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ΠΡΟΛΟΓΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Σν ζέκα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία αθνξά ηελ 

ζύγθξηζε θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. κε ηηο 

πέληε πξώηεο εηαηξείεο ηνπ παξαγσγηθνύ θιάδνπ ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπκε ηνπο αξηζκνδείθηεο θάζε εηαηξείαο πνπ καο 

ελδηαθέξεη θαη ζα αλαιύζνπκε ηα απνηειέζκαηα απηώλ, ώζηε λα νδεγεζνύκε ζε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Αθνύ ζπιιέμνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζύγθξηζε ηεο εηαηξείαο καο κε απηέο ηνπ 

παξαγσγηθνύ καο θιάδνπ. Δπηπξόζζεηα κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ Altman ζα 

αμηνινγήζνπκε ηελ θεξδνθνξία ή κε ηεο θάζε επηρείξεζεο θαζώο θαη ηα ρξόληα δσήο 

πνπ έρεη θάζε κία. ηε ζπλέρεηα ζα αζρνιεζνύκε κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο ηεο 

εηαηξείαο ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. θαη ηέινο ζα αλαθεξζνύκε ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. ΚΑΗ Ο ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ 

ΣΖ ΚΛΑΓΟ 

1.1 Ζ Ηζηνξία Σεο ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. 

Ζ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο μεθηλά από ην 1965, ηόηε πνπ ζηηο πξώηεο  εγθαηαζηάζεηο, 

ζην θέληξν ηεο Λάξηζαο, αξρίζαλε λα ζπγθεληξώλνπλ γάια από θηελνηξόθνπο ηεο 

πεξηνρήο γηα λα θηηάμνπκε ηα απζεληηθά, παξαδνζηαθά, ηνπηθά πξντόληα ηεο 

Θεζζαιίαο.         

 Από ηόηε, θύιεζε πνιύ γάια ζηελ θαξδάξα, κέρξη λα θηάζνπκε ζην 1998. 

Σόηε ήηαλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεηαθνξά καο από ην θέληξν ηεο Λάξηζαο ζηηο 

ζεκεξηλέο  εγθαηαζηάζεηο, ζηε Γπξηώλε Λάξηζαο, δηαηεξώληαο πάληα ηε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο θηελνηξόθνπο ηεο πεξηνρήο θαη εζηηάδνληαο ζην πςειό επίπεδν ησλ 

ζπλζεθώλ δηαηξνθήο θαη δηαβίσζεο ησλ αγειάδσλ, ηα νπνία απνηεινύλ ηε 

βαζηθόηεξε εγγύεζε γηα έλα γάια άξηζην, κε πινύζηα γεύζε, θαηάιιειν γηα όιε ηελ 

νηθνγέλεηα.         

 Μέρξη ην 2000 δξαζηεξηνπνηείηαη ηνπηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο, κε 

κεγαιύηεξε δηαλνκή ζηελ ηνπηθή αγνξά ηεο Λάξηζαο. Ζ επόκελε ρξνληά, ην 2001, 

είλαη ε ρξνληά πνπ   αξρίδεη λα δηαζέηεη ηα πξντόληα ηεο ζε όιε ηελ Διιάδα. Απηό ζα 

ζεκαηνδνηεζεί από κηα πξσηνπνξηαθή γηα ηελ επνρή θίλεζε, αθνύ  πξώηνη ζηελ 

Διιάδα, δηέζεζαλ ην Φξέζθν Δπηιεγκέλν Γάια ΟΛΤΜΠΟ ζε δηάθαλε θηάιε.

 Όζν μερσξηζηή ήηαλ απηή ε επηινγή, άιιν ηόζν θαη αθόκα πην μερσξηζηό 

ήηαλ ην Φξέζθν Δπηιεγκέλν Γάια ΟΛΤΜΠΟ, ράξε ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Α' ύιεο, 

πνπ ήηαλ θαη είλαη, ηνπιάρηζηνλ, 50% πην απζηεξέο από ηα όξηα ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο, αιιά θαη ην γεγνλόο ηνπ όηη ε ζπιινγή ηνπ γίλεηαη από θηελνηξνθηθέο 

κνλάδεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο από ηηο εγθαηαζηάζεηο. Ζ θνξπθαία πνηόηεηα ηεο Α' 

ύιεο, ηνπ γάιαθηνο, ήηαλ έλα από ηα ζπζηαηηθά ηεο πξσηνθαλνύο επηηπρίαο ηεο 

ΟΛΤΜΠΟ.           

 Ζ εκπεηξία ηξηώλ γεληώλ γαιαθηνπαξαγσγώλ θνπβαιώληαο ηηο κλήκεο ηνπ 

νηθνγελεηαθνύ ηπξνθνκείνπ ζην ππόγεην ηνπ παηξηθνύ ζπηηηνύ θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ 

παηέξα πνπ πάληα έιεγε <<πσο αλ δελ έρεηο θαιό γάια δελ πξόθεηηαη λα θηηάμεηο 

θαιό ηπξί>>, ε πηζηή πξνζήισζε ζηα πηζηεύσ θαη ηηο αμίεο ηνπ απζεληηθνύ, 

παξαδνζηαθνύ ηξόπνπ δσήο θαη παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ, αιιά θαη ε εηιηθξίλεηα 
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πνπ ραξαθηεξίδεη  ηελ ΟΛΤΜΠΟ, βνήζεζε λα δεκηνπξγεζνύλ ζρέζεηο 

εκπηζηνζύλεο θαη ακεζόηεηαο κε ηνλ θαηαλαισηή πνπ κέρξη ζήκεξα απνηειεί έλα 

από ηα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηά καο.      

 Σελ  δεθαεηία ηνπ 2000-2010 κε παλειιήληα πιένλ δξαζηεξηόηεηα  θαη  κε 

ζπλερή επέθηαζε ηεο γθάκαο ησλ πξντόλησλ,   μεθηλάεη θαη ηηο εμαγσγέο ζε όιν θαη 

πεξηζζόηεξεο ρώξεο.  Έηζη ζήκεξα  δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε αλζξώπνπο από 34 ρώξεο 

λα απνιαύζνπλ ηα πξντόληα  θαη λα επεξγεηεζνύλ από ηηο αμίεο ηεο ειιεληθήο  

κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο θαη ησλ απζεληηθώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ. 

 Παξάιιεια,  δίλεη ηελ επθαηξία ζε ρηιηάδεο Έιιελεο λα εξγαζηνύλ θαη  

ζπκβάιιεη κε ηηο εμαγσγέο  ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη επελδύεη ζπλερώο, έρνληαο 

έηζη κεξίδην ζηελ πξνζπάζεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο. 

 Έρεη ζπκπιεξώζεη  51 ρξόληα αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο. Καη πηζηεύνπλ πσο δελ 

ππάξρεη θάηη πην νπζηαζηηθό από ην λα δεζκεπηνύλ λα ζπλερίζνπλ λα βξίζθνληαη 

πάληα δίπια ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή, κε εκπηζηνζύλε θαη εηιηθξίλεηα, αιιά θαη λα 

ζηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή πξσηνγελή παξαγσγή, ζεσξώληαο όηη ε ειιεληθή γε κπνξεί 

λα παξάγεη εμαηξεηηθά πξντόληα, ηα νπνία, ζηελ ΟΛΤΜΠΟ, κπνξνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ πξνζθέξνληαο ζηνλ θαηαλαισηή  ειιεληθά πξντόληα αλώηεξεο 

πνηόηεηαο θαη γεύζεο. 

1.2 Σα Πξντόληα Σεο ΟΛΤΜΠΟ 

 -Γάια 

Σν άξσκα ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Ζ θξνληίδα ηεο θύζεο καο θαη ε 

αθνζίσζε θαη ε θξνληίδα ησλ αλζξώπσλ καο. Όια απηά καδί είλαη ην γάια ηεο 

«ΟΛΤΜΠΟ»! ηελ εηαηξεία θαζεκεξηλά ζπιιέγνπλ ην γάια από θνληηλέο 

απνζηάζεηο από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο έηζη ώζηε λα ζαο πξνζθέξνπλ ό,ηη πην 

θπζηθό,  ό,ηη πην ειιεληθό, ό,ηη πην γεπζηηθό ζηνπο θαηαλαισηέο. Με ζύκκαρν ηνπο 

80 γαιαθηνπαξαγσγνύο ηεο πνπ έρεη ζην δπλακηθό ηεο παξάγεη ην γάια ΟΛΤΜΠΟ, 

έλα γάια άμην εκπηζηνζύλεο. 

 -Γηανύξηη 

Σα γηανύξηηα ΟΛΤΜΠΟ παξάγνληαη κόλν από 100% ειιεληθό θξέζθν 

γάια, ην νπνίν ζπιιέγεηαη κε θαζεκεξηλή θξνληίδα από ηνπο 80 ζπλεξγαδόκελνπο 

γαιαθηνπαξαγσγνύο. Παξάγνληαο ηα κε παξαδνζηαθέο κεζόδνπο,  πξνζθέξνπλ κηα 
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νινθιεξσκέλε ζεηξά γηανπξηηώλ, ππνζρόκελνη όηη ζα πξνζθέξνπλ απζεληηθέο, αγλέο, 

γλήζηεο γεύζεηο. 

-Σπξνθνκηθά 

ηελ ΟΛΤΜΠΟ εθηηκνύλ ηδηαίηεξα ηα απζεληηθά πξντόληα. Δπηιέγνπλ θαη 

πξνζθέξνπλ ηα πην αγλά παξαδνζηαθά ηπξνθνκηθά πξντόληα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ, 

ηα νπνία σξηκάδνπλ θαηάιιεια θαη ζπζθεπάδνληαη κε αζθάιεηα, ώζηε λα δηαηεξνύλ 

ηελ πινύζηα θαη κεζηή ηνπο γεύζε. 

 -Βνύηπξα 

Παξάγνληαη από θξέζθν ειιεληθό γάια. Βαζηζκέλα ζην κεξάθη θαη ζηελ 

παξάδνζε. 

-Υπκνί 

ηελ ΟΛΤΜΠΟ εκπηζηεύνληαη κόλν ηελ ειιεληθή θύζε, γηα απηό θαη 

επηιέγνπλ ηα θαιύηεξα ειιεληθά θξνύηα ηνπ ηόπνπ, δηαιεγκέλα ζηελ επνρή ηνπο, 

από ηελ ειιεληθή  γε γηα λα ζαο πξνζθέξνπλ 100% ειιεληθνύο, απνιαπζηηθνύο θαη 

ζξεπηηθνύο θπζηθνύο ρπκνύο. 

 -Σζάη Βνπλνύ(VOUNISIO) 

Σν απζεληηθό ειιεληθό ηζάη ηνπ βνπλνύ (ζηδεξίηεο), ΟΛΤΜΠΟ, παξάγεηαη 

απνθιεηζηηθά από ειιεληθό ηζάη ηνπ βνπλνύ κε ηελ ειιεληθή απζεληηθή ζπληαγή. 

ηελ ΟΛΤΜΠΟ, πηζηνί ζηηο αμίεο ηνπο, θξνληίδνπλ λα επηιέγνπλ ην ηζάη ηνπ 

βνπλνύ, από ηα βνπλά ηνπ ηόπνπ ηνπο, ζηεξίδνληαο ηελ ειιεληθή πξσηνγελή 

παξαγσγή. Έηζη, ζπιιέγεηαη πξνζεθηηθά κε ην ρέξη, απνμεξαίλεηαη θπζηθά γηα 7 

εκέξεο θαη ην ζεκαληηθόηεξν βξάδεηαη παξαδνζηαθά θαη ήπηα, ειεπζεξώλνληαο ηα 

αξώκαηα θαη ηα βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηνύ κε θπζηθό ηξόπν, ρσξίο 

θακία πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Γελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο, ξπζκηζηέο 

νμύηεηαο θαη κέζα νμίληζεο. Σν ηζάη ηνπ βνπλνύ απνηειεί πινύζηα θπζηθή πεγή 

πνιπθαηλνιώλ θαη άιισλ αληηνμεηδσηηθώλ. ηελ ΟΛΤΜΠΟ εκπηζηεύνληαη ηελ 

ειιεληθή θύζε θαη  πξνζθέξνπλ ηα θαιύηεξα πξντόληα ηεο γηα ηνπο πειάηεο ηεο. 

 -Βηνινγηθά Πξντόληα 
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Ζ ΟΛΤΜΠΟ, πηζηή ζηηο αμίεο ηεο θαη ζεβόκελε ηελ ειιεληθή θύζε, 

επελδύεη ζηελ παξαγσγή βηνινγηθώλ πξντόλησλ, ε νπνία απνηειεί θαη ην επίθεληξν 

ηεο όιεο δξαζηεξηόηεηαο θαη θηινζνθίαο ηεο. Απηό νθείιεηαη ηόζν ζην 

θαηαλαισηηθό θνηλό, πνπ απαηηεί αζθαιή θαη θπζηθά πξντόληα, όζν θαη ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ, ηελ πεγή όισλ ησλ αγαζώλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο. 

-Πξντόληα ρσξίο Λαθηόδε (Freelact) 

Σν γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα πεξηέρνπλ ιαθηόδε, ε νπνία αλ θαη 

είλαη ην θπζηθό ζάθραξν ηνπ γάιαθηνο, πξνθαιεί δπζαλεμία ζε απηνύο πνπ έρνπλ 

επαηζζεζία.          

 Ζ ΟΛΤΜΠΟ δεκηνύξγεζε ηελ νηθνγέλεηα πξντόλησλ ΟΛΤΜΠΟ 

"Freelact", από 100% ειιεληθό γάια πνπ ζπιιέγεηαη από επηιεγκέλεο θάξκεο. Ζ 

δηάζπαζε ηεο ιαθηόδεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα ειαθξώο γιπθίδνπζα γεύζε, ρσξίο 

όκσο θακηά άιιε επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή αμία ηνπ πξντόληνο. Έηζη, κπνξεί ν 

θαζέλαο λα απνιαύζεη ειεύζεξα ηα γαιαθηνθνκηθά ''Freelact'' ΟΛΤΜΠΟ ρσξίο 

θακία ελόριεζε. 

-Πξντόληα Μαδηθήο Δζηίαζεο 

Σα πξντόληα καδηθήο εζηίαζεο ΟΛΤΜΠΟ απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο 

ηνπ ρώξνπ, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ παξαγσγή αθόκα πεξηζζόηεξσλ πξντόλησλ. 

1.3  Δηαηξηθή Καη Κνηλσληθή Δπζύλε 

Ζ εηαηξεία ΟΛΤΜΠΟ  ζέβεηαη ηόζν ηελ θνηλσλία όζν θαη ην πεξηβάιινλ. Απηό 

θαίλεηαη από ηα εμήο γεγνλόηα: 

-Πεξηβάιινλ 

 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

ηελ ΟΛΤΜΠΟ γλσξίδνπλ όηη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη άκεζα 

από ηελ βησζηκόηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Πξνζπαζνύλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

ειαρηζηνπνηώληαο ηηο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ.  Ζ 

ΟΛΤΜΠΟ κε αίζζεκα επζύλεο γηα ην πεξηβάιινλ πξνρώξεζε ζε κία θαηλνηόκα 
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θαη κνλαδηθή επέλδπζε, ε νπνία αθνξά ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ από ηελ αλαεξόβηα 

επεμεξγαζία ιπκάησλ. 

Δίλαη ε κνλαδηθή ζηελ Δπξώπε ζην ρώξν ηεο γαιαθηνθνκίαο θαη ην ύςνο ηεο 

αλήιζε ζηα 10 εθ € ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαύζεο ηεο παξαγόκελεο 

ιπκαηνιάζπεο. ηόρνη ηεο επέλδπζεο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

εμνηθνλόκεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ πιαλήηε. 

Σα Οθέιε Από Σν έξγν Δίλαη:   

-Μείσζε έθιπζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 60%. 

-Μείσζε εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

-Παξαγσγή ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

-Μεδεληζκόοησλ νξγαληθώλ απνβιήησλ.                                                                  

-Μείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 70% έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο κε 

αεξόβηα ηερλνινγία.   

  Με ην έξγν απηό θαη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο 

αλαδεηθλύεηαη έκπξαθηα ε εηαηξηθή επζύλε ηεο ΟΛΤΜΠΟ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία. 

 Οξζνινγηθή Γηαρείξηζε Τδάηηλσλ Πόξσλ 

Φξνληίδνπλ ώζηε όιν ην λεξό ην νπνίν επεμεξγάδνληαη, όρη κόλν λα κπνξεί λα 

επηζηξαθεί ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ρσξίο λα δεκηνπξγεί ην παξακηθξό πξόβιεκα ζην 

νηθνζύζηεκα, αιιά λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε γεσξγία. Όια ηα 

εξγνζηάζηα δηαζέηνπλ απηόλνκεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

 Αλαθύθισζε 

1)Αλαθύθισζε Μπαηαξηώλ  

ην πιαίζην ησλ ελεξγεηώλ  γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ Πξνζσπηθνύ ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλαθύθισζεο πιηθώλ, ηνπνζεηήζεθαλ θάδνη αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ ζε 

όια ηα εξγνζηάζηα. 

2) Αλαθύθισζε Υαξηηνύ 
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Ζ Όιπκπνο επελδύεη ζε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, πξνζπαζώληαο λα 

αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο 

εηαηξίαο, κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ζην ειάρηζην δπλαηόλ ηνπ ράξηηλνπ αξρείνπ. Σν 

άρξεζην ραξηί πεξηζπιιέγεηαη κε ζθνπό ηελ αλαθύθισζε. 

3) Οινθιεξσκέλα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθύθισζεο 

Ζ ΟΛΤΜΠΟ ζηεξίδεη εκπξάθησο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπαζηώλ, όληαο κέινο ηνπ εζληθνύ πιινγηθνύ πζηήκαηνο 

Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ. 

-Κνηλσλία 

 Γξαθή Braile 

H ΟΛΤΜΠΟ, πηζηή ζηε θηινζνθία ηεο λα αληηκεησπίδεη ην θνηλό πξώηα σο 

αλζξώπνπο θαη κεηά σο θαηαλαισηέο, πξνρσξεί ζε κηα ελέξγεηα ζπάληαο θνηλσληθήο 

επαηζζεζίαο.          

 ην εμήο, θαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, ηα γάιαηα ΟΛΤΜΠΟ γίλνληαη 

θηιηθά πξνο ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, αθνύ νη ζπζθεπαζίεο Δπηιεγκέλν, 

Βηνινγηθό θαη Εσήο, θέξνπλ ζην θαπάθη ηε ιέμε «ΓΑΛΑ» θαη ηα γξάκκαηα «Π» γηα 

ην πιήξεο θαη «Δ» γηα ην ειαθξύ, θαη όινη νη Φπζηθνί Υπκνί Όιπκπνο θέξνπλ ζην 

θαπάθη ηε ιέμε «ΥΤΜΟ», γξακκέλα ζε ζύζηεκα Braille.    

 Σν Braille είλαη έλα απηηθό ζύζηεκα αλάγλσζεο θαη γξαθήο. Απνηειείηαη από 

αλάγιπθεο θνπθθίδεο πνπ αληηθαζηζηνύλ ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο λα δηαβάδνπλ αγγίδνληάο ηα. 

 Έηζη, ζα κπνξνύλ όινη λα μέξνπλ πνην γάια επηιέγνπλ. Ζ ΟΛΤΜΠΟ δείρλεη 

πσο όηαλ ππάξρεη ε ζέιεζε λα ληώζεηο ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαλζξώπσλ ζνπ, πάληα 

ππάξρνπλ ηξόπνη λα ην θάλεηο. 

 Γξάζεηο 

-Αζιεηηζκόο 

ηεξίδνπκε ην αζιεηηθό ηδεώδεο θαη ην επ αγσλίδεζαη. ηελ ΟΛΤΜΠΟ 

θξνληίδνπκε λα είκαζηε δίπια ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ζηα όλεηξα ησλ αζιεηώλ, 
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ζηεξίδνληαο αζιεηέο από ην ρώξν ηνπ ζηίβνπ θαη ηνπηθέο νκάδεο, εληζρύνληαο ην 

αζιεηηθό πλεύκα. 

-Δθπαίδεπζε Μαζεηώλ 

ηελ ΟΛΤΜΠΟ, θαζεκεξηλά, γίλνληαη επηζθέςεηο από ζρνιεία, ώζηε λα 

μελαγεζνύλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη λα ελεκεξσζνύλ ηαπηόρξνλα γηα ηα 

πξντόληα θαη ηελ ζσζηή δηαηξνθή. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε όηη θάζε ρξόλν, πάλσ από 

1000 καζεηέο από όια ηα κέξε ηεο Διιάδαο, επηζθέπηνληαη ην εξγνζηάζην ηεο 

ΟΛΤΜΠΟ. 

-Δππαζείο Κνηλσληθέο Οκάδεο 

Φπζηθά, δελ ζα κπνξνύζακε λα παξακείλνπκε ακέηνρνη ζηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε πνπ δηαλύεη ε ρώξα καο θαη ζηηο ζπλέπεηεο απηήο. Γηα απηό ην ιόγν, ζηεξίδακε 

θαη ζπλερίδνπκε λα ζηεξίδνπκε κε πξντόληα δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, δίλνληαο 

έκθαζε ζε νξγαληζκνύο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην παηδί.  Σαπηόρξνλα ππνζηεξίδνπκε 

θνηλσληθά Παληνπσιεία ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο κε ζηόρν ηελ 

ελίζρπζε πνιιώλ νηθνγελεηώλ. Ζ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί απνηεινύλ ζεκαληηθή ζέζε 

γηα εκάο ζηελ ΟΛΤΜΠΟ θαη θξνληίδνπκε γηα ηε ζπλερή ζηήξημή ηνπο ζηνπο 

δύζθνινπο θαηξνύο ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα.  

1.4 Ο Κιάδνο Σεο Γαιαθηνβηνκεραλίαο 

Οη πέληε πιεζηέζηεξεο ζε δπλακηθόηεηα εηαηξείεο πνπ ζπλαγσλίδνληαη ηελ 

ΟΛΤΜΠΟ, αλεμαξηήηνπ νηθνλνκηθήο επρέξεηαο είλαη νη εμήο: 

 ΜΔΒΓΑΛ 

 ΦΑΓΔ 

 ΓΔΛΣΑ 

 ΚΡΗΚΡΗ 

 DANONE 

Καηόπηλ ζα δνύκε κεξηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ην 

πώο εμειίρζεθαλ κέζα ζηα ρξόληα: 
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 ΜΔΒΓΑΛ 

ηελ θαξδηά ηεο καθεδνληθήο γεο θαη ηα πεξίθεκα βνζθνηόπηα ηεο, ζηα 

Κνπθάιηα Θεζζαινλίθεο, έρεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ε κεγαιύηεξε 

γαιαθηνβηνκεραλία ζηε Βόξεηα Διιάδα, ε ΜΔΒΓΑΛ. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ηεο 

δίλεη ην πιενλέθηεκα  λα ζπιιέγεη θαζεκεξηλά από 1000 θάξκεο ηε κεγαιύηεξε 

πνζόηεηα θξέζθνπ γάιαθηνο ηνπ λνκνύ θαη ησλ γεηηνληθώλ πεξηνρώλ θαη λα ην 

κεηαπνηεί άκεζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.      

 Ζ θξεζθάδα θαη ε πςειή πνηόηεηα ηεο πξώηεο ύιεο απνηππώλεηαη ζηα ηειηθά 

πξντόληα ηεο: Φξέζθν παζηεξησκέλν γάια,  Γάια πςειήο παζηεξίσζεο, Γηανύξηηα 

Δπξσπατθνύ θαη Παξαδνζηαθνύ ηύπνπ, Σπξνθνκηθά Πξντόληα, Δπηδόξπηα θαη 

ξπδόγαιν, δειέ θαη θξέκεο γάιαθηνο. Νόζηηκα θαη πγηεηλά πξντόληα πνπ ηαμηδεύνπλ 

θαζεκεξηλά ζε 26.000 ζεκεία πώιεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζε 30 ρώξεο ζην εμσηεξηθό, 

αθνύ νη εμαγσγέο απνηεινύλ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο ΜΔΒΓΑΛ.

 H εηαηξεία απαζρνιεί πεξίπνπ 700 εξγαδόκελνπο ζηα Κνπθάιηα, θαζώο θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Υαιθηδηθή, Καηεξίλε, Ξάλζε, Ζξάθιεην, 

Υαληά θ.α. ), ζπλεξγάδεηαη κε εθαηνληάδεο ληόπηνπο πξνκεζεπηέο, θαη εθηόο από ηε 

ζηήξημε ησλ Διιήλσλ θηελνηξόθσλ, έρεη αλαπηύμεη καθξόρξνλεο νηθνλνκηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε πιήζνο ηνπηθώλ θνξέσλ απνηειώληαο ηζρπξό κνριό 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε Βόξεηα Διιάδα, από ην 1950 πνπ είλαη ε ρξνλνινγία ηεο 

ίδξπζήο ηεο.          

 Οη έλλνηεο πγηεηλή δηαηξνθή, πςειή πνηόηεηα, παξάδνζε, άξηζηε πξώηε ύιε, 

ζύγρξνλε ηερλνινγία, θαηλνηνκία αιιά θαη πίζηε ζηνλ άλζξσπν έρνπλ ηαπηηζηεί 

απόιπηα κε ηε ΜΔΒΓΑΛ. Μηα πνηθηιία 170 αγλώλ θαη απζεληηθώλ πξντόλησλ, 

θηηαγκέλσλ κε θξνληίδα θαη κεξάθη από έκπεηξνπο αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ ηε 

δνπιεηά ηνπο, μεθηλνύλ θαζεκεξηλά από ηε Μαθεδνλία, γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

θαζεκεξηλό ηξαπέδη ρηιηάδσλ θαηαλαισηώλ, θαη θάλνπλ πξάμε ην ζύλζεκα 

«ΜΔΒΓΑΛ. Σν γάια είλαη ε δσή καο» 
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 ΦΑΓΔ 

Ζ ΦΑΓΔ είλαη κηα θνξπθαία δηεζλήο εηαηξεία γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, κε 

έκθαζε ζηα πξντόληα γηανπξηηνύ. Χο εηαηξεία, έρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή 

αγνξά γηανπξηηνύ, κία ζεκαληηθή θαη απμαλόκελε παξνπζία ζηελ αγνξά γηανπξηηνύ 

ησλ Ζ.Π.Α. θαη απμαλόκελεο δηεζλείο πσιήζεηο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ξεθίλεζε από ηνλ 

ηόπν θαηαγσγήο ηεο, δειαδή ηελ Διιάδα ην 1926 θαη ζήκεξα είλαη κηα δηεζλήο 

εηαηξεία κε πσιήζεηο ζε πάλσ από 40 ρώξεο. Ζ ΦΑΓΔ παξάγεη, δηαλέκεη θαη δηαζέηεη 

πξνο πώιεζε έλα επξύ θάζκα γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη 

γηανύξηη, επηδόξπηα γάιαθηνο, θξέκα γάιαθηνο θαη ηπξί.     

 Σα πξντόληα παξάγνληαη ζε πςειήο ηερλνινγίαο εγθαηαζηάζεηο, πνπ 

δηαζέηνπλ πςειό βαζκό απηνκαηηζκνύ. Έρεη δύν εγθαηαζηάζεηο ζηελ Διιάδα πνπ 

εμππεξεηνύλ όιεο ηηο αγνξέο, εθηόο από ηελ Ακεξηθή, θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ώζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηελ αλακελόκελε αύμεζε 

ηεο δήηεζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη άιιεο δηεζλείο 

αγνξέο. Ζ εγθαηάζηαζε πνπ δηαζέηεη ζηηο Ζ.Π.Α., βξίζθεηαη ζην Johnstown, ζηελ 

Πνιηηεία ηεο Νέαο Τόξθεο, μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή παξαγσγή ηνλ Απξίιην ηνπ 2008, 

θαη είλαη ε κεγαιύηεξε από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθόηεηα. Παξάγεη πξντόληα γηανπξηηνύ γηα ηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηελ 

ππόινηπε Ακεξηθή. Έρνπκε ηηο δηθέο καο εηαηξείεο δηαλνκήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία θαη έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν δηαλνκήο ζηελ Διιάδα. 

 Σα πξντόληα ηεο ΦΑΓΔ δηαλέκνληαη ζε πεξίπνπ 280 αιπζίδεο ζνύπεξ κάξθεη, 

πνπ δηαζέηνπλ πεξίπνπ 75.000 θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο ζε πάλσ από 40 

ρώξεο, θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ζε όιε ηελ Δπξώπε. Πσινύληαη επίζεο 

ζε αξηνπνηεία, δαραξνπιαζηεία, γαιαθηνπσιεία θαη ζε άιια κηθξόηεξα, θαη κεξηθέο 

θνξέο επνρηαθά, παληνπσιεία.        

 Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο ΦΑΓΔ, πεξίπνπ 1.000 εμεηδηθεπκέλνη 

εξγαδόκελνη πιήξνπο απαζρόιεζεο, βάδεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ζθξαγίδα ζε θάζε 

ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο καο δηαδηθαζίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο marketing, θαη κνρζεί 

έρνληαο έλα θαη κνλαδηθό ζηόρν: λα θάλεη έλα ζπνπδαίν πξντόλ αθόκε θαιύηεξν.  

 Ζ ΦΑΓΔ είλαη ε γαιαθηνθνκηθή εηαηξεία πνπ έρεη πεηύρεη λα δεκηνπξγήζεη 

πξντόληα, πνπ είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιή ζε όιν ηνλ θόζκν. Οθείιεη ηελ επηηπρία ηεο 

ζηα πςειά πξόηππα πνηόηεηαο, ζηελ ηδηόθηεηε ηερλνγλσζία ηεο, ηηο θαηλνηνκίεο ηεο 

θαη ηηο πξνεγκέλεο ηερληθέο marketing πνπ δηαζέηεη θαη ζηνπο αθνζησκέλνπο 
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εξγαδόκελνύο πνπ έρεη. ήκεξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί, λα 

εγείηαη, λα θαηλνηνκεί θαη λα αλαπηύζζεηαη. Όηη θάλεη δηέπεηαη από ηελ ίδηα 

θηινζνθία: ηελ επηδίσμε ηεο απόιπηεο πνηόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα κέλνπλ πηζηνί 

ζηελ αξρή ησλ ηδξπηώλ ηεο εηαηξίαο: «Γελ ζα θηηάρλακε πνηέ έλα πξντόλ πνπ δελ ζα 

δίλακε ζηα παηδηά καο» 
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 ΓΔΛΣΑ 

Ο Αξηζηείδεο Γαζθαιόπνπινο ην 1952 ηδξύεη ζηελ Αζήλα ηελ ΓΔΛΣΑ, κηα 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε 20 ππαιιήινπο θαη 10 απηνθίλεηα πνπ κνηξάδνπλ γάια 

θαη γηανύξηη. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα, κέζα από κηα ζπλερή θαη αζηακάηεηε πνξεία 

εμέιημεο, ηα πξντόληα ΓΔΛΣΑ έρνπλ θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά γαιαθηνθνκηθώλ 

πξντόλησλ. Ζ επηρείξεζε κεηαθέξεηαη ην 1965 ζηελ πεξηνρή ησλ ζεκεξηλώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σαύξνπ. Δθεί εγθαζίζηαηαη ε κνλάδα παζηεξίσζεο ηνπ γάιαθηνο 

ζε πιαζηηθά κπνπθάιηα πνπ απνηειεί κηα από ηηο κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ηεο επνρήο. 

Ζ ΓΔΛΣΑ θαηαιακβάλεη ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο ην 1979 ζηε δηαλνκή 

γάιαθηνο ζηελ Αζήλα. ‘Έλα ρξόλν αξγόηεξα θαηαθηά ηελ πξώηε ζέζε ζηελ 

παξαγσγή θαη πώιεζε παγσηώλ. Σν 1985 μεθηλά ε παξαγσγή ηνπ Milko, ηνπ πξώηνπ 

θξέζθνπ γάιαθηνο κε θαθάν ζε ράξηηλε ζπζθεπαζία. Έπεηηα από δπν ρξόληα  ε 

ΓΔΛΣΑ πξσηνπνξεί ρξεζηκνπνηώληαο ηε ράξηηλε ζπζθεπαζία γηα ην Φξέζθν Γάια, 

ελώ παξάιιεια εθαξκόδεη πξώηε ζηελ Διιάδα ηελ νκνγελνπνίεζε , ελώ εηζέξρεηαη 

δπλακηθά θαη ζηελ αγνξά ησλ ρπκώλ κηθξήο δηάξθεηαο. Ζ εηαηξία εηζάγεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Αζελώλ ην έηνο 1990. Δγθαηλίαζε ην 1994 ην λέν, πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλν εξγνζηάζην γηανύξηεο ζηνλ Αγ. ηέθαλν θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

1995 εγθαηληάδεη ην λέν ππεξζύγρξνλν εξγνζηάζην γάιαθηνο θαη ρπκώλ ζηνλ Σαύξν 

Αηηηθήο.          

 Ζ ΓΔΛΣΑ ην 1999 εθαξκόδεη ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θξέζθνπ 

γάιαθηνο θαη πξνρσξεί ζηελ πξσηνγελή παξαγσγή, ηελ θηελνηξνθία, κε ηηο πξώηεο 

Φάξκεο Νέαο Γεληάο ζηελ Κνκνηελή. Σν 2000 κεηαηξέπεηαη ζε εηαηξία 

ραξηνθπιαθίνπ, ηε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ Α.Δ. ελώ ην ηκήκα ηξνθίκσλ θαη ην 

ηκήκα παγσηνύ αλεμαξηεηνπνηνύληαη σο απηόλνκεο εηαηξίεο κε ηηο επσλπκίεο 

ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. θαη ΓΔΛΣΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΑΓΧΣΟΤ Α.Δ. αληίζηνηρα. Σελ ίδηα ρξνληά ε ΓΔΛΣΑ ράλεη ηνλ 

Ηδξπηή θαη Πξόεδξν ηεο Αξηζηείδε Γαζθαιόπνπιν θαη ηελ ζέζε ηνπ αλαιακβάλεη ν 

πηόο ηνπ Γεκήηξεο Γαζθαιόπνπινο. Έλα ρξόλν αξγόηεξα αλαδεηθλύεηαη Μέγαο 

Δζληθόο Υνξεγόο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ΑΘΖΝΑ 2004, ζηηο θαηεγνξίεο ιεπθνύ 

γάιαθηνο θαη παγσηώλ. Σν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε εμαγνξά ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

κεηνρώλ ηεο ηζηνξηθήο θαη κεγαιύηεξεο γαιαθηνβηνκεραλίαο ζηελ Κύπξν, 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ LTD θαη ακέζσο κεηά ην 2003 εγθαηληάδεη ην λέν Πξόηππν 

Δξγνζηάζην Φξέζθνπ Γάιαθηνο ηεο ΓΔΛΣΑ Μαθεδνλίαο ζηελ ίλδν Θεζζαινλίθεο.
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 Σέινο ην 2006 ε ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ κεηνλνκάζζεθε ζε VIVARTIA 

κεηά από ηε ζπγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ησλ εηαηξηώλ ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ, CHIPITA INTERNATIONAL, GOODY’S θαη 

ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ, απνηειώληαο πιένλ ηε κεγαιύηεξε εηαηξία ηξνθίκσλ ζηελ 

Διιάδα, νίθν θνξπθαίσλ καξθώλ δηαηξνθήο κε ζεκαληηθό κέγεζνο ζηελ Δπξώπε. Ζ 

ΓΔΛΣΑ απνηειεί πιένλ ηνλ θιάδν γαιαθηνθνκηθώλ θαη πνηώλ ηνπ νκίινπ 

VIVARTIA. 
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 ΚΡΗΚΡΗ 

Ζ ηζηνξία καο μεθηλά  ην 1954, όηαλ ν Γηώξγνο Σζηλάβνο ηδξπηήο ηεο 

εηαηξίαο, άλνημε έλα κηθξό δαραξνπιαζηείν ζηηο έξξεο, ην νπνίν παξήγαγε θαη 

δηέζεηε παγσηά θαη είδε δαραξνπιαζηηθήο ζηελ πόιε. Οη πξώηεο δηαλνκέο παγσηνύ 

γίλνληαλ κε πιαλόδηνπο πσιεηέο θαη εηδηθά ρεηξνθίλεηα θαξνηζάθηα πνπ είραλ σο 

ςπθηηθό κέζν ηνλ πάγν θαη ην αιάηη. Σα παγσηά Κξη Κξη θαη ηδηαίηεξα ην Καζζάην, 

έλα «ηδηαίηεξν» παγσηό, βαζηζκέλν ζην πξόβεην γάια κε πνιύ πινύζηα γεύζε, 

άξρηζαλ γξήγνξα λα απνθηνύλ θήκε θαη εθηόο ησλ νξίσλ ησλ εξξώλ.   

 Σε δεθαεηία ηνπ ’60, ηνπνζεηνύληαη ηα πξώηα ειεθηξηθά ςπγεία κε παγσηά 

ζηελ αγνξά ησλ εξξώλ, ελώ νη εγθαηαζηάζεηο ηεο κηθξήο έσο ηόηε ηνπηθήο εηαηξίαο 

κεηαθέξνληαη ζε λένπο ηδηόθηεηνπο ρώξνπο, κε ηελ εηαηξία λα απνθηά ηελ πξώηε 

απηόκαηε γξακκή παξαγσγήο παγσηνύ, ζεκαηνδνηώληαο έηζη ηελ αξρή κηαο λέαο 

επνρήο, θαζώο κέρξη ηόηε ε παξαγσγή γηλόηαλ κε ην ρέξη.    

 Οη δεθαεηίεο ’80 θαη ’90, δηαγξάθνπλ ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο εηαηξίαο, 

αθελόο κε ηελ θαηαζθεπή λένπ εξγνζηαζίνπ (1987), αθεηέξνπ κε ηελ παξαγσγή 

γηανύξηεο, όηαλ μεθηλά ε παξαγσγή παξαδνζηαθνύ πξόβεηνπ θαη αγειαδηλνύ 

γηανπξηηνύ από θξέζθν γάια ηνπ Ννκνύ εξξώλ θαη ηέινο κε ηε δεκηνπξγία 

ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Αηηηθή, δεκηνπξγώληαο έηζη κε ζηαζεξά βήκαηα έλα 

παλειιαδηθό δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντόλησλ ηεο.     

 Σν 2000, ε Κξη Κξη θαηλνηνκεί ζηελ αγνξά γηανπξηηνύ, ιαλζάξνληαο ην 

«πηηηθό», ην πξώην γηανύξηη ζε νηθνγελεηαθή ζπζθεπαζία θαη γξήγνξα θεξδίδεη ηηο 

πξώηεο αλαθνξέο ζηηο έξεπλεο αγνξάο.     

 ήκεξα, ε Κξη Κξη κεηά από 60 ρξόληα επηηπρεκέλεο εκπνξηθήο πνξείαο θαη 

ζπλερείο επελδύζεηο ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ζηηο πην δπλακηθέο βηνκεραλίεο 

γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη ζηνρεύεη λα εληζρύζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηεο πξννπηηθέο, ηόζν ζηνλ ειιαδηθό ρώξν όζν θαη ζην εμσηεξηθό. 
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 DANONE 

Ζ Danone Γαιαθηνθνκηθά Πξντόληα Α.Δ. ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε εηαηξεία 

από ην Μάην ηνπ 2005. Αληαπνθξηλόκελε ζηηο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηώλ, 

ην 2007 ιάλζαξε ζηελ Διιάδα ην Activia πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαη 

κνλαδηθή ζπληαγή, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα κηαο επηηπρεκέλεο δηεζλνύο 

κάξθαο, ηδαληθά πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειιεληθή γεύζε.    

 Σν Activia αλήθεη ζε κία γεληά γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ κε ηε κνλαδηθή 

θαιιηέξγεηα ActiRegularis θαη  ππέξνρε γεύζε. ηελ Διιάδα ε Danone 

Γαιαθηνθνκηθά Πξντόληα Α.Δ. δηαζέηεη ζηελ αγνξά ηα πξντόληα: Activia (επηδόξπην 

γηανπξηηνύ κε ην κηθξννξγαληζκό ActiRegularis), Actimel (ξόθεκα γηανπξηηνύ κε ην 

κηθξννξγαληζκό L. Casei Danone θαη βηηακίλεο B6 θαη D. Οη βηηακίλεο Β6 θαη D 

βνεζνύλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θπζηθήο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ), Danonino (παηδηθό 

επηδόξπην γάιαθηνο θαη ξόθεκα εληζρπκέλν κε βηηακίλε D θαη αζβέζηην, απαξαίηεηα 

γηα ηε θπζηνινγηθή αύμεζε θαη αλάπηπμε ησλ νζηώλ ζηα παηδηά.), Danette 

(επηδόξπηα). Γηαζέηεη αθόκε ηε ζεηξά γηανπξηηώλ θαη επηδνξπίσλ παξαδνζηαθό 

γαιαθηνπσιείν, θαζώο θαη ηα δξνζεξά παηδηθά πξντόληα Danone Disney ζε γεύζε 

κπαλάλα θαη θξάνπια. Ζ ζεηξά Activia πεξηιακβάλεη κεηαμύ άιισλ ηα εμήο: Activia 

«Σξαγαλή Απόιαπζε» (κνλαδηθόο ζπλδπαζκόο βεινύδηλνπ επηδόξπηνπ γηανπξηηνύ 

θαη ηξαγαλώλ δεκεηξηαθώλ), Activia 2% (κε ρακειόηεξα ιηπαξά γηα δηαηήξεζε ηεο 

ζηινπέηαο), Activia «Κάζε ηηγκή» (δξνζεξό θαη ειαθξύ γηα θάζε ζηηγκή ηεο 

εκέξαο κε ρακειόηεξε ηηκή), θαη ην Activia «Μηθξό Γεύκα» (ρνξηαζηηθό Activia 

ρακειώλ ιηπαξώλ κε ειιεληθά θξηηζίληα).      

 Ζ Danone Γαιαθηνθνκηθά Πξντόληα Α.Δ. απνηειεί κέινο ηνπ Group Danone, 

ηεο Νν1 εηαηξείαο παγθνζκίσο ζηα θξέζθα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα. 

πκπεξηιακβάλεηαη ζηε ιίζηα ηνπ πεξηνδηθνύ Fortune κε ηηο 500 κεγαιύηεξεο 

επηρεηξήζεηο, απνηειώληαο κία από ηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ηξνθίκσλ ζηνλ 

θόζκν. Απνζηνιή ηεο είλαη λα πξνάγεη ηελ πγεία, δηαζέηνληαο γεπζηηθά, ζξεπηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ηξόθηκα θαη πνηά ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο. Ζ 

εθπιήξσζε απηήο ηεο απνζηνιήο έρεη ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαξθή θαη ηαρεία 

αλάπηπμε ηεο Danone. 

 

http://www.activia.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΤΜΠΟ ΚΑΗ ΣΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ ΣΖ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 

2.1 Βαζηθνί Αξηζκνδείθηεο 

Τπάξρνπλ αξθεηνί αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη κπνξνύλ λα καο δώζνπλ απνηειέζκαηα 

γηα νηηδήπνηε καο ελδηαθέξεη ζε κηα ηδησηηθή εηαηξεία. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε 

έρνπκε λα αζρνιεζνύκε κε έλα βηνκεραληθό παξαγσγηθό θιάδν, νπόηε γηα λα 

πάξνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ αλαδεηάκε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο αξηζκνδείθηεο 

γεληθήο ξεπζηόηεηαο, ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ, ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο 

απνζεκάησλ, ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, θάιπςεο ηόθσλ, νηθνλνκηθήο 

κόριεπζεο, ROE, ROA, κεηθηνύ θέξδνπο, θαζαξνύ θέξδνπο θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, νη νπνίνη ζύκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη γηα ηελ 

εύξεζε απάληεζεο πάλσ ζηελ νξζή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ. 

2.1.1 Θεσξεηηθή Αλάιπζε Σσλ Αξηζκνδεηθηώλ 

Γείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο       

 Ο δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δώζεη κηα ηδέα ηεο δπλαηόηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο λα μεπιεξώλεη ηα βξαρππξόζεζκα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ  ηεο κε ηα 

βξαρππξόζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο.     

 Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηόηεηαο καο δείρλεη ην δπλεηηθό απόζεκα ξεπζηόηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο. 

πγθεθξηκέλα, όζν κεγαιύηεξνο ηεο κνλάδαο είλαη ν δείθηεο, ηόζν πην επαξθήο είλαη 

ε ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιύπηεη ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ηεο. 

Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ    

 Ο ελ ιόγσ αξηζκνδείθηεο παξέρεη ελδείμεηο γηα δείμεη πόζν ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεί 

ηηο πσιήζεηο ηεο. Από απηό θαίλεηαη αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ 
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επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην ύςνο ησλ πσιήζεώλ ηεο. Σα ζηνηρεία απηνύ ηνπ δείθηε 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε κέζνδν ησλ απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, δειαδή από ην αλ ρξεζηκνπνηεί πνιηηηθή απμαλόκελεο ή 

ζηαζεξήο απόζβεζεο. Δηδηθόηεξα, όζν πςειόηεξνο είλαη ν δείθηεο απηόο ηόζν πην 

απνηειεζκαηηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία.  

Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ 

Με ην δείθηε θπθινθνξίαο απνζεκάησλ κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ηαρύηεηα κε 

ηελ νπνία ηα απνζέκαηα ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο επηρείξεζήο καο κεηαηξέπνληαη ζε 

πσιήζεηο θαη εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνύο. Ο αξηζκνδείθηεο απηόο επηηξέπεη λα 

δνύκε πόζεο θνξέο αλαλεώζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζήο καο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε ρξήζε. Υξεζηκνπνηείηαη δειαδή γηα λα δηαπηζησζεί ε 

ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα δηαηέζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλ δηαηξέζνπκε ην 365 (ζπλνιηθέο κέξεο ηνπ έηνπο ) κε ηνλ 

αξηζκό απηό δηαπηζηώλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ πνπ παξέκεηλαλ ηα απνζέκαηα 

ζηελ επηρείξεζε ώζπνπ λα πσιεζνύλ. 

Γείθηεο ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαδεηθλύεη αλ νη απαηηήζεηο κηαο επηρείξεζεο 

είλαη πνιύ κεγάιεο ζε ζύγθξηζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Αλάινγνο κε ηελ ηαρύηεηα 

είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ν ρξόλνο δέζκεπζεο ησλ απαηηήζεσλ. Μεγάιε 

ηαρύηεηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη κηθξόηεξε πηζαλόηεηα δεκηώλ από 

επηζθαιείο πειάηεο. Ζ παξαθνινύζεζε ηεο ηάζεο είλαη δηαρξνληθά ρξήζηκε γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ απαηηήζεσλ.  

Γείθηεο θάιπςεο ηόθσλ 

Ο αξηζκνδείθηεο απηόο θαλεξώλεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ θαζαξώλ θεξδώλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ ηόθσλ κε ηνπο νπνίνπο απηή επηβαξύλεηαη κέζα ζηε ρξήζε 

γηα ηα μέλα θεθάιαηα. Απνηειεί δειαδή έλα κέηξν ηεο δαλεηαθήο θαηάζηαζήο ηεο ζε 

ζρέζε κε ηε δπλακηθόηεηά ηεο λα επηηπγράλεη θέξδε, θαζώο εκθαλίδεη ηελ ηθαλόηεηά 

ηεο λα εμνθιεί ηνπο ηόθνπο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ από ηα θέξδε ηεο. Βέβαηα ν 

δείθηεο δελ ζα καο δώζεη όιε ηελ απαηηνύκελε πιεξνθόξεζε θαζώο ζα ήηαλ εύινγν 

λα ππνινγίζνπκε θαη άιιεο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο, όπσο ελνίθηα θαη κηζζώκαηα. 

Γείθηεο νηθνλνκηθήο κόριεπζεο 

Με απηό ηνλ δείθηε παξαηεξνύκε ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο. 



 
 

18 
 

Αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ δείθηε  κεγαιύηεξνο, ίζνο ή κηθξόηεξνο ηεο κνλάδαο  ε 

επίδξαζε από ηε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο είλαη αληίζηνηρα 

ζεηηθή θαη επσθειήο, κεδεληθή ή αξλεηηθή. 

Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ROE 

Ζ απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθόο δείθηεο πνπ 

δείρλεη πόζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί κηα εηαηξεία ηα θεθάιαηα ηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη πξόζζεηα έζνδα (θέξδε), θαη εθθξάδεηαη ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 Μηα εηαηξεία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο κεηόρνπο ηεο, εάλ ε 

απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη κεγαιύηεξε από ην θόζηνο επθαηξίαο  ησλ 

θεθαιαίσλ απηώλ. Αλ δειαδή ε αλακελόκελε απόδνζε πνπ απαηηνύλ νη κέηνρνη γηα 

λα επελδύζνπλ ζηελ εηαηξία είλαη πςειόηεξε από ηελ απόδνζε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ επελδύζεσλ κε παξόκνην επίπεδν θεθαιαηαθνύ θηλδύλνπ.   

 Υξεζηκνπνηείηαη σο έλδεημε απνηειεζκαηηθόηεηαο κηαο επηρείξεζεο, δειαδή 

πόζν θέξδνο κπνξεί λα παξάγεη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο 

πνπ επελδύζεθαλ από ηνπο κεηόρνπο  ηεο θαη ηα απνζεκαηηθά ηεο. Οη επελδπηέο 

ζπλήζσο αλαδεηνύλ εηαηξίεο κε πςειή θαη απμαλόκελε απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(ROE).           

 Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ελεξγεηηθνύ ή ROA    

 Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο κεηξάεη ηελ απόδνζε ησλ ζπλνιηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο θαη επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ο δείθηεο θαλεξώλεη ηελ ηθαλόηεηά ηεο 

λα κπνξεί λα επηδήζεη νηθνλνκηθά θαη λα πξνζειθύζεη θεθάιαηα πνπ πξνζθέξνληαη 

γηα επέλδπζε, «αληακείβνληάο» ηα αλάινγα.      

 Γείθηεο κεηθηνύ θέξδνπο      

 Μέζσ ηνπ αξηζκνδείθηε κηθηνύ πεξηζσξίνπ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ηόζν ηε 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα κίαο επηρείξεζεο, όζν θαη ηελ πνιηηηθή ηηκώλ πνπ 

αθνινπζεί.         

 Έλα αξθεηά πςειό πνζνζηό κηθηνύ θέξδνπο ζεσξείηαη κία πνιύ επλντθή 

έλδεημε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, αθνύ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαιύπηεη ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδά ηεο, ελώ παξάιιεια ηεο απνκέλεη ηθαλνπνηεηηθό θαζαξό θέξδνο, 

ζε ζρέζε πάληα κε ηηο πσιήζεηο ηηο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί. 

Γείθηεο θαζαξνύ θέξδνπο       

 Ο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ πεξηζσξίνπ δείρλεη ην πνζνζηό ηνπ θαζαξνύ 
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θέξδνπο πνπ πεηπραίλεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα από ηηο πσιήζεηο ηεο, δειαδή καο 

πιεξνθνξεί γηα ην θέξδνο πνπ έρεη από ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο. Όζν 

κεγαιύηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο θαζαξνύ θέξδνπο ηόζν πην 

επηθεξδήο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα.     

 Πξόθεηηαη γηα έλαλ αξηζκνδείθηε πνιύ ζεκαληηθό, αθνύ ηόζν ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο όζν θαη πνιινί αλαιπηέο βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηα 

κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο ηειεπηαίαο επί ηνπ πξνβιεπόκελνπ ύςνπο ησλ 

πσιήζεσλ θαη ηνπ πνζνζηνύ θαζαξνύ θέξδνπο. 

Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο      

 Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ππνδεηθλύεη θαηά πόζν ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα θαιύςεη ηα δάλεηα ηεο κέζσ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 

2.2 πγθξηηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

Έρνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αξηζκνδεηθηώλ, αιιά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε 

επηρείξεζε πνπ πξνέθπςαλ από ηελ κειέηε ηνπο ζα παξαζέζνπκε ηελ ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ δηαγξακκάησλ, κεηαμύ ηεο εηαηξείαο 

ΟΛΤΜΠΟ θαη ηνπ παξαγσγηθνύ ηεο θιάδνπ.  

Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο     

 ηνλ δείθηε απηό νη εηαηξείεο πνπ ππεξηεξνύλ έλαληη ηεο ΟΛΤΜΠΟ είλαη 

όιεο, πιελ ηεο ΓΔΛΣΑ πνπ είλαη ζηε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε απ’ όιεο θαη ηεο 

ΜΔΒΓΑΛ πνπ θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηήλ. Απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ε 

ΚΡΗΚΡΗ, ε ΦΑΓΔ θαη ε DANONE έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αληαπεμέξρνληαη πην 

άκεζα ζηηο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο ηνπο θαη έηζη λα είλαη πεξηζζόηεξν 

αμηόπηζηεο από όηη είλαη ε ΟΛΤΜΠΟ.  
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Γηάγξακκα 1 

Γείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ   

 Δδώ παξαηεξνύκε πσο ε ΟΛΤΜΠΟ εκθαλίδεη παξόκνηα απνηειέζκαηα κε 

ηελ ΚΡΗΚΡΗ θαη αθνινπζνύλ καδί ζηελ δεύηεξε ζέζε ηελ πξσηνπόξν DANONE, ε 

νπνία έρεη ηα κεγαιύηεξα απνηειέζκαηα. Σν απνηέιεζκα απηό δείρλεη πσο ε 

ΟΛΤΜΠΟ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη πην εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

γηα λα επηηύρεη πεξηζζόηεξεο πσιήζεηο θαη λα απμήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο ηηκέο 

ηνπ δείθηε. Σν ζέκα είλαη λα επηηεπρζεί βειηίσζε θαη όρη λα νδεγεζεί ζε 

απνηειέζκαηα νξηαθά ηεο κνλάδαο, όπσο ε ΜΔΒΓΑΛ ή αθόκα θαη θάησ ηεο κνλάδαο 

ζαλ ηελ ΓΔΛΣΑ.  
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Γηάγξακκα 2 

Γείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο  Απνζεκάησλ   

 ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέμακε ε ΟΛΤΜΠΟ ρξεηάδεζαη 121 

κε 182 εκέξεο θάζε ρξόλν γηα λα αλαλεώζεη ηα απνζέκαηα ηεο, γεγνλόο πνπ ηελ 

θαηαηάζζεη ηελ ηειεπηαία από ηηο έμη εμεηαδόκελεο εηαηξείεο. Σελ πξσηηά εδώ 

θαηέρεη ε DANONE κε 3 έσο 4 εκέξεο γηα αλαλέσζε. Ζ ΟΛΤΜΠΟ ινηπόλ ζα 

πξέπεη λα απμήζεη ην θόζηνο πσιήζεσλ κε ζθνπό λα βειηησζεί θαη λα δηαηεξεί ηα 

απνζέκαηα ηεο γηα ιηγόηεξν δηάζηεκα ζηηο απνζήθεο ηεο.  

     

Γηάγξακκα 3 
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Γείθηεο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο  Απαηηήζεσλ   

 Άιινο έλαο δείθηεο όπνπ ε ΟΛΤΜΠΟ δελ βξίζθεηαη ζηελ πξώηε ζέζε 

βάζεη απνηειεζκάησλ. ε γεληθέο γξακκέο είρε ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο, όκσο αλ 

θαηάθεξλε λα επηηύρεη πςειά επίπεδα ηηκώλ, όπσο απηά ηεο DANONE ηόηε ζα 

κείσλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ πηζαλόηεηα λα δεκησζεί από ηπρόλ επηζθαιείο 

πειάηεο.  

 

 

           Γηάγξακκα 4 

Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ      

 ηνλ δείθηε απηό ηα πξσηεία θαηέρεη ε DANONE, κε πνιύ κεγαιύηεξν 

απνηέιεζκα ζπγθξηηηθά κε ηελ ΟΛΤΜΠΟ. Μεγάιεο ηηκέο εκθάληζε θαη ε ΚΡΗΚΡΗ 

όιε ηελ πεληαεηία, ελώ ηηο κεγάιεο απηέο ηηκέο άγγημε γηα δύν ρξόληα ε ΦΑΓΔ. Σν 

δήηεκα γηα ηελ ΟΛΤΜΠΟ είλαη λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ή αθόκα θαιύηεξα λα 

απμήζεη ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηαπηόρξνλα λα κεηώζεη ηνπο ζπλνιηθνύο 

ρξεσζηηθνύο ηόθνπο, ώζηε λα απνθνκίζεη αθόκα πςειόηεξν θέξδνο πνπ είλαη 

επηζπκεηό από ηελ δηνίθεζε ηεο βηνκεραλίαο. 
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Γηάγξακκα 5 

Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Μόριεπζεο      

 Σν ζεκαληηθό ζε απηόλ εδώ ηνλ αξηζκνδείθηε είλαη πσο όιεο νη εηαηξείεο, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, είραλ ηηκέο άλσ ηεο κνλάδαο θαη έηζη κπόξεζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ πξνο όθεινο ηνπο ηα μέλα θεθάιαηα. Γηα ηελ αθξίβεηα ε ΓΔΛΣΑ 

κόλν δπν ρξνληέο δελ κπόξεζε λα μεπεξάζεη ηελ κνλάδα θαη λα κελ έρεη ην αξεζηό 

απνηέιεζκα πνπ επηδηώθεη. Ζ εμεηαδόκελε εηαηξεία ΟΛΤΜΠΟ είρε πεξίπνπ ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηηο ππόινηπεο ηνπ παξαγσγηθνύ θιάδνπ, κε ηελ ΜΔΒΓΑΛ λα έρεη 

ηα πην εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ηα έηε 2013 θαη 2014 πνπ ήηαλ 10 θνξέο 

κεγαιύηεξν από ηελ κνλάδα θαη έηζη εθκεηαιιεύηεθε πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο ηα 

μέλα θεθάιαηα πξνο όθεινο ηεο.  
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Γηάγξακκα 6 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ή ROE  

 Δδώ ε DANONE εκθάληζε ην πςειόηεξν απνηέιεζκα κε 55%. Ζ 

ΟΛΤΜΠΟ είρε θάζε ρξόλν ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη απηό θαηαδεηθλύεη πσο νη 

πόξνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζσζηό ηξόπν, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ην θέξδνο πνπ επηηπγράλεη. Σν 

δεηνύκελν εδώ γηα ηελ ΟΛΤΜΠΟ είλαη λα απμήζεη ην πνζνζηό απηό γηα λα γίλεη 

αθόκα πεξηζζόηεξν ειθπζηηθή ζε λένπο επελδπηέο, ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλίζηξηεο 

ηνπ θιάδνπ. 
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Γηάγξακκα 7 

Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ ή ROA   

 Έλαο αθόκα δείθηεο πνπ ππεξηεξεί ε DANONE έλαληη ηεο ΟΛΤΜΠΟ, ελώ 

ε ΚΡΗΚΡΗ βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ εηαηξεία καο. Σν ελζαξξπληηθό είλαη πσο 

επηηπγράλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη όρη αξλεηηθά όπσο ε ΓΔΛΣΑ, ε ΦΑΓΔ θαη ε 

ΜΔΒΓΑΛ, ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα ζέζνπλ ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο. ηόρνο ζα πξέπεη λα είλαη ε άλνδνο ησλ ηηκώλ ζε 

απηόλ ηνλ δείθηε γηα λα έξζνπλ λέα θεθάιαηα θαη λα δπλακώζνπλ ηελ βηνκεραλία. 
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Γηάγξακκα 8 

Γείθηεο Μεηθηνύ Κέξδνπο      

 Όιεο νη εηαηξείεο είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία ηνπο έδσζαλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα θαιύπηνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα θαη παξάιιεια λα ηνπο 

απνκέλεη έλα ηθαλνπνηεηηθό θέξδνο. Ζ ΟΛΤΜΠΟ πζηεξεί ζηηο ηηκέο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηώλ ηεο, γεγνλόο πνπ δείρλεη πσο ηεο πεξηζζεύεη ιηγόηεξν θέξδνο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη γηα απηό ζα πξέπεη λα πεηύρεη 

αύμεζε ηνπ κεηθηνύ θέξδνπο ηεο θαη παξάιιειε κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ. 

 

Γηάγξακκα 9 

Γείθηεο Καζαξνύ Κέξδνπο      

 ηνλ αξηζκνδείθηε απηό παξαηεξνύκε όηη ε ΟΛΤΜΠΟ έρεη πεξίπνπ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηελ ΚΡΗΚΡΗ θαη ηελ DANONE. Κάζε ρξόλν θάζε κία από απηέο ηηο 

εηαηξείεο παξνπζηάδεη απμνκεηώζεηο ζηηο ηηκέο ηεο θαη δελ έρνπλ ζηαζεξή πνξεία. 

Παξόια απηά ην γεγνλόο πσο θάζε ρξόλν κπνξνύλ θαη εκθαλίδνπλ ζεηηθέο ηηκέο 

θαλεξώλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο βηνκεραλίαο λα κπνξεί λα πεηπραίλεη θέξδνο κέζα από 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθεί. 
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Γηάγξακκα 10 

Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο      

 Ζ ΟΛΤΜΠΟ ζηνλ δείθηε απηό απέηπρε έλαληη ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ 

κηαο θαη κόλν ην 2014 πέηπρε ηηκή κεγαιύηεξε ηεο κνλάδαο, ώζηε ηα ίδηα θεθάιαηα 

λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνπιεξσκή δαλείσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο απηόο ν δείθηεο, δηόηη νη εηαηξείεο πνπ κπνξνύλ θαη απνπιεξώλνπλ 

εύθνια ηα δάλεηα ηνπο κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη θαη λα δπλακώλνπλ. 

 

         Γηάγξακκα 11 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΖ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΤΜΠΟ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ 

ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ ΣΟΤ ALTMAN Z-SCORE 

3.1 Σν Τπόδεηγκα Πξόβιεςεο Υξενθνπίαο Σνπ Altman Z-score 

Ο δείθηεο πξόβιεςεο ρξενθνπίαο Z-score δεκηνπξγήζεθε από ηνλ θαζεγεηή 

Υξεκαηννηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Τόξθεο, Edward I. Altman. 

 Γεκνζηεύηεθε ην 1968 θαη βξίζθεη εθαξκνγή κέρξη θαη ζήκεξα, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο, ππό εμέηαζεο, επηρείξεζεο κε ρξνληθό 

νξίδνληα πεξίπνπ 2εηίαο. Ο θαζεγεηήο Altman δηακόξθσζε έλα κνληέιν, επηιέγνληαο 

22 ρξεκαηννηθνλνκηθνύο δείθηεο ηνπο νπνίνπο ηνπο θαηεγνξηνπνίεζε ζε πέληε 

δείθηεο επίδνζεο (ξεπζηόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο, κόριεπζεο, θεξεγγπόηεηαο θαη 

δξαζηεξηόηεηαο). Ζ επηινγή ηνπο έγηλε ιόγσ ηεο ζεκαληηθόηεηαο θαη ηεο 

αλαγλσζηκόηεηαο ησλ δεηθηώλ απηώλ ηελ επνρή πνπ αλαπηύρζεθε ε κεζνδνινγία, 

θαζώο θαη ιόγσ ηεο πηζαλήο ζύλδεζεο ηνπο κε ηελ πξόβιεςε κίαο ρξενθνπίαο. 

3.1.1  Ζ Δπηινγή Σνπ Γείγκαηνο 

Σν αξρηθό δείγκα ησλ εηαηξεηώλ πνπ κειέηεζε ν Altman, απνηειείην από εμήληα έμη 

(66) επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο  ρσξίζζεθαλ ζε δύν νκάδεο ησλ ηξηάληα 

ηξηώλ (33). ηελ πξώηε νκάδα αλήθαλ εηαηξείεο πνπ θαηέζεζαλ αίηεζε ρξενθνπίαο 

ζύκθσλα κε ηνλ ακεξηθαληθό εζληθό λόκν, θαηά ηελ πεξίνδν 1946-1965.Ζ 

εηθνζαεηία δελ είλαη θαη ε θαιύηεξε επηινγή γηαηί νη κέζνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Ηδαληθά, ζα κπνξνύζε λα εμεηαζηεί κηα 

ιίζηα από δείθηεο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν t νύησο ώζηε λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα 

άιιεο εηαηξείεο ζηελ αθόινπζε πεξίνδν t+1. Οη πεξηνξηζκνί ζε ζρέζε κε ηα 

δεδνκέλα, δπζηπρώο, δελ επέηξεςαλ λα γίλεη θάηη ηέηνην. Καηαλνώληαο όηη απηή ε 

νκάδα δελ είλαη απνιύησο νκνγελήο (ιόγσ δηαθνξώλ ζην κέγεζνο θαη ζηνλ θιάδν 

ησλ εηαηξεηώλ), ν Altman πξνζπάζεζε λα επηιέμεη πξνζεθηηθά ηηο κε ρξενθνπεκέλεο 

εηαηξείεο.         
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 ηελ δεύηεξε νκάδα αλήθνπλ εηαηξείεο από έλα ηαμηλνκεκέλν θαηά δεύγνο 

δείγκα εηαηξεηώλ πνπ επηιέγνληαη ζε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία βάζε. Οη εηαηξείεο 

απηέο ήηαλ ζηξσκαηνπνηεκέλεο θαηά θιάδν θαη θαηά κέγεζνο, κε ην ύςνο ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηνπο λα βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ ελόο (1) θαη ησλ είθνζη πέληε (25) 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν κέζν ύςνο ηνπ ελεξγεηηθνύ ησλ εηαηξεηώλ ηεο δεύηεξεο 

νκάδαο, ην νπνίν ήηαλ 9,6$ εθαηνκκύξηα, ήηαλ ειαθξώο πςειόηεξν από απηό ηεο 

πξώηεο νκάδαο. Γελ ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ηαηξηάδεη αθξηβώο ην κέγεζνο ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ησλ δύν νκάδσλ. Οη επηρεηξήζεηο ηεο δεύηεξεο νκάδαο εμαθνινπζνύζαλ 

λα ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ θαζεγεηή Altman.Tα 

δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο δεύηεξεο νκάδαο, 

πξνέξρνληαη από ηηο ίδηεο ρξνληέο κε εθείλα γηα ηηο εηαηξείεο ηεο πξώηεο νκάδαο . Γηα 

ηελ αξρηθή δνθηκή δεηγκάησλ, ηα δεδνκέλα πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο πεξηόδνπ πξηλ από εθείλε ηεο πηώρεπζεο. 

3.1.2  Ζ Δπηινγή Σσλ Μεηαβιεηώλ 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ αξρηθώλ νκάδσλ θαη ηελ επηινγή ησλ εηαηξεηώλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηηο νκάδεο, ζηε  ζπλέρεηα ζπιιέγνληαη δεδνκέλα από ηνπο ηζνινγηζκνύο 

θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ. Λόγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ κεηαβιεηώλ πνπ ζεσξήζεθαλ όηη είλαη ζεκαληηθνί δείθηεο 

αμηνιόγεζεο εηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ, ζε πξνγελέζηεξεο από ηνλ θαζεγεηή Altman 

κειέηεο κία ιίζηα 22 πηζαλώλ ρξήζηκσλ κεηαβιεηώλ( δεηθηώλ) δηακνξθώζεθε πξνο 

αμηνιόγεζε. Οη κεηαβιεηέο απηέο , θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε πέληε (5) ηππνπνηεκέλεο 

θαηεγνξίεο δεηθηώλ ηηο εμήο: ξεπζηόηεηαο, απνδνηηθόηεηαο, κόριεπζεο, 

θεξεγγπόηεηαο θαη δξαζηεξηόηεηαο. Ζ επηινγή ησλ παξαπάλσ δεηθηώλ έγηλε   κε 

βάζε α) ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο επνρήο θαη β) ηελ πηζαλή ζρέζε 

ηνπο κε ηελ κειέηε , δειαδή ηελ πηζαλόηεηα ρξενθνπίαο.    

 Από ηελ αξρηθή ιίζηα ησλ είθνζη δύν (22) κεηαβιεηώλ, πέληε (5) κόλν 

δείθηεο επειέγεζαλ σο απηνί πνπ δίλνπλ ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ιεηηνπξγώληαο 

καδί ζηελ πξόβιεςε ηεο ρξενθνπίαο επηρεηξήζεσλ. Γηα λα θαηαιήμεη ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ηειηθνύ ππνδείγκαηνο κε βάζε ηνπο δείθηεο πνπ επέιεμε ν 

θαζεγεηήο Altman, πξνρώξεζε ζηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο:1) παξαηήξεζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαζίαο δηαθόξσλ ελαιιαθηηθώλ ζπλαξηήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ ζρεηηθώλ ζπλεηζθνξώλ ηεο θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο, 2) 
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αμηνιόγεζε ησλ ζπλδπαθπκάλζεσλ αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο, 3) 

παξαηήξεζε ηεο πξνβιεπηηθήο αθξίβεηαο ησλ δηαθόξσλ ππνδεηγκάησλ θαη 4) θξίζε 

ηνπ αλαιπηή. ηα πιαίζηα απηά δηακόξθσζε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

Ε=0,012Υ1 +0,014Υ2 + 0,033Υ3 +0,006Υ4 + 0,999Υ5 

Όπνπ: 

Υ1 = Κεθάιαην Κίλεζεο / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Υ2 = Κέξδε εηο λένλ / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Υ3 = Κέξδνο πξν θόξσλ θαη ηόθσλ / ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

Υ4 = Σξέρνπζα αμία θεθαιαίσλ / ύλνιν ππνρξεώζεσλ 

Υ5  = Κύθινο εξγαζηώλ / ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Ε = πλνιηθόο Γείθηεο 

3.1.3 Αλάιπζε Σσλ Παξαγόλησλ Σεο πλάξηεζεο 

 Υ1- Κεθάιαην θίλεζεο/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Ο δείθηεο Κεθάιαην θίλεζεο/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ, πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε 

κειέηεο εηαηξηθώλ πξνβιεκάησλ , είλαη έλα κέηξν ησλ θαζαξώλ ξεπζηώλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή θεθαιαηνπνίεζε. Σν 

θεθάιαην θίλεζεο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό θαη 

ηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. Λακβάλνληαη ππόςε ραξαθηεξηζηηθά ζρεηηθά κε 

ηε ξεπζηόηεηα θαη ην κέγεζνο. πλήζσο κηα εηαηξεία κε ζπλερείο ιεηηνπξγηθέο δεκηέο, 

πεξηνξίδεη ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό ηεο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ 

ηεο. ηελ έξεπλα απηή αμηνινγήζεθαλ θαη άιινη δύν δείθηεο ξεπζηόηεηαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο άκεζεο θαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο. Από ηνπο 

ηξεηο όκσο δείθηεο ξεπζηόηεηαο, απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο πξνο ην ζύλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνύ, απνδείρζεθε εθείλνο κε ηε κεγαιύηεξε αμία. 

 Υ2. – Παξαθξαηεζέληα θέξδε/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Σα παξαθξαηεζέληα θέξδε είλαη ην κέγεζνο εθείλν πνπ εκθαλίδεη ην ζπλνιηθό 

πνζό ησλ επαλεπελδεδπκέλσλ θεξδώλ / δεκηώλ κηαο εηαηξείαο θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο 
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δσήο ηεο. Ζ ειηθία κηαο εηαηξείαο εμεηάδεηαη ζησπειά ζ’ απηόλ ηνλ δείθηε. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα ζρεηηθά λέα εηαηξεία ζα παξνπζηάζεη πηζαλόηαηα έλαλ ρακειό 

δείθηε γηαηί δελ είρε ην ρξόλν λα δεκηνπξγήζεη ζπζζσξεπκέλα θέξδε. Γη’ απηό ην 

ιόγν, πηζαλώο λα ππνζηεξηρζεί όηη νη «λέεο» εηαηξείεο είλαη αδηθεκέλεο ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο εηαηξείεο ζ’ απηή ηελ αλάιπζε, θαη νη πηζαλόηεηεο λα ηαμηλνκεζνύλ ζε 

εθείλεο ηηο εηαηξείεο πνπ απεηινύληαη κε ρξενθνπία είλαη κεγαιύηεξεο από κία άιιε 

παιαηόηεξε εηαηξεία, δερόκελνη βέβαηα όηη νη άιινη παξάγνληεο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηνη. Απηή είλαη αθξηβώο ε θαηάζηαζε ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν. Ζ 

πηζαλόηεηα απνηπρίαο είλαη πνιύ κεγαιύηεξε ζηα πξώηα ρξόληα κηαο εηαηξείαο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο επνρήο πνπ αλαπηύρζεθε ην 

κνληέιν, ην 50% ησλ ρξενθνπηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πέληε πξώηα ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, ελώ πάλσ από 31% ζηα πξώηα ηξία ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο. 

 Υ3 – Κέξδε πξό θόξσλ θαη ηόθσλ /ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Ο δείθηεο απηόο ππνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηα θέξδε πξν θόξσλ θαη ηόθσλ δηα 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελεξγεηηθνύ κηαο εηαηξείαο. Οπζηαζηηθά , είλαη έλα κέηξν ηεο 

πξαγκαηηθήο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνύ κηαο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα από 

νπνηνπζδήπνηε παξάγνληεο θόξνπ ή κόριεπζεο. Γεδνκέλνπ όηη ε ύπαξμε κηαο 

εηαηξείαο βαζίδεηαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο, απηόο ν 

δείθηεο εκθαλίδεηαη λα είλαη απνιύησο θαηάιιεινο ζε κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

εηαηξηθή απνηπρία. Δπηπιένλ, ε αθεξεγγπόηεηα ππό ηελ έλλνηα ηεο πηώρεπζεο, 

εκθαλίδεηαη όηαλ νη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ππεξβαίλνπλ κηα δίθαηε 

αμηνιόγεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο κε ηελ έλλνηα πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ίδησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ. 

 Υ4 – Κεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο / ζύλνιν ππνρξεώζεσλ 

Ζ δίθαηε αμία ησλ κεηνρώλ, κεηξηέηαη από ηε ζπλδπαζκέλε αγνξαία αμία 

όισλ ησλ κεηνρώλ, θνηλώλ θαη πξνλνκηνύρσλ, ελώ ηα ζηνηρεία ησλ ππνρξεώζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηόζν ηηο βξαρππξόζεζκεο όζν θαη ηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο. 

Σν κέηξν απηό, δείρλεη πόζν ην ελεξγεηηθό ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα κεησζεί ζε αμία 

(κεηξνύκελν από ηελ αγνξαία αμία ησλ κεηνρώλ ζπλ ην ρξένο), πξηλ νη ππνρξεώζεηο 

ππεξβνύλ ην ελεξγεηηθό θαη ε επηρείξεζε γίλεη αθεξέγγπα. Απηόο ν δείθηεο 

πξνζζέηεη ηε δηάζηαζε ηεο θεθαιαηνπνίεζεο, ηελ νπνία πξνγελέζηεξεο κειέηεο δελ 
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ειάκβαλαλ ππόςε. Δπίζεο , ν ζπγθεθξηκέλνο θαίλεηαη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθόο 

δείθηεο πξόβιεςεο ηεο ρξενθνπίαο από έλαλ άιιν παξόκνην θαη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελν δείθηε, απηόλ ηεο θαζαξήο αμίαο / ζπλνιηθό ρξένο ,ζε ινγηζηηθέο 

αμίεο. 

 Υ5 – Πσιήζεηο / ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

Ο δείθηεο ησλ πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε ην θεθάιαην, είλαη έλαο ηππνπνηεκέλνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθόο δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ ηεο εηαηξείαο λα «κεηαηξέπνληαη» ζε πσιήζεηο. Δίλαη έλα κέηξν πνπ 

δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο δηνίθεζεο λα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζα ζε αληαγσληζηηθέο 

ζπλζήθεο. Απηόο ν ηειεπηαίνο δείθηεο, έρεη ηδηαίηεξε αμία, δηόηη παξά ην γεγνλόο όηη 

αλ εμεηαζηεί απνζπαζκαηηθά δελ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν είλαη θαζνξηζηηθόο. Μάιηζηα, βαζηδόκελνη ζε κέηξα ζηαηηζηηθήο ζεκαζίαο, 

δε ζα έπξεπε λα εκθαληζζεί θαζόινπ. Χζηόζν, εμαηηίαο ηεο κνλαδηθήο ζρέζεο ηνπ κε 

ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ, ν δείθηεο Πσιήζεηο/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ 

θαηαηάζζεηαη δεύηεξνο σο πξνο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε «δηαγλσζηηθή» ηθαλόηεηα 

ηνπ κνληέινπ. 

3.1.4 Σειηθή Μνξθή Σνπ Τπνδείγκαηνο 

Κάπνηεο επηζεκάλζεηο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πάλσ ζηε ζπλάξηεζε ηνπ θαζεγεηή 

Altman. πγθεθξηκέλα , νη κεηαβιεηέο Υ1 έσο Υ4, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνύλ σο 

απόιπηεο ηηκέο πνζνζηνύ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία ηεο νπνίαο ν ιόγνο 

Κεθάιαην θίλεζεο/ ζύλνιν ελεξγεηηθνύ είλαη 15% πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη σο 

15,0% θαη όρη σο 0,15. Μόλν ε κεηαβιεηή Υ5 ζα πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ ν δείθηεο είλαη π.ρ. 150% ζα πξέπεη λα 

απνηππσζεί σο 1,5.        

 Μέζα από ηελ ρξήζε ηνπ παξαδείγκαηνο ,πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

δηαπηζηώζεη όηη ην κνληέιν κπνξεί λα εθθξαζζεί θαιύηεξα κε ηελ αθόινπζε κνξθή: 

Ε=1,2Υ1+1,4Υ2+3,3Υ3+0,6Υ4+1,0Υ5 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, όιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο απνηππώλνληαη 

ρσξίο πνζνζηά θαη ε ηειεπηαία κεηαβιεηή ζηξνγγπινπνηείηαη 
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ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηη ζεκαίλνπλ ηα πηζαλά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί 

λα δώζεη ην z-score: 

1. Βαζκόο από 1,8 θαη θάησ ζεκαίλεη πηζαλόηεηα πηώρεπζεο 

2. Βαζκόο κεηαμύ 1,8 θαη 2,7 ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ε επηρείξεζε λα 

ρξενθνπήζεη κέζα ζε δύν ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ(grey area) 

3. Βαζκόο από 2,7 θαη πάλσ ε εηαηξεία δελ θηλδπλεύεη άκεζα θαη κπνξεί λα 

επηβηώζεη. 

ύκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Altman θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο, ε ρξεζηκόηεηα 

από ηελ αλάιπζε ηνπ δείθηε θέξλεη νθέιε ζηε Γηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ: 

 Σεο αλάιπζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 Σεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο 

 Σνπ εληνπηζκνύ ησλ επθαηξηώλ θαη πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ελ        εμειίμεη 

 Σεο δπλαηόηεηαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ζηόρσλ 

 Σνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ ξίζθνπ ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα θιπ 

Ζ κειέηε ζηεξίδεηαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ δείθηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαιύζεηο θαη παξαθνινπζήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δκπεηξηθά, όκσο, έρεη απνδεηρζεί, 

όηη έλαο δείθηεο κόλν ή απιά θάπνηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα δελ θξίλνληαη αξθεηά 

γηα ηε δηεμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. ην επηζπκεηό απηό ζεκείν πξνζεγγίδεη 

ν εξεπλεηήο-αλαιπηήο-κειεηεηήο, όηαλ αμηνπνηεί θαη άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο 

ζηα πιαίζηα κίαο ζπλνιηθήο ζεώξεζεο, αιιά ηαπηόρξνλα έρεη ηελ δεμηόηεηα θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε λα ηα αμηνινγεί ζσζηά.     

 πκπεξαίλνληαο, δελ αξθεί κόλν έλα ζηνηρείν γηα λα κπνξνύκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε έλα απνηέιεζκα, γηαηί νη κεηαβιεηέο πνπ δξνπλ θαη επηδξνύλ είλαη 

πνιιέο. Απαξαίηεηεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα κία νξζά δνκεκέλε πξνζέγγηζε είλαη ε 

εμεηδίθεπζε ζην ζεσξεηηθό θαη εκπεηξηθό πεδίν θαη έλα ζύλνιν θαηάιιεισλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηό επηρεηξεκαηηθώλ εξγαιείσλ γηα λα δηαβαζηεί ην παξειζόλ θαη 

λα δηακνξθσζεί, ζην θαιύηεξν δπλαηό, έλα πγηέο θαη βηώζηκν κέιινλ.  

 Με ζθνπό σζηόζν, ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε πην επέιηθηεο 

δπλαηόηεηεο, νη νπνίεο ζα πεξηειάκβαλαλ ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ 
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δηαπξαγκαηεύνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην ν Αltman επαλεθηίκεζε όινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ ππνδείγκαηνο αληηθαζηζηώληαο ηαπηόρξνλα ηελ ηξέρνπζα 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ κεηαβιεηή Υ4 κε ηε ινγηζηηθή αμία. ηελ 

αλαζεσξεκέλε ηνπ κνξθή ην ππόδεηγκα είρε ηελ αθόινπζε κνξθή : 

 Ε=0.717Υ1 + 0.847Υ2 + 3.10Υ3 + 0.420Υ4 + 0.998Υ5 

Ζ κεηαβιεηή Υ4  κνινλόηη εθηηκώκελε βάζεη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ παξνπζίαδε κεησκέλε ζεκαληηθόηεηα ζε ζύγθξηζε κε ην αξρηθό 

ππόδεηγκα, παξόια απηά εμαθνινπζνύζε λα απνηειεί ηελ ηξίηε ζεκαληηθόηεξε 

κεηαβιεηή ηνπ Z-score. Σν δηάζηεκα γηα ην νπνίν δελ δύλαηαη λα γίλεη αζθαιήο 

πξόβιεςε (gray area) παξνπζηάδνληαλ ηώξα δηεπξπκέλν (1,23-1,90). 

3.2 Ο Γείθηεο Πξόβιεςεο Γηα Σελ Δηαηξεία «ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ.» 

Με βάζε ηνλ ηειεπηαίν  ηύπν πνπ αλαθέξακε, ππνινγίζακε ην Z-score γηα ηελ 

ΟΛΤΜΠΟ θαηά ηε δηάξθεηα  2010-2014. 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=2,60 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=2,19 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=2,29 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=2,67 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=2,89 

 Βιέπνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα γηα ην z-score είλαη άθξσο ελζαξξπληηθά κηαο 

θαη ζε θακία ησλ πεξηπηώζεσλ δελ πέθηεη θάησ από ην 1,8 πνπ ζα ηελ έζεηε 

αληηκέησπε κε ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο. Βέβαηα απηό πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη 

πσο ηα ηξία πξώηα εμεηαδόκελα έηε νη ηηκέο θπκάλζεθαλ κεηαμύ ηνπ 1,8 θαη 2,7. 

Απηό ζεκαίλεη πώο θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ εηώλ ε εηαηξεία γηα ηα επόκελα δύν 

έηε βξηζθόηαλ ζε δηαξθή ζπλαγεξκό γηα πηώρεπζε θαη όθεηιε λα πξνζέρεη θάζε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ εθηεινύζε. Αληίζεηα, ην έηνο 2014 μεπεξλά ην όξην 

ηνπ 2,7 θαη έηζη αληηιακβαλόκαζηε ηελ ηακεηαθή άλεζε πνπ είρε, ελώ  ην έηνο 2013 

άγγημε νξηαθά ηνλ ζηόρν ηνπ 2,7. Αλ απηό είρε ζπκβεί ζα ήηαλ εληππσζηαθό θαη πνιύ 

ζεηηθό πσο γηα 2 ζπλερόκελα ρξόληα ζα είρε ηελ δπλαηόηεηα λα ζθεθηεί πσο ζα 

ζπλερίζεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ρσξίο ηνλ θόβν πηζαλήο ρξενθνπίαο.  
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3.2.1 Ζ Δμέηαζε Σνπ Αltman ηνλ Παξαγσγηθό Κιάδν 

-Ο Γείθηεο Z-score ζηελ ΜΔΒΓΑΛ: 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=2,37 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=2,27 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=2,23 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=2,03 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=2,00 

ηελ ΜΔΒΓΑΛ δελ κπνξνύκε λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηα 

ρξόληα δσήο ηεο εηαηξείαο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο ηα απνηειέζκαηα ζε όια 

ηα έηε θηλνύληαη κεηαμύ 1,8 θαη 2,7 θαη ζπλεπώο ε εηαηξεία νθείιεη λα πξνζέμεη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο ελέξγεηεο, κε ζθνπό λα επηδήζεη θαη ηα επόκελα ρξόληα.  

- Ο Γείθηεο Z-score ζηελ ΦΑΓΔ: 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=2,04 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=1,95 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=3,29 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=3,37 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=3,72 

Ζ ΦΑΓΔ ηα έηε 2010 θαη 2011 εκθάληζε απνηειέζκαηα αλάκεζα ζην 1,8 θαη 

2,7 θαη έηζη ε δηνίθεζε ήηαλ ζε δηαξθή ζπλαγεξκό ώζηε λα κελ βξεζεί αληηκέησπε κε 

ηα θάζκα ηεο ρξενθνπίαο. Παξαηεξώληαο όκσο ηα απνηειέζκαηα από ην 2012 θαη 

κεηά βιέπνπκε πσο ππεξβαίλεη ην 2,7 θαη έηζη δείρλεη ηελ βειηίσζε ηεο, ηελ 

νηθνλνκηθή άλεζε ηεο θαη πσο έρεη θη άιια ρξόληα δσήο .   

 

- Ο Γείθηεο Z-score ζηελ ΓΔΛΣΑ: 

 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=1,30 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=1,65 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=1,58 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=1,58 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=1,72 
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Ζ ΓΔΛΣΑ θαη ηα πέληε ρξόληα είρε ηηκή θάησ από 1,8. Απηό είλαη πνιύ 

αξλεηηθό γηα ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ηα επόκελα έηε. Σν ζηνηρείν απηό δείρλεη πσο 

είλαη πνιύ θνληά κε ηελ ρξενθνπία θαη δύζθνια ζα κπνξέζεη λα ηελ απνθύγεη, βάζεη 

ησλ άζρεκσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ζε όια ηα έηε. 

 

- Ο Γείθηεο Z-score ζηελ ΚΡΗΚΡΗ: 

 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=3,42 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=3,26 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=3,92 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=3,44 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=2,79 

Ζ ΚΡΗΚΡΗ ζύκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πέηπρε, θαλέξσζε 

ηελ νηθνλνκηθή άλεζε πνπ είρε θαη ηα πέληε ρξόληα κηαο θαη κόληκα ν δείθηεο ηεο 

ήηαλ κεγαιύηεξνο από ηνπ z-score. Δίλαη έλα ζεκαληηθό γεγνλόο κηαο θαη δείρλεη ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο, αιιά θαη ην γεγνλόο πσο είλαη ειθπζηηθή γηα επελδπηέο κηαο 

θαη δελ αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζεη θάπνηνλ θίλδπλν ηα επόκελα έηε. 

 

- Ο Γείθηεο Z-score ζηελ DANONE: 

 

 ΔΣΟ 2010: Z-score=10,00 

 ΔΣΟ 2011: Z-score=9,22 

 ΔΣΟ 2012: Z-score=7,91 

 ΔΣΟ 2013: Z-score=7,08 

 ΔΣΟ 2014: Z-score=6,88 

Ζ DANONE εκθάληζε ηα πιένλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα, αθνύ ε ηηκή ηνπ 

δείθηε ηεο ήηαλ πνιύ κεγαιύηεξε από απηή ηνπ z-score. αθώο θαη είλαη κηα πνιύ 

κεγάιε επηηπρία γηα ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κηαο θαη δελ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο, αιιά αληίζεηα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε λέεο επελδύζεηο θαη 
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ζρέδηα γηα ην κέιινλ πνπ ζα δηαηεξήζνπλ θαη ζα βειηηώζνπλ απηή ηελ πεηπρεκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΑΞΗΑ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο επηρεηξεί λα δώζεη απάληεζε, 

ζην ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, εξώηεκα πόζν αμίδεη ε επηρείξεζε. Ζ 

απάληεζε ελδηαθέξεη έλα πιήζνο επελδπηώλ, όπσο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ή πσιεηέο 

κηαο επηρείξεζεο, επελδπηηθέο ηξάπεδεο, εηαηξίεο ηδησηηθνύ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

(private equity funds), εηαηξίεο επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ ζε νληόηεηεο επξηζθόκελεο 

ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή δπζπξαγία, ηα ίδηα ηα πςειόβαζκα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην πιαίζην ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπο θαη’ ηδίαλ κεηόρνπο (όηαλ πξόθεηηαη γηα 

νηθνγελεηαθέο - θιεηζηέο ΑΔ) ή εηαίξνπο όηαλ πξόθεηηαη λα απνρσξήζνπλ θαη 

επηζπκνύλ λα πσιήζνπλ ην κεξίδηό ηνπο θαη βέβαηα ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε όηαλ 

επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ θαη λα γίλνπλ κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νληόηεηαο. Να 

αλαθέξνπκε θαη θάπνηεο άιιεο πεξηπηώζεηο, πνπ δελ πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο 

βηβιηνγξαθίαο εληνύηνηο έρνπλ κεγάιν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, ζηηο νπνίεο ν πξνζ-

δηνξηζκόο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ζεκαληηθή πιεξνθόξεζε όπσο ε 

αζθάιηζε ηεο επηρείξεζεο ή ηκεκάησλ ηεο, ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θόξνπ 

θιεξνλνκηάο. 

4.1  Μέζνδνη Πξνζδηνξηζκνύ Σεο Αμίαο ηεο Δπηρείξεζεο 

Οη κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ αμίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία, ζεσξνύκε όηη είλαη ζθόπηκν γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

θεθαιαίνπ, λα νκαδνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο δύν θαηεγνξίεο: 

Α) Μέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Λνγηζηηθό Υξεκαηννηθνλνκηθή Βηβιηνγξαθία 

Β) Μέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Βηβιηνγξαθία Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, Venture 

Capital θαη ζύληαμεο Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ. 

Μέζνδνη Πξνζδηνξηζκνύ Αμίαο Δπηρείξεζεο πνπ Αλαθέξνληαη ζηελ Λνγηζηηθό 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Βηβιηνγξαθία 

 Ζ πξνζέγγηζε κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ 

απνηίκεζε ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή ηεο θαζαξόο ζέζεο ηεο 
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επηρείξεζεο (net asset value or owners’ equity approach) 

 Ζ πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ απνηίκεζε ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε εθηίκεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο 

(ζύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κείνλ ζύλνιν ππνρξεώζεσλ: 

βξαρππξόζεζκσλ θαη καθξνπξόζεζκσλ). 

Ζ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε 

κηα από ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο απνηίκεζεο: 

1. Ζ κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο ή θόζηνο απνθηήζεσο. Απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ρώξα καο π.ρ. από ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Ν. 

4308/2014) κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο (Modified Historical Cost).  

2. Ζ κέζνδνο ηνπ ηζηνξηθνύ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο πξνζαξκνζκέλνπ γηα ηηο 

κεηαβνιέο ζην επίπεδν ηηκώλ (Historical Cost Adjusted for the General Price 

Level). ηελ ρώξα καο ην θνξνινγηθό πιαίζην επηηξέπεη, αλά ηεηξαεηία, ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

3. Ζ κέζνδνο ησλ ηξερνπζώλ αμηώλ ε νπνία εκθαλίδεηαη ππό δύν εθδνρέο. 

3α. Ζ κέζνδνο ηνπ ηξέρνληνο θόζηνπο αληηθαηαζηάζεσο (replacement cost), ε 

νπνία είλαη επίζεο γλσζηή σο κέζνδνο ηεο αμίαο εηζόδνπ (entry value). 

Δθαξκνγή απηήο ηεο κεζόδνπ ζηε ρώξα καο έρνπκε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο από ηελ επηηξνπή ηνπ Αξζξνπ 9 ηνπ 

Κσδ. Ν. 2190/1920. 

Ζ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θάλεη 

εθηεηακέλε ρξήζε, θπξίσο ζηελ εθηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, 

ηεο κεζόδνπ ζπγθξίζηκσλ αγνξαπσιεζηώλ (comparable transactions). Ζ 

κέζνδνο ησλ ζπγθξίζηκσλ αγνξαπσιεζηώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία, 

πξνζδηνξίδεη ηελ αμία κηαο εηαηξίαο ζπγθξίλνληαο ηελ ππό κειέηε εηαηξία κε ηηο 

απνηηκήζεηο εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθά παθέηα κεηνρώλ ππήξμαλ 

αληηθείκελν ζρεηηθά πξόζθαησλ ζπλαιιαγώλ ή αλ πξόθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε αληίζηνηρεο πξόζθαηεο αγνξαπσιεζίεο παξόκνησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

Σν βαζηθό ζεκείν ηεο απνηίκεζεο είλαη ε επηινγή θαηάιιεινπ δείγκαηνο 

ζπλαιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ 
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θαηά ηηο νπνίεο ε εηαηξία ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαζε νκνηόηεηεο κε ηελ εηαηξία 

πνπ απνηηκάηαη. Υξεηάδεηαη λα ππνινγηζηνύλ Πνιιαπιαζηαζηέο όπσο: Αμία 

Δηαηξίαο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, Δλεξγεηηθό, Κέξδε πξν θόξσλ θιπ, ε αλάιπζε ησλ 

νπνίσλ είλαη πέξα ησλ νξίσλ ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ. 

3β. Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξήο πξαγκαηνπνηήζηκεο αμίαο (net realizable value), ε 

νπνία είλαη γλσζηή θαη σε κέζνδνο εμόδνπ (exit value). ην πιαίζην ηεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο απηή ε κέζνδνο πηνζεηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

εθθαζάξηζεο - ξεπζηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο θαζώο επίζεο θαη ζηελ απν-

ηίκεζε απνζεκάησλ: ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, αλ ε ηξέρνπζα ηηκή 

αγνξάο ή αλαπαξαγσγήο είλαη ρακειόηεξε από ηελ ηηκή θηήζεο ή ην 

ηζηνξηθό θόζηνο αιιά κεγαιύηεξε από ηε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία αληηπξνζσπεύεη ηελ πνιύ ειάρηζηε αμία ηνπ 

ππό ζεώξεζε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ. 

4. Ζ κέζνδνο ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζην πιαίζην απηήο 

ηεο κεζόδνπ απαηηεί πξώηνλ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ εηζξνώλ 

(εθξνώλ) πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηε ιεηηνπξγηθή πηπρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηνηρείνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ αλαγσγή απηώλ ησλ κεγεζώλ ζην παξόλ (ρξόλν 

«κεδέλ») κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηάιιεινπ πνζνζηνύ πξνεμόθιεζεο. Ζ 

εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

πνζνζηνύ πξνεμόθιεζεο είλαη ζεκαληηθόηαηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ 

ινγηζηηθή ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν θαη θπζηθά ε εμέηαζε ηνπο είλαη πέξα 

από ηα όξηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

4.1.1 Πξνζδηνξηζκόο Αμίαο Δπηρείξεζεο Με Βάζε Σελ Μέζνδν 

Πξνεμόθιεζεο Μειινληηθώλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Απηή ε πξνζέγγηζε κεηξά ηε ζπλνιηθή αμία ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ην κειινληηθό 

εηζόδεκα πνπ απνξξέεη από ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Ζ βαζηθή κέζνδνο απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο είλαη ε κέζνδνο ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ 

(present value of future cash flows method). ην πιαίζην απηήο ηεο κεζόδνπ 

εθηηκνύληαη νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πνπ απνξξένπλ από ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα βξίζθεηαη ε παξνύζα αμία ηνπο κε βάζε έλα πνζνζηό 
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πξνεμόθιεζεο ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηαηί ιακ-

βάλεη ππόςε ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο από κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

θεξδνθνξίαο θαη ηακηαθήο ξνήο.  

Ζ θαιύηεξε θαηαλόεζε απηήο ηεο κεζόδνπ απαηηεί λα ζεκεηώζνπκε ηα 

αθόινπζα: Πξώηνλ, κε ηνλ όξν ηακηαθή ξνή ελλννύκε ηελ ειεύζεξε ηακηαθή ξνή 

(free cash flow). Ζ ειεύζεξε ηακηαθή ξνή είλαη ίζε κε ηελ ιεηηνπξγηθή (operating) 

ηακηαθή εηζξνή ηεο επηρείξεζεο κείνλ ηελ ηακηαθή εθξνή γηα επελδύζεηο ζε πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε θαζαξό θεθάιαην θηλήζεσο. Γεύηεξνλ, ην πνζνζηό 

πξνεμόθιεζεο είλαη ίζν κε ην ζηαζκηθό κέζν θόζηνο θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο (ή 

ην θόζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ αλάινγα κε ηελ παξαιιαγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

ππνινγηζκό ηεο ειεύζεξεο ηακηαθήο ξνήο). Ζ καζεκαηηθή δηαηύπσζε απηήο ηεο 

κεζόδνπ, ζηελ πην απιή κνξθή ηεο, είλαη ε αθόινπζε: 

 

Αμία Δπηρείξεζεο (Α.Δ)0= 

 
1

1

1
J

n

JJ
FCF

WACC


 
  
  

 Αγνξαία Αμία κε Λεηηνπξγηθώλ Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείσλ 

Όπνπ, 

FCF = ηακηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο + ηόθνη × 

( 1-Φ..) – επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  

Φ..= ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο θεξδώλ επηρείξεζεο,  

WACC = ην κέζν ζηαζκηθό θόζηνο θεθαιαίνπ. 

Απηή ε κέζνδνο παξόηη είλαη ζεσξεηηθά νξζή θαη μεπεξλάεη πνιιέο από ηηο θξηηηθέο 

ησλ ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηα θέξδε, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηα νπνία κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο δύν 

νκάδεο: 

 Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθώλ ηακηαθώλ 

ξνώλ. 
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 Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο ηακηαθήο ξνήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

σθειεηώλ από ζπλέξγεηα). Ο ππνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο εηήζηαο ηακηαθήο 

ξνήο απαηηεί πιεξνθόξεζε πξώηνλ, γηα ην ύςνο ησλ πσιήζεσλ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο (ηζηνξηθό κέγεζνο) δεύηεξνλ, γηα ην πνζνζηό ηνπ 

Δ.Β.Η.Σ., ην εηήζην πνζνζηό αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ, ηνλ ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο θεξδώλ, ην πνζνζηό επέλδπζεο ζε πάγηα, ην πνζνζηό επέλδπζεο 

ζε θαζαξό θεθάιαην θηλήζεσο, κεγέζε πνπ αλαθέξνληαη ζην κέιινλ θαη ζα 

πξέπεη λα εθηηκεζνύλ. 

 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα (horizon date) ζρεδηαζκνύ (αλάιπζεο) 

π.ρ. πεληαεηίαο θιπ πνπ ζα θαιύπηεη ν ππνινγηζκόο ησλ κειινληηθώλ 

ηακηαθώλ ξνώλ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα αλάιπζεο κπνξεί λα 

γίλεη κε ηελ αλάιπζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ κνληέινπ ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ 

θαζεγεηή Michael Porter ή ηελ πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ επηηεδεηνηήησλ 

(core competences) ηνπ θαζεγεηή John Kay. 

 Πξνζδηνξηζκόο ηεο απνκέλνπζαο ή ππνιεηκκαηηθήο αμίαο (residual value) ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ην ηέινο ηνπ ρξνληθνύ νξίδνληα ζρεδηαζκνύ (αλάιπζεο). 

ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη κέζνδνη ππνινγηζκνύ ηεο 

απνκέλνπζαο αμίαο όπσο π.ρ. Πξώηνλ, λα ππνινγίζνπκε έλα ζηαζεξό 

πνζνζηό αλάπηπμεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηακηαθήο ξνήο από ην ηέινο ηνπ 

ρξνληθνύ νξίδνληα αλάιπζεο κέρξη ην άπεηξν (ππνζέηνπκε κεδεληθή εθξνή 

γηα επέλδπζε ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε θαζαξό θεθάιαην 

θηλήζεσο), βξίζθνπκε ηελ παξνύζα αμία απηνύ ηνπ κεγέζνπο ζην ηέινο ηνπ 

ρξνληθνύ νξίδνληα αλάιπζεο κε ην κνληέιν ηνπ Gordon θαη ζηελ ζπλέρεηα 

πνιιαπιαζηάδνπκε απηό ην κέγεζνο κε ηνλ θαηάιιειν ζπληειεζηή 

πξνεμόθιεζεο γηα λα βξνύκε ηελ παξνύζα αμία ηνπ ζην ρξόλν κεδέλ. Απηό 

ην κέγεζνο όπσο είλαη θπζηθό πξνζηίζεηαη ζηελ παξνύζα αμία ησλ ηακηαθώλ 

ξνώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα ζην ρξνληθό νξίδνληα αλάιπζεο. 

Γεύηεξνλ, λα ππνινγίζνπκε ην ύςνο ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ, ηόθσλ, 

απνζβέζεσλ πιηθώλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη εμάληιεζεο άπισλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (Earnings before interest taxes, depreciation 

and amortization, EBITDA) ζην πξώην έηνο κεηά ην ηέινο ηνπ ρξνληθνύ 

νξίδνληα αλάιπζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην πνιιαπιαζηάζνπκε κε ηνλ κέζν 

δείθηε (Κεθαιαηνπνίεζε/EBITDA) ηνπ θιάδνπ. Σν πξνθύπηνλ κέγεζνο 
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πξνζηίζεηαη ζην άζξνηζκα ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ ηακηαθώλ ξνώλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ ρξνληθό νξίδνληα ηεο πξαγκαηνπνηνύκελεο 

αλάιπζεο. Σξίηνλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν ηεο Καζαξάο 

Ρεπζηνπνηήζηκεο Αμίαο. 

 

 Πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε ελόο θαηάιιεινπ (suitable) 

πνζνζηνύ πξνεμόθιεζεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ 

κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ. Απηό ην θαηάιιειν πνζνζηό πξνεμόθιεζεο 

είλαη ην ζηαζκηθό κέζν θόζηνο θεθαιαίνπ. 

 Ο ππνινγηζκόο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ κέζνδν ησλ 

κειινληηθώλ ειεύζεξσλ ηακηαθώλ ξνώλ καο επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνινγίζνπκε ην ύςνο ηεο κεηνρηθήο αμίαο, ηεο θαζαξήο ζέζεο κε ηελ 

βνήζεηα ηεο αθόινπζεο καζεκαηηθήο ζρέζεο: 

Μεηνρηθή Αμία(Καζαξή Θέζε) = πλνιηθή Αμία Δπηρείξεζεο - 

Αγνξαία Αμία ηνπ «ρξένπο» (debt) θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο αμίσζεο ηξίησλ 

πξνο ηελ επηρείξεζε 

Αλ ην ζύλνιν ηεο Μεηνρηθήο Αμίαο (Καζαξήο Θέζεο) ην δηαηξέζνπκε 

κε ηνλ αξηζκό ησλ εθδνζέλησλ ή εθδνζεηζόκελσλ κεηνρώλ ηόηε έρνπκε ηελ 

αμία αλά κεηνρή. 

[Σημείωση: Ζ κεηνρηθή αμία ζα κπνξνύζε λα ππνινγηζζεί θαη άκεζα σο ε 

παξνύζα αμία ησλ κειινληηθώλ ειεύζεξσλ ηακηαθώλ ξνώλ πνπ απνδίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο κεηόρνπο πξνεμνθινύκελεο κε ην απαηηνύκελν πνζνζηό 

απόδνζεο από ηνπο κεηόρνπο (ή αιιηώο γλσζηό σο θόζηνο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ)]. 

 Ζ πξνζέγγηζε πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηε 

κειινληηθά δεκηνπξγνύκελε ηακηαθή ξνή ππνζηεξίδεηαη, από ηελ κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ απαζρνινύκελσλ κε ην ζέκα, όηη ππεξηεξεί έλαληη άιισλ 

πξνζεγγίζεσλ. Θεσξνύκε ζθόπηκα λα παξαζέζνπκε ζπλνπηηθά αιιά 

πεξηεθηηθά ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

      Πιενλεθηήκαηα Σεο Πξνζέγγηζεο Σσλ Σακηαθώλ Ρνώλ. 

1. Αμηνινγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζαλ δσληαλνύο νξγαληζκνύο, αλεμάξηεηα από ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηηο απνηεινύλ. 
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2. Λακβάλεη ππόςε ηηο απαηηνύκελεο επελδύζεηο θαη ηηο άιιεο ηακηαθέο ξνέο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ θέξδε θαη ηακηαθέο ξνέο. 

3. ηεξίδεηαη ζηηο αλακελόκελεο απνδόζεηο θαη όρη ζηηο απνδόζεηο παξειζόλησλ 

εηώλ. 

4. Λακβάλεη ππόςε ηε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο θαη ηελ ελζσκαηώλεη ζην 

ρξεζηκνπνηνύκελν πνζνζηό πξνεμόθιεζεο. 

     Μεηνλεθηήκαηα Σεο Πξνζέγγηζεο Σσλ Σακηαθώλ Ρνώλ. 

1. Ο ππνινγηζκόο ησλ κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ κηαο επηρείξεζεο είλαη 

ππόζεζε δπζρεξήο. Ο ππνινγηζκόο απηόο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάξηηζε 

πξνβιέςεσλ απνηειεζκάησλ κειινληηθώλ ρξήζεσλ θαη ηζνινγηζκώλ. Ζ 

ζηήξημε ησλ πξνβιέςεσλ όζν εκπεξηζηαησκέλε θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα 

εθηηκήζεη πηζαλνύο θηλδύλνπο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ ζε ζπλζήθεο 

αβεβαηόηεηαο ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

2. Σν ζηαζκηθό κέζν θόζηνο θεθαιαίνπ (WACC) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ζπληειεζηήο πξνεμόθιεζεο ππνινγίδεη ζηαζεξό θίλδπλν ηεο απόδνζεο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ κειινληηθώλ εηώλ. ε πεξηόδνπο έληνλσλ κεηαβνιώλ, ην 

ζηαζκηθό κέζν θόζηνο θεθαιαίνπ ζα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε εθηίκεζε. 

3. Ο ππνινγηζκόο ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο είλαη ππόζεζε από ηε 

θύζε ηεο αβέβαηε από ηε ζηηγκή πνπ πξνβιέπνπκε έλα ξπζκό αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξίαο (g) ζην δηελεθέο. 

4. Δθ θύζεσο ε εξγαζία εθηίκεζεο είλαη ππνθεηκεληθή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ αηνκηθή θξίζε. Καηά ζπλέπεηα, κε ηα ίδηα ζηνηρεία 

θαη παξαδνρέο, νη απόςεηο πηζαλόλ λα δηαθέξνπλ εμαηηίαο ηνπ πιήζνπο 

απνθάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ. 

 Ζ πξνζέγγηζε κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ην 

εηζόδεκα ή ηε ηακηαθή ξνή πέξα από ηε κέζνδν ηεο παξνύζαο αμίαο ησλ 

κειινληηθώλ ηακηαθώλ ξνώλ, πεξηιακβάλεη θαη ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο: Σν 

κνληέιν (ππόδεηγκα) απνηίκεζεο κεξηζκάησλ (the dividend valuation model) 

θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζηή (δείθηε) ηηκήο/ θεξδώλ. Απηέο νη κέζνδνη 

πξνζηδηάδνπλ πεξηζζόηεξν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ θαη’ ηδίαλ ρξεκαηνδνηηθώλ 

ηίηισλ, θπξίσο κεηνρώλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην θαη γεληθόηεξα γηα ηελ απόθηεζε κεηνςεθηθνύ παθέηνπ 
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κεηνρώλ ηεο επηρείξεζεο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε κέζνδνο ηεο παξνύζαο αμίαο 

ηεο ειεύζεξεο ηακηαθήο ξνήο είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ 

πιεηνςεθηθνύ παθέηνπ κεηνρώλ ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη εηζεγκέλε ζην 

ρξεκαηηζηήξην είηε όρη. 

ηε ζπλέρεηα, αθνύ έρνπκε παξνπζηάζεη ιεπηνκεξώο ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν 

ηηο κεζόδνπ πξνεμόθιεζεο ηακηαθώλ ξνώλ, πξνζδηνξίζνπκε ηελ αμία ηεο εηαηξίαο  

κε ηελ κέζνδν απηή, ρξεζηκνπνηώληαο νηθνλνκηθά ζηνηρεία από ηα έηε 2010-2014. 

Αξρηθά, ππνινγίδνπκε ην Μέζν ηαζκηθό Κόζηνο Κεθαιαίνπ (WACC) κε βάζε ηνλ  

ηύπν: 

Μ..Κ.Κ. ή WACC= 
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  (1 . .)   ό έ ί k ό ί ί k               

όπνπ, 

kd : ην θόζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ ή αιιηώο ε απαηηνύκελε απόδνζε ησλ ζπλνιηθώλ 

Τπνρξεώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο (κέζν-ζηαζκηθό επηηόθην Γαλεηζκνύ) 

k: ην θόζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ ην νπνίν ζηελ πεξίπησζή καο αλήθεη ζηνλ βηνκεραληθό 

θιάδν θαη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 11,59% 

 πλεπώο γηα ηελ εηαηξεία καο έρνπκε ηα εμήο δεδνκέλα: 

 

Πνζνζηό μέλσλ θεθαιαίσλ 56,84% 

Πνζνζηό ηδίσλ θεθαιαίσλ 43,16% 

Κόζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ  4,99% 

Κόζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ  11,59% 

 

Έηζη ην WACC ηζνύηαη κε 0,0710 ή 7,1% 
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Δπόκελν βήκα είλαη ν ππνινγηζκόο ησλ ειεύζεξσλ ηακηαθώλ ξνώλ (FCFF) 

ηεο βηνκεραλίαο καο γηα ηα έηε 2010-2014.Ο ηύπνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ν 

αθόινπζνο: 

FCFF = ηακεηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο + ηόθνη 

× ( 1-Φ..) – επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Όπνπ, νη ηακηαθέο ξνέο από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη νη ηακηαθέο ξνέο ζηε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα, νη ηόθνη είλαη ρξεσζηηθνί 

ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα, ν Φ.. είλαη ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηεο επηρείξεζεο σο 

αλώλπκε εηαηξία πνπ ζην δηάζηεκα 2010-2014 κεηαβάιιεηαη θαη νη επελδύζεηο ζε 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ην έηνο πνπ µαο αθνξά βξίζθνληαη αλ από ην κέγεζνο 

ησλ ζπλνιηθώλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα απηό ην έηνο αθαηξέζνπκε ην 

κέγεζνο ησλ ζπλνιηθώλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ 

έηνπο.  

  Φ. ΣΟΚΟΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

2010 24,00% 2.675.392,68 -2.726.184,90 

2011 20,00% 4.487.235,89 -1.943.602,36 

2012 20,00% 4.938.533,72 -3.118.131,05 

2013 26,00% 4.063.039,09 -2.523.490,16 

2014 26,00% 3.884.546,15 -1.590.994,12 

 

Έηζη νη FCFF γηα ηελ εηαηξεία ΟΛΤΜΠΟ ηελ πεληαεηία 2010-2014 έρνπλ 

σο εμήο: 

 

 

  

 

  FCFF 

2010 28.563.248,44 

2011 18.947.611,78 

2012 9.071.079,67 

2013 18.406.456,13 

2014 17.997.274,94 
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ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ην g πνπ απνηειεί ηνλ κειινληηθό ξπζκό αύμεζεο 

ηεο ειεύζεξεο ηακηαθήο ξνήο, ν νπνίνο ζύκθσλα µε ηε ζεσξία είλαη ίζνο µε ην ξπζκό 

αύμεζεο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο καο. 

 

  
θύθινο 

εξγαζηώλ 
κεηαβνιή  

κεηαβνιή 

ζε 

πνζνζηό 

2010 127.365.033,07     

2011 141.641.324,20 0,11209 11,21% 

2012 151.207.266,36 0,067536 6,75% 

2013 148.655.637,95 -0,01688 -1,69% 

2014 163.197.200,96 0,09782 9,78% 

  κέζνο όξνο 0,065143 6,51% 

 

Σέινο, ε αμία ηεο επηρείξεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηύπν 
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FCFF FCFF gFCFF

WACC WACC g WACC





  


   
  

Καη έπεηηα από ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο έρεη ππνινγηζηεί όηη ε αμία ηεο 

επηρείξεζεο ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. είλαη 2.399.965.544,56 επξώ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΑΠΔΡΑ 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

Φηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνύζακε λα δνύκε πσο ππάξρνπλ 

αλάκεηθηα απνηειέζκαηα. Όζα έδεημαλ νη αξηζκνδείθηεο θαλεξώλνπλ πσο ε δηνίθεζε 

θάζε εηαηξείαο έρεη ιεηηνπξγήζεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εθκεηαιιεπηεί όινπο ηνπο 

πόξνπο ηεο κε ζθνπό όρη κόλν ην παξνδηθό θέξδνο αιιά ην ζπλερέο θαη παξάιιεια 

ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζηελ θξίζε θαη κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

άιιεο δηνηθήζεηο ην έθαλαλ κε επηηπρία θαη άιιεο όρη.  Μέζα ζηελ πεληαεηία πνπ 

εμεηάζακε είδακε όια ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο, 

ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δεηθηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο ηδησηηθέο 

εηαηξείεο.          

 Ζ ΟΛΤΜΠΟ θαηάθεξε λα έρεη αμηνδήιεπηνπο δείθηεο. εκαληηθνί γηα θάζε 

όκηιν αξηζκνδείθηεο όπσο ν ROA, ν ROE, ηεο νηθνλνκηθήο κόριεπζεο θαη ηνπ 

κεηθηνύ θέξδνπο γηα ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζακε ήηαλ αμηόινγνη θαη δελ έπεζαλ πνηέ 

θάησ από ηα ζηάληαξ πνπ ζέηεη σο ζηόρν θάζε δηνίθεζε. Απηό είλαη απνηέιεζκα 

ηόζν ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο όζν θαη ηεο ηθαλόηεηαο ησλ ζηειερώλ λα ρεηξηζηνύλ ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κέζα ζε κία ρώξα πνπ έρεη ρηππεζεί βαξύηαηα από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε. Δπηπξόζζεηα ηα όζα δείρλεη ν δείθηεο z-score είλαη ελζαξξπληηθά 

γηα ηελ εηαηξεία ώζηε λα ζπλερίζεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο δίρσο λα θνβάηαη ηνλ 

«θίλδπλν ηνπ ινπθέηνπ». Δηδηθόηεξα ην ηειεπηαίν έηνο είλαη πνιύ αηζηόδνμν κηαο θαη 

έρεη απνηέιεζκα άλσ ηνπ 2.7 θαη κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα εμειηρζεί θη άιιν. Δίλαη πνιύ ζνβαξή απηή ε απόδεημε 

κηαο θαη θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηα όζα έρεη δηδάμεη ν Altman γηα ηελ 

ρξήζε ηνπ δείθηε ηνπ θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο πνπ έρεη.  Σέινο, κε ηελ κέζνδν ηνπ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο κε ηε ρξήζε ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ καο έδεημε 

πσο μεπέξλα ιίγν ηα 2 δηο. Δπξώ θαη θαλεξώλεη ηελ κεγάιε αμία πνπ έρεη ε ελ ιόγσ 

βηνκεραλία. Ζ κεγάιε αμία ηεο δείρλεη πσο δνπιεύεη πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε θαη 

αμίδεη λα γίλεη πξόηππν ιεηηνπξγίαο από άιιεο εηαηξείεο κε ζθνπό λα ππάξμεη έλαο 

πγηείο αληαγσληζκόο πνπ ζα σθειήζεη ηόζν ηηο εηαηξείεο όζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Από ηελ άιιε δηαπηζηώλνπκε πσο ν παξαγσγηθόο θιάδνο έρεη πνηθίια 
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απνηειέζκαηα. Τπάξρνπλ εηαηξείεο πνπ μερώξηζαλ κε ηδηαίηεξε ζεηηθή εληύπσζε λα 

πξνθαιεί ε DANONE, ε νπνία αλ θαη είρε ηηο κηθξόηεξεο πσιήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο εηαηξείεο θαηάθεξε λα έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ηελ θαιύηεξε ηηκή ζε θάζε 

δείθηε, επηηπρία πνπ πηζηώλνληαη νη άλζξσπνη ηνπ νκίινπ ηεο. ηελ αληίπεξα όρζε 

βιέπνπκε ηα απνγνεηεπηηθά δείγκαηα ηεο ΓΔΛΣΑ, ε νπνία δελ κπόξεζε λα 

παξνπζηάζεη ζεηηθέο ηηκέο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αλ όρη ζε όινπο ηνπο δείθηεο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη αλ κε ηη άιιν σο κηα πξνβιεκαηηθή εηαηξεία παξά ην κεγάιν ύςνο 

ησλ πσιήζεσλ ηεο. Οη ππόινηπεο εηαηξείεο θηλήζεθαλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

ζύκθσλα κε όζα έδεημαλ νη αξηζκνδείθηεο, ρσξίο όκσο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ 

ρξίδνπλ βειηίσζεο απηά ηα απνηειέζκαηα. ηνλ δείθηε πξόβιεςεο ρξενθνπίαο ηνπ 

Altman ηα απνηειέζκαηα κε ηηο επηηπρνύζεο εηαηξείεο δελ δηαθέξνπλ θαη πνιύ ζε 

ζρέζε κε ηα όζα είδακε ζηνπο αξηζκνδείθηεο. Ζ ΚΡΗΚΡΗ θαη ε DANONE είλαη νη 

πιένλ εληππσζηαθέο εηαηξείεο κε αμηνδήιεπηα απνηειέζκαηα θαη δελ έρνπλ παξά λα 

ζπλερίζνπλ ζε απηό ηνλ ξπζκό θαη λα έρνπλ σο ζηόρν ηελ επέθηαζε ηεο βηνκεραλίαο 

ηνπο. Ζ ΦΑΓΔ παξνπζίαζε αλνδηθά απνηειέζκαηα ηα ηειεπηαία δύν έηε πνπ 

δείρλνπλ πσο δελ δηαηξέρεη θίλδπλν ρξενθνπίαο, ελώ ε ΜΔΒΓΑΛ θηλείηαη ζε κέηξηα 

απνηειέζκαηα πνπ θαζηζηνύλ ζε δηαξθή εγξήγνξζε ηα ζηειέρε ηεο, ώζηε λα κελ 

ηεζεί ζε θίλδπλν ε δσή ηεο εηαηξείαο, όπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ΓΔΛΣΑ πνπ βξίζθεηαη 

κόληκα θάησ από ην 1.8 θαη δελ επηηξέπεη ζε επίδνμνπο επελδπηέο λα αζρνιεζνύλ 

καδί ηεο.        

 Δπηπξόζζεηα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα εμεηάζνπκε ηηο ππάξρνπζεο 

εηαηξείεο θαη κε άιιεο κεζόδνπο πνπ δείρλνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο πνξεία. ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο αμίαο αλαθεξζήθακε ζε πηζαλέο κεζόδνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

καο θαλεξώζνπλ ηελ αιεζηλή αμία ηνπο. αλ κέζνδν πξόβιεςεο πηώρεπζεο ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο DEA θαζώο θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο εηαηξηθήο απνηπρίαο, όπνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γίλεη κηα ζύγθξηζε 

κεηαμύ απηώλ ησλ ηξηώλ κεζόδσλ θαη λα εμεηαζηνύλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κηαο. Απηό ζα έδηλε ελδηαθέξνλ ώζηε λα εμεηαζηνύλ ηα 

πηζαλά δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ θάζε κέζνδν θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα παξαηεξεζεί ε δηαρξνληθή πνξεία ησλ εηαηξεηώλ κε ζθνπό λα δνύκε πνηα 

κέζνδνο ήηαλ ε πην απνηειεζκαηηθή αλαθνξηθά κε ηελ επηβίσζε ησλ εηαηξεηώλ.  

 Σέινο ζα ήηαλ αμηνζεκείσην λα αλαθέξσ πσο απηή ε έξεπλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ΟΛΤΜΠΟ θαη ηνπ παξαγσγηθνύ θιάδνπ δελ είλαη κόλν 

ζεκαληηθά γηα νηθνλνκηθνύο αλαιπηέο, νη νπνίνη ζα αλαιύζνπλ ηνλ ηξόπν πνπ ε θάζε 
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εηαηξεία εμειίζζεηαη κε ζεηηθό ή αξλεηηθό ξπζκό κέζα ζηα ρξόληα απηά αιιά θαη γηα 

λένπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. παλίδνπλ πιένλ νη εηαηξείεο πνπ 

εθπέκπνπλ πγεία θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ αζθάιεηα γηα ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ 

ζε ππνςήθηνπο εξγαδόκελνπο είηε είλαη γηα ην δηνηθεηηθό ηνκέα είηε γηα ηνλ ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο, αξθεί νη ππνςήθηνη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη λα είλαη 

έηνηκνη λα βνεζήζνπλ πξνθεηκέλνπ ε θάζε εηαηξεία λα δηαηεξήζεη ηα θεθηεκέλα ηεο  

θαη λα βειηησζεί ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πίλαθεο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ησλ εηαηξεηώλ ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ., ΜΔΒΓΑΛ Α.Δ., 

ΦΑΓΔ Α.Δ., ΓΔΛΣΑ Σξόθηκα Α.Δ., ΚΡΗΚΡΗ Α.Δ., DANONE Α.Δ. γηα ηελ πεληαεηία 

2010-2014. 

Πίλαθαο 1:ΓΔΗΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 1,04 0,88 1,32 0,80 2,34 1,72 

2011 0,75 0.83 1,52 0,75 2,80 1,79 

2012 0,83 0,81 2,65 0,65 3,59 2,04 

2013 1,19 0,67 2,85 0,58 3,00 2,11 

2014 1,18 0,64 3,15 0,59 1,49 2,49 

 

Πίλαθαο 2:ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 1,06 1,03 0,91 0,42 1,06 2,88 

2011 0,96 1,02 0,86 0,65 0,98 2,67 

2012 1,04 0,95 0,78 0,68 1,19 2,23 

2013 1,10 1,04 0,85 0,76 1,12 2,07 

2014 1,19 0,96 0,91 0,79 1,09 1,98 

 

Πίλαθαο 3:ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 14,01 7,48 7,65 6,93 6,40 110,87 

2011 19,46 7,08 6,56 9,52 6,42 111,65 

2012 24,83 6,37 6,00 9,27 6,75 82,50 

2013 21,02 6,14 6,48 10,05 8,63 82,03 

2014 25,38 5,56 6,26 13,06 9,15 104,14 
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Πίλαθαο 4:ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 4,52 2,41 5,50 4,32 3,08 3,50 

2011 3,51 2,13 3,07 7,05 3,03 6,29 

2012 2,99 1,95 2,62 5,79 3,48 4,84 

2013 3,50 2,67 3,46 5,55 2,32 5,40 

2014 3,43 2,48 3,63 4,63 3,36 7,86 

 

Πίλαθαο 5:ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 14,84 11,36 4,88 8,35 151,68 679,53 

2011 8,20 6,73 5,02 3,71 76,62 1.504,17 

2012 7,32 6,52 5,50 4,30 138,31 879,13 

2013 10,44 4,69 178,61 5,50 170,66 550,57 

2014 12,12 5,34 285,32 6,22 182,32 268,95 

 

Πίλαθαο 6:ΓΔΗΚΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΟΥΛΔΤΖ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 2,77 4,03 4,09 1,89 1,61 3,45 

2011 3,13 4,98 5,68 0,61 1,60 2,76 

2012 3,08 6,22 1,27 2,10 1,50 2,02 

2013 2,48 10,14 1,26 0,90 1,71 2,04 

2014 4,02 17,95 1,27 2,88 1,81 1,78 
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Πίλαθαο 7:ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ(ROE) 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 0,23 -0,18 -0,25 -0,14 0,10 0,54 

2011 0,09 -0,21 -0,33 -0,19 0,10 0,21 

2012 0,00 -0,25 -0,02 -0,21 0,14 0,28 

2013 0,13 -1,10 -0,08 -0,33 0,14 0,01 

2014 0,11 -0,84 0,01 -0,17 0,09 0,17 

 

Πίλαθαο 8:ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ(ROA) 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 0,08 -0,04 -0,06 -0,07 0,06 0,16 

2011 0,03 -0,04 -0,06 -0,30 0,06 0,07 

2012 0,00 -0,04 -0,01 -0,10 0,09 0,14 

2013 0,05 -0,11 -0,06 -0,36 0,08 0,00 

2014 0,06 -0,05 0,01 -0,06 0,05 0,09 

 

Πίλαθαο 9:ΓΔΗΚΣΖ ΜΔΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 0,31 0,26 0,30 0,19 0,38 0,68 

2011 0,26 0,23 0,41 0,19 0,37 0,66 

2012 0,24 0,26 0,31 0,19 0,63 0,64 

2013 0,29 0,20 0,25 0,19 0,32 0,60 

2014 0,29 0,22 0,32 0,16 0,61 0,43 
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Πίλαθαο 10:ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 0,08 -0,04 -0,07 -0,18 0,06 0,05 

2011 0,03 -0,04 -0,10 -0,16 0,06 0,03 

2012 0,00 -0,04 -0,02 -0,15 0,08 0,06 

2013 0,05 -0,10 -0,07 -0,18 0,08 0,00 

2014 0,04 -0,05 0,01 -0,07 0,05 0,05 

 

Πίλαθαο 11:ΓΔΗΚΣΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

  ΟΛΤΜΠΟ ΜΔΒΓΑΛ ΦΑΓΔ ΓΔΛΣΑ ΚΡΗΚΡΗ DANONE 

2010 0,86 0,60 0,48 3,09 17,21 38,11 

2011 0,75 0,46 0,31 59,82 7,32 31,82 

2012 0,81 0,41 - 8,72 10,99 18,14 

2013 0,91 0,21 - 7,45 5,07 4,24 

2014 1,12 0,11 26,49 3,62 5,20 4,06 
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