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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1Εισαγωγή
Η Coca-Cola HBC AG (γνωστή και ως Coca-Cola HBC ή Coca-Cola Hellenic)1, είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής Coca-cola παγκοσμίως, με δραστηριότητες εμφιάλωσης
σε 28 χώρες. Η Coca-Cola HBC AG εξυπηρετεί περισσότερους από 590 εκατομμύρια
ανθρώπους. Οι μετοχές της Coca-Cola HBC AG είναι εισηγμένες στην premium κατηγορία
του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (LSE: CCH) και στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, και επίσης Η Coca-Cola HBC έχει ηγετική θέση στον κλάδο στους δείκτες Dow
Jones Sustainability World και Europe και περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good.
Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας της
εταιρίας καθώς και της μετοχής της και του κατά πόσο η διαπραγματευόμενη τιμή της
μετοχής στο χρηματιστήριο είναι η εύλογη. H μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας
επιχείρησης, μέσω επιστημονικών μεθόδων. Σήμερα, υπάρχουν δέκα μέθοδοι αποτίμησης
περίπου, από τις οποίες επιλέγονται κάθε φορά οι καταλληλότερες ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης. Δηλαδή, διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να
εφαρμοστεί για μία εταιρεία που είναι κερδοφόρος και διαφορετική για εταιρεία η οποία
πραγματοποιεί ζημίες. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση
ο κλάδος και οι προοπτικές του. Η Coca-Cola HBC είναι μια εταιρία εισηγμένη στο
χρηματιστήριο και η χρήση των οικονομικών καταστάσεων που έχει δημοσιεύσει θα
βοηθήσουν στη διαδικασία αποτίμησής της.

1

https://el.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_HBC_AG
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1.2 Ερώτημα μελέτης
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της εταιρίας Coca-Cola HBC. Το
βασικό λοιπόν ερώτημα στην παρούσα μελέτη είναι ο υπολογισμός της εύλογης αξίας της
εταιρίας Coca-Cola HBC η εξαγωγή του οποίου θα γίνει με την χρήση της μεθόδου FCFF η
οποία θα βοηθήσει στην τεκμηρίωση του ερευνητικού ερωτήματος.

1.3 Μεθοδολογία
Η σωστή αποτίμηση της εταιρίας Coca-Cola HBC προϋποθέτει να γίνουν κάποια
απαραίτητα στάδια για να κατανοήσουμε καλύτερα τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν.
1) Το πρώτο στάδιο είναι η παρουσίαση εταιρίας Coca-Cola HBC έτσι ώστε να
γνωρίσουμε καλύτερα την επιχείρηση. Αυτό θα μας βοηθήσει στην συνέχεια για την σωστή
αποτίμηση της εταιρίας.
2) Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας
όπου με την βοήθεια ορισμένων αριθμοδεικτών ρευστότητας θα έχουμε μία γενική εικόνα
της συνολικής οικονομικής κατάστασης της εταιρίας.
3) Το τρίτο στάδιο είναι και το ποιο σημαντικό της παρούσας διπλωματικής έρευνας
καθώς περιλαμβάνει την αποτίμηση της εταιρίας.
4) Το στάδιο αυτό είναι και το τελευταίο διπλωματικής έρευνας καθώς εδώ θα εξαχθεί
το τελικό συμπέρασμα ολόκληρης της εργασίας.

1.4 Προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
Για την συγγραφή της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν διάφορα δεδομένα τα
οποία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες:
 Πληροφορίες και δεδομένα που αποκτήθηκαν από την ίδια την εταιρία.
Πολλά από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό της εργασίας,
προέρχονται από την ηλεκτρονική σελίδα2 της εταιρίας και ειδικότερα από τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της η οποία επειδή είναι εισηγμένη στο
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χρηματιστήριο οφείλει να τις καταρτίζει και να τις δημοσιεύει σύμφωνα με τα
ΔΛΠ. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των
ετών 2011-2015 από το site της εταιρίας.
 Πληροφορίες και δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από άλλες πηγές.
Κατά την διάρκεια συγγραφής της εργασίας κρίθηκε αναγκαίο να
χρησιμοποιηθούν στοιχεία για τα δεδομένα της αγοράς. Τέτοιες πηγές
αποτέλεσαν το χρηματιστήριο Αθηνών, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία καθώς και
άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες3.

2

http://coca-colahellenic.com/

3

http://www.statistics.gr/, http://www.capital.gr/, http://www.naftemporiki.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

2.1

Η αξία της επιχείρησης και οι τρεις βασικοί παράγοντες που την

επηρεάζουν
Η αξία της επιχείρησης είναι το σύνολο της αξίας όλης της επιχείρησης με βάση τις
προσδοκίες για κέρδη, ταμειακές ροές, κ.ο.κ. και είναι συνδεδεμένη με την λειτουργία της
επιχείρησης και της μελλοντικές αποδόσεις. Οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν
σημαντικά την αξία της επιχείρησης είναι4:
1) Ο πληθωρισμός
2) Η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης ακόμη περισσότερο
3) Τα επιτόκια
Αν και ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους θα
πρέπει να παρουσιασθούν ξεχωριστά γιατί έχουν διαφορετική επίδραση στην αξία της
επιχείρησης. Ένα κοινό στοιχείο και των τριών παραγόντων είναι ότι συνδέονται άμεσα και
κατά μεγάλο ποσοστό σχηματίζουν τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών ( επενδυτών ,
μετόχων, τραπεζών, κλπ.).Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι παράγοντες αυτοί στην αποτίμηση των
επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στην κεφαλαιαγορά. Η αποτίμηση είναι καθημερινή και η
επίδραση των παραγόντων αυτών άμεση . Σχηματικά η σχέση μεταξύ των παραγόντων αυτών
και της πορείας των τιμών των μετοχών και της αξίας των επιχειρήσεων δίνεται στον
παρακάτω πίνακα5.
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Πίνακας 1: Παράγοντες προσδιορισμού της πορείας της αξίας των μετοχών- επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πληθωρισμός

Ρευστότητα

Επιτόκια

4

5

Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης: Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία-μεθοδολογία-πρακτική 2005
Fisher, Stanley,1981, Relative shocks, relative price variability and inflation

2.2 Η Αποτίμηση και οι μέθοδοι αποτίμησης
Τεχνική είναι το σύνολο των μεθόδων και κανόνων με τους οποίους επιτυγχάνεται
ορισμένο αποτέλεσμα καθώς και η ικανότητα της χρήσης των μεθόδων αυτών. Ενώ επιστήμη
είναι το σύνολο συστηματικών γνώσεων που αναφέρονται σε ορισμένο κύκλο φαινομένων.
Οι δύο αυτοί ορισμοί παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια μεταξύ τους , αλλά παρουσιάζουν και
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σημαντικές διαφορές. Ο ρόλος και οι πηγές πληροφοριών και μεθοδολογίας παρουσιάζονται
στο παρακάτω διάγραμμα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Αποτίμηση

Απόφαση

ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ
ΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ
-Η

Διάγραμμα 1: Η αποτίμηση επιχειρήσεων

2.3 Μέθοδοι Αποτίμησης
Ανάλογα με τις υποθέσεις που έγιναν δεκτές κατά την διαδικασία προετοιμασίας
εκτέλεσης της μεθόδου και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, καθώς και της
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και της τοποθέτησης στον οικονομικό κύκλο, κάθε
μέθοδος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ορισμένες περιπτώσεις έναντι των άλλων. Οι πιο
συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτίμησης είναι οι εξής6:


Οι μέθοδοι των ταμιακών ροών



Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης



Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών



Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την
κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων 5 ετών



Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής
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Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσης δεικτών
κεφαλαιαγοράς

6



Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών



Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας



Η μέθοδος option pricing model

Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης: Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεωρία-μεθοδολογία-πρακτική 2005

2.4 Καταλληλότητα των μεθόδων αποτίμησης
Οι χαρακτηριζόμενες ως κύριες μέθοδοι αποτίμησης θεωρούνται ότι μπορούν, κάτω από
τις κατάλληλες προϋποθέσεις να αποδώσουν αρκετά ικανοποιητικά την αξία της επιχείρησης.
Οι δευτερεύουσες μέθοδοι, λόγο κυρίως του μεγάλου αριθμού των παραδοχών και των
υποθέσεων που θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές για να κριθούν ότι είναι αξιόπιστα τα
αποτελέσματα τους , χρησιμοποιούνται κυρίως για να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα των
κυρίων μεθόδων. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ότι η χρήση τουλάχιστον δύο μεθόδων είναι
απαραίτητη για την εξαγωγή συμπεράσματος.

Πίνακας 2: Καταλληλότητα μεθόδων αποτίμησης ανάλογα με τη περίπτωση7.
Μέθοδος
Καθαρής περιουσιακής θέσης



Περίπτωση
Διακοπή εργασιών λειτουργίας



Πραγματοποίηση μικρών
κερδών ή ζημιών

Ταμιακών ροών



Κεφαλαιοποιημένων οργανικών
κερδών
Υπερπρόσοδο των τελευταίων ή
των επόμενων 5 ετών



Αυξημένα ή αυξανόμενα
κέρδη
Σταθερά διαχρονικά κέρδη

 Κερδοφορία την τελευταία
πενταετία


Προστιθέμενης αξίας

Επιχειρήσεις με μεγάλη
καθαρή περιουσιακή θέση

 Κερδοφορία την τελευταία
πενταετία
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Συγκριτικής ανάλυσης
εισηγμένων εταιριών και χρήσης
δεικτών κεφαλαιαγοράς



Χρηματιστηριακής τιμής ή TRS



Ομοειδείς επιχειρήσεις και
επάρκεια στοιχείων για
σύγκριση

Όταν η εταιρεία είναι
εισηγμένη και δεν
παρουσιάζονται μεγάλες
διακυμάνσεις στην τιμή της και
επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι η
αγορά έχει προεξοφλήσει όλα τα
γεγονότα, δεδομένα, καταστάσεις
και συνθήκες που επηρεάζουν την
οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης.

Συγκριτικών συναλλαγών



Ομοειδείς επιχειρήσεις και
επάρκεια στοιχείων για
σύγκριση

Προεξόφλησης μερισμάτων,P/E,
TRS



Όταν η επιχείρηση παράγει
και διανέμει σταθερά ή
αυξανόμενα μερίσματα στους
μετόχους της



Όταν η επιχείρηση είναι
εισηγμένη και παράγει
σταθερές υπεραξίες στην
κεφαλαιαγορά ( P/E, TRS)



Μετοχές μη εισηγμένων
εταιρειών

Η μέθοδος της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς

7

Αποτίμηση επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη
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2.5 Διαδικασία Αποτίμησης
Η διαδικασία της αποτίμησης σύμφωνα με τους Penman8 (2001), Palepu et al.9 ( 2000),
και Copeland et al.10 (2000) περιλαμβάνει συνοπτικά τα παρακάτω στάδια:

1

Γνώση και κατανόηση της επιχείρησης

2

Πρόβλεψη των επιδόσεων της επιχείρησης

3

Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου

4

5

Μετατροπή των προβλέψεων σε αποτίμηση

Επενδυτική απόφαση

Δεδομένης της σημαντικότητας του ρόλου της αποτίμησης, το ερώτημα για το ποια μέθοδος
ταιριάζει περισσότερο προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία μιας επιχείρησης (ιδιωτικής ή
δημόσιας), θα πρέπει να διερευνηθεί προσεκτικά, πριν την εφαρμογή της.
Επιπρόσθετα, η έρευνα πάνω στα μοντέλα αποτίμησης δείχνει ότι τα αποτελέσματα
παρουσιάζουν ανομοιομορφία, με κάποιους τομείς όπως είναι η μέτρηση του ρίσκου κινδύνου (risk assessment), να είναι βαθύτατα αναλυμένη ενώ κάποιοι άλλοι όπως είναι η
βέλτιστη εκτίμηση των ταμειακών ροών και η εναρμόνιση της με διαφορετικές εκδόσεις
μοντέλων, δε λαμβάνει την απαιτούμενη προσοχή και αναγνώριση.
Οι αναλυτές χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μοντέλων, από τα οποία κάποια μπορούν
να χαρακτηριστούν ως πολύ απλά στην εφαρμογή τους ενώ άλλα ως ιδιαίτερα προχωρημένα.
Αυτά τα μοντέλα συχνά διαφέρουν στις υποθέσεις τους και καθορίζουν διαφορετικά την
έννοια της αξίας (value) των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, παρουσιάζουν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά και συνεπώς είναι εφικτό να τα κατηγοριοποιηθούν, με την ευρεία έννοια
του όρου.
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Επίσης, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από την
κατηγοριοποίηση αυτή. Τα μοντέλα αυτά καθιστούν ευκολότερη την κατανόηση από τον
αναλυτή για το ποιο μοντέλο είναι το ιδανικό για την εκάστοτε εξεταζόμενη περίπτωση
καθώς επίσης και για την κατανόηση των αιτιών στις οποίες οφείλονται τα διαφορετικά
αποτελέσματα μεταξύ τους. Τέλος, επιτρέπει στον αναλυτή να εντοπίσει ευκολότερα πότε
αυτά παρουσιάζουν θεμελιώδη προβλήματα στη λογική τους. Η αποτίμηση μιας επιχείρησης
είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει η εξαγορά εταιρικού μεριδίου ή συγχώνευση της με
κάποια άλλη επιχείρηση. Συχνά, η αποτίμηση γίνεται και για την ενημέρωση των μετόχων
μιας εταιρίας. Οι συνηθέστεροι χρησιμοποιούμενοι τρόποι/ μέθοδοι αποτίμησης
επιχειρήσεων είναι οι εξής11:
1) Βάσει πρόβλεψης των μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης.
2)Βάσει των δεικτών αγοράς.
3) Βάσει περιουσιακών στοιχείων ( προσδιορισμός καθαρής θέσης επιχείρησης ,
προσδιορισμός της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε περίπτωση
ρευστοποίησης).

8

Penman S. (2001), Financial Statement Analysis and Security Valuation, New York, NY:

McGraw – Hill International Edition.
9

Palepu K, Healy P. and Bernard V. (2000) Business Analysis and Valuation, Cincinnati,

OH: South Westem.
10

Copeland, T, Koller T. and Murrin J (2000), Valuation: Measuring and Managing the
Value of Companies, McKinsey and Company, Inc New York: John Wiley & Sons.
11

http:/ www.kathimerini.gr/

2.6 Μέθοδοι της προεξόφλησης Των Ταμειακών Ροών
(Discounted cash flow methods - DCF)
Τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και περισσότεροι αναλυτές- μελετητές και επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τις ταμειακές ροές ως το κύριο εργαλείο μέτρησης της απόδοσης και της
αξίας της επιχείρησης.
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2.6.1 Παραδοχές


Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών στηρίζονται στις εξής παραδοχές :

Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού , αλλά και οι άλλοι παραγωγικοί
συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα , τις ευκαιρίες , την δυναμικότητα , επιχειρηματικότητα και τέλος την
οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης.


Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές ροές.



Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά
πληροφορίες ( ιδιαίτερα εάν υπάρχει μεγάλη χρονοσειρά)

από ότι υπόλοιπες.

Ιδιαίτερα για τον μέτοχο, η κατάσταση των ταμειακών ροών είναι αποκαλυπτική ( για
τον έλεγχο της καλής διοίκησης, για την εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι θα έχει
εισόδημα (μερίσματα)

από την εταιρία, για την εξασφάλιση ότι η αξία της

επιχείρησης θα αυξάνει και στο μέλλον , κοκ.).


Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσοτέρων ή συνδυασμών συντελεστών
προεξόφλησης.



Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των
λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και καλά
οργανωμένες υποθέσεις12. ( Λαζαρίδης, 2005)

2.6.2 Ωφέλειες από την χρήση των καταστάσεων ταμιακών ροών και λόγοι
υιοθέτησης τους ως μέσο αποτίμησης.
Μερικές κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών δεν τους απασχολεί η δραστηριότητα της
επιχείρησης αλλά το μόνο που τους απασχολεί είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να
<<παράγει χρήματα>>. Ο παράγοντας αυτός θεωρείται ότι είναι ο κρισιμότερος για την
αποκοπή μερίσματος, για την εξασφάλιση της αξίας της επιχείρησης.
Οι καταστάσεις των ταμιακών ροών αποκαλύπτουν εάν:


Οι συνολικές δραστηριότητες της επιχείρησης δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή
ροή.



ΟΙ λειτουργικές δραστηριότητες της δημιουργούν θετική ή όχι ταμειακή ροή.
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Τον τρόπο ανεύρεσης των κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των κεφαλαιακών
δαπανών της.



Τις χρήσεις των κεφαλαίων13.
12,13

Λαζαρίδης Θ., 2005. Αποτίμηση Επιχειρήσεων. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη.

Η αυξημένη ζήτηση για τις καταστάσεις των ταμιακών ροών στο εξωτερικό
προκύπτει από το γεγονός ότι μέσω των καταστάσεων οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν
την ικανότητα της επιχείρησης να:


Ρευστοποιεί τα κέρδη της



Πληρώνει τα μερίσματα



Χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις που παράγουν επιπρόσθετες ταμιακές
ροές και κέρδη



Εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της



Συνεχίζει τις λειτουργικές της δραστηριότητες

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα των ταμιακών ροών είναι ότι μπορούν να αποκαλύψουν
την ροή των μετρητών εντός της επιχείρησης καθώς και το γεγονός ότι οι ταμιακές ροές
μπορούν να κατασκευάσουν ένα συγκριτικό εργαλείο μεταξύ των επιχειρήσεων που
χρησιμοποιούν διαφορετικές λογιστικές πολιτικές.

2.6.3 Μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών
Στην αποτίμηση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, εκτιμούμε την αξία κάθε
περιουσιακού στοιχείου με την προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών για το
περιουσιακό στοιχείο σε ένα επιτόκιο που αντανακλά επικινδυνότητας τους. Κατά μία έννοια,
μετράμε την εγγενή αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου
είναι συνάρτηση των ταμειακών ροών που προκύπτουν από το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο,
η διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, η αναμενόμενη αύξηση των ταμειακών ροών,
και το βαθμό επικινδυνότητας που συνδέονται με αυτές τις ταμιακές ροές. Με άλλα λόγια,
είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών. Η παρούσα αξία υπολογίζεται ως
εξής14:
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=

έ

έ

(1 + )

Υπάρχουν δύο διαδρομές για την αποτίμηση προεξοφλημένων ταμειακών ροών - το
πρώτο είναι να εκτιμούν μόνο το ποσοστό συμμετοχής στις Επιχειρήσεις- η δεύτερη είναι να
εκτιμούν το σύνολο της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και τυχόν άλλες
αξιώσεις στην επιχείρηση (από ομολογιούχους, προτίμησε μετόχους, κ.λπ. ). Παρά το
γεγονός ότι και οι δύο προσεγγίσεις προεξοφλούν αναμενόμενες ταμειακές ροές, οι σχετικές
ταμειακές ροές και τα προεξοφλητικά επιτόκια είναι διαφορετικά για το καθένα.
Η

αξία

των

ιδίων

κεφαλαίων

προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών σε ίδια κεφάλαια

λαμβάνεται
- αυτά

με

είναι, οι

υπολειμματικές ταμιακές ροές μετά την ολοκλήρωση όλων των λειτουργικών δαπανών,
(φορολογικές υποχρεώσεις, και τόκων και πληρωμές κεφαλαίου - στο κόστος των μετοχών).
Ο υπολογισμός της αξίας των ιδίων κεφαλαίων γίνεται ως εξής15:

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων =

(1 +

)

Όπου:
CF to Equityt

=

Αναμενόμενες ταμειακές ροές στα ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο t

Ke = το κόστος των ιδίων κεφαλαίων

Η αξία της επιχείρησης λαμβάνεται από την προεξόφληση των αναμενόμενων
ταμειακών ροών για την επιχείρηση, δηλαδή, από τις υπολειμματικές ταμειακές ροές μετά
τη ολοκλήρωση όλων των λειτουργικών εξόδων, φόρων και τις ανάγκες επανεπένδυσης,
αλλά πριν από την πληρωμή του χρέους στο μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου
(WACC),το οποίο αποτελείται από τα κόστη των διαφόρων συνιστωσών της
χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Και ο τύπος που
χρησιμοποιείται είναι:
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Αξία Επιχείρησης =

(1 +

)

Το κεφάλαιο στις επιχειρήσεις προέρχεται από το χρέος και τα ίδια κεφάλαια. Το
WACC διασπά κάθε τύπο του κόστους κεφαλαίου και του βάρους του έναντι του άλλου
κεφαλαίου και στη συνέχεια αθροίζει μαζί όλες αυτές τις τιμές για τον υπολογισμό του
σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου και ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι16:

WACC = (E/C)*Re + (D/C)*Rd*(1-T)
Όπου:

rd= Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων.
re= Το κόστος των ξένων κεφαλαίων.
Tc= Ο συντελεστής φόρου.
D= Ο δανεισμός.
E= Τα ΙΚ.
C= Το σύνολο του παθητικού.

14, 15

16

Aswath Damodaran: Applied Corporate Finance 2nd ed. (2005).

Damodaran, A, (2002). Investment valuation. New York: Wiley

2.6.4 Μέθοδος Προεξόφλησης Μερισμάτων (Discount Dividend Method)

Το βασικό υπόδειγμα για την αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι το υπόδειγμα
ανάπτυξης μερισμάτων (DDM) (Miller & Modigliani, 1961). Όταν ένας επενδυτής αγοράζει
μετοχές προσβλέπει σε δύο ειδών ταμιακές ροές: α) στο μέρισμα που θα λάβει την περίοδο
που θα έχει στην κατοχή του τις μετοχές και β) στην επιδιωκόμενη τιμή πώλησης στο τέλος
της περιόδου. Αυτό το υπόδειγμα βασίζει την αποτίμηση σε μερίσματα, όπως άλλωστε το
υποδηλώνει και ο τίτλος του, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αυτή η αποτίμηση αναφέρεται
στο μέρος εκείνο της επιχείρησης που χρηματοδοτείται από μετοχικό κεφάλαιο και όχι σε
ολόκληρη την επιχείρηση. Τα υποδείγματα προεξόφλησης μερισμάτων υπολογίζουν την αξία
που ανήκει στους μετόχους και όχι τη συνολική αξία της επιχείρησης. Η αξία των μετόχων
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μπορεί να υπολογιστεί με τους εξής δύο τρόπους: 1) Με βάση τα μερίσματα ανά μετοχή,
οπότε θα προκύπτει η αξία ανά μετοχή και 2) Με βάση τα συνολικά μερίσματα, οπότε θα
προκύπτει η συνολική αξία17 (A.Damodaran, 2006).
Το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων είναι ένα γενικό υπόδειγμα, αφού μπορεί να
προκύψουν άλλα υποδείγματα, θέτοντας βέβαια ορισμένες υποθέσεις. Το εν λόγω υπόδειγμα
αποτελεί το θεμελιώδες υπόδειγμα αποτίμησης και πάνω στη μεθοδολογία του βασίζονται τα
υπόλοιπα εναλλακτικά υποδείγματα αποτίμησης. Βασικά στοιχεία αυτού του υποδείγματος
είναι ότι18 (Π.Αρτίκης, 2009):
i. Τα μερίσματα υπολογίζονται με υποθέσεις που γίνονται αναφορικά με τους
αναμενόμενους ρυθμούς αύξησης των κερδών στο μέλλον και τους δείκτες διανομής κερδών.
ii. Η απαιτούμενη απόδοση μίας μετοχής (κόστος μετοχικού κεφαλαίου)
προσδιορίζεται από την επικινδυνότητά της.
Η μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων19 αναφέρεται μερικές φορές στο μοντέλο
σταθερής ανάπτυξης Gordon διότι υποθέτει ότι η εταιρεία αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό
ανάπτυξης. Έτσι το μοντέλο αυτό είναι οι ταμιακές ροές που έχουν καταβληθεί στο μέτοχο.
Τέλος το μοντέλο στηρίζεται στην σταθερή ανάπτυξη.
Η μέθοδος προεξόφλησης μερισμάτων υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο:

Equity Value = (

₁
ℯ

)

Όπου:
D1= Το αναμενόμενο μέρισμα που πρόκειται να καταβληθεί.
Re= το προεξοφλητικό επιτόκιο
g = Ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης των μερισμάτων.

17

Damodaran, A . 2006: Damodaran on valuation. USA: John Wiley and Sons Ltd.

18
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ COCA-COLA HBC

3.1 Ο ΌΜΙΛΟΣ COCA-COLA HBC
Η Coca-Cola HBC είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους εμφιάλωσης ποτών
παγκοσμίως πουλώντας περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια κιβώτια κάθε χρόνο και η
επιχείρηση έχει ισχυρά θεμέλια για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη20.
Η Coca-Cola HBC καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική έκταση που ξεκινάει από τα
δυτικά με αφετηρία την περιοχή της Ιρλανδίας και επεκτείνεται μέχρι ένα μέρος της
Ρωσίας (ακτή του Ειρηνικού) στα ανατολικά, και από τον Αρκτικό Κύκλο στο βορρά έως τις
τροπικές περιοχές της Νιγηρίας στο νότο. Αυτό προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης
και σημαίνει ότι δεν εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη αγορά. Ο όμιλος έχει
ενσωματώσει την βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα σε κάθε κομμάτι της
επιχείρησης, με στόχο να χτιστεί μία μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της. Το 2015, οι
δείκτες βιωσιμότητας του Dow Jones αναγνωρίστηκαν ως οι “ηγέτες” της βιομηχανίας
ποτών στην Ευρώπη και τον κόσμο, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Coca-Cola HBC έχει την
έδρα της στο Zug στην Ελβετία και έχει μια λίστα premium στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου και δεύτερη λίστα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι δύο μεγαλύτεροι μέτοχοί της
είναι η Kar-Tess Holding SA, μια ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών, και η The Coca-Cola
Company. Τέλος διαθέτει 59 εργοστάσια και 292 αποθήκες και κέντρα διανομής.

3.2 Ιστορική Αναδρομή
Ο όμιλος Coca-Cola HBC έχει μία πλούσια κληρονομιά και ένα συναρπαστικό
μέλλον. Το 1886 αναγνωρίστηκε ως “ηγέτης” της βιομηχανίας από τους δείκτες
βιωσιμότητας του Dow Jones. Τα πιο σημαντικά ιστορικά γεγονότα του Ομίλου είναι21:
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1886-1899: Η Coca-Cola έχει δημιουργηθεί από τον John Pemberton S το 1886 και
υπηρέτησε στο φαρμακείο του Ιακώβ. Από το 1895, η Coca-Cola πωλείται και
καταναλώνεται σε κάθε κράτος στις ΗΠΑ.Το 1899 τα δικαιώματα εμφιάλωσης της CocaCola πωλούνται από Asa Candler να Benjamin F Thomas και Joseph Whitehead Β της
Chattanooga, Tennessee για $ 1.
1951-1991: • Α.Γ. Λεβέντη καθιερώνει την Nigerian Bottling Company το 1951 Η Ελληνική
Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ενσωματώνεται στην Ελλάδα το 1969 .Το 1981 βλέπει η KarTess Holding SA, μια ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών, να αποκτήσουν ένα 99,9 τοις εκατό
ενδιαφέροντος στην Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. Το 1991, οι μετοχές Ελληνική
Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
2000: Η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. αποκτά την Coca-Cola Beverages Ltd για να
σχηματίσουν την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.
2001: Έχει αποκτήσει και τις υπόλοιπες ρωσικές επιχειρήσεις της Coca-Cola. Η πρώτη
επιχείρηση εμφιάλωσης της επιχείρησης είναι πιστοποιημένη με ISO 14001. Δεσμεύεται να
πιστοποιήσει όλες τις πράξεις.
2002: Η Coca-Cola HBC είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μέσα από
ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο ADR. Αποκτάει μεταλλικό νερό εταιρείες Valser στην
Ελβετία και Dorna Apemin στη Ρουμανία. Ακόμη αποκτάει τις δραστηριότητες εμφιάλωσης
στις χώρες της Βαλτικής. Η λίστα μας FTSE4Good επιβεβαιώνεται έναντι των
αυστηρότερων κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτηρίων.
2003: Οι πρώτες δραστηριότητες της χώρα μας είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο OHSAS
18001? Δεσμεύεται να πιστοποιεί όλες τις δραστηριότητές της. Έχει αποκτήσει τις εταιρείες
νερού Multivita στην Πολωνία και Römerquelle στην Αυστρία.
2004: Οι πρώτες πολιτικές μας CSR έχουν επικυρωθεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
ισότητα των ευκαιριών, το HIV / AIDS, την Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον και την
Ποιότητα.
2005:

Δημοσιεύουν την πρώτη έκθεση GRI στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.

Έχει αποκτήσει τις εταιρίες μεταλλικού νερού Vlasinka στη Σερβία και Bankya στη

Βουλγαρία, καθώς και της εταιρείας χυμών φρούτων Multon στη Ρωσία . Η Coca-Cola HBC
ανοίγει το πρώτο εργοστάσιο της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στην
Ουγγαρία.
2006:

Έχει αποκτήσει τις εταιρείες χυμών Fresh & Co στη Σερβία, ποτών και

γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρείας, Λανίτη στη Κύπρο και η εταιρεία μεταλλικού
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νερού, Fonti del Vulture στην Ιταλία. Έχει ξεκινήσει στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας
διατροφική επισήμανση στις επιχειρήσεις μας στην ΕΕ.
2007: Έχει ανοίξει το πρώτο της εργοστάσιο που ανήκει στο PET-to-PET εργοστάσιο
ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Οι πρώτες δραστηριότητες στην χώρα μας είναι
πιστοποιημένες με ISO 22000? δεσμεύεται να πιστοποιήσει το σύνολο των δραστηριοτήτων
της.
2008: Η Coca-Cola HBC συμπεριλαμβάνεται στους Δείκτες βιωσιμότητας του Dow Jones
για πρώτη φορά . Έχει αποκτήσει τις επιχειρήσεις εμφιάλωσης της Coca-Cola, Socib νότια
της Ιταλίας. Έχει ξεκινήσει εξωτερική ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών μας . Δεσμεύεται
να ξεδιπλώσει περαιτέρω τη συμπαραγωγή θερμότητας και σταθμών παραγωγής ενέργειας
που θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 από τις δραστηριότητες εμφιάλωσης κατά περισσότερο
από 20 τοις εκατό.
2009: Η Coca-Cola HBC αποχωρεί από το Αυστραλιανό Χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει ένα
εργοστάσιο Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στη Ρουμανία.
2010: Η νέα εκπαίδευσης για την καταπολέμησης της διαφθοράς έχει προχωρήσει σε όλες
τις δραστηριότητές της. Έχει λάβει βραβεία ως καλύτερος εργοδότης που ο κόσμος
επέλεξε σε 16 χώρες.
2011: Το 2011, η Coca-Cola γιορτάζει 125 χρόνια στον «αναζωογονητικό» κόσμο. Έχει
ολοκληρώσει την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, διασφαλίζοντας ότι
το 100 τοις εκατό των λυμάτων της αντιμετωπίζονται. Όλα της τα εργοστάσια είναι
πιστοποιημένα με ISO 9001.
2012: Η Coca-Cola HBC βρίσκεται στη λίστα μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιριών στην

βιωσιμότητα Τροφίμων & Ποτών, σύμφωνα με τον Όμιλο FTSE, με βάση τα περιβαλλοντικά,
τα κοινωνικά και διακυβερνητικά κριτήρια. Ανακοινώνει την redomiciliation της ιθύνουσας
εταιρείας της στην Ελβετία και την πρόθεσή της να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του
Λονδίνου.
2013: Η Coca-Cola HBC επιτυγχάνει μια λίστα premium στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Έχει ολοκληρώσει μια προσφορά ανταλλαγής μετοχών. Είναι πρώτοι στην Ευρώπη και
δεύτεροι στον κόσμο ανάμεσα στις εταιρείες αναψυκτικών και ποτών, σύμφωνα με τους
δείκτες βιωσιμότητας του Dow Jones.
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3.3 Επισκόπηση της Αγοράς
Η αγορά της Coca- Cola HBC επεκτείνεται σε 28 χώρες και 3 ηπείρους. Αυτό είναι το
πιο διαφοροποιημένο αποτύπωμα στο σύστημα της Coca-Cola HBC. Η αγορά της Coca- Cola
HBC χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής22:
1) Established Markets
2) Developing Markets
3) Emerging Markets
Η κατανομή του όγκου σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

30%-Established Markets
19%-Developing Markets
51%-Emerging Markets

Διάγραμμα 2: Κατανομή του όγκου ανά τμήμα
Τώρα όσον αφορά την κατανομή των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε κάθε μία
από τις τρεις κατηγορίες φαίνονται παρακάτω:
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39%-Established Markets
17%-Developing Markets
44%-Emerging Markets

Διάγραμμα 3: Κατανομή των καθαρών εσόδων από πωλήσεις

3.3.1 Αναπτυγμένες Αγορές
Οι χώρες οι οποίες αποτελούν την συγκεκριμένη αγορά είναι οι εξής23:
Αυστρία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και
Ελβετία. Αυτές οι χώρες μοιράζονται μια παράδοση της πολιτικής και οικονομικής
σταθερότητας και παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά, αν μη τι άλλο, τα υψηλά επίπεδα
του κατά κεφαλήν διαθεσίμου εισοδήματος. Αυτή η ευημερία και η οικονομική ασφάλεια
υποστηρίζει την προσιτή τιμή των προϊόντων μας. Οι Αναπτυγμένες χώρες γενικά
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας των καταναλωτών. Υπάρχουν σημάδια
δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στον τομέα της λιανικής πώλησης - μια κρίσιμη
ένδειξη για τη μελλοντική ανάπτυξη του δικτύου. Μία μετατόπιση της ζήτησης προς την
εγχώρια κατανάλωση, είναι γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μείωση του διαθέσιμου
εισοδήματος, υποστηρίζοντας περαιτέρω την τάση αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενεργοποίηση
στα τελικά σημεία πώλησης είναι ένα βασικό σημείο εστίασης για το μάρκετινγκ και τις
προσπάθειες πώλησης. Η κατανομή του όγκου στις αναπτυγμένες χώρες παρουσιάζεται
παρακάτω:
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Established Markets Volume Breakdown(2015)
43%-ITALY

16%-GREECE

14%-AUSTRIA

12%-SWITZERLAND

12%-IRELAND

3%-CYPRUS

3%
12%

43%

12%

14%

16%

Διάγραμμα 4: Κατανομή του όγκου ανά Χώρα στις αναπτυγμένες αγορές
Από το 2008, οι συνολικές οικονομικές και εμπορικές συνθήκες έχουν σταδιακά
μειωθεί στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και, πιο πρόσφατα, στην Ιταλία. Η συνεχιζόμενη κρίση
του κρατικού χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη έχει σοβαρό αντίκτυπο
στις ανεπτυγμένες αγορές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από καθυστερήσεις και συσπάσεις του
πραγματικού ΑΕΠ, χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και εξάρσεις της ανεργίας. Αυτό
έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ζήτησης των καταναλωτών σε όλους τους τομείς.

3.3.2

Αναπτυσσόμενες Αγορές
Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στην συγκεκριμένη κατηγορία

είναι οι εξής24: Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία,
τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, Ενώ οι αναπτυσσόμενες αγορές
έχουν οικονομίες προσανατολισμένες στην αγορά, έχουν γενικά χαμηλότερο διαθέσιμο κατά
κεφαλήν εισόδημα από τις αναπτυγμένες αγορές μας. Επιπλέον, αυτές οι χώρες μπορούν να
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εκτεθούν σε περιόδους οικονομικής μεταβλητότητας. Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
οδηγήσει σε αυξημένη πολιτική σταθερότητα, καθώς οι χώρες όλο και περισσότερο είναι
σύμφωνες με τις αρχές, τους στόχους και τους κανονισμούς της ΕΕ.
Τα χρόνια πριν από το 2008 φανέρωσαν θετικές μακροοικονομικές συνθήκες σε αυτές τις
αγορές, με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ. Η επακόλουθη παγκόσμια οικονομική και
πιστωτική κρίση οδήγησε σε δραματική μείωση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Τέτοιες
περιόδους υψηλής οικονομικής μεταβλητότητας και διακυμάνσεις στο νόμισμα μπορούν να
έχουν μια πολύ σημαντική επίδραση στα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις. Οι χώρες αυτές,
επίσης, συνήθως εμφανίζουν χαμηλότερα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά μονάδα από ό, τι
οι πιο καθιερωμένες οικονομίες. Τέλος Οι καταναλωτές στις αγορές αυτές συνήθως
ενδιαφέρονται πιο συχνά για τις τιμές, από ό, τι στις αναπτυγμένες αγορές. Η κατανομή του
όγκου στις αναπτυσσόμενες αγορές παρουσιάζεται παρακάτω:
Developing Markets Volume Breakdown (2015)

6% 2%
6%

44%-ΠΟΛΩΝΙΑ
22%-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

7%
44%

13%-ΤΣΕΧΙΑ
7%-ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

13%

6%-ΚΡΟΑΤΙΑ
6%-ΣΛΟΒΑΚΙΑ
2%-ΣΛΟΒΕΝΙΑ
22%

Διάγραμμα 5: Κατανομή του όγκου ανά Χώρα στις αναπτυσσόμενες αγορές

3.3.3 Αναδυόμενες αγορές
Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος
είναι οι εξής25: Αρμενία, Λευκορωσία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), τη Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, τη
Νιγηρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Αυτές οι χώρες μοιράζονται
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σχετικά παρόμοια πολιτική και οικονομική αστάθεια, μαζί με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ζήτηση των καταναλωτών να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη
στις τιμές, καθιστώντας την προσιτή τιμή των προϊόντων της Coca-Cola HBC, ακόμη πιο
σημαντική. Οι χώρες αυτές ήταν οι πρώτες που επηρεάστηκαν από την παγκόσμια
οικονομική και πιστωτική κρίση του 2008. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο της
ανάκαμψης. Παρά το γεγονός αυτό, το ΑΕΠ εμφανίζεται σχετικά σταθερό και, σε ορισμένες
περιπτώσεις (π.χ. το 2012 και το 2013), υπήρξε ένας αισθητός βαθμός ανάπτυξης. Τα
ποσοστά ανεργίας, ωστόσο, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και τα νομίσματα εξακολουθούν
να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Η κατανομή του όγκου στις αναδυόμενες
αγορές απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Emerging Markets Volume Breakdown(2015)
35%

22%
14%
8%

8%

5%

4%

2%

1%

1%

Διάγραμμα 6: Κατανομή του όγκου ανά Χώρα στις αναδυόμενες αγορές
20, 21,22,23,24,25

http:// coca-colahellenic.com/

3.4 Οι Στρατηγικές της Εταιρίας
Η στρατηγική μας βασίζεται στις βασικές μας αξίες και σε τέσσερις στρατηγικούς
άξονες26: community trust, consumer relevance, customer preference και cost leadership.
1) Community trust (η απόκτηση εμπιστοσύνης από την κοινωνία): Η βιώσιμη
ανάπτυξη την εταιρία βασίζεται στην ανάπτυξη των κοινοτήτων της. Η εταιρία
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είναι απόλυτα δεσμευμένοι στη δημιουργία αξιών για τις τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιείται και χτίζει τη φήμη της ως ένας αξιόπιστος εταίρος και
μια δύναμη για θετική αλλαγή. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις και
η κοινωνία πρέπει να εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία βιώσιμων
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, να κάνουν τη διαφορά
και να δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας.
Στόχος της εταιρίας είναι να συνεργάζεται με τις κοινωνίες για να συνεχίσει να οικοδομεί
την εμπιστοσύνη τους: εμπιστοσύνη στα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα της, εμπιστοσύνη
στις δράσεις της και εμπιστοσύνη για το μέλλον. Με αυτό σαν γνώμονα, η εταιρία προσπαθεί
να είναι ανοιχτοί, διαφανείς και συνεργάσιμοι σε όλες της τις ενέργειες και στο ευρύ φάσμα
της επικοινωνία της.
2) Consumer relevance ( Η σχέση με τον καταναλωτή) : Η Coca-cola Hellenic για
να κερδίσει και να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού διαχειρίζεται
ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τις κορυφαίες μάρκες
αναψυκτικών στον κόσμο, που αξιοποιούν στρατηγικά τις ανάγκες της αγοράς.
Επιπλέον, συνεχίζει να παρουσιάζει καινοτόμα προϊόντα και συσκευασίες που
ανταποκρίνονται στον εξελισσόμενο τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις των
καταναλωτών. Στην αγορά, έχει ξεδιπλώσει μια ισχυρή στρατηγική για τους
καταναλωτές που ενισχύει την αύξηση των εσόδων και της επιτρέπει να
εκμεταλλεύεται αναξιοποίητες ευκαιρίες σε όλες τις αγορές που
δραστηριοποιείται.
3) Customer preference ( Προτίμηση καταναλωτών): Η Coca-cola Hellenic
οικοδομή τις επιτυχείς σχέσεις με τους πελάτες της γιατί είναι θεμελιώδης στην
επιτυχία της . Δουλεύει σκληρά για να εξασφαλίσει τις ανάγκες και την
ικανοποίηση πελατών. Στοχεύει να υπερβεί τις προσδοκίες από την άποψη της
παράδοσης και της εκτέλεσης για να είναι ο καλύτερος προμηθευτής, και
εργάζεται ως συνεργάτης στη δημιουργία της αξίας για να επιτύχει την καλύτερη
σχέση.
4) Cost leadership (Κόστος διοίκησης): H Coca-Cola Hellenic, διαχειρίζεται
αποτελεσματικά το κόστος το οποίο είναι ένα ουσιαστικό τμήμα της
μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για την ηγετική θέση στην αγορά και την
αειφόρο ανάπτυξη. Κόστος Ηγεσίας σημαίνει η δημιουργία μιας λιτής και
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οικονομικά αποδοτικής επιχείρησης η οποία είναι σε θέση να αξιοποιεί τις
συνέργειες και να συλλαμβάνει τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, με μέγιστη
απόδοση, ενώ βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της.

3.4.1 Το Στρατηγικό Πλαίσιο «Play to Win»
Η στρατηγική «Play to Win27» (2020 Play to Win Strategic Framework) βασίζεται στις
βασικές αξίες της Εταιρείας και σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες: στην κοινωνία (community trust),
στους καταναλωτές (consumer relevance), στους πελάτες (customer preference), και στη διαχείριση
του κόστους (cost leadership).

Έχοντας ως σλόγκαν το «Play to Win», μαζί με τους συνεργάτες της την The CocaCola Company, και βασικούς παράγοντες το ασυναγώνιστο ταλέντο και τη νοοτροπία
υψηλών επιδόσεων, στοχεύει να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της.

27

http://gr.coca-colahellenic.com/aboutus/Ourstrategicframew
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26

http:// www.coca-colahellenic.gr/Aboutus/Ourstrategicframewor/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η Χρηματοοικονομική ανάλυση CCHBC

4.1 Εισαγωγή
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων
του ομίλου Coca Cola H.B.C. με χρήση των σπουδαιότερων αριθμοδεικτών, καθώς και με
την χρήση της οριζόντιας και κάθετης ανάλυσης (βάσει ισολογισμού, Α/Χ). Η ανάλυση
αφορά τα σπουδαιότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου και την πορεία που αυτά
διαμόρφωσαν κατά την τελευταία πενταετία (2011-2015). Η χρηματοοικονομική ανάλυση
του ομίλου θα μας βοηθήσει να αποκομίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για την μέχρι
τώρα πορεία του ομίλου.

4.2 Επισκόπηση των λογιστικών αρχών
Η σημασία των λογιστικών αρχών που εφαρμόζεται από την εκάστοτε εταιρία έχει
ιδιαίτερη σημασία, γιατί πολλές φορές η διοίκηση της εταιρίας μπορεί να χρησιμοποιήσει με
τέτοιο τρόπο τις λογιστικές αρχές που να έχει σαν αποτέλεσμα να αποκρύψει σημαντικές
πληροφορίες που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία της. Η εταιρία Coca-cola H.B.C
χρησιμοποίει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ –
International Financial Reporting Standards – IFRS) για την κατάρτιση και παρουσίαση των
οικονομικών της καταστάσεων, τα οποία ήρθαν το 2006 για να εμπλουτίσουν Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και η εφαρμογή τους καθίσταται για τις επιχειρήσεις
υποχρεωτική και αφορά πλέον και επιχειρήσεις πέραν των εισηγμένων στο χρηματιστήριο.
Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να τηρούνται οι εξής
παραδοχές28 που σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ είναι οι εξής:
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 Αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται στη βάση της αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν η διοίκηση πρόκειται να προβεί σε
ρευστοποίηση της οικονομικής οντότητας ή σε παύση των εμπορικών της
συναλλαγών. Για την εκτίμηση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, η
οικονομική οντότητα θα πρέπει να εξετάσει και να λάβει υπόψη όλες τις
διαθέσιμες πληροφορίες σε βάθος χρόνου που εκτείνεται σε διάστημα,
τουλάχιστον, ενός έτους.
 Αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
Με εξαίρεση πληροφορίες που αφορούν τις ταμιακές ροές, οι οικονομικές
καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και
εξόδων.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά29 είναι οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες που
παρέχονται με τις οικονομικές καταστάσεις χρήσιμες στους χρήστες. Τα τέσσερα κύρια
ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία και η
συγκρισιμότητα.
1) Κατανοητότητα Οικονομικών καταστάσεων
Μία ουσιώδης ιδιότητα των παρεχόμενων με τις οικονομικές καταστάσεις
πληροφοριών είναι ότι αυτές γίνονται κατανοητές από τους χρήστες οι οποίοι
προϋποτίθεται ότι διαθέτουν μία γενική γνώση των επιχειρηματικών και
οικονομικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής καθώς και την θέληση να
μελετήσουν τις πληροφορίες με εύλογη επιμέλεια.
2) Συνάφεια Οικονομικών καταστάσεων
Οι πληροφορίες που παρέχονται με τις Οικονομικές καταστάσεις έχουν την
ιδιότητα της συνάφειας όταν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις των
χρηστών βοηθώντας αυτούς να εκτιμούν παρελθόντα, παρόντα ή μελλοντικά
γεγονότα ή να επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες εκτίμησης τους.
3) Αξιοπιστία Οικονομικών καταστάσεων
Οι πληροφορίες πρέπει να είναι αξιόπιστες δηλαδή να είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις. Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να
βασίζονται σε αυτές επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο το οποίο
υποτίθεται και αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν.
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4) Συγκρισιμότητα Οικονομικών καταστάσεων
Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να γνωστοποιείται σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση για όλες τις αριθμητικές πληροφορίες στις οικονομικές
καταστάσεις, εκτός εάν ένα Δ.Λ.Π επιτρέπει ή απαιτεί διαφορετικά. Οι
χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις οικονομικές
καταστάσεις μιας επιχειρήσεως δια μέσω του χρόνου καθώς και τις
οικονομικές καταστάσεις διαφόρων επιχειρήσεων για να εκτιμούν την σχετική
οικονομική θέση τους.
28

Νεγκάκης Ι. Χρήστος: Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Θεωρία

Και εφαρμογές (2015).
29

Σακέλλης Εμμανουήλ, Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με βάση το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο,

Εκδόσεις Σακέλλη, Αθήνα 2005.

4.3 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Παράλληλα με τους παραδοσιακούς επιχειρηματικούς κινδύνους, οι επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ο χρηματοοικονομικός
κίνδυνος περιγράφεται ως η πιθανότητα ένα συγκεκριμένο γεγονός να επηρεάσει αρνητικά
και αναπάντεχα την χρηματοοικονομική επίδοση ενός οργανισμού, είτε μειώνοντας την
καθαρή αξία ή τις εισροές κεφαλαίων, είτε επιδρώντας στα κέρδη του30.

4.3.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Συναλλαγματικός κίνδυνος31 συνδέεται με την επίδραση μη αναμενόμενων
μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξία μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα
ορίζεται ως η πιθανότητα άμεσων ή έμμεσων απωλειών στις χρηματοροές μιας επιχείρησης,
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, στα κέρδη της και κατ’ επέκταση στη
χρηματιστηριακή της αξία, η οποία προέρχεται από μη ευνοϊκές μεταβολές των
συναλλαγματικών ισοτιμιών. Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από διακυμάνσεις
συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφορικά με μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές,
αναγνωρισμένα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται
σε διαφορετικά νομίσματα από το λειτουργικό της νόμισμα. Η Εταιρεία συνάπτει συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος
του συναλλαγματικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των
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συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος έχουν ημερομηνίες λήξης
μικρότερες του έτους κατά τη λήξη της χρήσης και ως εκ τούτου τα κέρδη ή οι ζημίες από τις
πράξεις αυτές θα μεταφερθούν από το αποθεματικό αντιστάθμισης στα αποτελέσματα χρήσης
σε διάφορες ημερομηνίες κατά την επόμενη χρήση.
Η διοίκηση έχει υιοθετήσει ως πολιτική και απαιτεί από την Εταιρεία να διαχειρίζεται
τον συναλλαγματικό κίνδυνο έναντι στο λειτουργικό της νόμισμα. Για τη διαχείριση του
συναλλαγματικού κινδύνου που προέρχεται από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και από
αναγνωρισμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγματος, οι συναλλαγές των οποίων
πραγματοποιούνται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων
του Ομίλου. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές
συναλλαγές ή αναγνωρισμένες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις είναι εκφρασμένα σε νόμισμα
διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου του
τμήματος διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου είναι να
αντισταθμίζει από 25% έως και 80% των αναμενόμενων χρηματικών ροών των σημαντικών
συναλλαγών σε κάθε ξένο νόμισμα στους επόμενους δώδεκα μήνες. Η Εταιρεία προσδιορίζει
τα σχετικά συμβόλαια με το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών
κινδύνων του Ομίλου ως μέσα αντιστάθμισης εύλογης αξίας ή αντιστάθμισης ταμειακών
ροών.

4.3.2 Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίου32 μπορεί να οριστεί ως η απώλεια η οποία προέρχεται από
αλλαγές στις χρηματοροές και την αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ως
αποτέλεσμα αλλαγών στα επίπεδα των επιτοκίων. Η μεταβολή των επιτοκίων μπορεί να
αφορά είτε την μεταβολή της κλίσης της καμπύλης απόδοσης στην περίπτωση των σταθερών
επιτοκίων, είτε την μεταβολή των δεικτών με βάση τους οποίους μεταβάλλονται τα
κυμαινόμενα επιτόκια.
Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το
μακροπρόθεσμο δανεισμό. Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε
κίνδυνο στις ταμειακές ροές από διακυμάνσεις των επιτοκίων. Δεν υπάρχουν δάνεια με
σταθερό επιτόκιο. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014 τα δάνεια της Εταιρείας με
κυμαινόμενο επιτόκιο ήταν σε ευρώ.
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4.3.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος33 απορρέει από την αδυναμία μερικής ή ολικής εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων κάθε είδους αντισυμβαλλόμενου έναντι του οποίου υπάρχει απαίτηση.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στην περίπτωση που τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη αποτύχουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους την αναφορικά
με κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία των
περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό. Όταν παρέχεται πίστωση
στους πελάτες, η πιστοληπτική τους ικανότητα εκτιμάται συνήθως μέσω εξωτερικών
συνεργατών και ιστορικής εμπειρίας. Τα πιστωτικά όρια ορίζονται αναλόγως.
Αναφορικά με τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, πιστωτικός κίνδυνος
προκύπτει από την ενδεχόμενη αδυναμία των αντισυμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ή συμφωνίες. Ο μέγιστος
πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας για κάθε παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο είναι η
λογιστική αξία του παραγώγου. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικής αξίας παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία. Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιμα πραγματοποιούνται
κυρίως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα των οποίων η πιστωτική
διαβάθμιση είναι Β- (Fitch). Η Εταιρεία δεν διατηρεί τραπεζικές τοποθετήσεις
σημαντικού ύψους.

4.3.4 Κίνδυνος ρευστότητας
Η έννοια της ρευστότητας34 αναφέρεται σε επιχειρήσεις και αγορές. Από πλευράς
αγορών, η ρευστότητα συνδέεται με την ικανότητα των συμμετεχόντων να διεκπεραιώνουν
σε μικρό χρόνο συναλλαγές μεγάλου όγκου, χωρίς αυτές να έχουν σημαντική επίδραση στις
τιμές.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας, προκειμένου να διασφαλίσει
την επάρκεια διαθεσίμων προς κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
δεσμεύσεών της. Τραπεζικές υπεραναλήψεις και τραπεζικές
διευκολύνσεις, δεσμευμένες και μη, χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαχειριστεί ο
κίνδυνος αυτός.
Την τελική ευθύνη για τη διαχείριση ρευστότητας την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο έχει δημιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης ρευστότητας για την
εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και
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μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας και των λοιπών αναγκών
διαχείρισης ρευστότητας. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διατήρηση
επαρκών αποθεματικών, τραπεζικών και δανειοληπτικών μέσων,
διαθέσιμων τραπεζικών διευκολύνσεων, πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και με τη
συστηματική παρακολούθηση των προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών ροών.
30

Culp C., The Revolution in Corporate Risk Management: A Decade in Innovations in
Process and Products, Journal of Applied Corporate Finance, 2002.
31

Papaioannou M., Exchange Rate Risk Measurement and Management: Issues and
Approaches for Firms, IMF Working Paper, 2006 .
32

Γαλιάτσος Κ., Βασικές γνώσης επενδυτικής Τραπεζικής, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
Αθήνα, 2007.
33

Oldfield G. & Santomero A., The Place of Risk Management in Financial Institutions,
Wharton Financial Institutions Center, 1997.
34

Chollete L., Naes R. & Skjeltorp J., What Captures Liquidity Risk? A Comparison of trade
and order based liquidity factors, Norges Bank, Research Department, 2007.

4.3.5 Συμπέρασμα ανάλυσης κινδύνου
Μετά την ανάλυση των διάφορων κινδύνων με τους οποίους έρχεται αντιμέτωπος ο
Όμιλος, συμπεραίνουμε ότι ο Όμιλος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με πιθανές απειλές.
Παρατηρούμε όμως ότι η διοίκηση του Ομίλου έχει πάρει ορισμένα μέτρα προκειμένου να
αντιμετωπίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους. Ωστόσο γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο
συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου ενδέχεται να δημιουργήσουν
προβλήματα στον Όμιλο στο μέλλον.
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Πίνακας 3: Αξιολόγηση Βαθμού Επικινδυνότητας
Αξιολόγηση Βαθμού Επικινδυνότητας Κινδύνων για την Coca-cola HBC
Βαθμός Κινδύνου
Υψηλός
Κίνδυνος Ρευστότητας
Κίνδυνος Επιτοκίου
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Πιστωτικός Κίνδυνος

Μέτριος

Χαμηλός
!

!
!
!

4.4 Οριζόντια και κάθετη Ανάλυση
Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης35 των λογιστικών καταστάσεων είναι,
τόσο η μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε
δεδομένη χρονική στιγμή όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά. Οι κυριότερες μέθοδοι
που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι οι εξής:
1. Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος αναλύσεως (Vertical Analysis).
2. Διαχρονική ή οριζόντια μέθοδος αναλύσεως (Comparative Analysis).
3. Μέθοδος αναλύσεως των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσεως (Trend percentages).
4. Ανάλυση με αριθμοδείκτες (Ratio Analysis).
5. Εξειδικευμένες μέθοδοι, στις οποίες περιλαμβάνονται η ανάλυση του Νεκρού Σημείου,
ανάλυση με τη χρήση της παλινδρόμησης καθώς και η ανάλυση των μεταβολών της
οικονομικής θέσης της επιχείρησης. Στο παρών κεφάλαιο η ανάλυση θα γίνει με τη μέθοδο
της κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης και με τη βοήθεια των βασικότερων αριθμοδεικτών.

35

Ανδρέας Ι. Νικολάου: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (1999).
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4.4.1 Κάθετη ανάλυση- Ανάλυση κοινού μεγέθους ισολογισμού
Η συγκεκριμένη μέθοδος36 ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων έχει σχέση με την
κατάταξη και ομαδοποίηση των στοιχείων τους. Το είδος αυτό της ανάλυσης καλείται τυπική
ανάλυση και γίνεται προκειμένου να ταξινομηθούν τα διάφορα στοιχεία των λογιστικών
καταστάσεων για να είναι πιο εύκολη η μελέτη τους Η διαστρωματική ανάλυση
περιλαμβάνει την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων σε ποσοστά των συνολικών
μεγεθών του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Η διαστρωματική
ανάλυση περιλαμβάνει την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων σε ποσοστά των
συνολικών μεγεθών του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.

Πίνακας 4: Ισολογισμός κοινού μεγέθους της Coca-cola 3E
Ισολογισμός κοινού μεγέθους επί τις
% για τις περιόδους 2011 έως 2015

Σύνολο Ενεργητικού

2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%

100%

100%

100%

Σύνολο μη κυκλοφορούντων Ενεργητικού

89,4% 53,2% 59,3% 56,2% 54,9%

Σύνολο κυκλοφορούντων Ενεργητικού

10,5% 46,7% 40,6% 43,7% 45%

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

6,6%

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

21,6% 42,8% 44,5% 50%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

71,7% 30,6% 25,9% 20,1% 44%

26,4% 29,4% 29,7% 35,1%
20,7%

Από την παραπάνω ανάλυση κοινού μεγέθους μπορούμε να κάνουμε τις εξής
διαπιστώσεις:


Η Coca-cola 3E η οποία είναι μέλος του Ομίλου Coca-cola HBC είναι μία
επιχείρηση που στηρίζεται περισσότερο στα Πάγια στοιχεία της, αφού τα ποσοστά
των Πάγιων στοιχείων της ( 89,4%- 53,2%- 59,3%-56,2%-54,9%) είναι
μεγαλύτερα από εκείνα των κυκλοφοριακών στοιχείων( 10,5%-46,7%-40,6%-
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43,7%-45%) κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς δραστηριοποιείται στο
κλάδο εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών και διαθέτει μεγάλο αριθμό
εργοστασίων και εξοπλισμού.


Παρατηρώντας ακόμα τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων που ανέρχονται ανά
πενταετία σε ( 71,7%-30,6%-25,9%-20,1%-44%) συμπεραίνουμε ότι η εταιρεία
δεν είναι σε θέση να καλύψει τα πάγια στοιχεία της με τα ίδια κεφάλαια.
Αυτό αποτελεί πρόβλημα γιατί δε μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση του
κυκλοφορούντος ενεργητικού από τα ίδια κεφάλαια.



Επίσης παρατηρείται ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποπληρώνει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της πενταετίας και αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να υπάρχει θετικό κεφάλαιο κίνησης. Το θετικό αυτό κεφάλαιο
κίνησης υποδηλώνει την επάρκεια και σε ένα βαθμό, την ανεξαρτησία της
ύπαρξης των κυκλοφοριακών στοιχείων, σε ότι αφορά βέβαια, τον βραχυχρόνιο
δανεισμό και την δυνατότητα εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης
καθώς:
κυκλοφορούν ενεργητικό > βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

4.4.2 Κάθετη ανάλυση-Ανάλυση κοινού μεγέθους αποτελεσμάτων χρήσης
Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα σημαντικότερα στοιχεία των Α/Χ:
Πίνακας 5: Α/Χ κοινού μεγέθους για τα έτη 2011-15
Αποτελέσματα Χρήσης κοινού μεγέθους επί τις % για
τις χρήσεις 2011-2015
2011

2012

2013

2014

2015

Κύκλος Εργασιών

100%

100%

100%

100%

100%

Μικτό Αποτέλεσμα

36,4%

31%

28,1%

30,1%

32%

Κόστος Πωλήσεων

63,5%

68,9%

71,8%

69,8%

67,9%

ΚΠΤΦ (EBITDA)

0,81%

-2,86%

-2,6%

1,37%

2,7%

Κέρδη Μετά Φόρων

-6,2%

-7,9%

-6,7%

-2,7%

-0,99%
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Έπειτα από την μελέτη των Α/Χ με την ανάλυση κοινού μεγέθους μπορούμε να
διαπιστώσουμε το εξής:


Η δομή των αποτελεσμάτων χρήσης σε ΚΠΤΦ (EBITDA), και σε καθαρά κέρδη
αρχικά παρατηρούμε ότι υπάρχει μία πτωτική πορεία από το έτος 2011 στο 2012
αλλά από το 2013 και για τις επόμενα δύο έτη ακολουθεί ανοδική πορεία. Ποιο
συγκεκριμένα η πτωτική πορεία μέχρι το 2012 οφείλεται στο γεγονός ότι η
επιχείρηση, προήλθε από απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού και εμπορικού
κλάδου της άλλοτε Coca - Cola 3E σε έτερη εταιρεία του ομίλου, με ημερομηνία
μετατροπής του ισολογισμού την 31η Μαρτίου 2012. Επίσης παρατηρούμε ότι τα
ΚΠΤΦ για τα έτη 2014-2015 παίρνουν για πρώτη φορά θετικό πρόσημο διότι το 2014
η διεύρυνση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από βελτίωση του μεικτού περιθωρίου, που
οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη
συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, επέτρεψαν την καταγραφή κερδών προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικών αντίστοιχων
αποτελεσμάτων το 2013 (ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ).

36

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007). Χρηματοοικονομική
Ανάλυση επιχειρήσεων.

4.4.3 Οριζόντια ανάλυση- Ανάλυση τάσεως ισολογισμού
Η Οριζόντια χρηματοοικονομική ανάλυση37 των οικονομικών καταστάσεων
συντελείται με την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων, μιας οικονομικής μονάδας, για
μια σειρά ετών, για αυτό ονομάζεται και διαχρονική μέθοδος ανάλυσης. Η αξιολόγηση των
οικονομικών μεγεθών γίνεται σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη:
 των προηγούμενων ετών της ίδιας οικονομικής μονάδας
 άλλων ομοειδών μονάδων
 του μέσου όρου των αντιπροσωπευτικών μεγεθών του κλάδου ή
 συγκεκριμένων Πρότυπων μεγεθών
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κυριότερα μεγέθη του ισολογισμού στα οποία
βασίστηκε η συγκεκριμένη ανάλυση.
Πίνακας 6: Ισολογισμός σε ποσοστά τάσης της εταιρείας
Έτος
βάσης

Σύνολο Ενεργητικού
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
ενεργητικού
Σύνολο κυκλοφορούντων ενεργητικού
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Ισολογισμός ποσοστών τάσης

2011 2012
2013
2014
2015
100% 15,75% 13,15% 13,93% 14,72%
100% 9,38% 8,72% 8,76% 9,03%
100% 69,88% 50,82% 57,82% 63,03%
100% 63,15% 58,69% 62,67% 78,22%
100% 31,16% 27,02% 32,18% 14,12%
100% 6,73%

4,76%

3,92%

9,05%

Από την παραπάνω κατάσταση των δεικτών τάσης του ισολογισμού παρατηρούμε ότι:
 Ενεργητικό
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού μειώνεται το 2012 σε 69,88% και
εμφανίζει την χαμηλότερη τιμή του το 2013 σε 50,82% . Στη συνέχεια
ακολουθεί ανοδική πορεία για τα επόμενα δύο έτη.
Το σύνολο του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού παρουσιάζει πτωτική πορεία
τα έτη 2012-2013 εμφανίζοντας την χαμηλότερη τιμή του το 2013 σε 8,72%.
Στη συνέχεια για τα επόμενα δύο έτη ακολουθεί ανοδική πορεία.
 Παθητικό
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει μείωση από το 2012 μέχρι το 2014
όταν και παίρνει την μικρότερη τιμή του, στο 3,92% ενώ το 2015 αυξάνεται σε
9,05%.
Ο λογαριασμός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρουσιάζει αυξομειώσεις,
όπως ακριβώς και ο λογαριασμός των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.

~ 44 ~

4.4.4 Οριζόντια Ανάλυση-Δεικτών Τάσης Α/Χ

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης:

Πίνακας 7: Α/Χ σε ποσοστά τάσης της εταιρείας
Έτος

Αποτελέσματα Χρήσης ποσοστών τάσης

βάσης
2011

2012

2013

2014

2015

Κύκλος Εργασιών

100%

68,92%

77,4%

78,7%

76,8%

Μικτό Αποτέλεσμα

100%

58,6%

59,8%

64,9%

67,4%

Κόστος Πωλήσεων

100%

74,8%

87,5%

86,6%

82,2%

ΚΠΤΦ(EBITDA)

100%

-241%

-245%

132%

254%

Κέρδη Μετά Φόρων

100%

-87,1%

-83,2%

-34,3%

-12,2%

 Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται εν μέρει στις σημαντικά δυσμενείς
νομισματικές μεταβολές, και στην συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς, που
αντιμετωπίζει η εταιρεία τα τελευταία 5 χρόνια, λόγω της μείωσης της
καταναλωτικής ζήτησης. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε συνεχή μείωση με
χαμηλότερο ποσοστό το 2012 όταν και έφτασε το 68,92%

 Στα ΚΠΤΦ παρατηρείται μία μείωση μέχρι και το 2013 και στη συνέχεια οι
τιμές αυτές αυξάνονται, αυτό οφείλεται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο ότι
η εταιρεία προήλθε από απόσχιση και εισφορά του βιομηχανικού και εμπορικού
κλάδου της άλλοτε Coca - Cola 3E σε έτερη εταιρεία του ομίλου.

 Τα Κ.Κ λαμβάνουν όλα αρνητικές τιμές λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων
της εταιρείας.
37

ΝΙΑΡΧΟΣ, Α, ΝΙΚΗΤΑΣ, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων.
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4.5 Ανάλυση αριθμοδεικτών
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε τους σημαντικότερους
αριθμοδείκτες.


Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
Ο αριθμοδείκτης αυτός38 αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς αριθμοδείκτες και
δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Ο δείκτης αυτός
μετράει το περίσσευμα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες
υποχρεώσεις. Μπορούμε μα τον υπολογίσουμε αν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν
ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης.

ί

ή

ό

=

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικό
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας τόσο καλύτερη η θέση της
επιχείρησης από άποψη ρευστότητας. Αυτό δεν σημαίνει όμως εάν μια επιχείρηση έχει
υψηλό δείκτη γενικής ρευστότητας, ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις
της. Αναλυτικότερα αν ο δείκτης μίας επιχείρησης είναι:
1) < 1 τότε θεωρείται κακός δείκτης και υπάρχει πρόβλημα αφερεγγυότητας.
2) Αν κυμαίνεται στο 1-2 θεωρείται ικανοποιητικός.
3) 2-3θεωρείται ένας πολύ καλός δείκτης.
4) τιμές > 3 θεωρούνται πολύ υψηλές και δείχνει ότι η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί
αποδοτικά τα κεφάλαιά της.
Πίνακας 8: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας της εταιρίας
Δ.Γ.Ρ της εταιρείας coca-cola
3Ε

2011
1,6

2012
1,76

2013
1,38

2014
1,47

2015
1,28

Παρατηρούμε ότι δείκτης αν και έχει αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της πενταετίας
παραμένει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το
κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου είναι σε γενικές γραμμές «υγιές» και συνεπώς η
επιχείρηση είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων της με σχετική ευκολία. Από τις τιμές που προέκυψαν για την εταιρεία, η
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ρευστότητα ήταν πάντοτε θετική και αυτό σημαίνει πως η συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται
σε τέτοιο επίπεδο ρευστότητας που να μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα όρια ασφάλειας.


Αριθμοδείκτης Επενδυμένων Κεφαλαίων
Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου39 είναι ένας δείκτης ο οποίος ποσοτικοποιεί
το πόσο καλά μία εταιρία διαχειρίζεται το επενδυμένο της κεφάλαιο δημιουργώντας
ταμιακές ροές. Υπολογίζεται ως εξής:

ί

έ

ί

Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά Φόρων
(
)
=
έ
ή
Ύ
έ
ί

Τα λειτουργικά έσοδα προσαρμόζονται για να αντανακλούν ένα αποτελεσματικό ή
οριακό φορολογικό συντελεστή. Το ROIC χρησιμοποιεί το ύψος των επενδυμένων
κεφαλαίων ως παρονομαστή. Αυτή η διαδικασία γίνεται επειδή, σε αντίθεση με τις
αξίες της αγοράς που αντανακλούν τις προσδοκίες για το μέλλον σε αποδοτικές
αγορές, το ύψος του κεφαλαίου αντανακλά περισσότερο το ποσό του αρχικού
κεφαλαίου που επενδύθηκε για να δημιουργήσει μια επιστροφή.
Πίνακας 9: Δείκτης ROIC της εταιρίας
Δείκτης Επενδυμένων Κεφαλαίων

2011

2012

2013

2014

2015

6,56%

5,12%

5,56%

6,76%

6,94%

Από την ανάλυση του δείκτη παρατηρούμε πως ακολουθεί μία αυξητική πορεία από 5,56%
το 2013 αυξάνεται σε 6,76% την επόμενη χρονιά και το2015 σε 6,94%. Το 2012 είναι η
μοναδική χρονιά που ο δείκτης μειώνεται από 6,56% που ήταν το 2011 σε 5,12% το 2012.


Δείκτης Χρέους
Ο δείκτης40 αυτός μετράει το σύνολο των υποχρεώσεων ως ποσοστό του συνολικού
ενεργητικού, ή διαφορετικά δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού που έχει
χρηματοδοθεί μέσω των πιστωτών της εταιρίας και ο υπολογισμός του γίνεται με το
παρακάτω τύπο:
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ί

έ

=

Σύνολο Υποχρεώσεων
ύ
ύ

Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική
μόχλευση και ο κίνδυνος. Μια τιμή του δείκτη ίση με 0,5 θεωρείται μία καλή τιμή αφού η
αγορά πιστεύει ότι τα ίδια κεφάλαια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με τα ξένα κεφάλαια..
Μία τιμή του δείκτη μικρότερη του 0,5 δηλώνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των
πιστωτών. Μία τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 0,5 δηλώνει γενικά περιορισμένη
δανειοληπτική ικανότητα.

Πίνακας 10: Δείκτης χρέους

Δείκτης Χρέους

2011

2012

2013

2014

2015

0,28% 0,69% 0,74% 0,79% 0,56%

Από την ανάλυση του δείκτη παρατηρούμε ότι ακολουθεί αυξητική πορεία από το
0,28% το 2011 αυξάνεται τις επόμενες δύο χρονιές και φτάνει το 2014 σε 0,79%. Το
ο 2015 όμως παρατηρείται μία μείωση του δείκτη σε 0,56%. Τέλος παρατηρούμε ότι
σε όλη την διάρκεια της πενταετίας ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ του 0-1, αλλά τα έτη
2012-2014 ο δείκτης είναι σημαντικά αυξημένος με την επιχείρηση να έχει να
αντιμετωπίσει πιθανούς κινδύνου.



Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες
Κέρδη/Μετοχή (EPS)
Το EPS41 μετράει το κέρδος που είναι διαθέσιμο στους κατόχους των ιδίων
κεφαλαίων ανά βάση μετοχής δηλαδή το ποσό που μπορούν να λάβουν σε κάθε
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μετοχή που κατέχουν. Υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους
μετόχους από τον αριθμό των μετοχών. Ο τύπος είναι ο εξής:

ά έ

ά

ή(

)=

Καθαρά Κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους
ύ
ώ

Μέρισμα/Μετοχή (Dividends per share-DPS)
Μέρισμα ανά μετοχή (DPS)42 είναι το άθροισμα των δηλωθέντων μερισμάτων που εκδίδει η
εταιρεία για κάθε εξαιρετική μετοχή. Μέρισμα ανά μετοχή (DPS) είναι το σύνολο των
μερισμάτων που καταβάλλονται από μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των
προμερισμάτων και διαιρείται με τον αριθμό των υφισταμένων κοινών μετοχών που έχουν
εκδοθεί.

έ

ά

ή(

)=

Σύνολο Μερισμάτων
ύ
ώ

Σύνοψη Δεικτών:

Πίνακας 11: Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες
2011

2012

2013

2014

2015

EPS

0,71

0,52

0,61

0,81

0,77

DPS

0

0

0,40

0,35

0,36

Ο δείκτης EPS παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της
πενταετίας ωστόσο ένα θετικό στοιχείο που παρατηρείται είναι η μη ύπαρξη
αρνητικής τιμής που συνδυάζεται με τα θετικά αποτελέσματα του ομίλου. Ο δείκτης
DPS στα πρώτα δύο έτη είναι μηδενικός γιατί η εταιρεία δε προέβη σε διανομή
μερίσματος ενώ το 2013 η τιμή του βρίσκεται στο 0,40 και τον επόμενο χρόνο
ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ το 2015 αυξάνεται πάλι σε 0,36.
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4.6 Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης
Στην πράξη η έννοια του «κεφαλαίου κίνησης43» αναφέρεται στα χρηματικά ποσά που
ενδεχομένως δανείζεται η επιχείρηση από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες κ.λπ.), ή
εξοικονομεί από μη διανομή κερδών, ή συγκεντρώνει από αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της.
Σε κάθε περίπτωση, ο «δείκτης» Κεφάλαιο Κίνησης, όπως καταρτίζεται από τον συνδυασμό
στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού, είναι το σημείο που θα καθορίσει τα
δεδομένα για την λήψη της απόφασης χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η επιχείρηση
οφείλει να διατηρεί επαρκείς χρηματικούς πόρους για να πληρώνει τους λογαριασμούς που
εμφανίζονται. Όταν η επιχείρηση δεν τα καταφέρει στον τομέα αυτό σημαίνει ότι έχει
εξαντλήσει τη ρευστότητα της και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη χρηματοοικονομική
κατάσταση. Η μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης από το 2011-2015 παρουσιάζεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης
200.000.000
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-200.000.000
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Σ.Κ.Κ

2011
104.000.000

2012
-252.000.000

2013
86.000.000

2014
-134.000.000

Διάγραμμα 7: Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης

43

http://www.logecon.gr/
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2015
-622.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Προβλέψεις Οικ. Καταστάσεων

5.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούμε στις των προβλέψεις των οικονομικών
καταστάσεων για τα επόμενα χρόνια, βασιζόμενη στην χρηματοοικονομική μας ανάλυση και
από στοιχεία της ίδιας της εταιρίας. Οι προβλέψεις μας για την εταιρεία είναι:
1) Η συνέχιση της προστασίας του Περιβάλλοντος44 αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες δεσμεύσεις της εταιρίας. Προσπαθεί διαρκώς να ελαχιστοποιεί τις
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο φυσικό περιβάλλον και παράλληλα να το
προστατεύσει και να δώσει λύση σε ευρύτερα ζητήματα βιωσιμότητας.
2) Αύξηση της συμμετοχής της εταιρίας στις συνολικές εξαγωγές45 προϊόντων.
3) Η εταιρία θα , διευρύνει συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων46 της διατηρώντας
παράλληλα την υψηλή τους ποιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και
των καταναλωτών της, έτσι ώστε να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την
ανταγωνιστικότητα της .

5.2 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης της Εταιρείας
Για τον υπολογισμό του ρυθμού ανάπτυξης της εταιρίας θα βασιστούμε στα κέρδη ανά
μετοχή (EPS). Η σύγκριση της ιστορίας του EPS με την ιστορία των τιμών των μετοχών,
βοηθάει στο να καθοριστεί η πιο πιθανή μελλοντική κατεύθυνση της τιμής της μετοχής.

5.2.1 Επιλογή οικονομικού μεγέθους
Θα επιλέξουμε τα EPS των τελευταίων 5 ετών. Αυτό γίνεται λόγω του ότι η εταιρεία
ανήκει σε έναν καθαρά ανταγωνιστικό κλάδο και ένας υψηλός δείκτης ανάπτυξης EPS
δείχνει ότι η εταιρεία αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
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gEPS= Retention Ratio * ROE
όπου:
Retention ratio= Αναλογία των κερδών που μένουν στη επιχείρηση
ROE= Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων

44,46

www. Coca-colahellenic.gr

45

www.capital.gr

47

http://www.sharemarketschool.com/

5.2.2 Υπολογισμός Ρυθμού Ανάπτυξης EPS
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη EPS τη τελευταία πενταετία.

Πίνακας 12: Δείκτης EPS της εταιρείας από το 2011-2015

ΈΤΟΣ

Δείκτης EPS

2011

0,60

2012

0,52

2013

0,61

2014

0,81

2015

0,77

Growth multiple47 = 0, 77/0, 60=1,28
Συνεπώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι:
gEPS=5,06%
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Κεφάλαιο 6
Αποτίμηση της Εταιρείας Coca-Cola HBC

6.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό, θα γίνει η παρουσίαση της αποτίμησης της εταιρίας. Για την
αποτίμηση θα γίνει χρήση της μεθόδου των Προεξοφλημένων ταμειακών ροών (FCFF)
υπολογισμό της εύλογης αξίας της τιμής της μετοχής.

6.2 Προσδιορισμός των προεξοφλημένων ταμειακών ροών
Η ανάλυση με βάση την προεξόφληση ταμειακών ροών48 (Discounted cash flow) είναι
να υπολογίσει την παρούσα αξία των οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο
μέλλον. Αν οι επενδυτές γνωρίζουν την τωρινή αξία των μελλοντικών αποδόσεων, μπορούν
να βοηθηθούν στον προσδιορισμό του κατά πόσο η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής- ή άλλου
περιουσιακού στοιχείου- είναι φτηνή, δίκαιη ή ακριβή.
Είναι κεφαλαιώδους σημασίας να γνωρίζει κανείς την παρούσα αξία των
μελλοντικών αποδόσεων, καθώς είναι ίσης σημασίας με τη θεμελιώδη αξία του ενεργητικού.
Άλλωστε ο μόνιμος κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου (όπως η μετοχή) δεν λαμβάνει
τίποτα από αυτό (σε καθαρά οικονομικούς όρους) παρά μόνο τις μελλοντικές αποδόσεις που
αυτό θα παράγει. Η αξία, αν αποδοθεί με τους όρους των προεξοφλημένης ταμειακής ροής
υπολογίζεται βάσει της σύνθεση τριών στοιχείων: Το πρώτο στάδιο είναι ο προσδιορισμός
του ποιες αναμένεται να είναι οι μελλοντικές αποδόσεις. Το δεύτερο στάδιο είναι η
απομείωση της αξίας των αποδόσεων αυτών, προκειμένου να αποτιμηθεί και το γεγονός ότι
οι επενδυτές πρέπει να περιμένουν να προκύψουν αυτές, καθώς και ο κίνδυνος της μη
πραγματοποίησής τους. Το τρίτο στάδιο αφορά το κατά πόσον θα πρέπει να προστεθεί η
υπολειμματική αξία στον υπολογισμό του τρέχοντος κόστους. Η υπολειμματική αξία είναι
αυτό που απομένει στο τέλος μιας περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας έχει γίνει
υπολογισμός των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Μπορεί να συμβεί να μην υπάρχει
καθόλου υπολειμματική αξία αν το περιουσιακό στοιχεία πάψει να υπάρχει. Μπορεί επίσης
να συμβεί η εφαρμοζόμενη απομείωση της αξίας για την οποία έγινε λόγος παραπάνω να
μειώσει την τρέχουσα αξία έως ότου το νούμερο είναι απειροελάχιστο. Γίνεται όμως
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παραδεκτό ότι το περιουσιακό στοιχείο θα έχει υπολειμματική αξία και άρα αυτή πρέπει να
συνυπολογιστεί.

48

http://www.stocklearning.gr/lessons/special/lesson/48/i-proeksoflisi-tameiakon-roon.html

6.3 Κριτήρια επιλογής μεθόδου αποτίμησης
Η μέθοδος των προεξοφλημένων49 ταμειακών ροών επιλέχθηκε διότι αποτελεί μία
ευρέως διαδεδομένη μέθοδος λόγω των μεγεθών που χρησιμοποιούνται λόγω του ότι
προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης με βάσει την διαχρονική πορεία των μελλοντικών
καθαρών ταμειακών ροών. Δηλαδή με βάση την μέθοδο αυτή προσεγγίζεται σαν ένας
μηχανισμός παραγωγής << ταμειακών πλεονασμάτων >> χωρίς όμως να αγνοείται η
περιουσιακή της διάρθρωση.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι αποτιμά την αξία όλης της
επιχείρησης και όχι μόνο της περιουσίας, άρα οι ταμειακές ροές που σχετίζονται με το χρέος
δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη αναλυτικά αφού η αποτίμηση με βάση την FCFF
περιλαμβάνει ταμειακές ροές προ δανεισμού, ενώ οι ταμειακές ροές του χρέους θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την αποτίμηση μόνο της περιουσίας της επιχείρησης. Σε περιπτώσει όπου
η δανειακή εξάρτηση της επιχείρησης μεταβάλλεται σημαντικά από χρονική περίοδο σε
χρονική περίοδο, οι FCFF αποτελεί σημαντικό μέτρο εξοικονόμησης. Όμως παρόλα αυτά, ο
υπολογισμός της αξίας της επιχείρησης μέσω της χρήσης των FCFF απαιτεί πληροφορίες
σχετικά με το ποσοστό χρέους και τα επιτόκια για τον υπολογισμό του WACC.

6.4 Πορεία Μετοχής
Οι μετοχές της Coca-Cola HBC διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια Αθηνών και
Λονδίνου. Από της 24 Ιουλίου 2014, η Coca-Cola HBC AG ανακοινώνει την έξοδό της από
το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας το 2015:
Η εταιρία έχει μία διαφοροποιημένη μετοχική σύνθεση, με περισσότερα από τα δύο
τρίτα των υπό ελεύθερη διαπραγμάτευση μετοχών της να βρίσκονται στην κατοχή
θεσμικών επενδυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.
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Οι βασικοί μέτοχοι50 της εταιρίας είναι η Kar-Tess Holding (με έδρα το Λουξεμβούργο)
κατέχει το 23,2 του συνόλου των ονομαστικών μετοχών, και η The Coca-Cola
Company με ποσοστό 23,1% περίπου του συνόλου των ονομαστικών μετοχών της. Το
παρακάτω διάγραμμα, απεικονίζει τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας.

49

Rawley, T. and Benton, E. G., (2010) The Valuation Handbook: Valuation Techniques

from Today’s Top Practitioners, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NewJersey.
50

http://www.cocacolahellenic.com/investorrelations/shareholderinfo/Shareholderstru

cture.

Μετοχική σύνθεση

23,1%- The
Coca-Cola
Company
23,2%- Kar-Tess

53,7%- Άλλοι
Επενδυτές

Διάγραμμα 8: Βασικοί μέτοχοι της εταιρίας.
Ακόμα παρουσιάζεται και η αναλυτική κατάσταση των μερισμάτων που δόθηκαν στους
μετόχους.
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Πίνακας 13: Καταβολή Μερισμάτων (DIV) από την CCHBC
Έτος

Μέρισμα σε ευρώ ανά μετοχή

2009

0,28

2010

0,30

2011

-

2012

-

2013

0,34

2014

0,35

2015

0,36

Επίσης, παρουσιάζεται και η πορεία της τιμής της μετοχής της Coca-Cola HBC σε
σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη για τα έτη 2011-2016 στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 9: Πορεία τιμής μετοχής σε σύγκριση με τον Γ/Δ.

Επίσης, παρατίθενται και βασικές πληροφορίες για την μετοχή.
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Πίνακας 14: Βασικά στοιχεία μετοχής.
Όγκος

19.994

Τζίρος

401.462 €

Κεφαλαιοποίηση

7.333.282.224 €

Υψηλό 52 εβδομάδων

23,16

Χαμηλό 52 εβδομάδων

16,00

Αριθμός μετοχών

365.203.298

6.5 Υπολογισμός Μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου
WACC51, ή μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, είναι ένα οικονομικό μέγεθος που
χρησιμοποιείται για να μετρήσει το κόστος του κεφαλαίου σε μια επιχείρηση. Συχνά
χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα προεξοφλητικό επιτόκιο για ένα χρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα. Το WACC χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται σε ένα μοντέλο αποτίμησης DCF. Για τον προσδιορισμό του WACC θα
χρησιμοποιήσουμε τη μεθοδολογία του καθηγητή Aswath Damodaran52 σύμφωνα με τον
οποίον ο τύπος που λάβουμε υπόψη είναι:
WACC= rd*(1-TC)*D/C+re*E/C
όπου:
rd= Το κόστος των ξένων κεφαλαίων
re= Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
TC= Ο φορολογικός συντελεστής
D= Ο δανεισμός
E= Τα ίδια κεφάλαια
C= Ίδια κεφάλαια + Δανεισμό
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6.6 Υπολογισμός Ρυθμού Ανάπτυξης
Στο σημείο αυτό, θα γίνει προσπάθεια να γίνει πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης (growthg). Η εταιρεία το 2015 αλλά πολύ περισσότερο από το 2016 μπαίνει σε έναν μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα όπου αναμένει ότι οι βελτιούμενες μακροοικονομικές και εμπορικές συνθήκες θα
υποστηρίξουν την αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείτε
κατά την περίοδο μέχρι το 2020. Η προαναφερθείσα βελτίωση των μακροοικονομικών και
εμπορικών συνθηκών, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της,
ενισχύουν τις προσδοκίες της για επιτάχυνση των αποτελεσμάτων της σε μεσοπρόθεσμο
ορίζοντα. Έτσι εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015= 3,5% 2016= 4%
2017=4,5% 2018=5% 2019=5,5% και με σταθερή ανάπτυξη 4,5% στο διηνεκές.

51

http://www.wallstreetoasis.com/

52

Aswath Damodaran: Methodology and results of the calculation of weighted

average cost of capital 2008

6.6.1 Υπολογισμός των ελεύθερων ταμειακών ροών
Για τον προσδιορισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα χρησιμοποιήσουμε τα
παρακάτω μεγέθη:
1) g = θα χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα 4 έτη με ρυθμό αυξανόμενο κατά 0,5%ανά
έτος και με σταθερό ρυθμό 4,5% στο διηνεκές.
2) θα χρησιμοποιηθεί στο διηνεκές (4,5% για το 2020). Τα υπόλοιπα μεγέθη θα
μεταβάλλονται κατά 0,5% ανά έτος για τη τετραετία και με 4% για το τελευταίο έτος,
ο φορολογικός συντ. είναι 29%. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η FCFF της
εταιρείας.
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Πίνακας 15: Υπολογισμός της FCFF της COCA-COLA HBC
Σε εκ.€
EBIT
Φόρος εις.
ΝΟΡΑΤ
Κεφ. δαπάνες
Αποσβέσεις
Μετ. κεφ κίνησης
FCFF

2015
418,2
121,2
296.9
151,7
340,2
30,0
455,4

2016
434,9
126,1
308,8
157,7
353,80
31,2
473,7

2017
454,4
131,7
322,7
164,8
369,7
32,6
495

2018
477,12
138,36
338,36
173,04
388,1
34,2
519,6

2019
503,36
145,9
357,4
182,05
409,4
36
548,3

Διηνεκές
526,01
152,5
373,5
190,7
427,8
37,62
573

6.6.2 Υπολογισμός του κόστους των ιδίων κεφαλαίων
Αρχικά θα γίνει ο υπολογισμός του κόστους των ιδίων κεφαλαίων και θα
χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο CAPM53 (μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων), θα
γίνει χρήση του παρακάτω τύπου:
re= rf+b*(rm-ff)
όπου:
rf = Η απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate)
rm-rf = Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium)
b = Ο συστηματικός κίνδυνος
Σαν ακίνδυνο θα χρησιμοποιήσουμε την απόδοση 10ετούς ομολόγου το μήνα Δεκέμβριο
2015 από τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος54 σύμφωνα με τα οποία η απόδοση αυτή ήταν
8,21% Ως risk premium θα ακολουθήσουμε τη μεθοδολογία του καθηγητή Damodaran
σύμφωνα με τον οποίο θα βρούμε το κίνδυνο μιας ώριμης αγοράς και θα προσθέσουμε το
spread της Ελλάδας. ERP of a country = Default spread of mature market premium+
country’s risk premium. Για τον υπολογισμό αυτού του τύπου χρησιμοποιήσαμε στοιχεία
από το site του καθηγητή Damodaran55 έτσι ο κίνδυνος της αγοράς των Η.Π.Α είναι 0 και το
spread της Ελλάδας 11,08% συνεπώς το risk premium είναι 11,08%. Για τον υπολογισμό του
beta εκτελέσαμε γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις της μετοχής για τη
5ετία και τις αποδόσεις του γενικού δείκτη για τα έτη αυτά, τα αποτελέσματα της

~ 60 ~

παλινδρόμησης βρίσκονται στο τέλος της εργασίας και σύμφωνα με αυτά το beta = 0,5373.
Συνεπώς το re = 14,16%.

53
54
55

Robert Alan Hill: The Capital Asset Pricing Model
http://www.bankofgreece.gr/
http://aswathdamodaran.blogspot.gr/

6.6.3 Υπολογισμός κόστος δανεισμού
Για τον προσδιορισμό του κόστους δανεισμού θα χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο των
πέντε ετών. Ο μέσος όρος θα αποτελείται από τόκοι/δάνεια του κάθε έτους. Στο παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έτος σε έτος.
Πίνακας 16: Υπολογισμός του κόστους δανεισμού της εταιρείας

Σε εκ.€

2015

Τόκοι & λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα= 4,2
Καθαρός Δανεισμός= 41,9
Κόστος Δανεισμού= 4,2/41,9= 10,02%

Έτσι έχοντας όλα τα μεγέθη μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του μέσου
σταθμικού κόστους, συνεπώς αντικαθιστώντας τα ποσά και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο
φορολογικός συντελεστής είναι 29% καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι
WACC=12,3%.

6.6.4 Υπολογισμός υπολειμματικής αξίας (Terminal Value)
Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας θα χρησιμοποιήσουμε το Gordon
Growth Perpetuity model56καθώς υποθέτουμε ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης θα συνεχιστεί
με σταθερό ρυθμό 4% μετά το 2019. Έτσι ο τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι:
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TV=
Συνεπώς γνωρίζοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές στο Διηνεκές καθώς και τα υπόλοιπα
μεγέθη μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό της TV. Αντικαθιστώντας τα μεγέθη
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι TV=7346,2

6.6.5 Προσδιορισμός αξίας εταιρείας βάση προεξοφλημένων ταμειακών
ροών και υπολειμματικής αξίας
Για τον προσδιορισμό της αξίας της εταιρείας θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις
ταμειακές ροές και την υπολειμματική αξία χρησιμοποιώντας σαν συντελεστή
προεξόφλησης το WACC.
Πίνακας 17 : Υπολογισμός της αξίας της εταιρείας
Σε εκ. €

2016

2017

2018

2019

TV

FCFF

473,7

495

519,6

548,3

7346,2

Συντ.

0,890

0,792

0,706

0,628

0,628

Παρούσα αξία

421,6

392,04

366,8

344,3

4613,4

Σύνολο Π.Α

6138,1

προεξόφλησης.

Ο αριθμός μετοχών της COCA-COLA HBC σε κυκλοφορία 31/12/2015 ήταν 365.203.298.
Επομένως η πραγματική αξία της μετοχής της εταιρείας μπορεί να βρεθεί αν διαιρέσουμε την
εκτίμησή μας με το σύνολο των μετοχών. Επομένως η εύλογη αξία της εταιρείας είναι:
6138,1/365.203.298 = 16,8€, ενώ η τιμή με την οποία διαπραγματεύεται στο Χ.Α είναι 20,6€.
56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Συμπεράσματα
Η αποτίμηση των επιχειρήσεων αποτελεί μία πολύ σημαντική διαδικασία για τον
προσδιορισμό της αξία τους. Η εκτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης θεωρείται πολύ
σημαντική στην πραγματοποίηση ή μη μιας εξαγοράς, συγχώνευσης. Για την επίτευξη ενός
ακριβή προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης η διεξαγωγή σωστών προβλέψεων, η
ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων της εξεταζόμενης εταιρίας και τέλος η σωστή
επιλογή της κατάλληλη μεθόδου και η σωστή εφαρμογή της αποτελούν την βάση. Πολλοί
αναλυτές υποστηρίζουν πως για να γίνει σωστά η αποτίμηση μίας εταιρίας, πρέπει να
χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο μέθοδοι, έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η αξία της
επιχείρησης. Κατά την διαδικασία της αποτίμησης σχεδόν όλες οι μέθοδοι χρησιμοποιούν
έναν συντελεστή προεξόφλησης. Επίσης, η διαδικασία της αποτίμησης μιας επιχείρησης είναι
μία δύσκολη διαδικασία που δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί χωρίς τα απαραίτητα
συστήματα καθώς για να γίνει απαιτείται η χρήση των κατάλληλων λογιστικών
προγραμμάτων . Τώρα όσον αφορά για τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την
εφαρμογή της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών για την εταιρεία CCHBC, φαίνεται
ότι η αναμενόμενη τιμή της μετοχής της για το 2015 προβλέπεται να ανέλθει στα €16,8, ενώ
η τιμή που διαπραγματεύεται η μετοχής της CCHBC στο Χ.Α είναι 20,6.
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Αποτελέσματα Παλινδρόμησης
ΈΞΟΔΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Στατιστικά παλινδρόμησης
Πολλαπλό R

0,483415591

R Τετράγωνο

0,233690634

Προσαρμοσμένο R
Τετράγωνο
Τυπικό σφάλμα

0,232768481
0,020515514

Μέγεθος δείγματος

833

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ
βαθμοί ελευθερίας
Παλινδρόμηση

SS

MS

1

0,106660349

0,106660349

Υπόλοιπο

831

0,349756526

0,000420886

Σύνολο

832

0,456416875

Συντελεστές
Τεταγμένη επί την αρχή
Μεταβλητή X 1

Κατώτερο 95%

Τυπικό σφάλμα

t

F
253,4184302

τιμή-P

-0,000234857

0,000710879

-0,330374963

0,74119993

0,537319695

0,03375764

15,91912153

5,32001E-50

Υψηλότερο 95%

Κατώτερο 95,0%

Υψηλότερο 95,0%

-0,001630187

0,001160473

-0,001630187

0,001160473

0,471131706

0,603652233

0,471131706

0,603652233
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Σημαντικότητα F
5,32001E-50

