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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο τομέας των πετρελαιοειδών δέχτηκε ισχυρό πλήγμα τα χρόνια της κρίσης 

τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης, όσο και σε επίπεδο φορολογίας. Η συνεχής 

συρρίκνωση του Α.Ε.Π. της χώρας και η αύξηση των φορολογικών συντελεστών που 

αφορούν την κατανάλωση καυσίμων οδήγησε κάποιους από τους μεγαλύτερους 

ομίλους σε ζημίες, ειδικότερα το 2013 και 2014. Ωστόσο, κάποιες από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο δεν έπαψαν να 

επενδύουν, να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε άλλους τομείς και να 

στρέφονται σε στρατηγικής σημασίας συνεργασίες με το χώρες του εξωτερικού. 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την συγκριτική αποτίμηση δυο εκ 

των μεγαλύτερων ομίλων στο χώρο των πετρελαιοειδών, του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

και Ελληνικά Πετρέλαια, χρησιμοποιώντας μια σειρά από χρηματοοικονομικούς 

αριθμοδείκτες. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογήσει μια σειρά 

από στοιχεία όπως τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα, την 

επένδυση και την κεφαλαιακή διάρθρωση των δυο ομίλων, προκειμένου να αναδείξει 

ποιος από τους δυο καταφέρνει να ανταπεξέλθει πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά 

στις προκλήσεις της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και παράλληλα να αποτιμήσει 

την αξία των μετοχών βάσει προεξόφλησης των ταμειακών ροών, προκειμένου να 

εκτιμήσουμε την αξία των μετοχών των δυο ομίλων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι όμιλοι Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ) και Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι 

δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης 

πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετούν με ένα ευρύ φάσμα 

αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί στους κύριους 

στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας. Οι συνεχείς προκλήσεις και η αβεβαιότητα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθιστούν την 

προσπάθεια αποτίμησής τους ουσιώδη και καθοριστική.  

Παρά το ασταθές οικονομικό, πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον της 

Ελλάδος, οι δύο όμιλοι συνεχίζουν τις προσπάθειες να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα 

από μια σειρά εξαγορών, νέων συνεργασιών, επεκτάσεων και μέσω της 

εξωστρέφειας, προκειμένου να διεισδύσουν σε νέες αγορές, να προσθέσουν νέα 

προϊόντα στον χαρτοφυλάκιό τους και να κερδίσουν ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς. Δυστυχώς, τα έτη 2013 και 2014, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, 

οι αυξημένοι φόροι κατανάλωσης (ΕΦΚ και ΦΠΑ), η αυστηρή εισοδηματική 

πολιτική και η αύξηση της ανεργίας διατήρησαν τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες στην 

αγορά. 

Η αγορά πετρελαιοειδών κατέγραψε από το 2013 περαιτέρω μείωση ζήτησης, 

η οποία εκτιμάται με βάση τα τελευταία στοιχεία περίπου σε 15% σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο ενώ σωρευτικά έχει μειωθεί κατά 50% σε σύγκριση με τα 

επίπεδα πριν την οικονομική κρίση. Βασικός μοχλός υπήρξε η μεγάλη μείωση 

ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης (-54% σε σχέση με το 2012), λόγω της εξίσωσης 

του ΕΦΚ των πετρελαίων θέρμανσης και κίνησης, αλλά και η συνεχιζόμενη πτώση 

της ζήτησης για βενζίνη (-8%). Η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης ξεκίνησε από το 

β΄ εξάμηνο του 2015 και μετά. Οι δυο όμιλοι αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις και 

ταυτόχρονα αυξημένο λειτουργικό κόστος (υψηλότερο κόστος δανεισμού, αυξημένο 

κόστος τροφοδοσίας αργών πετρελαίων), κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα καθώς και λόγω της πολιτικής αστάθειας. 

 

Μεθοδολογία 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προβούμε στην συγκριτική ανάλυση 

δυο μεγάλων ομίλων στον τομέα των πετρελαιοειδών, του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και 
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του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, χρησιμοποιώντας τη σχετική αποτίμηση με τη 

βοήθεια μιας σειράς χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι εξετάζουν τη 

ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση και 

τις επενδύσεις των ομίλων και την αποτίμηση εταιρικής αξίας βάσει της μεθόδου 

προεξόφλησης των λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών  

Παρά το γεγονός ότι η εργασία μας αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση που 

ασχολείται με ένα πραγματικό πρόβλημα, θα στηριχθούμε σε επίσημα δημοσιευμένα 

στοιχεία των ισολογισμών των δυο ομίλων (ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και δελτία 

τύπου), καθώς θα χρειαστεί να προβούμε σε μια σειρά από υποθέσεις και παραδοχές, 

οι οποίες θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τη μέθοδο που επιλέξαμε.  

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε κάποια πράγματα γύρω από 

την αξία της επιχείρησης και την αποτίμηση των εταιρειών, θα κάνουμε μια ιστορική 

ανασκόπηση και θα αναφερθούμε σε κάποιους μύθους γύρω από την αποτίμηση, 

όπως και τη σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα 

επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης, θα 

εξετάσουμε κάποιους από τους πιο σημαντικούς δείκτες της συγκριτικής αποτίμησης 

και θα αναφερθούμε στη μέθοδο αποτίμησης βάσει προεξόφλησης των ταμειακών 

ροών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε κάποια στοιχεία του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος της χώρας και του κλάδου των πετρελαιοειδών. Στο τέταρτο και 

πέμπτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια στοιχεία που αφορούν του 

ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΕΛ.ΠΕ, όπως την περιγραφή του ομίλου, ένα σύντομο 

ιστορικό, μια ανάλυση περιβάλλοντος, την τρόπο αντιμετώπισης των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και την πορεία της μετοχής τους. Στο έκτο κεφάλαιο 

υπολογίσουμε μια σειρά από αριθμοδείκτες και στο έβδομο κεφάλαιο θα 

καταγράψουμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνάς μας. 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

προέρχονται κατά κύριο λόγο από πολλές και αξιόπιστες πηγές, οι οποίες είναι οι 

εξής: 

• Οι Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις, τα Δελτία Τύπου και μια σειρά 

πληροφορίες που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα των ομίλων 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και Ελληνικά Πετρέλαια 
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• Οι αναλύσεις σχετικά με κάποια μακροοικονομικά μεγέθη από αξιόλογους 

φορείς, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η Κεντρική Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

1.1. Η Αξία της Επιχείρησης 

Η Αξία μιας επιχείρησης είναι η συνολική αξία όλης της επιχείρησης με βάση 

τις προσδοκίες για κέρδη, ταμειακές ροές κ.ο.κ. και συνδέεται με την λειτουργία της 

επιχείρησης και τις μελλοντικές της αποδόσεις (Λαζαρίδης, 2005). Σκοπός κάθε 

επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της και κατ’ επέκταση των 

κερδών και του πλούτου των μετόχων. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να 

υπολογιστεί η αξία μιας επιχείρησης ανάλογα με την οικονομική της κατάσταση και 

τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν.  

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η έννοια «αξία» της επιχείρησης 

συγχέεται με την «τιμή» της επιχείρησης. Η έννοια της «αξίας» αναφέρεται στο 

σύνολο του μετοχιού κεφαλαίου μιας επιχείρησης σε συνάρτηση με τις μελλοντικές 

αποδόσεις που προσδοκά ότι θα έχει προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

επενδυτών και των μετόχων. Από την άλλη πλευρά η «τιμή» αναφέρεται στο ποσό 

που συμφωνείται ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν αγοραστή κατά τη διάρκεια μιας 

εξαγοράς ή πώλησης ή μεταβίβασης μιας επιχείρησης.  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης 

είναι (Λαζαρίδης, 2005): 

• Ο πληθωρισμός 

• Η ρευστότητα της αγοράς 

• Τα επιτόκια  

Οι προαναφερθέντες παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτίμησης 

της αξίας των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, καθώς 

οποιαδήποτε μεταβολή στα επιτόκια ή τον πληθωρισμό έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

τιμή της μετοχής και την αξία της επιχείρησης. Σύμφωνα με τονFisher(1981),υπάρχει 

μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στην αξία της επιχείρησης, της πορείας των τιμών των 

μετοχών και των μακροοικονομικών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι μεταβολές του πληθωρισμού και των επιτοκίων ασκούν τις ίδιες 

επιδράσεις στην πορεία της αξίας της επιχείρησης και την τιμή των 

μετοχών, καθώς όταν αυξάνονται μειώνονται η αξία της επιχείρησης και η 
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τιμή των μετοχών, ενώ όταν μειώνονται, αυξάνεται η αξία της επιχείρησης 

και των τιμών των μετοχών. 

• Οι μεταβολή της ρευστότητας δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο την αξία 

της επιχείρησης και την τιμή των μετοχών, καθώς όσο αυξάνεται, 

αυξάνεται και η αξία της επιχείρησης, όπως και η τιμή των μετοχών και το 

αντίστροφο. 

Η αξία της επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη λήψη 

επιχειρηματικών και οικονομικών αποφάσεων μιας μεγάλης σειράς ενδιαφερομένων, 

οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι εξής (Λαζαρίδης, 2005): 

1. Οι επιχειρηματίες, προκειμένου να λάβει σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την 

πορεία της επιχείρησης, όπως εξαγορές ή συγχωνεύσεις 

2. Οι δανειστές της επιχείρησης προκειμένου να προσδιορίσουν τους όρους 

χορήγησης δανείου 

3. Οι πελάτες προκειμένου να εμπιστευτούν την εταιρεία και να πειστούν ότι θα 

συνεχίσει να τους παρέχει τις υπηρεσίες της 

4. Οι προμηθευτές προκειμένου να διαμορφώσουν μια πολιτική πίστωσης 

5. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να προσδιορίσουν 

το επίπεδο του μισθού που θα διεκδικήσουν 

6. Οι μέτοχοι προκειμένου να αξιολογήσουν αν μια επένδυση τους συμφέρει ή 

όχι 

7. Οι οικονομικοί διευθυντές της επιχείρησης προκειμένου να χαράξουν την 

κατάλληλη πολιτική που θα οδηγήσει στην αύξηση της αξίας της 

8. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προκειμένου να προσδιορίσουν τους στόχους κάθε 

τμήματος και των μέτρων αξιολόγησής του 

9. Οι εξωτερικοί ελεγκτές προκειμένου να ταυτοποιήσουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα και τους στόχους της επιχείρησης, επενδυτικού κοινού με 

στόχο την προστασία του  

10. Η εφορία προκειμένου να προσδιορίσει το ύψος της φορολογητέας ύλης και 

την αξία εκκαθάρισης 

11. Η ευρύτερη κοινωνία προκειμένου να προσδιορίσει την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη της επιχείρησης 
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1.2. Τι είναι Αποτίμηση 

Αποτίμηση είναι η πράξη ή διαδικασία προσδιορισμού της αξίας μιας 

επιχείρησης ή ενός τμήματός της. Σύμφωνα με τους Λαζαρίδη & Παπαδόπουλο 

(2010), η «αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα 

οποία τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται 

στον Ισολογισμό και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης». Οι βασικότεροι 

λόγοι που καθιστούν την αποτίμηση μια καθημερινή και πολύ σημαντική διεργασία 

είναι οι εξής (Λαζαρίδης, 2005): 

• Στον προσδιορισμό της αξίας των ιδιωτικών μη εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών επιχειρήσεων 

• Στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης που πρόκειται να εξαγορασθεί 

ή να συγχωνευθεί 

• Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

• Στην προσέλκυση κεφαλαίων 

• Στον προσδιορισμό του ύψους των αμοιβών των στελεχών και των 

εργαζομένων της επιχείρησης 

Αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς 

συλλέγει και επεξεργάζεται μια σειρά από οικονομικά και μακροοικονομικά στοιχεία. 

Κατά συνέπεια, η αποτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής των προβλέψεων σε μια 

εκτίμηση για την αξία της επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου 

(Palepu et al., 2004). 

Ουσιαστικά η αποτίμηση είναι μια διαδικασία που αποσκοπεί στην εξαγωγή 

μιας συγκεκριμένης τιμής της μετοχής μιας επιχείρησης και οδηγεί στα εξής τρία 

σενάρια: 

• Η μετοχή έχει μια δίκαιη τιμή, όταν η αγοραία αξία είναι ίση με την 

υπολογιζόμενη 

• Η μετοχή είναι υποτιμημένη, όταν η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη της 

υπολογιζόμενης 

• Η μετοχή είναι υπερτιμημένη, όταν η αγοραία αξία είναι υψηλότερη της 

υπολογιζόμενης 

Η οικονομική αξία της επιχείρησης μπορεί να εκτιμηθεί από τις μελλοντικές 

ταμειακές ροές ή από την τρέχουσα λογιστική αξία της επιχείρησης (λογιστική αξία 

ίδιων κεφαλαίων) και τη μελλοντική αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Συνεπώς, 
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η περαιτέρω ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων μιας επιχείρησης μας δίνει τις 

κατάλληλες πληροφορίες για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν την 

κατανομή των οικονομικών πόρων μέσα στην οικονομία. Ειδικότερα, ενδιαφέρεται 

για την εκτίμηση του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης σε μια 

επιχείρηση. 

 

1.3. Ιστορική Ανασκόπηση 

Η έννοια της «εσωτερικής αξίας» της επιχείρησης και η σχέση της με την 

αγοραία τιμή εμφανίζεται για πρώτη φορά από τον Williams (1936). Στο βιβλίο του 

“The Theory of Investment” περιγράφει μια ολοκληρωμένη διατύπωση της μεθόδου 

εκτίμησης της εταιρικής αξίας βάση της προεξόφλησης των μελλοντικών 

χρηματοροών που θα λάβουν οι μέτοχοι, δηλαδή τα μερίσματα. Ο Gordon (1959)θα 

συνεχίσει τη σκέψη του Williams δημοσιεύοντας ένα άρθρο σχετικά με τα μερίσματα, 

τα κέρδη και τις τιμές των μετοχών, όπου θεωρεί ως χρηματοροή όχι μόνο τα 

μερίσματα των μετόχων, αλλά και τα κέρδη της επιχείρησης. Θεωρώντας ότι το 

υπόδειγμά του επεκτείνεται στο άπειρο εισήγαγε ένα σταθερό ρυθμός ανάπτυξης (g) 

ως μέρος μιας διηνεκούς ράντας, ο οποίος χρησιμοποιείται έως και σήμερα σε 

διάφορες παραλλαγές (Gordon Growth Model). 

Οι Graham et al (1934) εισήγαγαν μια πιο συντηρητική προσέγγιση 

υποστηρίζοντας ότι μακροπρόθεσμα το πιο σημαντικό στοιχείο που καθορίζει την 

πραγματική αξία μιας μετοχής είναι το μέσο αναμενόμενο κέρδος και ειδικότερα η 

ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη που θα διατηρούνται και δεν θα είναι 

ευμετάβλητα. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση μιας προσέγγισης που κύρια 

φιλοσοφία της ήταν η επένδυση βάσει αξίας που προκύπτει από την αποτίμηση της 

πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με συντηρητικές και 

σταθερές εκτιμήσεις σχετικά με την ικανότητα να παραχθούν μελλοντικά κέρδη. 

Μερικά χρόνια αργότερα, θα συνδυάζουν τη θεωρία τους με εκείνες του Williamsκαι 

του Gordon, προκειμένου να υπολογίσουν την αξία μετοχών με χαμηλή μερισματική 

απόδοση στο διηνεκές (Graham et al., 1962) 

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Fama (1965) δημοσιεύει τη θεωρία που έμελλε να 

αμφισβητήσει όλα όσα θεωρούνταν δεδομένα την περίοδο εκείνη για την αποτίμηση 

της εταιρικής αξίας. Σύμφωνα με την θεωρία του Fama,οι μελλοντικές ροές μιας 

εταιρείας ακολουθούν ένα τυχαίο και μη προβλέψιμο μονοπάτι, ενώ σε ότι αφορά την 



17 

 

αγορά, θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητά της (efficient market hypothesis) μπορεί να 

διαιρεθεί σε τρεις διαφορετικές υποπεριπτώσεις: α) ασθενής, β) μέτρια και γ) ισχυρής 

μορφής αποτελεσματικότητας.  

Τα χρόνια που ακολούθησαν προστέθηκαν ακόμη δυο σημαντικοί παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαδικασία αποτίμησης μιας επιχείρησης: η βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων πληροφοριών και η πρόοδος της τεχνολογίας των 

υπολογιστικών συστημάτων. Οι παραπάνω παράγοντες εξασφάλισαν στους αναλυτές 

τη δυνατότητα όχι μόνο να έχουν πρόσβαση σε πιο αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά και 

να μπορούν να επεξεργαστούν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, καθιστώντας το έργο τους ευκολότερο. 

Η προσέγγιση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCFF) έκανε την εμφάνισή 

τη πολύ αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 90, όπου μια σειρά από ερευνητές 

επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στις ελεύθερες ταμειακές ροές ως ένα εναλλακτικό 

εργαλείο αποτίμησης της εταιρικής αξίας (Copeland et al., 1990; Rappaport, 1988; 

Stewart, 1991; Hackel & Livnant , 1992). Το 1998, ο Damodaran ξεκινά μια σειρά 

άρθρων που αναδεικνύουν την σημαντικότητα του υπολογισμού του κατάλληλου 

προεξοφλητικού επιτοκίου (discount rate), καθώς και του επιτοκίου άνευ κινδύνου 

(risk free rate), συγκρίνοντάς την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής του με εκείνη 

των υποδειγμάτων προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών και μερισμάτων. 

Tην αποτελεσματικότητα της αποτίμησης βάση τριών διαφορετικών 

προσεγγίσεων και ειδικότερα μέσω των μερισμάτων, των ελεύθερων ταμειακών ροών 

και των μη-κανονικών κερδών, επιχείρησαν να μελετήσουν οι Francis et al. (2000), 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το τελευταίο υπόδειγμα είναι το πιο ακριβές και 

εκείνο που παρέχει καλύτερη εξήγηση για τις μεταβολές αγοραίων τιμών των 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο Shape (2002) θα αναγνωρίσει για πρώτη φορά την 

επίδραση του πληθωρισμού και τις στρεβλώσεις που δημιουργεί στην εκτίμηση της 

μελλοντικής κερδοφορίας. Στη συνέχεια, οι Liu et al. (2002) θα εισάγουν την 

προσέγγιση της αποτίμησης μέσω πολλαπλασιαστών και θα ανακαλύψουν ότι τα 

υποδείγματά τους καταφέρνουν να υπολογίσουν επιτυχώς την εταιρική αξία.  

Η κατάσταση ταμειακών ροών δεν περιλαμβάνεται στα οικονομικά στοιχεία 

των ελληνικών εταιρειών για πολλά χρόνια, παρά μόνο ο ισολογισμός και τα 

αποτελέσματα χρήσης. Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχίζει να 

αναδεικνύεται η σημασία των ταμειακών ροών της επιχείρησης και η σύνδεσή τους 

με τις αγοραίες αξίες, όπως και η ανάγκη να καταρτίζεται από τις ελληνικές 
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επιχειρήσεις (Charitou &  Venieris, 1990).Το 2003 διεξάγεται μια μελέτη από τους 

Karathanassis & Spilioti (2003), οι οποίοι συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των 

παλιότερων μεθόδων αποτίμησης με τις νεότερες μεθόδους που στηρίζονται στην 

λογιστική αξία και στην εκτίμηση των μη-κανονικών κερδών και καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι διαφορετικές μεθοδολογίες εκτιμούν παρόμοιες εταιρικές αξίες και 

σε μερικές περιπτώσεις οι νεότερες μέθοδοι υπερτερούν στην ακρίβεια αποτίμησης. 

Τη συσχέτιση της χρηματιστηριακής τιμής με τα λογιστικά κέρδη ή τις 

ταμειακές ροές εξετάζουν με άρθρο τους οι Dimitropoulos et al. (2010)και 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές στα κέρδη φαίνεται να επηρεάζουν 

περισσότερο την αξία της επιχείρησης από τις ταμειακές ροές. Η παραπάνω μελέτη 

επιβεβαιώθηκε από την έρευνα των Gaio & Raposo  (2011) σε 7000 επιχειρήσεις σε 

38 κράτη. 

 

1.4. Μύθοι σχετικά με την Αποτίμηση της Εταιρικής Αξίας 

Παρά το γεγονός ότι η αποτίμηση αποτελεί, όπως προαναφέραμε, ένα από τα 

πιο χρήσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, υπάρχου μια σειρά από μύθοι γύρω από τη 

διαδικασία της αποτίμησης, τους σημαντικότερους από τους οποίους κατέγραψε σε 

σχετικό άρθρο του ο Damodaran (2001): 

1. Η αποτίμηση παράγει και ακριβή αποτελέσματα και δίνει συγκεκριμένες και 

ακριβείς απαντήσεις 

2. Η αποτίμηση είναι μια δύσκολη διαδικασία και υπάρχουν στη διάθεση ενός 

αναλυτή χιλιάδες μοντέλα και μέθοδοι 

3. Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια 

και παρουσιάζουν ζημιές 

4. Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους, τα betaυπολογίζονται με 

παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί με σχετική 

ακρίβεια 

5. Το επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος δανεισμού 

6. Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών στον υπολογισμό της αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική  

7. Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη 

8. Όλες οι πληροφορίες για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών 

βρίσκονται στις καταστάσεις ταμειακών ροών 
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9. Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση είναι εξωγενείς 

μεταβλητές 

10. Μια καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση μιας επιχείρησης ισχύει επ’ αόριστο 

11. Σημασία δεν έχει η διαδικασία της αποτίμησης, αλλά το αποτέλεσμα 

12. Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών  

 

1.5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων σημαίνει τη σύγκριση με 

βάση την αξία των διάφορων ομαδοποιημένων στοιχείων που περιέχουν προς το 

σύνολο τους ή προς την αξία μιας ορισμένης ομάδας στοιχείων και ακόμη προς τα 

στοιχεία άλλου ή άλλων ισολογισμών της ίδιας ή ομοειδούς οικονομικής μονάδας με 

σκοπό την μελέτη της οικονομική της κατάστασης (Αδαμίδης , 1998). Στόχος της 

είναι η ερμηνεία και η αξιολόγηση των στοιχείων που περιέχουν και συμβάλει στην 

λήψη οικονομικών αποφάσεων.  

Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τρεις 

κυρίως λόγους (Νιάρχος, 2004): 

1. Τη μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης, όπου ο αναλυτής 

συλλέγει πληροφορίες για τις επιδόσεις της επιχείρησης από διάφορα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς, καταστάσεις ταμειακών ροών, 

αποτελέσματα χρήσης κ.α.) των προηγούμενων ετών προκειμένου να 

εκτιμήσει τις επιδόσεις της και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Τα 

στοιχεία αυτά του δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσει και σε συγκρίσεις της 

επιχείρησης με άλλες του ίδιου κλάδου 

2. Τη μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, όπου ο αναλυτής 

συλλέγει πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση της επιχείρησης και 

προχωρά στην εκτίμηση των παρελθόντων επιτυχιών και των αποτυχιών, 

προκειμένου να μπορέσει να εκτιμήσει τις μελλοντικές δυνατότητες της 

επιχείρησης. 

3. Τις προβλέψεις των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης, όπου ο 

αναλυτής χρησιμοποιεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προκειμένου να 

λάβει σοβαρές οικονομικές αποφάσεις που αφορούν την πορεία της 

επιχείρησης. η διαδικασία της πρόβλεψης των μελλοντικών επιδράσεων είναι 
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μια σύνθετη διαδικασία και βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και μετρήσεις 

που προκύπτουν από το πρόσφατο παρελθόν.  

Καθώς οι επιχειρήσεις διαφέρουν σε μέγεθος και μεταβάλλεται διαχρονικά, οι 

τυποποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρόσφεραν μια λύση στο πρόβλημα 

της επεξεργασίας και της ανάλυσης δεδομένων. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δυο βασικές κατηγορίες: α) την παραδοσιακή προσέγγιση και β) 

τις νέες προσεγγίσεις. Ειδικότερα, η παραδοσιακή προσέγγιση περιλαμβάνει: α) 

προσεγγίσεις και μετρήσεις δυο ή περισσότερων λογιστικών χρήσεων και β) 

συγκρίσεις και μετρήσεις που βασίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα μιας 

λογιστικής χρήσης. Από την άλλη πλευρά, η διαχρονική μελέτη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: α)συγκριτικές 

καταστάσεις, β) καταστάσεις τάσης ή βάσης 100 και γ) καταστάσεις κοινού μεγέθους 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010).  

Η παραδοσιακή ανάλυση αριθμοδεικτών διαμορφώθηκε για να αντιμετωπίσει 

τις πληροφοριακές ανάγκες των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτών. 

Το αντικείμενο της ανάλυσης των αριθμοδεικτών αποτελεί η συγκριτική μέτρηση της 

απόδοσης και του κινδύνου, η διευκόλυνση της έξυπνης επένδυσης και των 

πιστωτικών αποφάσεων. Γενικά, περιέχουν μια πορεία τυποποίησης και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να τυποποιήσουν μεθόδους καταγραφής χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και άλλων συναφών μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψη για 

διαχρονικές συγκρίσεις και συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος σκοπός 

τους είναι ότι μετρούν τις αποφασιστικές σχέσεις σχετικά με τις εισροές και τις 

εκροές και διευκολύνουν τις συγκρίσεις αυτών των σχέσεων.  

Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να μετρηθούν με τέσσερις κατηγορίες 

ανάλυσης (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010): 

1. Ανάλυση της ρευστότητας, η οποία μετρά την επάρκεια των πηγών μετρητών 

μιας επιχείρησης για να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

2. Ανάλυση της δραστηριότητας, η οποία αξιολογεί το επίπεδο των εκροών που 

δημιουργήθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία που απασχολήθηκαν  

3. Ανάλυση του μακροπρόθεσμου δανεισμού και αξιόχρεου, η οποία εξετάζει 

την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης σε όρους σύνδεσης των 

χρηματοοικονομικών πηγών της και την ικανότητα της επιχείρησης να 
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ικανοποιεί τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της και τις επενδυτικές 

υποχρεώσεις της 

4. Ανάλυση αποδοτικότητας ή απόδοσης, η οποία μετρά το καθαρό εισόδημα 

μιας επιχείρησης σχετικά με τα έσοδα και το κεφάλαιό της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

2.1. Βασικές Μέθοδοι Αποτίμησης 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα υποδείγματα αποτίμησης είναι 

πολλά. Μπορούν, ωστόσο, να χωριστούν σε δυο βασικές κατηγορίες: α) τα απόλυτα 

υποδείγματα αποτίμησης και β) τα σχετικά υποδείγματα αποτίμησης. Πιο 

συγκεκριμένα, τα απόλυτα υποδείγματα αποτίμησης χρησιμοποιούν τα θεμελιώδη 

δεδομένα της επιχείρησης προκειμένου να υπολογίσουν την πραγματική – εσωτερική 

της αξία, δηλαδή την παρούσα αξία των μελλοντικών προσδοκώμενων ροών. 

Ανάλογα με τα θεμελιώδη δεδομένα που χρησιμοποιούνται δίνεται και η αντίστοιχη 

ονομασία στη μέθοδο αποτίμησης και οι βασικότερες μέθοδοι είναι οι εξής 

(Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2015): 

• Η μέθοδος προεξόφλησης των μερισμάτων  

• Η μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών  

• Η μέθοδος υπερκερδών 

• Η μέθοδος της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού  

Από την άλλη πλευρά, τα σχετικά υποδείγματα αποτίμησης λειτουργούν 

συγκρίνοντας τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και η βασική τους μέθοδος είναι η χρήση 

πολλαπλασιαστών και αριθμοδεικτών, όπου συγκρίνονται ομοειδείς επιχειρήσεις και 

εξάγονται τιμές αποτίμησης, οι οποίες επηρεάζονται από τις τρέχουσες αποτιμήσεις 

της αγοράς. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες στις σχετικές 

αποτιμήσεις είναι οι εξής: 

• Η Αγοραία τιμή (Price) προς τα κέρδη ανά μετοχή (Earnings) (P/E) 

• Η Αγοραία τιμή (Price) προς τη Λογιστική αξία της μετοχής (Book Value) 

(P/BV) 

Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και τις ανάγκες των 

αναλυτών γίνεται και η επιλογή του καταλληλότερου υποδείγματος. Πιο 

συγκεκριμένα, το υπόδειγμα της σχετικής αποτίμησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις, ενώ παρά το γεγονός ότι τα απόλυτα υποδείγματα 

αποτελούν τη βάση κάθε διαδικασίας αποτίμησης, η χρήση ενός μόνο απόλυτου 

υποδείγματος μπορεί να μην καταφέρει να λάβει υπόψη τις εκτιμήσεις της αγοράς για 
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τις παρούσες και μελλοντικές δυνατότητες των επιχειρήσεων ( Σουμπενιώτης & 

Ταμπακούδης, 2015).  

Από την άλλη πλευρά, ο Damodaran (2014) εκτιμά ότι υπάρχουν τρεις 

βασικές κατηγορίες μεθόδων εταιρικής αξίας, οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (Discounted Cash Flow), 

σύμφωνα με την οποία η αξία της επιχείρησης συνδέεται με την παρούσα αξία 

των προσδοκώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

2. Η μέθοδος της σχετικής αποτίμησης (Relative Valuation), σύμφωνα με την 

οποία η αξία μιας εταιρείας εκτιμάται με βάση την αξία άλλων εταιρειών 

παρόμοιου βεληνεκούς σχετικά με μια συγκεκριμένη μεταβλητή, όπως τα 

κέρδη, τις πωλήσεις, τις ταμειακές ροές κ.α. 

3. Η μέθοδος αποτίμησης που βασίζεται στα Option Pricing Models, όπου η 

εταιρική αξία μετράται μέσω της χρήσης παραγώγων 

Ενώ ο Fernandez (2004) διακρίνει τέσσερις κύριες ομάδες μεθόδων 

αποτίμησης της αξίας της επιχείρησης: 

1. Οι Balance Sheet based methods, όπου η αξία της επιχείρησης απεικονίζεται 

καθαρά και μόνο στον ισολογισμό και αποτελούν μια στατική εκτίμηση, 

καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν την αξία της εταιρείας, όπως η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 

ή το αποτελεσματικό μάνατζμεντ και δεν απεικονίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας 

2. Οι Income Statement based methods, οι οποίες βασίζονται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και με τον τρόπο αυτό 

εκτιμάται η εταιρική αξία με βάση τα κέρδη ή τις πωλήσεις ή κάποιο άλλο 

μέγεθος που απεικονίζεται σε αυτή.  

3. Οι Goodwill based methods, όπου η φήμη και η πελατεία είναι η αξία που 

εμφανίζεται πάνω στη λογιστική αξία ή στην προσαρμοσμένη λογιστική αξία 

και απεικονίζουν την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας 

που της δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιριών του ίδιου 

κλάδου. Αποτελούν μια στατική εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας που εξετάζεται και την ίδια στιγμή επιδιώκουν να 

ποσοτικοποιήσουν την αξία που αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον 

4. Οι Cash Flow Discounting based methods, οι οποίες  επιδιώκουν να 

προσδιορίσουν την αξία της επιχείρησης εκτιμώντας τις ταμειακές ροές που 
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αυτή θα δημιουργήσει στο μέλλον και έπειτα να προεξοφληθούν με ένα 

επιτόκιο που θα απεικονίζει τον κίνδυνο των ροών. 

 

2.2. Μέθοδος Σχετικής Αποτίμησης 

Η αποτίμηση των κοινών μετοχών με την συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται με 

χρηματοοικονομικά στοιχεία συγκρίσιμων εταιρειών. Η αξία των κοινών μετοχών 

προκύπτει από το γινόμενο του επιλεγόμενου δείκτη και της τιμής του 

χρηματιστηριακού στοιχείου της εταιρείας. Αν δεν είναι εφικτή η σύνθεση ενός 

ικανοποιητικού συνόλου ομοειδών εταιρειών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

ιστορικές τιμές του δείκτη και της τιμής του χρηματιστηριακού στοιχείου της 

εταιρείας. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου των πολλαπλασιαστών 

είναι η δημιουργία μίας ομάδας εταιριών που θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την 

εταιρεία της οποίας οι μετοχές επιχειρείται να αποτιμηθούν (Σουμπενιώτης & 

Ταμπακούδης, 2015). 

Η διαδικασία σχετικής αποτίμησης αποτελείται από δυο στάδια. Αρχικά, ο 

αναλυτής επιλέγει μια επιχείρηση στον ίδιο κλάδο και αντιμετωπίζει τον ίδιο 

λειτουργικό κίνδυνο με εκείνη που καλείται να αποτιμήσει και να υπολογίσει την 

εταιρική της αξία. Στη συνέχεια, βρίσκει μια σειρά από λογιστικά μεγέθη που 

προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις των δυο εταιρειών, όπως καθαρά 

κέρδη, αριθμός πωλήσεων, ταμειακών ροών και ίδιων κεφαλαίων, προκειμένου να 

υπολογιστούν πολλαπλασιαστές με αριθμητή τη χρηματιστηριακή τιμή και 

παρονομαστή κάθε ένα από τα παραπάνω μεγέθη. Έτσι, οι παραπάνω αριθμοδείκτες 

μας δείχνουν πόσες φορές τα κέρδη ή οι πωλήσεις ή οι ταμειακές ροές ή τα ίδια 

κεφάλαια παρέχουν τη χρηματιστηριακή τιμή.  

Αναλυτικότερα, οι βασικοί αριθμοδείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

με την παραπάνω μέθοδο είναι οι εξής (Γκίκας, Παπαδάκη & Σιουγλέ , 2010): 

• Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής προς Προβλεπόμενα Κέρδη ανά 

μετοχή, ο οποίος προσανατολίζεται στο μέλλον και στα προσδοκώμενα κέρδη 

και την προσδοκώμενη τιμή της μετοχής 

• Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής και Μερισμάτων ανά μετοχή προς 

Κέρδη ανά μετοχή, ο οποίος απομονώνει τον παράγοντα μερισματική 

πολιτική 
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• Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής και καθαρών Ξένων Κεφαλαίων 

προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων, ο οποίος απομονώνει τον 

τρόπο χρηματοδότησης του ενεργητικού και τις λογιστικές επιλογές 

αναφορικά με τις αποσβέσεις 

• Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής και Καθαρών Ξένων Κεφαλαίων 

προς Κέρδη προ Φόρων και Τόκων, ο οποίος απομονώνει τον τρόπο 

χρηματοδότησης του ενεργητικού 

• Αριθμοδείκτης Χρηματιστηριακής Τιμής προς Καθαρά Κέρδη προ Έκτακτων 

Γεγονότων     

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου παρουσιάζει μια σειρά από 

προβλήματα τα βασικότερα από τα οποία είναι τα εξής (Γκίκας, Παπαδάκη & 

Σιουγλέ , 2010):  

1. Διαφορετικοί αριθμοδείκτες δίνουν διαφορετικές αξίες 

2. Αν υπάρχουν ζημιές, οι αρνητικοί παρονομαστές καθιστούν αδύνατο τον 

υπολογισμό του αριθμοδείκτη 

3. Δυσκολία στην ανεύρεση της συγκρίσιμης επιχείρησης, καθώς μπορεί να 

δραστηριοποιείται και σε κλάδους πέρα από αυτόν που ανήκει η επιχείρηση ή 

μπορεί να δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα και να αντιμετωπίζει διαφορετικό 

κίνδυνο που να έχει άμεση σχέση με τη χώρα.  

 

2.3. Δείκτης Τιμή προς Κέρδη1 

Ο δείκτης τιμή προς κέρδη υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετόχων με τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή. Ο 

δείκτης λέγεται υστερούμενος ή προπορευόμενος αναλόγως αν τα κέρδη ανά μετοχή 

που περιλαμβάνονται στον παρονομαστή μπορεί να υπολογίζονται με βάση τα κέρδη 

του τελευταίου ή του επόμενου έτους. Ουσιαστικά δείχνει τα χρήματα που είναι 

διατεθειμένοι οι επενδυτές να καταβάλουν για κάθε μια νομισματική μονάδα 

κέρδους. Η αποτίμηση των κοινών μετοχών μιας εταιρείας γίνεται 

πολλαπλασιάζοντας τα προσδοκώμενα μελλοντικά κέρδη ανά μετοχή με ένα 

συγκρίσιμο δείκτη τιμής προς κέρδη: 

�� = ���� ∗ (
��

����

) 

                                                             
1Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2015 
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όπου �� είναι η αξία των κοινών μετοχών σήμερα, ���� είναι τα προσδοκώμενα 

κέρδη της εταιρείας στο επόμενο έτος και 

�

�
�
 είναι ο προπορευόμενος δείκτης τιμής 

προς κέρδη της ομάδας των συγκρίσιμων εταιρειών. 

 Όπως παρατηρούμε, ο παραπάνω τύπος προϋποθέτει την εκτίμηση δυο 

μεταβλητών, τα προσδοκώμενα κέρδη και το δείκτη κέρδη προς μετοχή. Τα 

προσδοκώμενα κέρδη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστορικά δεδομένα, εντοπισθούν 

διαχρονικές τάσεις ή να εφαρμοσθούν απλές ή πιο περίπλοκες στατιστικές μέθοδοι. 

Κάποια επιπλέον στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της στρατηγικής της εταιρείας, το επίπεδο του ανταγωνισμού του 

κλάδου και την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας. Σχετικά με το δείκτη τιμή προς 

κέρδη, αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης του κλάδου που ανήκει η εταιρεία, ο οποίος 

μπορεί να σταθμιστεί με βάση τη σχετική της θέση ή να υπολογιστεί ο ιστορικός 

μέσος όρος είτε για τον κλάδο ή για την ίδια της εταιρεία.  

Παρά τη διαφορά της προσέγγισης αυτής με το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων, οι δυο μέθοδοι είναι συνδεδεμένες. Έτσι έχουμε: 
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Όπου στο αριστερό μέρος της εξίσωσης βρίσκεται ο δείκτης τιμή προς κέρδη, ενώ 

στο δεξί μέρος περιλαμβάνεται το μέρισμα που αναμένεται να διανεμηθεί, η 

απαιτούμενη απόδοση και ο ρυθμός ανάπτυξης μερισμάτων. Έτσι, ο δείκτης τιμή 

προς κέρδη μιας εταιρείας είναι θετικά συσχετισμένος με το ποσοστό διανεμόμενων 

κερδών και το ρυθμό ανάπτυξης μερισμάτων και αρνητικά συσχετισμένος με το 

επίπεδο κινδύνου.  

 Ωστόσο, η εφαρμογή του παραπάνω δείκτη δεν παράγει χρήσιμα 

αποτελέσματα στις περιπτώσεις που: α) η εταιρεία εμφανίσει ζημιές ή πολύ χαμηλά 

κέρδη, β) υπάρχει υψηλή μεταβλητότητα μεταξύ των εταιριών του κλάδου ή 

διαχρονικά, γ) ο κλάδος είναι κυκλικός και δ) οι λογιστικές πρακτικές των εταιρειών 
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επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των κερδών. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

αξιολογείται σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους και δείκτες. 

 

2.4. Δείκτης Τιμή προς Λογιστική Αξία2 

Ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών με τη λογιστική αξία της μετοχής, η 

οποία προκύπτει αν από το ενεργητικό αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις και το 

αποτέλεσμα διαιρεθεί με τον αριθμό των κοινών μετοχών. Η αποτίμηση των κοινών 

μετοχών της εταιρείας γίνεται πολλαπλασιάζοντας τη λογιστική αξία των μετοχών 

της με ένα συγκρίσιμο δείκτη τιμή προς λογιστική αξία: 

 

�� = )* ∗ (
��

)*
 ) 

 

όπου ��είναι η αξία των κοινών μετοχών σήμερα, BVείναι η λογιστική αξία των 

κοινών μετοχών της εταιρείας και 

�

+,
 ο δείκτης τιμή προς λογιστική αξία των 

συγκρίσιμων εταιρειών.  

Η εφαρμογή του παραπάνω δείκτη παρέχει ένα σταθερό και εύκολα 

συγκρίσιμο μέγεθος, δεδομένου ότι τα λογιστικά πρότυπα, βάση των οποίων 

καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις, είναι κοινά μεταξύ των εταιριών. 

Παράλληλα, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα και δεν 

λαμβάνει αρνητικές τιμές, όπως ο δείκτης τιμή προς κέρδη. Ωστόσο, τα 

μειονεκτήματά του είναι η περιορισμένη χρήση του για εταιρείες που το μέγεθος του 

πάγιου ενεργητικού είναι μικρό και η σημαντική επίδραση των αποσβέσεων στη 

λογιστική αξία των πάγιων στοιχείων. 

 

2.5. Δείκτης Τιμή προς Πωλήσεις3 

Ο δείκτης τιμή προς πωλήσεις υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών με τις πωλήσεις ανά μετοχή. Όπως και 

στις προηγούμενες περιπτώσεις η αποτίμηση των κοινών μετοχών γίνεται 

                                                             
2Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2015 
3Σουμπενιώτης & Ταμπακούδης, 2015 
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πολλαπλασιάζοντας τις πωλήσεις ανά μετοχή με ένα συγκρίσιμο δείκτη τιμή προς 

πωλήσεις: 

�� = � ∗ (
��

�
 ) 

 

όπου ��είναι η αξία των κοινών μετοχών σήμερα, Sείναι οι πωλήσεις ανά μετοχή της 

εταιρείας και 

�


είναι ο συγκρίσιμος δείκτης τιμή προς πωλήσεις. 

Ο δείκτης τιμή προς πωλήσεις παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι δεν 

επηρεάζεται από τις λογιστικές πρακτικές των εταιρειών, δεν εμφανίζει αρνητικές 

τιμές, ενώ η μεταβλητότητα κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, 

δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος που συνεπάγεται από τη λειτουργία μιας εταιρείας και 

συνεπώς δεν αξιολογείται η αποτελεσματικότητα σε όρους κερδοφορίας.  

 

2.6. Δείκτης Τιμή προς Ταμειακές Ροές4 

Ο δείκτης τιμή προς ταμειακές ροές υπολογίζεται διαιρώντας την τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή των κοινών μετοχών με τις ταμειακές ροές ανά μετοχή και η 

αποτίμηση των κοινών μετοχών προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τις ταμειακές ροές 

ανά μετοχή με ένα συγκρίσιμο δείκτη τιμή προς ταμειακές ροές: 

 

�� = -. ∗ (
��

-.
 ) 

 

όπου ��είναι η αξία των κοινών μετοχών σήμερα, CF είναι οι ταμειακές ροές ανά 

μετοχή της εταιρείας και 

�

/0
είναι ο συγκρίσιμος δείκτης τιμή προς ταμειακές ροές. 

Το βασικό πλεονέκτημα της παραπάνω μεθόδου σε σχέση με τις 

προηγούμενες είναι ότι υπάρχει σαφής προσδιορισμός της αξίας του 

χρηματιστηριακού μεγέθους που τοποθετείται στον παρονομαστή, δηλαδή των 

ταμειακών ροών. Αντίθετα με τα κέρδη και τη λογιστική αξία, που μπορούν να 

επηρεασθούν από τις λογιστικές μεθόδους και το μέγεθος του πάγιου ενεργητικού, οι 

ταμειακές ροές καταγράφουν το ύψος των χρημάτων που εισρέουν στην εταιρεία και 

δεν επιδέχονται παραποίηση, ενώ την ίδια στιγμή παρουσιάζουν μια αξιόπιστη εικόνα 

για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και αποτελεσματικότητα της εταιρείας σε 

                                                             
4Σουμπενιώτης &  Ταμπακούδης, 2015 



29 

 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πέρα, όμως, από τη ικανότητα της εταιρείας να παράγει 

χρήματα και να είναι οικονομικά εύρωστη, η διαχρονική αύξηση των ταμειακών 

ροών υποδηλώνει τη μείωση των αποθεμάτων και των ανείσπρακτων οφειλών των 

πελατών.  

Το κυριότερο μειονέκτημα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος δείκτης είναι η 

ασάφεια σχετικά με το είδος των ταμειακών ροών που θα συμπεριληφθούν στον 

παρονομαστή, δεδομένου ότι οι ταμειακές ροές κατηγοριοποιούνται σε λειτουργικές, 

επενδυτικές και χρηματοδοτικές, καθώς επίσης και σε ελεύθερες ταμειακές ροές προς 

τους επενδυτές και τους μετόχους της εταιρείας. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να 

προσδιοριστεί το είδος της ταμειακής ροής που θα χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό του δείκτη, όπως και το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη του διάφορα μη 

χρηματικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στα έσοδα και αναμένεται να 

δημιουργήσουν ταμειακές ροές στο μέλλον. Παρόλα αυτά, ο συγκεκριμένος δείκτης 

αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο ανάλυσης για τον προσδιορισμό της αξίας των 

κοινών μετοχών και θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες 

προσεγγίσεις αποτίμησης. 

 

2.7. Μέθοδος Αποτίμησης Αξίας βάσει Προεξόφλησης Ταμειακών 

Ροών 

Σύμφωνα με τον Fernandez (2004), η εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης 

εταιρικής αξίας βάση προεξόφλησης ταμειακών ροών περιλαμβάνει μια σειρά από 

στάδια, τα οποία είναι τα εξής: 

1. Η οικονομική και στρατηγική ανάλυση του κλάδου της εταιρείας 

2. Η πρόβλεψη των ταμειακών ροών της επιχείρησης 

3. Η εκτίμηση του κόστους δανεισμού, της απαιτούμενης απόδοσης επί των 

Ιδίων Κεφαλαίων και του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου 

4. Ο προσδιορισμός της παρούσας αξίας των ταμειακών ροών βάσει ενός 

προεξοφλητικού επιτοκίου και ο υπολογισμός της παρούσας αξίας της 

υπολειμματικής αξίας  

5. Η ανάλυση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων  
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Στόχος κάθε επιχείρησης είναι η δημιουργία σταθερών και αυξανόμενων 

κερδών, όπου με τον όρο κέρδη εννοούμε τα λογιστικά κέρδη που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις της κάθε επιχείρησης. Η ικανότητα παραγωγής ταμειακών 

ροών αντί κερδών αποτελεί μια πιο ορθολογική επιλογή για την εκτίμηση της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, καθώς δεν επηρεάζεται από λογιστικά 

μεγέθη όπως οι αποσβέσεις. Ειδικότερα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Operating 

Cash Flow – OCF) υπολογίζονται με βάση τον τύπο: 

 

OCF = Λειτουργικά κέρδη + Αποσβέσεις – Φόροι ± Αλλαγές στο K. K. 

= EBIT (1-t) + Αποσβέσεις ± Αλλαγές στο Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Το Κεφάλαιο Κίνησης είναι ίσο με το Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις και αποτελεί το κεφάλαιο που χρειάζεται η 

επιχείρηση για να λειτουργήσει. Η σημαντικότητά του έγκειται στο γεγονός ότι το 

κεφάλαιο αυτό μετασχηματίζεται από ένα λογαριασμό του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού σε ένα λογαριασμό βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και το αντίστροφο, 

ενώ παράλληλα μας βοηθά να ανιχνεύσουμε την χρηματοοικονομική ισορροπία του 

ισολογισμού και να μελετήσουμε τη ρευστότητα.  

Συνεπώς, οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ίσες με τα ρευστά διαθέσιμα 

της επιχείρησης μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων αναπτυξιακών 

και κερδοσκοπικών της επενδύσεων, όπως και μετά την κάλυψη όλων των 

λειτουργικών ταμειακών της αναγκών. Σκοπός των λειτουργικών κερδών είναι να 

γίνει μια εκτίμηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης ως προς το 

βασικό λειτουργικό της αντικείμενο και για το λόγο αυτό αποκλείονται κατά τον 

υπολογισμό τους όλες οι επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Κατ’ επέκταση, σκοπός των λειτουργικών ροών (OCF) είναι να 

καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, να χρηματοδοτήσουν τις 

μελλοντικές επενδυτικές της δραστηριότητές και να ικανοποιήσουν τις δανειακές της 

ανάγκες, την πληρωμή των μερισμάτων και την πιθανή εξαγορά των μετοχών. 

Στο ίδιο περίπου σκεπτικό βρίσκεται και η εκτίμηση των ελεύθερων 

ταμειακών ροών (FCF), μόνο που διαφέρουν στον τρόπο υπολογισμού του ποσού των 

κεφαλαιουχικών δαπανών δηλαδή: 

 

FCF = OCF – Capex 
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Έτσι, οι ελεύθερες ταμειακές ροές έχουν το πλεονέκτημα να περιλαμβάνουν 

όλες τις ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες για την ικανοποίηση τόσο των μετόχων 

όσο και των κατόχων τίτλων χρέους της επιχείρησης. Η θετική ελεύθερη ταμειακή 

ροή αντικατοπτρίζει το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις επιχειρησιακές 

δραστηριότητες ύστερα από την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 

απαιτήσεων για τη διατήρηση της παραγωγικής δυναμικότητας.  

 

Η Παρούσα Αξία των προβλεπόμενων ταμειακών ροών υπολογίζεται με βάση 

τον παρακάτω τύπο και εξετάζεται σε βάθος πενταετίας: 

 

Παρούσα Αξία = ∑
/02

(�� �)2
3
45�  

 

Το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC) είναι ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των μετά φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα 

Ίδια Κεφάλαια, όπου οι σταθμίσεις είναι οι ανάλογες της συνολικής αξίας αγοράς της 

επιχείρησης από κάθε πηγή, το χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια. Ο τύπος είναι ο εξής: 

 

WACC = �6 ∗ (1 −  78) ∗  
�

/
+ �: ∗  

�

/
 

 

Όπου�: = &ό;<=> Ί !%�@"A�B�ί%� 

 �6 = κόστος ξένων κεφαλαίων ή δανεισμού της εταιρείας 

 78 = A='=B=D!&ό> ;E�<"B";<ή> 

D = δανεισμός/ χρέος 

E = Ίδια Κεφάλαια 

C = σύνολο παθητικού 

 

Παράλληλα, καθώς η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά το πέρας της 

περιόδου πρόβλεψης, η οποία είναι συνήθως από 5 με 10 έτη, είναι αναγκαίος ο 

υπολογισμός της αξίας και για την υπόλοιπη μελλοντική περίοδο, δηλαδή ο 

υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας. Ο υπολογισμός αυτός εμπεριέχει μεγάλο 

ποσοστό κινδύνου και αβεβαιότητας λόγω του μακροχρόνιου ορίζοντα υλοποίησης 

και για το λόγο αυτό η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των ταμειακών ροών πέρα 

της αρχικής περιόδου πρόβλεψης απαιτεί εμπειρία και γνώση. Η υπολειμματική αξία 
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ισούται με την ταμειακή ροή του τελευταίου έτους συνυπολογίζοντας ένα ρυθμό 

αύξησης (g) για τα επόμενα έτη: 

 

Υπολειμματική Αξία = 
/02G�

���
 = 

/02∗�

���
 

Όπου t = το τελευταίο έτος της περιόδου πρόβλεψης,  

CF = οι αναλογούσες ταμειακές ροές (λειτουργικές ή ελεύθερες),  

g = το ποσοστό αύξησης και  

r = το προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 

Για να μπορέσουμε, ωστόσο, να υπολογίσουμε το κόστος των ίδιων κεφαλαίων, 

χρησιμοποιούμε το θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων 

Capital Asset Pricing Model (CAPM), σύμφωνα με το οποίο: 

 

CAPM = Re = HI + J (HK −  HI) 

Όπου HI = το επιτόκιο άνευ κινδύνου,  

          β = ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής 

HK = η μέση απόδοση της αγοράς 

HK − HI= το ασφάλιστρο αγοράς (risk premium) και αντιπροσωπεύει την 

υπεραπόδοση  / υποαπόδοση της αγοράς 

 

Παράλληλα, για να υπολογίσουμε το κόστος των δανειακών κεφαλαίων (�6) θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες που δημιουργούνται στην επιχείρηση ως 

αποτέλεσμα των ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούμε το λογαριασμό Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα από τα ετήσια 

Αποτελέσματα Χρήσης σε σχέση με τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που υφίστανται: 

 

Μέσο Επιτόκιο (LM) = 
NOPQRSTUVί WόUVT

XYZPTYUά \P]ά^YTY
 

 

Από το μέσο επιτόκιο θα υπολογιστεί το καθαρό κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

μετά φόρων. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων Μετά Φόρων = �6 ∗ (1 − _)  



3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Στο σημείο αυτό και πριν

ομίλων, κρίναμε σκόπιμο να

περιβάλλοντος των δυο ομίλων

περιβάλλοντος της Ελλάδος

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διάγραμμα  3

Ειδικότερα, οι εξελίξεις

εξάμηνο του 2015 (δημοψήφισμα

αρνητική επίδραση στην ελληνική

από μια περίοδο ανάπτυξης στο

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

την αύξηση +0,8% που είχε

κατανάλωση καυσίμων αυξήθηκε

ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης

πετρελαίου (μεταξύ άλλων και

2014. Η μείωση στην κατανάλωση

κύριο λόγο, από τη μείωση στην

και του πετρελαίου κίνησης, κατά

μείωση της κατανάλωσης της
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ5 

και πριν προχωρήσουμε στην σχετική αποτίμηση

σκόπιμο να αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία του εξωτερικού

δυο ομίλων και πιο συγκεκριμένα του μακροοικονομικού

Ελλάδος που κρίναμε ότι επηρεάζουν άμεσα την πορεία

δραστηριοποιούνται στη χώρα.  

3.1 Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ 2013 – 2016 

εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το

δημοψήφισμα και περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων

ελληνική οικονομία. Η οικονομία επέστρεψε σε ύφεση

ανάπτυξης στο τέλος του 2014 και στο πρώτο εξάμηνο του 2015. To 

Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά -0,7% το 2015 ακολουθώντας

που είχε σημειωθεί κατά το προηγούμενο έτος. Η

αυξήθηκε κατά +4,8% το 2015 κυρίως λόγω αυξημένης

θέρμανσης ως αποτέλεσμα της μείωσης των διεθνών

άλλων και λόγω μείωσης στο φόρο κατανάλωσης) στα τέλη

κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2011, προήλθε

μείωση στην κατανάλωση της αμόλυβδης βενζίνης, κατά

, κατά 12,0%, το 2012 η μείωση οφείλεται, κυρίως

ης αμόλυβδης βενζίνης, κατά 9,3%, και του πετρελαίου
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αποτίμηση των δυο 

του εξωτερικού 
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την πορεία των 
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ακολουθώντας 
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διεθνών τιμών 

στα τέλη του 

ήλθε, κατά 

κατά 8,9%, 

οφείλεται κυρίως, στη 

του πετρελαίου 



34 

 

θέρμανσης, κατά 30,3%, και το 2013 η μείωση οφείλεται στη μείωση, κυρίως, της 

κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 51,2%. Αναφορικά με την αύξηση 

της κατανάλωσης τα έτη 2014 και 2015, αυτή οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση της 

κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης, κατά 6,2% το 2014, και στην αύξηση της 

κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, κατά 43,5%, το 2015.  

 

Πίνακας 3.1Κατανάλωση Πετρελαιοειδών  ανά κατηγορία 2010-15 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Παρά τη μείωση στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και την αύξηση της 

ζήτησης των καυσίμων κίνησης (+2,9%) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, η ζήτηση 

καυσίμων κίνησης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ακολούθησε πορεία παρόμοια 

του ΑΕΠ σημειώνοντας υποχώρηση κατά -1,3%. Εκ νέου ανάπτυξη προβλέπεται να 

σημειωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2016, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

αναμένεται να ενισχυθεί και ορισμένες δομικές αλλαγές αναμένεται να αλλάξουν την 

παρούσα κατάσταση στην οικονομία ευνοώντας τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. Ο 

πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα λόγω της πίεσης την 

οποία δέχεται αυτή τη στιγμή η οικονομία, ενώ η ανεργία πιθανότατα θα μειωθεί 

σταδιακά.  

 

 

 

 

 

 



Διάγραμμα

Παρόλη την αρνητική

συμφωνία με τους διεθνείς πιστωτές

επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση

2015, αποτέλεσαν τους κύριους

μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού

πρόγραμμα στήριξης συμφω

από την κυβέρνηση της χώρας

μέτρων λιτότητας. Η εκταμίευση

να καταστεί διαθέσιμη και η

έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος

πιστωτών.  

Προαπαιτούμενο της

υιοθέτηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων

προγράμματος διάσωσης. Αν

στη μείωση του κινδύνου οικονομικής

σε κάθε περίπτωση υπαρκτός

γεγονός που αντικατοπτρίζεται

στις κεφαλαιαγορές. Η ορθή εφαρμογή

οικονομία βρίσκονται εκτός

περιβάλλοντος που δημιουργείται

Ομίλου αξιολογεί συνεχώς την

προκειμένου να διασφαλίσει

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων
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Διάγραμμα 3.2ΕπίπεδοΠληθωρισμού 2015-16 

αρνητική πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το

διεθνείς πιστωτές για πρόγραμμα στήριξης ύψους €86 

ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το Δεκέμβριο

τους κύριους πυλώνες προς τη σταθεροποίηση

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

συμφωνήθηκε να εκταμιεύεται σε δόσεις, κατόπιν υιοθέτησης

χώρας μιας σειράς προσυμφωνημένων μεταρρυθμίσεων

εκταμίευση των δόσεων ξεκίνησε το 2015, προκειμένου

και η επόμενη δόση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο

του προγράμματος από τους εκπροσώπους των 

της επιτυχούς ολοκλήρωσης του ελέγχου αποτελεί

συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων που έχουν προσυμφωνηθεί ως μέρος

διάσωσης Αν και το προαναφερόμενο πρόγραμμα στήριξης στοχεύει

κινδύνου οικονομικής αποσταθεροποίησης της Ελλάδας, παραμένει

υπαρκτός ο κίνδυνος αναφορικά με την ορθή υλοποίηση

αντικατοπτρίζεται στις αξιολογήσεις κινδύνου και τη διαμόρφωση

ορθή εφαρμογή του προγράμματος και οι επιδράσεις του

εκτός ελέγχου του Ομίλου. Στο πλαίσιο του οικονομικού

δημιουργείται από τα παραπάνω γεγονότα, η Διοίκηση

συνεχώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις

διασφαλίσει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων

επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα
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οικονομικού 

Διοίκηση του 

μελλοντικές εξελίξεις 

μέτρων για την 

στην Ελλάδα. 
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Περιβάλλον Πετρελαϊκής Βιομηχανίας 

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2015 ανήλθε στα 94,5 εκατ. βαρέλια 

ημερησίως έναντι 92,8 εκατ. βαρελιών το 2014, σημαντικά υψηλότερη κατά 1,8%, με 

την Κίνα να ηγείται της αύξησης κατά 6,6%, φτάνοντας στα 11,3 εκατ. βαρέλια 

ημερησίως. Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση ζήτησης στις Ευρωπαϊκές χώρες μέλη 

του ΟΟΣΑ (+2,2%) καθώς και της Βορείου Αμερικής (+1,2%). Η παγκόσμια 

παραγωγή πετρελαίου το 2015 ανήλθε στα 96,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως έναντι 93,7 

εκατ. βαρελιών ημερησίως το 2014, αυξημένη κατά 2,8%.  

Οι χώρες της Βορείου Αμερικής συνέχισαν να αυξάνουν την παραγωγή τους, 

με επιβραδυνόμενο ωστόσο ρυθμό (+4,1% έναντι +11,1% πέρυσι), φθάνοντας τα 19,9 

εκατ. βαρέλια ημερησίως για το 2015 ενώ ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε εκ νέου τον 

Δεκέμβριο ότι θα διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική του, παρά τη συνεχόμενη 

πτώση των τιμών αργού πετρελαίου. Η αυξημένη προσφορά αργού πετρελαίου στις 

διεθνείς αγορές κυρίως λόγω αυξημένης διαθεσιμότητας από τις ΗΠΑ, η σημαντική 

αύξηση παραγωγής σε Ιράκ, η αναμενόμενη επιστροφή του Ιράν στις αγορές, καθώς 

επίσης και η απόφαση του ΟΠΕΚ να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική του 

οδήγησαν τις τιμές αργού πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα δεκαετίας. Η μέση διεθνής 

τιμή του αργού τύπου Brent διαμορφώθηκε στα $52 το βαρέλι το 2015, μειωμένη 

κατά $47/βαρέλι σε σχέση με πέρυσι, με νέο ιστορικό χαμηλό στα $35 το βαρέλι στο 

τέλος του έτους. 

Διάγραμμα 3.3 Εξέλιξη Τιμής Πετρελαίου Brent 2014-2015 

 

Πηγή: Οικονομική έκθεση ομίλου ΕΛ.ΠΕ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

4.1. Περιγραφή του Ομίλου Μότορ Όιλ 

Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα 

της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ 

φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από 

τους κύριους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 

ΜΟΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στο 

Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη Υψηλής 

κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX LARGE CAP) καθώς και σε επιμέρους κλαδικούς 

δείκτες.  

Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις 

διακίνησης καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό 

συγκρότημα της Ελλάδος και θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διϋλιστήρια της 

Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα 

ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς 

προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ΜΟΕ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία 

παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά 

λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur 

Europeens d'Automobiles, American Petroleum Institute) και από τις Ένοπλες 

δυνάμεις των ΗΠΑ. Το διϋλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας, 

περίπου 70 χλμ. έξω από την Αθήνα. Η Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι Γενικές 

Διευθύνσεις Εμπορίας, Οικονομικών, Διοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων και 

Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στεγάζονται σε σύγχρονο 

κτίριο στο Μαρούσι Αττικής. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα 

με το ISO 9001:2008 για την παραγωγή, εμπορία και παράδοση καυσίμων, 

βιοκαυσίμων, λιπαντικών, κεριών και προϊόντων ασφάλτου. Το Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι και αυτό πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 
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14001:2004 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς επίσης και το 

σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας με το OHSAS 18001:2007. Το διυλιστήριο της 

ΜΟΕ είναι ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη το οποίο έχει πιστοποιηθεί και για τα 

τρία συστήματα. 

Η δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι 

καθολική. Στα πλαίσια της δέσμευσης αυτής, το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε 

Διαπίστευση του Χημείου του Διυλιστηρίου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

17025:2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Η πιστοποίηση ισχύει 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018.Επιπρόσθετα, από το 2007 η Εταιρεία υλοποιώντας τη 

δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος, εκδίδει σε 

εθελοντική βάση την ετήσια Περιβαλλοντική Δήλωση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 1221/2009 επικυρωμένη 

από τη Bureau Veritas. 

Η μεγάλη επιτυχία της MOΕ οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ανθρώπινο 

δυναμικό, που αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο για την εταιρεία. Μέσα από συνεχή 

εκπαίδευση, διασφάλιση πολύ καλών συνθηκών εργασίας, και σημαντικές παροχές η 

εταιρεία προσπαθεί να αναπτύξει τους εργαζομένους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο 

ώστε να συμβάλλουν στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της. 

 

4.2. Σύντομο Ιστορικό του Ομίλου Μότορ Όιλ 

• 1970-1972: Σύσταση και έναρξη της λειτουργίας του διυλιστηρίου το οποίο 

διαθέτει μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, διυλιστήριο παραγωγής βασικών 

λιπαντικών, προβλήτα με σταθμό φόρτωσης, σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων 

οχημάτων. 

• 1975: Επέκταση των εργασιών στον τομέα παραγωγής καυσίμων με την 

προσθήκη της μονάδας Ατμοσφαιρικής Απόσταξης. 

• 1978: Κατασκευή μονάδας Καταλυτικής Αναμόρφωσης (περαιτέρω επεξεργασία 

νάφθας) 

• 1980: Εγκατάσταση Μονάδας Καταλυτικής Πυρόλυσης (επεξεργασία μαζούτ σε 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας). 

• 1984: Κατασκευή μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιμοποιεί 

ως πρώτη ύλη αέριο καύσιμο. Δικαίωμα πώλησης ενέργειας στο εθνικό δίκτυο. 
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• 1993:Πιστοποίηση για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων την Εταιρείας κατά 

ISO 9002. 

• 1996: Αγορά του 50% των μετοχών της Εταιρείας από την Aramco Overseas 

Company BV, 100% θυγατρική της Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco). 

Μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας σε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις στο Μαρούσι Αττικής. 

• 2000: Ολοκλήρωση επενδύσεων με σκοπό την παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2000. Την ίδια χρονιά 

πιστοποιείται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας κατά ISO 

14001:1996. 

• 2001: Εγκατάσταση νέου αεριοστροβίλου στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αναβάθμιση της μονάδας κενού των λιπαντικών. Αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δημόσια εγγραφή και έναρξη 

διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α. 

• 2002: Εξαγορά του 100% της εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών AVIN OIL 

Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π. 

• 2003: Πιστοποίηση Ποιότητας για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας κατά ISO 9001:2000. 

• 2004: Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Εταιρείας κατά ISO 14001:2000 με ισχύ μέχρι το 2007.  

• 2005: Έναρξη λειτουργίας του συγκροτήματος Υδρογονοπυρόλυσης 

(Hydrocracker) που δίνει τη δυνατότητα παραγωγής «καθαρών» καυσίμων 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2009 (AutoOil II). 

Απόκτηση από τη Motor Oil Holdings S.A του ποσοστού που κατείχε η Aramco 

Overseas Company B.V στην Εταιρεία.   

• 2006: Διαπίστευση του Χημείου του Διϋλιστηρίου κατά ISO/IEC 17025:2005 από 

το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) με ισχύ μέχρι το Σεπτέμβριο 2010. 

• 2007: Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Εταιρείας κατά ISO 14001:2004 με ισχύ μέχρι το 2010. Έκδοση σε εθελοντική 

βάση της πρώτης ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό EMAS ER 761/2006 (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) 

επικυρωμένη από τη Bureau Veritas.  
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• 2008: Συμφωνία συνεργασίας με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ μέσω της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. για την κατασκευή, 

λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό 

αέριο που θα ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του διϋλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ 

ΟΪΛ στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. Πιστοποίηση του Συστήματος Υγιεινής 

& Ασφάλειας του Διϋλιστηρίου (Health & Safety Management) κατά το διεθνές 

πρότυπο OHSAS 18001:2007 με ισχύ μέχρι το 2011. 

• 2009: Επαναπιστοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008 με ισχύ μέχρι το 2012. Απόκτηση 

ποσοστού 64,06% του μετοχικού κεφαλαίου της “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε.” με αποτέλεσμα η συμμετοχή του Ομίλου 

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στην OFC Α.Ε. να αυξηθεί σε 92,06%. 

• 2010:Έναρξη λειτουργίας της νέας Μονάδας Απόσταξης Αργού (new Crude 

Distillation Unit) με ικανότητα διΰλισης 60.000 βαρελιών αργού ημερησίως. 

Ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών των εταιρειών “SHELL 

HELLAS A.E.” (μετονομάστηκε σε “Coral A.E.”) και “SHELL GAS A.E.B.E. 

ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ” (μετονομάστηκε σε “Coral Gas A.E.B.E.Y”). Επαναπιστοποίηση 

του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του διϋλιστηρίου κατά ISO 

14001:2004 με πιστοποιητικό ισχύος μέχρι τον Ιανουάριο 2013 και του Χημείου 

του διϋλιστηρίου κατά ISO / IEC 17025 με πιστοποιητικό ισχύος μέχρι το 

Σεπτέμβριο 2014. Έκδοση της ετήσιας Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με 

τον πιο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS ΙΙΙ 1221/2009. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

ιδρύει από κοινού με τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ την 

εταιρεία “Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”. 

• 2011: Ολοκλήρωση της κατασκευής του 5ου αεριοστρόβιλου στο συγκρότημα 

συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού του Διυλιστηρίου, του οποίου η 

συνολική ισχύς διαμορφώνεται σε 85 MW (από 68 MW). Επαναπιστοποίηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας  σύμφωνα με το OHSAS 

18001:2007 με ισχύ μέχρι το 2014. Ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 

• 2012:Επαναπιστοποίηση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά 

ISO 9001:2008 με ισχύ μέχρι το 2015. Έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 
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• 2013: Πραγματοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος περιοδικής συντήρησης 

(major turn around program) στην ιστορία της Εταιρείας το οποίο περιελάμβανε 

τις μονάδες μετατροπής ήτοι το συγκρότημα Υδρογονοπυρόλυσης (Hydrocracker) 

και το συγκρότημα μονάδων καταλυτικής πυρόλυσης (Fluid Catalytic Cracking). 

• 2014: Εξαγορά μέσω δημόσιας πρότασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας CYCLON ΕΛΛΑΣ και διαγραφή των μετοχών της τελευταίας από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανανέωση των πιστοποιητικών ISO 9001:2008, ISO 

14001: 2004 και OHSAS 18001:2007 με διάρκεια ισχύος μέχρι το Δεκέμβριο 

2017. Ανανέωση της διαπίστευσης του Χημείου του διϋλιστηρίου κατά το 

πρότυπο ISO/IEC 17025 με πιστοποιητικό ισχύος μέχρι το Σεπτέμβριο 2018. 

 

4.3. S.W.O.T. Ανάλυση 

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

τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 

αξιολογώντας τον τρόπο που το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν την στρατηγική επιτυχία ή αποτυχία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την 

ανάδειξη των Δυνατών (Strengths) και Αδύναμων (Weakness) σημείων του 

εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών 

(Threats)  που αντιμετωπίζει από παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος. 

Πίνακας 4.1  S.W.O.T. Ανάλυση του Ομίλου Motor Oil 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Οικονομική υποστήριξη των 
επενδύσεων λόγω αύξησης 
εσόδων 

• Ισχυρό δίκτυο διανομής και 
πωλήσεων 

• Μείωση κόστους εργασίας 
• Δραστηριοποίηση σε χώρες του 

εξωτερικού 
 

• Διείσδυση σε νέες αγορές 
• Αύξησης μεριδίου αγοράς μέσω 

εξαγορών 

• Αύξηση εξαγωγών  
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Υψηλή φορολογία 

• Υψηλό κόστος λειτουργίας 
• Έκθεση του Ομίλου στους 

κινδύνους της Ελληνικής αγοράς  
• Υψηλός ανταγωνισμός 
• Κάλυψη ομολογιακών δανείων 

• Υψηλός συναλλαγματικός 
κίνδυνος 

• Πολιτική αστάθεια 

• Οικονομική και φορολογική 
αστάθεια 

• Επιβολή ελέγχων στην κίνηση 
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 κεφαλαίων 

• Αύξηση έντασης ανταγωνισμού 
στις διεθνείς αγορές  

• Αύξηση κόστους α΄ υλών 

• Τεχνολογικοί περιορισμοί 
• Νομικοί περιορισμοί 

 
 

4.4. Εξέταση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Η διοίκηση του Ομίλου έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην διαχείριση 

οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω των προκλήσεων της 

γενικότερης οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα. Γενικότερα όπως αναφέρεται και παρακάτω στην 23 διαχείριση των 

επιμέρους κινδύνων, δεν θεωρεί ότι τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική 

οικονομία σε συνδυασμό με τους ελέγχους διακίνησης κεφαλαίων στις ελληνικές 

τράπεζες που παραμένουν σε ισχύ, θα επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία 

του Ομίλου και της Εταιρίας. Αναλυτικότερα, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για 

το 2015 αναφέρει τις εξής προβλέψεις σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ο Όμιλος το 2016: 

α. Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου  

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι 

εταιρίες του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να είναι βιώσιμες μεγιστοποιώντας την 

απόδοση στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια 

κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου αποτελείται από δανεισμό, 

χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της μητρικής 

εταιρίας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις 

νέο. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου 

σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του 

κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. 

Πρόθεση του Ομίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση μέσω 

πληρωμής μερισμάτων καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφισταμένων 

δανείων. Ο Όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής “Motor Oil Financeplc”, που εδρεύει 

στο Λονδίνο, προέβει ήδη από το 2014 στην έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού € 

350 εκατ. μέσω προσφοράς Ομολογιών πενταετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου και 

γενικά είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε χρηματαγορές του εξωτερικού 
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διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής του. Σχέση Καθαρού 

Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) Η διοίκηση του Ομίλου επισκοπεί την 

κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο αυτής της 

επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε 

κατηγορία κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: 

 

 

β. Διαχείριση οικονομικών κινδύνων  

Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων εξυπηρετεί τον Όμιλο εξασφαλίζοντας 

την πρόσβαση σε εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και σταθμίζοντας τους 

οικονομικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτοί οι 

κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους αγοράς (συμπεριλαμβανομένων νομισματικών 

κινδύνων, κινδύνων εύλογης αξίας επιτοκίων και κινδύνων τιμών), πιστωτικού 

κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. Ο Όμιλος δεν πραγματοποιεί συναλλαγές σε 

χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών παραγώγων 

για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων του Ομίλου κάνει 

αναφορές σε τακτά διαστήματα στη διοίκηση του Ομίλου που με τη σειρά της 

σταθμίζει τους κινδύνους και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές για να αμβλύνει την 

πιθανή έκθεση σε κινδύνους. 

 

γ. Κίνδυνοι αγοράς  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου τον εκθέτουν πρωτίστως σε οικονομικούς 

κινδύνους αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων και στην διακύμανση των 

τιμών του πετρελαίου κυρίως λόγω της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων. Η Εταιρία 

προς αποφυγή μεγάλων διακυμάνσεων στην αποτίμηση αποθεμάτων έχει ως πολιτική 

της την τήρησή τους στα κατώτερα δυνατά επίπεδα. Επίσης, οποιαδήποτε μεταβολή 

στα εκάστοτε περιθώρια διύλισης, εκφραζόμενα σε δολάρια ΗΠΑ, επιδρά ανάλογα 

στα μικτά περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους 
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κινδύνους που πιθανόν εκτίθεται ο Όμιλος στην αγορά που δραστηριοποιείται καθώς 

και στον τρόπο που αντιμετωπίζει και μετρά αυτούς τους κινδύνους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον κλάδο διύλισης 

και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου αλλά και στο οικονομικό περιβάλλον γενικότερα, 

η πορεία τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρία κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης 

ο Όμιλος μέσω νεοσυσταθείσης 100% θυγατρικής στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει την 

επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την ενδυνάμωση του ήδη 

ισχυρού εξαγωγικού προσανατολισμού του. Επιπλέον η αστάθεια της εσωτερικής 

αγοράς, σε συνδυασμό με τους κεφαλαιακούς ελέγχους, δεν αναμένεται να 

δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Εταιρίας η οποία λόγω του 

έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της δημιουργεί επαρκείς χρηματοροές για την κάλυψη 

των εισαγωγών αργού πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγική διαδικασία της 

Εταιρίας και του οποίου οι τιμές καθορίζονται στην διεθνή αγορά με συνέπεια να μην 

επηρεάζονται από τυχόν εγχώριες αναταράξεις.  

δ. Κίνδυνοι συναλλάγματος  

Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις 

πετρελαιοειδών υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Η Εταιρία φροντίζει για την 

ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών αντισταθμίσεων 

(physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

σε ξένο νόμισμα. ε. Κίνδυνοι επιτοκίων Ο Όμιλος έχει πρόσβαση σε σημαντικές 

εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές και είναι σε θέση να επιτυγχάνει ανταγωνιστικά 

επιτόκια και όρους δανεισμού. Ως εκ τούτου τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές 

ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεν επηρεάζονται σημαντικά από 

διακυμάνσεις επιτοκίων. Εάν τα υφιστάμενα επιτόκια ήταν 50 μονάδες βάσης 

υψηλότερα ή χαμηλότερα, κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες μεταβλητές, το κέρδος 

του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 31.12.2015, θα μειωνόταν ή θα αυξανόταν 

αντίστοιχα κατά περίπου Ευρώ 7,2 εκατ.  

ζ. Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου αφορά κυρίως τις απαιτήσεις από πελάτες 

και λοιπές απαιτήσεις. Ο Όμιλος έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεών του, 

κυρίως λόγω της Μητρικής Εταιρίας όπου μεγάλο ποσοστό αυτών αφορά 

περιορισμένο αριθμό πελατών, οι οποίοι όμως είναι κυρίως διεθνούς κύρους 
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πετρελαϊκές εταιρίες. Συνεπώς έτσι περιορίζεται σημαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν συμβάσεις για συναλλαγές με τους πελάτες τους, 

βασισμένες στην εξέλιξη των διεθνών τιμών. Επίσης, ο Όμιλος κατά κανόνα 

λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους πελάτες του ή εγγράφει υποθήκες, προς 

εξασφάλιση των απαιτήσεων, οι οποίες κατά την 31/12/2015 ήταν Ευρώ 24,7 εκατ. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις των θυγατρικών “AvinOil Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.”, “CORAL 

A.E.”, “CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ.” και “L.P.C. Α.Ε.”, αυτές κατανέμονται σε έναν 

ευρύ αριθμό πελατών, συνεπώς δεν υφίσταται συγκέντρωσή τους και κατά συνέπεια 

περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος προσπαθεί να ρυθμίζει έτσι την 

πιστωτική πολιτική προς τους εγχώριους πελάτες και να περιορίζει ανάλογα τις 

ημέρες πίστωσης που παρέχει, ώστε να ελαχιστοποιεί τον οποιοδήποτε πιστωτικό 

κίνδυνο από αυτούς.  

η. Κίνδυνος ρευστότητας  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό 

χρηματικών διαθεσίμων και εγκεκριμένων γραμμών τραπεζικών πιστώσεων που 

χρησιμοποιούνται εφόσον συντρέχει λόγος. Η Διοίκηση του Ομίλου για την 

αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας φροντίζει να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των 

χρηματικών διαθεσίμων και να εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών διαθέσιμων 

γραμμών τραπεζικών πιστώσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διαθέσιμα του 

Ομίλου είναι κατατεθειμένα σε γνωστές τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού 

λόγω και του έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα της Εταιρίας. Επιπλέον ο κύριος όγκος 

του δανεισμού του Ομίλου αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό που διευκολύνει στην 

καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας. 
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4.5. Πορεία Μετοχής Ομίλου6 

Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στις 31.12.2015 ήταν 

9,95€ δηλαδή 53,08% υψηλότερη σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 31.12.2014. 

Στο υψηλό έτους η τιμή της μετοχής 10 έφτασε τα 11,60€ (29/10/2015) και στο 

χαμηλό έτους τα 5,64€(9/1/2015). Η μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον 

ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) διαμορφώθηκε σε 

8,69€ που αντιστοιχεί σε κεφαλαιοποίηση Εταιρίας 962,7 εκατ. €. Η κεφαλαιοποίηση 

της Εταιρίας στις 31.12.2015 ανήλθε σε 1.102,3 εκατ. €. Ειδικότερα σε σχέση με το 

Ελληνικό Χρηματιστήριο η απόδοση της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ξεπέρασε 

σημαντικά την αντίστοιχη του Γενικού Δείκτη η τιμή κλεισίματος του οποίου στις 

31.12.2015 διαμορφώθηκε στις 631,35 μονάδες ήτοι 23,58% χαμηλότερα έναντι της 

αντίστοιχης τιμής κλεισίματος στις 31.12.2014.  

Κατά μέσο όρο διακινήθηκαν 128.671 μετοχές ημερησίως που αντιστοιχεί σε 

0,12% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και σε 0,22% επί του 

αριθμού των μετοχών που θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float). Η μέση 

ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1.118.022. Συνολικά το 2015 

διακινήθηκαν 28.693.739 μετοχές που αντιστοιχεί σε 25,90% επί του συνολικού 

                                                             
6
 Κύρια πηγή η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2015 του Ομίλου 
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αριθμού των μετοχών της Εταιρίας και σε 49,95% επί του αριθμού των μετοχών που 

θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float). 

Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της 

μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2015 

ποσού Ευρώ 72.008.937 (ή 0,65€ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί 

και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2015 ποσό 16.617.447€ (ή 0,15€ ανά 

μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2015, ενώ το υπόλοιπο ποσό 0,50€ ανά μετοχή θα 

αναγνωρισθεί στη χρήση 2016. Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά 

μετοχή για τη χρήση 2015 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,53% με βάση το 

κλείσιμό της τιμής της μετοχής Εταιρίας στις 31.12.2015 και σε 7,48% με βάση τη 

μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume 

Weighted Average Price). 

 

Διάγραμμα 4.1Πορεία μετοχής Ομίλου MotorOil 2015-2016 

 

Πηγή: capital.gr 

Αυτή τη στιγμή (29/7/2016), η μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ βρίσκεται στα 

10,45€, όπου από τον Ιούλιο του 2015 έως σήμερα, κατάφερε να ανέβει τον 

Οκτώβριο στα 11,60€, ενώ λίγους μήνες αργότερα έπεσε στα 8€. Συνολικά η μετοχή 

του ομίλου σημείωσε ετήσια αύξηση γύρω στο 22,94%, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις 
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των Financial Times7η τιμή της μετοχής προβλέπεται να σημειώσει περαιτέρω 

αύξηση μέσα στα επόμενα έτη.  

 

 

  

                                                             
7
 Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/forecasts?s=MOH:ATH 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

5.1. Περιγραφή του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

Ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια είναι ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες 

βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε 

ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και 

συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες 

επενδύσεις σε νέους τομείς. 

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει: 

• Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών. 

• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων. 

• Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

• Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

• Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με 

θέματα υδρογονανθράκων. 

• Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, 

θαλάσσιες μεταφορές). 

Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα 

ύψους €3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της 

μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον 

εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο 

διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα 

προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική 

οικονομία. 

Η μητρική Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. είναι άμεσα ή έμμεσα ο 

μοναδικός ή ο πλειοψηφών μέτοχος των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, με 

άσκηση διοίκησης. Κάθε Εταιρεία διαθέτει το δικό της διοικητικό συμβούλιο και 
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σχήμα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η χρηματοοικονομική 

διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από υπηρεσίες της 

μητρικής Εταιρείας. Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις υποβάλλουν στη 

μητρική Εταιρεία τα αποτελέσματα τους. 

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει 

τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέχοντας 

περίπου το 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου 

πετρελαιοειδών και το μοναδικό διυλιστήριο της Π .Γ.Δ.Μ., στα Σκόπια. Τα εγχώρια 

διυλιστήρια του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν 

περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, με συνολικό 

δείκτη συνθετότητας Nelson 9,3.Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (παράκτια 

διυλιστήρια) αλλά και της υψηλής συνθετότητάς τους, έχουν το πλεονέκτημα της 

εύκολης πρόσβασης αλλά και της δυνατότητας επεξεργασίας όλων των τύπων αργού 

που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Επιπλέον, οι υποδομές αποθήκευσης και 

διακίνησης παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 6,65 εκατ.m3 αργού και 

προϊόντων. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά επίγειων καυσίμων, μέσω 

των θυγατρικών του EKO και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΕΚ)-εξαγορά της BP από 

την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. το 2009. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα χρήσης του σήματος της BP 

για την εμπορία καυσίμων εγχώριας αγοράς στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 

δίκτυο με πάνω από 2000 πρατήρια (εκ των οποίων 900 είναι πρατήρια ΕΚΟ και 816 

λειτουργούν με το σήμα της ΒΡ), σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων, 15 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου σε 

Βορρά και Νότο και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Αυτή η 

εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού είναι το αποτέλεσμα της εξαγοράς και της 

ενοποίησης μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά κατά 

τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα 

στον Όμιλο να έχει μία σημαντική παρουσία, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και 

στη λιανική αγορά των ελληνικών νησιών καθώς και στις γεωγραφικά διάσπαρτες 

εγκαταστάσεις αεροδρομίων. 

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Ελλάδα επέτρεψε στον Όμιλο 

να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο 
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αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ 

των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης. Με κύριους 

στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική 

θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα 

μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και 

λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν δυο επιτυχείς εισαγωγές νέων 

καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio και του 

BPUltimateDiesel. 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών 

προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50%. Η 

δραστηριότητα παραγωγής πετροχημικών είναι καθετοποιημένη με τον κλάδο 

διύλισης. Ο Όμιλος έχει σημαντικές εξαγωγικές δραστηριότητες αφού οι διεθνείς 

πωλήσεις σε επιλεγμένες αγορές της Μεσογείου καλύπτουν το 60-65% των 

συνολικών πωλήσεων. Τα βασικά προϊόντα είναι πολυπροπυλένιο, φιλμ 

πολυπροπυλενίου (BOPP), διαλύτες και ανόργανα χημικά. Η παραγωγή 

πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel.Τα χημικά εργοστάσια του 

Ομίλου περιλαμβάνουν μονάδα παραγωγής πολυπροπυλενίου δυναμικότητας 220 χιλ. 

τόνων και διαλυτών. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

πολυπροπυλενίου είναι το προπυλένιο, το οποίο παράγεται στο διυλιστήριο 

Ασπροπύργου και μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας περίπου το 70% των 

αναγκών του εκεί συγκροτήματος για πρώτη ύλη. 

Η 100% θυγατρική της ΕΛ.ΠΕ., ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ, είναι ο μοναδικός παραγωγός φιλμ πολυπροπυλενίου 

(ΒΟΡΡ) στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία 

συσκευασίας. Το BOPP φιλμ πωλείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της 

Μεσογείου. Το καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής προπυλενίου, 

πολυπροπυλενίου και BOPP είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή των 

πετροχημικών προϊόντων, καθώς επιτρέπει την κοινή χρήση των υποδομών, των 

υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών αλλά και των κοινών παροχών των 

εγκαταστάσεων του Ομίλου. 

Κατά το 2014, οι δραστηριότητες  του κλάδου επικεντρώθηκαν στην Ελλάδα, 

με την συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διαχειριστή με ποσοστό 

33,3% (Operator) σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα στη Σύμβαση Μίσθωσης για τη 

θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, αλλά και στην Αίγυπτο, μέσω συμμετοχής 
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σε διεθνείς κοινοπραξίες στις περιοχές West Obayed (Δ. Έρημος) και Mesaha (Άνω 

Αίγυπτος) με ποσοστό 30% ανά περιοχή. 

Στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, το πρόγραμμα ελάχιστων εργασιών για 

την πρώτη τριετή ερευνητική φάση συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή 

σεισμικών 3D έκτασης 800 τ.χλμ. και 2D περιφερειακών γραμμών, μήκους 300 χλμ. 

Το τέταρτο τρίμηνο 2014 ξεκίνησαν οι αρχικές γεωλογικές μελέτες στην περιοχή. 

Παράλληλα, η ΕΛΠΕ ΑΕ συνέχισε την μελέτη των ερευνητικών δεδομένων σε 

θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας, προετοιμαζόμενη γα την πιθανή 

υποβολή προσφορών σε διεθνείς διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τις υπό παραχώρηση περιοχές 

της Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού 

του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Στο West Obayed, τον Οκτώβριο 2014 η κοινοπραξία (ΕΛΠΕ 30%, VEGAS 

70%) εκτέλεσε την τελευταία υποχρεωτική ερευνητική γεώτρηση, που δεν απέδωσε 

θετικά αποτελέσματα. Μετά από την άρνηση της κρατικής εταιρίας EGPC για 

επαναδιαπραγμάτευση της διάρκειας της Σύμβασης και εκτέλεσης επιπλέον 

γεωτρήσεων, η κοινοπραξία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή της περιοχής (5 

Δεκεμβρίου 2014).Στην περιοχή Mesaha, η κοινοπραξία (Petroceltic, HELPE, KEC 

και Beach Petroleum) ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή της περιοχής στην κρατική 

εταιρία GANOPE μετά από τα αποτελέσματα της  ερευνητικής γεώτρησης Mesaha 1x 

χωρίς υπολειπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν ως βασικό 

άξονα την παραγωγή ενέργειας μέσω της ELPEDISONPOWER και τη διασυνοριακή 

εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας  και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική 

αγορά μέσω της ELPEDISONENERGY. Η συμμετοχή του Ομίλου και στις δύο 

εταιρείες είναι μέσω της ELPEDISONBV (50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., 

50% EDISON), η οποία συμμετέχει σε κάθε μία από τις ELPEDISONPOWER και 

ELPEDISONENERGY με ποσοστό 75.78%. Η ELPEDISONPower είναι σήμερα ο 

δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με 

καύσιμο Φυσικό Αέριο (μονάδα 390 MWT-Power στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία 

από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε 

λειτουργία το 2010). 
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Στον τομέα προμήθειας, η ELPEDISON είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

εναλλακτικούς ανεξάρτητους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με πωλήσεις 550 

GWh (2015) σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα ταχεία 

ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2015.Τα αποτελέσματα της ELPEDISONBV είναι 

αρνητικά και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου για την 

καταβολή αποζημίωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητα/ευελιξία των μονάδων 

παραγωγής της εταιρείας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για την Εταιρεία 

αυξήθηκε σε σχέση με το 2014 κυρίως λόγω της πτώσης του κόστους του ΦΑ κατά 

το δεύτερο εξάμηνο του 2015.  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

(ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του 

Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση 

και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή 

και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, 

φωτοβολταϊκών , βιομάζας κτλ.).Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την 

ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και 

βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και 

συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 

250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 

που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό 

αέριο. 

Η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου 

συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην 

Πύλο του Ν. Μεσσηνίας. Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται άλλα 4 Φ/Β έργα 

συνολικής ονομαστικής ισχύος 11,6 MW, καθώς και 5 μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από 

υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW. Επίσης έχουν ήδη εγκριθεί από το 

ΔΕΔΔΗΕ 7 αιτήσεις, 20 kW η κάθε μία για αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση 

(πρόγραμμα net-metering) για ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ, που 

θα κατασκευαστούν εντός του 2016. Παράλληλα εξετάζονται επενδύσεις σε 

αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου που είναι 

συνδεδεμένες στη μέση τάση. Επιπλέον, η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε 
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συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 143 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και 

αιολικά και υβριδικά έργα. 

 

5.2. Σύντομο Ιστορικό του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

• 1955-70: Το1955 με απόφαση της τότε κυβέρνησης, υπογράφεται η σύμβαση 

κατασκευής του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου 

πετρελαίου στην Ελλάδα. Η κατασκευή άρχισε το 1956 και δυο χρόνια 

αργότερα, το1958, εγκαινιάζεται το νέο διυλιστήριο στον Ασπρόπυργο. 

Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1966, ο ελληνικής καταγωγής Τομ Πάππας, 

εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ESSO PAPPAS στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 

• 1971-80: Ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.) 

και εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α.). Το Δημόσιο ελέγχει πλήρως τη διύλιση, 

διάθεση και εμπορία διυλισμένων προϊόντων .Ο Όμιλος Ιωάννη Λάτση 

εγκαινιάζει το διυλιστήριο της ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ στην Ελευσίνα. 

• 1981-90: Το Δημόσιο εξαγοράζει τον όμιλο εταιρειών ESSO που 

μετονομάζεται σε ΕΚΟ. Ιδρύεται η ΔΕΠ-ΕΚΥ για την άσκηση των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων. Ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Α.Ε. 

(Δ.Ε.Π.Α.). Η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 

τη διύλιση και διάθεση διυλισμένων προϊόντων στην εσωτερική αγορά και 

αποκτά τις μετοχές της ΕΛ.Δ.Α. και της Δ.Ε.Π.Α. Η ΕΛ.Δ.Α. ιδρύει την 

εταιρεία μελετών ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αρχικά μαζί με τη Foster Wheeler Italiana 

S.r.l., και την εμπορική Εταιρεία ΕΛΔΑ-Ε. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει 

συμμετοχικά την ΕΚΟΤΑ-ΚΩ. 

• 1991-97: Απελευθερώνεται η αγορά πετρελαίου και η Δ.Ε.Π. αναλαμβάνει τη 

διύλιση και διάθεση προϊόντων για δικό της λογαριασμό μέσω των 

διυλιστηρίων ΕΛ.Δ.Α. και ΕΚΟ. Η Δ.Ε.Π. αποκτά τις μετοχές του ομίλου 

ΕΚΟ. Η εμπορική ΕΚΟ ιδρύει συμμετοχικά την ΕΚΟ GEORGIA και την 

ΕΚΟΛΙΝΑ. Η ΕΛΔΑ-Ε αναπτύσσεται στην εσωτερική αγορά. Δ.Ε.Π. και 

ΕΛ.Δ.Α. συμμετέχουν στην ίδρυση της V.P.I., βιομηχανίας παραγωγής 

ρητίνης πολυαιθυλενίου στο Βόλο. Η ΔΕΠ-ΕΚΥ προχωρά σε εκχωρήσεις στη 
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Δυτική Ελλάδα με συμμετοχή της στις κοινοπραξίες έρευνας TRITON και 

ENTERPRISE. 

• 1998-2008: Συγχώνευση των θυγατρικών του Ομίλου ΔΕΠ και μετονομασία 

σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Εισαγωγή στα  Χρηματιστήρια Αθηνών και 

Λονδίνου. Κατά τα επόμενα χρόνια ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. ιδρύει ή συμμετέχει σε 

θυγατρικές εταιρείες όπως η ΕΛ.ΠΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ, μέσω της οποίας 

αποκτά το διυλιστήριο  OKTA στα Σκόπια, η ΕΛ.ΠΕ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.Ε., η 

GLOBAL Albania, η HELLENIC PETROLEUM CYPRUS, η EKO Serbia 

AD, η Jugopetrol AD Kotor και η EKO Bulgaria, για την επέκταση των 

εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Αλβανία, Κύπρο, Σερβία, 

Μαυροβούνιο και Βουλγαρία αντίστοιχα. Το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτει με 

δημόσια εγγραφή δεύτερο πακέτο μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Α.Ε. 

Συγχωνεύεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΑ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., μέσω της οποίας ο Όμιλος αποκτά το διυλιστήριο 

Ελευσίνας. Στα επόμενα χρόνια ακολουθούν κι άλλες συστάσεις θυγατρικών 

εταιρειών, όπως η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., με σκοπό τη 

δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα παραγωγής και εμπορίας 

ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας εργοστασίου 

(CCGT) ισχύος 390 MW στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Ε. και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., με σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εμπορία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .Επίσης, αναπτύσσεται κοινοπραξία της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (20%) με τις εταιρείες WOODSIDE 

ENERGY της Αυστραλίας (45%) και REPSOL YPF της Ισπανίας (35%), για 

έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης. 

Στοχεύοντας στην περαιτέρω ισχυροποίηση του Ομίλου στον τομέα 

παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό βήμα αποτελεί η 

συνεργασία με την ιταλική EDISON SpA., με την οποία συστήνεται η 

κοινοπραξία ELPEDISON. Στον τομέα Έρευνας και Παραγωγής 

Υδρογονανθράκων υπογράφονται δυο συμβάσεις παραχωρήσεων στις 

περιοχές West Obayed και Mesaha , στην Αίγυπτο. Πραγματοποιείται 

σημαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

και της INEOS CHLORVINYLS, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
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παραγωγής χλωρίου-αλκαλικών στην Ευρώπη, για διανομή ρητινών στην 

Ελλάδα. Επίσης, μεταβιβάζονται τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής 

υδρογονανθράκων στη Λιβύη στον Γάλλο-Βελγικό ενεργειακό όμιλο GDF 

Suez. Πραγματοποιείται η εξαγορά του 100% της Opet Aygaz Bulgaria EAD 

στη Βουλγαρία, ενισχύοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου στη Ν.Α. 

Ευρώπη. 

• 2009-2014: Με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης του Ομίλου στην εγχώρια 

αγορά πετρελαιοειδών και την περαιτέρω ανάπτυξη της λιανικής εμπορίας, η 

BP HELLAS μεταβιβάζει τα εμπορικά δικαιώματά της στην Ελλάδα στα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου πρατηρίων 

καυσίμων, αποθηκευτικών χώρων, καθώς και εμπορικών και βιομηχανικών 

πελατών. Ολοκληρώνονται οι εργασίες ανέγερσης νέων μονάδων στο 

διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης. Με στόχο τη διασπορά τεχνικών και 

επενδυτικών κινδύνων αποφασίζεται η πώληση μέρους των δικαιωμάτων 

έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή WestObayed στη 

Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, στην εταιρεία VEGAS OIL & GAS S.A. Σκοπός 

της κοινοπραξίας (VEGAS 70% - ΕΛΠΕ 30%) είναι η συνέχιση των 

ερευνητικών εργασιών στην περιοχή. Τίθεται σε εμπορική λειτουργία και 

δεύτερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (CCGT) στη Θίσβη Βοιωτίας, 

δυναμικότητας 420 MW από την ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Η υλοποίηση 

αυτής της επένδυσης, ενισχύει σημαντικά το σύστημα της Νοτίου Ελλάδας με 

αξιόπιστη και περιβαλλοντικά φιλική ηλεκτρική ενέργεια. Ο Όμιλος, στο 

πλαίσιο αναδιάρθρωσης της στρατηγικής του, αποχωρεί από την αγορά της 

Γεωργίας, με την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην HELLENIC 

PETROLEUM GeorgiaLtd. Ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη ιδιωτική 

βιομηχανική επένδυση στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και την 

αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Μετά την επιτυχή έναρξη της 

εμπορικής του λειτουργίας, το νέο διυλιστήριο  υποστηρίζει ουσιαστικά την 

κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα  προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το 

περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία. Ολοκληρώνεται με 

επιτυχία η πρώτη έκδοση Ευρωομολόγου στην ιστορία του Ομίλου, ύψους 

€500 εκ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις 

προοπτικές και τη στρατηγική του. Ολοκληρώνεται η διαδικασία 

αριστοποίησης του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Περαιτέρω διεθνοποίηση του 
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Ομίλου με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 50% των συνολικών πωλήσεων. 

Ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με την 

έκδοση δυο Ευρωομολόγων ύψους άνω των €600 εκ. 

5.3. S.W.O.T. Ανάλυση 

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

τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 

αξιολογώντας τον τρόπο που το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν την στρατηγική επιτυχία ή αποτυχία. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την 

ανάδειξη των Δυνατών (Strengths) και Αδύναμων (Weakness) σημείων του 

εσωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και των Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών 

(Threats)  που αντιμετωπίζει από παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος. 

Πίνακας 5.1  S.W.O.T. Ανάλυση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Έντονη δραστηριοποίηση σε 
χώρες του εξωτερικού 

• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 
εξοπλισμού 

• Στρατηγική θέση διυλιστηρίων 
 

• Διείσδυση σε νέες αγορές 
• Αύξησης μεριδίου αγοράς μέσω 

εξαγορών 

• Αύξηση εξαγωγών  
 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Υψηλή φορολογία 

• Υψηλό κόστος λειτουργίας  
• Έκθεση του Ομίλου στους 

κινδύνους της Ελληνικής αγοράς  
• Υψηλός ανταγωνισμός 
• Υψηλές δανειακές υποχρεώσεις  

 

• Υψηλός συναλλαγματικός 
κίνδυνος 

• Πολιτική αστάθεια 

• Οικονομική και φορολογική 
αστάθεια 

• Επιβολή ελέγχων στην κίνηση 
κεφαλαίων 

• Αύξηση έντασης ανταγωνισμού 
στις διεθνείς αγορές  

• Αύξηση κόστους α΄ υλών 

• Νομικοί περιορισμοί 
 

 

5.4. Εξέταση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου επικεντρώνονται πρωτίστως στον κλάδο 

Διύλισης (συμπεριλαμβανομένων και των Χημικών) και Εμπορίας Πετρελαίου και 

δευτερευόντως στους κλάδους της Έρευνας Υδρογονανθράκων και Παραγωγής και 

Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους 
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χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους σχετιζόμενους με την αγορά 

πετρελαιοειδών, όπως κινδύνους διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών, της 

τιμής των πετρελαιοειδών στις διεθνείς αγορές και των επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο 

καθώς και κίνδυνο ρευστότητας και ταμειακών ροών. Συμβαδίζοντας με διεθνείς 

πρακτικές και μέσα στα πλαίσια της εκάστοτε τοπικής αγοράς και νομικού πλαισίου, 

το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στην μείωση 

πιθανής έκθεσης στη μεταβλητότητα της αγοράς και / ή στην μετρίαση οποιασδήποτε 

αρνητικής επίδρασης στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, στο βαθμό που αυτό 

είναι εφικτό. Σε γενικές γραμμές, τα θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του 

Ομίλου, συνοψίζονται παρακάτω:  

α. Συναλλαγματικός κίνδυνος:  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι προστατευμένες από τη φύση τους από 

τον κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς όλες οι 

συναλλαγές που γίνονται στον πετρελαϊκό τομέα βασίζονται σε διεθνείς τιμές 

αναφοράς σε δολάρια Αμερικής τόσο για το αργό πετρέλαιο όσο και για τα προϊόντα 

πετρελαιοειδών. Όλες οι διεθνείς αγορές και πωλήσεις αργού πετρελαίου και 

προϊόντων πετρελαιοειδών διενεργούνται σε δολάρια Αμερικής, ενώ οι πωλήσεις σε 

τοπικές αγορές είτε γίνονται σε δολάρια Αμερικής είτε μετατρέπονται στο τοπικό 

νόμισμα για λογιστικούς λόγους χρησιμοποιώντας τις διεθνείς τιμές αναφοράς της 

ημερομηνίας συναλλαγής.  

β. Κίνδυνος μεταβολής τιμών:  

Η διαχείριση κινδύνων που αφορούν τις τιμές των προϊόντων 

πραγματοποιείται από την υπηρεσία διαχείρισης εμπορικών κινδύνων στην οποία 

μετέχουν ανώτερα στελέχη των εμπορικών και οικονομικών διευθύνσεων, ενώ για 

τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους η διαχείριση γίνεται από τις Οικονομικές 

Υπηρεσίες του Ομίλου, πάντα στα πλαίσια των εγκρίσεων που έχουν δοθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες προσδιορίζουν και εκτιμούν τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες 

του Ομίλου.  

γ. Εξασφάλιση τροφοδοσίας με αργά πετρέλαια: 

Οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τους τελευταίους 18 μήνες στις διεθνείς 

και περιφερειακές αγορές, οδήγησαν σε μείωση του κόστους πρώτων υλών για τον 

Όμιλο, καθώς και σε διευρυμένη δυνατότητα επιλογής προμηθευτών. Οι τιμές του 
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αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση περίπου 70% σε σχέση με το υψηλό όριο του 

2014. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η μείωση του κόστους εφοδιασμού με 

αργό πετρέλαιο, τόσο βαρέων αργών υψηλού θείου αλλά και ελαφριών αργών 

χαμηλού θείου, τα οποία αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη για διυλιστήρια υψηλής 

πολυπλοκότητας όπως αυτά του Ομίλου ΕΛΠΕ, βελτιώνοντας την 

ανταγωνιστικότητα των διυλιστηρίων στη Μεσόγειο συγκριτικά με αντίστοιχες 

εταιρείες παγκοσμίως αλλά και οδηγώντας σε υψηλότερα περιθώρια διύλισης, εν 

τούτοις με σημαντική ζημία από απομείωση της αξίας των αποθεμάτων. Ο Όμιλος 

κατάφερε να επωφεληθεί από τις εξελίξεις διαφοροποιώντας το μείγμα εφοδιασμού 

σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.  

δ. Κίνδυνος ρευστότητας:  

Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με την εξασφάλιση ικανών 

ταμειακών πόρων και διαθεσίμων καθώς και την εξασφάλιση επαρκών πιστωτικών 

ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Λόγω της δυναμικής φύσης των 

δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος έχει σαν στόχο να διατηρεί ευελιξία χρηματοδότησης 

των δραστηριοτήτων του μέσω ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών γραμμών. 

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας από το 2011 έως και σήμερα, ο Όμιλος 

έχει εστιάσει στη διαχείριση της μέσης διάρκειας ζωής των στοιχείων Ενεργητικού 

και Παθητικού, στη χρηματοδότηση του επενδυτικού του πλάνου καθώς και στη 

διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Σύμφωνα με τις παραπάνω προτεραιότητες και 

το μεσοπρόθεσμο πλάνο χρηματοδότησης, ο Όμιλος έχει διατηρήσει μια αναλογία 

μακροπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων, λαμβάνοντας 

υπόψη την πιστοδοτική δυνατότητα των τραπεζών και των αγορών κεφαλαίου, τη 

διαχείριση των χρηματοροών , καθώς και εμπορικές παραμέτρους. Περίπου 60% του 

συνολικού δανεισμού, χρηματοδοτείται από μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

γραμμές πίστωσης ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

Κατά το 2014, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την έκδοση δύο Ευρώ-ομολόγων, ενός διετούς 

διάρκειας ύψους $400 εκ. με ημερομηνία λήξης τον Μάιο του 2016 και ενός 

πενταετούς διάρκειας ύψους €325 εκ. με ημερομηνία λήξης τον Ιούλιο του 2019.  

Οι δύο παραπάνω εκδόσεις πραγματοποιήθηκαν με χαμηλότερο κόστος σε 

σχέση με το συγκρίσιμο οριακό κόστος δανεισμού του προηγούμενου έτους, 

αντικατοπτρίζοντας την βελτίωση του κινδύνου της χώρας και βασικών μεγεθών του 

Ομίλου. Επιπρόσθετα, το 2014 ο Όμιλος επαναδιαπραγματεύθηκε πιστωτικές 
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γραμμές μεγαλύτερες των €2 δισ. με τις κύριες συμμετέχουσες τράπεζες, 

επιτυγχάνοντας βελτιωμένους όρους ως προς το κόστος δανεισμού, τις ημερομηνίες 

λήξης και άλλους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια του 2015, η 

μητρική Εταιρεία ολοκλήρωσε συμφωνία με μία από τις βασικές συνεργαζόμενες με 

τον Όμιλο τράπεζες, σχετικά με την παροχή τριετούς πιστωτικής γραμμής €200 εκ. 

για γενικές ομιλικές ανάγκες.  

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, Όμιλος κατάφερε 

να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής του, να βελτιστοποιήσει το 

χαρτοφυλάκιο των δανειακών του υποχρεώσεων, να επεκτείνει την μέση διάρκεια 

δανεισμού και να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης, παρά τις σημαντικές 

προκλήσεις που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα και παγκοσμίως κατά το 2015.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2015, ο Όμιλος παρουσίασε θετικές λειτουργικές 

χρηματοροές (EBITDA προσαρμοσμένο ως προς την επίπτωση της μεταβολής της 

τιμής των αποθεμάτων και ως προς άλλα μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, μείον τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις αποπληρωμές τόκων) ύψους €392 εκ., οι οποίες 

οδήγησαν σε αύξηση των ταμειακών αποθεματικών του και δίνουν τη δυνατότητα 

αποπληρωμής μέρους των δανείων που λήγουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 

μηνών. Επιπλέον, είναι διαθέσιμα τα μη χρησιμοποιημένα υπόλοιπα των ήδη 

υπαρχουσών πιστωτικών γραμμών, ενώ ο Όμιλος έχει επίσης εξασφαλίσει μία 

«εφεδρική πιστωτική γραμμή», η οποία θα ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους 

μήνες. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες θετικές χρηματοροές 
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για το 2016, θα παράσχουν το αναγκαίο περιθώριο στον Όμιλο για την κάλυψη των 

υποχρεώσεων που λήγουν εντός των επόμενων 18 μηνών. 

στ) Έλεγχοι στην κίνηση Κεφαλαίων:  

Ο Όμιλος ανταποκρίθηκε στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, 

λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής της αλυσίδας εφοδιασμού της, 

επιτρέποντας την αδιάλειπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων εφοδιασμού, διύλισης 

και εμπορίας. Tα μέτρα περιορισμού κεφαλαίου που επιβλήθηκαν από την Ελληνική 

Κυβέρνηση στις 28 Ιουνίου 2015, περιορίζουν διασυνοριακές πληρωμές 

οποιουδήποτε είδους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση επιτροπής του 

Υπουργείου Οικονομικών, η οποία έχει συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό. Από την 

αρχική επιβολή τους και έπειτα, τα μέτρα περιορισμού κίνησης κεφαλαίων σταδιακά 

αποκλιμακώνονται, με την ευθύνη μερικών εγκρίσεων κίνησης ποσών έως ενός 

ύψους να μετατίθεται στις τράπεζες, την αύξηση στα ημερήσια όρια αλλά και άλλα 

μέτρα, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την πραγματοποίηση πληρωμών από το 

εξωτερικό.  

Προς το παρόν, δεν υφίστανται επίσημοι περιορισμοί στις εγχώριες 

συναλλαγές, η πραγματοποίηση των οποίων σταδιακά ομαλοποιείται. Οι περιορισμοί 

κεφαλαίου επηρεάζουν τη δυνατότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί πληρωμές σε 

ξένους προμηθευτές για εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών, εάν δεν 

έχει ληφθεί έγκριση από την επιτροπή. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται από το γεγονός 

ότι οι εισαγωγές αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών θεωρούνται κρίσιμες για την 

οικονομία από τις υπεύθυνες αρχές και δίνεται προτεραιότητα έναντι άλλων 

πληρωμών. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κάποια αρνητική επίπτωση στις 

λειτουργίες του Ομίλου, κατάσταση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο 

μέλλον.  

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένες τράπεζες 

εκτός Ελλάδας, στις οποίες κατατίθενται κεφάλαια που προέρχονται από απαιτήσεις 

εξωτερικού και οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή ξένων 

προμηθευτών. Συνεπώς, ο κίνδυνος μη ομαλής συνέχισης της συνήθους 

δραστηριότητας του Ομίλου ως αποτέλεσμα της επιβολής μέτρων περιορισμού 

κεφαλαίων, χαρακτηρίζεται ως χαμηλός. Κατά τη διάρκεια της περιόδου επιβολής 

των μέτρων περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, η επιπτώσεις στη λειτουργία του 
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Ομίλου ήταν περιορισμένες ως αποτέλεσμα αποτελεσματικού σχεδιασμού και 

διαχείρισης κινδύνων.  

ζ) Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίων:  

Οι στόχοι του Ομίλου σε σχέση με την κεφαλαιακή δομή του, η οποία 

περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια και δανειακή χρηματοδότηση, είναι να διασφαλίσει τη 

δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον και να διατηρήσει 

την ιδανική κεφαλαιακή δομή από πλευράς κόστους. Ο Όμιλος για να διατηρήσει ή 

να προσαρμόσει την κεφαλαιακή του διάρθρωση μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα 

προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες 

μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος του. Σύμφωνα 

και με την πρακτική που ακολουθεί ο κλάδος, ο Όμιλος παρακολουθεί την 

κεφαλαιακή δομή και το δανεισμό του με βάση το συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω 

συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά 

απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως ο συνολικός 

δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος όπως εμφανίζεται στον 

ισολογισμό, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 

υπολογίζονται ως τα συνολικά ίδια κεφάλαια, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό, 

πλέον του καθαρού δανεισμού. 

Η διαχείριση του Ενεργητικού αποτελεί τη δεύτερη βασική προτεραιότητα 

του Ομίλου, όπου ο Όμιλος απασχολεί κεφάλαια ύψους, περίπου €2,9 δισ., τα οποία 

καλύπτουν ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις σε πάγια στοιχεία αλλά και την 

επένδυση στον Όμιλο ΔΕΠΑ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό χρηματοδοτείται κυρίως 

από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένου και του 

βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού), οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης (αποθέματα και πελάτες). Ως αποτέλεσμα 

του επενδυτικού πλάνου, την περίοδο 2007- 2012, το επίπεδο καθαρού δανεισμού 

αυξήθηκε στο 39% των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων, ενώ το υπόλοιπο 

χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια.  

Ο Όμιλος έχει ξεκινήσει διαδικασία μείωσης του επιπέδου καθαρού 

δανεισμού μέσω αξιοποίησης των αυξημένων λειτουργικών χρηματοροών μετά την 

ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας. Παράλληλα, σκοπεύει 

να μειώσει περαιτέρω το δανεισμό μέσω των αναμενόμενων εσόδων από την πώληση 
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της συμμετοχής του στο ΔΕΣΦΑ, η οποία αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερο 

δείκτη Δανείων προς Ίδια Κεφάλαια, καλύτερη αντιστοίχηση των ημερομηνιών 

λήξης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και σε χαμηλότερο κόστος 

δανεισμού. 

 

5.5. Πορεία Μετοχής Ομίλου8 

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο ακολούθησε συνολικά καθοδική πορεία κατά τη 

διάρκεια του 2015, λόγω της πολιτικής αστάθειας και επιδείνωσης του οικονομικού 

κλίματος κυρίως μετά το Α’ Εξάμηνο 2015. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 

της τάξης του 24% και ο FTSE/ΧΑ Large Cap ζημιές των 31%.  

Διάγραμμα 5.1Πορεία μετοχής Ομίλου ΕΛ.ΠΕ 2015-2016 

 

Πηγή: capital.gr 

                                                             
8
 Κύρια πηγή η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το 2015 του Ομίλου 
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Η μετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ σημείωσε κέρδη 6% σε σχέση με 

πέρυσι, κλείνοντας στα €4,04 την 31.12.2015, παρά το αυξημένο ρίσκο της χώρας 

λόγω πολιτικής αστάθειας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς τη γενική 

συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα του 2015 λόγω της 

σημαντικής επιβάρυνσης στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του 2014 και 2015 από 

την πτώση των διεθνών τιμών αργού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ενέκρινε κάποια 

αλλαγή στην πολιτική μερισμάτων του Ομίλου στο σύνολο της και θα 

επαναξιολογήσει την πληρωμή ειδικού μερίσματος ή προσωρινού μερίσματος για το 

2016, εντός του Β’ εξαμήνου 2016.Αυτή τη στιγμή (29/7/2016), η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ 

βρίσκεται στα 3,81€, όπου από τον Ιούλιο του 2015 έως σήμερα, κατάφερε να ανέβει 

στα 5,6€, ενώ στη συνέχεια έπεσε έως τα 2,9€. Συνολικά η μετοχή του ομίλου 

σημείωσε ετήσια μείωση της τάξης του 18,59%, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των 

Financial  Times η τιμή της μετοχής προβλέπεται να αυξηθεί μέσα στα επόμενα έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

6. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ & ΕΛ.ΠΕ9 

6.1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

6.1.1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Πίνακας 6.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Γεν. Ρευστότητας = 
`abcdedfdύh ihjfklmnbό
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Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη 

η θέση της επιχείρησης από πλευράς ρευστότητας. Αυτό συνεπάγεται ότι μια 

επιχείρηση με υψηλό δείκτη γενικής ρευστότητας μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως 

στις υποχρεώσεις της. Ένας δείκτης από 1-2 θεωρείται ως ικανοποιητικός, από 2-3 ως 

πολύ καλός, ενώ από 3 και άνω είναι πολύ υψηλός πράγμα που σημαίνει ότι τα 

κεφάλαια της επιχείρησης δεν χρησιμοποιούνται αποδοτικά. Στην περίπτωση των 

πετρελαϊκών ομίλων που εξετάζουμε παρατηρούμε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας 

της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ξεκίνησε από το 0,91 και σταδιακά ανέβηκε από το 2013 έως το 

2015 σε ικανοποιητικό επίπεδο στο 1,99. Αντίθετα, ο δείκτης των ΕΛ.ΠΕ δείχνει ότι 

ο όμιλος αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας από το 2011 έως το 2015, παρά το 

γεγονός ότι ο δείκτης αυξάνεται αργά και σταθερά κάθε χρόνο.  

 

  

                                                             
9
 Όλα τα οικονομικά στοιχεία των δυο ομίλων που παρουσιάζονται είναι σε χιλιάδες €  
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6.1.2. Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Πίνακας 6.2 Αριθμοδείκτης  Άμεσης Ρευστότητας 

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας = 
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Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι ένα πολύ αυστηρό κριτήριο ρευστότητα 

και εξετάζει κατά πόσο η επιχείρηση θα συνεχίζει να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Εμπεριέχει όλα τα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία 

μπορούν να μετατραπούν σε μικρό διάστημα σε ρευστά διαθέσιμα και παραλείπει 

όσα παρουσιάζουν δυσκολίες ρευστοποίησης. Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε 

πως η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ βελτίωσε δραματικά τη ρευστότητά του ξεκινώντας από ένα 

χαμηλό δείκτη 0,77, ο οποίος σταδιακά το 2015 έφτασε στο 3,21, κάτι που οφείλεται 

στη μείωση των αποθεμάτων και των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων του ομίλου. Από 

την άλλη πλευρά, η ΕΛ.ΠΕ κατάφερε να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο άμεσης 

ρευστότητας, με μόνη εξαίρεση το 2012, που ο όμιλος εμφάνισε αυξημένες 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.  

 

6.2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

6.2.1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Πίνακας 6.3 Αριθμοδείκτης Κυκλοφ. Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Αριθμ. Κυκλοφ. Ταχύτητας Αποθεμάτων = 
��cήtjnv

�rdsέupmp
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
z.�|{.y��

~�y.y|�
 = 13,39 

{.~z�.zz|

~��.~||
 = 14,85 

{.yzy.||{

�}y.���
 = 17,10 

{.���.���

}z}.}z}
 = 18,67 

�.�~�.y��

���.���
 = 17,17 

ΕΛ.ΠΕ 
{.|��.�zy

�.�}�.�{�
 = 8,15 

��.}~z.z��

�.yy�.�yy
 = 8,58 

{.~�}.|y}

�.���.y~}
 = 9,62 

{.}�z.}}}

~|�.~�|
 = 14,86 

�.|�y.{|{

~~y.�y�
 = 11,03 

 



67 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων μας δείχνει πόσες 

φορές το χρόνο τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

του πίνακα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει πολύ υψηλούς δείκτες κυκλοφορικής ταχύτητας 

αποθεμάτων, καθώς κάθε χρόνο διατηρεί ακόμη πιο χαμηλά αποθέματα με 

αποτέλεσμα το 2015 να έχει μετατρέψει τα αποθέματά του 17 φορές σε πωλήσεις. Η 

ΕΛ.ΠΕ από την άλλη πλευρά ξεκίνησε το 2011 από ένα συγκριτικά χαμηλότερο 

δείκτη 8,15 και σταδιακά μειώνοντας τα αποθέματά της στο μισό, το 2015 κατάφερε 

να μετατρέψει 11 φορές τα αποθέματά της σε πωλήσεις. 

 

6.2.2. Αριθμοδείκτης Μέσης Περιόδου Αποθεματοποίησης 

Πίνακας 6.4 Αριθμοδείκτης Μέσης Περιόδου Αποθεματοποίησης 

Αριθμ. Μέση Περίοδος Αποθεματοποίησης = 
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Ο παραπάνω δείκτης μας δείχνει τη μέση διάρκεια των αποθεμάτων σε ημέρες 

και όσο μικρότερος είναι τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητας και η κερδοφορία της 

επιχείρησης, καθώς μια μεγάλη μέση περίοδος αποθεματοποίησης εγκυμονεί 

κινδύνους, καθώς η αξία των αποθεμάτων ενδέχεται να αλλάξει. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που παραθέτουμε, η μέση διάρκεια των αποθεμάτων της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι 

σημαντικά μικρότερη από εκείνη των ΕΛ.ΠΕ, καθώς ξεκινώντας από τις 26 μέρες το 

2011 κατάφερε έως το 2015 να ανανεώνει το απόθεμά της κάθε 20 μέρες. Ωστόσο, 

και η ΕΛ.ΠΕ κατάφερε να μειώσει τη μέση διάρκεια των αποθεμάτων της από 44 

μέρες που ήταν το 2011, στις 32 μέρες το 2015. Η μείωση αυτή που σημείωσαν οι 

δυο όμιλοι οφείλεται στη μείωση του ύψους των αποθεμάτων που διατηρούν πλέον 

και ειδικά το 2015. 
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6.2.3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού 

Πίνακας 6.5 Αριθμοδείκτης Κυκλοφ. Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού 

Αριθμ. Κυκλοφ. Ταχύτητας Πάγιου Ενεργητικού = 
��cήtjnv

�άknd ihjfklmnbό
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
z.�|{.y��

�.yz|.�~�
 = 6,81 

{.~z�.zz|

�.y��.{�}
 = 7,70 

{.yzy.||{

�.y|�.|z~
 = 7,53 

{.���.���

�.y�~.z{~
 = 7,43 

�.�~�.y��

�.�}{.{z~
 = 6,13 

ΕΛ.ΠΕ 
{.|��.�zy

}.��~.||y
 = 2,26 

��.}~z.z��

}.}{�.�}�
 = 2,33 

{.~�}.|y}

}.}��.�y|
 = 2,16 

{.}�z.}}}

}.�y�.~�~
 = 2,09 

�.|�y.{|{

}.��~.��y
 = 1,62 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού μας δείχνει 

αν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις της 

επιχείρησης. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ διατηρεί έναν υψηλό δείκτη που κυμαίνεται την 

τελευταία πενταετία γύρω στο 7 φανερώνοντας ότι ο όμιλος έχει χρησιμοποιήσει τα 

πάγια ενεργητικά στοιχεία περίπου 7 φορές για να πραγματοποιήσει πωλήσεις. Από 

την άλλη πλευρά, ο δείκτης της ΕΛ.ΠΕ μειώνεται συνεχώς από το ήδη χαμηλό 

επίπεδο 2,26 του 2011 στο 1,62 το 2015, κάτι που σηματοδοτεί την ολοένα και 

μικρότερη αποτελεσματικότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της για να αποφέρει πωλήσεις. 

 

6.2.4. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Πίνακας 6.6 Αριθμοδείκτης  Κυκλοφ. Ταχύτητας Ενεργητικού 

Αριθμ. Κυκλοφ. Ταχύτητας Ενεργητικού = 
��cήtjnv

ihjfklmnbό
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
z.�|{.y��

2.566.099
 = 3,40 

{.~z�.zz|

2.569.551
 = 3,76 

{.yzy.||{

2.343.083
 = 3,96 

{.���.���

2.408.422
 = 3,75 

�.�~�.y��

2.568.038
 = 2,75 

ΕΛ.ΠΕ 
{.|��.�zy

�.�zz.zy�
 = 1,29 

��.}~z.z��

�.}�}.�y}
 = 1,41 

{.~�}.|y}

�.���.}�y
 = 1,34 

{.}�z.}}}

�.��{.yzz
 = 1,22 

�.|�y.{|{

z.�yz.�z|
 = 0,90 

 

Ο δείκτης κυκλοφορικής ταχύτητας ενεργητικού δείχνει πόσο αποτελεσματικά 

μια επιχείρηση χρησιμοποιεί όλα τα περιουσιακά της στοιχεία για να 

πραγματοποιήσει πωλήσεις και κατά συνέπεια, όσο πιο υψηλός είναι τόσο πιο 

αποτελεσματικές είναι οι επενδύσεις της επιχείρησης και προκαλούν αύξηση των 

πωλήσεων. Οι ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ διατηρεί την τελευταία πενταετία το δείκτη 
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κυκλοφορικής ταχύτητας ενεργητικού σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γύρω στο 3,7 με 

εξαίρεση το 2015 όπου κατάφερε να χρησιμοποιήσει το ενεργητικό της 2,75 φορές 

για να πραγματοποιήσει πωλήσεις, μείωση που οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων 

τη χρονιά εκείνη. Αντίθετα, η ΕΛ.ΠΕ φαίνεται να διατηρεί ένα χαμηλό δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, χρησιμοποιώντας περίπου 1,3 φορές το 

ενεργητικό της για να πραγματοποιήσει πωλήσεις, ενώ η πτώση των πωλήσεων της 

το 2015 μείωσε περαιτέρω το δείκτη στο 0,9. 

 

6.2.5. Αριθμοδείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων 

Πίνακας 6.7 Αριθμοδείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων  

Αριθμ. Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων = 
�rpnmήtjnv

��cήtjnv
 * 360 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

��}.~�z

z.�|{.y��
*360 = 

20,78 

}~�.|z�

{.~z�.zz|
*360 = 

17,11 

}y{.|~y

{.yzy.||{
*360 = 

16,65 

|zy.~{{

{.���.���
*360 = 

15,22 

||~.}~z

�.�~�.y��
*360 = 

17,15 

ΕΛ.ΠΕ 
{}�.z�z

{.|��.�zy
*360 = 

36,58 

�{�.|��

��.}~z.z��
*360 

= 27,21 

�|�.y��

{.~�}.|y}
*360 = 

27,43 

��z.yy�

{.}�z.}}}
*360  

= 26,89 

��y.�}y

�.|�y.{|{
*360 = 

37,07 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας δείχνει τη μέση περίοδο είσπραξης των 

απαιτήσεων της εταιρείας, όπου όσο μικρότερη είναι τόσο καλύτερη είναι η 

ρευστότητα και η κερδοφορία της επιχείρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας πολύ 

μικρός δείκτης δεν μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, καθώς οι πελάτες μπορεί να 

αναζητήσουν μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής από τους ανταγωνιστές. Η 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει μια μέση περίοδο είσπραξης στις 17-20 ημέρες, κάτι που σημαίνει 

ότι διατηρεί τη ρευστότητά της σε καλό επίπεδο. Η ΕΛ.ΠΕ διατήρησε τη μέση 

περίοδο είσπραξης σε ένα υψηλότερο επίπεδο περίπου στις 37 ημέρες κάτι που 

επιβαρύνει την ρευστότητά της, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να τη μειώσει 

προσωρινά περίπου στις 27 ημέρες. 

 

  



70 

 

6.3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

6.3.1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικού Ενεργητικού (ROA) 

Πίνακας 6.8 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συν. Ενεργητικού (ROA) 

Αριθμ. Αποδοτικότητας Συν. Ενεργητικού = 
`.`.�.�.

�ahdcnbό ihjfklmnbό
 * 100 (ROA) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�}y.{zz

y.�~~.�{{
*100 

= 5,57% 

�z.y��

y.�~{.���
*100 

= 3,04% 

�}.�}�

y.|}|.�z|
*100 

= -0,19% 

�z|.�z�

y.}�z.}yy
*100 

= -3,45% 

y�}.{��

y.�~z.�|z
*100 

= 7,9% 

ΕΛ.ΠΕ 

��}.���

�.�zz.zy�
*100 

= 1,59% 

z}.�{�

�.}�}.�y}
*100 

= 1,14% 

�y��.~{z

�.���.}�y
*100 

= -3,59% 

�|~�.y{y

�.��{.yzz
*100  

= -4,73% 

~�.�|�

z.�yz.�z|
*100 

= 0,81% 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας γενικού ενεργητικού μετρά την απόδοση 

των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και αποτελεί ένα είδος 

αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησης. Όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερη η 

θέση της επιχείρησης όσο αφορά την απόδοση και τη δυναμικότητά της. Στον 

παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι πιο αποδοτική από την 

ΕΛ.ΠΕ, καθώς έως το 2015 κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα καθαρά της κέρδη 

και το δείκτη στο 7,9%, παρά το γεγονός ότι το 2013 & 2014 υπήρξε μια κακή χρονιά 

με πολλές ζημίες. Αντιθέτως, ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού της ΕΛ.ΠΕ. 

ήταν σε χαμηλό επίπεδο το 2011 και το 2012 & 2015 μειώθηκε περαιτέρω στο 

0,81%, ενώ το 2013 & 2014 ο όμιλος σημείωσε επίσης σημαντικές ζημίες. 

 

6.3.2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Πίνακας  6.9 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  (ROE) 

Αριθμ. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων = 
`.`.�.�.

�ύhdcd Ί�n�h `jepcpί�h
 * 100 (ROΕ) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�}y.{zz

�}z.y�~
*100 

= 26,08% 

�z.y��

���.zy�
*100 

= 13,7% 

�}.�}�

�y�.~}{
*100 

= 0,87% 

�z|.�z�

}�|.}{{
*100 

= -20,11% 

y�}.{��

~�|.z�}
*100 

= 33,94% 

ΕΛ.ΠΕ 

��}.���

�.{�~.zy�
*100 

= 5,95% 

z}.�{�

y.}{�.��~
*100 

= 3,37% 

�y��.~{z

y.y�}.}~~
*100 

= -11,63% 

�|~�.y{y

�.�yz.�}~
*100  

= -21,13% 

~�.�|�

�.�{�.y��
*100 

= 3,66% 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

δείκτες, καθώς δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια κεφάλαια 
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αξιοποιούνται από την επιχείρηση προκειμένου να σημειώσει καθαρά κέρδη. Από τον 

παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε από το 2011 έως το 2015 

(με εξαίρεση το 2013& 2014) να αξιοποιήσει πιο αποτελεσματικά τα ίδια κεφάλαια 

της και να αυξήσει τα καθαρά της κέρδη, κάτι που οφείλεται στην ικανότητα της 

διοίκησης να τα χρησιμοποιεί σωστά. Από την άλλη πλευρά, η ΕΛ.ΠΕ δεν κατάφερε 

να αυξήσει το ποσοστό των καθαρών κερδών στα ίδια κεφάλαιά της, το οποίο την 

τελευταία πενταετία μειώνεται συνεχώς, ενώ το 2013 & 2014 ο όμιλος σημείωσε 

ζημίες που αποτέλεσαν έως και το 21,13% των ίδιων κεφαλαίων του.  

 

6.3.3. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους 

Πίνακας 6.10 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους  

Αριθμ. Περιθωρίου Καθ. Κέρδους προ φόρων = 
`.`.�.�.

��cήtjnv
 * 100  

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�zy.|�z

z.�|{.y��
*100 

= 2,08% 

��|.��y

{.~z�.zz|
*100 

= 1,06% 

�{.{}|

{.yzy.||{
*100 

= 0,21% 

���z.��}

{.���.���
*100 

= -1,19% 

|�y.z}z

�.�~�.y��
*100 

= 4,29% 

ΕΛ.ΠΕ 

�~|.}y{

{.|��.�zy
*100 

= 1,75% 

��}.}{z

��.}~z.z��
*100 

= 1,09% 

�||z.�y~

{.~�}.|y}
*100 

= -3,49% 

�}z}.z{�

{.}�z.}}}
*100  

= -5,11% 

|z.{~}

�.|�y.{|{
*100 

= 0,53% 

 

Ο δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους αποτυπώνει το καθαρό κέρδος που 

προκύπτει από τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης πριν την αφαίρεση των 

φόρων, καθώς αποτελεί το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μια 

επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Η χρησιμότητα του δείκτη έγκειται στο ότι βοηθάει 

τους αναλυτές να προβλέψουν τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης ως ποσοστό των 

πωλήσεων. Όπως παρατηρούμε, το καθαρό κέρδος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ το 2011 

αποτελούσε το 2,08% των πωλήσεων και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό μειώθηκε 

τα επόμενα έτη με αποκορύφωμα το 2014 στο -1,19%, το 2015 κατάφερε να 

αποτελέσει στο 4,29% των πωλήσεων. Αντίθετα, το καθαρό κέρδος ως ποσοστό των 

πωλήσεων της ΕΛ.ΠΕ το 2011 ήταν 1,75% και σταδιακά συνέχισε να μειώνεται έως 

το -5,11% το 2014 για να αυξηθεί στο 0,53% το 2015. 

 

6.3.4. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 

Πίνακας 6.11 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 
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Αριθμ. Περιθωρίου Μικτού Κέρδους = 
�nbmά `έf�l

��cήtjnv
 * 100  

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

��{.�|~

z.�|{.y��
*100 

= 5,82% 

|��.z~~

{.~z�.zz|
*100 

= 3,67% 

y}}.z�y

{.yzy.||{
*100 

= 2,63% 

�{|.y��

{.���.���
*100 

= 2,13% 

~|}.��z

�.�~�.y��
*100 

= 8,99% 

ΕΛ.ΠΕ 

~��.�{|

{.|��.�zy
*100 

= 6,98% 

�|�.�~�

��.}~z.z��
*100 

= 5,11% 

|��.��y

{.~�}.|y}
*100 

= 3,15% 

�}}.z|~

{.}�z.}}}
*100  

= 1,53% 

~{}.�zy

�.|�y.{|{
*100 

= 9,51% 

 

Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους εκφράζει το ποσοστό του μικτού 

κέρδους σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης. Αποτελεί έναν ακόμη 

σημαντικό δείκτη καθώς το ποσοστό αυτό καλύπτει το κόστος λειτουργίας, τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα, τους τόκους των ίδιων κεφαλαίων, τη χρηματοδότηση των 

νέων επενδύσεων, τους φόρους και τη διάθεση κερδών. Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν 

πως είναι ένας δείκτης που μας δείχνει πόσο αποτελεσματικές είναι οι λειτουργίες της 

επιχείρησης. Στο σημείο αυτό, οι δύο όμιλοι φαίνεται να είναι πιο κοντά απ’ ότι 

στους προηγούμενους δείκτες αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ όσο και η ΕΛ.ΠΕ, ξεκινώντας από το 5,82% και 6,98% αντίστοιχα οι δυο όμιλοι 

άρχισαν σταδιακά να μην έχουν ικανοποιητικό κέρδος ώστε να καλύψουν τα έξοδα 

λειτουργίας τους με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται το 2013 & 2014, έτη κατά 

τα οποία και οι δύο όμιλοι σημείωσαν ζημίες. Το 2015 φαίνεται να είναι μια καλή 

χρονιά και για τους δυο ομίλους, καθώς το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε στο 

9-10% περίπου, καλύπτοντας σε ικανοποιητικό βαθμό τα λειτουργικά έξοδα των 

ομίλων. 

 

6.4. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

6.4.1. Αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

Πίνακας 6.12 Αριθμοδείκτης Ξένα προς  Ίδια Κεφάλαια 

Αριθμ. Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια = 
�ύhdcd wrdqfjώtj�h

�ύhdcd Ί�n�h `jepcpί�h
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
y.���.zy|

�}z.y�~
 = 3,68 

�.{{z.�y}

���.zy�
= 3,5 

�.zy�.}|}

�y�.~}{
 = 3,49 

�.{{}.{y|

}�|.}{{
= 4,82 

�.{~}.yy}

~�|.z�}
 = 3,25 

ΕΛ.ΠΕ 
}.~�z.z|�

�.{�~.zy�
 = 2,43 

}.}�{.��z

y.}{�.��~
 = 1,76 

}.{~y.{|~

y.y�}.}~~
 = 2,24 

�.{{�.�}y

�.�yz.�}~
 = 3,46 

~.y|z.|�|

�.�{�.y��
 = 3,48 
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Ο παραπάνω δείκτης μετρά τις συνολικές υποχρεώσεις ως ποσοστό των ίδιων 

κεφαλαίων. Σε αντίθεση με τους παραπάνω δείκτες, όσο υψηλότερος είναι τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μόχλευση και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει μια εταιρεία και κατά 

συνέπεια τόσο περιορισμένη είναι η πιστοληπτική της ικανότητα . Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

φαίνεται να έχει υψηλό δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια και κατά συνέπεια υψηλή 

μόχλευση, η οποία το 2011 ήταν στο 3,68, ο οποίος αυξήθηκε το 2013 & 2014 και 

σταδιακά μειώθηκε το 2015 στο 3,25. Αντίθετα, η ΕΛ.ΠΕ φαίνεται να έχει το 2011 

ένα χαμηλότερο δείκτη ξένων προς Ίδια κεφάλαια, ο οποίος μειώθηκε το 2012 στο 

1,76, ενώ από το 2013 έως και το 2015 αυξάνεται σταθερά καταδεικνύοντας την 

υψηλή μόχλευση που χρησιμοποιεί ο όμιλος. Συνεπώς, και οι δύο όμιλοι 

χρησιμοποιούν τον δανεισμό σε μεγάλο βαθμό. 

 

6.4.2. Αριθμοδείκτης Μακροπρόθεσμα Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

Πίνακας 6.13 Αριθμοδείκτης Μακροπρ. Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 

Αριθμ. Μακροπρ. Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια = 
�ύhdcd �pbfdrfds.wrdqfjώtj�h

�ύhdcd Ί�n�h `jepcpί�h
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
~��.~{�

�}z.y�~
 = 1,11 

~yy.yy~

���.zy�
= 1,09 

z}z.{yz

�y�.~}{
 = 1,62 

{}�.~��

}�|.}{{
 = 2,28 

�.y��.�{�

~�|.z�}
 = 2,07 

ΕΛ.ΠΕ 
�.}��.�~�

�.{�~.zy�
 = 0,73 

~��.��z

y.}{�.��~
 = 0,24 

�.}��.}�~

y.y�}.}~~
 = 0,66 

�.{�|.�~�

�.�yz.�}~
 = 1,14 

�.�~�.~zy

�.�{�.y��
 = 0,98 

 

Ο παραπάνω δείκτης είναι πιο εξειδικευμένος από τον προηγούμενο, καθώς 

περιλαμβάνει μόνο το μακροπρόθεσμο χρέος της επιχείρησης και όσο μεγαλύτερος 

είναι φανερώνει μια ολοένα και πιο περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα. Η 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ φαίνεται να έχει αυξήσει το μακροπρόθεσμο δανεισμό της από το 2011 

μέχρι το 2015 ανεβάζοντας το δείκτη στο 2,07, αντιθέτως η ΕΛ.ΠΕ διατηρεί από το 

2011 έως και το 2015 ένα χαμηλό δείκτη μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων προς 

Ίδια, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη μονάδα, κάτι που οφείλεται στις μεταβολές 

τόσο στα πάγια στοιχεία της όσο και στις μη σταθερές ταμειακές της ροές. 

 

6.4.3. Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Πίνακας 6.14 Αριθμοδείκτης Ίδια Κεφάλαια προς Κυκλοφ. Ενεργητικό  
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Αριθμοδείκτης Ιδ. Κεφαλ προς Κυκλ. Ενεργητικό = 
�ύhdcd Ί�n�h `jepcpί�h

`abcdedfdύh ihjfklmnbό
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
�}z.y�~

�.}�~.�yz
 = 0,39 

���.zy�

�.|�~.}{z
 = 0,41 

�y�.~}{

{�y.��~
 = 0,53 

}�|.}{{

�.�}{.|�z
 = 0,39 

~�|.z�}

��|.�y�
 = 0,84 

ΕΛ.ΠΕ 
�.{�~.zy�

|.y}|.~��
 = 0,59 

y.}{�.��~

}.|��.���
 = 0,58 

y.y�}.}~~

|..}z�.�|�
 = 0,63 

�.�yz.�}~

}.��~.{z�
 = 0,43 

�.�{�.y��

}.}��.~|�
 = 0,40 

 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας δείχνει κατά πόσο το κυκλοφορούν 

ενεργητικό χρηματοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Οι δυο όμιλοι 

φαίνεται να κινούνται αντίθετα σε αυτό το κομμάτι. Ειδικότερα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

ξεκίνησε το 2011 από το 0,39 και σκαρφάλωσε στο 0,84% το 2015, ενώ η ΕΛ.ΠΕ 

ξεκίνησε από ένα υψηλότερο επίπεδο το 2011 (0,59) και σταδιακά το ποσοστό των 

ίδιων κεφαλαίων που χρηματοδοτεί το κυκλοφορούν ενεργητικό της ενώ αυξήθηκε 

στο 0,63 το 2013, άρχισε να μειώνεται με αποτέλεσμα το 2015 να βρίσκεται στο 0,40. 

Η βασική διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μείωσε σημαντικά 

το κυκλοφορούν ενεργητικό της σχεδόν κατά 50% και αύξησε τα ίδια κεφάλαια, ενώ 

η ΕΛ.ΠΕ κινήθηκε αντίστροφα. 

 

6.5. Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

6.5.1. Μερισματική Απόδοση 

Πίνακας 6.15 Αριθμοδείκτης Μερισματικής Απόδοσης 

Μερισματική Απόδοση = 
�έfntup phά ujmdqή

�flupmntmlfnpbή �nuή ujmdqήv
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�,}�

�,}y
 = 0,054 

�,|�

�,�{
 = 0,051 

�,y�

z,�|
 = 0,024 

�

z,�}
 = 0 

�,~�

z,~{
 = 0,074 

ΕΛ.ΠΕ 
�,}�

�,z
 = 0,077 

�,��

�,{
 = 0,025 

�

z,�}
 = 0 

�

�,z�
 = 0 

�

},�
 = 0 

 

Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης είναι ένας από τους σπουδαιότερους 

δείκτες, καθώς όσο μεγαλύτερος είναι τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση σε 

αυτή τη μετοχή. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε 

να αυξήσει το δείκτη στο 7,4% μέχρι το 2015 κάτι που αντικατοπτρίζεται στην 

αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του ομίλου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών 
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παρά το γεγονός ότι το 2014 που δεν ενέκρινε μερίσματα λόγω των ζημιών που 

σημείωσε. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ ξεκίνησε το 2011 διατηρώντας ένα καλό 

επίπεδο του δείκτη μερισματικής απόδοσης το οποίο έφτασε στο 7,7%, αλλά λόγω 

των ζημιών που άρχισε να σημειώνει από το 2013, σταμάτησε να διανέμει μερίσματα 

στους μετόχους της, κάτι που αποθάρρυνε τους επενδυτές και οδήγησε στη συνεχή 

μείωση της χρηματιστηριακής τιμής του ομίλου. 

 

6.5.2. Κέρδη ανά Μετοχή 

Πίνακας 6.16 Αριθμοδείκτης Κέρδη ανά Μετοχή 

Κέρδη ανά Μετοχή = 
`pspfά `έf�l

�fnsuόv �jmdqώh
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 
�}y.{zz.���

���.�zy.{z�
 = 1,29 

�z.y��.���

���.�zy.{z�
 = 0,71 

�}.�}�.���

���.�zy.{z�
 = -0,04 

�z|.�z�.���

���.�zy.{z�
 = -0,75 

y�}.{��.���

���.�zy.{z�
 = 1,85 

ΕΛ.ΠΕ 
��}.���.���

|��.~|�.�z�
 = 0,37 

z}.�{�.���

|��.~|�.�z�
 = 0,28 

�y��.~{z.���

|��.~|�.�z�
 = -0,88 

�|~�.y{y.���

|��.~|�.�z�
 = -1,20 

~�.�|�.���

|��.~|�.�z�
 = 0,21 

 

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μας πληροφορούν τα κέρδη που αντιστοιχούν 

σε κάθε μια μετοχή και όσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη τόσο καλύτερη και η θέση της 

εταιρείας στον κλάδο. Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σημείωσε υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή απ’ ότι η ΕΛ.ΠΕ. Παρά το 

γεγονός ότι το 2013 & 2014 υπήρξαν ζημιογόνα για τους δυο ομίλους, η ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή το 2015 στα 1,85€. Αντιθέτως, από 

το 2011 τα κέρδη ανά μετοχή της ΕΛ.ΠΕ υπήρξαν χαμηλά και διατηρήθηκαν το 2015 

στο ίδιο χαμηλό επίπεδο των 0,21€. 

 

6.5.3. Price Earnings Ratio 

Πίνακας 6.17 Αριθμοδείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή 

P/E = 
�fέqdatp�nuή�jmdqήv

`έf�lphά�jmdqή
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�,}y

�,y{
 = 5,75 

�,�{

�,��
 = 8,15 

z,�|

�
 =  0 

z,�}

�
 = 0 

z,~{

�,z�
 = 4,69 

ΕΛ.ΠΕ 
�,z

�,|�
 = 15,67 

�,{

�,yz
 = 21,07 

z,�}

�
 = 0 

�,z�

�
 = 0 

},�

�,y�
 = 21,42 
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Ο δείκτης P/Eδείχνει το ποσό των χρημάτων που είναι διατεθειμένοι οι 

επενδυτές να πληρώσουν για την απόκτηση της μετοχής για κάθε ευρώ καθαρά κέρδη 

ανά μετοχή που πραγματοποιεί η επιχείρηση. Λόγω των ζημιών που σημείωσαν και 

οι δυο όμιλοι το 2013 & 2014 δεν θα υπολογίσουμε το δείκτη P/Eγια τα έτη αυτά. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η τιμή της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι 

αρκετά χαμηλή και σε συνδυασμό με τα καθαρά κέρδη του ομίλου ιδιαίτερα για το 

2015 πιστεύουμε ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη και έχει προοπτικές να ανέβει. 

Αντίθετα, η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ με δείκτη 21,07 φαίνεται να είναι υπερτιμημένη, κάτι 

που φαίνεται από την πορεία της από το 2013 και ύστερα η οποία είναι καθοδική. Το 

2015 με μέση χρηματιστηριακή τιμή 4,5€ ο δείκτης του ομίλου ΕΛ.ΠΕ συνεχίζει να 

είναι υψηλός στο 21,42, κάτι που οφείλεται στα χαμηλά καθαρά του κέρδη, γεγονός 

που καθιστά δύσκολο το να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.  

 

6.5.4. Αριθμοδείκτης Εσωτερικής Αξίας Μετοχής (BV) 

Πίνακας 6.18 Αριθμοδείκτης Εσωτερικής Αξίας Μετοχής (BV) 

Αριθμ. Εσωτερικής Αξίας Μετοχής = 
�ύhdcd Ί�n�h `jepcpί�h

�fnsuόv �jmdqώh 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�}z.y�~.���

110.782.980
 = 

4,95 

���.zy�.���

110.782.980
 = 

5,15 

�y�.~}{.���

110.782.980
 = 

4,70 

}�|.}{{.���

110.782.980
 = 

3,73 

~�|.z�}.���

110.782.980
 = 

5,45 

ΕΛ.ΠΕ 
�.{�~.zy�.���

305.635.185
 = 

6,27 

y.}{�.��~.���

305.635.185
 = 

8,16 

y.y�}.}~~.���

305.635.185
 = 

7,24 

�.�yz.�}~.���

305.635.185
 = 

5,65 

�.�{�.y��.���

305.635.185
 = 

5,85 

 

Ο αριθμοδείκτης της εσωτερικής αξίας της μετοχής υπολογίζει αν 

διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία και μας δίνει την ιστορική αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας. Η Εσωτερική αξία της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ την τελευταία πενταετία 

κυμαίνεται από 4,70-5,45€, ενώ η εσωτερική αξία της ΕΛ.ΠΕ κυμαίνεται από 8,16-

5,65€. 

 

6.5.5. Δείκτης P/BV 

Πίνακας 6.19 Αριθμοδείκτης Τιμής προς Εσωτερικής Αξίας  
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P/BV = 
�flupmntmlfnpbή�nuή�jmdqήv

it�mjfnbή��ίp�jmdqήv
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 

�,}y

},{�
 = 1,49 

�,�{

�,��
 = 1,12 

z,�|

},��
 =  1,72 

z,�}

|,�|
 = 2,15 

z,~{

�,}�
 = 1,59 

ΕΛ.ΠΕ 
�,z

~,y�
 = 0,92 

�,{

z,�~
 = 0,72 

z,�}

�,y}
 = 1,11 

�,z�

�,~�
 = 1,03 

},�

�,z�
 = 0,76 

 

Ο δείκτης P/BVμας δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει μια 

επιχείρηση. Όσο υψηλότερος είναι τόσο πιο ακριβή θεωρείται μια μετοχή. Σε γενικές 

γραμμές η μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει μεγαλύτερη εσωτερική αξία από εκείνη της 

ΕΛ.ΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη 2013 & 2014 όπου σημειώθηκαν ζημίες, οι 

μετοχές και των δυο ομίλων εμφανίζονται υπερτιμημένες και ειδικότερα η μετοχή της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ. Αντίθετα, η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ τα έτη 2011, 2012 & 2015 φαίνεται να 

είναι υποτιμημένη με το δείκτη να παραμένει γύρω στο 0,7. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

7. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ10 

7.1. Υπολογισμός WACC 

Ο υπολογισμός του WACCπροκύπτει από τον τύπο WACC = �6 ∗ (1 − 78) ∗

 
�

/
+ �: ∗  

�

/
 . Κατά συνέπεια πρέπει πριν περάσουμε στον υπολογισμό του μέσου 

σταθμικού ποσοστού πρέπει προηγουμένως να υπολογίσουμε το μέσο κόστος των 

ξένων και των ίδιων κεφαλαίων, όπως και το ποσοστό ξένων και ίδιων κεφαλαίων 

κάθε εταιρείας.  

 

Α) Υπολογισμός κόστους Ίδιων Κεφαλαίων: 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους των ίδιων κεφαλαίων χρησιμοποιούμε το 

θεωρητικό μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων Capital Asset Pricing  

Model (CAPM), σύμφωνα με το οποίο: 

�: = HI + J (HK − HI) 

Όπου HI το επιτόκιο άνευ κινδύνου, β ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής 

και HK η μέση απόδοση της αγοράς. Ειδικότερα, το επιτόκιο άνευ κινδύνου (�I) είναι 

το ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς και για το λόγο αυτό στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι αναλυτές χρησιμοποιούν το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του 

Ελληνικού Δημοσίου ως επιτόκιο άνευ κινδύνου, καθώς είναι σταθερό και δεν 

αντιμετωπίζει διακυμάνσεις σχετικά με την απόδοση του ομολόγου στο τέλος της 

δεκαετίας. Σύμφωνα με το διάγραμμα 7.1, το επιτόκιο του ομολόγου του Ελληνικού 

Δημοσίου σημείωσε μεγάλες διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία, κυρίως λόγο των 

μεγάλων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπισε η χώρα κατά το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης, οι οποίες την οδήγησαν μέχρι το 2012 στην υπογραφή δυο 

μνημονίων συνεργασίας με την ευρωπαϊκή ένωση και το ΔΝΤ και στη λήψη μιας 

σειράς σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που δημιούργησαν αναστάτωση τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της 

                                                             
10

Οι πληροφορίες είναι σε εκατομ. Ευρώ 
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χώρας. Ωστόσο, από το 2013 το επιτόκιο 10ετίας άρχισε να μειώνεται, καθώς η χώρα 

άρχισε να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές της και 

παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της, προχώρησε σε μια σειρά 

από μεγάλες και σημαντικές δημοσιονομικές αλλαγές, προκειμένου να προσαρμοστεί 

στην νέα πραγματικότητα. Όλα τα παραπάνω συνέβαλαν ώστε το επιτόκιο του 

10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου το 2016 να καταφέρει να μειωθεί από 

11,5% στο 7,7% (4/11/16). Συνεπώς, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα 

επιλέξουμε ένα επιτόκιο γύρω στο 7%.  

 

Διάγραμμα 7.1 Πορεία 10ετους Ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου 2012-2016 

 

Πηγή: https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND 

Σύμφωνα με τους financial times ο συντελεστής β της μετοχής της ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ11 υπολογίζεται στο 0,83, ενώ ο συντελεστής β της μετοχής της ΕΛ.ΠΕ είναι 

0,71. Παράλληλα, η μέση απόδοση αγοράς (�K) προκύπτει από τη Μέση Απόδοση 

του Γενικού Δείκτη τιμών της αγοράς, όπως παρουσιάζεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του Bloomberg και είναι γύρω στο 11,48%.  

Κατά συνέπεια, το κόστος των Ίδιων Κεφαλαίων των δυο ομίλων είναι ίσο με: 

 

�:_K 4 � ¡¢=0,07+ 0,83 (0,1148–0,07) = 0,1071 ή 10,71% 

 

�:_:¢£:=0,07+ 0,71 (0,1148–0,07) = 0,1039 ή 10,39% 

 

                                                             
11

 Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=MOH:ATH 
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B) Υπολογισμός κόστους Ξένων Κεφαλαίων 

 

Το κόστος ξένων κεφαλαίων αφορά το κόστος με το οποίο δανείζεται η 

εταιρεία από τους πιστωτές της προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Το κόστος δανειακών κεφαλαίων προκύπτει από το πηλίκο των χρηματοοικονομικών 

εξόδων, όπως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, προς το 

σύνολο δανειακών υποχρεώσεων.   

 

Κόστος Δαν. Κεφαλαίων (LMmotor_oil)= 
NO¤¥YSVVTUVZV¥TUά έ¦V§Y

¨ύZV^V XYZPTYUώZ ©ªV«O.
=  

z���}

�.���.~�|
 = 0,079 ή 7,9% 

 

Κόστος Δαν. Κεφαλαίων (LMelpe)= 
NO¤¥YSVVTUVZV¥TUά έ¦V§Y

¨ύZV^V XYZPTYUώZ ©ªV«O.
=  

y��.�}�

|.y|�.{z�
 = 0,062 ή 6,2% 

 

 

Πίνακας 7.1 Μέσο Ποσοστό Ξένων Κεφ. Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 
2.017 1.998 1.821 1.994 1.964 

78,6% Σύνολο 

Παθητικού 
2.565 2.568 2.342 2.407 2.567 

Ποσοστό 78,6% 77,8% 77,7% 82,8% 76,5% 

 

Πίνακας 7.2 Μέσο Ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων Ομίλου ΕΛΠΕ 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο 

Υποχρεώσεων 
4.658 4.409 4.962 5.990 6.238 

71,8% Σύνολο 

Παθητικού 
6.574 6.904 7.176 7.718 8.028 

Ποσοστό 70,8% 63,8% 69,1% 77,6% 77,7% 

 

Πίνακας 7.3 Μέσο Ποσοστό Ίδιων Κεφ. Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο Ίδιων 

Κεφαλαίων 548 570 521 413 603 

21,4% Σύνολο 

Παθητικού 
2.565 2.568 2.342 2.407 2.567 

Ποσοστό 21,4% 22,2% 22,3% 17,2% 23,5% 
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Πίνακας 7.4 Μέσο Ποσοστό Ίδιων Κεφαλαίων Ομίλου ΕΛΠΕ 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Μέσο % 

Σύνολο Ίδιων 

Κεφαλαίων 1.916 2.495 2.214 1.728 1.790 

28,2% Σύνολο 

Παθητικού 
6.574 6.904 7.176 7.718 8.028 

Ποσοστό 29,2% 36,2% 30,9% 22,4% 22,3 

Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις Ομίλων ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ & ΕΛ.ΠΕ 2011-2015 

 

Το 2015 ισχύει φορολογικός συντελεστής (t) = 29%. 

 

WACCmotor oil = �6 ∗ (1 − 78) ∗
�

/
+ �: ∗

�

/
 = 0,079 (1-0,29)*0,786 + 0,1071*0,214 

WACCmotor oil = 0,066 

 

WACCelpe= �6 ∗ (1 − 78) ∗
�

/
+  �: ∗

�

/
 = 0,062 (1-0,29)*0,718 + 0,1039*0,282 

WACCelpe= 0,060 

 

7.2. Προσδιορισμός Ταμειακών Ροών12 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε ένα 

ρυθμό g σύμφωνα με τον οποίο θα υπολογιστούν οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFF) 

της υπό μελέτης μελλοντικής περιόδου. Στο σημείο αυτό, ο Damodaran (2014) 

αναφέρει οι δύο μεθόδους, αυτή του Ενός Σταδίου και αυτή των Δύο Σταδίων. Στην 

πρώτη μέθοδο, οι FCFF αυξάνονται με έναν σταθερό ρυθμό g: 

 

.-..4 = .-..4�� ∗ (1 + �) 

 

 Στη δεύτερη μέθοδο υποθέτουμε ότι οι FCFF θα αυξάνονται με έναν ρυθμό 

g1 για ένα συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα (Στάδιο 1) και έκτοτε θα 

αυξάνονται με έναν άλλο, συνήθως χαμηλότερο, ρυθμό g2 στο διηνεκές (Στάδιο 2).  

Για λόγους ακρίβειας και μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, στην 

εργασία ακολουθείται το μοντέλο των Δύο Σταδίων με ένα σταθερό ρυθμό g1 για την 

επερχόμενη πενταετία και έκτοτε υιοθετείται ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης g2 για 

το διηνεκές. 

                                                             
12

 Οι τιμές είναι σε εκατομμύρια ευρώ 
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Σύμφωνα με τον Damodaran (2014), το g ισούται με το γινόμενο: 

 

g= Δείκτης Επανεπένδυσης * Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων 

Όπου 

¬ί®¯°±²³´µ³έµ¶·¸°± =
`pspfέv`je. ¹prάhjv + �jmpºdcήtmd`je. `ίhltlv

»¼½¾ ∗ (� − ¿) 
 

 

Πίνακας 7.5: Εκτίμηση μέσου όρου Καθαρών Κεφαλαιακών Δαπανών 

Motor Oil 2011-2015 

σε εκατ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΜΟ 

πενταετίας 
Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
72 84 78 61,7 88,9 76,9 

Αποσβέσεις 91 91 93 97 100 94,4 

Καθαρές 
Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
-19 -7 -15 -35,3 -11,1 -17,5 

 

Πίνακας 7.6: Εκτίμηση μέσου όρου Μεταβολής στο Κεφάλαιο Κίνησης 

Motor Oil 2011-2015 

σε εκατ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΜΟ 

πενταετίας 
Μείωση / (αύξηση) 

αποθεμάτων 
22,9 43,9 - 23 65,9 74,5 

 

Μείωση / (αύξηση) 

απαιτήσεων 
-155,8 58,9 - 59,5 77,7 50,9 

 

(Μείωση) / αύξηση 

υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών) 

-185,8 -30,4 110,5 19,6 -274,1 
 

Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 
-318,7 72,4 28 163,2 -148,7 -40,7 

 

Πίνακας 7.7: Εκτίμηση μέσου όρου κέρδη μετά φόρου Motor Oil 2011-

2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟ 
πενταετίας 

Κέρδη προ 
φόρων, 

επενδυτικών, 
χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 

339 270 184 - 51,4 492 
 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

0,26 0,26 0,26 - 0,29 
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1-t  0,74 0,74 0,74 - 0,71 
 

Κέρδη μετά 
φόρων 

250 200 136 -51,4 349 176,7 

 

Πίνακας 7.8: Εκτίμηση μέσου όρου ROIC Motor Oil 2011-2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟ 
πενταετίας 

ROIC 11,37% 9,12% 3,6% -2,06% 19,98% 8,4% 

 

Δείκτης Επανεπένδυσης = 
���,����

���,� 
 = - 3,26 

 

Όπως παρατηρούμε, ο δείκτης επανεπένδυσης της εταιρείας είναι αρνητικός, 

κυρίως εξαιτίας των χαμηλών κεφαλαιουχικών δαπανών του ομίλου. Για το λόγο 

αυτό, θα επιλέξουμε να βασίσουμε την επιλογή του ρυθμού g1του ομίλου ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ σε στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι η ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ σημείωσε σταθερή μείωση στις πωλήσεις της λόγω της μείωσης της ζήτησης 

στην εγχώρια αγορά των πετρελαιοειδών, πρέπει να συνυπολογίσουμε τον εξωστρεφή 

χαρακτήρα του ομίλου, καθώς οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 2015 το 60% των 

πωλήσεων του ομίλου, γεγονός που οδήγησε στη σταδιακή ανάκαμψη και σε καθαρά 

κέρδη ύστερα από 2 έτη συνεχόμενων ζημιών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην 

μικρή βελτίωση που σημείωσε το 2015 στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και στον 

μέσο όρο του δείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων (πίνακας 7.8). Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο ρυθμός ανάπτυξης των χωρών της 

νοτιανατολικής ευρώπης (χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ) 

προβλέπεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3,5%. Για το λόγο αυτό, για τις ανάγκες 

της παρούσας μελέτης θα επιλέξουμε τοg1 = 3,5%, ως πιο κατάλληλο για να 

προχωρήσουμε στην εκτίμηση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών μεγεθών που 

θα εξετάσουμε. 

 

Πίνακας 7.9: Εκτίμηση μέσου όρου Καθαρών Κεφαλαιακών Δαπανών 

ΕΛΠΕ 2011-2015 

σε εκατ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΜΟ 

πενταετίας 
Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
324 78 64 55 32 

 

Αποσβέσεις 81 106 120 96 93 
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Καθαρές 
Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
243 -28 -56 -41 -61 11,4 

 

 

Πίνακας 7.10: Εκτίμηση μέσου όρου Μεταβολής στο Κεφάλαιο  Κίνησης 

ΕΛΠΕ 2011-2015 

σε εκατ. € 2011 2012 2013 2014 2015 
ΜΟ 

πενταετίας 
Μείωση / (αύξηση) 

αποθεμάτων 
461 -78 162 94 -152 

 

Μείωση / (αύξηση) 

απαιτήσεων 
-19 130 -81 -116 -68 

 

(Μείωση) / αύξηση 

υποχρεώσεων (πλην 

δανειακών) 

45 205 138 138 201 
 

Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 
487 257 219 116 -19 212 

 

Πίνακας 7.11: Εκτίμηση μέσου όρου Κέρδη μετά φόρου ΕΛΠΕ 2011-

2015 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

ΜΟ 
πενταετίας 

Κέρδη προ 
φόρων, 

επενδυτικών, 
χρηματοδοτικών 
αποτελεσμάτων 

175 119 -156 -18 205 
 

Φορολογικός 
Συντελεστής 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 
 

1-t  0,74 0,74 - - 0,71 
 

Κέρδη μετά 
φόρων 

129 88 -156 -18 145 37,6 

 

Δείκτης Επανεπένδυσης = 5,94 

g = 5,94 x 2,34%13 = 13,8% 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς ο ρυθμός g1είναι ίσος με 13,8%, ο οποίος 

είναι πολύ υψηλός. Ο όμιλος ΕΛΠΕ σημειώνει τα τελευταία χρόνια συνεχώς ζημίες 

και οι πωλήσεις του μειώνονται σταθερά, ωστόσο ο εξωστρεφής χαρακτήρας της 

εταιρείας, τη βοήθησε να ανακάμψει σταδιακά από το 2015, όπου αρχίζει να 

                                                             
13

 Πηγή δείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων η ιστοσελίδα των Financial Times 
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σημειώνει καθαρά κέρδη, ενώ το α’ εξάμηνο του 2016 τα καθαρά του κέρδη 

σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση απ’ ότι εκείνα του 2015. Συνεπώς, θα  κινηθούμε 

συντητητικά και θα θέσουμε ως ρυθμό g1το ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της 

νοτιανατολικής ευρώπης, όπως και στην περίπτωση του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, καθώς 

αποτελεί τις χώρες που δραστηριοποιείται και ο όμιλος ΕΛΠΕ. 

Αναφορικά με το δεύτερο στάδιο που αφορά την μεγέθυνση των ταμειακών 

ροών στο διηνεκές και συνεπώς έναν δεύτερο ρυθμό ανάπτυξης g2, θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη την αύξηση της κερδοφορίας και των δυο ομίλων. Ωστόσο, η 

κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος κρίνεται πιο σύνθετη, καθώς η ελληνική 

οικονομία βρίσκεται ακόμη σε ύφεση, με μειωμένη ρευστότητα στην αγορά, γεγονός 

που δυσχεραίνει την καθημερινότητα πολλών εταιριών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις 

της παγκόσμιας τράπεζας14, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδαςπροβλέπεται ότι θα 

κυμανθεί από 2,6% - 2,3% έως το 2020, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής 

ένωσης θα κυμανθεί γύρω στο 2%. Δεδομένων όλων αυτών των πληροφοριών, 

κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση ενός ρυθμού ανάπτυξης g2 ενδεικτικού των 

προσδοκώμενων αυτών εξελίξεων, χαμηλότερου ύψους από το g1,το οποίο θα 

διατηρείται σταθερό στο διηνεκές. Έτσι, τίθεται ότι το g2 ισούται με 2%. 

 

Πίνακας 7.12: Υποθέσεις Ανάπτυξης των μεγεθών για τον υπολογισμό 

των FCFFομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2016-2020. 

 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Φόρος εισοδήματος 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρου 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Αποσβέσεις 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 
3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

 

                                                             
14

 Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/eurer 
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Πίνακας 7.13: Υποθέσεις Ανάπτυξης των μεγεθών για τον υπολογισμό 

των FCFFομίλου ΕΛΠΕ 2016-2020. 

 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Φόρος εισοδήματος 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρου 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Αποσβέσεις 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 2% 

 

Πίνακας 7.14: Υπολογισμός των αναμενόμενων FCFFομίλου ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ 2016-2020. 

σε εκατ. € 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

492 509 527 545 564 584 

-Φόρος εισοδήματος 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

=Καθαρά Κέρδη μετά φόρου 349 361 374 386 400 414 

-Κεφαλαιουχικές δαπάνες 88,9 92 95 98 102 105 

+Αποσβέσεις 100 103 107 110 113 117 

-Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 
148,7 153 159 164 170 176 

=Ελεύθερες ταμειακές ροές 

στην εταιρία- FCFF 
211,4 219 227 234 241 250 

 

Για να υπολογίσουμε την Υπολειμματική Αξία (ΥΑ) της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, 

απαιτείται αρχικά η εκτίμηση της συνολικής αξίας των FCFF στο διηνεκές (περίοδος 

που θεωρείται ότι ξεκινά μετά το 2020), χρησιμοποιώντας την FCFF του 2020 και 

τον ρυθμό g2 που ισχύει έκτοτε, εκτιμάται ότι το πρώτο έτος της περιόδου του 

δεύτερου σταδίου- 2021, η αναμενόμενη FCFF θα έχει ως εξής: 
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FCFF 2021 = FCFF 2020x (1 + g2) = 250 x 1,02 = 255εκατ. € 

 

Πίνακας 7.15: Υπολογισμός των αναμενόμενων FCFF- ΕΛΠΕ 2016-2020 

σε εκατ. € 2015 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

205 212 219 227 235 243 

-Φόρος εισοδήματος 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

=Καθαρά Κέρδη μετά φόρου 145 150 155 161 166 172 

-Κεφαλαιουχικές δαπάνες 32 33 34 35 36 37 

+Αποσβέσεις 93 96 99 103 106 110 

-Μεταβολή στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 
19 19,6 20 20,7 21,4 22 

=Ελεύθερες ταμειακές ροές 

στην εταιρία- FCFF 
187 193,4 200 208,3 214,6 223 

 

FCFF 2021 = FCFF 2020x (1 + g2) = 223x 1,02 =227εκατ. € 

 

Με βάση το θεωρητικό μας πλαίσιο σχετικά με τη μέθοδο των ελεύθερων 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (FCFF) και των παραπάνω εκτιμηθέντων σχετικών 

δεδομένων, η αξία της εταιρίας ισούται με το άθροισμα των παρουσών αξιών των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών στο πρώτο και δεύτερο στάδιο 

χρησιμοποιώντας το WACC ως επιτόκιο προεξόφλησης. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο 

στάδιο, η εκτίμηση της ΥΑ βασίστηκε στο υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης του 

Gordonσύμφωνα με το οποίο: 

ΥΑmotor_oil = FCFF2021/ (WACCmotor oil -g2) 

YAmotoroil= 255/ (6,6%- 2%)= 5.543εκατ. € 

 

Έτσι, αναφορικά με τον ορίζοντα προβλέψεων της επερχόμενης πενταετίας 2016-

2020 και επίσης στο διηνεκές, η αποτίμηση του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ έχει ως εξής: 
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Πίνακας 7.16: Παρούσα Αξία FCFF για την αποτίμηση της αξίας της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 2016-2020 

  2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 
Αύξον αριθμός έτους 1 2 3 4 5 5 

Ελεύθερες ταμειακές 
ροές στην εταιρία 

FCFF  

219 227 234 241 250 5.543 

Συντελεστής 
προεξόφλησης 

0,938 0,880 0,825 0,774 0,726 0, 726 

Παρούσα Αξία FCFF 205 199 193 186 181 4.024 

Αξία εταιρίας σε χιλ. € 4.988 εκατ. € 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να υπολογιστεί η Καθαρή Αξία του θα 

αφαιρέσουμε το Σύνολο των Υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) του έτους 2015 από την 

παραπάνω υπολογισθείσα αξία: 

 

Καθαρή Αξία= 4.988–1.964 = 3.024εκατ. € 

 

Πίνακας 7.17: Αποτίμηση Αξίας Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ  

Αποτίμηση Αξίας ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

Αξία Επιχείρησης βάσει ελεύθερων ταμειακών ροών 3.024 εκατ. Ευρώ 

Αριθμός μετοχών 110.782.980 

Τιμή ανά μετοχή βάσει ελεύθερων ροών 27,5€ 

Τρέχουσα Χρηματιστηριακή τιμή 2016 10,98 € 

 

ΥΑelpe= FCFF2021/ (WACCelpe- g2) 

YAelpe= 227/ (6% - 2%)= 5.675εκατ. € 

 

Έτσι, αναφορικά με τον ορίζοντα προβλέψεων της επερχόμενης πενταετίας 2016-

2020 και επίσης στο διηνεκές, η αποτίμηση του Ομίλου ΕΛΠΕ έχει ως εξής: 
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Πίνακας 7.18: Παρούσα Αξία FCFF για την αποτίμηση της αξίας της 

ΕΛΠΕ 2016-2020 

  2016e 2017e 2018e 2019e 2020e Διηνεκές 
Αύξον αριθμός έτους 1 2 3 4 5 5 

Ελεύθερες ταμειακές 
ροές στην εταιρία 

FCFF  

219 227 234 241 250 5.675 

Συντελεστής 
προεξόφλησης 

0,943 0,889 0,839 0,792 0,747 0,747 

Παρούσα Αξία FCFF 206 201 196 190 117 4.239 

Αξία εταιρίας σε χιλ. € 5.149 εκατ. € 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να υπολογιστεί η Καθαρή Αξία του θα 

αφαιρέσουμε το Σύνολο των Υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) του έτους 2015 από την 

παραπάνω υπολογισθείσα αξία: 

 

Καθαρή Αξία= 5.149 – 3.230= 1.919εκατ. € 

 

Πίνακας 7.19: Αποτίμηση Αξίας Ομίλου ΕΛΠΕ 

Αποτίμηση Αξίας ομίλου ΕΛ.ΠΕ 

Αξία Επιχείρησης βάσει ελεύθερων ταμειακών ροών 1.919 εκατ. Ευρώ 

Αριθμός μετοχών 305.635.185 

Τιμή ανά μετοχή βάσει ελεύθερων ροών 6,29 € 

Τρέχουσα Χρηματιστηριακή τιμή 2016 4,10 € 

 

7.3. Σχολιασμός Τιμής Μετοχών των Ομίλων 

Η αποτίμηση βάσει προεξόφλησης ταμειακών ροών των ομίλων ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

και ΕΛ.ΠΕ έδειξε διαφορετικά πράγματα για κάθε όμιλο. Ειδικότερα , στην 

περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, η αποτίμηση με τη μέθοδο της προεξόφλησης των 

ελεύθερων ταμειακών ροών μας έδωσε μια τιμή-στόχο στα 27,5€, την ώρα που η 

τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της (14/10/16) βρίσκεται στα 10,98€ . Συνεπώς, η 

μετοχή εμφανίζεται υποτιμημένη κατά 150%.  

Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος ΕΛΠΕ παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική 

εικόνα, καθώς η αποτίμηση έδειξε ότι η τιμή της μετοχής του ομίλου με τη μέθοδο 
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της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών βρίσκεται στα 6,29€ εξαιτίας της 

μεγάλης έκθεσής του στον εξωτερικό δανεισμό. Αυτή τη στιγμή, η τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή (14/10/16) του ομίλου ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 4,10€, καθώς η 

ΕΛΠΕ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των αγορών μετά τις 

ζημίες που σημείωσε η εταιρεία το 2013 και 2014και σταμάτησε να διανέμει 

μερίσματα στους μετόχους της, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα ιστορικά στοιχεία 

της μετοχής κατά την πενταετία 2010-2015, όπου τον Οκτώβριο του 2013 βρέθηκε 

στα 9,49€, ενώ το 2015 δεν ξεπέρασε τα 5,4€. Σε γενικές γραμμές, παρατηρούμε ότι η 

τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή του ομίλου εμφανίζεται υποτιμημένη κατά 53%.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να συγκρίνουμε δυο μεγάλους 

πετρελαϊκούς ομίλους, τα Ελληνικά Πετρέλαια και τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, 

χρησιμοποιώντας τη σχετική αποτίμηση εταιρικής αξίας. Η μέθοδος που 

ακολουθήσαμε ήταν εκείνη της ανάλυσης μιας σειράς αριθμοδεικτών που αφορούσαν 

στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στη δραστηριότητα, στην κεφαλαιακή 

διάρθρωση και στις επενδύσεις. Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας:  

Ο όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε την τελευταία πενταετία να βελτιώσει 

σημαντικά την το δείκτη γενικής ρευστότητας κατά μια μονάδα και το δείκτη ειδικής 

ρευστότητας κατά περίπου 2,5 μονάδες, κάτι που σηματοδοτεί την ικανότητα του 

ομίλου να διατηρεί περισσότερα ρευστά διαθέσιμα και να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις. Από την άλλη πλευρά, ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, φαίνεται να 

αντιμετωπίζει δυσκολίες ρευστότητας την τελευταία πενταετία, καθώς ο ήδη χαμηλός 

δείκτη γενικής ρευστότητας μειώθηκε κατά περίπου 0,2 μονάδες, ενώ κατάφερε να 

αυξήσει το δείκτη ειδικής ρευστότητας κατά 0,5 κυρίως λόγο της μείωσης του ύψους 

των αποθεμάτων που διατηρούσε ο όμιλος.  

2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας: 

Σχετικά με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, παρά το γεγονός 

ότι και οι δυο όμιλοι έχουν καταφέρει να αυξήσουν το δείκτη κυκλοφορικής 

ταχύτητας αποθεμάτων και να μειώσουν τη μέση περίοδο αποθεματοποίησης την 

τελευταία πενταετία, το 2015 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εμφανίζει όχι μόνο υψηλότερα επίπεδα 

ανανέωσης των αποθεμάτων της (17 φορές) σε σχέση με την ΕΛ.ΠΕ (11 φορές), 

αλλά παράλληλα ανανεώνει τα αποθέματά της κατά 12 ημέρες πιο σύντομα απ’ ότι η 

ΕΛ.ΠΕ. Παράλληλα, όσον αφορά την αξιοποίηση των συνολικού ενεργητικού και 

των πάγιων κεφαλαίων, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά το ενεργητικό 

της, δηλαδή περίπου 7 φορές το πάγιο ενεργητικό και 3 φορές το συνολικό 

ενεργητικό της για να πραγματοποιήσει πωλήσεις, ενώ η ΕΛ.ΠΕ εμφανίζει πιο 

χαμηλά επίπεδα στους αντίστοιχους δείκτες, χρησιμοποιώντας μόλις 2 φορές το πάγιο 

ενεργητικό της και μόλις 1 φορά το συνολικό της ενεργητικό για να πραγματοποιήσει 
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πωλήσεις. Σε ότι αφορά τη μέση περίοδο είσπραξης των υποχρεώσεών τους, ο όμιλος 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε να μειώσει σταδιακά την περίοδο είσπραξης των 

υποχρεώσεων του από τις 20 στις 17 ημέρες βελτιώνοντας τη ρευστότητά του, ενώ η 

ΕΛ.ΠΕ κατάφερε αρχικά να μειώσει τη μέση περίοδο είσπραξης από 37 σε 26 

ημέρες, το 2015 αυξήθηκε και πάλι στις 36 ημέρες. 

3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας: 

Όσον αφορά τους δείκτες αποδοτικότητας παρατηρήσαμε ότι κατά τα έτη 

2013 & 2014 οι δυο όμιλοι σημείωσαν ζημίες λόγω του δυσμενούς οικονομικού και 

φορολογικού κλίματος της χώρας, γεγονός που επηρέασε άμεσα τις επιδόσεις τους. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού, ο όμιλος 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά τα περιουσιακά του στοιχεία 

προκειμένου να παράγει καθαρά κέρδη ανεβάζοντας το δείκτη στο 7,9%, ενώ η ήδη 

χαμηλή αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της ΕΛ.ΠΕ εμφανίζεται 

σταδιακή μείωση στο 0,81% έως το 2015. Αναφορικά με την αποδοτικότητα των 

ίδιων κεφαλαίων παρατηρήσαμε ότι το 2011 η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ πέτυχε 26% απόδοση 

των ίδιων κεφαλαίων της, ενώ η ΕΛ.ΠΕ μόλις 5,95%. Τα επόμενα 3 έτη η απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων των ομίλων μειώθηκε δραματικά φτάνοντας το 2014 το -20%, 

ωστόσο το 2015 μόνο η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε να αυξήσει την απόδοσή των 

κεφαλαίων της στο 33,94%, ενώ η ΕΛ.ΠΕ μόλις στο3,66%. Σχετικά με το περιθώριο 

καθαρού κέρδους και το περιθώριο μικτού κέρδους, οι δείκτες των δύο ομίλων το 

2011 ήταν περίπου στο ίδιο επίπεδο ξεκινώντας από το 2% και 6% αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια, όμως το περιθώριο καθαρού κέρδους της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ μειώθηκε ελαφρώς 

για να αυξηθεί το 2015 στο 4,29%, ενώ το περιθώριο καθαρού κέρδους της ΕΛ.ΠΕ 

μειώθηκε κατά μεγαλύτερο ποσοστό για να αυξηθεί το 2015 στο 0,53%. Αντιθέτως, 

το περιθώριο μικτού κέρδους της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ παρουσίασε μεγαλύτερες μειώσεις 

απ’ ότι της ΕΛ.ΠΕ κατά τα επόμενα 3 έτη, ενώ το 2015 διατηρήθηκε σε γενικές 

γραμμές σε υψηλότερο επίπεδο απ’ ότι της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατά 1%.  

4. Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης:  

Αναφορικά με την αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια, οι δυο όμιλοι 

βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ωστόσο, ο όμιλος ΕΛ.ΠΕ μέσα στην πενταετία 

μείωσε αισθητά την αναλογία των ξένων κεφαλαίων του έως και το 1,76, για να την 

αυξήσει το 2015 στο ίδιο περίπου επίπεδο με το 2011 (3,5), ενώ η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

συνέχισε να χρησιμοποιεί περίπου το ίδιο επίπεδο μόχλευσης κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας (3,5-4,8). Μια πιο προσεκτική ματιά στα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια 
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των ομίλων, έδειξε ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αύξησε τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

την τελευταία πενταετία, σε αντίθεση με την ΕΛ.ΠΕ η οποία συνέχισε να διατηρεί 

ένα πολύ χαμηλό δείκτη μακροπρόθεσμων ξένων κεφαλαίων. Σχετικά με το ποσοστό 

των ίδιων κεφαλαίων που χρηματοδοτούν το κυκλοφορούν ενεργητικό, οι δύο όμιλοι 

κινούνται αντίθετα, καθώς η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα ίδια 

κεφάλαιά της για να χρηματοδοτήσει το κυκλοφορούν ενεργητικό της φτάνοντας το 

0,84 το 2015, ενώ η ΕΛ.ΠΕ μείωσε τη χρήση των ίδιων κεφαλαίων της στο 0,40 για 

την ενίσχυση του κυκλοφορούντος ενεργητικού.   

5. Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες: 

Σε ότι αφορά την απόδοση μερισμάτων, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κατάφερε να αυξήσει 

το ποσοστό της στο 7,4% έως το 2015 με μόνη εξαίρεση το 2014 που αποφάσισε να 

μην διανείμει μερίσματα λόγω των ζημιών που σημείωσε, ενώ η ΕΛ.ΠΕ ξεκινώντας 

από το 7,5% το 2011 έπεσε το 2012 στο 2,5% και έκτοτε δεν έχει αποδώσει 

μερίσματα στους μετόχους της λόγω των ζημιών που σημείωσε το 2013 & 2014 και 

των πολύ χαμηλών καθαρών κερδών το 2015. Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή των 

δυο ομίλων αφορούν μόνο τα έτη 2011, 2012 & 2015, καθώς το 2013 & 2014 

κατέγραψαν ζημίες. Παρά το γεγονός ότι τα κέρδη ανά μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

είναι υψηλότερα απ’ ότι της ΕΛ.ΠΕ, και οι δυο όμιλοι είδαν τα κέρδη τους να 

μειώνονται το 2012 και μόνο το 2015 κατάφεραν να ανέβουν στο ίδιο και ελαφρώς 

υψηλότερο επίπεδο με εκείνο του 2011. Σχετικά με την εσωτερική αξία της μετοχής, 

παρότι η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ κυμαινόταν σε υψηλότερα επίπεδα απ’ ότι της ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ, το 2015 κατέληξαν στο ίδιο επίπεδο περίπου στα 5,85€ και 5,45€ αντίστοιχα. Ο 

δείκτης P/Eαφορά τα έτη 2011,2012 & 2015 και έδειξε ότι η μετοχή της ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ φαίνεται να είναι υποτιμημένη με δείκτη περίπου στο 4,69, ενώ η μετοχή της 

ΕΛ.ΠΕ εμφανίζεται υπερτιμημένη με δείκτη 21,42 που φανερώνει τη δυσπιστία των 

επενδυτών. Αντίθετα, ο δείκτης P/BV, ο οποίος επηρεάζεται από τα ίδια κεφάλαια 

των ομίλων και δείχνει πόσες φορές την καθαρή της θέση αξίζει η επιχείρηση έδειξε 

το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εμφανίζεται 

υπερτιμημένη, ενώ η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ εμφανίζεται υποτιμημένη, με μόνη εξαίρεση 

τα έτη 2013 & 2014 που εμφανίστηκε ελαφρώς υπερτιμημένη.  

Κλείνοντας την ανάλυσή μας, θεωρούμε πως οι επιδόσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 

στους περισσότερους αριθμοδείκτες εμφανίζονται καλύτερες απ’ ότι της ΕΛ.ΠΕ. Τα 

παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή 

των ομίλων, η οποία παρουσιάζει μεγάλη διαφορά, καθώς η μετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
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διαπραγματεύεται στην τιμή των 10,98€, ενώ η μετοχή της ΕΛ.ΠΕ στα 4,10€ 

(14/10/16)και μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η αποδοτικότερη διοίκηση του 

ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και η ικανότητα του να διατηρεί μεγαλύτερη ρευστότητα και να 

παράγει καθαρά κέρδη παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον προσέλκυσαν το 

ενδιαφέρον και κέρδισαν την εμπιστοσύνη περισσότερων επενδυτών απ’ ότι ο όμιλος 

Ελληνικά Πετρέλαια.  

6. Τιμή μετοχών βάσει λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών:  

Η ανάλυσή μας βάση της μεθόδου αποτίμησης με την προεξόφληση των 

μελλοντικών ταμειακών ροών έδειξε ότι η τιμή ανά μετοχή βάσει προεξόφλησης των 

ελεύθερων ταμειακών ροών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ κυμαίνεται στα 27,5€ και βρίσκεται σε 

σημαντικά σε πιο υψηλό επίπεδο από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή του ομίλου 

(14/10/16), η οποία βρίσκεται στα 10,98€, γεγονός που καθιστά τη μετοχή της 

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ υποτιμημένη κατά 150%. 

Από την άλλη πλευρά, η ΕΛΠΕ ύστερα από δυο έτη ζημιών φαίνεται να μην 

έχει ακόμη κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σημειώνοντας μια 

χρηματιστηριακή τιμή (14/10/16) περίπου στα 4,10, ενώ η τιμή ανά μετοχή βάσει 

ελεύθερων ταμειακών ροών βρίσκεται στα 6,29€, καθώς η αξία του ομίλου βάσει 

προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας των 

υψηλών δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου, γεγονός που καθιστά τη μετοχή της 

ΕΛΠΕ υποτιμημένη κατά 53%. 
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