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Περίληψη 

 

Ο όμιλος Ο.Π.Α.Π., η μεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην 

Ελλάδα, με έτος ίδρυσης το 1958 μετρά σχεδόν 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Με 

σταθερά ανοδική πορεία ο όμιλος Ο.Π.Α.Π. κατάφερε να αναδειχθεί σε μια από τις 

μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες με ισχυρή παρουσία στο χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η παρούσα εργασία μελετά το θέμα της αποτίμησης και ειδικότερα εξετάζει την 

περίπτωση του ομίλου Ο.Π.Α.Π. και γίνεται η προσπάθεια για εύρεση της τιμής της 

μετοχής του. Η κεφαλαιακή αξία μιας εταιρίας και κατ’ επέκταση η τιμή της μετοχής 

της αποτελεί σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.  

 Αρχικά, μέσω βιβλιογραφικής έρευνας στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται 

όλοι οι λόγοι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργείται  η αξιολόγηση μιας 

εταιρίας αλλά περιγράφονται και οι μέθοδοι, τόσο οι ποσοτικοί αλλά και ποιοτικοί. Στη 

συνέχεια ξεκινά το πιο πρακτικό κομμάτι της αποτίμησης, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Τέλος, φτάνουμε στον υπολογισμό 

της αξίας της μετοχής και γίνεται σύγκριση με τη τρέχουσα τιμή αυτής. Αμέσως μετά 

ακολουθούν συμπεράσματα σε σχέση με τα ευρήματα της αποτίμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγή 

 

Ο Όμιλος Οργανισμού Προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου, ο κοινώς γνωστός 

Ο.Π.Α.Π. ιδρύθηκε το 1958. Τότε, η σύσταση της εταιρίας ήταν υπό τη μορφή Νομικού 

Πρόσωπου Ιδιωτικού ∆ικαίου. Το 1999 μετατρέπεται σε Ανώνυμη εταιρία και έχει 

μοναδικό μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο. Περίπου μια δεκαετία αργότερα η Ο.Π.Α.Π. 

εισάγεται στο χρηματιστήριο Αθηνών και λίγα χρόνια μετά εξαγοράζει το 33% από το 

ΤΑΙΠΕΔ η ιδιωτική εταιρία Emma Delta Holdings.  

Αμφιλεγόμενο ήταν το εάν η πώληση αυτού του όγκου μετοχών στην τιμή που έγινε 

αυτή ήταν συμφέρουσα ή όχι για το ελληνικό δημόσιο. Ο τρόπος για προσπάθεια 

εύρεσης απάντησης σε αυτό το ερώτημα συνίσταται στην εύρεση της αξίας της μετοχής 

βάσει αποτίμησης αυτής και σύγκρισης της με την τιμή που επί της ουσίας έγινε η 

πώληση.  

Γενικά η προσπάθεια αναγνώρισης της πραγματικής αξίας μιας επιχείρησης, μιας 

μετοχής  ή γενικότερα μιας οποιασδήποτε επένδυσης έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση 

πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με την ίδια την επένδυση και βοηθά στις μελλοντικές 

αποφάσεις και τον τρόπο χειρισμού του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. 

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν αρχικά κάποιες βασικές έννοιες σε σχέση με 

την αξία και την αποτίμηση, στη συνέχεια θα αναλυθεί εκτενώς μια συγκεκριμένη 

μέθοδος αποτίμησης, αυτή των προεξοφλημένων ταμειακών ροών καθώς και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο μπορεί ο αναγνώστης να 

βρει αναλυτικές πληροφορίες για τον Ο.Π.Α.Π. ως όμιλο, την εξέλιξη του, 

μακροοικονομικά στοιχεία καθώς και να σχηματίσει εικόνα για τον κλάδο των τυχερών 

παιχνιδιών γενικότερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση της μετοχής του 

Ο.Π.Α.Π. μέσω της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών ενώ τέλος στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας σε σχέση με την 

αποτίμηση του ομίλου Ο.Π.Α.Π. 
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1.1 Η Αξία της Επιχείρησης 

 

1.1.1 Ορισμός αξίας 

 

Η έννοια της λέξης αξία (value) είναι μια έννοια με μεγάλο εύρος ερμηνειών. Πολλές 

προσπάθειες έχουν γίνει να αποτυπωθεί ένας συγκεκριμένος και μοναδικός ορισμός που 

να αντιπροσωπεύει απόλυτα το περιεχόμενο της λέξης. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι κάτι 

τέτοιο δεν έχει κατορθωθεί και έτσι σήμερα δεν υπάρχει ένας και μόνο ορισµός της 

αξίας αλλά περισσότεροι ανάλογα µε το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι από τους πιο βασικούς και πιο διαδεδομένους 

ορισμούς. (Hitchner 2011) (Pratt 2008) 

1.  Αγοραία αξία (Fair Market Value) : Η τιµή (αξία) εκφρασµένη σε ρευστά 

ισοδύναµα (cash equivalents) στα οποία µία περιουσία αλλάζει χέρια µεταξύ ενός 

υποτιθέµενου ,πρόθυµου και ικανού (willing and able) πωλητή και ενός υποτιθέµενου 

,πρόθυµου και ικανού αγοραστή ,οι οποίοι συναλλάσσονται σε µία ανοικτή  αγορά  

,χωρίς  καµία πίεση  (εξαναγκασµό) να  πουλήσουν ή  να αγοράσουν και έχουν και οι 

δύο ικανή γνώση των σχετικών διαδικασιών. 

2.  Επενδυτική Αξία (Investment Value) : Η αξία για κάποιον συγκεκριµένο επενδυτή  

η  οποία  βασίζεται  στις  ατοµικές επενδυτικές  του  προσδοκίες  και απαιτήσεις. 

3.  Πραγµατική (εσωτερική) αξία (Intrinsic ή Fundamental Value) : Η αξία που 

βασίζεται κυρίως στη θεµελιώδη ανάλυση (Fundamental Analysis) και είναι αυτή στην 

οποία αναφέρονται τα ακαδηµαϊκά εγχειρίδια οικονοµικής. Είναι η πραγµατική 

(εσωτερική) αξία µίας επιχείρησης (ή ενός αξιογράφου) βασισµένη σε εκτιµήσεις και 

υπολογισµούς διαθέσιµων στοιχείων και δεδοµένων σχετικών µε την επιχείρηση. 

4.  ∆ίκαιη αξία (Fair Value) : Η αξία που χρησιµοποιείται σε υποθέσεις διαφορών και 

αµφισβητήσεων µεταξύ ιδιωτών και κρατικής εξουσίας ή µεταξύ ιδιωτών µεταξύ τους 

και η οποία χρησιµοποιείται στα δικαστήρια. 

5.  ∆ίκαιη αξία (εύλογη αξία) (Fair Value) για οικονοµικές αναφορές : Είναι η αξία  

που  θα  µπορούσε  να  αποκτηθεί  για  ένα  περιουσιακό  στοιχείο  ή  να πληρωθεί για 

µία υποχρέωση. Είναι η αξίες που χρησιµοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις 
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όταν αυτές καθορίζονται σύµφωνα µε τους λογιστική της εύλογης αξίας (fair value 

accounting). 

 

1.1.2 Τι επηρεάζει την αξία της επιχείρησης 

 

Έχοντας αναφέρει τις βασικές έννοιες που διέπουν την αξία όσον αφορά την επιχείρηση 

είναι βασικό να τονίσουμε ότι η αξία μιας επιχείρησης δεν είναι κάτι σταθερό στο 

χρόνο. Αντιθέτως, είναι ένα μέγεθος που επηρεάζεται από διάφορους ανά στιγμήν 

παράγοντες κάτι το οποίο ουσιαστικά κάνει τη διαδικασία της αποτίμησης τόσο 

απαραίτητη όσο και απαιτητική. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο πληθωρισμός, η γενική 

τάση των επιτοκίων αλλά και η ρευστότητα που υπάρχει ανά περιόδους στην αγορά. 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των παραγόντων είναι ότι η επιρροή τους στην αξία της 

επιχείρησης είναι άμεση αφού για παράδειγμα μια αυξομείωση στον πληθωρισμό ή και 

τα επιτόκια έχει άμεσο αντίκτυπο στην πορεία και την τιμή της μετοχής της ίδιας 

επιχείρησης. 

Πίνακας 1 Επίδραση παραγόντων στην τιμή μετοχής και αξία της επιχείρησης 

Επίδραση των παραγόντων 

στην τιμή της μετοχής και 

την αξία της επιχείρησης 

Αύξηση Μείωση 

Επιτόκια ↓ ↑ 

Ρευστότητα ↑ ↓ 

Πληθωρισμός ↓ ↑ 

 

1.1.3 Άλλοι μη ποσοτικοποιημένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της 

επιχείρησης 

 

Φυσικά η αξία μιας επιχείρησης δεν έχει να κάνει μόνο με καθαρά ποσοτικούς δείκτες 

και την γενική τάση της αγοράς. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι 

κατατάσσονται σε περισσότερο υποκειμενικά κριτήρια και που παρ’ όλ’ αυτά ασκούν 

μια έμμεση επιρροή στον υπολογισμό των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης. 

Αναφορικά, οι βασικότεροι εξ’ αυτών είναι (Σφαρνάς 1993): 
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 Τα σχέδια της επιχείρησης για το μέλλον 

o Μια μελλοντική επένδυση/ επέκταση/ νέα δραστηριότητα 

 Το διοικητικό πλαίσιο της εταιρείας 

o Η προσωπική επιρροή/ τεχνογνωσία/ δίκτυο/ επιχειρηματική διαίσθηση 

των στελεχών μιας επιχείρησης στην ίδια την επιχείρηση 

 Το οργανωτικό πλαίσιο της εταιρείας 

o διαταραχές ή αλλαγές στην οργάνωση μιας εταιρείας έχει αποδειχθεί 

ιστορικά ότι απέφεραν εντυπωσιακές αλλαγές, είτε θετικές είτε 

αρνητικές στα αποτελέσματα της. 

 Η τοποθέτηση της εταιρείας στην αγορά 

o Φήμη και επιτυχία στην αγορά στη βασική δραστηριότητα της 

επιχείρησης αποτελεί πολύ εύφορο έδαφος για την προώθηση αυτής σε 

επιτυχημένες νέες δραστηριότητες ακόμη και εάν δεν σχετίζονται 

καθόλου με την αρχική δραστηριότητα αυτής. 

 Το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας και 

 Το σχέδιο διανομής των κερδών 

o ο παράγοντας αυτός ιδιαίτερα επηρεάζει επενδυτές οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για τμηματική επένδυση στην επιχείρηση που εξετάζεται. 

Συνεπώς αποτελεί θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος το πόσο συχνά και σε τι 

ποσοστό επί των συνολικών κερδών γίνεται η διανομή των μερισμάτων. 

Αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες αφού σε μια 

τέτοια περίπτωση ο κάθε επενδυτής θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να 

ρευστοποιήσει τις μετοχές του.  

(Σφαρνάς 1993) 

 

1.2 Η Αποτίμηση 

 

1.2.1 Ορισμός αποτίμησης 

 

Αποτίμηση (valuation) ορίζεται η εκτίμηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

ολόκληρης εταιρίας που βασίζεται είτε σε στοιχεία που εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν 
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μελλοντική αμοιβή για τα κεφάλαια που κάποιος έχει δεσμεύσει και έχει στερηθεί την 

χρησιμότητα τους είτε κάνοντας σύγκριση με παρόμοιες επενδύσεις σε παρόμοια 

περιουσιακά στοιχεία . Με άλλα λόγια είναι η διαδικασία εκτίµησης της πραγματικής 

αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, μιας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου που βασίζεται 

σε δεδομένα σχετικά µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και των μελλοντικών 

απολαβών που θα έχει κάποιος από την απόκτηση και κατοχή τους. (Λαζαρίδης 

Γιάννης 2005) 

 

1.2.2 Λόγοι αποτίμησης 

 

Η αποτίμηση εταιριών αποτελεί μια διαδεδομένη πρακτική στην αναζήτηση των 

ελκυστικότερων επενδυτικών επιλογών. Μέσα από τη σωστή αποτίμηση, ένας 

οργανισμός έχει ευκαιρίες να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Επιπλέον, αναφορικά 

σύμφωνα με τον Mayer (1986), η αποτίμηση μιας εταιρίας είναι απαραίτητη 

προκειμένου να γίνει η εξαγορά εταιρικού μεριδίου ή η συγχώνευση της με μια άλλη, 

διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η τιμή πώλησης δεν είναι μικρότερη από την 

επιθυμητή. Μέσω αυτής γίνεται ευκολότερος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και μπορούν 

να προσδιοριστούν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών που 

είναι συνδεδεμένες με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης.  Ένα από τα περιουσιακά 

στοιχεία στο οποίο επενδύουν οι διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί με μεγαλύτερη 

ένταση είναι οι μετοχές . Για το λόγο αυτό και για την μεγάλη σημασία που έχει η 

αποτίμηση σαν γενική έννοια σύμφωνα και με τα παραπάνω, η διαδικασία της 

αποτίμησης μετοχών έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο των πρακτικών 

αναλυτών αλλά και των ακαδημαϊκών ερευνητών . Ακόμη, στην διαπίστωση της 

μεγάλης σημασίας που έχει η αποτίμηση μετοχών συμβάλει και το γεγονός ότι 

αντικειμενικός σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης είναι η μεγιστοποίηση της 

παρούσας αξίας μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση της αξίας των κοινών μετοχών της. 

Σύμφωνα με τον πολυβραβευμένο και διεθνούς φήμης καθηγητή Aswath Damodaran ο 

οποίος θεωρείται ειδικός στον κλάδο της αξιολόγησης των επιχειρήσεων, όπως 

αναφέρει σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Καθημερινή το 2002,  η αποτίμηση των 

εταιριών αποτελεί χαρμάνι τόσο επιστήμης αλλά και τέχνης. Κατά τα λεγόμενα του, η 
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αποτίμηση δεν είναι μια διαδικασία απλής συλλογής δεδομένων, αντίθετα απαιτεί  σε 

μεγάλο βαθμό την υποκειμενική κρίση. Δεδομένου ότι συστατικό στοιχείο αυτής της 

διαδικασίας είναι οι εκτιμήσεις για το μέλλον, αυτόματα εισέρχεται και η έννοια του 

ρίσκου και του κινδύνου. Απαιτείται λοιπόν πολύ καλή γνώση σχετικά με την εταιρία 

που στη συνέχεια θα αποτιμηθεί. Είναι απαραίτητα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

προκειμένου να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται η πρόβλεψη για το μέλλον.  

(Παπαδημητρίος Κ., «H αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι επιστήμη αλλά και τέχνη», 

Καθημερινή 2002) 

  

1.2.3 Δυσκολίες στην αποτίμηση 

 

Η διαδικασία της αποτίμησης δεν χαρακτηρίζεται πάντα από τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. 

Η περίπτωση της κάθε επιχείρησης που αποτιμάται είναι ξεχωριστή και έχει τις δικιές 

της απαιτήσεις. Συχνά οι αναλυτές αντιμετωπίζουν διάφορα εμπόδια στην προσπάθεια 

αξιολόγησης μιας εταιρίας όπως η έλλειψη ιστορικού για τις νεότερες κυρίως 

επιχειρήσεις αλλά και η ύπαρξη πολλών λογιστικών προτύπων προσθέτει επιπλέον 

δυσκολίες σε αυτό το έργο. Ο καθηγητής Damodaran χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ένα 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην αποτίμηση εταιρειών είναι οι 

διαφορετικοί ορισμοί στις λογιστικές καταστάσεις καθώς τα λειτουργικά έσοδα δεν 

είναι ίδια στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία ή τις ΗΠΑ γεγονός το οποίο καθιστά 

δύσκολη τη σύγκριση και πρέπει να γίνονται κάθε φορά προσαρμογές. Ακόμα 

δυσκολότερη γίνεται η αποτίμηση με τη συγκριτική προσέγγιση, για παράδειγμα όταν 

θέλει κανείς να αποτιμήσει μια ελληνική τσιμεντοβιομηχανία συγκρίνοντάς τη με μία 

γερμανική ή με μια γαλλική, αλλά είναι διαφορετικοί οι ορισμοί στα λογιστικά μεγέθη. 

Προτείνει λοιπόν ότι στο ενδεχόμενο υιοθέτησης ενός κοινού συστήματος οι ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αναδυθούν.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά την περίπτωση της αποτίμησης με σκοπό την εξαγορά μιας 

επιχείρησης από έναν δυνητικό αγοραστή, τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς μόνο για 

τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο μπορεί κανείς να βρει διαθέσιμο ιστορικό εξαγορών 

ή δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σε 

αντίθεση με τις ιδιωτικές, μη εισηγμένες επιχειρήσεις. (James S. Ang 2001). Επιπλέον 
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το επίπεδο αβεβαιότητας έχει να κάνει και με την παλαιότητα της εταιρίας. Υπάρχει 

μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στην ηλικία της εταιρίας και τις πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες για αυτή. Συνεπώς είναι πιο δύσκολη η αποτίμηση νεότερων εταιριών. 

(Henderson 1999) 

 

1.2.4 Μύθοι για την αποτίμηση 

 

Ανάμεσα σε όλες τις παραδοχές και τους ορισμούς που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία 

σχετικά με την αποτίμηση, εντοπίζονται και κάποιες άστατες γνώμες ή αλλιώς μύθοι 

πάνω σε αυτό το κομμάτι της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Θεωρήθηκε λοιπόν 

χρήσιμο να συμπεριληφθεί στην παρούσα εργασία μια περιληπτική περιγραφή αυτών 

βασισμένη κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι μύθοι αποτυπώθηκαν από τον καθηγητή 

Damodaran (Damodaran, Damodaran online n.d.) αλλά και τον Οίκο Έρευνας και 

Ανάλυσης VRS. (Valutation and Research Specialists n.d.) 

 Η Αποτίμηση Προσφέρει Ακριβή Εκτίμηση της Εταιρικής Αξίας. 

o Αυτό διαψεύδεται από το γεγονός ότι εκ προοιμίου όλες οι αξιολογήσεις 

είναι επηρεασμένες από τον υποκειμενικό παράγοντα όπως ήδη 

αναφέραμε. 

o Οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι πάντα ασαφείς, αλλά είναι πιο 

πολύτιμες έτσι. 

o Οι πολύπλοκες αποτιμήσεις δεν αποδίδουν καλύτερα από τις εκτιμήσεις 

της αξίας αφού η κατανόηση κάποιου μοντέλου αποτίμησης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη προς τον αριθμό των εισόδων που απαιτούνται για 

το μοντέλο. Εν ολίγοις τα πιο απλά μοντέλα αποτίμησης αποδίδουν 

καλύτερα από τα σύνθετα. 

 

Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η επίδραση που ασκεί η εισαγωγή και η υιοθέτηση 

ολοένα και περισσότερων παραμέτρων/υποθέσεων, στην αποτελεσματικότητα ενός 

χρηματοοικονομικού μοντέλου. 
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Διάγραμμα 1 Υποθέσεις και Αποτελεσματικότητα ενός μοντέλου 
  

 
 
Βαθμός 

Αποτελεσματικότητας 

Χρηματοοικονομικού 

Μοντέλου Αποτίμησης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Όσο περισσότερες 
υποθέσεις πρέπει να 

προβλέψει ένας αναλυτής 
στο μοντέλο του, τόσο 

μικρότερη είναι η 
πιθανότητα επαλήθευσης 

αυτών των πολλών, 
αριθμητικά, παραμέτρων 
που πρέπει να εισαχθούν, 

και τόσο πιο 
αναποτελεσματικό γίνεται 

το ίδιο το μοντέλο. 

 
Αριθμός Υποθέσεων / Παραμέτρων (Valutation and Research Specialists n.d.) 

 
 

 Η αποτίμηση είναι περίπλοκη και υπάρχει πληθώρα μοντέλων αποτίμησης. 

 Δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν νεοφυείς επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

ζημίες. 

 Μύθοι περί του κόστους των ίδιων κεφαλαίων: Τα αξιόγραφα είναι ακίνδυνα, τα 

betas υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να 

υπολογισθεί με σχετική ακρίβεια. 

 Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. 

 Η χρήση των λογιστικών δεικτών για να μετρήσουμε την αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου είναι συντηρητική. 

 Οι λογιστές γνωρίζουν πώς να υπολογίζουν τα κέρδη. 

 Οι ταμειακές ροές μας δείχνουν ό, τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις δαπάνες του 

κεφαλαίου. 

 Οι αναμενόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης είναι εξωγενείς παράγοντες για την 

αποτίμηση. 

 Η Αποτίμηση εφαρμόζεται μόνο σε Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Εταιρίες. 

o Η πλειοψηφία των χρηματοοικονομικών μοντέλων αποτίμησης 

εφαρμόζεται τόσο σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις όσο 

και σε μη εισηγμένες εταιρίες. Το γεγονός ότι η απαιτούμενη 

πληροφόρηση – η οποία είναι κάθε φορά αναγκαία για τη δημιουργία 

ενός εξειδικευμένου μοντέλου – προσφέρεται ευκολότερα και πιο 

οργανωμένα από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες σε 
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σύγκριση με τις μη εισηγμένες, είναι φυσικό να καθιστά τις αντίστοιχες 

αποτιμήσεις εισηγμένων εταιριών ρεαλιστικότερες και φαινομενικά πιο 

αξιόπιστες. Όμως στην πράξη, αποτιμήσεις βάσει τέτοιων μοντέλων 

γίνονται και για μη εισηγμένες επιχειρήσεις και μάλιστα με αρκετά 

μεγάλη συχνότητα, ιδιαίτερα σε χρονικές περιόδους όπου παρατηρείται 

σημαντική ζύμωση ή κινητικότητα σε επίπεδο εξαγορών και 

συγχωνεύσεων 

 

1.2.5 Ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέλη  

 

Η αποτίμηση στην προσπάθεια εύρεσης της αξίας της επιχείρησης, αποτελεί όπως 

είδαμε, μια κομβική πληροφορία όχι όμως μόνο για τους μετόχους. Πολλές κατηγορίες 

προσώπων κρατούν ενδιαφέρον στο σημείο αυτό για διάφορους λόγους που ποικίλουν 

ανάλογα με τα συμφέροντα, τη σκοπιά και τη φύση της ιδιότητας που τους 

χαρακτηρίζει. Στον παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωμένα όλα τα ενδιαφερόμενα 

και εμπλεκόμενα στην αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης πρόσωπα. 

 

Πίνακας 2 Ενδιαφερόμενα μέρη ως προς την αποτίμηση 

Επιχειρηματίας Βάσει της αξίας θα σχεδιάσει τη 

στρατηγική του για την επιχείρηση. 

Δανειστές Επιτόκια & όροι για δανεισμό 

Πελάτες Συνέχιση συνεργασίας & δημιουργία 

αισθήματος αξιοπιστίας 

Προμηθευτές Πιστώσεις & άλλοι όροι 

Εργαζόμενοι Διαμόρφωση μισθού και υπόλοιπου 

πακέτου αποδοχών 

Στελέχη της εταιρίας – Διευθυντές Μισθοί, Bonus & άλλες αποδοχές 

Μέτοχοι Καταλληλότητα επιχείρησης για 

επενδυτικές ενέργειες. 

Λογιστές – Οικονομική διεύθυνση Στρατηγικοοικονομικές αποφάσεις για 

αύξηση της αξίας της επιχείρησης 
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Εσωτερικοί ελεγκτές Αξιολόγηση βάσει αξίας κάθε τμήματος 

Εξωτερικοί ελεγκτές Έλεγχος στα αποτελέσματα σε σχέση με 

τους στόχους. Προστασία των 

επενδυτών. 

Εφορία Προσδιορισμός φορολογίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μέθοδοι αποτίμησης εταιρικής αξίας 

 

2.1 Εισαγωγικά για τις μεθόδους αποτίμησης 

 

Όπως ήδη αναφέραμε η αποτίμηση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς μέσω αυτής καθορίζεται η αξία της εταιρείας 

που εξετάζεται και εξάγεται μια τιμή ή ένα εύρος σχετικά με την τιμή της μετοχής. 

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 3 διαφορετικές εκβάσεις: 

Η αγοραία αξία της μετοχής να είναι ίση με την υπολογιζόμενη οπότε έχουμε δίκαιη 

τιμή. 

Η αγοραία αξία της μετοχής να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από την 

υπολογιζόμενη άρα έχουμε υποτιμημένη μετοχή. 

Και τέλος, η αγοραία αξία της μετοχής να βρίσκεται πιο ψηλά από την υπολογιζόμενη 

οπότε πρόκειται για υπερτιμημένη μετοχή. 

Ο βασικός διαχωρισμός που υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις μεθόδους 

της αποτίμησης είναι ανάμεσα σε απόλυτα και σχετικά υποδείγματα υποτίμησης.  

Τα απόλυτα υποδείγματα χρησιμοποιούν βασικά δεδομένα τις επιχείρησης για τον 

υπολογισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών εκτιμώμενων ροών. Περαιτέρω 

διαχωρισμός γίνεται σε επόμενο στάδιο ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας. Τα απόλυτα υποδείγματα 

αποτίμησης μπορούν λοιπόν να διακριθούν σε: 

1) Μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (Discount cashflow model - DCM)  

2) Μέθοδο προεξόφλησης μερισμάτων (Dividend discount model - DDM) 
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3) Μέθοδο υπερκερδών (Residual income valuation model) 

4) Μέθοδο αξίας ενεργητικου (Asset based model) 

 

 

Τα σχετικά υποδείγματα αποτίμησης έχουν τη βάση τους στην σύγκριση των 

επιχειρήσεων μεταξύ τους. Μέσω αριθμοδεικτών και αναλογιών συγκρίνονται τα 

θεμελιώδη μεγέθη συγκρίσιμων επιχειρήσεων. Οι δείκτες που συχνότερα 

χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση με αυτό το μοντέλο είναι: 

1) Price/ Earnings (P/E)  

Είναι ο δείκτης που δείχνει το πηλίκο της τιμής προς τα κέρδη ή αλλιώς 

πολλαπλασιαστής κερδών. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής δείκτης όσον αφορά την 

επιλογή μετοχών. 

 
2) Price / Book Value (P/BV) 

Είναι ο δείκτης που απεικονίζει το πηλίκο της τιμής προς τη λογιστική αξία. 

Αποτελεί ένα από τα πιο βασικά κριτήρια εκτίμησης της πραγματικής αξίας των 

μετοχών. Είναι επίσης γνωστός και ως πολλαπλασιαστής της λογιστικής αξίας 

διότι εκφράζει το μέγεθος κατά το οποίο πρέπει να πολλαπλασιαστεί η 

λογιστική αξία ώστε να μας δώσει την τιμή της μετοχής. 

3) Price/ Sales (P/S) 

Ο δείκτης αυτός δεν έχει τόσο ξεκάθαρο νόημα όσο οι δύο προηγούμενοι. Από 

αναλύσεις προκύπτει ότι ο πολλαπλασιαστής πωλήσεων δείχνει πόσα χρήματα 

δέχεται να διαθέσει η αγορά για ένα ευρώ πωλήσεων της συγκεκριμένης 

επιχείρησης. 

 

2.2 Καταλληλότητα μεθόδων αποτίμησης 

 

Η ύπαρξη πληθώρας μεθόδων αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης οδηγεί τον 

αναλυτή στη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότερης μεθόδου για την υπό 
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εξέταση επιχείρηση. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κριτήρια για την επιλογή αυτή τα οποία 

καθορίζουν με ποιον τρόπο τελικά θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση της εν λόγω 

εταιρείας. Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, η οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης αλλά και η τοποθέτηση της στον κλάδο αποτελούν βασικά στοιχεία τα 

οποία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την επιλογή της μεθόδου. Επίσης, τόσο η 

φάση λειτουργίας της επιχείρησης όσο και το περιβάλλον στο οποίο αυτή βρίσκεται 

είναι κρίσιμοι παράγοντες. 

Κάθε μέθοδος στηρίζεται σε διαφορετικές υποθέσεις και για αυτό το λόγο ο αναλυτής 

θα πρέπει να καταβάλλει λεπτομερή έρευνα σε όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν την επιχείρηση. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλες οι μέθοδοι δεν είναι 

κατάλληλες στον ίδιο βαθμό για όλες τις περιπτώσεις συνεπώς θα πρέπει κάθε μέθοδος 

να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα της κάθε μιας. 

 

2.3 Μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών (Discount Flow Model/ DCF) 

 

2.3.1 Γενικά για τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών 

 

Η αποτίμηση επιχείρησης με την μέθοδο της προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) 

θεωρείται σχεδόν η πιο διάσημη μέθοδος ακολουθούμενη από αυτή της προεξόφλησης 

μερισμάτων. Η διαφορά των δύο μεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι η πρώτη είναι 

εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις σε αντίθεση με την προεξόφληση μερισμάτων η 

οποία δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληρώνει μερίσματα η 

αυτά δεν παρουσιάζουν κανονικότητα στο βάθος του χρόνου (Damodaran 2011). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον (Σφαρνάς 1993) όταν έχουμε την περίπτωση ανάγκης 

αποτίμησης της αξίας μιας ολόκληρης επιχείρησης προς μεταβίβαση τότε προτιμότερο 

είναι το μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών ενώ σε περίπτωση μικρότερου 

μέρους της επιχείρησης επιλέγεται το υπόδειγμα προεξοφλημένων μερισμάτων. 

Ο Williams J.B. ήταν αυτός που το 1938 πρωτοεισήγαγε την έννοια της εκτίμησης της 

εσωτερικής αξίας της επιχείρησης μέσω της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών 

ροών. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο η αξία της επιχείρησης είναι ίση με την παρούσα 
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αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εμφανιστούν σε βάθος 

ορισμένων ετών συν την παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης στο 

πέρας αυτών των ετών. Οι παρούσες αξίες υπολογίζονται με βάση ενός συντελεστή, του 

προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η 

συγκεκριμένη επιχείρηση.  

H μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) είναι απαιτητική ως προς τους 

απαραίτητους υπολογισμούς για την εύρεση των στοιχείων που χρειάζονται για την 

εφαρμογή της.  

Τα στοιχεία αυτά είναι : 

 οι μελλοντικές ταμειακές ροές (λειτουργικές/ελεύθερες) (Cash flows/ CF),  

 ο συντελεστής προεξόφλησης (Discount Rate)  

 και η υπολειμματική αξία (Residual Value).  

Με βάση όλων των παραπάνω υπολογίζεται η παρούσα αξία όλων των ροών για ένα 

μελλοντικό διάστημα του εύρους των 5 με 7 ετών ως συνήθως έως ότου να φτάσουμε 

στο τελευταίο στάδιο του υποδείγματος το οποίο είναι να προσδιοριστεί η αξία της 

εταιρείας. Η βασική εξίσωση για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας είναι η εξής: 

𝜫𝜶𝝆𝝄ύ𝝈𝜶 𝜜𝝃ί𝜶 = ∑
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒕

𝒊=𝟏

 

Αναλυτικά τα στοιχεία που απαρτίζουν την παραπάνω εξίσωση: 

CF (Cash Flows): αντίστοιχη ταμειακή ροή για το έτος t 

t: το έτος που εξετάζεται 

r: προεξοφλητικό επιτόκιο 
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Διάγραμμα 2 Γράφημα προεξόφλησης ταμειακών ροών πενταετίας 

 

Πηγή: (Valuation : A conceptual Overview 2013) 

 

2.3.2 Ταμειακές Ροές 

 

Γενικά, η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου αναμένεται με το πέρασμα του χρόνου 

να μας αποφέρει κάποιο όφελος/ απόδοση. Αυτήν την απόδοση στην περίπτωση της 

αποτίμησης την έχουμε ονομάσει μελλοντική ταμειακή ροή και την υπολογίζουμε με 

τον τύπο που αναφέραμε πιο πριν. Για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε, μεταφέρουμε 

στο παρόν όλες αυτές τις αποδόσεις συναρτήσει της χρονικής στιγμής που αυτές 

πραγματοποιούνται και τις αθροίζουμε. Τις ταμειακές ροές όπως ήδη αναφέραμε τις 

διαχωρίζουμε σε Λειτουργικές και Ελεύθερες. 

 

2.3.2.1 Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (Operating Cash Flows/ OCF)  

 

Λειτουργικές Ταμειακές Ροές = Λειτουργικά Κέρδη +  Αποσβέσεις - Φόρους +/-

Αλλαγή στο κεφάλαιο Κίνησης = ΕΒΙΤ (1-t) + Αποσβέσεις +/- Αλλαγή στο κεφάλαιο 

κίνησης 

 Όπου κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις  
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 Όπου ΕΒΙΤ (1-t) εννοείται το ποσό των κερδών προ τόκων και φόρων x 

φορολογικό συντελεστή 

Με τη βοήθεια των λειτουργικών ταμειακών ροών ελέγχεται η «ποιότητα» των κερδών 

που παρουσιάζει η επιχείρηση. Ο έλεγχος αυτός είναι κρίσιμος καθώς οι οικονομικές 

καταστάσεις μπορεί να εμφανίζουν κέρδη αλλά στην πραγματικότητα αυτά να μην 

αντικατοπτρίζονται σε αληθινή ρευστότητα. Είναι δηλαδή τα χρηματικά διαθέσιμα, τα 

μετρητά, που παράγει η επιχείρηση από τα έσοδα της χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα 

για μακροχρόνιες επενδύσεις κεφαλαίου. 

 

2.3.2.2 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flows/ FCF)  

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF) = Λειτουργικές Ταμειακές Ροές (OCF) – 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (FCInv) 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τον τρόπο υπολογισμού των ελεύθερων 

ταμειακών ροών σε σχέση με αυτόν των λειτουργικών, οι πρώτες συνυπολογίζουν και 

τα έξοδα που προκύπτουν από την  κάλυψη επενδυτικών απαιτήσεων. Ελεύθερες 

ταμειακές ροές λοιπόν, είναι τα χρήματα που απομένουν στην επιχείρηση από τα κέρδη 

που παρήγαγε αφού αφιερώθηκε το ανάλογο ποσό για τις απαιτούμενες επενδύσεις 

αλλά και το κεφάλαιο κίνησης.  

 

Ελεύθερες Ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free Cash Flow to the Firm, 

FCFF) 

 

Ένας περεταίρω διαχωρισμός στις ταμειακές ροές, και πιο συγκεκριμένα στις ελεύθερες 

ταμειακές ροές είναι αυτός που έχει ως βάση τον τελικό αποδέκτη των ροών αυτών. 

Πιο συγκεκριμένα διακρίνονται στις ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση 

(Free Cash Flow to the Firm/ FCFF) και τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους 

μετόχους (Free Cash Flows to the Equity/ FCFE).  
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Οι ελεύθερες Ταμειακές ροές προς την επιχείρηση είναι οι ταμειακές ροές που είναι 

διαθέσιμες προς όλους όσους προσφέρουν κεφάλαιο στην επιχείρηση ( συνήθως 

ομολογιούχοι και κάτοχοι κοινών μετοχών) αφού έχουν ήδη εξοφληθεί όλα τα 

λειτουργικά έξοδα (με τους φόρους) και έχουν καλυφθεί οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο 

κίνησης και επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. 

Βάσει των Λειτουργικών ροών υπολογίζουμε και τις ελεύθερες ροές προς την 

επιχείρηση (FCFF) ως εξής: (CFA Institute 2010) 

 

FCFF = OCF + Int(1-Tax rate) – FCInv 

Αναλυτικά: 

OCF (Operating Cash Flows) : Λειτουργικές Ταμειακές Ροές  

FCInv (Fixed Capital Investments): Κεφαλαιακές Δαπάνες, Επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό 

Int (1-Tax rate) : Καταβεβλημένα μετά φόρων χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα καταβεβλημένα χρηματοοικονομικά έξοδα προστίθενται στις αναμενόμενες ροές 

επειδή το FCFF δείχνει τις καθαρές ταμειακές ροές διαθέσιμες και στους μετόχους 

αλλά και τους δανειστές. 

 

Ελεύθερες Ταμειακές ροές προς τους Μετόχους (Free Cash Flow to the Equity, 

FCFE) 

 

Οι ελεύθερες Ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι οι ταμειακές ροές που είναι 

διαθέσιμες προς τους κατόχους κοινών μετοχών αφού έχουν εξοφληθεί τα λειτουργικά 

έξοδα το αρχικό κεφάλαιο και οι τόκοι του, οι επενδύσεις του κεφαλαίου κίνησης και 

του πάγιου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. 
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Βάσει των λειτουργικών ταμειακών ροών και των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την 

επιχείρηση μπορούμε να προχωρήσουμε και στον υπολογισμό των ελεύθερων 

ταμειακών ροών προς τους μετόχους (FCFE) ως εξής: (CFA Institute 2010) 

 

FCFE = ΟCF – FCInv + Net borrowing 

 

Αναλυτικά: 

OCF (Operating Cash Flows) : Λειτουργικές Ταμειακές Ροές  

FCInv (Fixed Capital Investments): Κεφαλαιακές Δαπάνες, Επενδύσεις σε πάγιο 

ενεργητικό 

Net borrowing: Καθαρός δανεισμός 

 

Διάγραμμα 3 Σχηματική αναπαράσταση Μεθόδων Ελεύθερων ταμειακών ροών 

 

Πηγή: (CFA Institute 2010) 

 

Free Cash Flow to the Firm 

= Cash flow available to 

Common stockholders 

Debtholders 

Free Cash Flow to Equity 

= Cash flow available to 

Common stockholders 
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2.3.3 Υπολειμματική αξία 

 

Είδαμε πως κατά τη διαδικασία του υπολογισμού των ταμειακών ροών ο αναλυτής 

προσπαθεί να μεταφέρει στο «σήμερα» την αξία όλων των μελλοντικών ταμειακών 

ροών που θα λάβουν μέρος σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Το χρονικό 

διάστημα αυτό όπως αναφέραμε προσδιορίζεται μεταξύ 5 και 7 ετών. Βέβαια, μετά από 

αυτό το διάστημα πρόβλεψης, η υπό εξέταση επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί και 

να έχει ταμειακές ροές. Συνεπώς έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να ενσωματωθεί 

στον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης και αυτό το ποσό το οποίο ονομάζουμε 

υπολειμματική αξία, η οποία ουσιαστικά είναι η αξία της επιχείρησης για το υπόλοιπο 

διάστημα. 

Την υπολειμματική αξία την υπολογίζουμε με τη χρήση της ταμειακής ροής του 

τελευταίου έτους πρόβλεψης συναρτήσει ενός ρυθμού αύξησης της για τα μελλοντικά 

έτη. 

Πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός γίνεται μέσω του παρακάτω τύπου: 

𝜰𝝅𝝄𝝀𝜺𝜾𝝁𝝁𝜶𝝉𝜾𝜿ή 𝜶𝝃ί𝜶𝒕 =
𝑪𝑭𝒕+𝟏

𝒓 − 𝒈
=

𝑪𝑭𝒕 × 𝒈

𝒓 − 𝒈
 

Αναλυτικά ο κάθε όρος: 

CF (Cash Flows): Ταμειακή ροή 

t: Το τελευταίο έτος της πρόβλεψης 

g: το ποσοστό της αύξησης της υπολειμματικής αξίας 

r: το προεξοφλητικό επιτόκιο 

 

2.3.4 Προεξοφλητικό επιτόκιο (Discount Rate) 

 

Ως προεξοφλητικό επιτόκιο ή αλλιώς συντελεστή προεξόφλησης των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών ορίζουμε την απαιτούμενη απόδοση από τη συγκεκριμένη επένδυση. 

Η συγκεκριμένη απόδοση εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνει ο επενδυτής για τη συγκεκριμένη επένδυση. Κατ’ αναλογία όσο 
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μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος που θα αναλάβει ο επενδυτής τόσο μεγαλύτερο απαιτεί 

να είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο θα τον αποζημιώσει για το μέγεθος του 

κινδύνου που αναλαμβάνει. Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για μια επένδυση μικρής 

πιθανότητας κινδύνου τότε ο επενδυτής μπορεί να δεχθεί και ένα μικρότερο συντελεστή 

προεξόφλησης. 

Όπως διευκρινίζει και ο Α. Σφάρνας δε θα πρέπει να συγχέεται η έννοια της 

αισιοδοξίας η της απαισιοδοξία μιας πρόβλεψης με την αναλογία που θέσαμε στην 

προηγούμενη παράγραφο ανάμεσα στο προεξοφλητικό επιτόκιο και το βαθμό του 

κινδύνου της επένδυσης. Δηλαδή, το μέγεθος του προεξοφλητικού επιτοκίου που θα 

χρησιμοποιήσουμε για την αποτίμηση δεν έχει να κάνει με το πόσο αισιόδοξη ή 

απαισιόδοξη είναι η πρόβλεψη μας για τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Όπως αναφέρει 

ο κ. Σφάρνας ο κίνδυνος της επένδυσης μετριέται από το βαθμό που οι λιγότερο πιθανές 

εκτιμήσεις των κερδών απέχουν της πιο πιθανής. (Σφαρνάς 1993) 

Το ποσοστό προεξόφλησης υπολογίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

(Weighted Average Cost of Capital /WACC). 

 

2.3.5 Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of 

Capital /WACC) 

 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι ο συντελεστής προεξόφλησης που 

χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε τις επιθυμητές μελλοντικές αναμενόμενες 

ταμειακές ροές στην χρονική στιγμή 0, στο σήμερα. Το ποσοστό αυτό εμπεριέχει όπως 

θα κατανοήσουμε καλύτερα και από τον τύπο που ακολουθεί πολλούς όρους που με τη 

σειρά τους χρίζουν πολλαπλών υπολογισμών.  

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως εξής: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒓𝒆

𝑬

𝑬 + 𝑫
+ 𝒓𝒅

𝑫

𝑬 + 𝑫
(𝟏 − 𝒕) 

 

Αναλυτικά ο κάθε όρος: 
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𝒓𝒆: κόστος ίδιων κεφαλαίων 

𝒓𝒅: κόστος δανειακών κεφαλαίων 

Ε: Ίδια κεφάλαια 

D: Δανειακά κεφάλαια 

t: Ποσοστό φόρου 

 

2.4 Πλεονεκτήματα της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) 

 

 Δε βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία αλλά σε μελλοντικές προσδοκίες/ 

προβλέψεις. 

 Βασίζεται κυρίως στις εσωτερικές δυνατότητες της επιχείρησης ως προς τις 

προσδοκίες και τις εκτιμήσεις και δεν επιδέχεται μεγάλη επιρροή από 

εξωτερικούς παράγοντες. 

 Μπορούν να ενσωματωθούν διάφορες παράμετροι και στρατηγικές. 

 Λαμβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. 

(Discounted Cash Flow (DCF) Analysis 2014) 

 

2.5 Μειονεκτήματα της μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) 

 

 Απαιτεί περισσότερες παραμέτρους από τις άλλες μεθόδους διότι χρειάζεται την 

εσωτερική εκτίμηση της αξίας της εταιρίας. 

 Είναι μέθοδος απαιτητική σε υπολογισμούς και χρόνο. 

 Απαιτείται άριστη επίγνωση της κατάστασης της εταιρίας και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της γεγονός που καθιστά το μοντέλο πολύ ευαίσθητο ως προς 

τις διακυμάνσεις των υποκειμενικών εκτιμήσεων. 

(Discounted Cash Flow (DCF) Analysis 2014) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Η περίπτωση του Ομίλου Ο.Π.Α.Π 

 

3.1 Γενικά στοιχεία για τον Ο.Π.Α.Π. 

 

3.1.1 Προφίλ Εταιρίας 

 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, 

ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου με αντικείμενο την οργάνωση και  τη 

λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. 

Το 1999 μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο 

και καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της. Η Ανώνυμη Εταιρεία πλέον 

μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» 

Το 2000 η ΟΠΑΠ Α.Ε. υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση αποκλειστικού 

20ετούς δικαιώματος διεξαγωγής αριθμολαχείων και παιχνιδιών αθλητικού 

στοιχηματισμού. Το 2001, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρίας στην 

Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μέχρι το 2013 το Ελληνικό Δημόσιο 

αποτελεί το βασικό μέτοχο, διατηρώντας ποσοστό 33%. 

Αυτό, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 2013 που ανακοινώνεται η μεταβίβαση 105.270.000 

μετοχών, η αξία των οποίων φτάνει τα 622 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. στην Emma Delta Hellenic 

Holdings Limited.,  δηλαδή το 33,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Η 

μεταβίβαση αυτή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αποκρατικοποίηση από την έναρξη του 

προγράμματος αποκρατικοποιήσεων του Ελληνικού δημοσίου. 

Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 33% στην Emma Delta ανακοινώνεται και 

αλλαγή στο Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, αφού μετά από παραίτηση ενός 

αριθμού των μελών του Δ.Σ. η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. προχώρησε στην αντικατάσταση τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα σε άλλα μέλη, Τσέχοι κατέλαβαν τις θέσεις του 

οικονομικού διευθυντή, του διευθυντή τεχνολογίας και του διευθυντή marketing. 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο κ. Kamil Ziegler.  
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3.1.2 Σύνθεση του ομίλου  

 

Σήμερα o ΟΠΑΠ είναι όμιλος εταιρειών, τον οποίο απαρτίζουν οι παρακάτω 

θυγατρικές: 

 

ΟΠΑΠ Cyprus Ltd: Ίδρυση το 2003 για τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στην Κύπρο 

(εκτός από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ). 

ΟΠΑΠ Sports: Κυπριακή εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων ΟΡΑΡ Glory Ltd που 

απέκτησε η ΟΠΑΠ με στόχο την παρουσία της στον κλάδο του προκαθορισμένου 

στοιχήματος στην Κύπρο. Το 2010 μετονομάζεται σε ΟΠΑΠ Sports. 

ΟΠΑΠ International Ltd: Ίδρυση το 2004 στην Κύπρο, για την υποστήριξη της 

στρατηγικής επέκτασης των λειτουργιών της Εταιρείας στο εξωτερικό, την εισαγωγή 

νέων παιχνιδιών και την αναβάθμιση των υφισταμένων σε διεθνή κλίμακα. 

ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.: Ίδρυση το 2004 με κύριο σκοπό την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες της 

ΟΠΑΠ. 

ΟPAP INVESTMENT LTD: Ίδρυση στην Κύπρο, για τη διοργάνωση, διεξαγωγή και 

διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων 

προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης. 
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Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

3.1.3 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται στο 

ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€95.700.000), 

διαιρούμενο σε τριακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια (319.000.000) ονομαστικές και 

αδιαίρετες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. Όπως ήδη αναφέραμε και 

φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα το μεγαλύτερο μερίδιο (33%) του μετοχικού 

κεφαλαίου ανήκει στην Emma Delta Hellenic Holdings Ltd, το 5.19% στην Baupost 

Group L.L.C. και το υπόλοιπο 61.81% κυκλοφορεί σε ελεύθερες μετοχές. 

  

Διάγραμμα 4 Σύνθεση του ομίλου ΟΠΑΠ  
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Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

3.1.4 Διεθνής Παρουσία 

 

O ΟΠΑΠ, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιχείρηση στοιχηματισμού της Ευρώπης και είναι 

μέλος στις παρακάτω Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις Τυχερών Παιχνιδιών έχοντας 

ενεργή συμμετοχή και παρουσία τόσο στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια και 

Επιτροπές, όσο και σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σεμινάρια και Συνέδρια (ΟΠΑΠ 2016):  

WorldLotteryAssociation/ WLA 

European State Lotteries and Toto Association/ European Lotteries/ EL 

Διάγραμμα 5 Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.  
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European Lotteries Sport Committee 

Global Lottery Monitoring System/ GLMS 

 

3.1.5 Εταιρική Υπευθυνότητα 

 

Ως η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του χώρου των τυχερών παιγνίων, ο ΟΠΑΠ έχει 

αναλάβει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, 

προστατεύοντας το καταναλωτικό κοινό. Η στρατηγική προσέγγιση που ακολουθεί 

προωθεί κανόνες και δεσμεύσεις για την ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σχετικά με 

τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια. Με στόχο την 

προστασία του παίκτη ο ΟΠΑΠ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Υπεύθυνης 

Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, στην επικοινωνία του. Επιπλέον, στα μέσα του 2016 με 

μεγάλη επιτυχία λάνσαρε την ηλεκτρονική εφαρμογή «Κάτι καλύτερο» με σκοπό να 

μετατρέψει τη συμμετοχή των παικτών σε χρηματικό ποσό και να το διαθέσει στο έργο 

της ανακαίνισης των Παιδιατρικών Νοσοκομείων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» 

και  «Η Αγία Σοφία». Από αυτή την πρωτοβουλία συγκεντρώθηκε το ποσό των 

3.286.177€. (ΟΠΑΠ 2016). 

 

3.2 Μακροοικονομική κατάσταση 

 

3.2.1 Γενική μακροοικονομική πορεία 

 

Αναμφίβολα η πορεία της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια υπό το 

μικροσκόπιο πολλών και όχι άδικα. Η συνεχείς εξελίξεις στο πολιτικοοικονομικό 

περιβάλλον ασκούν επιρροή στους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας 

καλλιεργώντας το κλίμα της αβεβαιότητας και της αστάθειας. Ανεπηρέαστο φυσικά δε 

μένει και το ΑΕΠ της χώρας το οποίο ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία δέχεται 

αλλεπάλληλες μειώσεις όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα πιο συγκεκριμένα 

για το διάστημα 2009-2015. Ήδη από το 2009 ο ήδη αρνητικός ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ 
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παρουσιάζει περαιτέρω πτωτική τάση, με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο χαμηλό 

επίπεδο των 60 σχεδόν δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά η μείωση 

πέφτει κατακόρυφα στο -9.1% και περίπου στους ίδιους ρυθμούς παραμένει και για το 

2011. Κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ αυξάνεται 

παρ’ ολ’ αυτά όμως παραμένει αρνητικός μέχρι το 2014 όπου τότε για πρώτη φορά 

μετά από αρκετά έτη παρατηρείται αύξηση του επιπέδου του 0,9%. Ο βασικός λόγος 

της ήπιας ανάπτυξης τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν η εγχώρια ζήτηση, δηλαδή τα ποσά 

που δαπανήθηκαν για να επενδυθούν είτε για κατανάλωση ιδιωτική και δημόσια, που 

αυξήθηκε για πρώτη φορά από το 2007, κατά 1,1%, επηρεάζοντας και το ΑΕΠ προς τα 

πάνω κατά 1,1%. Ο εξωτερικός τομέας συνέβαλλε θετικά (0,2%), ενώ τα αποθέματα 

που κινήθηκαν με αρνητικούς ρυθμούς «τράβηξαν» προς τα κάτω κατά μισή 

εκατοστιαία μονάδα το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.  

Βεβαίως η ζήτηση που συνέβαλλε στην ανάπτυξη του ΑΕΠ του 2014 είχε σημαντική 

διαφορά από το διάστημα 2009-2013 καθώς τότε ενώ το εξωτερικό ισοζύγιο επηρέαζε 

θετικά την οικονομία λόγω μείωσης των εισαγωγών, η σταθεροποιητική πολιτική που 

είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται δεν επέτρεπε την ανάπτυξη αφού η εσωτερική ζήτηση 

της χώρας παρουσίαζε φθίνοντα ρυθμό. (IOBE 2014). 

Διάγραμμα 6 Η πορεία της ελληνικής οικονομίας 2009-2015 
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Πηγή: (Kathimerini 2015) 

Στο επόμενο διάστημα αλλαγής της πορείας του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, κατά τη 

διάρκεια του 2015 δηλαδή παρατηρείται ύφεση που προέρχεται βασικά από τη μείωση 

των επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του έτους η κατανάλωση παρέμεινε σταθερή και το 

εμπορικό ισοζύγιο ελαφρώς βελτιώθηκε με μειωμένες τόσο τις εισαγωγές όσο και τις 

εξαγωγές.   

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015: 

1. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 13,2% σε σύγκριση με το 2014 και ανήλθαν στα 19,4 

δισ. ευρώ από 22,4 δισ. ευρώ. 

2. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2%, εξαιτίας της αύξησης κατά 0,3% της 

ιδιωτικής κατανάλωσης. Η δημόσια κατανάλωση συνολικά υποχώρησε (0,1%) σε 

σχέση με το 2014. Η ιδιωτική κατανάλωση το 2014 ήταν 128,1 δισ. ευρώ, και του 

Δημοσίου 39,9 δισ. ευρώ. 

3. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,7% και έφτασαν τα 53,3 δισ. ευρώ το 2015 από 55,4 

δισ. ευρώ που ήταν το 2014. 

4. Οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, και ανήλθαν στα 56 δισ. ευρώ το 2015 από 60 

δισ. ευρώ το 2014. 

5. Το εμπορικό έλλειμμα το 2015 μειώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά που ήταν στα 4,8 δισ. ευρώ. 

(Kathimerini 2015) 

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η πορεία του ΑΕΠ για τα έτη 2006- 2015 

σε ποσά δις. δολαρίων.  
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Διάγραμμα 7 Πορεία ΑΕΠ 2006-2015  

 

 

Πηγή: (Trading Economics n.d.) 

Διάγραμμα 8. Ιστόγραμμα ΑΕΠ 2006-2016  

 

 

Πηγή: (Trading Economics n.d.) 

Ο Όμιλος Ο.Π.Α.Π. παρά τις οικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπισε και 

αντιμετωπίζει η χώρα στο διάστημα 2008-2015 κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο του 

στην αγορά παρότι η ίδια υπέκυψε σε ύφεση της τάξης του 38% για το συγκεκριμένο 
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διάστημα. Το παρακάτω διάγραμμα όπως παρουσιάζεται και από την ίδια την εταιρία 

δείχνει και επιμέρους τη σύνθεση του μεριδίου αγοράς του Ο.Π.Α.Π. σε κατάτμηση 

κατηγοριών παιχνιδιού. 

 

. 

 

 

Διάγραμμα 9 Σύνθεση μεριδίων αγοράς ανά κατηγορία 
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3.2.2 Πληθωρισμός  

 

Ένας πολύ σημαντικός δείκτης για την εικόνα μιας οικονομίας είναι αυτός του 

πληθωρισμού και της διαχρονικής πορείας αυτού. Συγκεκριμένα για την περίπτωση της 

Ελλάδας, ο Οκτώβριος του 2016 ήταν ο 44
ος

 μήνας κατά συρροή που βρέθηκε σε 

κατάσταση αποπληθωρισμού. Ο ΓΔΤ (γενικός δείκτης τιμών) υποχώρησε 0,5% τον 

Οκτώβριο έναντι πτώσης 0,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Διαχρονικά, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), ο μέσος πληθωρισμός της χώρας 

για το χρονικό διάστημα από το 1960 έως και σήμερα, το 2016, κινήθηκε κατά μέσο 

όρο στο 8.66% με την ιστορικά μεγαλύτερη τιμή να είναι στο 33.70% τον Ιανουάριο 

του 1974 λόγω της τότε πετρελαϊκής κρίσης και αντίστοιχα το ιστορικά χαμηλό επίπεδο 

στο μείον 2.90% το Νοέμβριο του 2013. 

Συγκεκριμένα για το 2016 η μείωση σε ετήσιο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος (2015), οφείλεται στην πτώση των παρακάτω δεικτών: 

 

 1,5% σε «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά 

 2,2% σε «Ένδυση και Υπόδηση» 

 1,5% σε «Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες» 

 1,1% σε «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες»,  

 1,0% σε «Εκπαίδευση»,  

 1,6% σε «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», 

Πηγή: (Naftemporiki 2016)  
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Πηγή: (Trading Economics n.d.) 

 

Όπως είναι ξεκάθαρο από το ανωτέρω διάγραμμα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας (2006-2016) έχει υπάρξει αισθητή διαφοροποίηση στην πορεία των τιμών τις 

χώρας. Παρατηρούμε ιδιαίτερη μείωση στο διάστημα 2008-2009 με γενικό αίτιο την 

είσοδο της χώρας στην ύφεση με παράλληλη μείωση τιμών των εισαγόμενων 

προϊόντων, πτώση των τιμών λόγω της κρίσης και της επακόλουθης όξυνσης του 

ανταγωνισμού ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις γεγονός που επέφερε 

περεταίρω καθοδική πορεία στις τιμές. Η υποχώρηση του πληθωρισμού την περίοδο 

Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009 οφειλόταν κυρίως όμως στο γεγονός ότι οι τιµές του αργού 

πετρελαίου και των λοιπών βασικών εμπορευμάτων ήταν την περίοδο αυτή σηµαντικά 

χαμηλότερες από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Οµοίως, η επιτάχυνση του 

πληθωρισμού από τον Αύγουστο του 2009 αντανακλά το ότι οι τιµές του αργού 

πετρελαίου ―οι οποίες είχαν αρχίσει να αυξάνονται ήδη από τα τέλη του 2008 

πλησίαζαν ολοένα και περισσότερο προς τα επίπεδα τα οποία είχαν καταγραφεί την 

αντίστοιχη περίοδο του 2008, ενώ από τον Οκτώβριο του 2009 οι τιµές του πετρελαίου 

υπερέβησαν τα εν λόγω επίπεδα. Ο πληθωρισμός υποχωρούσε από την αρχή του 2009 

μέχρι τον Ιούλιο, μάλιστα από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι και τον Οκτώβριο παρέµεινε 

σε αρνητικά επίπεδα. Το Νοέμβριο του 2009 ο πληθωρισμός επανήλθε σε θετικά 

επίπεδα και το τρίµηνο Δεκεμβρίου 2009- Φεβρουαρίου 2010 κυµάνθηκε γύρω στο 

1%.  

(Bank of Greece 2010) 

Διάγραμμα 10 Ο πληθωρισμός 2006-2016  
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3.3 Ιστορική Αναδρομή 

 

Ο Ο.Π.Α.Π. είναι μία εταιρία με ιστορία σχεδόν 60 ετών. Κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών σημαντικά γεγονότα, διακρίσεις, αναδιοργανώσεις και μεταρρυθμίσεις 

έχουν λάβει χώρα. Συνοπτικά απαριθμούνται τα βασικότερα ιστορικά γεγονότα του 

ομίλου Ο.Π.Α.Π: 

 29 Οκτωβρίου 1958 : Ίδρυση Ο.Π.Α.Π 

 20 Δεκεμβρίου 1958: Θεσπίζεται το «Δελτίον Προγνωστικών», το γνωστό μας 

ΠΡΟ-ΠΟ με Βασιλικό Διάταγμα που τιτλοφορείται «Περί της Λειτουργίας 

Δελτίου Προγνωστικών επί των Ποδοσφαιρικών Αγώνων» 

 1 Μαρτίου 1959 : Πρώτη κυκλοφορία του ΠΡΟ-ΠΟ. περιλάμβανε 12 μόνον 

αγώνες και 2 αναπληρωματικούς –δεν υπήρχε δεκατριάρι– είχε 2 μόνον στήλες 

και κόστιζε 5 δραχμές. 

 17 Μαΐου 1959: Το ΠΡΟ-ΠΟ αποκτά 6 στήλες. 

 20 Ιουνίου 1959: Το ΠΡΟ-ΠΟ περιλαμβάνει πλέον 13 αγώνες. 

 12 Αυγούστου 1959: Διατίθενται τα πρώτα μεγάλα ποσά για δωρεά προς τον 

αθλητισμό. 22.284.000 δραχμών για αθλητικές εγκαταστάσεις και 1.000.000 

δραχμές για αθλητικό υλικό. 

 1966: Καθιερώνονται τα πρώτα ομαδικά συστήματα του ΠΡΟ-ΠΟ 

 1965-1967: Λαμβάνουν χώρα σημαντικές αλλαγές όπως την καθιέρωση τρίτης 

κατηγορίας νικητών του ΠΡΟ-ΠΟ για όσους προβλέπουν τα αποτελέσματα των 

11 από τους συνολικά 13 αγώνες του δελτίου. Καθιερώνεται στις 28 Μαρτίου 

του 1965 ένα νέο παιχνίδι ποδοσφαιρικών προβλέψεων, γερμανικής 

προέλευσης, το «6 από 36», το οποίο προβλεπόταν από το ιδρυτικό Βασιλικό 

Διάταγμα για το ΠΡΟ-ΠΟ. 

 Απρίλιος 1966: Καταργείται το προσφάτως καθιερωμένο παιχνίδι «6 από 36» 

λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από το στοιχηματικό κοινό και την πτωτική 

πορεία του παιχνιδιού. 

 1967-1974: Υπερδιπλασιασμός των πρακτορείων Ο.Π.Α.Π. τα αρχικά 900 

πρακτορεία έφτασαν τα 2000. Οι καθαρές εισπράξεις εμφάνισαν αλματώδη 

ανάπτυξη και από 175,8 εκατομμύρια δραχμές, που ανέρχονταν το 1966, 
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έφτασαν τα 274,5 εκατομμύρια το 1967, τα 990,4 εκατομμύρια το 1970 και το 

1,3 δισεκατομμύριο το 1974. 

 1969: Υπογραφή 1ης Διακρατικής Συμφωνίας για λειτουργία ΠΡΟΠΟ και στην 

Κύπρο. 

 1974: Διακοπή λειτουργίας λόγω Τουρκικής Εισβολής. Επανέναρξη 

λειτουργίας. 

 1974-1981: Μια από τις πιο παραγωγικές και εξαιρετικά δημιουργικές 

περιόδους του Ο.Π.Α.Π.  

o Τα πρακτορεία από 2.060 το 1975 έφτασαν τα 2.188 το 1976, τα 2.273 

το 1977, τα 2.544 το 1978, τα 2.767 το 1979, τα 2.832 το 1980 και τα 

2.952 το 1981.  

o οι καθαρές εισπράξεις του Οργανισμού σχεδόν εξαπλασιάστηκαν, 

φθάνοντας από το 1,5 δισεκατομμύριο δραχμές το 1975 τα 7,3 

δισεκατομμύρια δραχμές το 1981. 

o Οικονομική υποστήριξη έργων αθλητικών υποδομών. 

Κατασκευάστηκαν 400 γήπεδα ποδοσφαίρου, 440 αθλητικοί στίβοι, 

1.620 γήπεδα αθλοπαιδιών, 250 αίθουσες γυμναστικής, 70 αίθουσες 

βαρέων αθλημάτων, κερκίδες για 120.000 καθήμενους θεατές, 12 

ιστιοπλοϊκές και κωπηλατικές εγκαταστάσεις, 12 χιονοδρομικά κέντρα, 

12 γήπεδα επιστρώθηκαν με χλοοτάπητα κ.ά. 

 Αρχές του 1983 : Σημειώνεται το απόλυτο ρεκόρ σε κέρδη παίκτη. Στις 

9 Ιανουαρίου ένα και μόνο δελτίο κερδίζει 48.889.510 δραχμές. 

 7 Φεβρουαρίου του 1983: Τίθεται σε κυκλοφορία τετρασέλιδο εβδομαδιαίο 

ενημερωτικό έντυπο με τίτλο Ενημέρωση Ο.Π.Α.Π., το οποίο διανέμεται δωρεάν 

στους πράκτορες του Οργανισμού. 

 1987: Με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, προετοιμάζονται 

δύο νέα παιχνιδιών – το ΛΟΤΤΟ και το ΠΡΟΤΟ 

 1989: ο ΟΠΑΠ καθίσταται συνδεδεμένο μέλος της Association Europeenne des 

Lotteries et Lottos d' Etat [AELLE]. 

 8 Ιουνίου 1989: Εγκαινιάζεται το νέο μηχανογραφικό κέντρο του Ο.Π.Α.Π., 

Μέσω αυτού παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης και άλλων τυχερών 

παιχνιδιών, εκτός ΠΡΟ-ΠΟ.  

 5 Δεκεμβρίου 1990:  Έναρξη λειτουργίας ΛΟΤΤΟ 
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 10 Ιουνίου 1992: Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΤΟ 

 3 Μαρτίου 1996: Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ 

 16 Νοεμβρίου 1997: Έναρξη λειτουργίας ΤΖΟΚΕΡ 

 1999: ο ΟΠΑΠ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με ονομασία ΟΠΑΠ Α.Ε. και 

η διάρκειά της με τη μορφή αυτή ορίστηκε στα 100 χρόνια. Την ίδια χρονιά 

έγινε και ON-LINE μεταφορά δεδομένων στην Αθήνα. 

 20 Ιανουαρίου 2000: Ξεκίνησε η λειτουργία του Πάμε Στοίχημα, η πρώτη 

μορφή νόμιμου αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα. Το παιχνίδι θα 

εξελισσόταν γρήγορα στο πιο κερδοφόρο του ΟΠΑΠ. 

 2001: Εισαγωγή του Ο.Π.Α.Π. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νόμο, σύμφωνα 

με τον οποίο, το Δημόσιο μπορούσε να διαθέσει σε επενδυτές μέχρι το 49% του 

μετοχικού κεφαλαίου. Αρχικά διατέθηκε το 5% των μετοχών και ακολούθησαν 

επιπλέον πωλήσεις πακέτων μετοχών του Δημοσίου το 2002, το 2003 και το 

2005, με το ποσοστό του να μειώνεται στο 33,6%. Επίσης υπογράφεται νέας 

Διακρατική Συμφωνία και Καθιερώνεται Ενιαία Λογιστική. 

 25 Νοεμβρίου 2002: Έναρξη λειτουργίας του παιχνιδιού SUPER 3 και EXTRA 

5. 

 2003: Υπογράφεται νέα Διακρατική Συμφωνία και ιδρύεται ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 

LTD (OPAP Cyprus Ltd.) , που είναι κυρίως υπεύθυνη για την οργάνωση, 

λειτουργία και διαφήμιση των παιχνιδιών της εταιρίας στην Κύπρο. 

 4 Οκτωβρίου 2004: Έναρξη λειτουργίας του παιχνιδιού ΚΙΝΟ 

 2006: Έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΠΟ 14&7 

 22 Μαρτίου 2011: Ξεκινούν τα MONITOR GAMES, μια νέα μορφή 

στοιχηματισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε. που θα τα παρακολουθούν οι παίκτες ζωντανά 

στις οθόνες των πρακτορείων. Αφορούν αναμετάδοση ζωντανών κυνοδρομιών. 

Την ίδια χρονική στιγμή ξεκινά και το παιχνίδι GO LUCKY το οποίο είναι άλλη 

μια νέα σειρά τυχερών παιχνιδιών όπου ο παίκτης παίζει μέσα από την 

ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ διάφορα παιχνίδια. Το GO LUCKY καταργήθηκε 

τέσσερα χρόνια αργότερα. 

 11 Οκτωβρίου 2013: το Δημόσιο πουλά το υπόλοιπο ποσοστό του στον 

οργανισμό, ύψους 33% του μετοχικού κεφαλαίου, θέση την οποία κατέλαβε το 

επενδυτικό σχήμα Emma Delta, που κατέβαλε στον τέως δεσπόζοντα μέτοχο 
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ΤΑΙΠΕΔ (που εκπροσωπούσε το Ελληνικό Δημόσιο) το ποσό των 622 

εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των εν λόγω μετοχών . 

 7 Απριλίου 2015: Εγκαινιάζεται η νέα εφαρμογή OPAPP για όλες τις κινητές 

συσκευές την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν δωρεάν στο 

Apple store και στο Google Play store. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έδωσε 

πολλές δυνατότητες τόσο στους παίκτες όσο και στους πράκτορες με κάλυψη 

πολλών αναγκών όπως ενδεικτικά το σκανάρισμα των δελτίων για εύρεση 

κερδών, αυτόματη ενημέρωση μέσω της εφαρμογής σε περίπτωση κερδών με 

push notifications, εύρεση αποτελεσμάτων όλων των κληρώσεων και στοιχεία 

για παλαιότερες κληρώσεις κ.ά. 

(Eleftherotypia 2011) (ΟΠΑΠ 2016) 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

Διάγραμμα 11 Ιστορία ΟΠΑΠ 
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3.4 Στρατηγικές ομίλου Ο.Π.Α.Π. 

 

Οι κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του ομίλου, όπως αυτές αναφέρονται τόσο στην 

εταιρική ιστοσελίδα αλλά όπως διαμορφώθηκαν και από τον νέο Διευθύνων Σύμβουλο 

Damian Cope στα πλαίσια της ενημέρωσης για τα οικονομικά αποτελέσματα του β 

τριμήνου του 2016 είναι οι εξής: 

 

* Έμφαση στον πελάτη:  

Κατανόηση και εστίαση στον πελάτη και αέναη προσπάθεια για ανταπόκριση στις 

ανάγκες και απαιτήσεις του.  

* Επένδυση στο δίκτυο:  

Σημαντική προτεραιότητα δίνεται στην επένδυση στο δίκτυο των πρακτορείων του 

ομίλου. Η ευθυγράμμιση των συμφερόντων του ομίλου με αυτά των πρακτόρων είναι 

βασικό μέλημα της στρατηγικής πολιτικής του. Παροχή συνεχούς υποστήριξης και κατ’ 

επέκταση ενδυνάμωση της συνεργασίας της εταιρείας μαζί τους. 

* Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού:  

Για τον Ο.Π.Α.Π. ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Για το 

λόγο αυτό η αναζήτηση για νέα ταλέντα αλλά και η φροντίδα για συνεχή εκπαίδευση 

και ευκαιρίες εντός του οργανισμού είναι πολύ σημαντικές προτεραιότητες. Στα 

προηγούμενα συμβάλλει η Ακαδημία Ο.Π.Α.Π. καθώς και οι δραστηριότητες και τα 

projects που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία. Η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων 

και της εταιρείας είναι εξίσου κρίσιμη για την ανάπτυξη και των δύο μερών.  

* Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών:  

Σύμφωνα με τον κ. Cope ο όμιλος έχει μεγάλες δυνατότητες για περεταίρω έμφαση στα 

προϊόντα που ήδη έχει. Μέσω της διαμόρφωσης μιας ειδικής ομάδας η οποία θα 

ασχολείται ειδικά με αυτό σκοπός είναι να βελτιωθούν τα υπάρχοντα προϊόντα αλλά 

και η εισαγωγή νέων. 

* Αξιοποίηση των ψηφιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων:  
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Μία άλλη εξίσου σημαντική στρατηγική του ομίλου είναι αυτή της επένδυσης σε 

προϊόντα και εκπαίδευση τεχνολογικής φύσης. Καλύτερος έλεγχος και μεγαλύτερες 

ταχύτητες είναι συστατικά στοιχεία που επιδιώκει να έχει η εικόνα της προσφοράς των 

προϊόντων. 

* Ισχυρή δέσμευση στην κοινωνία:  

Ο Ο.Π.Α.Π. διατηρεί στενές σχέσεις με το κοινωνικό του περιβάλλον και έχει ως στόχο 

την επιπλέον ενδυνάμωση μαζί του. Τόσο μέσω κοινωνικών προσφορών όσο και 

συνεπούς λειτουργίας και πρωτοβουλιών προσπαθεί να συνεχίζει τη δέσμευση του προς 

την κοινωνία. 

* Ενίσχυση της δύναμης της Εταιρικής Εικόνας:  

ο κύριος Cope ανέφερε ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές βλέψεις και την 

αξία της αναγνωρισιμότητας που έχει το όνομα του ΟΠΑΠ και τις δυνατότητες που 

υπάρχουν για ενίσχυση της δυναμικής του. 

* Βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη Ρυθμιστική Αρχή και άλλους φορείς:  

Τέλος, ο ο κος Cope τονίζει το μέγεθος της σημασίας που έχει για την ομαλή 

λειτουργία αλλά και την ανάπτυξη της εταιρίας η σχέση του με τη ρυθμιστική αρχή και 

την κυβέρνηση. Συνεπώς είναι στα στρατηγικά σχέδια της εταιρίας η ενδυνάμωση και η 

φροντίδα των σχέσεων αυτών. 

(Capital.gr 2016) 

 

3.5 Σχέδια του ομίλου για το μέλλον 

 

O Ο.Π.Α.Π. είναι ένας όμιλος με μεγάλες προοπτικές, και παρά τις δυσκολίες της 

εποχής φαίνεται συνεχώς να προσπαθεί να αναπτύσσεται και να αναδιοργανώνεται με 

σκοπό την πιο προσοδοφόρα και αποτελεσματική λειτουργία του. Στα πλαίσια της 

προσπάθειας αυτής και με την νέα διοίκηση να είναι πλέον στα ηνία έχουν τεθεί στόχοι 

για περεταίρω εξέλιξη και αναδιαμόρφωση. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

κο. Cope συγκεκριμένα πλάνα για μελλοντικές κινήσεις, σε ευθυγράμμιση με τις 
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προαναφερθείσες στρατηγικές προτεραιότητες, που είτε θα εκκινήσουν στο μέλλον είτε 

έχουν τεθεί ήδη υπό κάποια αρχική εφαρμογή είναι τα εξής: 

Επανεκκίνηση του έργου των VLTs 

Στις 02.11.2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε την επανεκκίνηση του έργου των VLTs μετά 

από την ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) σχετικά 

με τον νέο κανονισμό για τα τυχερά παιχνίδια μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs). Στο 

παρακάτω slide αποτυπώνεται από την ίδια την εταιρία με αριθμητικά στοιχεία το 

project των VLTs. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι έχει εξασφαλιστεί 10ετές 

αποκλειστικό συμβόλαιο 560 εκατομμυρίων για 35000 παιγνιομηχανές εκ των οποίων 

οι 16500 θα ελέγχονται απευθείας από τον Ο.Π.Α.Π. και οι υπόλοιπες 18500 θα είναι 

σε λειτουργία μαζί με 4-10 συνδικαιούχους. 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

Εικόνα 1 Στρατηγική VLT 
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Στο παρακάτω διάγραμμα της Eurobank Equities Research παρουσιάζονται τα 

αναμενόμενα κέρδη των VLTs του Ο.Π.Α.Π. σε βάθος πενταετίας από το 2014 έως και 

το 2019. Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα VLTs θα αποτελέσουν το σημείο καμπής για 

την κερδοφορία του Ο.Π.Α.Π. και κατ’ επέκταση την τιμή της μετοχής η οποία τίθεται 

στα 9.80 ευρώ ως τιμή στόχος. Στις εκτιμήσεις της Eurobank Equities τα VLTs (16,5 

χιλ) θα συμβάλουν στα GGR περί τα 500-550 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA από όλες τις 

μηχανές θα ανέλθουν σε 170 εκατ. ευρώ. Έτσι προβλέπεται σημαντική αύξηση στα 

EBITDA το 2017 (14%) και το 2018 (24%), εξέλιξη που εκτός της ώθησης από τα 

VLT, θα προκύψει και από την αναδιαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών και 

τη μακροοικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.  

Διάγραμμα 12 Αναμενόμενα κέρδη VLTs  

 

Πηγή: (Eurobank Equities 2016) 

Συμφωνία με την INSPIRED για Virtual προϊόντα 

Στα πλαίσια της στρατηγικής προτεραιότητας για του ΟΠΑΠ για την δημιουργία 

χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου η Εταιρεία ανακοίνωσε 

την επιλογή της Inspired για την εισαγωγή νέων virtual προϊόντων τα οποία θα 

προσφέρονται από το πρώτο τρίμηνο του 2017. 
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3.6 Περιγραφή του κλάδου 

 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω συγκριτικό 

διάγραμμα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως ένας σχετικά ελκυστικός κλάδος για την Ελλάδα. Με τελευταία 

στοιχεία να προέρχονται από την ίδια την εταιρία για το 2015 ο ελληνικός 

στοιχηματικός κλάδος βρίσκεται στην ένατη θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η ακαθάριστη απόδοση στοιχηματισμού το 2015 

ήταν 1.8 δις. ευρώ, ποσό το οποίο αναπαριστά το 1.06% του εθνικού ΑΕΠ, το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό για το 2015 μετά την Ιταλία. Κατά κεφαλήν, η ακαθάριστη 

απόδοση για το 2015 ήταν 194 ευρώ τοποθετώντας την Ελλάδα στη δέκατη θέση.  

Διάγραμμα 13 Στοιχηματική αγορά 
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Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

3.6.1 Επισκόπιση της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών 

 

 Η ελληνική ρυθμιζόμενη αγορά τυχερών παιχνιδιών αποτελείται από τρεις 

τομείς:  

 Λοταρία: Ο ΟΠΑΠ και τα λαχεία 

 Καζίνο: Περιλαμβάνει όλα τα παιχνίδια που παίζονται στο καζίνο 

 Στοιχηματισμός: κυριαρχείται από αθλητικά στοιχήματα (ΟΠΑΠ), αλλά 

περιλαμβάνει επίσης τα εγχώρια ιπποδρομιακά στοιχήματα. 

 

 Όπως ήδη αναφέραμε, όπως και οι περισσότερες άλλες αγορές τυχερών 

παιχνιδιών στην Ευρώπη έτσι και η ελληνική αγορά ελέγχεται και ρυθμίζεται 

από την Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων). 

 Το εθνικό, το κρατικό και το λαϊκό λαχείο, η «παθητική» κατηγορία 

τυχερών παιχνιδιών όπως περιγράφεται και από τον αγγλικό όρο «passive 

lottery-style games» αντιπροσωπεύουν το 3% της αγοράς. 

 Τα scratch που με μεγάλη επιτυχία επανήλθαν το 2014 στην αγορά των 

τυχερών παιχνιδιών μέσω μιας κοινοπραξίας που ηγήθηκε ο Ο.Π.Α.Π. 

βρίσκονται σε εξέλιξη με ταχείς ρυθμούς. 

 Η ελληνική αγορά των καζίνο αποτελείται από 9 αδειοδοτημένα καζίνο τα 

οποία αποφέρουν το 15% των ακαθάριστων εσόδων των τυχερών παιχνιδιών με 

πρώτα σε έσοδα το Regency Casino και το Loutraki. 

 

 Ο ιπποδρομικός στοιχηματισμός, ξεκίνησε το 2016 και διεξάγεται από τον 

Ο.Π.Α.Π. ο οποίος απέκτησε αδειοδότηση για 20 χρόνια με ποσό 40.5 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

 Τα αθλητικά στοιχήματα σταθερών αποδόσεων διοργανώνονται αποκλειστικά 

από τον ΟΠΑΠ αποδίδοντας 407 των ακαθάριστων εσόδων τυχερών παιχνιδιών 

για το 2015. 
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Διάγραμμα 14 Ποσοστιαία κατανομή ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

Στο κομμάτι του διαδικτυακού στοιχηματισμού εμφανίζεται ο ανταγωνισμός για τον 

Ο.Π.Α.Π. αφού τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος αποφάσισε την προσωρινή 

αδειοδότηση συγκεκριμένων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιριών. Για την ακρίβεια 

24 είναι στον αριθμό οι νόμιμες έστω και προσωρινά στοιχηματικές εταιρίες που 

προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής στον έλληνα πολίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 

κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για να δώσει μόνιμες άδειες στις νόμιμες εταιρίες 

στοιχήματος.  

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί το μεγάλο αγκάθι του κλάδου το οποίο παραμένει ο 

παράνομος τζόγος. Οι παράνομες εταιρίες στοιχήματος που δεν έχουν πάρει προσωρινή 

άδεια διώκονται από την Ε.Ε.Ε.Π. όμως μεγάλα ποσά φαίνεται ότι συνεχίζουν να 
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διαφεύγουν προς αυτές. Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει μόνο την Ελλάδα. 

Ένας Βρετανός, ειδικός στο χώρο των οικονομικών του στοιχήματος, δήλωσε σε 

συνέδριο του ΟΗΕ, ότι ο παγκόσμιος τζίρος της αγοράς αθλητικών στοιχημάτων, 

φτάνει το 1 τρις ευρώ. Από αυτά, το 90% είναι παράνομα στοιχήματα, ενώ τόνισε πως 

στην πραγματικότητα, το συνολικό ποσό, αλλά και το ποσοστό παράνομου 

στοιχήματος, είναι σαφώς μεγαλύτερα. 

 

3.6.2 Η θέση του Ο.Π.Α.Π. στον κλάδο 

 

Ο Ο.Π.Α.Π. κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών της Ελλάδας. 

Με τελευταία στοιχεία της ίδιας της εταιρίας, κατέχει το 72.7% των ακαθάριστων 

εσόδων από στοιχητματικά παιχνίδια στην Ελλάδα και διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

σημείων στοιχηματισμού και συνεργατών. Το portfolio προϊόντων του Ο.Π.Α.Π. είναι 

ευρύ και σύμφωνα με την ίδια την εταιρία σε αυτό οφείλεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι 

της επιτυχίας που τον χαρακτηρίζει ως όμιλο. Στο παρακάτω matrix παρουσιάζονται τα 

παιχνίδια που προσφέρει ο όμιλος καθώς και η συχνότητα διεξαγωγής τους και η 

προμήθεια των πρακτορείων.   

Στο επόμενο διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό συνεισφοράς κάθε παιχνιδιού στα 

συνολικά έσοδα της εταιρίας για το 2015 με τα παιχνίδια λοταρίας να συνεισφέρουν το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών με 60 περίπου τοις εκατό ακολουθούμενα από τον αθλητικό 

στοιχηματισμό σε περίπου 30% των εσόδων και τέλος τα λαχεία και το scratch 

συμβάλλοντας για το περίπου 11% των εσόδων. 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

  

Διάγραμμα 15 Παιχνίδια Ο.Π.Α.Π.  
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Διάγραμμα 16 Ποσοστό συνεισφοράς ανά παιχνίδι 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

Όσον αφορά τη διαδικτυακή παρουσία του Ο.Π.Α.Π. παρουσιάζεται πιο αδύναμη σε 

σχέση με την επίγεια αφού όπως αναφέραμε υπάρχουν άλλες 24 εταιρίες που 

λειτουργούν νόμιμα και προσφέρουν την ίδια υπηρεσία με τον Ο.Π.Α.Π. Αυτό αφορά 

κυρίως το κομμάτι του διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού στο οποίο ο Ο.Π.Α.Π. 

πρώτη φορά επεκτάθηκε το καλοκαίρι του 2014 εν όψει του Παγκόσμιου 

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στο οποίο απέβλεπαν τεράστια κέρδη. Στην ιστοσελίδα 
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www.pamestoixima.gr. μπορούσαν πλέον οι παίκτες να ποντάρουν από τις 2 Ιουνίου 

του 2014.  

 

 

 

Όπως παρουσιάζεται η πλατφόρμα στα διαφημιστικά πλαίσια του «Πάμε Στοίχημα» 

από τον ΟΠΑΠ 

  

Εικόνα 2 Online Betting 
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3.7 Εταιρική οικονομική ανάλυση 

 

 Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

3.7.1. Έσοδα 

 

Ο όρος ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιγνίων (µικτά κέρδη) ή GGR (Gross Gaming 

Revenue), αναφέρεται στο ποσό που αποµένει εάν αφαιρεθούν από τον κύκλο εργασιών 

τυχερών παιγνίων τα κέρδη που αποδόθηκαν στους παίκτες. 

Πηγή: (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 2015) 

Παρατηρώντας το Gross Gaming Revenue/ GGR του ομίλου όπως φαίνεται στο 

παραπάνω διάγραμμα διαχρονικά από το 2004 και για την δεκαετία που ακολούθησε 

είχε μία γενικά ανοδική πορεία έως και το 2009 με υψηλότερη τιμή τα 1.852.000.000 

ενώ από την ίδια χρονιά έως και το 2013 η εταιρία είδε τις πωλήσεις τις να πέφτουν 

φτάνοντας τα 1.220.000.000 το 2013. Το 2014 επανήλθε η ανοδική πορεία του 

Πίνακας 3 Χρηματοοικονομικη Ανάλυση  
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φτάνοντας περίπου τα 1.400.000.000 ποσό στο οποίο σταθεροποιείται έως και τώρα εν 

έτει 2016 βάσει προβλέψεων της IBG για το τέλος του έτους. Σύμφωνα και με την IBG 

(Investment Bank of Greece) όσον αφορά τα αποτελέσματα του 9μηνου του 2016 έχουν 

επιρροή από την αύξηση της φορολογίας από το 30% στο 35% που ισχύει από την 1η 

Ιανουαρίου 2016 αλλά και από τα υψηλά κόστη ρύθμισης των νεοεισαχθέντων VLTs 

(6.400.000) . 

Με στοιχεία για το 9μηνο του 2016, τα μικτά έσοδα (GGR) του ομίλου για το 3
ο
 

τρίμηνο είναι 319.200.000 ευρώ αυξημένα κατά 6% από την αντίστοιχη επίδοση για το 

αντίστοιχο 3μηνο του 2015 ενώ αθροιστικά για τα 9μηνα των 2 ετών παρατηρείται 

στασιμότητα στα 998.000.000 ευρώ. 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

 

3.7.2 Κερδοφορία 

 

Παρατηρώντας τις τιμές των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) του ομίλου διακρίνεται όπως είναι φυσικό μια παράλληλη ανοδική πορεία  

με κορύφωση και πάλι στη χρονιά 2008 στην τιμή των 1.057.000.000. Πάλι, το 2013 

Διάγραμμα 17 Έσοδα 
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σημειώνεται κατακόρυφη πτώση και στα EBITDA κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι 

το 2013 ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής 30% φορολογίας στα μεικτά του κέρδη 

(GGR). Πιο συγκεκριμένα τα EBITDA του 2013 σε σχέση με αυτά του 2012 ήταν 

μειωμένα κατά περίπου 67%. 

Η τρέχουσα χρονιά χαρακτηρίζεται από μικρή αδυναμία όσον αφορά τις οικονομικές 

επιδόσεις του ομίλου και στα EBITDA αλλά και στα Καθαρά Κέρδη (Net Profits). 

Συγκεκριμένα, για το 3
ο
 τρίμηνο του 2016 τα EBITDA ήταν 62.300.000 ευρώ κατά 

28% λιγότερα από το αντίστοιχο του 2015. Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 29.300.000 

ευρώ 40% κάτω από αυτά του 2015 για το 3
ο
 τρίμηνο. Σε άθροισμα 9μήνων τα 

EBITDA για το 2016 ήταν 224.000.000 ευρώ, 18% λιγότερα από το 9μηνο του 2015 

Πίνακας 4 Οικονομικά Αποτελέσματα 3ο τρίμηνο 2016  
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ενώ τα καθαρά κέρδη για το 2016 ήταν 115.000.000 κατά 28% λιγότερα από αυτά του 

2015.  

Πηγή: (International Bank of Investments 2016) 

 

3.7.3 Βασικά χαρακτηριστικά μετοχής Ο.Π.Α.Π. 

 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 

Διάγραμμα 18 Εικόνα μετοχής  



 

51 

 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, για το διάστημα 2001 έως και σήμερα η 

τιμή της μετοχής Ο.Π.Α.Π. εμφανίζει δύο μοτίβα. Το πρώτο είναι στο διάστημα 2001 

έως και 2008 όπου η τιμή της μετοχής ακολουθούσε μια ανοδική πορεία με ανώτατη 

τιμή τα 2.2 ευρώ ανά μετοχή το 2008. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής του Ο.Π.Α.Π. σε 

σχέση με το Γενικό Δείκτη Τιμών του Χ.Α. για το διάστημα 2011-2016 όπως 

δημιουργήθηκε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Ναυτεμπορικής.  

 

 

Με μια γρήγορη ματιά μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι η μετοχή του ομίλου 

ακολουθεί στενά την πορεία και τις αυξομειώσεις του Γενικού Δείκτη. Οι εξελίξεις των 

τελευταίων ετών στο πολιτικοοικονομικό προσκήνιο της Ελλάδας φαίνεται πως δεν 

Διάγραμμα 19 Πορεία μετοχής 
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αφήνουν ανεπηρέαστο τοπίο του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος τόσο του ομίλου 

όσο και το γενικότερο. Παρατηρείται μια συνεχόμενα καθοδική πορεία από τα μέσα 

του 2014 και έπειτα η οποία φαίνεται δίνει σημάδια ελαφράς σταθεροποίησης στο 

τρέχον έτος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Αποτίμηση του ομίλου Ο.Π.Α.Π. 

 

4.1 Υπολογισμός του W.A.C.C. 

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, στο εξής WACC είναι όπως αναφέραμε στο 

κεφάλαιο 2.3.5 ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε 

τις επιθυμητές μελλοντικές αναμενόμενες ταμειακές ροές στο σήμερα. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο τύπος μέσω του οποίου θα το υπολογίσουμε είναι: 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒓𝒆

𝑬

𝑬 + 𝑫
+ 𝒓𝒅

𝑫

𝑬 + 𝑫
(𝟏 − 𝒕) 

Αναλυτικά: 

𝒓𝒆: κόστος ίδιων κεφαλαίων 

𝒓𝒅: κόστος δανειακών κεφαλαίων 

Ε: Ίδια κεφάλαια 

D: Δανειακά κεφάλαια 

t: Ποσοστό φόρου 

 

Για να διευκολύνουμε τη διαδικασία υπολογισμού θα εργαστούμε τμηματικά, 

χωρίζοντας την μαθηματική παράσταση σε 2 μέρη. Στο πρώτο που αφορά το κόστος 

ίδιων κεφαλαίων όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 4.1.1 και το δεύτερο που είναι το κόστος 

δανειακών κεφαλαίων στο 4.1.2 και στη συνέχεια στην υποενότητα 4.1.3 θα 

εφαρμόσουμε τους υπολογισμούς μας για τον τελικό υπολογισμό του WACC. 

 

4.1.1 Υπολογισμός κόστους ίδιων κεφαλαίων 

 

Ο υπολογισμός των ίδιων κεφαλαίων θα γίνει μέσω του θεωρητικού μοντέλου 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων CAPM. Επί της ουσίας θα χρειαστεί να 

υπολογίσουμε το 𝒓𝒆 που αντιπροσωπεύει το κόστος των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Σύμφωνα με το CAPM το 𝒓𝒆 ισούται με:  
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𝒓𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝜷(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) 

Πριν προβούμε στον υπολογισμό του 𝒓𝒆 θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε τη σημασία 

του κάθε όρου. 𝑹𝒇 ονομάζουμε το ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς. Είναι το 

επιτόκιο άνευ κινδύνου, δηλαδή το επιτόκιο που μπορούμε να πετύχουμε αν 

επενδύσουμε σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που δεν εμπεριέχουν κίνδυνο.  

Ως επένδυση με μικρό κίνδυνο λαμβάνεται το κρατικό ομόλογο το οποίο 

αντιπροσωπεύει επένδυση με μικρό ρίσκο και για αυτό το λόγο θεωρείται ως το 

ελάχιστο επιτόκιο βάσης της αγοράς.  Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την πορεία 

του 10ετούς ελληνικού κρατικού ομολόγου. 

Διάγραμμα 20 Πορεία 10ετούς ελληνικού ομολόγου  

 

Πηγή: (TradingEconomics.com 2016) 

Παρατηρούμε ότι η μέση γενική απόδοση του 10-ετούς ομολόγου ακολουθεί 

διαχρονικά μια ανοδική πορεία λαμβάνοντας μεγάλη επιρροή από τις δύο μέγιστες 

τιμές στις χρονικές περιόδους 2012 και 2015 το οποίο οφείλεται κατά βάση σε 

πολιτικοοικονομικές αστάθειες της χώρας.  
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Πηγή: (Morgan Stanley 2016) 

Όπως κυκλοφόρησε και σε έκθεση της Morgan Stanley ο δείκτης κερδοφορίας της 

μετοχής του Ο.Π.Α.Π. φαίνεται να ακολουθεί σχετικά όμοια πορεία με αυτή του 

10ετούς ελληνικού ομολόγου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αναλύσεις της 

Bloomberg η απόδοση για το δεκαετές ελληνικό ομόλογο κυμαίνεται στο 6,8% . 

 (Πηγή: www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND) 

Στους υπολογισμούς μας θα θεωρήσουμε λοιπόν 𝑹𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟖 

Ο συντελεστής beta (β) είναι ο συστημικός κίνδυνος της μετοχής που εξετάζεται κάθε 

φορά. Σύμφωνα με τον κ. Νικόλαος Φίλιππα αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι μια «κλίμακα 

κινδύνου, δηλαδή μέτρο της ευαισθησίας των μεταβολών στην απόδοση των μετοχών 

ως προς τις μεταβολές του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.» Με 

άλλα λόγια είναι ένας δείκτης που περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στη μεταβλητότητα 

μιας επένδυσης και στη μεταβλητότητας της αγοράς. Όταν ο συντελεστής β παίρνει 

μεγάλη τιμή σημαίνει ότι η τιμή, και κατ’ επέκταση η απόδοση μιας μετοχής 

Διάγραμμα 21 Συσχέτιση ελληνικού ομολόγου και μετοχής ΟΠΑΠ  

http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2013/04/deiktis-metavlitotitas-fovou-VIX.html
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επηρεάζεται σημαντικά από τις κινήσεις της αγοράς. Μικρές τιμές του συντελεστή β 

σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της 

απόδοσης της αγοράς. Ο συντελεστής βήτα είναι δείκτης της ευαισθησίας της μετοχής 

σε σχέση με τη διακύμανση του Γ.Χ.Δ. Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την μεταβολή 

μιας μετοχής δια την μεταβολή του Δείκτη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι 

μετοχές με χαμηλό β λέγονται αμυντικές μετοχές, αφού επιλέγει κανείς να επενδύσει σε 

αυτές όταν η αγορά κινείται πτωτικά ή είναι ασταθής. Αντιθέτως, μετοχές με μεγάλο β 

λέγονται επιθετικές αφού προτιμώνται τείνει να επενδύσει κανείς σε αυτές όταν ο 

Γ.Χ.Δ. κινείται ανοδικά γιατί έτσι απολαμβάνουν υψηλότερες από το μέσο όρο 

αποδόσεις στα κεφάλαια τους.  

Πηγη: (https://www.euretirio.com/syntelestis-beta-coefficien/ 2016) 

Στην περίπτωση του ομίλου Ο.Π.Α.Π. σύμφωνα με την οικονομική ιστοσελίδα 

Financial Times το beta είναι 0.79. Σύμφωνα και με το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο 

με αυτή την τιμή beta η μετοχή του Ο.Π.Α.Π. θεωρείται μια αμυντική μετοχή. 

Σύμφωνα με τo Trading Economics η μέση απόδοση του Γενικού Δείκτη Τιμών είναι 

11.48% και σ αυτή την τιμή ορίζεται το 𝑹𝒎.  

Το ασφάλιστρο κινδύνου (Risk Premium), αποτελεί τη διαφορά του ελάχιστου 

επιτοκίου βάσης αγοράς από τη μέση απόδοση της αγοράς και διαμορφώνεται ως εξής 

σύμφωνα με τα παραπάνω: 

(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) = 𝟎. 𝟏𝟏𝟒𝟖 − 𝟎. 𝟎𝟔𝟖 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟖 

 

Οι υπολογισμοί για την εύρεση του 𝒓𝒆 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

𝒓𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝜷(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) = 𝟎. 𝟎𝟔𝟖 + 𝟎. 𝟕𝟗𝒙𝟎. 𝟎𝟒𝟔𝟖 = 𝟎. 𝟏𝟎𝟒𝟗  δηλαδή 10.49%. 

 

4.1.2 Υπολογισμός κόστους δανειακών κεφαλαίων 
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Κάθε επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της δανείζεται κεφάλαια από 

διάφορους πιστωτές. Το κόστος αυτών των κεφαλαίων μας ενδιαφέρει σε αυτή την 

εργασία προκειμένου να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου.  

Ο τύπος που θα μας βοηθήσει να υπολογίσουμε το κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

είναι ο εξής: 

𝒓𝒅 =
𝜲𝝆𝜼𝝁𝜶𝝉𝝄𝝄𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿𝝄ί 𝝉ό𝜿𝝄𝜾

𝜟𝜶𝝂𝜺𝜾𝜶𝜿ά 𝜿𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝜶
=

𝟔𝟒𝟎𝟎

𝟏𝟒𝟕𝟎𝟗𝟕
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟓 

 

δηλαδή 4,35% 

 

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας οι υφιστάμενες δανειακές 

υποχρεώσεις την 31.12.2015 ήταν τα δύο Ομολογιακά Δάνεια της Εταιρείας, το 

Ομολογιακό Δάνειο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και το Ομολογιακό Δάνειο της 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. 

(ΟΠΑΠ 2016) 

 

4.1.3 Υπολογισμός W.A.C.C. 

 

Εφόσον πλέον γνωρίζουμε το κόστος των ιδίων αλλά και των δανειακών κεφαλαίων, 

μπορούμε μέσω της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρίας, δηλαδή το μέσο ποσοστό 

αυτών, το οποίο αναλύεται παρακάτω, να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου. 

 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 & 𝛿𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ώ𝜈
 

 

Μέσο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛿𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 & 𝛿𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ώ𝜈
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Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο 

Ίδιων 

Κεφαλαίων 

889.512 1.162.466 1.125.283 1.235.064 1.202.827 

Σύνολο 

Ίδιων & 

Δανειακών 

κεφαλαίων 

1.504.190 1.730.779 1.601.329 1.752.737 1.708.833 

Ποσοστό 59,14% 67,16% 70,27% 70,46% 70,39% 

Μέσο 

ποσοστό 

Ιδίων 

κεφαλαίων 

67,49% 

 

 

Μέσο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Σύνολο 

Δανειακών 

κεφαλαίων 

614.678 568.313 476.046 517.673 506.006 

Σύνολο 

Ίδιων & 

Δανειακών 

κεφαλαίων 

1.504.190 1.730.779 1.601.329 1.752.737 1.708.833 

Ποσοστό 40,86% 32,84% 29,73% 29,54% 29,61% 

Μέσο 

ποσοστό 

Δανειακών 

κεφαλαίων 

32,51% 

 

 

 



 

59 

 

 

Υπενθυμίζουμε τον τύπο του W.A.C.C. : 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒓𝒆

𝑬

𝑬 + 𝑫
+ 𝒓𝒅

𝑫

𝑬 + 𝑫
(𝟏 − 𝒕) = 

 

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα των υπολογισμών:

𝒓𝒆 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟒𝟗 

𝒓𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟑𝟓 

𝑬

𝑬 + 𝑫
= 𝟎, 𝟔𝟕𝟒𝟗 

𝑫

𝑬 + 𝑫
= 𝟎, 𝟑𝟐𝟓𝟏 

Θεωρούμε συντελεστή φορολογίας t = 0.29 

Το τελικό W.A.C.C. είναι ίσο με: 0.0808 δηλαδή περίπου 8% 

 

4.2 Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας ο υπολογισμός των 

προβλεπόμενων ταμειακών ροών διενεργείται μέσω της παρακάτω σχέσης. 

FCFF = NI + Dep. + Int(1-Tax rate)-  FCInv –WCInv (1) 

NI = ( EBITDA- Dep.- Int)*(1- Tax rate) 

 

Όπου, 

ΝΙ= καθαρό εισόδημα( Net Income) 

Dep.= αποσβέσεις (depreciation) 

Int =χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 



 

60 

 

 

Tax rate= φορολογικός συντελεστής 

FCInv = επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 

WCInv. = επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης 

Net Borrowing = καθαρός δανεισμός 

Αντικαθιστώντας τις αντίστοιχες τιμές στην παραπάνω σχέση έχουμε τα παρακάτω 

αριθμητικά αποτελέσματα: 

Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών 

,χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 

377 

-φόρος εισοδήματος (29%) 377 

= καθαρά κέρδη μετά φόρου 267 

- κεφαλαιουχικές δαπάνες 50 

+ αποσβέσεις 100 

- μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης  41 

FCFF2015 276 

* τα ποσά είναι σε εκατομμύρια € 

 

𝐹𝐶𝐹𝐹2015=276 

 

Με βάση θεωρία του κύκλου ζωής προϊόντος, συγκεκριμένα των VLTs τα οποία 

θεωρούνται το κέντρο της προσοχής και των επενδύσεων, οι μελλοντικές ταμειακές 

ροές της εταιρείας αναμένεται να ακολουθήσουν τους εξής ρυθμούς ανάπτυξης g: 6%, 

6,5%, 7%, 5,5%. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, υποθέτουμε ότι οι ταμειακές ροές θα 

παρουσιάσουν αρχικά αύξοντα ρυθμό και στη συνέχεια μικρή ύφεση όπως 

απεικονίζεται και στο διάγραμμα την οποία θα αποτυπώσουμε με μείωση στο g του 

τελευταίου έτους. Όσον αφορά το μέλλον των ταμειακών ροών μετά το τελευταίο έτος 

της πρόβλεψης θεωρούμε ότι θα σταθεροποιηθεί στο 2% από όπου και θα προκύψει η 

υπολειμματική αξία.  
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Διάγραμμα 22 Κύκλος ζωής προϊόντος 

 

 

Τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις αποσβέσεις τις θεωρούμε σταθερές.  

 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη για τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των ταμειακών ροών 

καταλήγουμε στα παρακάτω αποτελέσματα για τα έτη 2016-2020: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κέρδη προ 

φόρων 

292 311 332 350 369 

-φόρος 

εισοδήματος 

0.29*292 0.29*311 0.29*332 0.29*350 0.29*369 

=καθαρά κέρδη 

μετά φόρου 

207 220 235 248 261 

- 50 50 50 50 50 
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κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

+ αποσβέσεις 100 100 100 100 100 

- μεταβολή στο 

κεφάλαιο 

κίνησης  

30 35 38 44 47 

FCFF 227 235 247 254 264 

* τα ποσά είναι σε εκατομμύρια € 

 

4.3 Αποτίμηση βάσει ελεύθερων ροών 

 

Έχοντας υπολογίσει τις ταμειακές ροές για τα έτη 2016-2020 μπορούμε να 

προσχωρήσουμε στον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας που όπως αναφέραμε και 

στην αρχή της παρούσας εργασίας βρίσκεται μέσω του τύπου:  

 

Υπολειμματική Αξία = 1tCF

WACC g




 

  

Όπου, 

CFt= η ταμειακή ροή στο τελευταίο έτος πρόβλεψης 

WACC= το προεξοφλητικό επιτόκιο 

g= ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 
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* τα ποσά είναι σε εκατομμύρια € 

 

Προκείμενου να υπολογιστεί η αξία του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου θα πρέπει να 

αφαιρεθεί ο καθαρός δανεισμός. Εφαρμόζοντας τη σχέση EV=FV-D προκύπτει ότι:  

EV=4.384.000.000-1.470.000.000 = 2.914.000.000 

Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας της μετοχής θα πρέπει να διαιρέσουμε την 

αξία του μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία , ο οποίος είναι 319.000.000. 

Με τους παραπάνω υπολογισμόυς προκύπτει ότι η πραγματική αξία της μετοχής είναι 

9.13 ευρώ 

 

4.4 Αξία μετοχής – Σχόλια αποτίμησης 

 

Με βάση τους υπολογισμούς της μεθόδου προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών, 

η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ είναι στο επίπεδο των 9.13 ευρώ. Η τιμή 

αυτή βρίσκεται πολύ κοντά με την τρέχουσα τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών η οποία διαμορφώθηκε στα 8,70 ευρώ ανά μετοχή (05/01/2017), ελαφρώς 

υψηλότερα δηλαδή από αυτή της πρόβλεψης της παρούσας εργασίας . Συγκριτικά 

 2016 2017 2018 2019 2020 Yπολειμματική Aξία 

FCFF 227 235 247 254 264 4488 

Συντελεστής προεξόφλησης 0,943 0,889 0,839 0,792 0,747 0,747 

Παρούσα Αξία 214 209 207 201 200 3353 

Αξία Εταιρίας 4384 
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λοιπόν με το ιστορικό σε χρονικό ορίζοντα έτους της μετοχής η υπολογιζόμενη αξία 

παρουσιάζει τις παρακάτω τιμές: 

 

  Διαφορά (από 9.13 ευρώ) 

Τρέχουσα τιμή 

(05/01/2017) 

8.70 0.43  

Χαμηλότερη τιμή έτους 5.16 3.97 

Υψηλότερη τιμή έτους 8.97 0.16 

Πηγή: euro2day.gr 

 

Παρατηρούμε ότι η τρέχουσα τιμή όπως έκλεισε στις 05/01/2017 στο ΧΑ αλλά και η 

υπολογισθείσα μέσω της αποτίμησης είναι πολύ κοντά στα ανώτατα ιστορικά ετήσια 

επίπεδα.  

Αναφορικά με τους διάφορους μεγάλους επενδυτικούς οίκους παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα οι εκτιμήσεις τους για τη μετοχή ΟΠΑΠ καθώς και οι τιμές-στόχοι. 

 

Ημερομηνία 
Εταιρία 

Αναλύσεων 
Τιμή Στόχος Εκτίμηση 

05/12/2016 IBG 12.00 ευρώ Buy 

24/11/2016 Morgan Stanley 9.00 ευρώ Equal-weight 

29/11/2016 Eurobank Equities 9.80 ευρώ Buy 

Πηγή: Αναλύσεις οίκων αξιολόγησης 

 

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, ακόμη και μεταξύ των μεγαλύτερων 

παγκοσμίως οίκων αξιολόγησης παρουσιάζονται διακυμάνσεις ως προς την εκτίμηση 

τους για την μετοχή του ΟΠΑΠ. Φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για την εταιρία που 

εξετάζεται στην παρούσα εργασία αλλά αποτελεί γενικό φαινόμενο όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει το οποίο αποδίδεται στις διαφορετικές σκοπιές και κρίσεις των εκάστοτε 

αναλυτών, δηλαδή στις διαφορετικές υποκειμενικές υποθέσεις. Το προηγούμενο οδηγεί 
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κατ’ επέκταση και σε διαφορετικούς υπολογισμούς στην αποτίμηση της μετοχής. 

Βεβαίως, η δική μας πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής ΟΠΑΠ βρίσκεται αρκετά 

κοντά σε αυτές των οίκων αξιολόγησης συνεπώς θεωρούμε ότι επιβεβαιώνεται σε 

μεγάλο βαθμό η εγκυρότητα των υποθέσεών μας 

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Συμπεράσματα 

 

Η αποτίμηση μιας εταιρίας αποτελεί ένα πολύ υποκειμενικό ζήτημα. Όπως γίνεται 

ξεκάθαρο σε όλη την έκταση της παρούσας εργασίας τα αποτελέσματα της αποτίμησης 

μιας εταιρίας, δηλαδή της τιμής συνήθως της μετοχής της, ποικίλουν ανάλογα με τον 

αναλυτή και τις παραδοχές στις οποίες αυτός βασίστηκε. 

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας έχουμε τον όμιλο Ο.Π.Α.Π. ο οποίος κλείνει 

περίπου 60 έτη από την ίδρυση του και χαίρει ανοδικής πορείας έκτοτε με ελαφρές 

διακυμάνσεις κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες 

βρίσκεται τα τελευταία περίπου 10 χρόνια η ελληνική οικονομία. 

Παρά το δυσοίωνο κλίμα που επικρατεί στον κλάδο των επιχειρήσεων, ο Ο.Π.Α.Π. 

ιστορικά διατηρεί μια πολύ καλή εικόνα από άποψη χρηματοοικονομικής φύσεως. Η 

μετοχή Ο.Π.Α.Π. διαχρονικά αποτελούσε μια πολύ υγιή επιλογή για τον κόσμο τον 

επενδυτών.  

Εστιάζοντας στο τρέχον έτος, το 2016, η μετοχή Ο.Π.Α.Π. σύμφωνα και με τους 

μεγάλους οίκους αξιολόγησης αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογές στο 

Χρηματιστήριο. Με σύσταση Buy την χαρακτηρίζει η πλειοψηφία των αναλυτών και με 

αφορμή το ξεπάγωμα της μεγάλης επένδυσης των VLTs που πρόκειται να τεθεί σε 

λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένουν την αύξηση των EBITDA κατά 170 

εκατομμύρια ευρώ ενώ τα έσοδα της εταιρίας αναμένονται να αυξηθούν κατά 500 

εκατομμύρια ευρώ για τον ίδιο λόγο. 

Η πρόβλεψη μας για την τιμή της μετοχής του Ο.Π.Α.Π. βασίστηκε στη μέθοδο των 

ελεύθερων ταμειακών ροών. Η τιμή αυτή υπολογίστηκε σε 9.13 ευρώ με τις 

περισσότερες προβλέψεις των μεγάλων οίκων αξιολόγησης να κυμαίνονται σε κοντινά 

επίπεδα. Σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, η μετοχή του Ο.Π.Α.Π. χαρακτηρίζεται 

υποτιμημένη αφού με ελάχιστη βέβαια διαφορά η τιμή της δικής μας αποτίμησης 

βρίσκεται ελαφρώς πάνω από την τρέχουσα (Τρέχουσα τιμή ΧΑ 8.70 ευρώ).  

Θεωρούμε πως ο όμιλος Ο.Π.Α.Π. βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορύφωση ενός 

μεγάλου στρατηγικού σχεδίου, αυτό των VLTs, το οποίο σε συνδυασμό και με το 

υπόλοιπο επιτυχημένο portfolio προϊόντων του ομίλου, σηματοδοτεί μια νέα εποχή 
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τόσο στην ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των τυχερών παιγνίων όσο και στην 

χρηματοοικονομική εξέλιξη του. Προβλέπουμε πως λόγω του μεγέθους του 

επενδυτικού αυτού σχεδίου (35.000 VLT στην Ελλάδα) η μετοχή θα ακολουθήσει μια 

περαιτέρω ανοδική πορεία στην οποία αναμένεται να ευθυγραμμιστούν τα κέρδη και ο 

γενικός ρυθμός ανάπτυξης του ομίλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γεωγραφική Κατανομή 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των 

εγγεγραμμένων πρακτορείων της Εταιρίας στην Ελλάδα. 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 1.902 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ 758 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 880 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 408 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

791 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 4.739 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 



 

72 

 

 

 

Πηγή: (ΟΠΑΠ 2016) 



 

73 

 

 

Οικονομικές καταστάσεις 
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