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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση και η συνεπακόλουθη ύφεση που 
βιώνει η χώρα μας έχουν δημιουργήσει μια σειρά από δυσκολίες για τις περισσότερες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Υπάρχουν, όμως, και κάποιες 
επιχειρήσεις που είδαν την κρίση ως μια ευκαιρία για επενδύσεις και για περαιτέρω 
αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Ο Όμιλος Σαράντης Α.Ε. αποτελεί ένα απτό 
παράδειγμα μιας τέτοιας επιχείρησης που τολμά να απαντά στην ύφεση με επενδύσεις 
και ανάπτυξη.  

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την αποτίμηση του Ομίλου Σαράντης 
Α.Ε. χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών σύμφωνα με την 
προσέγγιση της ανάπτυξης των FCFF & FCFE ενός σταδίου. Στο πλαίσιο της έρευνάς 
μας θα αναφερθούμε στην αξία της αποτίμησης, θα εξετάσουμε τη στρατηγική και τα 
οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη και θα αναλύσουμε μια σειρά από 
στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που την επηρεάζουν. Στόχος 
της συγκεκριμένης έρευνας είναι αφενός μεν να αποτιμήσει την αξία του Ομίλου 
Σαράντης και του μετοχικού του κεφαλαίου και αφετέρου δε να προσδιορίσει την τιμή 
της μετοχής του και να τη συγκρίνει με εκείνη που διαπραγματεύεται στο 
Χρηματιστήριο Αξιών.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Αποτίμηση, προεξόφληση ταμειακών ροών, ελεύθερες ταμειακές 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η αποτίμηση εταιρικής αξίας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και 
ταυτόχρονα δυσκολότερες επιστημονικές μεθόδους. Σύμφωνα με τον Damodaran, η 
αποτίμηση αποτελεί συγκερασμό επιστήμης και τέχνης, καθώς ένα κομμάτι της αφορά 
την εφαρμογή μιας συγκεκριμένη μεθοδολογίας, ωστόσο ένα άλλο κομμάτι της απαιτεί 
από τον αναλυτή να αξιοποιήσει όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
έχει στη διάθεσή του προκειμένου να κάνει προβλέψεις για το μέλλον.  

Τι είναι, όμως, εκείνο που καθιστά την αποτίμηση ένα τόσο χρήσιμο 
χρηματοοικονομικό εργαλείο; Φυσικά, η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο το σκοπό της 
λειτουργίας της επιχείρησης που δεν είναι άλλος από την δημιουργία κέρδους. Κατά 
συνέπεια, η αποτίμηση είναι μια χρήσιμη μέθοδος που μας βοηθάει να εξακριβώσουμε 
την πραγματική αξία μιας επιχείρησης, αξιολογώντας οικονομικά στοιχεία του 
Ισολογισμού της και συνεκτιμώντας εξωτερικούς παράγοντες του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος, και είναι άκρως απαραίτητη προκειμένου ένας επενδυτής να λάβει μια 
σειρά από σημαντικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις, όπως την πραγματοποίηση 
εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Ο Όμιλος Σαράντης Α.Ε. αποτελεί μία από τις ηγετικές εταιρείες στην 
παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών προϊόντων με έντονη δραστηριότητα σε 9 
χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως. Αυτή 
τη στιγμή, δραστηριότητα του Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους καλλυντικών και 
αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας και περιποίησης, προϊόντων οικιακής 
χρήσης, καθώς και προϊόντων υγείας και φροντίδας. Με πάνω από 80 προϊοντικές 
σειρές στη διάθεσή του, στόχος του Ομίλου είναι να εμπλουτίζει συνεχώς το 
προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο με νέες σειρές, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο 
αγοράς του στις κατηγορίες που δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα προσπαθεί να 
εισέλθει σε νέους κλάδους της αγοράς. 

Ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια από τις λίγες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και παρά το γεγονός ότι η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος αποφάσισε να 
προχωρήσει σε μια σειρά από επενδύσεις, εξαγοράζοντας εταιρείες ή τη 
δραστηριότητα επιτυχημένων σειρών προϊόντων (όπως NOXEMA & AVA) και 
μεταφέροντας την παραγωγή τους στην Ελλάδα. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός 



[8]  

ότι ακόμη και το διάστημα 2010 - 2014, περίοδο κατά την οποία το Α.Ε.Π. της Ελλάδας 
μειώθηκε κατά 25%, η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει τις συνολικές της πωλήσεις και 
παρά το γεγονός ότι το 2010 τα ταμειακά του διαθέσιμα μειώθηκαν κατά σχεδόν 50%, 
κατάφερε μέσα από μια σειρά συνεχόμενων επενδύσεων και στρατηγικών 
συνεργασιών να τα αυξήσει.  

Οι λόγοι που μας οδήγησαν να επιλέξουμε τον συγκεκριμένο Όμιλο για τις 
ανάγκες της παρούσας εργασίας είναι ο έντονα εξωστρεφής χαρακτήρας του σε 
συνδυασμό με την επιθετική στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Μέσα 
από την διαδικασία της αποτίμησης του συγκεκριμένου Ομίλου θα καταφέρουμε να 
προσδιορίσουμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην συνεχή αύξησης 
των πωλήσεων, αλλά και της κερδοφορίας του ομίλου, ενώ παράλληλα θα 
διαπιστώσουμε κατά πόσο οι συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιεί αποδίδουν 
καρπούς, πως διαχειρίζεται τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο και κατά πόσο αυτές του 
οι δραστηριότητες καταφέρνουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να 
ανεβάσουν την τιμή της μετοχής του στο Χρηματιστήριο Αξιών.   

 
Μεθοδολογία 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εκτιμήσουμε την αξία του Ομίλου 
Σαράντης Α.Ε. και την αξία του μετοχικού του κεφαλαίου, προκειμένου να 
μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την τιμή της μετοχής του και να αξιολογήσουμε κατά 
πόσο ανταποκρίνεται στην τιμή που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών.  

Λόγω της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί ο όμιλος, της συνεχούς και 
σταθερής αύξησης των συνολικών του πωλήσεων και των μεγάλων επενδύσεων που 
συνεχώς πραγματοποιεί, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της αποτίμησης 
μέσω προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών και ειδικότερα της προσέγγισης 
της ανάπτυξης των FCFF (Free Cash Flow to the Firm) & FCFE (Free Cash Flow to 
Equity) ενός σταδίου όπως παρουσιάζεται από το CFA Institute1. Παρά το γεγονός ότι 
η εργασία μας αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση που ασχολείται με ένα πραγματικό 
πρόβλημα, θα στηριχθούμε σε επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία του ομίλου (ετήσιες 
οικονομικές εκθέσεις και δελτία τύπου), καθώς θα χρειαστεί να προβούμε σε μια σειρά 

                                                             
1 Κύρια πηγή το βιβλίο του CFA Institute από τους Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E. & McLeavey, D. W. (2007): «Equity Asset Valuation» 
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από υποθέσεις και παραδοχές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τη μέθοδο 
αποτίμησης που επιλέξαμε.  

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη σημασία της αποτίμησης 
μιας επιχείρησης, του λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται και τα βασικά 
μοντέλα αποτίμησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις 
θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με την αποτίμηση μέσω προεξοφλημένων ταμειακών 
ροών και θα επικεντρωθούμε στους τύπους που θα μας βοηθήσουν να υπολογίσουμε 
την αξία του Ομίλου Σαράντης Α.Ε. και του μετοχικού του κεφαλαίου. Στο τρίτο 
κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μιας σειράς από στοιχεία που αφορούν στον 
Όμιλο Σαράντη, το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο, τις δραστηριότητες και τις 
συνεργασίες του με άλλες εταιρείες, τα σημαντικότερα οικονομικά του στοιχεία και 
διάφορα άλλα στοιχεία του εσωτερικού του περιβάλλοντός, ενώ παράλληλα θα 
αναφερθούμε σε κάποια σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία του εξωτερικού 
περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία του.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην αποτίμηση της αξίας του Ομίλου 
Σαράντης Α.Ε. και του μετοχικού του κεφαλαίου, αφού εκτιμήσουμε το ρυθμό 
ανάπτυξης του ομίλου (g) και το θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών 
στοιχείων Capital Asset Pricing Model (CAPM) και αφού υπολογίσουμε το μέσο 
σταθμικό κεφάλαιο (WACC) και τις ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου. Τέλος, στο 
πέμπτο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας 
συνεκτιμώντας την στρατηγική, τον τρόπο διαχείριση και τις δραστηριότητες του 
Ομίλου και κατά πόσο αυτά αντικατοπτρίζονται στην τιμή της μετοχής του Ομίλου 
Σαράντης Α.Ε. που εκτιμήσαμε. 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από πολλές και αξιόπιστες πηγές, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Οι Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, τα Δελτία Τύπου και μια σειρά πληροφορίες 
που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου 
http://www.sarantisgroup.com/  

 Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται από αξιόλογες διαδικτυακές πηγές, όπως 
τους Financial Times, το Bloomberg και το Reuters, όπως και μια σειρά από 
ελληνικές πηγές, όπως το Χρηματιστήριο Αξιών, το Capital.gr, τη 
Ναυτεμπορική και το euro2day. 
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 Οι αναλύσεις σχετικά με κάποια μακροοικονομικά μεγέθη από αξιόλογους 
φορείς, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος 
και ο Ι.Ο.Β.Ε., οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι αναλύσεις της 
Alpha Bank. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
1. ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
1.1. Η Αξία της Επιχείρησης 

Η επιχείρηση είναι κάτι περισσότερο από ένα σύστημα που δέχεται εισροές και 
τις μετασχηματίζει παράγοντας εκροές. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός γεμάτος 
υποσυστήματα που βρίσκονται σε σχέση διαρκούς αλληλεπίδρασης και 
αλληλεξάρτησης, τόσο σε σχέση με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό της 
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, την αξία μιας επιχείρησης συνθέτουν δυο διαφορετικά 
κομμάτια: α) η αξία της επιχείρησης, η οποία αποτελεί το σύνολο της αξίας όλης της 
επιχείρησης με βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταμιακές ροές κ.α. και είναι 
συνδεδεμένη με την λειτουργία της επιχείρησης και τις μελλοντικές αποδόσεις και β) 
η αξία του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία ισούται με το τίμημα που θα πρέπει να 
πληρώσει ένας αγοραστής για να εξαγοράσει το μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης 
(Λαζαρίδης, 2005).  

Ο πρωταρχικός χρηματοοικονομικός σκοπός της επιχείρησης είναι η 
μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της. Η αξία κάθε επιχείρησης προσδιορίζεται από 
τέσσερις παράγοντες (Damodaran, 2014): 

 την ικανότητα να παράγει ταμειακές ροές από τα υπάρχοντα περιουσιακά 
στοιχεία της, 

 τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης αυτών των ταμειακών ροών, 
 τη χρονική διάρκεια που θα απαιτηθεί για να φτάσει αυτή η επιχείρηση σε 

σταθερή ανάπτυξη και  
 το κόστος κεφαλαίου. 

Κατά συνέπεια, η μέτρηση της αξίας μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει με τους 
παρακάτω τρόπους (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010): 

 την αποτίμηση  των στοιχείων του ισολογισμού στη βάση της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας της επιχείρησης ως ενιαίου συνόλου σε ιστορικές τιμές, σε 
τρέχουσες τιμές κ.α. 

 την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων σε «μεμονωμένη» βάση 
 την αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού σε αξία αγοράς 
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 την αποτίμηση της επιχείρησης με βάση τον προσδιορισμό της αξίας της ως η 
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών, οι 
οποίες απορρέουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το 
κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης ως ποσοστό προεξόφλησης συν την αξία 
των περιουσιακών στοιχείων που δεν συνδέονται με την λειτουργία της 
επιχείρησης.  

  Η μεγιστοποίηση της αξίας μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται όταν τη 
συνδέσουμε με τις τρεις βασικές αποφάσεις της χρηματοοικονομικής διοίκησης, 
δηλαδή τις επενδυτικές, τις μερισματικές και τις χρηματοδοτικές αποφάσεις. Η 
σύνδεση αυτή μπορεί να γίνει αναγνωρίζοντας ότι η αξία μιας επιχείρησης ισούται με 
την παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών της, προεξοφλημένων με ένα 
επιτόκιο το οποίο αντανακλά τόσο τον κίνδυνο των επενδυτικών σχεδίων της 
επιχείρησης, όσο και το χρηματοδοτικό μίγμα που χρησιμοποιείται για την 
χρηματοδότησή τους. Οι επενδυτές διαμορφώνουν προσδοκίες σχετικά με τις 
μελλοντικές ταμειακές ροές βασιζόμενοι στις τρέχουσες ταμειακές ροές και την 
αναμενόμενη ανάπτυξη, η οποία εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των επενδυτικών 
σχεδίων της επιχείρησης και από το ποσό που επανεπενδύεται σ’ αυτή (Damodaran, 
2014).  
1.2. Αποτίμηση της Εταιρικής Αξίας 

Πρώτοι οι Miller και Modigliani (1961) ανέπτυξαν την θεωρία για την 
αποτίμηση εταιριών, εισάγοντας δύο μεθόδους αποτίμησης. Η πρώτη μέθοδος 
αποτίμησης αναφέρεται στη χρήση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) 
για την προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών που προβλέπεται να 
προκύψουν και επικεντρώνεται κυρίως στη μέτρηση των αποδόσεων των επενδύσεων 
της εταιρίας και στο ρυθμό ανάπτυξης τους. Στη συνέχεια, η δεύτερη μέθοδος 
αποτίμησης που ανέπτυξαν ονομάστηκε μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας 
αξίας, όπου για την αποτίμηση της επιχείρησης κεφαλαιοποιούνται οι μελλοντικές 
ταμιακές ροές μετά φόρων με το κόστος κεφαλαίου χωρίς το χρέος, στα οποία 
προστίθενται κάποια οφέλη.  

Η αξία ενός οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ισούται με την παρούσα 
αξία των μελλοντικών χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργήσει. Η αποτίμηση 
της αξίας των μετοχών είναι μια μέθοδος υπολογισμού θεωρητικών αξιών, οι οποίες 
κατευθύνουν την επενδυτική συμπεριφορά των θεσμικών και μη θεσμικών επενδυτών. 
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Αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία εκτίμησης της παρούσας αξίας (present value) 
μιας εταιρείας ή ενός περιουσιακού στοιχείου, με στόχο την εξαγωγή μιας 
συγκεκριμένης τιμής ή ενός εύρους τιμών αναφορικά με την τιμή της μετοχής της 
επιχείρησης και οδηγεί σε τρία πιθανά σενάρια (Palepu et al., 2004): 

o Αν η αγοραία αξία ισούται με την υπολογιζόμενη, θεωρείται ότι η μετοχή έχει 
μια δίκαιη τιμή (fair value) 

o Αν η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη, θεωρείται ότι η 
μετοχή είναι υποτιμημένη (undervalued) 

o Αν η αγοραία αξία είναι υψηλότερη από την υπολογιζόμενη, θεωρείται ότι η 
μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued) 
Δεδομένου ότι οι προβλέψεις των επενδύσεων σχετικά με τα αναμενόμενα 

μερίσματα διαφέρουν, θα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την αξία των μετοχών 
και πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν επενδυτές που θα εκτιμούν ότι η τρέχουσα τιμή (P) 
της μετοχής είναι χαμηλή και θα αγοράζουν, ενώ εκείνοι που θα εκτιμούν ότι η τιμή 
της μετοχής είναι υψηλή θα την πουλήσουν (Νούλας, 2015). 

Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη & Παπαδόπουλο (2010), η «αποτίμηση είναι η 
διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα οποία τα στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται στον Ισολογισμό και 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης». Έτσι, μια επιχείρηση μπορεί να 
χρησιμοποιήσει σε διαφορετικά επίπεδα ή με διαφορετικούς  συνδυασμούς μια από τις 
ακόλουθες μεθόδους: 

1. Το ιστορικό κόστος (historical cost): τα στοιχεία του ενεργητικού 
αναγνωρίζονται στο ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών 
ισοδύναμων που πληρώθηκαν στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που 
δόθηκε 

2. Το τρέχον κόστος (current cost): τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται 
στο ποσό ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα έπρεπε 
να καταβληθεί αν τα ίδια ή ισοδύναμα στοιχεία αποκτούνται τώρα.  

3. Τη ρευστοποιήσιμη αξία (realizable value): τα στοιχεία του ενεργητικού 
απεικονίζονται στο ποσό ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων 
που θα μπορούσε να ληφθεί τώρα, από την πώληση των στοιχείων αυτών 

4. Την παρούσα αξία (present value): τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται 
στην παρούσα προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών 
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εισροών, που το στοιχείο αναμένεται να δημιουργήσει κατά τη συνήθη 
λειτουργική πορεία της επιχείρησης. 
Η οικονομική αξία της επιχείρησης μπορεί να εκτιμηθεί είτε από τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές, είτε από την τρέχουσα λογιστική αξία της επιχείρησης 
(λογιστική αξία ίδιων κεφαλαίων) και τη μελλοντική αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων. Η ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης έχει ως στόχο 
την άντληση πληροφοριών και τη δημιουργία των απαραίτητων γνώσεων για τη λήψη 
αποφάσεων που επηρεάζουν την κατανομή των οικονομικών πόρων μέσα στην 
οικονομία. Ειδικότερα, ενδιαφέρεται για την εκτίμηση του κινδύνου και της 
αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης σε μια επιχείρηση. Οι κυριότερες ομάδες 
χρηστών της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι (Γκίκας, Παπαδάκη & 
Σιουγλέ, 2010): 

 Οι μέτοχοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν οποιοδήποτε επενδυτικό ενδιαφέρον, 
δηλαδή την επιλογή των μετοχών που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιό 
τους και περιλαμβάνουν επιχειρήσεις με επιθυμητά επίπεδα κινδύνου και 
απόδοσης ή εποπτικό ενδιαφέρον, δηλαδή την προσπάθεια να  ελέγξουν τις 
ενέργειες της διοίκησης ως προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.  

 Οι πιστωτές – προμηθευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αποδοτικότητα και 
τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια δυνατότητα επιβίωσης της επιχείρησης, 
προκειμένου να καθοριστεί το ύψος της πίστωσης, το επιτόκιο δανεισμού και 
οι εξασφαλίσεις που θα ζητηθούν από την επιχείρηση.  

 Η διοίκηση της επιχείρησης, προκειμένου να λάβει μια επενδυτική, 
χρηματοοικονομική ή λειτουργική απόφαση και ειδικότερα αποφάσεις που 
αφορούν εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη δομή των κεφαλαίων, τη μερισματική 
και επικοινωνιακή πολιτική.  

 Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, προκειμένου να γνωρίζουν τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης και την ικανότητα δημιουργίας κερδών.  

 Οι δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να επιτύχουν την παρουσία υγιούς 
ανταγωνισμού σε έναν κλάδο ή τον καθορισμό μιας τιμής πώλησης ορισμένων 
προϊόντων ή την έγκριση μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 Οι πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, 
ιδιαίτερα όταν αγοράζουν προϊόντα με μακροχρόνιες εγγυήσεις ή αναμένουν 
κάποια μακροχρόνια εξυπηρέτηση από την επιχείρηση. 
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1.3. Παράγοντες Κινδύνου  
Κάποιοι από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου που σηματοδοτούν 

πιθανά μελλοντικά προβλήματα στις επιδόσεις της επιχείρησης και καθιστούν την 
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία 
συνοψίζονται στους εξής (AIPCA, 2002): 

 Η κακής ποιότητας κοινοποιήσεις οικονομικών στοιχείων της εταιρείας 
 Η χορήγηση πολλών δανείων σε εργαζόμενους της εταιρείας 
 Υψηλός αριθμός αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών 
  Οι έντονες πιέσεις στο προσωπικό αναφορικά με την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης σε συνδυασμό με έναν αυταρχικό και επιθετικό τρόπο  διοίκησης 
 Οι διαφωνίες και οι συνεχείς αλλαγές των λογιστών που απασχολούνται στην 

επιχείρηση 
 Η σύνδεση των αμοιβών των στελεχών της εταιρείας με την κερδοφορία ή την 

τιμή της μετοχής της επιχείρησης 
 Οι οικονομικές και βιομηχανικές πιέσεις σχετικά με την κερδοφορία (όπως η 

μείωση του μεριδίου αγοράς) 
 Οι πιέσεις της διοίκησης σχετικά με την κάλυψη των υποχρεώσεων ή τις 

προσδοκίες της για κερδοφορία 
 Η ύπαρξη ιστορικού σχετικά με παραβιάσεις του νόμου, καταγγελίες και 

ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
1.4. Λόγοι Αποτίμησης της Εταιρικής Αξίας 

Οι βασικότεροι λόγοι που καθιστούν την αποτίμηση ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
εργαλείο λήψης αποφάσεων είναι διότι (Λαζαρίδης, 2005): 

 αποτελεί την καλύτερη μέθοδο προσδιορισμού της αξίας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

 παρέχει στους επιχειρηματίες την καταλληλότερη μέθοδο προσδιορισμού της 
αξίας της επιχείρησης σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης προκειμένου να 
εξασφαλίσει ότι το τίμημα δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό 

 καθιστά ευκολότερο τον επιχειρησιακό σχεδιασμό  
 διευκολύνει την προσέλκυση κεφαλαίου 
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 βοηθά στον προσδιορισμό των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, που είναι συνδεδεμένες με την αξία 
της επιχείρησης 
Παράλληλα, σύμφωνα με τους Stowe et al. (2007), σκοπός της αποτίμησης 

είναι: 
 ο προσδιορισμός και η επιλογή της κατάλληλης μετοχής 
 η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις προσδοκίες της αγοράς 
 η αξιολόγηση του αντίκτυπου ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές, πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κ.α. 
 η παροχή πληροφοριών σχετικά με το αν μια επένδυση είναι συμφέρουσα  
 η αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών 
 η διευκόλυνση της επικοινωνίας με αναλυτές και ομάδες συμφερόντων γύρω 

από θέματα που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης 
 η αξιολόγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων 

1.5. Μοντέλα Αποτίμησης της Εταιρικής Αξίας 
Σύμφωνα με τους Σουμπενιώτη & Ταμπακούδη (2015), το βασικό μοντέλο 

αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (discounted cash flow model – DCF) προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό των μελλοντικών χρηματικών ποσών και ενός προεξοφλητικού 
επιτοκίου βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η παρούσα αξία τους. Από την άλλη 
πλευρά, το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων, προϋποθέτει ότι οι μελλοντικές 
χρηματοροές είναι τα μερίσματα και συνεπώς, η αξία των κοινών μετοχών μιας 
εταιρίας ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων που αναμένεται 
να καταβληθούν στους κατόχους τους και ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο 
εκτιμάται εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital 
Asset Pricing Model). Ωστόσο, η αποτίμηση των μετοχών ενός μεγάλου αριθμού 
επιχειρήσεων με το εν λόγω μοντέλο δεν είναι εφικτή, καθώς δεν μπορούν να 
προσδιοριστούν πάντα με ακρίβεια ορισμένα στοιχεία, όπως ο ρυθμός ανάπτυξής μιας 
εταιρείας, ο οποίος μεταβάλλεται μεταξύ δύο ή περισσότερων περιόδων, αλλά και η 
παρούσα αξία μερισμάτων μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε κλάδο με υψηλή 
ανάπτυξη και δεν διανέμει καθόλου μερίσματα, αλλά τα επενδύει. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση για την αποτίμηση της αξίας των κοινών μετοχών 
είναι η μέθοδος της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flow – 
FCF), καθώς οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήκουν σε όλους τους χρηματοδότες της 
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εταιρείας, το αποτέλεσμα της προεξόφλησής τους προσδιορίζει τη συνολική της αξία. 
Έτσι, αν αφαιρέσουμε την αξία του χρέους και των προνομιούχων μετοχών από την 
παρούσα αξία των ταμειακών ροών μπορούμε να προσδιορίσουμε την αξία των κοινών 
μετοχών. Μια δεύτερη εναλλακτική μέθοδος αποτίμησης κοινών μετοχών είναι η 
χρήση δεικτών ή πολλαπλασιαστών, οι οποίοι αποτελούν μια μέθοδο σχετικής 
αποτίμησης, δεδομένου ότι γίνεται σύμφωνα με χρηματοοικονομικά στοιχεία 
συγκρίσιμων εταιριών. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 
συνήθως είναι τα κέρδη, η λογιστική αξία, οι πωλήσεις ή οι ταμειακές ροές και με βάση 
την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή κατασκευάζονται αντίστοιχοι δείκτες, όπως τιμή 
προς κέρδη, τιμή προς λογιστική αξία, τιμή προς πωλήσεις και τιμή προς ταμειακές 
ροές. Έτσι, η αξία των κοινών μετοχών προκύπτει από το γινόμενο του επιλεγόμενου 
δείκτη και της τιμής του χρηματιστηριακού στοιχείου της εταιρείας (Σουμπενιώτης & 
Ταμπακούδης, 2015).  

Παρόμοια, σύμφωνα με τον Damodaran (2001) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις 
σε σχέση με την αποτίμηση μιας επιχείρησης. Η πρώτη και πιο θεμελιώδης προσέγγιση 
για την αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η αποτίμηση μέσω προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow), η οποία επεκτείνει στην αποτίμηση 
επιχειρήσεων τις αρχές της παρούσας αξίας. Ο δεύτερος τρόπος αποτίμησης, η σχετική 
αποτίμηση (Relative Valuation), είναι να βασίσουμε την αξία στις αποτιμήσεις που 
κάνει η αγορά για παρόμοιες ή συγκρίσιμες επιχειρήσεις. Τέλος, η τρίτη προσέγγιση 
στην αποτίμηση μιας επιχείρησης βρίσκει εφαρμογή σε επιχειρήσεις με υψηλή 
μόχλευση, τα ίδια κεφάλαια των οποίων αποκτούν χαρακτηριστικά ενός δικαιώματος 
αγοράς μετοχών και μια μεγαλύτερη αξία, καθώς αυξάνεται η λήξη των δανειακών 
κεφαλαίων και η μεταβλητότητα της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
ενεργητικού (option pricing models).  

Η αποτίμηση είναι μια διαδικασία που αποτελείται από τα εξής πέντε βήματα 
(Stowe et al., 2007): 

1. Τη συλλογή πληροφοριών και αναλύσεων σχετικά με την επιχείρηση και η 
αξιολόγησή τους 

2. Την πρόβλεψη της επίδοσης της επιχείρησης 
3. Την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης 
4. Τη μετατροπή της πρόβλεψης σε αποτίμηση και 
5. Τη λήψη της επενδυτικής απόφασης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
2.1. Ανάλυση Ταμειακών Ροών 

Η κατάσταση ταμειακών ροών επεξηγεί τις μεταβολές που επήλθαν στα 
διαθέσιμα ή στα ισοδύναμα προς τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού κατά τη διάρκεια της χρήσης και τις αποδίδει στις λειτουργικές, τις 
επενδυτικές και τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης (Γκίκας, 
Παπαδάκη & Σιουγλέ, 2010). Πιο συγκεκριμένα, οι ταμειακές ροές είναι οι εισροές και 
οι εκροές των ταμειακών διαθεσίμων και των ταμειακών ισοδύναμων. Οι λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν τις κύριες δραστηριότητες 
δημιουργίας εσόδων, όπως και τις υπόλοιπες δραστηριότητές της που δεν είναι 
επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές. Οι επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης 
αφορούν εκείνες τις δραστηριότητες που συνδέονται με την απόκτηση και διάθεση 
μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν 
περιλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. Ενώ, οι χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες είναι εκείνες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη 
συγκρότηση των ίδιων κεφαλαίων και του δανεισμού της επιχείρησης (Λαζαρίδης & 
Παπαδόπουλος, 2010).  

Η αξία της επιχείρησης, όπως και η αξία της μετοχής εξαρτάται άμεσα από το 
αναμενόμενο μέγεθος, τη χρονική στιγμή και τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές που απορρέουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συνεπώς, η γνώση της ταμειακής ροής είναι πρωταρχικής σημασίας στην 
χρηματοοικονομική ανάλυση, ενώ παράλληλα κρίνεται άκρως απαραίτητη για τη λήψη 
επενδυτικών αποφάσεων. Ωστόσο, ο όρος της ταμειακής ροής που χρησιμοποιείται στο 
πλαίσιο του προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης είναι η Ελεύθερη Ταμειακή Ροή 
(Free Cash Flow). Το ύψος της ελεύθερης ταμειακής ροής είναι ίσο με το ύψος των 
ταμειακών εκροών για επενδύσεις σε καθαρό κεφάλαιο κινήσεως και πάγια 
περιουσιακά στοιχεία. Καθώς, όμως, οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις αναφέρονται 
στο μέλλον, το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις ταμειακές ροές που σχετίζονται με 
την συγκεκριμένη απόφαση. Έτσι, οι επικρατέστερες προσεγγίσεις σχετικά με την 
εκτίμηση του ύψους της ταμειακής ροής είναι οι εξής: α) η πρόβλεψη της κερδοφορίας 
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και της χρηματοοικονομικής θέσης και β) η πρόβλεψη της ταμειακής ροής με βάση την 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010). 
2.2. Μέθοδοι των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

Η ιδέα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών ανήκει στον Williams J.B. 
(1938), ο οποίος ανέφερε για πρώτη φορά την εσωτερική αξία της επιχείρησης και τη 
σχέση της με την αγοραία τιμή. Το έργο του αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη 
διατύπωση της μεθόδου εκτίμησης εταιρικής αξίας βάσει προεξόφλησης των 
μελλοντικών χρηματοροών που θα λάβουν οι μέτοχοι της επιχείρησης και είναι η πιο 
διαδεδομένη διαδικασία αποτίμησης εταιρικής αξίας, καθώς αποτελεί τη βάση πολλών 
άλλων συναφών μεθόδων αποτίμησης. Σύμφωνα με τους Miller & Modigliani (1961), 
η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αποτίμηση μια ολόκληρης εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Damodaran (2014), όλα τα υποδείγματα προεξόφλησης 
ταμειακών ροών (DCF) καταλήγουν τελικά στην εκτίμηση τεσσάρων μεταβλητών: α) 
των ταμειακών ροών των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, β) του αναμενόμενου 
ρυθμού αύξησης των ταμειακών ροών, γ) του μελλοντικού χρονικού σημείου που η 
επιχείρηση θα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό και δ) ενός προεξοφλητικού επιτοκίου. 
Συνεπώς για να αυξήσουμε την αξία της επιχείρησης θα πρέπει να μεταβάλλουμε μια 
ή περισσότερες από αυτές τις μεταβλητές: 

 Να αυξήσουμε τις ταμειακές ροές από τα τρέχοντα στοιχεία του ενεργητικού 
 Να αυξήσουμε το ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου υψηλής 

ανάπτυξης 
 Να αυξήσουμε τη χρονική διάρκεια της περιόδου υψηλής ανάπτυξης 
 Να μειώσουμε το κόστος κεφαλαίου 
Προκειμένου να εφαρμόσουμε τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών 

(DCF) είναι απαραίτητα τα εξής οικονομικά στοιχεία: 
 Οι ανάλογες ταμειακές ροές, λειτουργικές είτε ελεύθερες 
 Το προεξοφλητικό επιτόκιο 
 Η υπολειμματική αξία 

Σε σχέση με τις ταμειακές ροές υπάρχουν τρεις επιλογές: α) τα μερίσματα, β) οι 
ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους και γ) οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς 
την επιχείρηση. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι το ποσό που 
μπορεί να μοιράσει σε μερίσματα η επιχείρηση και στις οποίες βασίζεται η αξία των 
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ίδιων κεφαλαίων παράγοντας μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση, καθώς ο υποψήφιος 
αγοραστής μπορεί να εγείρει αξιώσεις στις συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές προς 
τους μετόχους αντί για τα μερίσματα μόνο. Η επιλογή μεταξύ ελεύθερων ταμειακών 
ροών προς τους μετόχους και ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση 
αποτελεί μια επιλογή μεταξύ αποτίμησης ίδιων κεφαλαίων και αποτίμησης της 
επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλύτερη πρόκληση της αποτίμησης δεν είναι η 
εκτίμηση των ταμειακών ροών του παρελθόντος, αλλά η εκτίμηση τους για τα 
μελλοντικά έτη, δηλαδή η εκτίμηση του αναμενόμενου ρυθμού αύξησης των κερδών, 
ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών και 
ταμειακών ροών (Damodaran, 2014).  

Έτσι, η αξία των ίδιων κεφαλαίων υπολογίζεται προεξοφλώντας τις 
αναμενόμενες ταμειακές ροές προς τους μετόχους, δηλαδή τις εναπομείνασες 
ταμειακές ροές έπειτα από την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων, των αναγκών 
επανεπένδυσης, των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληρωμών επί των 
δανειακών κεφαλαίων με το κόστος ίδιων κεφαλαίων και υπολογίζεται από τον εξής 
τύπο:  

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = ∑   ό
(  )  

 
Παράλληλα, η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση, δηλαδή τις εναπομείνασες 
ταμειακές ροές έπειτα από την κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων, των φόρων κι 
των αναγκών επανεπένδυσης αλλά πριν από την κάλυψη των πληρωμών επί των 
δανειακών κεφαλαίων με το μέσο σταθμικό κεφάλαιο (WACC) και υπολογίζεται από 
τον εξής τύπο:  

Αξία Επιχείρησης = ∑    ί
(  )  

 
Ωστόσο, οι μέθοδοι των ταμειακών ροών στηρίζονται στις εξής παραδοχές 

(Λαζαρίδης, 2005): 
1. Η επιχείρηση αξίζει όσο και οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές 
2. Ο υπολογισμός ενός ή περισσότερων συνδυασμών συντελεστών προεξόφλησης 

είναι δυνατός 
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3. Η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αλλά και μια 
σειρά από άλλα στοιχεία που αφορούν γενικά τη λειτουργία της, όπως τις 
ευκαιρίες, τη δυναμικότητα, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα κ.α. 

4. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι καταστάσεις των ταμειακών ροών είναι 
περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά απ’ ότι οι υπόλοιπες, όπως τον τρόπο 
ανεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των κεφαλαιακών δαπανών της 
επιχείρησης, τις χρήσεις κεφαλαίων και τις συνολικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης που δημιουργούν θετική ταμειακή ροή ή όχι κτλ. 

5. Η πρόβλεψη των ταμειακών ροών είναι δυνατή με την προβολή και εκτίμηση 
των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση 
συγκεκριμένες και καλά ορισμένες υποθέσεις. 
Όπως κάθε μέθοδος, έτσι και οι μέθοδοι των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα 
που παρουσιάζουν είναι τα εξής (Λαζαρίδης, 2005): 

 Έχει στον πυρήνα της την πηγή δημιουργίας του χρήματος 
 Καταγράφει τη δυναμική της επιχείρησης 
 Καταγράφει τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με την πορεία 

της επιχείρησης 
 Μπορεί να δώσει ένα αρκετά αξιόπιστο αποτέλεσμα, αν  χρησιμοποιηθεί 

παράλληλα με την ανάλυση αριθμοδεικτών και την βασική χρηματοοικονομική 
ανάλυση 

Παράλληλα, τα κυριότερα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι (Λαζαρίδης, 2005): 
 Απαιτείται πολύς χρόνος για τη διεκπεραίωσή του 
 Απαιτείται η γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων 
 Απαιτούνται πολλές πληροφορίες 
 Επιβάλλεται η υιοθέτηση μιας σειράς παραδοχών και υποθέσεων για τη 

σύνταξη των μελλοντικών ταμειακών ροών και κατά συνέπεια μπορεί πολύ 
εύκολα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της μεθόδου αν δεν εφαρμοσθούν οι 
βασικές λογιστικές αρχές  

2.3. Διαφορά Λειτουργικών και Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 
Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η δημιουργία σταθερών και αυξανόμενων 

κερδών, όπου με τον όρο κέρδη εννοούμε τα λογιστικά κέρδη που εμφανίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι 
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αντιστοιχούν πάντα και σε παρόμοια ικανότητα παραγωγής ταμειακών ροών, δηλαδή 
πραγματικών ροών σε μετρητά. Η ικανότητα παραγωγής ταμειακών ροών αντί κερδών 
αποτελεί μια πιο ορθολογική επιλογή για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης 
της επιχείρησης, καθώς δεν επηρεάζεται από λογιστικά μεγέθη όπως οι αποσβέσεις.  

Ειδικότερα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Operating Cash Flow – OCF) 
υπολογίζονται με βάση τον τύπο: 

 
OCF = Λειτουργικά κέρδη + Αποσβέσεις – Φόροι ± Αλλαγές στο Kεφάλαιο Κίνησης 
         = EBIT (1-t) + Αποσβέσεις ± Αλλαγές στο Κεφάλαιο Κίνησης 
 
Το Κεφάλαιο Κίνησης είναι ίσο με το Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον τις 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και αποτελεί το κεφάλαιο που χρειάζεται η επιχείρηση 
για να λειτουργήσει. Η σημαντικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο αυτό 
μετασχηματίζεται από ένα λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού σε ένα 
λογαριασμό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και το αντίστροφο, ενώ παράλληλα μας 
βοηθά να ανιχνεύσουμε την χρηματοοικονομική ισορροπία του ισολογισμού και να 
μελετήσουμε τη ρευστότητα. Αν το κεφάλαιο κίνησης είναι πολύ μικρό εγκυμονεί 
κινδύνους παύσης πληρωμών ή μεγάλου χρηματοοικονομικού κόστους, ενώ αν είναι 
περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται δείχνει κακή χρήση κεφαλαίων και μικρή 
αποδοτικότητα.  

Συνεπώς, οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ίσες με τα ρευστά διαθέσιμα της 
επιχείρησης μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων αναπτυξιακών και 
κερδοσκοπικών της επενδύσεων, όπως και μετά την κάλυψη όλων των λειτουργικών 
ταμειακών της αναγκών. Σκοπός των λειτουργικών κερδών είναι να γίνει μια εκτίμηση 
της πραγματικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως προς το βασικό λειτουργικό 
της αντικείμενο και για το λόγο αυτό αποκλείονται κατά τον υπολογισμό τους όλες οι 
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Κατ’ επέκταση, 
σκοπός των λειτουργικών ροών (OCF) είναι να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της 
επιχείρησης, να χρηματοδοτήσουν τις μελλοντικές επενδυτικές της δραστηριότητές και 
να ικανοποιήσουν τις δανειακές της ανάγκες, την πληρωμή των μερισμάτων και την 
πιθανή εξαγορά των μετοχών. 
 Στο ίδιο περίπου σκεπτικό βρίσκεται και η εκτίμηση των ελεύθερων ταμειακών 
ροών (FCF), μόνο που διαφέρουν στον τρόπο υπολογισμού του ποσού των 
κεφαλαιουχικών δαπανών δηλαδή: 
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FCF = OCF – Capex 
Έτσι, οι ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν το πλεονέκτημα να περιλαμβάνουν όλες τις 
ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες για την ικανοποίηση τόσο των μετόχων όσο και 
των κατόχων τίτλων χρέους της επιχείρησης. Η θετική ελεύθερη ταμειακή ροή 
αντικατοπτρίζει το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες 
ύστερα από την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών απαιτήσεων για 
τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας. 
2.4. Προσδιορισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών2 

Με τον όρο ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free Cash Flow to 
the Firm – FCFF) αναφερόμαστε στις ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους 
μετόχους της εταιρείας μετά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των αναγκαίων 
επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης και πάγιο εξοπλισμό. Συνεπώς, οι ελεύθερες 
ταμειακές ροές προς την επιχείρηση είναι οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης μείον τις δαπάνες κεφαλαίου. Στους μετόχους 
περιλαμβάνονται οι κάτοχοι κοινών μετοχών, ομολόγων και προνομιούχων μετοχών 
και αποτελούν τους προμηθευτές κεφαλαίου της επιχείρησης. Με τον όρο ελεύθερες 
ταμειακές ροές προς τους μετόχους (Free Cash Flow to Equity) αναφερόμαστε στις 
ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες μόνο στους κατόχους κοινών μετοχών μετά την 
καταβολή των λειτουργικών εξόδων, των τόκων, των κύριων πληρωμών και των 
αναγκαίων επενδύσεων που έγιναν για το κεφάλαιο κίνησης και τον πάγιο εξοπλισμό. 
Συνεπώς, οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι οι ταμειακές ροές από 
τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης μείον τις δαπάνες κεφαλαίου και τις 
υποχρεώσεις προς τους δανειστές.  

Η αποτίμηση με τη χρήση ελεύθερων ταμειακών ροών είναι δυσκολότερη της 
αποτίμησης βάσει μερισμάτων, διότι ο αναλυτής πρέπει να ενσωματώσει στις 
λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, καθώς οι FCFF είναι οι ταμειακές ροές μετά φόρων προς 
όλους τους μετόχους της επιχείρησης, η αξία της βρίσκεται στην προεξόφληση των 
FCFF με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Συνεπώς, αν αφαιρέσουμε 
από την αξία της επιχείρησης τις υποχρεώσεις της θα έχουμε την αξία των ίδιων 
κεφαλαίων. Την αξία των ίδιων κεφαλαίων προκύπτει, επίσης, άμεσα από την 

                                                             
2 Κύρια πηγή το βιβλίο του CFA Institute από τους Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E. & McLeavey, D. W. (2007): «Equity Asset Valuation» 
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προεξόφληση των FCFE χρησιμοποιώντας το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ίδιων 
κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, είναι στο χέρι του αναλυτή να κρίνει ποια από τις δύο 
μεθόδους (FCFF ή FCFΕ) είναι η καταλληλότερη για την αποτίμηση της εκάστοτε 
εταιρείας.  

2.4.1. Παρούσα Αξία FCFF 
 Αναλυτικότερα, η FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την παρούσα αξία 
των μελλοντικών FCFF προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου 
(WACC) 

Αξία της Επιχείρησης = ∑ (  )  
 

Και καθώς η FCFF αποτελεί την ταμειακή ροή για όλους τους προμηθευτές κεφαλαίου, 
χρησιμοποιώντας το WACC δίνεται η συνολική αξία των κεφαλαίων της εταιρείας. 
Έτσι, η αξία των Ίδιων Κεφαλαίων προκύπτει από την αξία της εταιρείας μείον την 
αξία αγοράς του χρέους της 
 

Καθαρή Αξία = Αξία Εταιρείας – Αγοραία Αξία Χρέους 
 
Διαιρώντας το συνολικό ύψος των Ίδιων Κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών 
παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή. Το WACC είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μετά 
φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια, όπου οι 
σταθμίσεις είναι οι ανάλογες της συνολικής αξίας αγοράς της επιχείρησης από κάθε 
πηγή, το χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια. Ο τύπος είναι ο εξής: 
 

WACC = ∗ (1 −  ) ∗  + ∗   
 

Όπου   = ό  Ί  ί  
 = κόστος ξένων κεφαλαίων ή δανεισμού της εταιρείας 
 = ό  ή  

D = δανεισμός/ χρέος 
E = Ίδια Κεφάλαια 
C = σύνολο παθητικού 
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2.4.2. Παρούσα Αξία FCFE 
Η προσέγγιση αποτίμησης FCFE εκτιμά την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας ως την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών προεξοφλημένων με το απαιτούμενο 
ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων: 
 

Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου = ∑ (  )   
 

Καθώς, η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά την ικανοποίηση 
όλων των άλλων απαιτήσεων, προεξοφλώντας την με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ίδιων 
κεφαλαίων (r), προκύπτει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η αξία ανά μετοχή 
προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών.  

2.4.3. Μοντέλο Ανάπτυξης FCFF & FCFE ενός Σταδίου 
Το χαρακτηριστικό που διακρίνει τα μοντέλα FCFF & FCFE ενός σταδίου είναι 

το ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό. Πιο 
συγκεκριμένα, σε ότι αφορά το μοντέλο FCFF, υποθέτουμε ότι η FCFF αυξάνεται με 
σταθερό ρυθμό g και είναι ίση με: 

=  ∗ (1 + )  
Έτσι, η αξία της επιχείρησης θα ισούται με: 

Αξία της Επιχείρησης = =  ∗( ) 
Η αξία του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει αν αφαιρέσουμε την αγοραία αξία του 
χρέους από την αξία της εταιρείας. Παρόμοια, για το μοντέλο FCFE ισχύει ότι: 
 

=  ∗ (1 + )  
Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου = =  ∗( ) 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο (r) είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ίδιων 
κεφαλαίων, ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 
των FCFF και FCFE συχνά δεν είναι ο ίδιος. 

2.4.4. Μοντέλο Ανάπτυξης FCFF & FCFE δύο Σταδίων 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο, ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο στάδιο είναι ένας 

μακροπρόθεσμος σταθερός ρυθμός ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός ανάπτυξης 
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μιας βιομηχανίας που βρίσκεται σε ύφεση θα είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον 
ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα, ο ρυθμός ανάπτυξης μιας βιομηχανίας που 
προβλέπεται να αναπτυχθεί στο μέλλον περισσότερο θα είναι ελαφρώς υψηλότερος 
από το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

Το παραπάνω μοντέλο περιλαμβάνει δυο διαφορετικές εκδοχές. Στην πρώτη 
εκδοχή του μοντέλου ανάπτυξης FCFF & FCFE, στο πρώτο στάδιο ο ρυθμός 
ανάπτυξης είναι σταθερός και μειώνεται με ένα μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμό στο 
δεύτερο στάδιο. Στη δεύτερη εκδοχή του, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται στο πρώτο 
στάδιο και στη συνέχεια σταθεροποιείται στην αρχή του δεύτερου σταδίου.  
2.5. Υπολειμματική Αξία 

Η πρόβλεψη των σχετικών ροών για ένα χρονικό διάστημα και ο υπολογισμός 
της παρούσας αξίας αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των απόλυτων 
μεθόδων αποτίμησης. Καθώς, όμως, η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά 
το πέρας της περιόδου πρόβλεψης, η οποία είναι συνήθως από 5 με 10 έτη, είναι 
αναγκαίος ο υπολογισμός της αξίας και για την υπόλοιπη μελλοντική περίοδο, δηλαδή 
ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας. Ο υπολογισμός αυτός εμπεριέχει μεγάλο 
ποσοστό κινδύνου και αβεβαιότητας λόγω του μακροχρόνιου ορίζοντα υλοποίησης και 
για το λόγο αυτό η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των ταμειακών ροών πέρα της 
αρχικής περιόδου πρόβλεψης απαιτεί εμπειρία και γνώση. Η υπερεκτίμηση των 
μελλοντικών δυνατοτήτων θα οδηγήσει στον υπολογισμό μεγαλύτερης παρούσας αξία, 
ενώ αντίθετα η υποεκτίμηση των μελλοντικών δυνατοτήτων θα οδηγήσει στον 
υπολογισμό μικρότερης παρούσας αξίας. Η υπολειμματική αξία ισούται με την 
ταμειακή ροή του τελευταίου έτους συνυπολογίζοντας ένα ρυθμό αύξησης για τα 
επόμενα έτη: 

Υπολειμματική Αξία =  = ∗  

Όπου t είναι το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης, CF είναι οι αναλογούσες 
ταμειακές ροές (OCF ή FCF), g είναι το ποσοστό αύξησης και r είναι το προεξοφλητικό 
επιτόκιο. Συνεπώς, η υπολειμματική αξία ισούται με την ταμειακή ροή του τελευταίου 
έτους λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό αύξησης των μελλοντικών ετών. 
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2.6. Προεξοφλητικό Επιτόκιο3 
Ο σωστός υπολογισμός του προεξοφλητικού επιτοκίου είναι καθοριστικής 

σημασίας στον υπολογισμό της αξίας της μετοχής. Υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη 
σχέση ανάμεσα στο επιτόκιο και την υπολογιζόμενη τελική αξία, όπου ένα υψηλό 
επιτόκιο οδηγεί σε μείωση της παρούσας αξίας και το αντίστροφο. Το προεξοφλητικό 
επιτόκιο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αποτίμησης και η σωστή εκτίμηση του 
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς επηρεάζει όλους τους υπολογισμούς. 
Παράλληλα, θα πρέπει να εμπεριέχει το πραγματικό κόστος ευκαιρίας που 
αναλαμβάνει ο εκάστοτε επενδυτής που επενδύει στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 
Υπολογίζεται βάση ενός μεσοσταθμικού ποσοστού που καλύπτει το κόστος τόσο των 
ίδιων, όσο και των ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης και γίνεται μετά την αφαίρεση 
των φόρων: 

WACC =   + (1 − )  
Το μεσοσταθμικό ποσοστό δεν παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εκτίμησης, αλλά υπάρχουν ποικίλοι εξωτερικοί παράγοντες που το επηρεάζουν άμεσα, 
όπως το επίπεδο επιτοκίων, ο πληθωρισμός και οι γενικότερες μακροχρόνιες 
συγκυρίες. Για να μπορέσουμε, ωστόσο, να υπολογίσουμε το κόστος των ίδιων 
κεφαλαίων, χρησιμοποιούμε το θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών 
στοιχείων Capital Asset Pricing Model (CAPM), σύμφωνα με το οποίο: 

E(r) = +  ( −  ) 
Όπου  το επιτόκιο άνευ κινδύνου, β ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής και  η 
μέση απόδοση της αγοράς. Έτσι, ο εκάστοτε επενδυτής προσδοκά μια μεγαλύτερη 
απόδοση από μια μετοχή όσο μεγαλύτερος είναι ο συστημικός κίνδυνος (β) 
προκειμένου να αμειφθεί για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Η διαφορά −  είναι 
το ασφάλιστρο αγοράς (risk premium) και αντιπροσωπεύει την υπεραπόδοση/ 
υποαπόδοση της αγοράς, στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή.  

Παράλληλα, για να υπολογίσουμε το κόστος των δανειακών κεφαλαίων ( ) θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες που δημιουργούνται στην επιχείρηση ως 
αποτέλεσμα των ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί. Για το λόγο αυτό 

                                                             
3 Κύρια πηγή το βιβλίο των Βασιλείου & Ηρειώτη (2008): «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
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χρησιμοποιούμε το λογαριασμό Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα από τα ετήσια 
Αποτελέσματα Χρήσης σε σχέση με τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που υφίστανται: 

Μέσο Επιτόκιο ( ) = ί ό
ά ά  

Από το μέσο επιτόκιο θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των δανειακών κεφαλαίων 
μετά φόρων. Πιο συγκεκριμένα: 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων Μετά Φόρων = ∗ (1 − ) 
 Το επιτόκιο αυτό είναι το πραγματικό κόστος του χρέους στην επιχείρηση, καθώς οι 
δαπάνες για τόκους αναγνωρίζονται ως έξοδα και συνεχώς μειώνουν το φορολογητέο 
ποσό.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
3. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. 

3.1. Περιγραφή του Ομίλου Σαράντης4 
Ο Όμιλος Σαράντη είναι μία από τις ηγετικές εταιρείες στην παραγωγή και 

εμπορία καταναλωτικών προϊόντων. Ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1930, ενώ 
από το 1956 και μέχρι σήμερα, ο Όμιλος εδρεύει στην Αθήνα. Η δραστηριότητα του 
Ομίλου επικεντρώνεται στους κλάδους καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας και περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης, καθώς και 
προϊόντων υγείας και φροντίδας. Η διεθνής παρουσία του Ομίλου έχει να επιδείξει 
εννέα θυγατρικές εταιρείες σε χώρες της Ευρώπης - Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, 
Σερβία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Βοσνία, Πορτογαλία - και 
εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες.  

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., η μητρική εταιρεία του Ομίλου, είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας από το 1994. Επιπλέον, η μητρική εταιρεία έχει 
συνάψει κοινοπραξία με την εταιρεία ESTEE LAUDER HELLAS για την διανομή 
προϊόντων της ESTEE LAUDER σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία. 
Παράγει και αντιπροσωπεύει προϊόντα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Καλλυντικά Ευρείας Διανομής (είδη προσωπικής περιποίησης και φροντίδας) 
 Προϊόντα Οικιακής Χρήσης και Επαγγελματικής χρήσης 
 Προϊόντα Υγείας & Φροντίδας, (βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, 

διαγνωστικά, καλλυντικά φαρμακείου) 
 Καλλυντικά επιλεκτικής διανομής (επώνυμα αρώματα, κρέμες περιποίησης, 

μακιγιάζ)  
  Οι δύο πρώτες κατηγορίες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του 
Ομίλου, αφού αντιπροσωπεύουν το 90% περίπου του συνόλου των πωλήσεων. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτών των προϊόντων είναι ιδιοπαραγόμενα στις δύο κύριες 
παραγωγικές μονάδες του Ομίλου σε Ελλάδα και Πολωνία, ενώ το χαρτοφυλάκιο του 
Ομίλου Σαράντη διαθέτει πάνω από 80 εμπορικά σήματα. Κάποιες από τις μάρκες με 
υψηλή αναγνωσιμότητα που παράγονται από την εταιρεία, είναι οι SANITAS, FINO, 

                                                             
4 Πηγή η επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου  http://www.greece.sarantis.gr/el/about-us-gr/sarantis-group-gr.html  
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JAN NIEZBEDNY, BIOTEN, CARROTEN, ELMIPLANT, KOLASTYNA, 
ORZENE , STR8, BU, C-THRU, PROSAR, ΤΕΖΑ, PYROX, CAMEL, AFROSO, και 
ΤΡΥΛET και αποτελούν σημείο αναφοράς στις αντίστοιχες προϊοντικές τους 
κατηγορίες. Παράλληλα, μέσω συμφωνιών αποκλειστικής διανομής, ο Όμιλος 
αντιπροσωπεύει και μία σημαντική σειρά από επώνυμα Βrands με διεθνώς 
αναγνωρίσιμα προϊόντα, όπως JOHNSON & JOHNSON, ADIDAS, PLAYBOY, 
COPPERTONE, DENIM, VAPONA, και COLOR CATCHER.  
 

 
 
Στην κατηγορία Προϊόντων Υγείας & Φροντίδας, ο Όμιλος παράγει και 

αντιπροσωπεύει γνωστές μάρκες στο χώρο των βιταμινών, συμπληρωμάτων 
διατροφής, διαγνωστικών και καλλυντικών φαρμακείου όπως SOLENE, LANES, 
CLEARBLUE. Παράλληλα, στην κατηγορία Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής 
πρόσθεσε στην γκάμα προϊόντων του Ομίλου ισχυρά ονόματα από γνωστούς διεθνείς 
οίκους αρωμάτων, καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, όπως 
LA PRAIRIE, PRADA, NINA RICCI, CARTIER, CAROLINA HERRERA, 
TRUSSARDI, και PUPA. 
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Η δομή του Ομίλου είναι η εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

    
ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ   
 SARANTIS ANADOL S.A.  ΤΟΥΡΚΙΑ  99,98%  0,00%  99,98%  SARANTIS BULGARIA L.T.D  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS ROMANIA S.A.  ΡΟΥΜΑΝΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS BELGRADE D.O.O  ΣΕΡΒΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS BANJA LUKA D.O.O  ΒΟΣΝΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS SKOPJE D.O.O  ΣΚΟΠΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS POLSKA S.A.  ΠΟΛΩΝΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  POLIPAK SP.Z.O.O.  ΠΟΛΩΝΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS CZECH REPUBLIC sro  ΤΣΕΧΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  SARANTIS HUNGARY Kft.  OYΓΓΑΡΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  GR SARANTIS CYPRUS L.T.D  KYΠΡΟΣ  100,00%  0,00%  100,00%  ΖΕΤΑFIN LTD  ΚΥΠΡΟΣ  0,00%  100,00%  100,00%  ΖΕΤΑ COSMETICS L.T.D  ΚΥΠΡΟΣ  0,00%  100,00%  100,00%  WALDECK L.T.D  KYΠΡΟΣ  0,00%  100,00%  100,00%  SAREAST L.T.D  ΚΥΠΡΟΣ  0,00%  100,00%  100,00%  ELODE FRANCE S.A.R.L  ΓΑΛΛΙΑ  100,00%  0,00%  100,00%  ARPINA SA  ΕΛΛΑΔΑ  100,00%  0,00%  100,00%  SARANTIS PORTUGAL Lda  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  ASTRID TM A.S.  ΤΣΕΧΙΑ  0,00%  100,00%  100,00%  

3.2. Σύντομο Ιστορικό5 
 Το 1930 ο Γρηγόρης Σαράντης ιδρύει την εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ στην 

Κωνσταντινούπολη. 
 Το 1956 η εταιρεία μεταφέρεται στην Αθήνα. 
 Το 1965 δημιουργούνται οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις για την παραγωγή 

των πρώτων ιδιοπαραγόμενων καλλυντικών προϊόντων PROSAR και 
CLOCHARD. 

 Τη Δεκαετία ‘70 - ’80 συνάπτει νέες συνεργασίες με διεθνείς ηγετικές εταιρείες 
καλλυντικών, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με την ESTEE 
LAUDER COMPANIES. 

 Τη Δεκαετία ’90 η εταιρεία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (1994) και 
σημειώνει περαιτέρω ανάπτυξη στον χώρο των καλλυντικών, διείσδυση στον 

                                                             
5 Πηγή η επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου  http://www.greece.sarantis.gr/el/about-us-gr/sarantis-group-gr/history-gr.html  
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χώρο των προϊόντων οικιακής χρήσης (εξαγορές SANITAS, CAMEL, 
ΤΡΥΛΕΤ, AFROSO) και των προϊόντων υγείας και φροντίδας (εξαγορές 
LOBELIN, PHARMACARE). Παράλληλα επεκτείνεται στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών στη Βουλγαρία (1994), Ρουμανία(1996), 
Σερβία 1997), F.Y.R.O.M. (1997), Πολωνία (2000). 

 Τα έτη 1997-1999 δημιουργείται νέο εργοστασίου παραγωγής, με 
αποθηκευτικούς χώρους και κέντρο διανομής στην Ελλάδα. 

 Το 2002 συνάπτει με την ESTEE LAUDER HELLAS, εξαγόρασε την 
πολωνική εταιρεία προϊόντων οικιακής χρήσης PACK PLAST και 
δημιουργείται η θυγατρική εταιρείας Sarantis Czech Republic. 

 Τα έτη 2006-2010 δημιουργεί θυγατρική εταιρεία στην Ουγγαρία, εξαγοράζει 
την ρουμανική εταιρεία καλλυντικών ELMIPLANT, την ουγγρική εταιρεία 
προϊόντων συσκευασίας τροφίμων TRADE 90 και την πολωνική μάρκα 
KOLASTYNA, που περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης προσώπου και 
σώματος καθώς και προϊόντα αντηλιακής προστασίας. 

 Τα έτη 2011-2013 εξαγοράζει τα προϊόντα οικιακής χρήσης DOMET στην 
Ουγγαρία και TOPSTAR στην Σερβία, την εταιρεία Δ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ 
Ε.Π.Ε. που δραστηριοποιείται στον κλάδο Υγείας και Φροντίδας και συνάπτει 
νέες συμφωνίες αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των καλλυντικών προϊόντων 
DENIM, TESORI D ORIENTE, VIDAL και LEOCREMA και του σήματος 
VAPONA στην Ελλάδα. Παράλληλα δημιουργεί νέα θυγατρικής στην Βοσνία 
(Sarantis Banja Luka), συνάπτει συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης 
του οίκου LA PRAIRIE SWITZERLAND και των σημάτων COLOUR 
CATCHER και KEEP IT WHITE στην Ελλάδα και επεκτείνει τη συνεργασία 
με την εταιρεία SPOTLESS GROUP για την αντιπροσώπευση σημάτων της σε 
όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

 Το 2014 δημιουργείται νέα θυγατρική στην Πορτογαλία (Sarantis Portugal) 
και εξαγοράζει την Τσέχικη εταιρεία καλλυντικών σημάτων ASTRID T.M. και 
από την Procter & Gamble τη δραστηριότητα του NOXZEMA στην Ελλάδα.  

 Το 2015 εξαγοράζει από την Procter & Gamble τη δραστηριότητας του AVA 
στην Ελλάδα, συνάπτει νέα αποκλειστική συμφωνία διανομής του προϊόντος 
WASH & GO και εξαγοράζει την Πολωνική εταιρεία προϊόντων συσκευασίας 
POLIPAK. 
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3.3. Μακροοικονομική Κατάσταση 

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του παρακάτω διαγράμματος (3.1) η 
Ελληνική Οικονομία έχει εισέλθει από το 2008 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπου για 
6 συνεχόμενα έτη το ΑΕΠ της μειωνόταν συνεχώς, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να 
παρατηρούνται από το 2010 έως το 2014, περίοδο κατά την οποία το εισόδημα της 
χώρας μειώθηκε κατά 25%. Από το 2014 το ΑΕΠ της χώρα σημείωσε ελαφριά άνοδο 
κατά 0,8% γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών, αλλά και της ιδιωτικής 
κατανάλωσης. Δυστυχώς, από τον Ιούλιο του 2015 και μετά την επιβολή των capital 
controls το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε ξανά μείωση κατά περίπου 1,4%. 

Διάγραμμα 3.1  Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ 2006 – 2016 

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

 
Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2016 η τελική καταναλωτική δαπάνη σημείωσε 

μείωση κατά 1,3%, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 
2,7%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 11,7% και οι εισαγωγές 
κατά 12,8%. Απόρροια του δύσκολου αυτού οικονομικού κλίματος που βιώνει η χώρα 
τα τελευταία χρόνια είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας, το οποίο βρίσκεται 
στο 25% (ΕΛ.ΣΤΑΤ), γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη 
των καταναλωτών.  

Παράλληλα, μια σειρά από περικοπές στις δημόσιες δαπάνες (όπως τη μείωση 
μισθών και συντάξεων) και η ταυτόχρονη αύξηση της φορολογίας (όπως την επιβολή 
ΕΝΦΙΑ, έκτακτης εισφοράς και τη μείωση των ορίων του αφορολόγητου) οδήγησε σε 
περαιτέρω συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας και 
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δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας σε πολλές επιχειρήσεις. Το σημαντικότερο, 
όμως πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι η αστάθεια στην αγορά και η 
συνεπακόλουθη δυσπιστία των επενδυτών να χρηματοδοτήσουν οποιοδήποτε 
εγχείρημα στην Ελλάδα, γεγονός που δεν βοηθάει στην αναστροφή του κλίματος και 
στην περαιτέρω υποβοήθηση της ανάπτυξης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις 
περιορίστηκαν σε ένα μικρό αριθμό, οι εισαγωγές εξακολουθούν να είναι περισσότερες 
από τις εξαγωγές και η οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση.  

Διάγραμμα 3.2  Επίπεδα Πληθωρισμού 2006 – 2016 

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

Όσον αφορά τον πληθωρισμό (διάγραμμα 3.2), η Ελλάδα βρίσκεται σε μια 
αποπληθωριστική περίοδο από το 2013, όπου ο πληθωρισμός σημείωσε ιστορική 
πτώση κατά 2,9%. Το 2016, ο πληθωρισμός συνεχίζει να σημειώνει πτώση με την 
τελευταία μέτρηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Ιούνιο να δείχνει ότι οι τιμές 
μειώθηκαν κατά 0,7%. Οι βασικότεροι τομείς που ασκούν πιέσεις για την περαιτέρω 
μείωση των τιμών είναι οι μεταφορές και η αγορά κατοικίας, ενώ από την άλλη πλευρά, 
πιέσεις για άνοδο του πληθωρισμού ασκούν οι τομείς του τουρισμού, της υγείας και 
της εστίασης. 

Παρατηρώντας στο διάγραμμα 3.3, φαίνεται ξεκάθαρα η κατακόρυφη πτώση 
του μέσου μισθού από το 2012 μέχρι και σήμερα. Το 2011 ο μέσος μηνιαίος μισθός 
έφτασε στο ανώτατο σημείο στα 1462€, ενώ το 2014 σημείωσε μείωση περίπου 20%. 
Ωστόσο, το Δ΄ τρίμηνο του 2015, φαίνεται να έχει σημειωθεί αύξηση στο μέσο μισθό 
κατά 5% περίπου, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΙΚΑ. Συνεπώς, όπως 
παρατηρούμε, το κλίμα αβεβαιότητας και δυσπιστίας που επικρατεί στη χώρα 
ειδικότερα από το 2014 έως και σήμερα, αντικατοπτρίζεται στη συνεχή και σταθερή 
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πτώση του μέσου μισθού έως το 2015. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο 
πλαίσιο του τρίτου Μνημονίου που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το 
νόμο 4336/2015, προβλέπονται ραγδαίες αλλαγές στο κομμάτι των εργασιακών, 
προκειμένου να επανεξεταστούν ορισμένα ζητήματα που αφορούν στο υφιστάμενο 
πλαίσιο της αγοράς εργασίας και περιλαμβάνουν τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική 
δράση και των συλλογικών διαπραγματεύσεων προκειμένου να εναρμονιστούν με τα 
διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.  

Διάγραμμα 3.3  Μέσος Μηνιαίος Μισθός 2006 – 2015 

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

Το δυσμενές οικονομικό κλίμα της Ελλάδος ήρθε να επιτείνει και η επιβολή 
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) από τον Ιούλιο του 2015. Σύμφωνα 
με μελέτη της Alpha Bank (2016), η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων δυσχέραναν 
τις εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιαμέσων εισροών, απαραίτητων για την παραγωγή 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε την αύξηση της 
φορολογίας στα κέρδη των επιχειρήσεων και τον φόρο στην ενέργεια που αποτελεί 
σημαντικό συντελεστή κόστους στην παραγωγική διαδικασία ειδικά του βιομηχανικού 
και όχι μόνο κλάδου, μπορούμε να κατανοήσουμε τις συνεχείς προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Τέλος, σημαντικά προβλήματα 
στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις δημιουργεί το αυξημένο κόστος δανεισμού στην 
Ελλάδα, καθώς είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης και 
δεν ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού.  
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3.4. Οικονομική Κατάσταση Ομίλου την περίοδο της κρίσης6 
Το 2008, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν μια σειρά από αρνητικούς παράγοντες 

που επηρέασαν τις επιδόσεις του ομίλου, όπως η υποτίμηση νομισμάτων στις χώρες 
που βρίσκονται οι θυγατρικές του, η συγκρατημένη καταναλωτική δραστηριότητα, η 
μειωμένη απόδοση κερδών από την Estee Lauder JV, η έκτακτη ζημιά που 
καταγράφηκε λόγω κλεισίματος θέσης σε τιμές αλουμινίου, τα μέτρα μείωσης κόστους 
του Ομίλου και οι πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, η εταιρεία κατάφερε 
να σημειώσει αύξηση πωλήσεων κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες 
διαμορφώθηκαν στο 58,84%. Τη χρονιά εκείνη ο όμιλος σημείωσε αύξηση πωλήσεων 
κατά 7,36% στα 259,37 εκατ., το EBIT μειώθηκε κατά  0,48% στα  33,7 εκατ. και τα 
καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 3,62% στα 25,38 εκατ., ενώ τα κέρδη ανά 
μετοχή μειώθηκαν κατά 0,62% στα 0,66€.  

Το 2009, εκτός από τα είδη οικιακής χρήσης και καλλυντικά ευρείας και 
επιλεκτικής διανομής, αρχίζει να δραστηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων και των 
συμπληρωμάτων διατροφής. Ωστόσο, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον οδήγησε τη 
χρονιά αυτή σε μείωση των πωλήσεων κατά 14,93%, το EBIT μειώθηκε κατά 30,6% 
και τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν κατά 35,6% στα 0,43€, παρά τα γεγονός ότι ο 
όμιλος προσπάθησε να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις εφαρμόζοντας μέτρα 
συγκράτησης των εξόδων.  

Το 2010, ο όμιλος δημιουργεί μονάδα παραγωγής σάκων απορριμμάτων για 
οικιακή χρήση στην Ξάνθη και επενδύει 1,2 εκ. €. Παράλληλα, προχωράει στην 
εξαγορά της επωνυμίας προϊόντος KOLASTYNA, η οποία περιλαμβάνει προϊόντα 
φροντίδας προσώπου, σώματος και αντηλιακής προστασίας, έναντι 9,5 εκ. PLN. 
Ακόμη, προχωρά στην πώληση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας ΟΤΟ ΤΟΡ ΑΕ έναντι 487 χιλ. €. Η χρονιά κλείνει με αύξηση των πωλήσεων 
του ομίλου κατά μόλις 1,9% και μείωση καθαρών κερδών κατά 0,13%, ενώ τα κέρδη 
ανά μετοχή παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο, στα 0,43€. Παρόλα αυτά, ο όμιλος δηλώνει 
την πρόθεσή του να διερευνήσει μια σειρά εξαγορών παλαιών αγορών που διαθέτουν 
ικανά μερίδια αγοράς.  

                                                             
6 Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τα Δελτία Τύπου και τις παρουσιάσεις της Εταιρείας στο http://ir.sarantis.gr/el/news/investors-press?c=0&from=01-01-2009&=to&pg=89 & http://ir.sarantis.gr/Uploads/PAROYSIASEIS/2015/Corp_pres_NEW_MAY_16_FY_15.pdf  
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Το 2011, αποφασίζει να εξαγοράσει την ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. 
προκειμένου να εμπλουτίσει την κατηγορία προϊόντων Υγείας και Φροντίδας 
(θερμόμετρα, πιεσόμετρα, είδη φλεβοκέντησης κ.α.), η οποία το 2010 σημείωσε 
πωλήσεις 2,5 εκ. €, έναντι 0,52 εκ. €. Την ίδια χρονιά, εξαγοράζει και το Ουγγρικό 
προϊόν DOMET με στόχο να εμπλουτίσει την κατηγορία Είδη Οικιακής χρήσης με 
προϊόντα που περιλαμβάνουν μια πλήρη γκάμα με εργαλεία - μέσα καθαρισμού, η 
οποία το 2010 είχε σημειώσει πωλήσεις 3,2 εκ. €, έναντι 2 εκ. €. Στο τέλος του 2011, 
ανέλαβε την αντιπροσώπευση 6 νέων εμπορικών σημάτων, τα οποία περιλάμβαναν 
προϊόντα περιποίησης προσώπου και σώματος και του εμπορικού σήματος VAPONA 
με προϊόντα από την κατηγορία των εντομοαπωθητικών που κατέχει μερίδιο αγορά 
39%, ενισχύοντας περαιτέρω το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο. Τη χρονιά αυτή ο 
όμιλος ανακοινώνει στα οικονομικά της αποτελέσματα μείωση καθαρών κερδών κατά 
28,7% στα 9,74 εκ. € και μείωση των κερδών ανά μετοχή κατά 26,35% στα 0, 25€, ενώ 
παρουσιάζει χαμηλό δανεισμό.  

Το 2012, αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση του οίκου LA PRAIRIE που 
περιλαμβάνει προϊόντα επιλεκτικής διανομής προσωπικής φροντίδας και περιποίησης. 
Παράλληλα, προχωρά στη σύσταση νέας θυγατρικής εταιρείας στη Βοσνία-
Ερζεγοβίνη με μετοχικό κεφάλαιο 357.904 εκ. € και με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω 
το νεοαποκτηθέν σέρβικο σήμα TOPSTAR που δραστηριοποιείται στην κατηγορία 
εργαλεία-μέσα καθαρισμού. Ακόμη, προσθέτει στα προϊόντα της 2 ακόμη εμπορικά 
σήματα, ένα εκ των οποίων είναι ο ηγέτης στην κατηγορία των χρωμοπαγίδων. Τη 
χρονιά αυτή τα καθαρά κέρδη του ομίλου αρχίζουν να παίρνουν ξανά ανοδική πορεία 
(αύξηση 24,8%) και τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται κατά 37,69% στα 0,35€. 

Το 2013, ο όμιλος αποφασίζει να κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής κρεμικών 
προϊόντων στην Ρουμανία και μεταφέρει τις δραστηριότητές του στο εργοστάσιο των 
Οινοφύτων Βοιωτίας, προσφέροντας επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική αγορά. 
Η χρονιά κλείνει με αύξηση καθαρών κερδών κατά 27,75% και αύξηση κερδών ανά 
μετοχή κατά 28% στα 0,45€, ενδυναμώνοντας την οικονομική του θέση προκειμένου 
να αυτοχρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις και να μειώσει το δανεισμό.   

Ξεκινώντας το 2014, ο όμιλος ανακοινώνει τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας 
στη Πορτογαλία και προσθέτει στο προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο ακόμη ένα γνωστό 
εμπορικό σήμα από την κατηγορία των ειδών ομορφιάς (αποτριχωτικά) το οποίο 
κατείχε δεύτερη θέση στην συγκεκριμένη αγορά. Λίγο αργότερα, προχωρά σε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,54€ σε 
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1,55€. Παράλληλα, ολοκληρώνει τη μεταφορά της παραγωγής των κρεμικών του 
προϊόντων στην Αθήνα και πραγματοποιεί επένδυση 1 εκ. €. Παράλληλα, προχωρά 
στην εξαγορά της Τσέχικης εταιρείας καλλυντικών σημάτων ASTRID T.M., οι 
πωλήσεις της οποίας το 2013 διαμορφώθηκαν στα 7 εκ. €, έναντι 6,5 εκ.€. Ακόμη, 
προχωρά στην εξαγορά της δραστηριότητας του προϊόντος NOXEMA από την Procter 
& Gamble ισχυροποιώντας τη θέση του ομίλου ως ηγετική εταιρεία καταναλωτικών 
αγαθών, με κόστος 8,7 εκ. €. Το 2014 κλείνει με αύξηση καθαρών κερδών και κερδών 
ανά μετοχή κατά 10,4%. 

Το 2015, εξαγοράζει από την Procter & Gamble τη δραστηριότητα του 
δεύτερου πιο αναγνωρίσιμου εμπορικού σήματος στην κατηγορία υγρών καθαρισμού 
πιάτων, του AVA, έναντι 3,49 εκ. €. Παράλληλα, εξαγοράζει την Πολωνική εταιρεία 
προϊόντων συσκευασίας πολυαιθυλενίου PolipakSp. z.o.o, η οποία παράγει κυρίως 
σακούλες απορριμμάτων και το 2015 σημείωσε πωλήσεις 13,7 εκ. €, έναντι 4,5 εκ. €. 
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της περιόδου καταφέρνει να αυξήσει τις 
πωλήσεις του κατά 12,21%, τα καθαρά κέρδη κατά 15,39% και τα κέρδη ανά μετοχή 
κατά 15,39%.  

Το 2016 ξεκινά με τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του εργοστασίου 
παραγωγής της σειράς ΝΟΧΖΕΜΑ, η οποία περιλαμβάνει αποσμητικά σώματος, 
αφρόλουτρα και αφρούς ξυρίσματος, στην Ελλάδα και προχωρά στην επένδυση 1 εκ. 
€ και τη δημιουργία 20 νέων θέσεων εργασίας. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 έκλεισε με 
αύξηση των πωλήσεων κατά 15,95% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.  

Διαγράμματα 3.4 & 3.5  ΕΒΙΤ & Καθαρά Κέρδη Εταιρείας 2007 – 2015 

 
Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  

Στα παραπάνω διαγράμματα φαίνονται έκδηλα οι επιπτώσεις του αρνητικού 
οικονομικού κλίματος στην κερδοφορία του ομίλου με τις μεγαλύτερες μειώσεις στο 
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EBIT και το Καθαρό Κέρδος να αφορούν τα έτη 2009, 2010 και 2011, ενώ από το 2012 
έως το 2015 και ύστερα από μια σειρά εξαγορών και επενδύσεων σε νέα προϊόντα, ο 
όμιλος άρχισε αργά και σταθερά να σημειώνει αύξηση στις δυο παραπάνω κατηγορίες.  

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο όμιλος, για να ανταπεξέλθει με επιτυχία 
στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, ακολουθεί τη στρατηγική «Ηγεσίας 
Κόστους», η οποία περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

 Τη βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους μέσα από την μείωση του κόστους 
παραγωγής και των α΄ υλών 

 Την εισαγωγή των λιτών λειτουργιών, οι οποίες περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
εξοικονόμησης κόστους, τη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής, τη μόχλευση 
των κερδών και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από συνεργασίες 

 Την ανανέωση των λειτουργιών και της αποδοτικότητας με τη χρήση του 
κατάλληλου συστήματος logistics και την εισαγωγή συστήματος SAP. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη του ομίλου στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι οι 
εξής: 

 Η οργανική ανάπτυξη μέσω της στρατηγικής διείσδυσης των Brands που 
παράγει ή μου εκπροσωπεί, της γεωγραφικής διείσδυσης μέσω επέκτασης με 
νέες περιοχές και της αποδυνάμωσης του ανταγωνισμού 

 Οι εξαγορές γνωστών Brands από άλλους ομίλους προκειμένου να ενισχύσει τα 
έσοδα της εταιρείας 

 Οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες του λιανικού εμπορίου που επιθυμούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση στις περιοχές που δραστηριοποιείται ο όμιλος. 

3.5. Κατανομή Πωλήσεων ανά Κατηγορία Προϊόντων και ανά 
Γεωγραφική Περιοχή 

Το 2015 οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,21%, εκ των οποίων το 
63% αφορούν σε πωλήσεις που σημειώθηκαν στις χώρες του εξωτερικού και το 73% 
αφορά σε πωλήσεις προϊόντων δικών της επώνυμων Brands που παρασκευάζει και 
διαθέτει στα καταστήματα λιανεμπορίου. Παράλληλα, σε ότι αφορά τις κατηγορίες των 
προϊόντων που εμπορεύεται: 

 Τα καλλυντικά σημείωσαν άνοδο κατά 21,66% και αντιπροσωπεύουν το 
48,22% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου 
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 Τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης και Επαγγελματικής χρήσης σημείωσαν άνοδο 
κατά 4,51% και αντιπροσωπεύουν το 40,75% των συνολικών πωλήσεων του 
ομίλου 

 Οι υπόλοιπες κατηγορίες (βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής, είδη 
φαρμακείου, καλλυντικά επιλεκτικής διανομής κ.α.) σημείωσαν αύξηση 5,07% 
και αντιπροσωπεύουν το 11,03% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου 
Όπως προαναφέραμε, οι πωλήσεις των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου που 

βρίσκονται στο εξωτερικό αντιπροσωπεύουν το 63% των πωλήσεων. Όπως μπορούμε 
να διακρίνουμε από το παρακάτω διάγραμμα (3.6) τα υψηλότερα έσοδα σημειώνονται 
στην Πολωνία, η οποία αντιπροσωπεύει το 36,25% και στη Ρουμανία, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 25,58% των πωλήσεων στο εξωτερικό, το υπόλοιπο 38,17% 
προέρχεται από όλες τις υπόλοιπες χώρες, με τη σημαντικότερη μεταβολή να 
σημειώνεται στην Τσεχία, όπου τα έσοδα της αυξήθηκαν κατά 77,5%, ενώ 
αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των εσόδων στην Πορτογαλία (37,37%), καθώς 
δημιουργήθηκε μόλις 2014 και βρίσκεται στο 2ο χρόνο λειτουργίας της.  

Διάγραμμα 3.6  Τζίρος ανά χώρα 2014-2015 

 
                      Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  
 
3.6. Ταμειακά Διαθέσιμα Ομίλου 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών εκθέσεων του 
ομίλου, τα ταμειακά διαθέσιμα των ετών 2010 & 2011 μειώθηκαν σημαντικά ως 
αποτέλεσμα της μείωσης των πωλήσεων και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. 
Παρόλα αυτά, μια σειρά από επενδύσεις και εξαγορές έδωσαν στον όμιλο τη 
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δυνατότητα να ανακάμψει το 2012 & 2013. Το 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα 
μειώθηκαν και πάλι λόγω των πολλαπλών επενδύσεων στις οποίες προέβη, όπως και 
τη δημιουργία νέας θυγατρικής εταιρείας στην Πορτογαλία. Το 2015 ο όμιλος αύξησε 
τα ταμειακά του διαθέσιμα κατά 68,3%. 

Διάγραμμα 3.7 Ταμειακά Διαθέσιμα 2007-2015 

 
                      Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  
3.7. Στρατηγική Ομίλου 

Ο Όμιλος Σαράντη δίνει έμφαση στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του 
προϊοντικού χαρτοφυλακίου, καθώς και στο επενδυτικό πλάνο εξαγορών 
προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα 
περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες, ενώ παράλληλα η διοίκηση 
επικεντρώνεται στην δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και την αποτελεσματική 
διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης μέσα στα επόμενα χρόνια. Παρά τις συνεχείς 
προκλήσεις της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, έχει ισχυροποιήσει 
περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω 
αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του 
προσδώσουν επιπλέον αξία. 

Έχει ως στόχο να είναι ηγέτης στην παραγωγή και εμπορία καταναλωτικών 
προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται. Το όραμά του είναι να παρουσιάζει 
υψηλής αξίας ποιοτικά προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες 
εκατομμυρίων καταναλωτών και να αναπτύσσεται σεβόμενος την κοινωνία και το 
περιβάλλον, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους 
καταναλωτές, πελάτες, προμηθευτές, μετόχους και εργαζόμενους του.  
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Οι στρατηγικοί άξονες που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την δυναμική 
πορεία του Ομίλου είναι: 

1. Ο συνεχής εμπλουτισμός του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η διατήρηση 
ηγετικής θέσης στις στρατηγικές του κατηγορίες και η είσοδος του σε νέες 
δυναμικά αναπτυσσόμενες κατηγορίες μέσω: 

o Δημιουργίας νέων προϊόντων και συνεχούς ανανέωσης των υπαρχόντων 
προϊόντων έχοντας πάντα ως γνώμονα την ποιότητα και την καινοτομία. 

o Εξαγοράς προϊόντων στις στρατηγικές κατηγορίες δραστηριοποίησης 
του Ομίλου. 

o Νέων συμφωνιών αποκλειστικής αντιπροσώπευσης διεθνών εμπορικών 
σημάτων. 

2. Η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στο εξωτερικό καθώς και η 
γεωγραφική επέκταση μέσω: 

o Οργανικής ανάπτυξης των βασικών δραστηριοτήτων. 
o Εξαγοράς εταιρειών ή προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές της εταιρείας. 
o Δημιουργίας νέων θυγατρικών και εισόδου σε νέες χώρες μέσω 

εξαγωγών. 
3. Η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών και η αποτελεσματική διαχείριση των 

λειτουργικών εξόδων και του κεφαλαίου κίνησης. 
Παράλληλα, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αρχές: 

 Ευθύνη για τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριότητά του στην κοινωνία, την 
οικονομία και το περιβάλλον.  

 Διαφάνεια, υιοθετώντας αρχές οι οποίες αποτυπώνονται τόσο στον Κώδικα 
Δεοντολογίας του, όσο και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει 
συντάξει, καθώς και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. 

 Ηθική συμπεριφορά, βασίζοντας την δραστηριότητά του στις αξίες της 
ειλικρίνειας, της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας. Οι αξίες αυτές 
υποδηλώνουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, 
καθώς και την δέσμευση σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που 
έχουν οι δραστηριότητες και οι αποφάσεις του στα συμφέροντα των 
ενδιαφερομένων μερών. 

 Σεβασμός στον Νόμο και το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί. 
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 Σεβασμός στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς, κατά το μέτρο που αυτοί δεν 
αντιτίθενται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Μητρική εταιρεία, στο 
καταστατικό, στις πολιτικές, στους κανονισμούς και γενικότερα στην 
κουλτούρα του Ομίλου. 

 Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνώριση της σημασίας τους 
και της καθολικότητάς τους. 

3.8. S.W.O.T. Ανάλυση 
Η S.W.O.T. Ανάλυση είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης τόσο 

του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, αξιολογώντας 
τον τρόπο που το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος επηρεάζουν την 
στρατηγική επιτυχία ή αποτυχία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την ανάδειξη των Δυνατών 
(Strengths) και Αδύναμων (Weakness) σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά 
και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats)  που αντιμετωπίζει από 
παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος.  

Πίνακας 3.1  S.W.O.T. Ανάλυση του Ομίλου Σαράντης 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  Ευρεία γκάμα με ολοκληρωμένες 
σειρές επώνυμων προϊόντων   Εξωστρέφεια μέσω των 
θυγατρικών εταιρειών σε 9 χώρες 
του εξωτερικού και των 
εξαγωγών σε 35 χώρες  Συμφωνίες με διεθνείς ομίλους 
για την αντιπροσώπευση 
επώνυμων προϊόντων 
επιλεκτικής διανομής  Έμπειρο Ανθρώπινο Δυναμικό  Εκτεταμένο Δίκτυο διανομής με 
61.000 σημεία πώλησης   Διενέργεια συνεχών ποιοτικών 
ελέγχων και πιστοποιήσεων 
 

 Δυνατότητα διείσδυσης σε νέες 
αγορές  Δυνατότητα αύξησης μεριδίου 
αγοράς μέσω εξαγορών της 
δραστηριότητας γνωστών 
προϊόντων  Δυνατότητα δημιουργίας 
καθαρών κερδών  Δυνατότητα αύξησης εξαγωγών  
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ  Μεγάλο κόστος λειτουργίας  Εξάρτηση του Ομίλου σε μεγάλο 
βαθμό από την Ελληνική αγορά   Πολλές επενδύσεις σε νέες 
κατηγορίες προϊόντων 

 Υψηλός συναλλαγματικός 
κίνδυνος  Πολιτική αστάθεια  Ασταθές οικονομικό και 
φορολογικό περιβάλλον  Δυσκολίες που προκύπτουν στις 
εξαγωγικές εταιρείες λόγω της 
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 Εμφάνιση έκτακτων ζημιών από 
επισφαλείς πελάτες από τον 
κλάδο του λιανεμπορίου 

επιβολής ελέγχων στην κίνηση 
κεφαλαίων  Ελαττωματικά και επικίνδυνα 
προϊόντα  Αύξηση έντασης ανταγωνισμού 
στις διεθνείς αγορές   Υψηλό κόστος δανεισμού των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 
  

3.9. Εξέταση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων  
Στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του ομίλου Σαράντης αναφέρεται πως ο 

Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων διακυμάνσεων επιτοκίων, πιστωτικών 
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του 
κινδύνου του Ομίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική του απόδοση. Τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από 
καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια και 
μερίσματα πληρωτέα. Αναλυτικότερα, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2015 
αναφέρει τις εξής προβλέψεις σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει 
ο Όμιλος το 2016:  

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον σχετικά υψηλού 
συναλλαγματικού κινδύνου δεδομένου ότι περίπου το 63% του συνόλου των 
πωλήσεων του προέρχεται από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου 
τελευταίως παρουσιάζεται υψηλή διακύμανση των ισοτιμιών. Η Διοίκηση του Ομίλου 
παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, αλλά προς το παρόν 
ελλείψει μη ικανοποιητικών προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου δεν έχει προβεί στην 
λήψη σχετικών μέτρων.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου  

Επιδίωξη του Ομίλου είναι η επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ του 
κόστους δανεισμού και των τυχόν επιπτώσεων στα κέρδη και τις ταμειακές ροές που 
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δύνανται να επιφέρουν οι μεταβολές των επιτοκίων. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται 
το δανεισμό και γενικά την οικονομική του στρατηγική προβαίνοντας στη 
συνδυασμένη χρήση βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού. Πολιτική του 
είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις χρηματοδοτικές 
του ανάγκες. Σε ημερήσια βάση, το κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται κατά κύριο λόγο από 
τις λειτουργικές ταμειακές ροές και από τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές πίστωσης 
προς εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Το επιτόκιο του βραχυπρόθεσμου 
δανεισμού καθορίζεται σαν διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο κατά την 
ημερομηνία του δανεισμού πλέον ενός προκαθορισμένου περιθωρίου. Η αναλογία 
μεταξύ του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και του δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο 
ελέγχεται και καθορίζεται από την κατευθυντήρια πολιτική του Ομίλου.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος  

Οι απαιτήσεις του Ομίλου προέρχονται από χονδρικές πωλήσεις. Η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις 
εταιρείες του, οι οποίες ελέγχουν το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και 
τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον 
εξασφάλιση με εγγυήσεις. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των 
απαιτήσεων γίνονται προβλέψεις για επισφάλειες.  

Την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014, η ενηλικίωση των τιμολογημένων 
απαιτήσεων από πελάτες είχε ως εξής: 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του 
κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 
πιστώσεων. Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσμου και 
μακροπρόθεσμου δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές 
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υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους 
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 
φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
τον Όμιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 
ταμειακών διαθεσίμων.  

Παράλληλα, φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης με τέτοιον τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και ταμειακών εισροών. 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 
2014 για την εταιρεία και τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: 

 
 
Κίνδυνος διακύμανσης τιμών πρώτων υλών  

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από διακύμανση στην χρηματιστηριακή τιμή 
των μετάλλων (αλουμίνιο), καθώς το αλουμίνιο αποτελεί μία από τις βασικές πρώτες 
ύλες στην παραγωγική του διαδικασία. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της 
διακύμανσης της τιμής του αλουμινίου προβαίνει σε κλείσιμο της τιμής του κατά 
βραχύχρονα διαστήματα. 
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3.10. Πορεία Μετοχής Ομίλου7 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πενήντα τρία εκατομμύρια 

οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτά (53.895.022,10 
Ευρώ), διαιρούμενο σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες 
εννιακόσιες ογδόντα δύο κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (34.770.982 
μετοχές), ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1,55 Ευρώ) η κάθε 
μία. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Κύρια 
Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα δικαιώματα των μετόχων της 
Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής.  

Τα βασικά στοιχεία της μετοχής, όπως και οι δείκτες στους οποίους 
συμπεριλαμβάνεται είναι τα εξής:          Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  

Στο παραπάνω διάγραμμα (3.8) παρατηρούμε ότι τα τελευταία χρόνια και παρά 
την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα από το 2008, η μετοχή του ομίλου Σαράντης 
σημειώνει από το 2013 σταδιακή και σταθερή άνοδο. Το 2012 σημείωσε ιστορικό 
χαμηλό κλείνοντας στα 1,255€, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2016 η μετοχή του 
ομίλου έφτασε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο 
των 9,780€. Αυτή τη στιγμή (15/7/16), η 
μετοχή έχει μειωθεί στα 7,9€ συνεχίζοντας 
ωστόσο να παραμένει σταθερά πάνω από τα 
7€.  

                                                             
7 Κύρια πηγή η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2015 του Ομίλου 
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Διάγραμμα 3.8 Πορεία Μετοχής 2011-2016 

Πηγή: http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/sar.ath/sarantis-gr-ko?tab=4 
 

Διάγραμμα 3.9 Πορεία Μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη  

 
                    Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  

Στο σημείο αυτό, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε διάγραμμα (3.9) με την 
πορεία της μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη, καθώς παρακολουθώντας τις 
μεταβολές της τιμής της μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη θα μπορέσουμε να 
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κατανοήσουμε τη φύση των μεταβολών αυτών και να κατανοήσουμε αν η αγορά και η 
μετοχή του ομίλου κινούνται προς την ίδια ή διαφορετική κατεύθυνση (Παπούλιας, 
2006). Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, συμπεραίνουμε ότι μέχρι το 2012 η 
τιμή της μετοχής κινούταν παράλληλα με το Γενικό Δείκτη, ενώ από το 2012 και μέχρι 
σήμερα, η τιμή της μετοχής του ομίλου Σαράντης ανεξαρτητοποιήθηκε και άρχισε να 
σημειώνει υπεραποδόσεις για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα (4 έτη), 
αποτελώντας μια από τις λίγες μετοχές που καταφέρνουν να διατηρούν θετικές 
επιδόσεις.  

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη συμπεριφορά των εισηγμένων 
μετοχών και το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, οι αποδόσεις της μετοχής του ομίλου 
για πάνω από το 100% από το 2013 τη στιγμή που ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν σε 
πολύ χαμηλότερα φαίνεται να οφείλονται στην μεγάλη εμπιστοσύνη των επενδυτών 
στη διοίκηση του ομίλου, στις συνεχείς επενδύσεις και τον εμπλουτισμό του 
προϊοντικού της χαρτοφυλακίου. Δεν είναι τυχαίο επομένως το γεγονός ότι από το 
2014, η μετοχή του ομίλου εκτοξεύθηκε πάνω από το 200%, ενώ το 2016 έφτασε πάνω 
από το 250%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. 
4.1. Εκτίμηση Ρυθμού Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικών Μεγεθών 

Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αποτίμησης είναι σημαντικό να 
προχωρήσουμε στην πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης των οικονομικών καταστάσεων 
για τα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τόσο τα στοιχεία της 
οικονομικής ανάλυσης που παραθέσαμε στο προηγούμενο κεφαλαίο, όσο και άλλα 
ιστορικά στοιχεία για τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και παγκόσμιας 
οικονομίας. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής8, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να μειωθεί το 2016 στο 
0,7% του Α.Ε.Π. και να αυξηθεί στο 2,7% την επόμενη χρονιά. Η τελευταία πρόβλεψη 
για αύξηση του Α.Ε.Π. ήταν το 2014 όπου αυξήθηκε κατά 0,7%, και προβλεπόταν ότι 
θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα έτη, ωστόσο μια σειρά από αλλαγές στο πολιτικό 
πεδίο και η συνεπακόλουθη αναστάτωση που επικράτησε οδήγησε σε αναταραχές και 
σε αρνητικές προοπτικές σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. 

Παράλληλα, μελέτη του ΙΟΒΕ για το Β΄ τρίμηνο του 2016, έδειξε ότι η 
ελληνική οικονομία γίνεται ολοένα και πιο κλειστή και εξαρτώμενη από το δημόσιο. 
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (4.1), η Ελλάδα φαίνεται να είναι λιγότερο ανοιχτή 
στο εμπόριο απ’ ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το 2009 φαίνεται να ήταν μια 
δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία καθώς άρχισαν αν γίνονται εμφανή τα 
αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Δεν είναι τυχαίο επομένως, το γεγονός ότι τη 
χρονιά εκείνη οι ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές ως ποσοστό του Α.Ε.Π. μειώθηκαν 
κατά σχεδόν 10%. Ωστόσο, σταδιακά άρχισαν να αυξάνονται ώσπου το 2014 έφτασαν 
να αποτελούν το 62,5% του Α.Ε.Π. Δυστυχώς, το δυσμενές οικονομικό κλίμα και η 
επιβολή των capital controls ανέκοψαν αυτή την προσπάθεια και το 2016 οι εισαγωγές 
και εξαγωγές της χώρας γύρισαν στο επίπεδο του 2012. 

 
 
 

                                                             
8 Περισσότερες Πληροφορίες στο  http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring_forecast_en.htm  
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Πίνακας 4.1  Βαθμός Ανοίγματος Οικονομίας στο Εμπόριο  

 
                    Πηγή: http://iobe.gr/greek_economy.asp?PD=2016  

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση 
και ο κλάδος του εμπορίου δεν ευνοείται από τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα, ο ΙΟΒΕ προβλέπει ότι θα υπάρξει επιτάχυνση του 
παγκόσμιου εμπορίου κατά 3,1% το 2016, ενώ στην ίδια μελέτη σημειώνεται ότι παρά 
την επιβολή των capital controls, τα καταναλωτικά αγαθά παρουσιάζουν 
ανθεκτικότητα εξαγωγών, όπως και ότι μελλοντικά θα υπάρξει θετική συνεισφορά των 
αγορών του εξωτερικού στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας.  

Όπως προαναφέραμε, το 63% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιεί ο 
όμιλος αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τις 9 θυγατρικές 
εταιρίες σε χώρες του εξωτερικού. Η εξωστρέφεια και οι συνεχείς επενδύσεις που 
πραγματοποιεί ο όμιλος τα τελευταία έτη από το 2012 αποτελούν την κύρια αιτία που 
παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ο όμιλος συνεχίζει να σημειώνει καθαρά 
κέρδη με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 19,6%. (πίνακας 4.2) 

Πίνακας 4.2 Ρυθμός Ανάπτυξης Καθαρών Κερδών Ομίλου 2007 – 2015 
 
 
 
 

 
 

                        
                       Πηγή: http://ir.sarantis.gr/  

Ετη Καθαρά κέρδη Ετήσιος Ρυθμός 
Μεγέθυνσης 

2011 9,74 --- 
2012 12,15 24,7% 
2013 15,53 27,8% 
2014 17,14 10,4% 
2015 19,78 15,4% 

Μέσος όρος 19,6% 
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ομίλου 
δεν θα είναι ανάλογος του ρυθμού ανάπτυξης της Ελλάδος, καθώς μεγάλο κομμάτι των 
εσόδων του ομίλου προέρχεται από τις δραστηριότητες του στο εξωτερικό και κατά 
συνέπεια θα επηρεαστεί από το ρυθμό ανάπτυξης των υπόλοιπων χωρών.  

Πίνακας 4.3 Ρυθμός Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Χωρών 2013 – 2017 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Βουλγαρία 1,3 1,5 2,2 1,5 2,0 
Τσεχία -0,5 2,7 4,5 2,3 2,7 

Ελλάδα -3,2 0,7 0 -0,7 2,7 
Ουγγαρία 1,9 3,7 2,7 2,1 2,5 
Πολωνία 1,3 3,3 3,5 3,5 3,5 

Πορτογαλία -1,1 0,9 1,5 1,6 1,8 
Ρουμανία 3,5 3 3,6 4,2 3,7 
Π.Γ.Δ.Μ. 2,9 3,5 3,7 - - 

Σερβία 2,6 -1,8 0,7 1,6 - 
                            Πηγή: Eurostat 

Στον παρακάτω πίνακα (4.3) καταγράφεται ο ρυθμός ανάπτυξης των χωρών 
που δραστηριοποιείται ο όμιλος για τα έτη 2013-2015, όπως και οι εκτιμήσεις για τα 
έτη 2016 και 2017. Όπως διαπιστώνουμε οι περισσότερες από τις παραπάνω χώρες 
σημειώνουν ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 2%. Ειδικότερα, η Πολωνία, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 36,25% των εσόδων του ομίλου προβλέπεται να σημειώσει ρυθμό 
ανάπτυξης 3,5% για το 2016 & το 2017 και η Ρουμανία, η οποία αντιπροσωπεύει το 
25,58%, προβλέπεται να σημειώσει ρυθμό ανάπτυξης 4,2% για το 2016 και 3,7% το 
2017. Συνεπώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι δύο αυτές χώρες σημειώνουν το 62% 
περίπου των εσόδων του ομίλου που προέρχονται από τις δραστηριότητες του στο 
εξωτερικό.  

Παρά, όμως, την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, ο όμιλος καταφέρνει 
να σημειώνει αύξηση πωλήσεων περίπου γύρω στο 7% κάθε έτος.  Κατά συνέπεια, 
λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, εκτιμούμε ότι ο όμιλος Σαράντη 
προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά τα επόμενα έτη με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης (g) ίσο 
με 5,5%. 

g = 5,5% 
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4.2. Υπολογισμός Κόστους Ίδιων Κεφαλαίων 
Για να υπολογίσουμε το κόστος των ίδιων κεφαλαίων, χρησιμοποιούμε το 

θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων Capital Asset Pricing 
Model (CAPM), σύμφωνα με το οποίο: 

 = +  ( −  ) 
Όπου  το επιτόκιο άνευ κινδύνου, β ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής και  η 
μέση απόδοση της αγοράς. Για να μπορέσουμε, ωστόσο, να υπολογίσουμε το CAPM 
θα πρέπει να υπολογίσουμε όλες τις παραπάνω μεταβλητές χρησιμοποιώντας μια σειρά 
από οικονομικά στοιχεία.  
 Το επιτόκιο άνευ κινδύνου ( ) είναι το ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναλυτές χρησιμοποιούν το επιτόκιο του 10ετούς 
ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ως επιτόκιο άνευ κινδύνου, καθώς είναι σταθερό 
και δεν αντιμετωπίζει διακυμάνσεις σχετικά με την απόδοση του ομολόγου στο τέλος 
της δεκαετίας. Τα κρατικά ομόλογα μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και 
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές. Στο πλαίσιο αυτής 
της διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση, η αξία των ομολόγων και 
η υπολογιζόμενη απόδοσή τους αν διατηρηθούν μέχρι τη λήξη τους.  

Διάγραμμα 4.1 Πορεία 10ετούς Ομολόγου Ελλην. Δημοσίου 2011-2016 

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

Στα μέσα του 2014 η ελληνική οικονομία φάνηκε να ξαναβρίσκει το βηματισμό 
της και κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών, ύστερα από την επιβολή σκληρών 
μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας. Αυτό γίνεται εμφανές και από την μείωση του 
επιτοκίου του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου την περίοδο εκείνη στο 6% 
(διάγραμμα 4.1). Το διάστημα που ακολούθησε μετά τον Οκτώβριο του 2014 
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σημαδεύτηκε από αβεβαιότητα, οικονομική και πολιτική αστάθεια, δυο εκλογικές 
αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα, όπου γίνεται φανερό από τις συνεχείς 
διακυμάνσεις του επιτοκίου ότι οι διεθνείς αγορές δεν συνέχισαν να δίνουν την ψήφο 
εμπιστοσύνης τους στην ελληνική οικονομία. Αποκορύφωμα του κλίματος 
αβεβαιότητας υπήρξε η περίοδος διεξαγωγής του δημοψηφίσματος και η επιβολή των 
capital controls τον Ιούλιο του 2015, όπου η χώρα έφτασε πολύ κοντά στο να 
αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιτόκιο του 10ετους ομολόγου 
εκτινάχθηκε περίπου στο 19%. Παρόλα αυτά, τους τελευταίους 6 μήνες του 2016 το 
επιτόκιο του 10ετους ομολόγου κυμαίνεται από το 8% έως 12% και συνεπώς δεν 
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυσή μας, καθώς ακόμη οι διακυμάνσεις 
του ελληνικού ομολόγου είναι πολύ μεγάλες. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι ένα μέσο 
επιτόκιο 7%, το οποίο αποτελεί κοινή συνισταμένη όλων των αναλύσεων που αφορούν 
την περίοδο αυτή είναι πιο αντιπροσωπευτικό της παρούσας κατάστασης. 

Αναφορικά με τον συστηματικό κίνδυνο (β) της μετοχής του Ομίλου Σαράντης, 
ανατρέχοντας στην επίσημη ιστοσελίδα των Financial Times και του Reuter εκτιμάται 
ότι βρίσκεται γύρω στο 0,639. Για να υπολογίσουμε το μοχλευμένο 10 πρέπει 
προηγουμένως να υπολογίσουμε το μέσο ποσοστό ξένων και το μέσο ποσοστό ίδιων 
κεφαλαίων, τα οποία δίνονται στους πίνακες 4.4 & 4.5 και θα θέσουμε φορολογικό 
συντελεστή (t) ίσο με 29%, ο οποίος ισχύει από το 2015.  

Πίνακας 4.4 Μέσο Ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων Ομίλου 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο 
Υποχρεώσεων 114,17 104,07 82,65 71,08 98,55 

37,67% Σύνολο 
Παθητικού 240,7 246,67 237,09 230,72 265,96 
Ποσοστό 0,4744 0,4219 0,3083 0,3081 0,3706  

Πίνακας 4.5 Μέσο Ποσοστό Ίδιων Κεφαλαίων Ομίλου 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο Ίδιων 
Κεφαλαίων 126,53 142,6 164,44 159,64 167,41 62,33% 

                                                             
9 Πληροφορίες στο http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Summary?s=SAR:ATH  
10 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία θα χρησιμοποιήσουμε το μοχλευμένο β καθώς θεωρείται καταλληλότερο διότι συμπεριλαμβάνει και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο στον υπολογισμό του κόστους των ίδιων κεφαλαίων. Περισσότερα στο http://kfknowledgebank.kaplan.co.uk/KFKB/Wiki%20Pages/The%20Capital%20Asset%20Pricing%20Model%20(CAPM).aspx#CAPM_x0020_and_x0020_gearing_x0020_risk_0_1_3_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0  
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Σύνολο 
Παθητικού 240,7 246,67 237,09 230,72 265,96 
Ποσοστό 0,5256 0,5781 0,6917 0,6919 0,6294 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Ομίλου Σαράντης 2011-2015 
 

= ∗ ( 1 +  έ  % έ  ί ∗( )
έ  % ί  ί  ) = 0,63 ( 1 + ,  ( , )

,  ) = 0,90 
 

Η μέση απόδοση αγοράς ( ) προκύπτει από τη Μέση Απόδοση του Γενικού 
Δείκτη τιμών της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Bloomberg είναι γύρω στο 11,47%. Συνεπώς, το κόστος των Ίδιων Κεφαλαίων είναι 
ίσο με  

 = 0,07 + 0,90 (0,1147 – 0,07) = 0,11 ή 11% 
 

4.3. Υπολογισμός Κόστους Δανειακών Κεφαλαίων 
Όπως προαναφέραμε ο όμιλος Σαράντη προχώρησε το 2015 σε κοινό 

ομολογιακό δανεισμό ύψους 32 εκατ. € 5ετούς διάρκειας από την Εθνική Τράπεζα και 
τη Eurobank, ενώ κατά το 2013 και 2014 ο όμιλος δεν είχε καταφύγει στο μακροχρόνιο 
δανεισμό. Σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος11 για το 2015, το μέσο 
επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια καθορισμένης διάρκειας άνω του 1 εκατ. € 
διαμορφώθηκε στο 5%, ενώ το spread βρισκόταν περίπου στο 4%. Συνεπώς το κόστος 
δανειακών κεφαλαίων του ομίλου είναι περίπου: 

 
Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων ( ) = 0,05 + 0,04 = 0,09 ή 9% 

 
4.4. Υπολογισμός WACC 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του σταθμισμένου μέσου 
όρου των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα Ίδια 
Κεφάλαια, ο οποίος προκύπτει από τον τύπο WACC = ∗ (1 −  ) ∗  +  ∗   , 
πρέπει προηγουμένως να υπολογίσουμε το μέσο ποσοστό ξένων (  ) και το μέσο 
ποσοστό ίδιων κεφαλαίων (  ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα 4.4, το μέσο 

                                                             
11 Περισσότερες πληροφορίες στο site της Τράπεζας της Ελλάδος http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/DispItem.aspx?Item_ID=5173&List_ID=1af869f3-57fb-4de6-b9ae-bdfd83c66c95&Filter_by=DT  
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ποσοστό ξένων κεφαλαίων κατά τα έτη 2011-2015 είναι ίσο με 37,67%, ενώ στον 
πίνακα 4.5 υπολογίσαμε το ποσοστό ίδιων κεφαλαίων το οποίο είναι ίσο με 62,33.  
Κατά συνέπεια, το WACC είναι ίσο με: 

 
WACC = 0,09 * (1 – 0,29) * 0,3767 + 0,11 * 0,6233 = 0,0926 ή 9,26 % 

 
 
4.5. Προσδιορισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

Στον πίνακα 4.6 υπολογίσαμε τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου 
Σαράντη χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους ισολογισμούς της εταιρείας, ενώ στη 
συνέχεια θα υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές προκειμένου να τις 
χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης και την αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, θα υπολογίσουμε τις μελλοντικές ελεύθερες 
ταμειακές ροές βάση του σταθερού ρυθμού ανάπτυξης του ομίλου g = 5,5% 

 
Πίνακας 4.6 Ελεύθερες Ταμειακές ροές (σε εκατ. Ευρώ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 
EBITDA 23,07 25,64 29,77 31,4 33,13 

Μεταβολές 
Κ.Κ.12 -0,17 -12 -12 -12 -12 

Λειτουργικές 
Ροές 22,9 13,64 17.77 19,4 21,13 

CAPEX13 2,58 12 6,0 6 6 
Ελεύθερες 
Ταμειακές 

Ροές 
20,32 1,64 11,77 13,4 15,13 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Ομίλου Σαράντης 2014-2015 
 
Όπως παρατηρούμε, ο όμιλος το 2014 προχώρησε σε μια σειρά από επενδύσεις 

ύψους 12 εκατ. € σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (μέσω εξαγορών) που μείωσαν 
σημαντικά τις ελεύθερες ταμειακές του ροές. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις του αρχίζουν 
να αποδίδουν και από το 2015 οι λειτουργικές του ροές αυξάνονται, ενώ προχωρά και 

                                                             
12 Πηγή Financial Times http://markets.ft.com/research/Markets/Tearsheets/Financials?s=SAR:ATH&subview=CashFlow  
13 Το capex (capital expenditure) προκύπτει από την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου και αφορά στην «Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων», δηλαδή τις επενδύσεις της εταιρείας σε πάγια στοιχεία.  
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πάλι σε επενδύσεις ύψους 6 εκατ. €. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, 
υπολογίσαμε τις μελλοντικές λειτουργικές ροές του ομίλου με ρυθμό ανάπτυξης g = 
5,5% και παράλληλα υποθέσαμε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε πάγια 
περιουσιακά στοιχεία περίπου 6 εκατ. €. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές που προέκυψαν 
θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την αποτίμηση του ομίλου.  

 
4.6. Αποτίμηση Βάσει Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να αποτιμήσουμε την αξία του Ομίλου 
Σαράντης χρησιμοποιώντας το μοντέλο ανάπτυξης FCFF και FCFE ενός σταδίου. 
Όπως προαναφέραμε ο ρυθμός ανάπτυξης (g) είναι 5,5%, ενώ το WACC είναι 9,26%. 
Από τον πίνακα 4.6 θα επιλέξουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2017 και θα 
υπολογίσουμε την Αξία της επιχείρησης χρησιμοποιώντας την προσέγγιση FCFF: 

 
Αξία της Επιχείρησης = =  . .

, , = . .  € 
 
Αν από την Αξία της Επιχείρησης αφαιρέσουμε τον δανεισμό προκύπτει η αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου η οποία είναι η εξής: 
 

Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου (EV) = Αξία Επιχείρησης – Καθαρός Δανεισμός 
                                                     = 402.393.617 – 7.200.000 = 395.193.617 € 

 
Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου 395.193.617 

Μετοχικό Κεφάλαιο 34.770.982 
Αξία μετοχής 11,36 € 

 
Για να υπολογίζουμε την Αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου του ομίλου 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση FCFΕ, υπολογίζουμε: 
 
FCFE = FCFF – χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (1 – t) + Χρέος14 

                                                             
14 Κύρια πηγή το βιβλίο του CFA Institute από τους Stowe, J. D., Robinson, T. R., Pinto, J. E. & McLeavey, D. W. (2007): «Equity Asset Valuation» 
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= 15.130.000 – 1.435.730 + 7.200.000 = . . € 
 
Για το 2017 και g = 5,5%    FCFE = 23.255.844  και υπολογίζω με βάση τον τύπο: 
 

Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου = =  . .
, , = . .  € 

 
Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου 422.833.543 

Μετοχικό Κεφάλαιο 34.770.982 
Αξία μετοχής 12,16 € 

 
4.7. Σχολιασμός Αξίας Μετοχής Ομίλου 

Σύμφωνα με τη μέθοδο Προεξόφλησης Ελεύθερων Ταμειακών Ροών ενός 
σταδίου για τα έτη 2016 & 2017, συμπεραίνεται ότι η μετοχή του ομίλου Σαράντης θα 
έπρεπε να διαμορφώνεται σύμφωνα με το μοντέλο FCFF στα 11,36€, ενώ σύμφωνα με 
το μοντέλο FCFE στα 12,16€ αντίστοιχα. Από τη στιγμή (19/7/2016) η τιμή της 
μετοχής του ομίλου διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αξιών στα 7,80€ και κατά 
συνέπεια είναι: 

Τιμή Χρηματιστηρίου 7,80€ 
Σύμφωνα με το FCFF Υποτιμημένη κατά 31,33% 
Σύμφωνα με το FCFE Υποτιμημένη κατά 35,85% 

Υψηλό 52 βδομ. 9,78€ 
Σύμφωνα με το FCFF Υποτιμημένη κατά 13,9% 
Σύμφωνα με το FCFE Υποτιμημένη κατά 19,57% 

Χαμηλό 52 βδομ. 6,56€ 
Σύμφωνα με το FCFF Υποτιμημένη κατά 42,25% 
Σύμφωνα με το FCFE Υποτιμημένη κατά 46% 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα φαίνεται να οδηγούμαστε σε μια νέα 
τιμή – στόχο για τον Όμιλο Σαράντη που είναι 11,36 – 12,16€, η οποία είναι πιο 
αισιόδοξη σε σχέση με την σημερινή. Τα ιστορικά στοιχεία 5ετίας έδειξαν ότι η 
υψηλότερη τιμή στην οποία βρέθηκε η μετοχή του ομίλου την τελευταία πενταετία 
είναι 9,78 το Μάιο του 2016, γεγονός που φανερώνει την ολοένα και αυξανόμενη 
εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανοδική πορεία του ομίλου. 

 
Παράλληλα, αν εξετάσουμε μια σειρά από τις πιο πρόσφατες συστάσεις 

εταιρειών που διενεργούν αναλύσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της μετοχής του 
ομίλου Σαράντης, παρατηρούμε ότι η τιμή που υπολογίσαμε χρησιμοποιώντας την 
προσέγγιση FCFF είναι σχετικά κοντά στις εκτιμήσεις κάποιων από τους παρακάτω, 
παραμένει ωστόσο πιο αισιόδοξη από εκείνη των αναλυτών: 

 
Εταιρεία Αναλύσεων Τιμή – Στόχος Σύσταση 

Capital.gr 8,35 Buy 
Euro2day 8,8 Buy 

Financial Times 10,5 Buy 
Reuters 10 Buy 

FCFF - FCFE 11,36 – 12,16€  
 
Οι διαφορές που παρουσιάζονται ανάμεσα στις εκτιμήσεις των επαγγελματιών 

του χώρου προκύπτουν από τις διαφορές στην εκτίμηση κάποιων μεγεθών, όπως το 
επιτόκιο κινδύνου και το ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας, και στη διαφορετική μέθοδο 
υπολογισμού των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Παρόλα αυτά, η εκτίμηση της 
παρούσας εργασίας φαίνεται να είναι μεν πιο αισιόδοξη από εκείνη της τιμής-στόχου 
των αναλυτών, δεν απέχει, όμως, από την τιμή στόχο που έχουν θέσει αναλυτές του 
εξωτερικού. Ωστόσο, η πιο απαισιόδοξη τιμή των αναλυτών στη χώρα μας μοιάζει να 
είναι πιο κοντά στην χρηματιστηριακή τιμή.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αποτιμήσουμε τον όμιλο Σαράντη 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών, καθώς 
σύμφωνα με όσα έχουμε προαναφέρει, η αξία της επιχείρησης είναι κάτι περισσότερο 
από τον απλό μετασχηματισμό των εισροών σε εκροές. Πρώτα απ’ όλα είναι η 
δημιουργία και η διαχείριση των κερδών, καθώς εκείνα είναι που θα καθορίσουν το 
μέλλον και τη θέση της εταιρίας στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η σημαντικότητας 
της μεθόδου που επιλέξαμε έγκειται σε αυτή ακριβώς την ιδιαιτερότητα. Οι ελεύθερες 
ταμειακές ροές στηρίζονται κυρίως στις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης και 
στην παρούσα αξία των ταμειακών της πλεονασμάτων, χωρίς να επηρεάζεται από τα 
περιουσιακά της στοιχεία, ενώ σε αντίθεση με τα κέρδη, είναι πιο δύσκολο να 
«χειραγωγηθούν». 

Ο όμιλος Σαράντη κατάφερε από το 2011 και λειτουργώντας σε ένα δυσμενές 
οικονομικό περιβάλλον να διατηρήσει τη θέση του ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις 
στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας καλλυντικών προϊόντων. Μέσα από συνεχείς 
αναζητήσεις νέων συνεργασιών, την εξαγορών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόταν 
και με τον περαιτέρω εμπλουτισμό του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου με νέες ή 
δημοφιλής υφιστάμενες σειρές προϊόντων, απέδειξε ότι η οικονομική κρίση μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με επενδύσεις.     

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ομίλου που φαίνεται να κέρδισαν την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία λειτουργεί σε μια αγορά 
που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε κάμψη, μια οικονομία που βρίσκεται σε ύφεση 
και μια χώρα που λειτουργεί σε καθεστώς ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων φαίνεται 
να είναι οι εξής:   

 Ο έντονος εξωστρεφής χαρακτήρας του ομίλου, ο οποίος είναι φανερός από τις 
θυγατρικές του εταιρείες που διατηρεί σε 9 χώρες του εξωτερικού και των 
εξαγωγών που πραγματοποιεί σε 40 χώρες  

 Ο συνεχής εμπλουτισμός των κατηγοριών που παράγει ή εκπροσωπεί με 
ολοκληρωμένες σειρές προϊόντων και η συνεχής αύξηση των κεφαλαιουχικών 
του στοιχείων 
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 Η μεταφορά της παραγωγής δυο προϊοντικών του σειρών από εργοστάσια του 
εξωτερικού στην Ελλάδα προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 

 Η επιθετική του πολιτική που χαρακτηρίζεται από συνεχείς επενδύσεις σε νέες 
κατηγορίες προϊόντων, όπως NOXEMA, AVA προκειμένου να αυξήσει το 
μερίδιο αγοράς 

 Το εκτεταμένο δίκτυο διανομής του Ομίλου που αποτελείται από 61.000 σημεία 
πώλησης  

 Οι συνεχείς αυξήσεις πωλήσεων που σημειώνει κάθε χρονιά, οι οποίες 
κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 5-6%, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού 
των πωλήσεων στο εξωτερικό στις καθαρές πωλήσεις του ομίλου και 
αντιπροσωπεύουν το 63%. 

 Τα συνεχόμενα Καθαρά Κέρδη που καταγράφει ο Όμιλος παρά την 
συρρίκνωση του εισοδήματος των καταναλωτών 

 Τα χαμηλά επίπεδα μακροχρόνιου δανεισμού, ο οποίος δεν ξεπερνά τα 5 έτη 
 Η αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 Η αύξηση των ταμειακών του διαθεσίμων  

Η επιθετική στρατηγική του ομίλου στα χρόνια της κρίσης φαίνεται να αποδίδει 
σε μεγάλο βαθμό. Τα στοιχεία που δημοσίευσε ο όμιλος σχετικά με το πρώτο τρίμηνο 
του 2016, δείχνουν ήδη αύξηση των συνολικών πωλήσεων κατά 10%, ενώ οι 
πωλήσεων σε χώρες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 11%. Παράλληλα, η διατήρηση 
του δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα και της συνεχούς μείωσης της αναλογίας 
χρέους/πωλήσεων (2015 βρισκόταν στο - 2,58%) δεδομένου του γεγονότος ότι ο 
όμιλος εξαγοράζει και επανεπενδύσει συνεχώς τα ταμειακά του διαθέσιμα είναι 
αποτέλεσμα του αποδοτικού τρόπου διαχείρισης του ομίλου.  

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις των οικονομικών αναλυτών σχετικά με την 
ανάπτυξης της χώρας, την υπέρμετρη φορολόγηση και την επιβολή ελέγχου στην 
κίνηση κεφαλαίων, ο όμιλος Σαράντη απέδειξε πως με στρατηγικές συμμαχίες, την 
κατάλληλη διαχείριση και μια σειρά από επενδύσεις μπορεί όχι μόνο να αυξήσει τις 
πωλήσεις της, αλλά και την κερδοφορία της. Για το λόγο αυτό, κατά την εκτίμηση 
κάποιον μεταβλητών όπως του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης (g), θέσαμε ένα 
ικανοποιητικό ποσοστό γύρω στο 5,5%. Παράλληλα, εκτιμήσαμε ότι ο όμιλος θα 
συνεχίσει να επενδύει σε πάγιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό τα επόμενα έτη σε ένα ποσό 
ύψους 6 εκατ. €, διατηρώντας ένα υψηλό για την εποχή επίπεδο στις επενδύσεις του.  
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Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με το αποτέλεσμα του 
Μοντέλου Ανάπτυξης FCFF & FCFE ενός σταδίου που επιλέξαμε για να 
αποτιμήσουμε την αξία του ομίλου Σαράντης, υπολογίσαμε πως η τιμή της μετοχής 
κυμαίνεται από 11,36-12,16€. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματιστηριακή της αξία, η 
οποία διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή (19/7/2016) στο 7,8€, κρίνουμε πως η μετοχή 
είναι υποτιμημένη από την αγορά, ενώ βρίσκεται κοντά στις τιμές-στόχους που δίνουν 
στις αναλύσεις τους αξιόπιστες πηγές, όπως το Reuters και οι Financial Times. Παρόλα 
αυτά, πριν λίγους μήνες, το Μάιο του 2016, η τιμής της μετοχής του ομίλου κατάφερε 
να σκαρφαλώσει στο ιστορικά υψηλό 9,78€, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη που 
δείχνουν οι ξένοι επενδυτές στον όμιλο και η οποία αργά και σταθερά αυξάνεται όλο 
και περισσότερο.    
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