηκε το 2012 στην ιδιωτικοποίηση. 

 

4.5 Το Χρονικό της Εξαγοράς 

 

Η ιστορία της εξαγοράς ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε από την «Α-

γροτική Τράπεζα» η πώληση της γαλακτοβιομηχανίας, η «ΔΩΔΩΝΗ» ανήκε στην «Αγροτική 

Τράπεζα» κατά 67,7% και στο υπόλοιπο ποσοστό στους συνεταιρισμούς Ιωαννίνων, Θε-

σπρωτίας, Πωγωνίου, Άρτας και Πρεβέζης.  

Τον Φεβρουάριο του 2012 το fund «Strategic Initiative Capital Partners», που συγκε-

ντρώνει ρωσικά ιδιωτικά κεφάλαια, έδειξε ενδιαφέρον για τη γαλακτοβιομηχανία. Οι συγκε-

κριμένοι Ρώσοι επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη από την 

Ασία έως την Ευρώπη και την Αφρική, είχαν εκδηλώσει από παλαιότερα το ενδιαφέρον τους 

για την Ελλάδα αναμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία. Αποφάσισαν να πάρουν μέρος στον 

διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε.  

Εκείνη τη χρονική στιγμή η Ελλάδα ήταν σε μια φάση οικονομικής και πολιτικής α-

βεβαιότητας με δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις. Έκδηλη ήταν η ανησυχία των ξένων 

επενδυτών για τις εξελίξεις στη χώρα. Ωστόσο, προχώρησαν και υπέβαλαν την πρότασή τους. 

Στην πρώτη φάση κατετέθησαν πολλές προτάσεις από κολοσσούς της διεθνούς γαλακτοβιο-

μηχανίας μεταξύ των οποίων οι «Chobani», «Lactalis», «Friesland» και «Arla», αλλά και από 

εγχώριες εταιρίες («ΕΑΣ της Ηπείρου»-«ΒΙΚΟΣ», «Όλυμπος»-«Τυράς», «Ήπειρος», «Όμι-

λος Ρέστη» κ.α.). Κάποιες αποχώρησαν φοβούμενες την αβεβαιότητα. Τελικά προκρίθηκαν 

πέντε προσφορές στην τελική φάση. 

Ο διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός διεξήχθη με τρόπο ομαλό και τον Ιούλιο του 

2012 η ρωσικών συμφερόντων προσφορά της «Strategic Initiative» αναδείχθηκε προτιμητέα. 

Αμέσως μετά όμως ανακοινώθηκε η πτώχευση της «Αγροτικής Τράπεζας». Συνεπώς, ορίστη-

κε εκκαθαριστής και ο διαγωνισμός επαναλήφθηκε. Προκηρύχθηκε νέος διεθνής διαγωνισμός 

με την επίβλεψη του κράτους, της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.  

Ύστερα από δύο μήνες οι επενδυτές της «Strategic Initiative» κατέθεσαν νέα πρόταση 

με μεγαλύτερο ρίσκο αυτή τη φορά, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε πια το κράτος ως εγγυη-

τής. Η νέα αυτή προσφορά ήταν -όπως και των άλλων υποψηφίων -χαμηλότερη από την πρώ-

τη. Οι τρεις προτάσεις που προκρίθηκαν για την δεύτερη φάση του διαγωνισμού ήταν των 

κάτωθι εταιριών: 
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1. Κοινοπραξία «Simos Foods»(10%) - «SI Capital Partners»(90%), που πρότεινε €20 

εκ. μετρητά ή (εναλλακτικά) €25εκ. - €7εκ. σε δόσεις και €18εκ. μετρητά. 

2. Όμιλος «Τυράς», που πρότεινε €28εκ. εκ των οποίων τα €18εκ. με τραπεζικό δανει-

σμό. 

3. Όμιλος «Lactalis», με ετήσιο κύκλο εργασιών €15δισεκ., που πρόσφερε €11εκ. με-

τρητά. 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 έγιναν οι αξιολογήσεις των τριών προτάσεων και τον Οκτώβρη 

του 2012 ανακοινώθηκε ότι προτιμητέα κρίθηκε η πρόταση της κοινοπραξίας «Simos Foods-

SI Capital Partners». Η συμφωνία εξαγοράς που συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας, 

συνάντησε τότε μεγάλες αντιδράσεις από παραγωγούς και τοπικούς φορείς, οι οποίοι θεώρη-

σαν ότι η εταιρία πωλήθηκε σε χαμηλή τιμή και ότι μια παραδοσιακή ελληνική επιχείρηση 

πέρασε σε ξένα, ρωσικών συμφερόντων «χέρια». 

Η εταιρία «Δωδώνη» παρομοιάστηκε από τον κ. Γ. Βιτάλη, αντιπρόεδρο της, με ένα ακα-

τέργαστο διαμάντι. Διαθέτει σπουδαίο όνομα διεθνώς με εξαιρετική φήμη και προϊόντα. Στη-

ρίχθηκε στο ταλέντο των πρώτων εργαζομένων που δεν πήραν μια έτοιμη πατέντα αλλά έ-

φτιαξαν αυτοί, με τις δικές τους βιωματικές γνώσεις, τα προϊόντα της. Εν συνεχεία άλλοι ερ-

γαζόμενοι με την αφοσίωσή τους κράτησαν την εταιρία όρθια, όταν η κατάσταση ήταν δύ-

σκολη. Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα αν σκεφτεί κανείς ότι η Δωδώνη ιδρύθηκε τη δεκαετία 

του ’60 για να απορροφά και να αξιοποιεί την πρώτη ύλη χιλιάδων κτηνοτρόφων στην ευρύ-

τερη γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου. Ολόκληρη η ποσότητα του διαθέσιμου προϊόντος των 

κτηνοτρόφων αυτών αγοραζόταν από την εταιρία, ακόμα και αν είχε καλύψει τις ανάγκες της, 

ως κοινωνική πολιτική έναντι των παραγωγών.  

Έτσι, το Νοέμβριο του 2012, η «Δωδώνη», μια κρατική έως τότε επιχείρηση με 350 εργα-

ζομένους και 5.500 κτηνοτρόφους, προμηθευτές της πρώτης ύλης, πέρασε σε μία νέα εποχή 

που ξεκίνησε με την ιδιωτικοποίησή της και τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των 

μετοχών της στην «Strategic Initiatives». 

 

4.6. Οι Όροι Συναλλαγής  

 

Τον Οκτώβρη του 2012 υπεγράφη η συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 67,77% της «Δω-

δώνη» που κατείχε η ΑΤΕ από το κοινοπρακτικό σχήμα «Simos Food Group SI Capital 

Partners» έναντι €21εκ. περίπου με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις:  

 την ανάπτυξη της «Δωδώνη» στην Εγχώρια και στη Διεθνή Αγορά με διατήρηση της 

έδρας της στα Ιωάννινα,  
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 την αξιοποίηση του προσωπικού,  

 επενδύσεις στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και στην προώθηση των 

προϊόντων,  

 τη διατήρηση και την ανάπτυξη της τοπικής ζώνης γάλακτος,  

 την ενδυνάμωση των σχέσεων της εταιρίας με τους κτηνοτρόφους και γενικά με τους 

προμηθευτές της με σεβασμό στο περιβάλλον και την υποστήριξη της τοπικής κοινω-

νίας. 

Τον Νοέμβριο του 2012 ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της πώλησης έναντι καταβληθέ-

ντος τιμήματος που ανήλθε σε €20.851.800. Η μετοχική σύνθεση της «ΔΩΔΩΝΗ» μετά την 

εξαγορά είχε ως εξής: 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%) 

SI Capital Partners (SICP) 60,99 

Simos Foods AE 6,77 

Σύνολο Κοινοπραξίας (TODYRO Ltd) 67,77 

Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,60 

Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    24,78 

Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,40 

Ε.Α.Σ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2,90 

Ε.Α.Σ. ΑΡΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 0,55 

Σύνολο Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών 32,23 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Το Νοέμβρη του 2014 η «ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε» και ο πλειοψηφών μέτοχος της, «S.I Foods 

Ltd», υπέγραψαν συμφωνία με τον «Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων - Ένωση Α-

γροτών» (πρώην ΕΑΣ Ιωαννίνων) για τη μεταβίβαση συνολικά 965.166 μετοχών στην Εται-

ρία, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 23,77%. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 

€6,1εκ. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών, ο «Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννί-

νων - Ένωση Αγροτών» παραμένει μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 1%. Μετά την ολοκλή-

ρωση της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών η νέα μετοχική σύνθεση της εταιρίας διαμορ-

φώθηκε ως ακολούθως: 
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  ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΧΗΣ (%) 

SI FOODS LIMITED 82,35 

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. 9,75 

Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,60 

Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,00 

Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 2,40 

Ε.Α.Σ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ 2,90 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)

SI FOODS LIMITED ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ε.Α.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ε.Α.Σ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ

 
 

 

 

4.7 Το Επιχειρηματικό Πλάνο του Νέου Μετόχου για την Εταιρία 
 

Στην ενίσχυση της θέσης που κατέχει στην εγχώρια αγορά γαλακτοβιομηχανίας, αλλά και 

στην ανάδειξη της Φέτας σε παγκόσμιο brand στοχεύει η εταιρία μετά την εξαγορά της. Το 

επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας για την επόμενη 3ετία στηρίζεται στους ακόλουθους 

στρατηγικούς άξονες: 

 - Οργανωτική ενίσχυση: τον τελευταίο χρόνο η «ΔΩΔΩΝΗ» επενδύει συστηματικά στην 

εισροή ταλέντων και ανθρώπων με τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην εταιρία. Παράλληλα, 

τους τελευταίους μήνες, έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων και πλέον 

η «ΔΩΔΩΝΗ» απασχολεί 352 εργαζόμενους. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ε-
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πένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρία δημιούργησε την Ακαδημία «ΔΩΔΩΝΗ», ένα 

πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους εργαζόμενους και τους συνερ-

γάτες της  

- Εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών: η εταιρία προγραμματίζει επενδύσεις στην 

ανάπτυξη δικτύων υποδομών, στην υλικοτεχνική υποδομή και στην ενίσχυση των συστημά-

των πληροφορικής  

- Βελτίωση αποτελεσματικότητας: ο μεγάλος αριθμός των συνεργαζόμενων παραγωγών, που 

συνεπάγεται υψηλά οργανωτικά και διοικητικά κόστη, καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας σε όλη την αλυσίδα λειτουργίας της εταιρίας, από τη συλλογή γάλα-

κτος και την παραγωγή μέχρι τις πωλήσεις. Ο εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών υποδομών 

θα συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση 

- Μάρκετινγκ και Πωλήσεις: παράλληλα με τη φέτα, η «ΔΩΔΩΝΗ» παράγει συνολικά 80 

προϊόντα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς, η 

εταιρία επενδύει στην ανάπτυξη προϊόντων και το marketing, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην 

ενίσχυση των πωλήσεων της τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

- Επένδυση κεφαλαίων: η «ΔΩΔΩΝΗ» σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 

τριών εκατομμυρίων ευρώ σε εξοπλισμό, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυνατότη-

τας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας, αλλά και την δυνατότητα προσφοράς στους κατανα-

λωτές προϊόντων σε ποικιλία συσκευασιών. 
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4.8 Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών 

 

4.8.1. Πωλήσεις 

 

 

 

Παρατηρώντας την εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρίας, διαπιστώνουμε ότι πριν την εξαγορά 

της από τη SI FOODS LIMITED και με εξαίρεση την οικονομική χρήση του 2010, ο κύκλος 

εργασιών της ακολουθούσε πτωτική πορεία. Το οικονομικό έτος 2010 ακολούθησε μία περί-

οδος πτώσης των πωλήσεων της εταιρίας κατά 14,3% για το 2011 και 13,6% το 2012, ως α-

ποτέλεσμα της μειωμένης κατανάλωσης, συνέπειας του αρνητικού οικονομικού περιβάλλο-

ντος, και της ενίσχυσης των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Μετά από τρία χρόνια 

κάθετης μείωσης του κύκλου εργασιών, το 2013 και μετά την εξαγορά της, η εταιρία κατάφε-

ρε να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της (οριακή μείωση 0,6%) παρά τις δύσκολες συνθήκες 

της αγοράς, γεγονός που οφείλεται στις προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της, στο υψη-

λής ποιότητας προϊόν της, στα υψηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας και στο πιστό πελατολόγιό 

της. Για το 2014 επετεύχθη αύξηση των πωλήσεων κατά 11,5%, γεγονός που αποδίδεται 

σύμφωνα με τους φορείς της εταιρίας κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών, με το 1/3 του 

κύκλου εργασιών να κατευθύνεται στο εξωτερικό.  

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 92.645.588 83.066.240 83.558.043 96.681.951 112.788.984 102.434.000 110.380.000 

%  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 11,5% -0,6% -13,6% -14,3% 10,1% -7,2% - 
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Στο διάστημα των δύο ετών από την εξαγορά της, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η 

«ΔΩΔΩΝΗ» πέτυχε να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά και να ενισχύ-

σει τις εξαγωγές της, ως συνέπεια της αποτελεσματικής στρατηγικής και της επένδυσης της 

εταιρίας στη συνεργασία της με τους εργαζόμενους, τους τοπικούς παραγωγούς και προμη-

θευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες της. 

    

 4.8.2. Μικτό Περιθώριο Κέρδους 
 

 

 

 

Αναφορικά με το μικτό περιθώριο κέρδους διαπιστώνουμε ότι αυτό παρουσιάζει μία σχετική 

σταθερότητα έως και το 2010 και διαμορφώνεται περί το 13%-14%. Η αύξηση που παρατη-

ρείται το 2011 είναι αποτέλεσμα του περιορισμού του κόστους πωληθέντων σε μεγαλύτερο 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 92.645.588 83.066.240 83.558.043 96.681.951 112.788.984 102.434.000 110.380.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 11,5% -0,6% -13,6% -14,3% 10,1% -7,2% - 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

73.468.634 

 

68.033.076 

 

70.684.621 

 

81.804.593 

 

98.209.548 

 

88.301.000 

 

95.401.000 

 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ  

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 8,0% -3,8% -13,6% -16,7% 11,2% -7,4% - 

ΜΙΚΤΟ  

ΚΕΡΔΟΣ 19.176.954 15.033.164 12.873.422 14.877.358 14.579.436 14.133.000 14.979.000 

ΜΙΚΤΟ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 21% 18% 15% 15% 13% 14% 14% 
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ποσοστό από την πτώση των πωλήσεων, με βασικούς άξονες το μειωμένο κόστος α’ υλών και 

μισθοδοσίας. Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη οδηγώντας σταδιακά σε με-

γαλύτερα περιθώρια κέρδους. Για πρώτη φορά από το 2008 και μετά την εξαγορά της εταιρί-

ας, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 21% για το 2014, ως αποτέλεσμα της συγκράτη-

σης του κόστους πωληθέντων συγκριτικά με την αύξηση των πωλήσεων, κυρίως λόγω του 

μειωμένου κόστους μισθοδοσίας κατά 23%.   

 

 

4.8.3. Λειτουργικά Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων 
 

 

    

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέ-

σεων παρουσιάζουν διακυμάνσεις την περίοδο 2008-2014. Η σημαντική μείωση κατά 28% 

για το 2009 αποδίδεται στη μείωση των μικτών αποτελεσμάτων λόγω των μειωμένων πωλή-

σεων, αλλά και στην αύξηση του κόστους των λειτουργικών δαπανών, στις οποίες περιλαμ-

βάνεται επίσης κόστος καταστροφής ανασφάλιστων αποθεμάτων, κόστους αντικατάστασης 

€2,3εκ. με αντιστάθμιση χρησιμοποίησης προβλέψεων €1,2εκ. περίπου.  Για το 2010 τα λει-

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ Α-

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 7.909.540 6.902.995 7.492.501 9.246.963 7.138.390 5.449.000 7.603.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 14,6% -7,9% -19% 29,5% 31% -28,3% - 
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τουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων φαίνεται να ανακάμπτουν και να επανέρ-

χονται κοντά στα επίπεδα του 2008. Αποτέλεσμα της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρ-

δους, καθώς και του περιορισμού των εξόδων προβολής της εταιρίας για το 2011, ήταν η αύ-

ξηση του EBITDA κατά €2εκ. (+29,5%). Για το 2012 η διατήρηση του μικτού περιθωρίου 

κέρδους στα ίδια επίπεδα, σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως 

των εξόδων διάθεσης, οδήγησε σε μείωση του ΕΒΙΤDA κατά 19%. Η αποτελεσματική στρα-

τηγική της εταιρίας την επόμενη διετία 2013-2014 που ακολούθησε την εξαγορά, η γενικότε-

ρη αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων, αλλά και ο εξορθολογισμός των εξόδων είχε ως α-

ποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων να αυξηθούν στα 

€7,9εκ. για το 2014, αύξηση 14,6%. 

 

4.8.4. Αναπροσαρμοσμένα Λειτουργικά Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Α-

ποσβέσεων 

 

To Αναπροσαρμοσμένο EBITDA αντικατοπτρίζει τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων 

ενσώματων και ασώματων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα 

αναδιοργάνωσης της εταιρίας και λοιπά έξοδα τα οποία είναι μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της εταιρίας, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αντιπροσωπεύει έναν 

πιο ακριβοδίκαιο δείκτη της αποδοτικότητας της εταιρίας.  

Για το 2014 ποσό €1.123χιλ. (€791χιλ. το 2013) περίπου επιβάρυνε το EBITDA και 

αφορά τη δραστηριότητα ανασυγκρότησης, συμπεριλαμβανομένου διαφόρων αμοιβών και 

δαπανών όπως αμοιβές επιλογής στελεχών, αποζημιώσεις απόλυσης, μηχανοργάνωσης και 

εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, στη χρήση 2014, πραγματοποιή-

θηκαν μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνολικού ποσού €1.836χιλ., οι οποίες αφορούν απο-

φάσεις και πράξεις της εταιρίας, όταν αυτή διοικούνταν από τους προηγούμενους κύριους 

μετόχους και επίσης επιβάρυναν το EBITDA. 

 

 

 

 

 

Μεταβολή 2014 2013 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ (δε συμπεριλαμβά-

νονται έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επανα-

λαμβανόμενες δαπάνες) EBITDA 3.174.053 10.868.101 7.694.048 
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4.8.5. Λειτουργικά Κέρδη 
 

 

Τα λειτουργικά κέρδη επίσης παρουσιάζουν διακυμάνσεις την περίοδο 2008-2014. Πιο συ-

γκεκριμένα, για το 2009 εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα κατά 39%, γεγονός που οφείλεται 

όπως προαναφέρθηκε στο κόστος καταστροφής ανασφάλιστων αποθεμάτων, κόστους αντικα-

τάστασης €2,3εκ., αλλά και στη μείωση των μικτών αποτελεσμάτων λόγω των μειωμένων 

πωλήσεων. Το 2010 φαίνεται ότι αρχίζουν να ανακάμπτουν παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

33%, για να διαμορφωθούν σε €6,8εκ. το 2011 (+44%), παρά τη μείωση των πωλήσεων, κα-

θοδηγούμενα από τη σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 19%, του κόστους α’ 

και βοηθητικών υλών κατά 17% και των διαφόρων εξόδων λειτουργίας και προώθησης κατά 

45%. Για το 2012 η κατάσταση αντιστρέφεται με τα λειτουργικά κέρδη να μειώνονται κατά 

20%, λόγω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων (απομείωση παγίων). Το 2014, για πρώτη 

φορά από το 2008, υπό τη νέα διοίκηση και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η λει-

τουργική κερδοφορία της εταιρίας ανήλθε σε €6,9εκ. αυξημένη κατά 22% σε σχέση με το 

2013, επηρεασμένη από την αύξηση των πωλήσεων, το σημαντικά βελτιωμένο περιθώριο μι-

κτό κέρδους και την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων. 

 

4.8.6. Κέρδη προ Φόρων και μετά Φόρων 
 

 

Τα κέρδη προ φόρων ακολούθησαν ανοδική πορεία από το 2008 έως και το 2011, αυξημένα 

κατά 58% για το 2011 και διαμορφωμένα σε €3,6εκ., οπότε οι συνέπειες της αλλαγή της διοί-

κησης, αλλά και της γενικότερης οικονομικής κρίσης έλαβαν χώρα επηρεάζοντας τα μεγέθη 

της εταιρίας. Το 2012 παρατηρούμε την κατακόρυφη πτώση των προ φόρων κερδών κατά 

87%, γεγονός που οφείλεται τόσο στα μειωμένα λειτουργικά κέρδη κατά 20% σε σχέση με το 

2011, όσο και στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 54%. Το 2013, υπό τις αποφά-

σεις της νέας διοίκησης, τα κέρδη προ φόρων αρχίζουν να ανακάμπτουν για να διαμορφω-

θούν σε €2,36εκ. το 2014. 

Τα κέρδη προ φόρων για το 2014 κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το 

2011 κατά  €1,2εκ. παρά τα  υψηλότερα λειτουργικά κέρδη που παρουσίασε η εταιρία το 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΕΡΔΗ 6.949.230 5.702.049 5.441.368 6.797.807 4.714.898 3.534.000 5.837.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 22% 5% -20% 44% 33% -39% - 
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2014, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ως αποτέλεσμα της 

αύξησης του κόστους άντλησης βραχυπρόθεσμης ρευστότητας. 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΚΕΡΔΗ 6.949.230 5.702.049 5.441.368 6.797.807 4.714.898 3.534.000 5.837.000 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  

ΤΟΚΟΙ (4.588.547) (4.455.729) (4.977.751) (3.224.628) (2.461.873) (1.556.000) (3.999.000) 

% ΜΕΤΑ-

ΒOΛΗ  

ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ 3,0% -10,5% 54,4% 31,0% 58,2% -61,1% - 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 2.360.683 1.246.320 463.617 3.593.989 2.272.322 1.997.000 1.860.000 

% ΜΕΤΑΒΟ-

ΛΗ ΠΡΟ ΦΟ-

ΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 89,4% 168,8% -87,1% 58,2% 13,8% 7,4% - 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΩΝ 

1.761.058 

 

166.914 

 

347.656 

 

3.308.396 

 

2.528.144 

 

1.536.000 

 

1.881.000 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 

1,9% 

 

0,2% 

 

0,4% 

 

3,4% 

 

2,2% 

 

1,5% 

 

1,7% 
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4.8.7. Απαιτήσεις 

  

 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν βασικό στοιχείο του συνόλου του ενεργητικού και ανέρ-

χονται περί το 54% του ενεργητικού για το 2014. Η αύξηση που παρουσιάζουν το 2012 και 

το 2013 οφείλεται στην επιμήκυνση της παρεχόμενης πίστωσης προς τους πελάτες της εται-

ρίας, καθώς οι πωλήσεις το αντίστοιχο διάστημα δεν παρουσίασαν ανάλογη πορεία. Για το 

2009 και το 2010 αντίθετα, η πολιτική των παρεχόμενων πιστώσεων ήταν πιο συντηρητική. 

Για το 2014 η αύξηση των απαιτήσεων οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις.  

Η εταιρία διαχρονικά έχει σημαντική συγκέντρωση απαιτήσεων σε μεμονωμένους πε-

λάτες. Για το 2011, 20 πελάτες αποτελούν το 65% περίπου των ανωτέρω απαιτήσεων, για το 

2012 10 πελάτες αποτελούν το 55% των ανωτέρω απαιτήσεων, για το 2013 6 πελάτες αποτε-

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 92.645.588 83.066.240 83.558.043 96.681.951 112.788.984 102.434.000 110.380.000 

% ΜΕΤΑΒΟ-

ΛΗ ΠΩΛΗ-

ΣΕΩΝ 11,5% -0,6% -13,6% -14,3% 10,1% -7,2% - 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ  

ΠΕΛΑΤΕΣ 48.366.734 43.207.366 35.736.815 34.328.633 38.236.329 43.194.000 48.684.000 

% ΜΕΤΑΒΟ-

ΛΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11,9% 20,9% 4,1% -10,2% -11,5% -11,3% - 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝ/ΚΟΥ 89.126.622 97.117.700 88.133.340 86.030.550 81.662.250 78.083.000 85.319.000 

  54% 44% 41% 40% 47% 55% 57% 
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λούν το 64% περίπου των ανωτέρω απαιτήσεων, για το 2014 ένας και μόνο πελάτης αποτελεί 

το 52% των ανωτέρω απαιτήσεων, βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων. 

Πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης, δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος επισφαλειών 

από απαιτήσεις πελατών της, καθώς η εταιρία έχει προβεί σε ασφάλιση των πιστώσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω ασφαλιστικής εταιρίας. Ταυτόχρονα, για την εξασφάλιση 

της απαίτησης από τον συγκεκριμένο στρατηγικό πελάτη,  η εταιρία έχει λάβει διάφορες εγ-

γυήσεις (εγγυητικές επιστολές τραπεζών, προσημείωση και ενέχυρο επί παγίων στοιχείων), 

ενώ προέβη σε σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών με υπεραγορές, με κύριο σκοπό τη δια-

σφάλιση πληρωμής απευθείας από τις υπεραγορές και όχι μέσω τρίτων, βελτιώνοντας σημα-

ντικά τους όρους πίστωσης. Μετά την εξαγορά της εταιρίας, ο «στρατηγικός» αυτός πελάτης 

αγοράζει πλέον τοις μετρητοίς ή με την προσκόμιση μόνον επιταγών πελατείας του, εξακρι-

βωμένης φερεγγυότητας.  

 

4.8.8. Αποθέματα 
 

 

 

 

 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 20.415.972 35.270.049 32.981.641 23.430.918 15.612.296 15.634.000 17.556.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ -42,1% 6,9% 40,8% 50,1% -0,1% -10,9% - 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.126.622 97.117.700 88.133.340 86.030.550 81.662.250 78.083.000 85.319.000 

  23% 36% 37% 27% 19% 20% 21% 
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Πέραν των απαιτήσεων σημαντικό στοιχείο του ενεργητικού αποτελούν και τα αποθέματα, τα 

οποία από το 2011 έως και το 2013 παρουσίαζαν σημαντική αύξηση εξαιτίας της αποθεματο-

ποίησης στην οποία προέβη η εταιρία τα τελευταία έτη, στα πλαίσια των συμφωνιών με τους 

παραγωγούς γάλακτος για πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα να βρεθεί 

με πλεονάζουσα πρώτη ύλη, η οποία διατέθηκε εξ ολοκλήρου για την παραγωγή τυροκομι-

κών προϊόντων. Η εταιρία διατήρησε την παραγωγή της με αποτέλεσμα τη συσσώρευση πλε-

οναζόντων αποθεμάτων, με παράλληλη μείωση των πωλήσεών της έως και το 2013.  

Το 2014, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων, αλλά και η απόφαση της νέας διοίκη-

σης για μεταπώληση των πλεοναζόντων ποσοτήτων γάλακτος σε ανταγωνίστριες εταιρίες του 

κλάδου κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, οδήγησαν σε μείωση ων αποθεμάτων κατά 40% περίπου. 

 

4.8.9. Τραπεζικές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 

 

Η προαναφερθείσα αποθεματοποίηση δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης κεφα-

λαίου κίνησης οι οποίες καλύπτονται με τραπεζικό δανεισμό, αλλά και μέσω της λήψης διευ-

ρυμένων όρων πίστωσης από τους παραγωγούς γάλακτος . Έως και το 2012 ο τραπεζικός δα- 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ.  

ΥΠΟΧΡ.               

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8.300.351 12.622.981 6.286.341 6.388.286 7.555.807 9.331.000 9.268.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ -34,2% 100,8% -1,6% -15,5% -19,0% 0,7% - 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ  40.863.073 43.580.235 40.089.672 37.536.746 33.071.124 30.527.000 38.450.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ -6,2% 8,7% 6,8% 13,5% 8,3% -20,6% - 

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. 

ΥΠΟΧΡ 2.587.822 3.261.766 3.430.343 2.802.158 3.196.733 200.000 341.000 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ. 51.751.246 59.464.982 49.806.356 46.727.190 43.823.664 40.058.000 48.059.000 

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

       ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.458.321 3.306.114 3.955.617 5.313.536 6.631.672 3.862.000 5.061.000 

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑ-

ΝΕΙΣΜΟΥ 4,6% -16,4% -25,6% -19,9% 71,7% -23,7% - 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. 

ΥΠΟΧΡ. 1.521.922 1.522.518 1.927.168 2.493.604 2.265.331 7.482.000 6.706.000 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡ. 4.980.243 4.828.632 5.882.785 7.807.140 8.897.003 11.344.000 11.767.000 
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νεισμός προερχόταν εξολοκλήρου από την τράπεζα Πειραιώς (πρώην ΑΤΕ).  Το 2013 οι νέοι 

μέτοχοι αιτήθηκαν και ενεργοποίησαν νέα όρια βραχυπρόθεσμης πίστωσης στην Εθνική τρά-

πεζα και την Alpha Bank, τις τράπεζες που είχαν αναλάβει την επίβλεψη του διεθνούς διαγω-

νισμού για την εξαγορά της εταιρίας. 

 Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός από το 2010 έως και το 2013 κινείται ανο-

δικά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας της εταιρίας. Για το 

2014 όμως παρουσίασε μείωση λόγω των αυξημένων πωλήσεων, της σημαντικής μείωσης 

των αποθεμάτων, αλλά και της απόφασης της νέας διοίκησης να μη διανείμει συμπληρωματι-

κή τιμή στους παραγωγούς. Για τους ίδιους λόγους μειωμένα κατά 34% εμφανίζονται και τα 

υπόλοιπα των προμηθευτών για το 2014. Αντίθετα, σημαντική ήταν η αύξηση που παρατη-

ρήθηκε στα υπόλοιπά τους για το 2013 (+100%).  

 

 

4.8.10. Πάγιο Ενεργητικό 
 

Στη χρήση 2014 η νέα διοίκηση αποφάσισε και πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις με 

σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη των πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι επεν-

δύσεις αφορούν κυρίως την παστερίωση και εμφιάλωση γάλακτος και την παραγωγή και συ-

σκευασία γιαούρτης. Θα εξασφαλίσουν την ποιότητα του εξερχόμενου προϊόντος (παστεριω-

μένο γάλα) και την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας. Με τις παραπάνω επενδύσεις 

μπορεί να υποστηριχθεί η αυξημένη ζήτηση και να γίνει επέκταση των πωλήσεων σε αγορές 

του εξωτερικού, όπου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ελληνικό γιαούρτι. Παράλληλα, εντός 
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του 2014 έχουν γίνει ενέργειες για την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στο ABU DABHI, την 

Αυστραλία και την Ολλανδία. Η ολοκλήρωση των ενεργειών και η έναρξη των δραστηριοτή-

των των εταιριών αυτών αναμένεται εντός της χρήσης του 2015. 

 

 

4.8.11 Αποδοτικότητα Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων 

 

Τα ίδια κεφάλαια από το 2011 έως και το 2014 κυμαίνονται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ωστόσο 

τα σημαντικά κέρδη προ φόρων της χρήσης του 2011 οδήγησαν την αποδοτικότητά των ιδίων 

κεφαλαίων στο 11,41%, ενώ τα μειωμένα λειτουργικά κέρδη σε συνδυασμό με τα αυξημένα 

χρηματοοικονομικά έξοδα, βύθισαν την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 1,43% για 

το 2012 και στο 3,8% για το 2013. Για το 2014, τη δεύτερη οικονομική χρήση που ακολού-

θησε την εξαγορά, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κυμαίνεται περί το 7%, αντίστοιχη 

με αυτή των ετών 2008-2010. Αντίστοιχη πορεία ακολουθεί και ο δείκτης αποδοτικότητας 

των συνολικών κεφαλαίων. 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟ- 

ΠΟΙΟΥΜΕΝΑ  

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  

ΠΑΓΙΑ 7.986.655 7.880.400 8.921.744 10.366.958 15.351.142 12.895.000 13.066.000 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2.110.696 73.058 73.058 73.058 73.058 73.000 0 

ΑΫΛΑ ΠΕ-

ΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 157.990 36.415 80.189 106.400 122.162 128.000 89.000 

ΛΟΙΠΑ 1.558.954 1.314.103 1.333.930 1.322.399 1.094.498 5.256.000 5.013.000 

ΣΥΝΟΛΟ  11.814.295 9.303.976 10.408.921 11.868.815 16.640.860 18.352.000 18.168.000 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32.395.133 32.824.086 32.444.203 31.496.220 28.941.586 26.681.000 25.493.000 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ  

ΦΟΡΩΝ 2.360.683 1.246.320 463.617 3.593.989 2.272.322 1.997.000 1.860.000 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑ-

ΛΑΙΩΝ 7,29% 3,80% 1,43% 11,41% 7,85% 7,48% 7,30% 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.126.622 97.117.700 88.133.340 86.030.550 81.662.250 78.083.000 85.319.000 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΩΝ 2,65% 1,28% 0,53% 4,18% 2,78% 2,56% 2,18% 
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4.8.12 Δανειακή Επιβάρυνση 
 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  

(Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο 

παθητικού) 

         

0,64      

         

0,66      

         

0,63      

         

0,63      

         

0,65               0,66      

         

0,70      

ΙΔΙΑ/ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

         

0,57      

         

0,51      

         

0,58      

         

0,58      

         

0,55               0,52      

         

0,43      

 

 

Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρίας διαχρονικά παραμένει στα ίδια επίπεδα χωρίς ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος, ακόμη και μετά την εξαγορά της εταιρίας. Αντίστοιχη εί-

ναι και η σχέση ιδίων προς ξένων κεφαλαίων.  Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρίας θα εξε-

ταστεί αναλυτικότερα στο κεφάλαιο που ακολουθεί, συγκρίνοντας την πορεία της με την α-

ντίστοιχη άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.
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4.8.13 Συγκριτικές Καταστάσεις – Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ 8,96% 8,11% 10,12% 12,05% 18,80% 16,51% 15,31%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2,37% 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,00%

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 0,18% 0,04% 0,09% 0,12% 0,15% 0,16% 0,10%

ΛΟΙΠΑ 1,75% 1,35% 1,51% 1,54% 1,34% 6,73% 5,88%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 13,26% 9,58% 11,81% 13,80% 20,38% 23,50% 21,29%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 22,91% 36,32% 37,42% 27,24% 19,12% 20,02% 20,58%

ΠΕΛΑΤΕΣ  54,27% 44,49% 40,55% 39,90% 46,82% 55,32% 57,06%

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 6,67% 8,34% 9,06% 17,96% 12,53% 0,50% 0,30%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2,90% 1,27% 1,16% 1,10% 1,15% 0,65% 0,77%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 86,74% 90,42% 88,19% 86,20% 79,62% 76,50% 78,71%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 9,31% 13,00% 7,13% 7,43% 9,25% 11,95% 10,86%

ΒΡΑΧΥΠΡΟΣΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 45,85% 44,87% 45,49% 43,63% 40,50% 39,10% 45,07%

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ 2,90% 3,36% 3,89% 3,26% 3,91% 0,26% 0,40%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 58,06% 61,23% 56,51% 54,31% 53,66% 51,30% 56,33%

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 3,88% 3,40% 4,49% 6,18% 8,12% 4,95% 5,93%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. 1,71% 1,57% 2,19% 2,90% 2,77% 9,58% 7,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5,59% 4,97% 6,67% 9,07% 10,89% 14,53% 13,79%

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 36,35% 33,80% 36,81% 36,61% 35,44% 34,17% 29,88%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13,35% 12,25% 13,49% 13,82% 14,56% 13,75% 12,59%

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 19,66% 19,35% 21,33% 5,03% 5,75% 15,90% 13,21%

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 3,34% 2,20% 1,99% 17,76% 15,13% 4,52% 4,08%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36,35% 33,80% 36,81% 36,61% 35,44% 34,17% 29,88%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

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

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ -79,30% -81,90% -84,59% -84,61% -87,07% -86,20% -86,43%

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 20,70% 18,10% 15,41% 15,39% 12,93% 13,80% 13,57%

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,28% 1,33% 1,36% 1,05% 1,02% 1,49% 0,67%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20,98% 19,43% 16,76% 16,44% 13,95% 15,29% 14,25%

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -3,62% -4,16% -4,50% -5,81% -3,51% -2,89% -2,57%

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -7,86% -6,76% -3,63% -3,08% -5,49% -5,82% -5,44%

ΑΛΛΑ  ΕΣΟΔΑ-ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ -2,00% -1,65% -2,13% -0,52% -0,76% -3,13% -0,94%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 7,50% 6,86% 6,51% 7,03% 4,18% 3,45% 5,29%

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ -4,95% -5,36% -5,96% -3,34% -2,18% -1,52% -3,62%

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2,55% 1,50% 0,55% 3,72% 2,01% 1,95% 1,69%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -0,65% -1,30% -0,14% -0,30% 0,23% -0,45% 0,02%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1,90% 0,20% 0,42% 3,42% 2,24% 1,50% 1,70%

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8,54% 8,31% 8,97% 9,56% 6,33% 5,32% 6,89%

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
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Από τους ισολογισµούς των υπό εξέταση ετών, παρατηρούµε ότι το σύνολο του ενεργητικού της 

ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώνεται τη διετία 2012-

2013 και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρίας (µεταβολή 

20,9%) στα έτη αυτά. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε τη διετία 2013-2014 και 2008-2009 

καθοδηγούμενη από τη σημαντική μείωση των αποθεμάτων κατά 42% για τη διετία 2013-2014 

και από τη μείωση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων κατά 11,28% και 10,95% αντίστοιχα  τη 

διετία 2008-2009.  

Το µεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού αποτελούν οι απαιτήσεις κατά πελατών σε ποσοστό 

που κυµαίνεται µεταξύ 40% και 57% περίπου, ενώ ακολουθούν τα αποθέματα σε ποσοστό που 

κυµαίνεται µεταξύ 19% και 37% περίπου. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στις απαιτήσεις 

κατά πελατών τη διετία 2012-2013 (+20,9%), ενώ τα αποθέματα παρουσιάζουν τρεις σημαντικές 

αυξομειώσεις της τάξης του 40%-50% την εξεταζόμενη περίοδο. 

Ο λογαριασµός «τραπεζικά διαθέσιμα» αποτελεί ένα σταθερό ποσοστό του ενεργητικού, γύ-

ρω στο 1%, για τα έξι πρώτα έτη, ενώ αυτό αυξάνεται στο 3% το 2014. Σημαντική είναι η 

μεταβολή του πάγιου ενεργητικού και συγκεκριμένα των επενδύσεων σε ακίνητα τη διετία 2013-

2014 κατά 2εκ. (+2.789%). Για τη διετία 2009-2010 μείωση κατά 79% εμφανίζουν τα λοιπά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία (αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις). Αυξομειώσεις παρουσιάζουν και 

οι λοιποί χρεώστες διάφοροι που οφείλονται στις αυξομειώσεις σε μη κυκλοφορούντα περιουσια-

κά στοιχεία προς πώληση και στις προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων. 

Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας (ξένα και ίδια κεφάλαια) 

αντιστοιχεί στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 39%-45,8%. Η μεγαλύτε-

ρη αύξηση στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό παρουσιάστηκε τη διετία 2010-2011 κατά 13,5%, ενώ η 

μεγαλύτερη μείωση παρουσιάστηκε τη διετία 2008-2009 κατά 20%. Τον βραχυπρόθεσμο δανει-

σμό ακολουθούν τα ίδια κεφάλαια τα οποία κυμαίνονται από 29,9% έως 36,8% του συνολικού 

παθητικού. Οι προμηθευτές της εταιρίας κυμαίνονται από το 7,1% έως το 13% των συνολικών 

υποχρεώσεων της εταιρίας. Εντυπωσιακή αύξηση παρουσίασαν οι προμηθευτές τη διετία 2012-

2013 κατά 100%, ενώ ακολούθησε μείωση κατά 34% την επόμενη διετία.  

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός κυμαίνεται από 3,4%-8,1% του συνολικών υποχρεώσεων της 

εταιρίας παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 72% τη διετία 2009-2010 (+€2,7εκ.). Η 

σημαντικότερη μείωση στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζεται τη διετία 2009-

2010 κατά 69,7% και οφείλεται στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις.  

Εξετάζοντας τις συγκριτικές καταστάσεις των Αποτελεσµάτων Χρήσης, παρατηρούµε ότι τα 

κέρδη προ φόρων µετά τη σημαντική μείωσή τους (µεταβολή -87,1%) την περίοδο 2011-2012 
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ακολουθούν ανοδική πορεία. Η άνοδος την τελευταία διετία είναι περίπου 89%, ενώ τη διετία 

2012-2013 168%. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους τα οποία μετά από 

μείωση κατά 89% την περίοδο 2011-2012 παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση κατά 955% την 

τελευταία διετία.  

Με εξαίρεση τις δύο τελευταίες διετίες, τα περασμένα έτη οι αυξομειώσεις στο κόστος πωλη-

θέντων είναι αντίστοιχες με αυτές των πωλήσεων. Για τη διετία 2012-2013 και 2013-2014 η ορθή 

διαχείριση του κόστους πωληθέντων οδήγησε στη συγκράτησή του, με αποτέλεσμα την αύξηση 

των λειτουργικών κερδών. Τη διετία 2010-2011 ο περιορισμός των εξόδων διάθεσης (προβολής 

και προώθησης) κατά 51% οδήγησε στην αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 44%. Αναφορι-

κά με τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυτά παρουσίαζαν σημαντικές αυξομειώσεις έως και τη  

διετία  2011-2012 οι οποίες κυμαίνονταν από  305% έως 60%. Την τελευταία διετία παρουσιά-

ζουν  σταθεροποιητική τάση.
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4.8.14 Κατάσταση ταμειακών ροών 

Περιγραφή 

2012 2011 

ΑΞΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΞΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Ταμειακές εισροές από κέρδη πριν από υπολογιστικά έξοδα 

αποσβέσεων, προβλέψεων και τόκους 6.187.044,00   45,01%   10.118.156,00   69,64%   

Μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους τόκους   2.930.390,00   21,43%   -3.224.628,81   22,21% 

Μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους φόρους   555.512,00   4,06%   -1.754.663,12   12,08% 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 4.532.599,00 9.550.723,00 32,97% 69,84%   -7.943.117,30   54,70% 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων           -633.768,90   4,36% 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.881.893,00   13,69%   845.579,64   5,82%   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Ταμειακές εισροές από τόκους που εισπράχθηκαν 25.898,00   0,19%   20.810,50   0,14%   

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων                 

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις         157.182,80   1,08%   

Ταμειακές εκροές από εξυπηρέτηση επενδυτικού προγράμ-

ματος   326.363,00   2,39%   -707.228,64   4,87% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 1.119.989,00   8,15%   3.387.358,62   23,31%   

Αγορά ιδίων μετοχών                 

Μισθώσεις   85.038,00   0,62%   -79.787,36   0,55% 

Μείον: ταμειακές εκροές για έμμεσους φόρους (μερισμάτων 

προς κεφαλαιοποίηση)   226.421,00   1,66%   -177.777,23   1,22% 

Σύνολο 13.747.423,00 13.674.447,00 100,00% 100,00% 14.529.087,56 -14.520.971,36 100,00% 100,00% 

72.976,00     8.116,20     
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Περιγραφή 

2014 2013 

ΑΞΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΞΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Ταμειακές εισροές από κέρδη πριν από υπολογιστικά έξοδα 

αποσβέσεων, προβλέψεων και τόκους 7.684.540,00   34,06%   7.484.949,00   47,66%   

Μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους τόκους   4.588.547,00   21,63%   4.455.729,00   28,76% 

Μείον: ταμειακές εκροές για άμεσους φόρους   978.832,00   4,61%   208.221,00   1,34% 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 14.854.077,00   65,82%     2.131.791,00   13,76% 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων   5.040.656,00   23,76%   8.511.011,00   54,94% 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   4.652.531,00   21,93% 5.351.179,00   34,07%   

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Ταμειακές εισροές από τόκους που εισπράχθηκαν 26.254,00   0,12%   21.919,00   0,14%   

Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων   7.317,00   0,03% 6.669,00   0,04%   

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις                 

Ταμειακές εκροές από εξυπηρέτηση επενδυτικού προγράμ-

ματος   1.632.370,00   7,69%   110.306,00   0,71% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ                 

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια   2.564.955,00   12,09% 2.841.060,00   18,09%   

Αγορά ιδίων μετοχών   1.750.000,00   8,25%         

Μισθώσεις           74.997,00   0,48% 

Μείον: ταμειακές εκροές για έμμεσους φόρους (μερισμάτων 

προς κεφαλαιοποίηση)                 

Σύνολο 
22.564.871,00 21.215.208,00 100,00% 100,00% 15.705.776,00 15.492.055,00 100,00% 100,00% 

1.349.663,00     213.721,00     
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Από την εξέταση του ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι για το 2014 ποσοστό 26,24% των 

εκροών αφορά τόκους και φόρους, 7,69% αφορά την εξυπηρέτηση του επενδυτικού προ-

γράμματος της εταιρίας, 12,09% αφορά την εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων, 8,25% αφο-

ρά την αγορά ιδίων μετοχών, ενώ ποσοστό 45,7% αφορά τη λειτουργική δραστηριότητα της 

εταιρείας (απαιτήσεις-υποχρεώσεις). Όσον αφορά τις εισροές της εταιρίας αυτές προέρχονται 

κατά 99,88% από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας. 

Για το 2013 ποσοστό 30,1% των εκροών αφορά τόκους και φόρους, μόλις 0,71% α-

φορά την εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, 0,48% αφορά μισθώ-

σεις, ενώ ποσοστό 68,7% αφορά τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας (αποθέματα-

απαιτήσεις). Όσον αφορά τις εισροές της εταιρίας, αυτές προέρχονται κατά 81,73% από τη 

λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας και κατά 18,09% από την άντληση τραπεζικού δα-

νεισμού. 

Για το 2012 ποσοστό 27,15% των εκροών αφορά τόκους και φόρους, 2,39% αφορά 

την εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, 0,62% αφορά μισθώσεις, ενώ 

ποσοστό 69,84% αφορά τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας (αποθέματα). Όσον α-

φορά τις εισροές της εταιρίας, αυτές προέρχονται κατά 91,66% από τη λειτουργική δραστη-

ριότητα της εταιρίας και κατά 8,15% από την άντληση τραπεζικού δανεισμού. 

Για το 2011 ποσοστό 35,51% των εκροών αφορά τόκους και φόρους, 4,87% αφορά 

την εξυπηρέτηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας, 0,55% αφορά μισθώσεις, ενώ 

ποσοστό 59,07% αφορά τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας (αποθέματα-

απαιτήσεις). Όσον αφορά τις εισροές της εταιρίας, αυτές προέρχονται κατά 75,46% από τη 

λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας, κατά 23,31% από την άντληση τραπεζικού δανει-

σμού και κατά 1,08% από επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. 

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τις εισροές από τη λειτουργική δραστηριότητα της εται-

ρίας αυτές αυξάνονται από 75% για το 2011, σε 92% για το 2012, ενώ το 2013 μειώνονται σε 

82%. Για το 2014 σχεδόν το 100% των εισροών της εταιρίας προέρχεται από τη λειτουργική 

δραστηριότητά της. Αντίστοιχα, εξετάζοντας τις ταμειακές εκροές της εταιρίας παρατηρούμε 

ότι αυτές αφορούν τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρίας κατά 59% για το 2011, κατά 

70% για το 2012, κατά 69% για το 2013 και κατά μόλις 46% για το 2014. 
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4.9 Εξέταση των Οικονομικών Μεγεθών της ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ σε Σύγκριση 

με τον Ανταγωνισμό 

 

Στην παρούσα ενότητα με τη βοήθεια ορισμένων δεικτών θα μελετήσουμε μακροχρόνια την 

πορεία της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ», συγκρίνοντας την πορεία της με την αντίστοιχη άλλων επι-

χειρήσεων του κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τα δημοσιευμένα στοιχεία των εταιριών «ΤΥΡΑΣ», 

«ΟΛΥΜΠΟΣ», «ΜΕΒΓΑΛ», «ΡΟΔΟΠΗ», «ΚΡΙ-ΚΡΙ» και «ΔΩΔΩΝΗ» θα εξετάσουμε για 

μια σειρά πέντε ετών ορισμένους δείκτες και στη συνέχεια θα συγκρίνουμε την πορεία τους, 

τόσο από χρόνο σε χρόνο, όσο και ανταγωνιστικά μεταξύ τους. 

 

4.9.1. Δείκτες Αποδοτικότητας 

 

  

Για την εκτίμηση της απόδοσης χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δείκτες. Αναφορικά με το δείκτη 

απόδοσης μικτού περιθωρίου κέρδους η «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ», καθοδηγούμενη από την αύξη-

ση των πωλήσεών της και την ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους πωληθέντων, παρου-

σιάζει μια σταθερά ανοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα,  για το 2010 ο δείκτης για τη «ΔΩ-

ΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» διαμορφώνεται στο 13%. Η αύξηση που παρατηρείται το 2011 είναι αποτέ-

λεσμα του περιορισμού του κόστους πωληθέντων σε μεγαλύτερο ποσοστό από την πτώση 

των πωλήσεων, με βασικούς άξονες το μειωμένο κόστος α’ υλών και μισθοδοσίας. Η πολιτι-

κή αυτή συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη οδηγώντας σταδιακά σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρ-

δους. Για το 2014 η τιμή του δείκτη ανήλθε σε 21%, ως αποτέλεσμα της συγκράτησης του 

κόστους πωληθέντων συγκριτικά με την αύξηση των πωλήσεων, κυρίως λόγω του μειωμένου 

κόστους μισθοδοσίας κατά 23%.  

MIKTO ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 13% 14% 31% 26% 12% 39% 

2011 15% 11% 26% 23% 13% 37% 

2012 15% 9% 24% 26% 10% 37% 

2013 18% 11% 29% 20% 11% 32% 

2014 21% 14% 29% 22% 12% 24% 
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Αντίθετα, για την «ΚΡΙΚΡΙ» η τιμή του δείκτη κινείται σταθερά πτωτικά, φτάνοντας 

το 2014 στο 24%, παραμένει όμως υψηλότερος από αυτόν της «ΔΩΔΩΝΗ», ο οποίος δια-

μορφώνεται στο 21% για το 2014, η υψηλότερη τιμή της πενταετίας. Για την «ΚΡΙ-ΚΡΙ» τα 

μεγέθη της κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά τόσο από τις αυξήσεις στις τιμές των α’ 

υλών που επέφεραν μείωση του μικτού περιθωρίου, όσο και από τις αυξημένες δαπάνες προ-

ωθήσεων και διαφήμισης, ενώ ταυτόχρονα οι πωλήσεις αυξάνονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό. 

Το 2014 η ανάθεση του συνόλου της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων σε τρίτους λό-

γω της πυρκαγιάς, επέφερε αύξηση του κόστους παραγωγής κατά 15% περίπου για την «ΚΡΙ-

ΚΡΙ», με αντίστοιχη επιβάρυνση στα μεγέθη της κερδοφορίας.  

Ο δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία για τις «ΤΥΡΑΣ», «Ο-

ΛΥΜΠΟΣ», «ΜΕΒΓΑΛ» και  «ΡΟΔΟΠΗ» λόγω αυξομειώσεων τόσο στις πωλήσεις, όσο 

και στο κόστος πωληθέντων, με τον «ΟΛΥΜΠΟ» και την «ΚΡΙΚΡΙ» να έχουν διαχρονικά το 

υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους. Ως συνέπεια της αποτελεσματικής στρατηγικής, της 

γενικότερης αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων, αλλά και του εξορθολογισμού των εξό-

δων της, η «ΔΩΔΩΝΗ» κατάφερε να αυξήσει το μικτό περιθώριο κέρδους της από 13% το 

2010 σε 21% το 2014%, τη στιγμή που για τις ανταγωνίστριες εταιρίες ο δείκτης παραμένει 

στα ίδια επίπεδα ή κινείται πτωτικά. 
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Εξετάζοντας το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους παρατηρούμε ότι παρουσιάζει μια πτω-

τική πορεία για όλες τις εξεταζόμενες εταιρίες έως τη διετία 2013-2014, οπότε φαίνεται να 

ανακάμπτει. Η πτωτική αυτή πορεία αποδίδεται στη γενικότερη οικονομική κατάσταση που 

επικρατεί στη χώρα (μείωση πωλήσεων, προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες), στα αυξημένα 

έξοδα διάθεσης και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Διαφορετική είναι η πορεία του 

δείκτη για την «ΚΡΙ-ΚΡΙ», η οποία για το 2014 φαίνεται να επηρεάστηκε από την πυρκαγιά 

της 24/12/2013 στις εγκαταστάσεις των γαλακτοκομικών, με αποτέλεσμα ο δείκτης να παρα-

μένει στο χαμηλότερο επίπεδο της εξεταζόμενης πενταετίας.  

Αναφορικά με τη «ΔΩΔΩΝΗ», για το 2011 αποτέλεσμα του περιορισμού των εξόδων 

προβολής της εταιρίας, του κόστους μισθοδοσίας, του κόστους α’ και βοηθητικών υλών και 

των διαφόρων εξόδων λειτουργίας και προώθησης ήταν η αύξηση του καθαρού περιθωρίου 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ  

ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 2% 5% 9% -5% -0,4% 6% 

2011 3% 3% 3% -4% 3% 6% 

2012 0% 0% 0% -4% 2% 8% 

2013 0% -1% 6% -9% 4% 7% 

2014 2% 5% 5% -6% 3% 5% 
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κέρδους στο 3% από 2% για το 2010. Για το 2012 ο δείκτης φτάνει στο 0% λόγω των αυξη-

μένων λειτουργικών εξόδων και  κυρίως των αυξημένων κατά 54% χρηματοοικονομικών ε-

ξόδων. Το 2013, υπό τις αποφάσεις της νέας διοίκησης, τα κέρδη προ φόρων αρχίζουν να α-

νακάμπτουν παρουσιάζοντας αύξηση 169% (+780χιλ.) με τις πωλήσεις να διατηρούνται στα 

επίπεδα με το 2012. Ωστόσο, ο δείκτης παραμένει στο 0% λόγω του φόρου εισοδήματος 

(+960χιλ.). Το 2014 το σημαντικά βελτιωμένο περιθώριο μικτό κέρδους και η ορθολογικότε-

ρη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρ-

δους στο 2% 

Συνοψίζοντας, διαχρονικά, ο «ΟΛΥΜΠΟΣ» και η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» παρουσιάζουν τη με-

γαλύτερη αποδοτικότητα, όπως επιβεβαιώνει ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους, ενώ τα 

θετικά αποτελέσματα της νέας διοίκησης της «ΔΩΔΩΝΗ» αρχίζουν να διαφαίνονται το 2014. 

Για τη «ΜΕΒΓΑΛ» ο δείκτης λαμβάνει διαχρονικά αρνητική τιμή. 

 

 

Από την παρατήρηση του δείκτη απόδοσης συνολικών περιουσιακών στοιχείων συμπεραί-

νουμε ότι ο «ΟΛΥΜΠΟΣ», η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» και η «ΔΩΔΩΝΗ» επιδεικνύουν διαχρονικά υψη-

λότερες τιμές για τον εν λόγω δείκτη, χαρακτηρίζοντας σωστή για τη διοίκησή τους την από-

φαση για τη συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων, αλλά και 

τη δέσμευση νέων κεφαλαίων, συγκριτικά με τις λοιπές εξεταζόμενες εταιρίες.  

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ROA) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φό-

ρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμά-

των ΕΒΙΤ/ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 5,77% 4,48% 11,52% -3,04% 4,24% 7,40% 

2011 7,90% 3,92% 6,25% -1,40% 4,60% 7,14% 

2012 6,14% 1,95% 3,72% -1,03% 4,01% 12,14% 

2013 5,85% 1,79% 9,92% -5,41% 7,63% 8,80% 

2014 7,77% 6,86% 8,90% -1,80% 7,11% 6,47% 
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Πιο συγκεκριμένα,  για τη «ΔΩΔΩΝΗ» η αύξηση του ΕΒΙΤ κατά 44% (αποτέλεσμα 

του περιορισμού των εξόδων προβολής της εταιρίας, του κόστους μισθοδοσίας, του κόστους 

α’ και βοηθητικών υλών και των διαφόρων εξόδων λειτουργίας και προώθησης), έναντι 5% 

του ενεργητικού οδήγησε σε αύξηση του δείκτη ROA από 5,77% σε 7,90% για το 2011. Για 

το 2012 η μείωση του ΕΒΙΤ κατά 20% σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργητικού κατά 

2% οδήγησαν σε μείωση του δείκτη στο 6,14%. Για το 2013 η μεγαλύτερη αύξηση του ενερ-

γητικού, σε σχέση με αυτή του ΕΒΙΤ μείωσαν ακόμη περισσότερο το δείκτη. Αντίθετα, για το 

2014, η απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων βελτιώνεται φτάνοντας το 7,77% 

καθοδηγούμενη από τη σημαντική μείωση του ενεργητικού και πιο συγκεκριμένα  των απο-

θεμάτων κατά €15εκ., αλλά και από την αύξηση του ΕΒΙΤ κατά 22%, ως αποτέλεσμα της αύ-

ξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 21%.  

Συγκριτικά, για το 2014, ο «ΟΛΥΜΠΟΣ» παρουσιάζει την υψηλότερη αποδοτικότη-

τα (8,9%), με τη «ΔΩΔΩΝΗ» να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 7,77% και τη «ΡΟΔΟΠΗ» 

στην τρίτη θέση. Για την «ΚΡΙΚΡΙ», η καταστροφή του 2013 στις εγκαταστάσεις της επηρέ-

ασε και την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της. Για τη «ΜΕΒΓΑΛ» η α-

πόδοση των περιουσιακών στοιχείων παραμένει διαχρονικά αρνητική. Διακυμάνσεις παρου-

σιάζει ο δείκτης ROA για την «ΤΥΡΑΣ» και τη «ΡΟΔΟΠΗ». 
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Από την εξέταση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων παρατηρούμε ότι διαχρονικά την 

υψηλότερη αποδοτικότητα παρουσιάζουν τα ίδια κεφάλαια της «ΔΩΔΩΝΗ» και της «ΟΛΥ-

ΜΠΟΣ». Η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» και η «ΡΟΔΟΠΗ» ακολουθούν. Σημαντική μεταβολή εμφανίζει ο 

δείκτης για την «ΤΥΡΑΣ» για το 2014 που οφείλεται στην αύξηση του μικτού περιθωρίου 

κέρδους. Διακυμάνσεις από έτος σε έτος παρουσιάζει η «ΜΕΒΓΑΛ», για την οποία ο δείκτης 

διαμορφώνεται σε -25% για το 2013, έναντι +27% για το 2014. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 

τόσο στη μείωση κατά 47% των ιδίων κεφαλαίων λόγω των ζημιών εις νέον, όσο και στα 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕ-

ΦΑΛΑΙΩΝ ROE  

Κέρδη / (Ζημίες) προ φό-

ρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμά-

των και αποσβέσεων 

ΕΒΙΤDA/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 25% 10% 32% 3% 35% 12% 

2011 29% 9% 20% 8% 12% 11% 

2012 23% 4% 12% 11% 11% 18% 

2013 21% 4% 25% -25% 17% 15% 

2014 24% 14% 21% 27% 18% 12% 
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κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων που 

παρουσίασε η εταιρία στη χρήση του 2014 €1.995χιλ., έναντι ζημιών €3.342 για το 2013.  

Για τη «ΔΩΔΩΝΗ» οι μεταβολές του δείκτη καθορίζονται από τις μεταβολές του Ε-

ΒΙΤDA, καθώς τα ίδια κεφάλαια δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. 

Διαχρονικά, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων χαρακτηρίζεται ικανοποιητική καθώς 

λαμβάνει υψηλές τιμές για την εξεταζόμενη πενταετία με μικρές διακυμάνσεις, αλλά και διότι 

συγκριτικά με τις λοιπές εξεταζόμενες εταιρίες παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή μαζί με την 

«ΟΛΥΜΠΟΣ». 

 

4.9.2. Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 
 

 

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ /  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ  ΜΕΒΓΑΛ  ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 1,82 1,29 1,77 3,03 7,2 0,61 

2011 1,72 1,35 2,12 3,68 1,59 0,60 

2012 1,72 1,20 2,08 5,22 1,78 0,50 

2013 1,96 1,18 1,48 9,06 1,24 0,71 

2014 1,75 1,05 1,32 16,95 1,57 0,81 
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Για την εκτίμηση της δανειακής επιβάρυνσης χρησιμοποιήθηκαν ο δείκτης Ξένα Κεφά-

λαια/Ίδια Κεφάλαια και ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης. Διαχρονικά η δανειακή επιβάρυν-

ση όπως προκύπτει από την εξέταση των δύο προαναφερθέντων δεικτών παραμένει σχετικά 

σταθερή για τις εξεταζόμενες εταιρίες, πλην της «ΜΕΒΓΑΛ».  

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με το δείκτη ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

η «ΚΡΙΚΡΙ» παρουσιάζει διαχρονικά το χαμηλότερο δείκτη, με την «ΤΥΡΑΣ» να ακολουθεί, 

ενώ η τιμή του δείκτη για τη «ΔΩΔΩΝΗ» κυμαίνεται σε μέσα επίπεδα σε σύγκριση με τις 

εξεταζόμενες εταιρίες. Την υψηλότερη τιμή λαμβάνει ο δείκτης για τη «ΜΕΒΓΑΛ» για την 

οποία παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια. Για το 2013 αυτά μειώθηκαν 

κατά 54%, ενώ για το 2014 μειώθηκαν κατά 47% λόγω των ζημιών εις νέον. 

Για τη «ΔΩΔΩΝΗ» η τιμή του δείκτη ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ κα-

θορίζεται κυρίως από τις μεταβολές των ξένων κεφαλαίων, καθώς τα ίδια κεφάλαια παραμέ-

νουν διαχρονικά σχετικά σταθερά. Η αύξηση που παρατηρείται το 2013 οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρίας προς τους προμηθευτές της κατά 100% 

(+€6εκ.), ενώ για το 2014 η μείωση που παρατηρείται οφείλεται στη μείωση των υποχρεώ-

σεων της εταιρίας προς τους προμηθευτές της, αλλά στις μειωμένες βραχυπρόθεσμες τραπε-

ζικές της υποχρεώσεις, λόγω των αυξημένων πωλήσεων, της σημαντικής μείωσης των απο-

θεμάτων, αλλά και της απόφασης της νέας διοίκησης να μη διανείμει συμπληρωματική τιμή 

στους παραγωγούς γάλακτος. 

 

ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(Συνολικός Δανει-

σμός/Ενεργητικό) 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ  MEBΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 0,49 0,42 0,50 0,41 0,87 0,04 

2011 0,50 0,40 0,49 0,43 0,20 0,09 

2012 0,50 0,35 0,47 0,40 0,18 0,10 

2013 0,48 0,35 0,44 0,48 0,33 0,13 

2014 0,50 0,33 0,39 0,52 0,35 0,16 

 

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης επιβεβαιώνει ότι η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» παρουσιάζει σταθερά και 

διαχρονικά τη μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με τις λοιπές εξεταζόμενες εταιρίες, με τις 

«ΡΟΔΟΠΗ» και «ΤΥΡΑΣ» να ακολουθούν, ενώ ο δείκτης για τις «ΟΛΥΜΠΟΣ», 

«ΜΕΒΓΑΛ» και «ΔΩΔΩΝΗ» κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. 
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Πιο συγκεκριμένα, για τη «ΔΩΔΩΝΗ» η τιμή του δείκτη κυμαίνεται διαχρονικά στα ίδια επί-

πεδα, καθώς οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο συνολικό τραπεζικό δανεισμό αντι-

σταθμίζονται από αντίστοιχες αυξομειώσεις στο σύνολο του ενεργητικού. Για το 2013 η αύ-

ξηση του τραπεζικού δανεισμού κατά 6,45%, συνοδεύτηκε από αύξηση του ενεργητικού κατά 

10%, ενώ για το 2014 η μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά 5,47% συνοδεύτηκε από 

μείωση του ενεργητικού κατά 8%. Οι παραπάνω αυξομειώσεις τόσο στο ενεργητικό, όσο και 

στις τραπεζικές υποχρεώσεις επηρεάζονται σημαντικά από την πολιτική αποθεματοποίησης 

της εταιρίας και τις εκάστοτε ανάγκες χρηματοδότησης που τη συνοδεύουν. 

 

Λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους που υποδει-

κνύει μια σχετική σταθερότητα της αποδοτικότητας για τη «ΔΩΔΩΝΗ», αλλά και το 

δείκτη μεικτού περιθωρίου κέρδους που υποδεικνύει μια αυξανόμενη αποδοτικότητα 

για την εταιρία, συμπεραίνουμε ότι με εξαίρεση την «ΚΡΙ-ΚΡΙ», μεγαλύτερος βαθμός 

δανειακής επιβάρυνσης είναι περισσότερο αποδεκτός για τη «ΔΩΔΩΝΗ», καθώς συνο-

δεύεται από μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με τις λοιπές εξεταζόμενες εταιρίες. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙ-ΚΡΙ 

2010 0,20 0,66 0,70 0,42 0,66 0,51 

2011 0,14 0,62 0,68 0,38 0,66 0,44 

2012 0,12 0,67 0,61 0,36 0,56 0,39 

2013 0,10 0,66 0,64 0,44 0,59 0,25 

2014 0,13 0,65 0,62 0,43 0,50 0,54 

 

Από την συγκριτική εξέταση του δείκτη παγιοποίησης περιουσίας παρατηρούμε ότι με εξαί-

ρεση τη «ΔΩΔΩΝΗ» και τη «ΜΕΒΓΑΛ», οι λοιπές εξεταζόμενες εταιρίες είναι εντάσεως 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, αναμενόμενο δεδομένου ότι είναι βιομηχανικές και όχι ε-

μπορικές εταιρίες. Η «ΔΩΔΩΝΗ» χαρακτηρίζεται εντάσεως κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων πιστώσεων προς τους πελάτες της  και των υψηλών 

αποθεμάτων που διατηρεί. Για το 2014 ο δείκτης λαμβάνει υψηλότερη τιμή λόγω των επεν-

δύσεων στις οποίες προέβη η εταιρία, της μείωσης των αποθεμάτων  και των νέων εμπορικών 

συμφωνιών που σύναψε με μικρότερες πιστώσεις. 

Ο δείκτης δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος για τις εξετα-

ζόμενες εταιρίες με εξαίρεση την «ΚΡΙ-ΚΡΙ» για την οποία ο δείκτης παρουσιάζει μείωση για 

το 2013 που αποδίδεται στην καταστροφή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά και αύξηση για το 2014 

λόγω της αύξησης στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια κατά €22εκ. 

 

4.9.3. Δείκτες Ρευστότητας 
 

 

Για την εκτίμηση της ρευστότητας, που είναι ενδεικτική της χρηματοοικονομικής θέσης των 

επιχειρήσεων και εκφράζει την ικανότητα τους να αντεπεξέλθουν στις βραχυπρόθεσμες υπο-

χρεώσεις τους, χρησιμοποιήσαμε το δείκτη κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας, αλλά 

και τα κεφάλαιο κίνησης. 

Από την παρατήρηση των τιμών που λαμβάνει ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας συ-

μπεραίνουμε ότι η «ΚΡΙ-ΚΡΙ» και η «ΔΩΔΩΝΗ» διαχρονικά παρουσιάζουν υψηλή κυκλο-

φοριακή ρευστότητα άνω του 1,5, ενώ τη διετία 2013 και 2014 ικανοποιητικές τιμές εμφανί 

ζουν και οι «ΤΥΡΑΣ», «ΟΛΥΜΠΟΣ» και «ΡΟΔΟΠΗ». Η αύξηση που παρατηρείται στις 

εταιρίες αυτές για το 2013 και 2014 οφείλεται στη σημαντική μείωση του βραχυπρόθεσμου 
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τραπεζικού δανεισμού, αλλά και των εμπορικών υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Η 

«ΜΕΒΓΑΛ» διαχρονικά αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

από τη ρευστοποίηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της, με το δείκτη να 

λαμβάνει τιμές μικρότερες της μονάδας.  

 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ  

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

(KΠΣ/ΒΥ) 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 1,48 1,59 1,04 0,88 0,43 2,34 

2011 1,59 1,17 0,75 0,83 0,64 2,80 

2012 1,56 0,97 0,83 0,81 0,85 3,59 

2013 1,48 1,68 1,20 0,67 2,15 3,00 

2014 1,49 1,51 1,18 0,64 1,55 1,49 

 
 

  

 

Για την «ΚΡΙΚΡΙ» η κυκλοφοριακή ρευστότητα την τετραετία 2010-2014 διαμορφώνεται πε-

ρί το 2,5-3, υποδηλώνοντας πιθανώς κακή διαχείριση των ταμειακών ρευστών, των απαιτή-

σεων κλπ. Ωστόσο, για το 2014 ο δείκτης μειώνεται σε 1,49, λόγω της αύξησης του βραχυ-

πρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, της επέκτασης των εμπορικής πίστωσης από 

τους προμηθευτές της, αλλά και την ταυτόχρονη και υψηλότερη μείωση των εμπορικών πι-

στώσεων προς τους πελάτες της, σε συνδυασμό με τη μείωση των τραπεζικών διαθεσίμων.   
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Όσον αφορά τη «ΔΩΔΩΝΗ», οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό συνοδεύονται από ακόλουθες αυξομειώσεις στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με 

αποτέλεσμα η τιμή του δείκτη διαχρονικά να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. 

 

ΑΜΕΣΗ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

(ΚΠΣ-Αποθέματα)/ΒΥ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 1,13 0,75 0,86 0,70 0,24 1,89 

2011 1,09 0,62 0,67 0,69 0,37 2,27 

2012 0,90 0,57 0,76 0,66 0,56 2,89 

2013 0,88 0,92 1,10 0,53 1,33 2,68 

2014 1,10 0,77 1,08 0,48 1,36 1,12 

 

 

 

Λόγω των υψηλών αποθεμάτων που εμφανίζουν ορισμένες από τις εξεταζόμενες εταιρίες και 

λόγω της δυσκολίας ρευστοποίησης που ενδεχομένως παρουσιάσουν αυτά, εξετάσαμε και το 

δείκτη άμεσης ρευστότητας. Για την «ΚΡΙ-ΚΡΙ» ο δείκτης διαχρονικά και συγκριτικά με τις 

λοιπές εταιρίες λαμβάνει την υψηλότερη τιμή, με εξαίρεση το 2014, άνω του 2, εξασφαλίζο-

ντας υψηλό περιθώριο ασφαλείας στους βραχυπρόθεσμους δανειστές της επιχείρησης. Υπάρ-

χει το ενδεχόμενο ο δείκτης να παίρνει τιμή μεγαλύτερη της απαιτούμενης για την εταιρία, 
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οπότε πιθανώς να γίνεται λόγος για κακή διαχείριση των ταμειακών ρευστών, των απαιτήσε-

ων κλπ.  

Εξετάζοντας την άμεση ρευστότητα των λοιπών εταιριών παρατηρούμε ότι ο δείκτης 

διαχρονικά λαμβάνει την πιο ικανοποιητική τιμή για τη «ΔΩΔΩΝΗ» και ιδιαίτερα για τα έτη 

2010, 2011 και 2014, δίνοντάς της τη δυνατότητα να ανταποκριθεί βραχυπρόθεσμα στις υπο-

χρεώσεις της. Για το 2012 και το 2013 η μείωση που παρατηρείται στην τιμή του δείκτη ο-

φείλεται αφενός στην αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού  και των υποχρεώσεων προς 

τους προμηθευτές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας της 

εταιρίας λόγω της υψηλής αποθεματοποίησης στην οποία προέβη, και αφετέρου στη μείωση 

των απαιτήσεων της εταιρίας από προκαταβολές και την επέκταση της εμπορικής πίστωσης 

προς τους πελάτες της. Για το 2014, οι αυξημένες πωλήσεις, η σημαντική μείωση των αποθε-

μάτων και της ανάγκης ρευστότητας που τα συνοδεύει και η απόφασης της νέας διοίκησης να 

μη διανείμει συμπληρωματική τιμή στους παραγωγούς με αποτέλεσμα να  εμφανίζονται και 

τα υπόλοιπα των προμηθευτών μειωμένα κατά 34%  διαμόρφωσε την τιμή του δείκτη άμεσης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 1,1. 

Για τις εταιρίες «ΤΥΡΑΣ» και «ΜΕΒΓΑΛ» διαφαίνεται διαχρονικά αδυναμία κάλυ-

ψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοι-

χεία τους. Για τα έτη 2010-2012 αντίστοιχη αδυναμία εμφανίζουν και οι «ΟΛΥΜΠΟΣ» και 

«ΡΟΔΟΠΗ», οι οποίες ωστόσο τη διετία 2013-2014 βελτίωσαν την τιμή του δείκτη, οπότε 

λαμβάνει πλέον τιμή μεγαλύτερη της μονάδας.   

 

 Από την εξέταση του κεφαλαίου κίνησης παρατηρούμε ότι διαχρονικά η «ΔΩΔΩΝΗ» πα-

ρουσιάζει θετικό και σχετικά σταθερό κεφάλαιο κίνησης, περίπου €20-25εκ. με την «ΚΡΙ-

ΚΡΙ» να ακολουθεί, σε αντίθεση με τις λοιπές εταιρίες, για τις οποίες ο δείκτης παρουσιάζει 

διακυμάνσεις ή λαμβάνει αρνητική τιμή, φανερώνοντας έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 21.197.728 20.634.100 1.463.129 -14.548.000 -9.677.275 12.138.546 

2011 23.890.964 9.678.836 -15.860.881 -22.421.000 -4.880.084 17.037.217 

2012 25.866.390 -1.710.150 -11.788.003 -27.874.000 -2.327.166 21.466.663 

2013 26.311.105 21.370.135 8.164.495 -37.679.000 5.826.163 30.396.521 

2014 25.561.080 18.644.018 8.144.283 -40.786.000 5.514.483 10.634.840 
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ικανοποίησης των βραχυπρόθεσμων πιστωτών τους. Διαχρονικά για τη «ΜΕΒΓΑΛ» το κε-

φάλαιο κίνησης λαμβάνει αρνητική τιμή η οποία αυξάνεται, ενώ οι «ΟΛΥΜΠΟΣ» και «ΡΟ-

ΔΟΠΗ» κατάφεραν να παρουσιάσουν θετικό κεφάλαιο κίνησης τη διετία 2013-2014. Η 

«ΤΥΡΑΣ» με εξαίρεση το 2012 παρουσιάζει θετικό κεφάλαιο κίνησης που διαμορφώνεται 

περίπου σε €19-20εκ. και ανταγωνίζεται αυτό της «ΔΩΔΩΝΗ». 

 

 

 

4.9.4. Δείκτες Δραστηριότητας 
 

 

ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙ-

ΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(Μέσος όρος απαιτήσεων / 

ημερήσιες πωλήσεις) 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 150 70 88 148 30 112 

2011 135 77 87 166 35 117 

2012 150 87 106 192 62 99 

2013 171 80 108 191 54 121 

2014 178 60 93 163 54 122 
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Από την εξέταση του δείκτη «μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων» παρατηρούμε πολύ με-

γάλη διακύμανση στις ημέρες εισπραξιμότητας από εταιρία σε εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, 

από 54 και 60 ημέρες για το 2014 για τη «ΡΟΔΟΠΗ» και την «ΤΥΡΑΣ» αντίστοιχα, έως 163 

και 178 ημέρες  για τη «ΜΕΒΓΑΛ» και τη «ΔΩΔΩΝΗ». Διαχρονικά, για κάθε εταιρία παρα-

τηρούμε μία διακύμανση 30 και 40 ημερών, με τη μεγαλύτερη μέση περίοδο εισπραξιμότητας 

για όλες τις εταιρίες να παρατηρείται από το 2012 και έπειτα. Για το 2014 η «ΤΥΡΑΣ», η 

«ΟΛΥΜΠΟΣ» και η «ΜΕΒΓΑΛ» κατάφεραν να περιορίσουν τις πιστώσεις προς τους πελά-

τες τους σε σχέση με την τελευταία τριετία, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο  για την «Κρι-Κρι» και 

ιδιαίτερα για τη «ΔΩΔΩΝΗ», της οποίας η πίστωση εκτοξεύθηκε στις 178 ημέρες, που απο-

τελεί τη μεγαλύτερη πίστωση για την πενταετία. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το προϊόν που δια-

θέτουν στους πελάτες τους οι εξεταζόμενες εταιρίες, και ιδιαίτερα το γάλα, θεωρείται είδος 

πρώτης ανάγκης, θα ανέμενε κάποιος ο δείκτης να λαμβάνει μικρότερες τιμές, όπως αυτό 

συμβαίνει με την «ΡΟΔΟΠΗ» και την «ΤΥΡΑΣ».  

Ειδικότερα για τη «ΔΩΔΩΝΗ», να σημειωθεί ότι το 45% των εμπορικών της απαιτή-

σεων προέρχεται από έναν και μόνο «στρατηγικό» πελάτη. Η εταιρία βρίσκεται σε συνεχείς 

συζητήσεις με τον πελάτη με σκοπό τη συμφωνία πάνω σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα 

αποπληρωμής, ενώ πλέον ο συγκεκριμένος πελάτης αγοράζει τοις μετρητοίς ή με την προ-

σκόμιση μόνον επιταγών πελατείας του. Ταυτόχρονα, η εταιρία προέβη σε σύναψη νέων ε-

μπορικών συμφωνιών με υπεραγορές, με κύριο σκοπό τη διασφάλιση πληρωμής απευθείας 

από τις υπεραγορές και όχι μέσω τρίτων, βελτιώνοντας σημαντικά τους όρους πίστωσης.   
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ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟ-

ΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  

(Κόστος πωλήσεων / μέσα 

αποθέματα) 

ΔΩΔΩΝΗ ΤΥΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΡΟΔΟΠΗ ΚΡΙΚΡΙ 

2010 6,0 3,5 16,5 6,5 7,0 6,4 

2011 4,2 3,6 18,0 7,1 8,2 6,4 

2012 2,5 4,4 23,0 6,4 8,7 6,7 

2013 2,0 4,8 26,8 6,1 20,4 8,6 

2014 2,6 4,7 26,3 5,6 24,8 9,0 

 

 

 

Από την παρατήρηση του δείκτη «κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων» παρατηρούμε ότι 

υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που λαμβάνει από εταιρία σε εταιρία, αλλά και 

διαχρονικά για τις ίδιες εταιρίες. Εξετάζοντας το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμά-

των για τη «ΡΟΔΟΠΗ» παρατηρούμε ότι έχει εντυπωσιακή μεταβολή από 7 έως 9 φορές για 

την τριετία 2010-2012, σε 20 και 24 φορές για το 2013 και 2014. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στα πολύ χαμηλά αποθέματα που διατηρεί πλέον η εταιρία (€1,8εκ. για το 2014 ένα-

ντι €4εκ. για το 2012) και στην ταυτόχρονη αύξηση του κόστους πωληθέντων. Βάσει των δη-

μοσιευμένων οικονομικών στοιχείων, για λόγους ορθότερης απεικόνισης και ομοιογένειας 

των κονδυλίων, τα χρηματικά ποσά που δίδονται στους προμηθευτές πρώτων υλών ως προ-



 

    87 

 

καταβολές για την αγορά τους, δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο κονδύλι «Αποθέματα», 

αλλά στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις». Κατά συνέπεια, για το 2013 η τιμή του δείκτη πριν 

την αναμόρφωση των κονδυλίων, διαμορφωνόταν σε 8,86 φορές. 

Για την εταιρία «ΟΛΥΜΠΟΣ», η διαφοροποίηση που παρατηρείται οφείλεται στο 

αυξημένο από έτος σε έτος κόστος πωληθέντων, αλλά και στην αντίστοιχη αναμόρφωση με 

τη «ΡΟΔΟΠΗ» που πραγματοποίησε η εταιρία στο κονδύλι «Αποθέματα». Για το 2013 η τι-

μή του δείκτη πριν την αναμόρφωση των αποθεμάτων, διαμορφωνόταν σε 21,9 φορές. 

Συγκριτικά, διαπιστώνουμε ότι την υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

παρουσιάζει η «ΟΛΥΜΠΟΣ» (πολύ χαμηλά αποθέματα σε σχέση με το κόστος πωληθέ-

ντων), ακολουθεί η «ΡΟΔΟΠΗ», η «ΚΡΙΚΡΙ» και η «ΜΕΒΓΑΛ», ενώ η «ΔΩΔΩΝΗ» πα-

ρουσιάζει το χαμηλότερο δείκτη. 

Ειδικότερα για τη «ΔΩΔΩΝΗ», η τιμή του δείκτη καθορίζεται από την αποθεματο-

ποίηση στην οποία προέβη η εταιρία τα τελευταία έτη, στα πλαίσια των συμφωνιών με τους 

παραγωγούς γάλακτος για πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τους ως κοινωνική πολιτική, 

με αποτέλεσμα να βρεθεί με πλεονάζουσα πρώτη ύλη, η οποία διατέθηκε εξ ολοκλήρου για 

την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Η εταιρία διατήρησε την παραγωγή της με αποτέλε-

σμα τη συσσώρευση πλεοναζόντων αποθεμάτων, με παράλληλη μείωση των πωλήσεών της. 

Το 2014, η αύξηση των πωλήσεων, αλλά και η μεταπώληση πλεοναζόντων ποσοτήτων γάλα-

κτος σε ανταγωνίστριες εταιρίες του κλάδου κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, οδήγησαν σε μείω-

ση ων αποθεμάτων κατά 40% περίπου και σε μικρή βελτίωση του δείκτη. 

   

4.10. Ωφελημένοι και Μη από την Εξαγορά 
 

Η εξαγορά της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» από το fund «Strategic Initiative Capital Partners RBS» 

αναμενόταν να δημιουργήσει οφέλη για την εταιρία, για τους προμηθευτές της, τους πελάτες 

και το προσωπικό της, αλλά συνοδεύεται και από ορισμένα μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τον 

αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ», κύριο Μιχάλη Παναγιωτάκη, 

από την αλλαγή της μετοχικής της σύνθεσης, η εταιρία διατήρησε την πρωτιά της σε πωλή-

σεις στη φέτα στην εγχώρια αγορά, διπλασίασε το μερίδιο αγοράς στη γιαούρτη, διατήρησε 

τις υψηλές πωλήσεις στο φρέσκο γάλα και εισήγαγε στην αγορά νέα προϊόντα. Μέρος της 

ανάπτυξής της προέρχεται από τις εξαγωγές, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αναδιάρθρωσης του 

δικτύου διανομής, εκκίνησης συνεργασιών σε νέες χώρες, αλλά και ενδυνάμωσης των ήδη 

καλών συνεργασιών.  
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Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού του προσωπικού που απασχολεί η 

γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, από 324 άτομα στα τέλη της χρήσης του 2013 στα 352 άτο-

μα στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Βέβαια, πριν την εξαγορά ο αριθμός προσωπικού που 

απασχολούσε η εταιρία ήταν μεγαλύτερος, κινούμενος ωστόσο μειωτικά. Το 2008 οι εργαζό-

μενοι ήταν 443, ενώ το 2012 έφτασαν τους 369. Παράλληλα, προχωρά η συνολική αναβάθμι-

ση της εταιρίας με προσλήψεις νέων επιστημόνων και καταρτισμένων στελεχών της αγοράς, 

Ελλήνων και ξένων, και η επένδυση σε νέες τεχνολογίες ύψους €3,5εκ. για τον εκσυγχρονι-

σμό της εταιρίας. Στα πλαίσια αυτής της επένδυσης ιδρύθηκε η  “Ακαδημία της Δωδώνης” 

για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση δεξιοτήτων, αλ-

λά και την εύρεση νέων ταλέντων.  

Σύμφωνα με τον κ. Βιτάλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η «Δωδώνη» 

με την πολιτική που ακολουθεί προσπαθεί να διασφαλίσει τις τιμές παραγωγού σε αξιοπρεπή 

επίπεδα. Έως και το 2012 η εταιρία συνήθιζε να διανέμει συμπληρωματική τιμή στους παρα-

γωγούς επί της συνολικής εισκόμισης γάλακτος, με αποτέλεσμα οι συνεργαζόμενοι με την 

εταιρία γαλακτοπαραγωγοί να αποκτούν επιπλέον εισόδημα από τη διαφορά των τιμών έναντι 

του ανταγωνισμού. Από το 2013 και έπειτα η εταιρία στα πλαίσια της διατήρησης της αντα-

γωνιστικότητας μέσω της μείωσης του παραγωγικού κόστους, αλλά και της διασφάλισης της 

ρευστότητας, δεν διένειμε συμπληρωματική τιμή στους παραγωγούς επί της συνολικής ει-

σκόμισης γάλακτος. Από την άλλη πλευρά, κράτησε σταθερές τις τιμές πρόβειου και γίδινου 

γάλακτος στα επίπεδα του 2013 σε αντίθεση με τις περισσότερες εταιρίες του κλάδου, ανα-

προσαρμόζοντας την πολιτική της σχετικά με την τιμή αγοράς της πρώτης ύλης στο αιγοπρό-

βειο γάλα.  

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της 

αγοραπωλησίας αλλά και ορισμένες αρνητικές αρχικά αντιδράσεις από τους παλαιούς συνε-

ταιριστές, οι κινήσεις της εταιρίας και τα αποτελέσματα αυτών έπεισαν τους εργαζόμενους, 

την τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς γάλακτος ότι οι Ρώσοι επενδυτές είναι εγγυητές 

του μέλλοντος της εταιρίας και όχι απειλή για αυτούς. Οι δύο πλευρές κατάφεραν να οικοδο-

μήσουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Σήμερα όχι μόνον επικρατεί κλίμα εργασιακής ειρήνης, αλ-

λά και αισιοδοξίας, χάρη στην άνοδο των πωλήσεων και των εξαγωγών. 

Οι πελάτες από την πλευρά τους είναι κερδισμένοι λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ΔΩ-

ΔΩΝΗ» κρατάει χαμηλά τις τιμές των προϊόντων της για τον καταναλωτή μέσω προωθητι-

κών ενεργειών στις αλυσίδες υπεραγορών, με τις οποίες πλέον συνάπτει η ίδια τις εμπορικές 

της συμφωνίες και δε διανέμει τα προϊόντα της μέσω αντιπροσώπων-διανομέων. Παράλληλα, 

μέσα από ένα διευρυμένο δίκτυο διανομής ολοένα και περισσότερα προϊόντα της φτάνουν 
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πλέον και εκτός της περιοχής της Ηπείρου, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό έναντι των 

άλλων εταιριών του κλάδου. 

 Η «Δωδώνη» πριν την εξαγορά της λειτουργούσε ως κρατική επιχείρηση και ως τέ-

τοια ήταν μια προνομιακή περίπτωση που εξυπηρετούσε συγκεκριμένους ανθρώπους, σύμ-

φωνα με τον κύριο Βιτάλη . Επικεφαλείς της εταιρίας ήταν συνήθως στελέχη από τον τραπε-

ζικό τομέα που ήξεραν καλύτερα τα χρηματοοικονομικά και λιγότερο την αγορά και τις ανά-

γκες της. Επίσης, είχαν την ευχέρεια της άμεσης χρηματοδότησης με ένα απλό τηλεφώνημα 

στην Αγροτική Τράπεζα, δεδομένου ότι ήταν κρατικές επιχειρήσεις και οι δύο. Στην ουσία 

δεν υπήρχε εμπορική στρατηγική και συνεργασία με αλυσίδες υπεραγορών. Η εταιρία λει-

τουργούσε από την επάρκεια και το φιλότιμο των εργαζομένων, αλλά αυτό δεν αρκούσε για 

να μπορέσει να είναι διεθνώς ανταγωνιστική και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της. 

Υπό τη νέα διοίκηση, γίνεται προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων και 

δυνατοτήτων της εταιρίας, με στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική και διε-

θνή αγορά. 
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5. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθούν προβλέψεις των μεγεθών «Πωλήσεις», «Λειτουργικά 

κέρδη», «Μικτό περιθώριο κέρδους», «Απόδοση ιδίων κεφαλαίων», «Απόδοση συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων» της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» για τα επόμενα τρία έτη, δηλαδή για τα 

έτη 2015-2017. Για την πραγματοποίηση των προβλέψεων θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση 

FORECAST του υπολογιστικού προγράμματος Excel, που προβλέπει μια μελλοντική τιμή 

χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τιμές. Η προβλεπόμενη τιμή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 

γραμμική παλινδρόμηση.  

Θα επιχειρηθούν προβλέψεις κάνοντας χρήση δύο σεναρίων. Για το πρώτο σενάριο θα 

χρησιμοποιηθούν ιστορικά στοιχεία από το 2008 έως και το 2014. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν 

τις σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις που παρατηρήθηκαν στα μεγέθη της εταιρίας από την 

εξαγορά της και έπειτα κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί και ένα δεύτερο σενάριο για την 

εκτίμηση των προβλέψεων, το οποίο θα βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία της εταιρίας από την 

εξαγορά της και έπειτα και πιο συγκεκριμένα από το 2012 και εφεξής.  

 

5.2. Πρόβλεψη Πωλήσεων 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΑ ΕΤΗ  2015-2017 

  2014 2015 2016 2017 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
          

92.645.588    
          

80.055.016    
          

75.727.526    
               

71.400.037    

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ   -13,59% -5,41% -5,71% 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
          

92.645.588    
          
95.510.835    

        
100.054.608    

             
104.598.380    

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ   3,09% 4,76% 4,54% 

Σημείωση: 

    Α' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2008 και εφεξής. 

    Β' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2012 και εφεξής. 
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Όπως προκύπτει από την παλινδρόµηση, βάσει του πρώτου σεναρίου οι πωλήσεις αναμένεται 

να παρουσιάσουν μία πτωτική πορεία την επόμενη τριετία. Πιο  συγκεκριμένα, για το 2015 

αναμένεται μείωση των πωλήσεων κατά 13,6%, ενώ για το 2016 και 2017 αναμένεται μείωση 

κατά 5,5% περίπου. Βάσει του δεύτερου σεναρίου, το οποίο όπως προαναφέρθηκε βασίζεται 

σε ιστορικά στοιχεία από το 2012 και έπειτα, από την εξαγορά δηλαδή της εταιρίας, ο κύκλος 

εργασιών αναμένεται βελτιωμένος παρουσιάζοντας αύξηση 3% για το 2015 και 5% για το 

2016 και 2017. 
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5.3. Πρόβλεψη Λειτουργικών κερδών 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΑ ΕΤΗ  2015-2017 

  2014 2015 2016 2017 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 
             

6.949.230    
             

6.767.944    
             

7.067.918    
                 

7.367.892    

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ   -2,61% 4,43% 4,24% 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 
             

6.949.230    
             
7.538.745    

             
8.292.676    

                 
9.046.607    

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ   8,48% 10,00% 9,09% 

Σημείωση: 

    Α' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2008 και εφεξής. 

    Β' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2012 και εφεξής. 

     

 

Βάσει του πρώτου σεναρίου τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να μειωθούν κατά 2,3% για το 

2015, ενώ τη διετία 2016-2017 αναμένεται να αυξηθούν κατά 4%. Βασιζόμενοι στο δεύτερο 

σενάριο τα λειτουργικά κέρδη θα παρουσιάσουν μια ανοδική πορεία την επόμενη τριετία. Πιο 

συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 8,5% το 2015, κατά 10% το 2016 και κατά 

9% το 2017. 
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5.4. Πρόβλεψη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΑ ΕΤΗ  2015-

2017 

  2014 2015 2016 2017 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 21% 21% 23% 25% 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 21% 23% 25% 27% 

Σημείωση: 

    Α' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2008 και εφεξής. 

    Β' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2012 και εφεξής. 

     

Αναφορικά με την εξέλιξη του μικτού περιθωρίου κέρδους και τα δύο σενάρια οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι αυτό θα ακολουθήσει ανοδική πορεία, η οποία όμως θα είναι πιο έντονη, 

όπως αναμενόταν, βάσει του δεύτερου σεναρίου. Πιο συγκεκριμένα, για το 2017 το μεικτό 

περιθώριο κέρδους αναμένεται να διαμορφωθεί στο 25% βάσει του πρώτου σεναρίου και στο 

27% βάσει του δεύτερου σεναρίου. 
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5.5. Πρόβλεψη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ROE ΤΑ ΕΤΗ  2015-2017 

  2014 2015 2016 2017 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ROE 21% 23% 22% 22% 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ROE 24% 24% 25% 25% 

Σημείωση: 
    Α' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2008 και εφεξής. 

    Β' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2012 και εφεξής. 
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Βάσει του πρώτου σεναρίου ο δείκτης ROE προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 23% για το 

2015 και στο 22% τη διετία 2016-2017. Βάσει του δεύτερου σεναρίου ο δείκτης αναμένεται 

να κυμανθεί στο 24%-25% για την επόμενη τριετία. 

 

 

 

 

 

5.6. Πρόβλεψη Απόδοσης Συνολικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Όπως προκύπτει από την παλινδρόµηση, βάσει του πρώτου σεναρίου η απόδοση των συνολι-

κών περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να μειωθεί και να διατηρηθεί στο επίπεδο του 7% 

για την επόμενη τριετία. Βάσει του δεύτερου σεναρίου αναμένεται διατήρηση στα ίδια επίπε-

δα για το 2015, αύξηση στο 9% για το 2016 και στο 10% για το 2017. 
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ROA ΤΑ ΕΤΗ  2015-2017 

  2014 2015 2016 2017 

ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ROΑ 8% 7% 7% 7% 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ         

ROΑ 8% 8% 9% 10% 

Σημείωση: 

    Α' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2008 και εφεξής. 

    Β' Σενάριο: Έτη αναφοράς 2012 και εφεξής. 

     

 

 

 

 

Στο σηµείο αυτό, όµως, πρέπει να τονισθεί ότι τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης έ-

χουν περιορισµένη αξιοπιστία. Η πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, βασίζεται σε µία 

µόνο ανεξάρτητη µεταβλητή που είναι ο χρόνος και δεν λαµβάνονται υπόψη άλλοι παρά-

γοντες, όπως η υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση της χώρας και το µέλλον της. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟ-

ΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕ-

ΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ 
 

Στις μέρες μας οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θεωρούνται ως μία αναπόφευκτη στρατηγι-

κή, μια απαραίτητη επιλογή ή ένα αναγκαίο κακό στο πλαίσιο των σημερινών δύσκολων κα-

ταστάσεων, ευκαιριών και προκλήσεων του ευρωπαϊκού, αλλά και του παγκόσμιου ανταγω-

νισμού. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θεωρούνται το φυσικό επακόλουθο της ανάπτυξης 

της αγοράς, το οποίο συνεισφέρει στη μεταφορά πόρων σε πιο προσοδοφόρες εταιρίες, δη-

μιουργεί επιπρόσθετη οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει την απο-

δοτικότητα και ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, αντιρρήσεις και ενστάσεις 

υφίστανται αναφορικά με ορισμένα θέματα, όπως η διαφάνεια και πληροφόρηση στις αγορές 

κεφαλαίων, οι αρνητικές συνέπειες των εξαγορών και συγχωνεύσεων για τους μετόχους, η 

μείωση της ανταγωνιστικότητας, τα ολιγοπώλια, οι διαστρεβλώσεις τιμών και η πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συνήθως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στα μεγάλα ποσά κεφαλαίων και χρηματικών πόρων που μεταφέρονται, στα αντίστοιχα κέρ-

δη για τους επενδυτές και σε θέματα που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό. Οι συνέπειες που 

αναφέρονται στην απασχόληση του προσωπικού, στους όρους πληρωμής και στις συνθήκες 

εργασίας παίζουν συνήθως δευτερεύοντα ρόλο. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπό-

ψιν κατά την αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της κοινωνικής αποτελεσματι-

κότητας των εξαγορών και συγχωνεύσεων.     

Οι ενοποιήσεις σε μικρές και ελεύθερες αγορές που απειλούνται από το διεθνή αντα-

γωνισμό θεωρούνται πλέον απαραίτητες, ούτως ώστε να αποκτηθεί το κατάλληλο μέγεθος 

και μερίδιο της αγοράς που θα εξασφαλίσει την επιβίωση. Από το 1999 σημαντικά γεγονότα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων έλαβαν χώρα στοχεύοντας στην αύξηση του μεγέθους των εται-

ριών, εν όψει του αναμενόμενου ανταγωνισμού που επρόκειτο να επιφέρει η εισαγωγή του 

Ευρώ.   

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η επιτυχία των εξαγορών και συγχωνεύσεων συνοψίζεται 

στα ακόλουθα βήματα: 

 Αποφασιστικότητα αναφορικά με το στόχο τη συνένωσης από τα αρχικά στάδια.  

 Σαφής και καθορισμένες ευθύνες, χωρίς περιθώρια για αμφισβήτηση και αλλαγές, ανα-

φορικά με απολύσεις εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών, που παρουσιάζουν διαφορε-

τική άποψη. 
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 Άμεση συγχώνευση των Πληροφοριακών Συστημάτων και των συστημάτων υποστήριξης 

γραφείου ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται καταστολή ενός συστήματος, ανεξαρτήτως κό-

στους. 

 Μεταφορά  εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών από τη μια εταιρία στην άλλη. 

 Ξεκάθαρη υποστήριξη από το διοικητικό συμβούλιο και παροχή των απαραίτητων κεφα-

λαίων για την ενοποίηση. 

 Δημιουργία ειδικής ομάδας αποκλειστικά αρμόδια για την υλοποίηση της συνένωσης. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό ότι σημαντικές είναι οι συνέ-

πειες των εξαγορών και στον κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα. Η αγορά των γαλακτο-

κομικών προϊόντων είναι μία έντονα ανταγωνιστική αγορά στην οποία επιχειρήσεις προβαί-

νουν σε κινήσεις εξαγοράς μικρότερων εταιριών με σκοπό την αύξηση του μεριδίου τους, αλ-

λά και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τοπικών αγορών. Από τη διαχρονική εξέταση του 

κλάδου προκύπτουν αρκετές περιπτώσεις εξαγορών, επιτυχημένες, αλλά και λιγότερο επιτυ-

χημένες, που επηρέασαν τα μερίδια αγοράς. Παράγοντες της αγοράς, αλλά και του τραπεζι-

κού χώρου, εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, 

καθώς κάποιες επιχειρήσεις θα εξαγορασθούν και κάποιες θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε 

«λουκέτο».  

Αναφορικά με την εξαγορά που μελετήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με 

τον κ. Βιτάλη θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πιο συγκε-

κριμένα, για τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η εξαγορά ποσο-

στού 67,77% της «Δωδώνη», που κατείχε η ΑΤΕ, από το κοινοπρακτικό σχήμα «Simos Food 

Group SI Capital Partners» έναντι €21εκ. περίπου με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώ-

σεις, αποτελεί τη συνταγή της πετυχημένης ιδιωτικοποίησης.  

Η νέα διοίκηση ακολουθώντας αποτελεσματική στρατηγική και επενδύοντας στη συ-

νεργασία με τους εργαζομένους, τους τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές, τους συνεργά-

τες και τους πελάτες κατάφερε όχι μόνο να μην τους απομακρύνει, αλλά να συνεργαστούν με  

στόχο την πρόοδο της εταιρίας. Προχώρησε στη συνολική αναβάθμιση της εταιρίας με προσ-

λήψεις νέων επιστημόνων αλλά και καταρτισμένων, έμπειρων στελεχών της αγοράς, Ελλή-

νων και ξένων, ενώ παράλληλα ιδρύθηκε η “Ακαδημία της Δωδώνης” για τη συνεχή επιμόρ-

φωση του προσωπικού, με στόχο όχι μόνο τη βελτίωση δεξιοτήτων, αλλά και την εύρεση νέ-

ων ταλέντων.  

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ», κύριο 

Μιχάλη Παναγιωτάκη, από την αλλαγή της μετοχικής της σύνθεσης, η εταιρία διατήρησε την 

πρωτιά της σε πωλήσεις στη φέτα στην εγχώρια αγορά, διπλασίασε το μερίδιο αγοράς στη 
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γιαούρτη, διατήρησε τις υψηλές πωλήσεις στο φρέσκο γάλα και εισήγαγε στην αγορά νέα 

προϊόντα.  

Η νέα διοίκηση της εταιρίας, μετά από τρία χρόνια κάθετης μείωσης του κύκλου ερ-

γασιών, κατάφερε να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και να ενισχύσει τις 

εξαγωγές της, παρά τις δύσκολες συνθήκες, συνέπειας του αρνητικού οικονομικού περιβάλ-

λοντος και της ενίσχυσης των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Για το 2014 επετεύ-

χθη αύξηση κατά 11,5%, γεγονός που αποδίδεται σύμφωνα με τους φορείς κυρίως στην ανά-

πτυξη των εξαγωγών, με το 1/3 του κύκλου εργασιών να κατευθύνεται στο εξωτερικό, ως α-

ποτέλεσμα επιτυχούς αναδιάρθρωσης του δικτύου διανομής, εκκίνησης συνεργασιών σε νέες 

χώρες, αλλά και ενδυνάμωσης των ήδη καλών συνεργασιών.  

Παράλληλα, με βασικούς άξονες το μειωμένο κόστος α’ υλών και μισθοδοσίας, για 

πρώτη φορά από το 2008, το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας ανήλθε σε 21% για το 

2014, ξεπερνώντας το 15%, ποσοστό στο οποίο κυμαινόταν τα προηγούμενα έτη, τη στιγμή 

που για τις ανταγωνίστριες εταιρίες ο δείκτης παραμένει στα ίδια επίπεδα ή κινείται πτωτικά.  

Η αποτελεσματική στρατηγική της εταιρίας, η γενικότερη αναδιοργάνωση των δραστηριοτή-

των, αλλά και ο εξορθολογισμός των εξόδων είχε ως αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη προ 

τόκων, φόρων και αποσβέσεων να αυξηθούν και να λάβουν την υψηλότερη τιμή από το 2008, 

με εξαίρεση το 2011, έτος κατά το οποίο περιορίστηκαν τα έξοδα προβολής της εταιρίας. 

Αναφορικά με τα προ φόρων κέρδη της εταιρίας, η ανοδική τους πορεία ανεκόπη το 

2012, οπότε οι συνέπειες της αλλαγή της διοίκησης, αλλά και της γενικότερης οικονομικής 

κρίσης έλαβαν χώρα επηρεάζοντας τα μεγέθη της εταιρίας. Για το 2012 παρατηρήθηκε κατα-

κόρυφη πτώση, ενώ από το 2013 άρχισαν να ανακάμπτουν. Για το 2014, παρά τα υψηλότερα 

λειτουργικά κέρδη που παρουσίασε η εταιρία συγκριτικά με άλλες χρήσεις, τα κέρδη προ φό-

ρων δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα χρηματοοικονο-

μικά έξοδα, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους άντλησης βραχυπρόθεσμης ρευστότη-

τας. Τα ανωτέρω επηρέασαν το περιθώριο καθαρού κέρδους της εταιρίας και την αποδοτικό-

τητα των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας, δείκτες οι οποίοι από το 2014 αρχίζουν να ανα-

κάμπτουν, με την απόδοση επί των συνολικών κεφαλαίων να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Εντός του 2014, με στόχο την εξασφάλιση των απαιτήσεών της, η εταιρία προέβη σε 

υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με συγκεκριμένες υπεραγορές, διασφαλίζοντας την πληρω-

μή του 100% της αξίας των τιμολογίων απευθείας από αυτές και όχι από ενδιάμεσους-

διανομείς, καθεστώς που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια και οδηγούσε σε καθυστερή-

σεις πληρωμών και μεγάλη συγκέντρωση απαιτήσεων από έναν πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, 

επιδιώκεται η απαγκίστρωση από διανομείς και αντιπροσώπους, η μεγαλύτερη διασπορά των 
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απαιτήσεών της και η μείωση των πιστώσεών της, τη στιγμή που ανταγωνίστριες εταιρίες α-

πολαμβάνουν πολύ χαμηλότερους μέσους χρόνους είσπραξης των απαιτήσεων τους έως και 

70%. Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν ποιοτικά θέματα όπως ο κίνδυνος επισφαλειών από α-

παιτήσεις πελατών, καθώς η εταιρία έχει προβεί σε ασφάλιση των πιστώσεων στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό μέσω ασφαλιστικής εταιρίας.  

Στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής και των συμφωνιών με τους παραγωγούς 

γάλακτος για πλήρη απορρόφηση της παραγωγής τους, η εταιρία βρέθηκε με πλεονάζουσα 

πρώτη ύλη και οδηγήθηκε σε σημαντική αποθεματοποίηση έως και το 2013, οπότε και απο-

φασίστηκε η μεταπώληση πλεοναζόντων ποσοτήτων γάλακτος σε ανταγωνίστριες εταιρίες 

του κλάδου κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, με σκοπό τη μείωση των αποθεμάτων. Αυτή η πολι-

τική που ακολουθήθηκε έως και το 2013 έχει ως αποτέλεσμα η «ΔΩΔΩΝΗ» να παρουσιάζει 

τη χαμηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. 

Η προαναφερθείσα αποθεματοποίηση είχε δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες χρημα-

τοδότησης κεφαλαίου κίνησης οι οποίες εν μέρει καλύπτονταν με τραπεζικό δανεισμό. Έως 

και το 2012 ο τραπεζικός δανεισμός προερχόταν εξολοκλήρου από την τράπεζα Πειραιώς 

(πρώην ΑΤΕ). Από το 2013 η εταιρία ενεργοποίησε νέα όρια βραχυπρόθεσμης πίστωσης και 

στις υπόλοιπες τράπεζες. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός έως και το 2013 κινείται ανοδι-

κά, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας της εταιρίας. Για το 

2014 όμως παρουσίασε μείωση λόγω των αυξημένων πωλήσεων, της σημαντικής μείωσης 

των αποθεμάτων, αλλά και της απόφασης της νέας διοίκησης, στα πλαίσια της διατήρησης 

της ανταγωνιστικότητας με τη μείωση του παραγωγικού κόστους, αλλά και της διασφάλισης 

της ρευστότητας, να μη διανείμει συμπληρωματική τιμή στους παραγωγούς, επί της συνολι-

κής εισκόμισης γάλακτος. Αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με την περαιτέρω 

επέκταση των πωλήσεων, αναμένεται η ελάφρυνση της δανειακής επιβάρυνσης, η οποία τα 

τελευταία έτη παραμένει σταθερή και κυμαίνεται σε μέσα επίπεδα σε σύγκριση με τον αντα-

γωνισμό. 

Εντύπωση προκαλεί ο δείκτη παγιοποίησης περιουσίας της «ΔΩΔΩΝΗ», καθώς λαμ-

βάνει πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό που είναι εντάσεως παγίων περιου-

σιακών στοιχείων. Η «ΔΩΔΩΝΗ» αντίθετα είναι εντάσεως κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων εταιρία, λόγω των ιδιαίτερα μεγάλων πιστώσεων προς τους πελάτες της  και των 

υψηλών αποθεμάτων που διατηρεί. 

Αναφορικά με τη ρευστότητά της, η «ΔΩΔΩΝΗ» δύναται να ανταποκριθεί βραχυ-

πρόθεσμα στις υποχρεώσεις της και παρουσιάζει πιο ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας σε 

σχέση με ανταγωνίστριες εταιρίες, ορισμένες από τις οποίες εμφανίζουν αδυναμία ικανοποί-
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ησης των βραχυπρόθεσμων πιστωτών τους από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοι-

χεία τους.  

Το 2013 η εταιρία ενεργοποίησε νέα όρια βραχυπρόθεσμης πίστωσης κάνοντας χρήση 

και της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων “factoring”, γεγονός που οδήγησε σε άμε-

ση άντληση ρευστότητας, αξιολόγηση της φερεγγυότητας των εκχωρημένων οφειλετών της, 

διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκχωρημένων απαιτήσεων από τις 

συνεργαζόμενες εταιρίες factoring, αποσυμφορίζοντας εν μέρει το λογιστήριο της «ΔΩΔΩ-

ΝΗ».  

Στη χρήση 2014 η εταιρία πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις με σκοπό την βελ-

τίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη των πωλήσεων και σε αγορές του εξωτερικού, όπου 

υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ελληνική γιαούρτη. Παράλληλα, εντός του 2014 έγιναν 

ενέργειες για την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στο ABU DABHI, την Αυστραλία και την Ολ-

λανδία. H ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία εξάγει τα προϊόντα της σε 35 χώρες, με μεγαλύτε-

ρο πελάτη την αγορά της Αυστραλίας, όπου εντός του 2015 εγκαινιάστηκε η μονάδα παρα-

γωγής γιαούρτης μέσω της ίδρυσης θυγατρικής εταιρίας, στην οποία η «ΔΩΔΩΝΗ» μετέφερε 

την τεχνογνωσία της. Με βασικό εξαγωγικό όπλο τη φέτα, η «∆ωδώνη» πραγματοποιεί ση-

μαντικές πωλήσεις και στη σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή. Σύμφωνα 

με πληροφορίες, επόμενος εξαγωγικός στόχος της «∆ωδώνη» είναι η Ρωσία, αμέσως μόλις 

ομαλοποιηθούν οι εμπορικές συναλλαγές της χώρας μας με τη συγκεκριμένη αγορά, δεδομέ-

νης και της ρωσικής καταγωγής των ιδιοκτητών της Strategic Initiative, ενώ ήδη δρομολογή-

θηκε η επέκταση και στην αγορά της Κύπρου μέσω της δημιουργίας υπερσύγχρονης βιομη-

χανικής μονάδας στη Λεμεσό, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει έως την άνοιξη του 2016, 

ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €4εκ., που αφορά την ανάπτυξη και παραγωγή κυπριακών 

γαλακτοκομικών προϊόντων (χαλούμι και αναρή).  

Συνοψίζοντας, αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του 2014, της δεύτερης οικονομι-

κής χρήσης που ακολούθησε την εξαγορά της, η γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» πέ-

τυχε σημαντική βελτίωση, παίρνοντας ώθηση από τις ανοδικές πωλήσεις τόσο εντός, όσο και 

εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της «∆ωδώνη» κατέγραψαν αύξηση κατά 11,5%, 

φθάνοντας τα €92,6εκ. έναντι €83,06εκ. το 2013, ενώ τα καθαρά της κέρδη δεκαπλασιάστη-

καν σκαρφαλώνοντας στο €1,761εκ. Τα μικτά κέρδη παρουσίασαν άνοδο κατά 27,5% στα 

€19,1εκ. και τα προ φόρων κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν φθάνοντας σε €2,3 εκ, έναντι 

€1,2εκ. στην προηγούμενη χρήση. Η εταιρία κατά το 2014 μείωσε τις βραχυπρόθεσμες υπο-

χρεώσεις της στα €51,7εκ, έναντι €59,4εκ. το 2013 και κατ’ επέκταση το σύνολο των υπο-

χρεώσεών της στα €56,7εκ., έναντι €64,2εκ.  
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Εν κατακλείδι, η πορεία από την αποκρατικοποίηση της «ΔΩΔΩΝΗ» προς την ιδιω-

τικοποίηση και μάλιστα την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στην κατο-

χή ξένων ρωσικών συμφερόντων φαίνεται πως αρχικά δεν ήταν εύκολη υπόθεση, όπως μαρ-

τυρούν τα πρώτα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του 2013, που ακολούθησαν την εξαγο-

ρά. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των αποφάσεων των νέων μετόχων και της νέας διοίκησης της 

εταιρίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 

2014, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εταιρία δείχνει να ανακάμπτει δυναμικά έχοντας εντο-

πίσει τα αδύνατα σημεία της και προβαίνοντας στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, α-

ξιοποιώντας τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και τα δυνατά σημεία που έχει αναπτύξει 

κατά την μακρόχρονη πορεία της. Θεωρώντας ότι το γενικότερο οικονομικό κλίμα που επι-

κρατεί στην ελληνική αγορά δε θα επιδεινωθεί και στοχεύοντας στην περαιτέρω προώθηση 

των εξαγωγών οι προοπτικές της εταιρίας είναι ιδιαίτερα θετικές και ενθαρρυντικές.   
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Μετά την πορεία σταθεροποίησης που κατέγραψε η «∆ωδώνη Α.Β.Γ.Η.» το 2013, κα-

τά τον πρώτο χρόνο ιδιοκτησίας της από τη «Strategic Initiative», τα ενισχυμένα μεγέθη του 

2014 βάζουν τις βάσεις για μία σταθερά ανοδική μελλοντική πορεία με μεγάλο στοίχημα την 

περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της εταιρίας. Οι επό-

μενες χρήσεις θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο αποδοτικές αν η διοίκηση εστιάσει στην πε-

ραιτέρω αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, όπου η ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα εί-

ναι μεγάλη κα τα περιθώρια κέρδους υψηλότερα από αυτά των εγχώριων πωλήσεων, δεδομέ-

νου του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τη δύ-

σκολη οικονομική συγκυρία που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη.  

Η ίδρυση νέων θυγατρικών εταιριών στην Αυστραλία, την Κύπρο, την Ολλανδία, αλ-

λά και το ABU DABHI που είτε είναι στα σχέδια, είτε υλοποιούνται ήδη κάνει φανερό ότι η 

εταιρία έχει αντιληφθεί την ευκαιρία αυτή, οπότε τα επόμενα έτη οι πωλήσεις προς το εξωτε-

ρικό προβλέπονται αυξημένες. Η συμμετοχή της εταιρίας σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η Διε-

θνής Έκθεση Τροφίμων «Anuga», της δίνει τη δυνατότητα να προβάλει το χαρτοφυλάκιο των 

προϊόντων της σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό και να συνάψει νέες εμπορικές συμφωνίες 

που θα οδηγήσουν στην τοποθέτηση των προϊόντων της στα ράφια των μεγαλύτερων ευρω-

παϊκών σούπερ μάρκετ, ενισχύοντας περαιτέρω τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρίας.   

Μέσω της ανάπτυξης των εξαγωγών δύναται να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος που συν-

δέεται με την συρρίκνωση των εγχώριων καταναλωτικών δαπανών και την πτωτική τάση των 

εγχώριων πωλήσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, λόγω ενδεχόμενης μεταβο-

λής των τιμών διάθεσης των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.  

Με την ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης στην ελληνική αγορά, η εταιρία θα 

μπορούσε να επιδιώξει την ενίσχυση των πωλήσεων και στο εσωτερικό της χώρας. Πιο συ-

γκεκριμένα, η προώθηση και των λοιπών προϊόντων της εταιρίας πέραν της φέτας και του 

γιαουρτιού που ήδη συναντιώνται στις ελληνικές υπεραγορές, όπως το γάλα, θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Συνολικά από τους ογδόντα 

κωδικούς προϊόντων, πολλοί λίγοι φτάνουν στα ράφια των ελληνικών υπεραγορών. Η διάθε-

ση αυτών των κωδικών περιορίζεται σήμερα είτε στην τοπική αγορά της Ηπείρου, είτε προο-

ρίζεται για εξαγωγές.   

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες για τη σύναψη απευθείας εμπορικών συμφωνιών 

με υπεραγορές στο εσωτερικό της χώρας, με κύριο σκοπό την απαγκίστρωση από τους δια-

νομείς-αντιπροσώπους. Αν η πολιτική αυτή, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ε-
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ταιρία, συνεχιστεί και τα επόμενα έτη και διευρυνθούν οι απευθείας τιμολογήσεις προς το 

σύνολο των συνεργαζόμενων υπεραγορών με στόχο τον άμεσο έλεγχο των χορηγούμενων 

εμπορικών πιστώσεων, η ρευστότητα της εταιρίας θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ταχύ-

τερης είσπραξης απαιτήσεων. 

Η προαναφερθείσα πολιτική των απευθείας τιμολογήσεων και ο άμεσος έλεγχος των 

εμπορικών πιστώσεων, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου μεσολαβούσαν αντιπρόσωποι, θα 

μπορούσε να βελτιώσει την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της εταιρίας και σαν 

συνεπακόλουθο να βελτιώσει τη ρευστότητά της, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη για επι-

πλέον κεφάλαια κίνησης και δανεισμό. Για το 2015 αναμένεται βελτιωμένη η δανειακή επι-

βάρυνση της εταιρίας, οπότε και θα φανούν τα αποτελέσματα των νέων εμπορικών συμφω-

νιών που συνάφθηκαν. Η βελτίωση της δανειακής επιβάρυνσης αναμένεται να οδηγήσει σε 

ελάφρυνση του χρηματοοικονομικού κόστους, με την προϋπόθεση της διατήρησης του κό-

στους άντλησης ρευστότητας στα ίδια επίπεδα, και κατά συνέπεια σε αύξηση της κερδοφορί-

ας. Σε ελάφρυνση της δανειακής επιβάρυνσης θα μπορούσε να οδηγήσει και η μείωση του 

κόστους δανεισμού και ιδιαίτερα του κόστους βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το σταθμισμένο 

μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμου δανεισμού ανήλθε σε 8,42% για το 2014, έναντι  6,25% για 

το 2013. Το αντίστοιχο επιτόκιο μακροπρόθεσμου δανεισμού διαμορφώθηκε σε 6,11% για το 

2014, έναντι 6,64% για το 2013. Την ίδια στιγμή ανταγωνίστριες εταιρίες απολάμβαναν χα-

μηλότερα κόστη  δανεισμού για το 2014 της τάξης του 4,5% αναφορικά με το μακροπρόθε-

σμο δανεισμό και του 5,4% αναφορικά με το βραχυπρόθεσμο δανεισμό βάσει των δημοσιευ-

μένων οικονομικών τους στοιχείων. 

Μέσω της πολιτικής των απευθείας τιμολογήσεων και του περιορισμού της σημαντι-

κής εξάρτησης από έναν μικρό αριθμό πελατών αναμένεται να μειωθεί σημαντικά και ο πι-

στωτικός κίνδυνος της εταιρίας λόγω της βελτίωσης της διασποράς των απαιτήσεών της και 

να αποφευχθούν φαινόμενα του παρελθόντος κατά τα οποία ένας και μόνο πελάτης αποτε-

λούσε το 52% των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρίας, βάσει των δημοσιευμένων οικονομι-

κών στοιχείων του 2014. 

Για τα επόμενα έτη αναμένεται να διαφοροποιηθεί η κυκλοφοριακή ταχύτητα των α-

ποθεμάτων και ο βαθμός παγιοποίησης της εταιρίας. Παρατηρώντας τους ισολογισμούς των 

περασμένων ετών αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα αποθέματα κινούνταν σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψιν την πολιτική που υιοθέτησε η εταιρία για τη μεταπώληση των 

πλεοναζόντων α΄ υλών που απορροφά στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, σε συνδυα-

σμό με τις αυξημένες αναμενόμενες πωλήσεις, για τις επόμενες χρήσεις αναμένεται μείωση 

των αποθεμάτων. Η πολιτική που υιοθετήθηκε από την εταιρία για τη μεταπώληση των πλεο-
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ναζόντων ποσοτήτων γάλακτος θα πρέπει να συνεχιστεί και για τα επόμενη έτη, καθώς η 

μείωση των αποθεμάτων αναμένεται να οδηγήσει επίσης σε μειωμένες ανάγκες για κεφάλαιο 

κίνησης και δανεισμό. 

Οι μειωμένες δανειακές υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την κα-

λύτερη διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρίας, από την μείωση των πλεοναζό-

ντων αποθεμάτων, αλλά και το μειωμένο κόστος άντλησης ρευστότητας θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Αυτά με τη σειρά τους θα οδηγούσαν σε 

μικρότερη επιβάρυνση των λειτουργικών κερδών και κατά συνέπεια σε βελτιωμένους δείκτες 

αποδοτικότητας για την εταιρία. Η βελτιωμένη αποδοτικότητα θα μπορούσε με τη σειρά της 

να επιτρέψει την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μέσω νέων επενδύσεων, με 

στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά., δεδομένης της ε-

πάρκειας α’ υλών, της αυξανόμενης ζήτησης για ελληνικά προϊόντα και των προοπτικών της 

να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεο-

νεκτήματά της.  
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

Δημοσιευμένες Οικονομικές καταστάσεις 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ 7.986.655 7.880.400 8.921.744 10.366.958 15.351.142 12.895.000 13.066.000

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 2.110.696 73.058 73.058 73.058 73.058 73.000 0

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 157.990 36.415 80.189 106.400 122.162 128.000 89.000

ΛΟΙΠΑ 1.558.954 1.314.103 1.333.930 1.322.399 1.094.498 5.256.000 5.013.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 11.814.295 9.303.976 10.408.921 11.868.815 16.640.860 18.352.000 18.168.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 20.415.972 35.270.049 32.981.641 23.430.918 15.612.296 15.634.000 17.556.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 48.366.734 43.207.366 35.736.815 34.328.633 38.236.329 43.194.000 48.684.000

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 5.942.991 8.099.341 7.982.719 15.451.913 10.230.612 394.000 255.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.586.630 1.236.968 1.023.244 950.271 942.153 509.000 656.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77.312.327 87.813.724 77.724.419 74.161.735 65.021.390 59.731.000 67.151.000

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 8.300.351 12.622.981 6.286.341 6.388.286 7.555.807 9.331.000 9.268.000

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 40.863.073 43.580.235 40.089.672 37.536.746 33.071.124 30.527.000 38.450.000

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ 2.587.822 3.261.766 3.430.343 2.802.158 3.196.733 200.000 341.000

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 51.751.246 59.464.982 49.806.356 46.727.190 43.823.664 40.058.000 48.059.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 25.561.081 28.348.742 27.918.063 27.434.545 21.197.726 19.673.000 19.092.000

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3.458.321 3.306.114 3.955.617 5.313.536 6.631.672 3.862.000 5.061.000
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ / ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. 1.521.922 1.522.518 1.927.168 2.493.604 2.265.331 7.482.000 6.706.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.980.243 4.828.632 5.882.785 7.807.140 8.897.003 11.344.000 11.767.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 32.395.133 32.824.086 32.444.199 31.496.220 28.941.583 26.681.000 25.493.000

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.898.436 11.892.117 11.892.117 11.892.117 11.892.117 10.739.000 10.739.000

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 17.523.629 18.796.076 18.796.076 4.324.528 4.695.879 12.413.000 11.270.000

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ 2.973.068 2.135.893 1.756.010 15.279.575 12.353.590 3.529.000 3.484.000

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32.395.133 32.824.086 32.444.203 31.496.220 28.941.586 26.681.000 25.493.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.126.622 97.117.700 88.133.340 86.030.550 81.662.250 78.083.000 85.319.000

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι
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2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 92.645.588 83.066.240 83.558.043 96.681.951 112.788.984 102.434.000 110.380.000

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (73.468.634) (68.033.076) (70.684.621) (81.804.593) (98.209.548) (88.301.000) (95.401.000)

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 19.176.954 15.033.164 12.873.422 14.877.358 14.579.436 14.133.000 14.979.000

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 21% 18% 15% 15% 13% 14% 14%

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 262.176 1.106.719 1.133.442 1.013.740 1.149.891 1.528.000 745.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 19.439.130 16.139.883 14.006.864 15.891.098 15.729.327 15.661.000 15.724.000

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (3.354.636) (3.454.513) (3.758.504) (5.616.794) (3.961.758) (2.958.000) (2.839.000)

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (7.279.804) (5.612.431) (3.030.355) (2.976.036) (6.195.964) (5.965.000) (6.005.000)

ΑΛΛΑ  ΕΣΟΔΑ-ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (1.855.460) (1.370.890) (1.776.637) (500.461) (856.707) (3.204.000) (1.043.000)

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 6.949.230 5.702.049 5.441.368 6.797.807 4.714.898 3.534.000 5.837.000

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ (4.588.547) (4.455.729) (4.977.751) (3.224.628) (2.461.873) (1.556.000) (3.999.000)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ 20.810 19.297 19.000 22.000

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.360.683 1.246.320 463.617 3.593.989 2.272.322 1.997.000 1.860.000

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (599.625) (1.079.406) (115.961) (285.593) 255.822 (461.000) 21.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.761.058 166.914 347.656 3.308.396 2.528.144 1.536.000 1.881.000

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 7.909.540 6.902.995 7.492.501 9.246.963 7.138.390 5.449.000 7.603.000

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
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ΣΕ ΧΙΛ. € 2014 2013 2012 2011 2010

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 55.186 59.917 64.482 69.304 74.215

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 291 159 150 98 92

ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 796 798 792 694 714

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 56.273 60.874 65.424 70.096 75.021

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 18.621 16.781 20.967 19.085 21.089

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ 50.650 53.668 86.929 87.022 80.441

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.570 5.551 6.613 4.238

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 223 983 1.935 1.992 1.120

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 74.064 76.983 116.444 112.337 102.650

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 130.337 137.857 181.868 182.433 252.692

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.181 9.181 9.181 9.181 9.181

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (1.918) 4.410 20.051 27.429 34.956

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7.263 13.591 29.232 36.610 44.137

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 800 4.275

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.224 9.604 8.317 10.265 12.061

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.224 9.604 8.317 11.065 16.336

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 67.534 66.168 72.042 78.248 69.057

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 47.316 48.494 72.277 56.510 48.142

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 114.850 114.662 144.319 134.758 117.199

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 123.074 124.266 152.636 145.823 133.535

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 130.337 137.857 181.868 182.433 177.672

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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ΣΕ ΧΙΛ. € 2014 2013 2012 2011 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 125.704 143.334 172.988 185.768 183.442

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 98.401 115.057 127.662 142.246 136.060

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) 27.303 28.277 45.326 43.522 47.382

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 22% 20% 26% 23% 26%

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ -1.333 -1.010 565 970 -1.273

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 25.970 27.267 45.891 44.492 46.109

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -4.606 -4.852 -4.721 -5.196 -5.833

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -23.709 -29.869 -43.048 -41.846 -45.670

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ -2.345 -7.454 -1.878 -2.550 -5.394

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ -5.116 -6.035 -6.979 -6.466 -4.170

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  ΤΟΚΟΙ

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -7.461 -13.489 -8.857 -9.016 -9.564

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.369 -1.401 1.147 1.487 1.699,00

ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ -6.092 -14.890 -7.710 -7.529 -7.865

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.995 -3.342 3.340 2.939 1.412

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 68.334.616 72.299.673 78.796.739 77.105.274 75.716.964

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 24.297 29.788 30.968 2.178 4.356

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 31.102.971 31.077.971 29.607.974 30.991.684

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0 9.544 30.840.049

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ 

ΠΩΛΗΣΗ 4.696 4.696 4.696 4.696 4.696

ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.995.192 1.097.908 97.142 99.910 94.710

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 103.461.773 104.510.035 108.547.063 108.203.742 106.660.774

ΚΥΚΛΟΦΟΡ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 27.646.530 24.014.349,45 22.552.332 31.003.681 29.462.491

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.862.185 24.827.033 29.248.676 33.507.565 24.504.376

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.178.810 2.634.870,81 2.601.614 1.255.529 1.643.234

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 875.144 1.194.856 208.470 417.267 282.758

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 55.562.669 52.671.110 54.611.092 66.184.041 55.892.859

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 159.024.442 157.181.145 163.158.155 174.387.783 162.553.633

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11.671.945 11.671.945 11.671.945 11.671.945 11.671.945

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 43.992.025 44.890.923 44.197.771 44.197.771 41.462.570
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 22.055.743 15.503.246 18.139.229 18.443.212 17.735.144

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 77.719.712 72.066.114 74.008.945 74.312.929 70.869.660

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 77.719.712 72.066.114 74.008.945 74.312.929 70.869.660

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37.140.320 46.321.930 26.390.000 37.230.000 50.160.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 0

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.539.730 6.866.569 5.840.700 5.683.995 5.639.784

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 346.029 265.557 196.434 295.655 265.430

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 44.386.079 53.814.056 32.787.134 43.569.650 56.425.214

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.577.440 20.228.362 23.980.514 21.505.763 16.227.949
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.542.436 1.543.665 514.365 746.840 801.956

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.298.555 5.935.851 17.399.338 17.409.765 8.001.751

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.161.562 1.150.563 1.212.025 967.837 897.103
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣ 9.338.657 2.442.534 13.215.000 15.875.000 9.330.000

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.918.651 31.300.975 56.321.241 56.505.205 35.258.759

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 81.304.730 85.115.031 89.148.910 100.074.855 91.683.973

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 159.024.442 157.181.145 163.157.855 174.387.783 162.553.633

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 159.024.442 157.181.145 163.157.855 174.387.783 162.553.633

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 142.847.007 131.540.064 128.911.338 134.088.287 120.126.388

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -122.385.930 -116.216.641 -117.528.815 -119.103.972 -103.153.427 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 20.461.077 15.323.423 11.382.523 14.984.315 16.972.961

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 14% 12% 9% 11% 14%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 894.062 326.540 430.031 269.792 122.410

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -6.412.817 -6.187.210 -6.349.406 -6.369.930 -6.041.528 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -2.562.394 -2.186.829 -2.134.690 -1.823.553 -2.424.939 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -1.465.823 -4.463.496 -186.505 -315.511 -1.356.667 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 10.914.104 2.812.428 3.141.954 6.745.113 7.272.237

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 99.762 3.862 3.534 4.459 13.737

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -3.624.932 -3.002.715 -3.274.170 -2.479.143 -1.669.508 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 7.388.934 -186.426 -128.683 4.270.430 5.616.466

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -898.646 -1.486.836 -183.423 -384.340 -642.873 

ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ 6.490.288 -1.673.262 -312.106 3.886.089 4.973.594

ΤΥΡ.Α.Σ. Α.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 39.776.381 41.367.375 43.890.865 47.008.996 48.952.599

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 26.664 11.499 17.162 28.255 3.643

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 44.308.875 44.308.875 44.308.875 52.310.002 35.260.000

ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 71.954 70.604 69.737 70.771 74.453

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 84.183.874 85.758.353 88.286.639 99.418.024 84.290.695

ΚΥΚΛΟΦΟΡ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.575.552 4.243.290 4.634.245 5.388.199 6.256.310

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 44.377.827 40.156.363 49.088.140 40.324.789 28.168.854

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.173.492 3.542.277 1.492.756 918.187 1.259.464

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 392.729 859.746 2.157.315 980.346 493.143

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 52.519.600 48.801.675 57.372.456 47.611.522 36.177.770

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 136.703.474 134.560.028 145.659.095 147.029.546 120.468.465

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.606.328 5.606.328 5.606.328 5.606.328 5.606.328

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 33.711.836 35.172.910 28.366.449 28.366.449 26.013.180
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 19.671.920 13.453.455 13.215.848 13.044.106 11.906.249

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58.990.084 54.232.692 47.188.624 47.016.883 43.525.757

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 27.172.263 32.804.177 23.750.000 31.250.000 37.500.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 13.412 247.788 479.630 419.023 0

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.483.433 5.511.442 4.118.076 3.847.883 3.746.612

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 221.763 323.609 271.305 332.355 290.454

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.447.202 803.140 691.000 691.000 691.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 33.338.073 39.690.156 29.310.012 36.540.261 42.228.066

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14.763.077 11.415.122 23.070.833 20.940.398 9.022.097
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.854.268 1.579.064 181.647 398.447 1.082.542

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.995.719 26.324.403 34.617.595 31.614.214 12.988.360

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΒΡΑΧΥΠΡ.) 234.376 231.842 216.772 140.000 0

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 812.257 1.086.749 1.198.611 1.629.344 1.357.992

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣ 5.715.619 0 9.875.000 8.750.000 10.263.650
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 44.375.317 40.637.180 69.160.459 63.472.403 34.714.642

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 77.713.391 80.327.336 98.470.470 100.012.663 76.942.708

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 136.703.474 134.560.028 145.659.095 147.029.546 120.468.465

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 163.197.201 148.655.638 151.207.266 141.641.324 127.365.033

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -116.127.868 -106.223.080 -115.066.979 -104.832.979 -87.310.420 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 47.069.333 42.432.558 36.140.287 36.808.345 40.054.613

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 29% 29% 24% 26% 31%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 940.511 1.085.373 322.073 287.057 271.867

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -32.451.479 -27.309.483 -28.652.043 -24.975.195 -23.009.465 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -1.280.824 -2.385.676 -1.989.156 -2.385.309 -2.043.970 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -2.109.893 -475.490 -376.469 -545.402 -1.394.704 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12.167.648 13.347.283 5.444.693 9.189.497 13.878.341

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.602 4.554 3.704 1.316 11.361

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -3.884.546 -4.063.039 -4.938.534 -4.487.236 -2.675.393 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΟ ΦΟΡΩΝ 8.284.703 9.288.798 509.864 4.703.577 11.214.309

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -2.054.846 -2.089.171 -303.225 -533.421 -1.294.261 

ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ 6.229.857 7.199.627 206.639 4.170.156 9.920.048

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. "ΟΛΥΜΠΟΣ"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 15.843.086 15.933.327 16.302.563 17.125.805 13.563.442

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 33.619 119.993 136.317 178.201

ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.086 8.806 8.806 11.897 242.763

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.852.172 15.975.752 16.431.362 17.274.019 13.984.406

ΚΥΚΛΟΦΟΡ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.887.801 1.867.852 4.413.443 3.695.131 3.164.481

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.375.909 5.481.260 7.377.800 3.825.694 2.454.076

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.080.096 3.158.792 1.211.629 1.187.537 1.653.414

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 269.285 374.223 156.338 85.713

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 15.613.091 10.882.127 13.159.210 8.794.074 7.271.971

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.465.263 26.857.879 29.590.572 26.068.093 21.256.377

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.937.859 5.937.859 5.937.859 5.937.859 937.860

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 1.571.533 1.571.533 1.571.533 1.571.533
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 2.464.683 3.588.190 2.941.066 2.941.066 1.654.724
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2.267.239 861.352 181.983 -399.415

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12.241.314 11.958.935 10.632.441 10.051.043 2.592.584

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.743.300 8.140.350 2.030.000 900.000 1.600.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1.560.345 564.693 724.519 889.974

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 619.054 873.440 513.714 355.277

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 41.875 47.498 73.522 67.641

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 160.767 217.000 130.000 130.000 115.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.125.341 9.842.980 3.471.755 2.342.892 1.715.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.833.250 4.575.499 12.375.049 9.213.504
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 225.997 101.914 128.356 347.113

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.049.639 0 796.853 2.900.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΒΡΑΧΥΠΡ.) 289.685 159.825 165.454 159.182

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 281.824 218.726 250.664 354.360 16.949.246

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣ 1.418.213 0 1.770.000 700.000
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.098.607 5.055.964 15.486.375 13.674.158 16.949.246

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 19.223.949 14.898.945 18.958.130 16.017.050 18.664.246

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31.465.263 26.857.879 29.590.572 26.068.093 21.256.377

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ»

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 53.035.724 42.724.005 39.525.422 32.411.778 26.351.569

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -46.615.581 -37.897.824 -35.404.173 -28.210.749 23.146.740

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.420.142 4.826.181 4.121.249 4.201.030 3.204.829

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 12% 11% 10% 13% 12%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 572.783 870.695 541.512 603.984

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -4.130.462 -2.753.616 -2.893.302 -2.547.575

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -378.796 -384.978 -359.351 -452.767 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -247.742 -508.720 -222.134 -605.265 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2.235.926 2.049.561 1.187.975 1.199.406 901.161

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1095 114 25 793

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -574.301 -281.084 -360.768 -235.321 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.662.720 1.768.592 827.232 964.878 526.648

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -254.428 -296.615 -240.187 -410.981 

ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ 1.408.292 1.471.977 587.045 553.898 -111.678 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. «ΡΟΔΟΠΗ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 37.743.757 14.975.151 18.689.635 19.930.535 20.828.223

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 237.882 190.909 78.331 92.931 115.090

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4.260 4.260 527.077 522.817

ΛΟΙΠΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 72.550 71.334 70.360 471.311 349.223

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.054.189 15.241.654 18.842.586 21.021.854 21.815.353

ΚΥΚΛΟΦΟΡ.  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 8.031.847 4.859.181 5.803.612 5.009.953 4.090.488

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.991.117 29.386.502 16.598.006 15.378.875 14.834.313

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.437.441 11.313.441 7.351.849 6.130.050 2.279.343

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤ. 32.460.405 45.559.124 29.753.467 26.518.878 21.204.144

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 70.514.594 60.800.778 48.596.053 47.540.732 43.019.497

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12.564.752 12.564.752 10.911.495 12.564.752 12.564.752

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 15.229.606 10.259.428 11.810.054 9.703.363 7.919.855
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 11.262.804 12.663.585 9.731.209 7.372.163 6.164.937

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39.057.162 35.487.765 32.452.758 29.640.278 26.649.544

ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚPΟΠΡΟΘ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.425.000 6.016.083 1.988.250 2.960.414 1.265.000

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.308.610 686.328 597.780 919.883 926.774

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ 610.780 665.253 749.607 658.358 617.409

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.227.476 2.722.746 4.460.853 3.820.140 4.435.171

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.631.866 10.150.410 7.856.490 8.418.795 7.304.354

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 19.019.982 13.447.740 6.294.032 8.136.217 8.148.681
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 716.821 747.000 1.029.394 274.980 633.057

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.088.764 967.864 963.378 1.070.464 283.861

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (ΒΡΑΧΥΠΡ.)

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21.825.567 15.162.604 8.286.804 9.481.661 9.065.599

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 31.457.433 25.313.014 16.143.294 17.900.456 16.369.953

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70.514.594 60.800.778 48.596.053 47.540.732 43.019.497

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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2014 2013 2012 2011 2010

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 77.149.640 68.128.756 57.827.568 46.563.740 45.718.800

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ -58.976.264 -46.025.613 -36.480.031 -29.201.192 -28.187.609 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 18.173.376 22.103.143 21.347.537 17.362.548 17.531.191

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 24% 32% 37% 37% 38%

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 883.154

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ -12.459.087 -14.303.870 -12.619.179 -11.667.567 -11.924.021 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -2.036.584 -2.124.926 -1.900.730 -1.930.165 -1.900.581 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -326.737 -1.081.047 -371.671 -521.761 

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

& ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4.560.859 5.347.610 5.746.581 3.393.145 3.184.828

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 98.883 133.835

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -2.752 -3.479 -839.528 -105.754 -64.027 

ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΟ ΦΟΡΩΝ 4.656.990 5.344.131 5.040.888 3.287.391 3.120.801

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -1.085.945 -219.596 -575.150 -296.658 -356.828 

ΚΕΡΔΗ /(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ  ΦΟΡΩΝ 3.571.045 5.124.535 4.465.738 2.990.733 2.763.973

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

 
 


