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Περίληψη 

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση και 

εξέταση ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και το μεγαλύτερο της 

Ελλάδας, τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.. Ο ΟΛΠ αποτελεί αναπτυξιακό 

μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής οικονομίας. 

 Συγκεκριμένα, έγινε αποτίμηση της αξίας της εταιρίας και συνεπώς της τιμής 

της μετοχής της. Ο ΟΛΠ είναι μια εισηγμένη εταιρία που πρόσφατα πέρασε σε 

ιδιώτες, ύστερα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση του 67% των 

μετοχών του ΟΛΠ από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(ΤΑΙΠΕΔ). Το πρώτο στάδιο μεταβίβασης των μετοχών ολοκληρώθηκε στις 

10/8/2016 με την πληρωμή ποσού € 280,5 εκατ. από την Cosco (Hong Kong) Group 

Limited στο ΤΑΙΠΕΔ για την απόκτηση του 51% των μετοχών του ΟΛΠ.   

 Εξαιτίας της δυσχερής για την χώρα μας οικονομικής κατάστασης είναι 

αρκετά δύσκολο να αποτιμηθεί η αξία μιας επιχείρησης. Παρόλα αυτά, με την χρήση 

των ελεύθερων και λειτουργικών ταμειακών ροών έγινε μία απόπειρα εκτίμησης της 

δίκαιης τιμής της μετοχής του ΟΛΠ. 

 Συμπερασματικά, ο σκοπός της ανάλυσης με βάση την προεξόφληση 

ταμειακών ροών (discounted cash flow) είναι να υπολογίσει την παρούσα αξία των 

οικονομικών αποδόσεων που θα επιτευχθούν στο μέλλον. Αν οι επενδυτές γνωρίζουν 

την τωρινή αξία των μελλοντικών αποδόσεων, μπορούν να βοηθηθούν στον 

προσδιορισμό του κατά πόσο η τρέχουσα τιμή μιας μετοχής- ή άλλου περιουσιακού 

στοιχείου- είναι φτηνή, δίκαιη ή ακριβή. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αποτίμηση, Δίκαιη τιμή, Ταμειακές Ροές, Προεξόφληση, Μέσο 

σταθμικό κόστος 
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Abstract 

This thesis was written for the purpose of analysis and for the examination of 

one of the largest ports in Mediterranean and the largest in Greece, the Piraeus Port 

Authority S.A. The PPA is a development tool of international trade, of local and 

national economy.  

Specifically, I have done valuation of the company's value, therefore of the 

share price. The PPA is a publicly traded company that passed to individuals recently, 

upon completion of the agreement for the sale of 67% of the PPA's shares from the 

Hellenic Republic Asset Development Fund of the State (HRADF). The first stage of 

the transfer of shares, was completed on 10.08.2016, with the payment of € 280.5 

million by Cosco (Hong Kong) Group Limited to HRADF, for acquire of 51% of 

shares of PPA. 

Because of the economic crisis of our country, it is quite difficult to assess the 

value of a company. However, with the use of free and operating cash flow, it became 

an attempt to estimate the fair value of PPA’s share.  

In conclusion, the purpose of the analysis, -based on the discounted cash 

flows- is to calculate the value of the economic performance, which will be achieved 

in the future. If investors know the current value of future performance, it can be 

feasible to determine the current value of a stock -or other property element- is 

underestimated, fair or overvalued. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ΟΛΠ περνάει στην εποχή της διεθνούς πλέον παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας το 1999 όταν μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρία με κύριο μέτοχο το 

δημόσιο. Ενώ, το 2003 η εταιρία εισέρχεται στο Χ.Α.Α. διαθέτοντας το 26% των 

μετοχών του στο επενδυτικό κοινό.  

Η πορεία του ΟΛΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου στις προσκείμενες 

περιοχές, εν τέλει με την ανέλιξη της ίδιας της πόλης του Πειραιά.  

Οι επιπτώσεις του ΟΛΠ στη λειτουργία όλων των ελληνικών λιμανιών, στην 

απασχόληση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τη βιομηχανία, στις κατασκευές και τη 

δημόσια διοίκηση, τη μεταποίηση και τα ιδιωτικά νοικοκυριά είναι 

πολλαπλασιαστικά δυναμικές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, είτε κεντρικά, είτε 

περιφερειακά. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη 

των νησιών και στον τουρισμό, όπου κυριαρχούν σε όλους του υποτομείς σημαντικά 

μεγέθη. 

Το ίδιο σημαντικά είναι και η συμβολή του ΟΛΠ στην εφοδιαστική αλυσίδα 

(logistics) και μάλιστα σήμερα και στις γύρω από την Ελλάδα χώρες. Το λιμάνι του 

Πειραιά κατέχει δεσπόζουσα θέση στα συστήματα διανομής μειώνοντας το συνολικό 

κόστος των τελικών προϊόντων. Την ίδια δεσπόζουσα θέση κατέχει στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία και στην κρουαζιέρα. Χωρίς τις υπηρεσίες που παρέχει το λιμάνι του 

Πειραιά στο θαλάσσιο περιηγητικό τουρισμό, δεν θα υπήρχε κρουαζιέρα στην 

Ελλάδα. Χωρίς τη δραστηριοποίηση του ΟΛΠ δεν θα υπήρχαν τουλάχιστον 50 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν χάρη στη 

λειτουργία του. Χωρίς να προσυπολογίσει κανείς τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες 

και τους διερχόμενους τουρίστες. 

Οι επιδόσεις του Πειραιά αποκτούν μεγαλύτερη ακόμη σημασία και 

αναδεικνύουν και την αξία της στρατηγικής συνεργασίας με την Cosco από το 

γεγονός ότι μαζί με το πορτογαλικό λιμάνι Sines, είναι τα δύο λιμάνια που δεν 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=421
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υπήρχαν στη σχετική λίστα των 15 πρώτων λιμανιών, το 2007. Η Cosco ξεκίνησε τη 

δραστηριότητα της στον Πειραιά τους τελευταίους μήνες του 2009. 

Το 2016 από τον Πειραιά διακινήθηκαν 3,675 εκατ. teu (ένα TEU ισοδυναμεί 

με ένα τυποποιημένο εμπορευματοκιβώτιο μήκους 20 ποδών1) έναντι 3,289 teu το 

2015, με την άνοδο να είναι της τάξης του 11,7%. Σημειώνεται ότι η κίνηση στον 

σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ (προβλήτας Ι) σημείωσε σημαντική μείωση 

εξαιτίας της συνέχισης μεταφοράς φορτίου transshipment της εταιρείας MSC, που 

αποτελεί τον κυριότερο πελάτη του Προβλήτα Ι, στον δικό της τερματικό σταθμό 

στην Τουρκία (ASYAPORT). Πιο συγκεκριμένα, παρά τη σημαντική αύξηση της 

τάξης του 26% στο εγχώριο φορτίο (από 49.275 σε 61.980 teu’s), το συνολικό υπό 

διαμετακόμιση εμπορευματικό έργο του τερματικού σταθμού μειώθηκε από περίπου 

255.581 teu’s το 2015 σε 203.658 teu’s το 2016. 

Αντιθέτως από την άλλη πλευρά η διακίνηση φορτίων από τη ΣΕΠ σημείωσε 

μία αύξηση κατά 14,4% από τα 3,034 εκατ. teu το 2015 στα 3,471 εκατ. teu το 2016. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με το 2007 η αύξηση των διακινούμενων 

φορτίων από τον ΟΛΠ μετρούμενα σε teu ανήλθε στο 167,7% και είναι το δεύτερο 

μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης μετά το 908,7% του λιμανιού Sines, το οποίο όμως 

συνολικά διακίνησε το 2016 μόλις 1,513 εκατ. teu. 

Επισημαίνεται ότι η διοίκηση του ΟΛΠ στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 

2016 αναφερόμενη στις προοπτικές του εμπορικού λιμένα σημείωνε μεταξύ άλλων 

ότι στον εμπορικό λιμένα (σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων και διακίνησης 

αυτοκινήτων) πέραν της περαιτέρω ανάδειξης του στρατηγικού πλεονεκτήματος της 

γεωγραφικής θέσης του λιμένα, ως κόμβου μεταφόρτωσης στο σταυροδρόμι τριών 

ηπείρων, παρέχεται μεγάλο περιθώριο αξιοποίησης της σύνδεσης με το εθνικό και 

κατ’ επέκταση με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο, που διευρύνει σημαντικά την 

αγορά στόχο της εταιρείας, δίνοντας της πρόσβαση σε νέες αγορές που επεκτείνονται 

από τα Βαλκάνια έως την Κεντρική Ευρώπη. 

Η ανωτέρω προοπτική, σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα και 

ασφάλεια της χώρας, τη βούληση της διοίκησης της εταιρείας για ανάπτυξη των 

Logistics, τις ενταγμένες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελωνειακές 

                                                 
1 https://el.wikipedia.org/wiki/COSCO (προσπελάστηκε στις 06/06/2017) 

https://el.wikipedia.org/wiki/COSCO
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διαδικασίες, ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την ανάδειξη του Πειραιά όχι μόνο 

ως μιας από τις βασικότερες πύλες εμπορίου από την Ασία προς την Ευρώπη, αλλά 

και ως τόπου προσέλκυσης κεφαλαίων και υλοποίησης επενδύσεων. Η εκμετάλλευση 

της ιστορικής ευκαιρίας, η οποία θα αναδείξει τον Πειραιά ως το σύγχρονο λιμάνι της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου θα έχει θετική επίδραση και στην τοπική 

οικονομία και το εμπόριο, στην απασχόληση, στην ιδιωτική κατανάλωση, στον 

πολιτισμό και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

1.1 Σκοπός της παρούσας εργασίας 

     Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και αποτίμηση μιας δίκαιης 

τιμής της μετοχής του ΟΛΠ. Χρησιμοποιώντας τις δημοσιευμένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, θα εφαρμόσουμε συγκεκριμένα υποδείγματα 

αποτίμησης μετοχών προκειμένου να εκτιμήσουμε μία δίκαιη αξία. Η σωστή 

αξιολόγηση μίας εν δυνάμει επένδυσης προϋποθέτει την χρησιμοποίηση ορθολογικών 

μεθόδων αξιολόγησης, που θα λαμβάνουν υπόψη το απαιτούμενο κεφάλαιο 

επένδυσης, το κόστος ευκαιρίας αυτού και την διάρθρωση των Καθαρών Ταμειακών 

Ροών της επένδυσης διαχρονικά. 

1.2 Ερευνητικά Ερωτήματα  

         Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εν λόγω εργασία είναι σχετικά με 

την σημασία της θεμελιώδους ανάλυσης, πώς μπορεί να επηρεάσει μία επικείμενη 

επένδυση, πώς οι διαθέσιμες δημοσίως πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν 

επιχειρηματικές αποφάσεις. Επιπλέον, απαντώνται ερωτήματα για την σημαντικότητα 

της διαδικασίας αποτίμησης της δίκαιης αξίας μετοχών στην ενεργή διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, συμβάλλει στο να βελτιώνεται η ανταλλακτική σχέση απόδοσης – 

κινδύνου μέσω του εντοπισμού υπερτιμημένων ή υποτιμημένων μετοχών; 

1.3 Μεθοδολογία 

    Στην παρούσα διπλωματική γίνεται θεωρητική αναφορά στην αποτίμηση αξίας 

μίας εταιρίας με διάφορες μεθόδους και εκτενεστέρα βάσει ταμειακών ροών, 

ιδιαίτερα αναλύονται έννοιες, μέθοδοι και λόγοι για τους οποίους θεωρείται αναγκαία 

η αποτίμηση. Εν συνεχεία, αποτιμάται η δίκαιη αξία της μετοχής της μελέτης 

περίπτωσης μας, δηλαδή του ΟΛΠ. Η συλλογή πληροφοριών και η συγγραφή της 

εργασίας βασίστηκε στην πλούσια ελληνική, ξένη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία. 



 

 13 

1.4 Δομή Διπλωματικής Εργασίας 

 Η εργασία αποτελείται συνολικά από έξι Κεφάλαια και στην υποενότητα αυτή 

θα παρουσιαστεί το περιεχόμενο του καθενός κεφαλαίου. 

Το 2ο Κεφάλαιο αναφέρεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στο 

θέμα της αποτίμησης εταιρικής αξίας, βάσει των κυριότερων άρθρων, πλαισίων και 

συγγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές. 

Το 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζει μία σύνοψη των κυριότερων μεθόδων 

αποτίμησης και εστιάζει στην αποτίμηση βάσει προεξόφλησης ροών που είναι το 

εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση μας. 

Το 4ο Κεφάλαιο αναφέρεται στην τωρινή κατάσταση που βρίσκεται ο ΟΛΠ. 

Ποια είναι η οικονομική του πορεία, τα σχέδια ανάπτυξης του, οι κίνδυνοι που τον 

απειλούν, η περιγραφή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και η πορεία της 

μετοχής του.  

Το 5ο Κεφάλαιο εξετάζει την αποτίμηση της ΟΛΠ Α.Ε., υπολογίζουμε το 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, το κόστος Ιδίων και Δανειακών Κεφαλαίων, τις 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές και την αποτίμηση βάση λειτουργικών ροών.  

Το 6ο και τελευταίο Κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα της μελέτης μας και τις 

προοπτικές του ΟΛΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι γεγονός ότι αυξάνεται επιτακτικά  η ανάγκη για 

αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, διότι πραγματοποιούνται όλο και 

περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται και οι 

κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να γίνει η αποτίμηση αντικειμενική, ακριβής και 

σύμφωνα με την τρέχουσα αξία της επιχείρησης. Οι κυριότεροι μέθοδοι αποτίμησης 

που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης είναι οι μέθοδοι των 

πολλαπλασιαστών και κυρίως του P/E, των προεξοφλημένων Καθαρών Ταμιακών 

Ροών και της αποτίμησης με τη χρήση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων. 

Οι Miller και Modigliani (19612,19633) πρωτοπόροι, ήταν αυτοί οι οποίοι 

αρχικά μίλησαν για αποτίμηση εταιριών και δημιούργησαν δύο μεθόδους. Η πρώτη 

μέθοδος χρησιμοποιεί το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) για την 

προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών ροών που προβλέπεται ότι θα 

δημιουργηθούν, δίνοντας όμως έμφαση στις συσσωρευμένες αποδόσεις των 

επενδύσεων της εταιρίας και σε ένα κανονικό ρυθμό ανάπτυξης των επενδύσεων από 

τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της εταιρίας μετά την αφαίρεση των φόρων. Η δεύτερη 

μέθοδος αποτίμησης που ανέπτυξαν, κεφαλαιοποιεί τις μελλοντικές ταμιακές ροές 

μετά φόρων με το κόστος κεφαλαίου μιας εταιρίας χωρίς χρέος, χωρίς δηλαδή ξένα 

κεφάλαια, δηλαδή δίχως χρηματοοικονομική μόχλευση και στην οποία έχουν 

προστεθεί ορισμένα οφέλη όπως είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την 

εξοικονόμηση φόρων. Η μέθοδος αυτή ονομάστηκε προσαρμοσμένης παρούσας 

αξίας. Οι Miller και Modigliani προεξόφλησαν τις προσαρμογές που προαναφέραμε 

με το μετά φόρων κόστος κεφαλαίου της εταιρίας. 

Πολύ αργότερα οι Kaplan και Ruback (1995)4, στην εμπειρική τους μελέτη 

για το θέμα των αποτιμήσεων εταιριών, προεξόφλησαν τις ίδιες προσαρμογές των 

Miller και Modigliani με το κόστος κεφαλαίου εταιριών χωρίς χρηματοοικονομική 

μόχλευση. Για το λόγο αυτό, τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν την ονόμασαν 

                                                 
2 Miller, Merton H. and Modigliani F., ‘’Dividend Policy, Growth and The Valuation of Shares’’, 

Journal of Business, Vol. 34, pages 411-433, 1961. 
3 Modigliani F. and Miller, Merton H, ‚’ Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A 

Correction’’, American Economic Review, Vol. 53, No.3, pages 433-442,1963. 
4 Kaplan S.N. and Ruback R.S., ‘’The Valuation of Cash Flow Forecasts: An Empirical Analysis’’, 

Journal of Finance, Vol. 50, No 4, pages 1059-1093, 1995. 
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συμπιεσμένη μέθοδος προσαρμοσμένης παρούσας αξίας. Οι Kaplan και Ruback 

έκαναν προβλέψεις για την πραγματική αξία μελλοντικών συναλλαγών της εταιρίας 

από ένα δείγμα συναλλαγών υψηλής μόχλευσης. Το αποτέλεσμα της έρευνάς τους 

ήταν ότι το 60% των προβλέψεων που είχαν κάνει βρισκόταν μέσα στο 15% της 

πραγματικής αξίας των συναλλαγών με ένα συνολικό μέσο στατιστικό σφάλμα της 

τάξεως του 15%. 

Οι Gibson, Hotchkiss και Ruback (2000)5,  πέντε χρόνια αργότερα 

χρησιμοποίησαν το ίδιο υπόδειγμα και τη μέθοδο των πολλαπλασιαστών και βρήκαν 

ότι το στατιστικό σφάλμα που προέκυπτε ήταν μεγαλύτερο από αυτό των Kaplan και 

Ruback, ενώ η μέθοδος των προεξοφλημένων καθαρών ταμιακών ροών 

αποδεικνυόταν περισσότερο ακριβής από αυτή των πολλαπλασιαστών. 

Την ίδια περίοδο, οι Martin και Petty (2000)6 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

όλοι είχαν κάνει μεγάλα σφάλματα πρόβλεψης, αλλά η χρησιμοποίησή των μεθόδων 

τους στην πράξη βοηθάει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Οι 

διακυμάνσεις στην οικονομία και οι αντιδράσεις των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

προκαλούν σφάλματα στις εκτιμήσεις των αποτιμήσεων. Ωστόσο, η αναγνώριση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας (value drivers) καθίσταται χρήσιμη στις 

επιχειρήσεις προκειμένου να αναθεωρήσουν και να βελτιστοποιήσουν έγκαιρα 

πολιτικές και πρακτικές. 

Παράλληλα οι Francis, Olsson και Oswald (2000)7 επισήμαναν ότι οι μέθοδοι 

αποτίμησης μέσω των μερισμάτων (divide and discount model), ελεύθερων 

ταμειακών ροών (free cash flow) και μη κανονικών κερδών (abnormal earnings) είναι 

πιο ακριβείς και παρέχουν καλύτερη εξήγηση στις μεταβολές των αγοραίων τιμών 

των επιχειρήσεων. 

                                                 
5 Gilson, Stuart C., Hotchkiss E.S. and Ruback R.S., ‘’Valuation of Bankrupt Firms’’, Review of 

Financial Studies, Vol.13, No 1, pages 43-74, 2000. 

6 Martin J.D. and Petty J.W., Value Based Management: The Corporate Response to the Shareholder 

Revolution, Boston MA, Harvard Business SchoolPress,2000. 

7 Francis J., Olsson P., and Oswald D., “Comparing the accuracy and explainability of dividend, free 

cash flow and abnormal earnings equity value estimates”, Journal of accounting research, pages 45-70, 

2000. 
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Ο Lamdin (2000)8 σε μελέτη του ανέφερε ότι η προεξόφληση των 

μελλοντικών μερισμάτων μιας εταιρίας για τον προσδιορισμό της αξίας της, ως 

υπόδειγμα απαιτεί τροποποίηση αναφορικά με την επαναγορά μετοχών.  

Ο Damodaran (2000)9 κάνοντας αποτίμηση της τεχνολογικής εταιρίας 

Amazon, χρησιμοποιεί την μέθοδο των προεξοφλημένων Καθαρών Ταμειακών Ροών. 

Η αξία μιας επιχείρησης ισοδυναμεί με την παρούσα αξία των αναμενόμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίδεται σε θέματα μεταχείρισης αναφορικά με την αποτίμηση, μισθωμάτων, 

ομολογιακών δανείων, χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων, τραπεζικών δανείων και 

προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. 

Είναι γεγονός ότι ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία σύμφωνα με τον 

Damodaran (2000)10 διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη κυριολεκτικά χιλιάδων μοντέλων 

προεξόφλησης ταμειακών ροών, αφού σχεδόν κάθε επενδυτική τράπεζα ή εταιρεία 

συμβούλων επιχειρήσεων έχει αναπτύξει και ένα δικό της εκλεπτυσμένο μοντέλο 

DCF. Στην πραγματικότητα όμως τα μοντέλα αυτά μπορούν να διαφέρουν μεταξύ 

τους μόνο ως προς κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους.  

 Οι Karathanassis  και Spilioti  (2003)11 σύγκριναν κατά πόσο είναι 

αποτελεσματικές οι παλαιότερες μέθοδοι αποτίμησης – στις οποίες ανήκει και η 

αποτίμηση βάσει ταμειακών ροών- σε σχέση με τις νεότερες που βασίζονται στην 

λογιστική αξία και στην εκτίμηση έκτακτων κερδών. Το δείγμα τους αποτελούνταν 

από εταιρίες εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αθηνών και τα αποτελέσματα τους 

έδειξαν ότι οι νεότερες μέθοδοι υπερτερούν στην ακρίβεια αποτίμησης. 

Ο Κουσενίδης (2006)12 για τον τρόπο υπολογισμού των επενδυτικών και 

λειτουργικών δραστηριοτήτων παρέπεμψε στην χρήση ενός εναλλακτικού τρόπου 

μέσω των ροών που λαμβάνουν οι  μέτοχοι και οι κάτοχοι ομολογιών.  

                                                 
8 Lamdin D.J., ‘’Valuation with the Discounted Dividend Model when Corporations Repurchase’’ 

Financial Practice and Education, Vol. 10, No. 1, pages 252-255, 2000. 
9 Damodaran Aswath, ‘’Firms With no Earnings, no History and no Comparables, Can Amazon.com be 

Valued?’’, Stern School of Business, 44 West Fourth Street, New York, NY 10012, March 2000. 
10 Damodaran Aswath, “Investment Valuation”, John Wiley & Sons Inc., 2nd Edition, 2002. 
11 Karathanassis G.A and Spilioti S.N., “An empirical investigation of the traditional and the clean 

surplus valuation models”, Managerial Finance, pages 55-66, 2003. 
12 Kousenidis D. V., “ A free cash flow version of the cash flow statement: a note”, Managerial 

Finance, pages 645-653, 2006. 
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 Ο Fernandez (2007)13 συγκρίνοντας δέκα διαφορετικά υποδείγματα 

αποτίμησης αξίας εταιριών κατέληξε στο ότι όλα τα μοντέλα υπολογίζουν παρόμοιες 

αξίες. Η διαφορά εντοπίζονταν μόνο στο διαφορετικό υπολογισμό της αξίας της 

φορολογικής ασπίδας, η οποία επηρεάζει με την σειρά της την τελική αξία της 

επιχείρησης. 

Ο Steiger (2008)14 εφαρμόζοντας την μέθοδο αποτίμησης αξίας βάσει 

ταμειακών ροών συμπέρανε ότι παρέχει αξιόπιστες προσεγγίσεις στην πραγματική 

αξία των επιχειρήσεων. Σημείωσε όμως ότι η παραμικρή απόκλιση από τις υποθέσεις 

αναφορικά με τις μελλοντικές ροές και τα επιτόκια προεξόφλησης, θα οδηγήσουν σε 

μεγάλες αλλαγές στις υπολογιζόμενες αξίες. 

Τέλος, οι Dimitropoulos, Asteriou και Koumanakos (2010)15 εξετάζοντας τη 

συσχέτιση της χρηματιστηριακής τιμής με τα κέρδη ή τις ταμειακές ροές υποστήριξαν 

κάτι διαφορετικό απ’ ότι έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Η αξία των επιχειρήσεων 

φαίνεται να επηρεάζεται από τις μεταβολές στα κέρδη, παρά στις ταμειακές ροές, 

υποβαθμίζοντας έτσι την σημασία τους στον καθορισμό της αξίας των επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Fernandez P., “Valuing companies by cash flow discounting: ten methods and nine theories”, 

Manegerial Finance, pages 853-876, 2007. 
14 Steiger F., “ The validity of company valuation using Discounted Cash Flow methods, 2008. 
15 Dimitropoulos P. E., Asteriou D. and Koumanakos E., “The relevance of earnings and cash flows in 

a heavily regulated industry”, Evidence from the Greek banking sector, Advances in Accounting, pages 

290-303, 2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

3.1 Γενικά 

  Η μελέτη αποτίμησης προσδιορίζει την αξία μιας επιχείρησης, μέσω 

επιστημονικών μεθόδων. Σήμερα, υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αποτίμησης, από τις 

οποίες επιλέγονται κάθε φορά οι καταλληλότερες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

αποτιμώμενης επιχείρησης. Δηλαδή, διαφορετική μέθοδος θα πρέπει να εφαρμοστεί 

για μία εταιρεία που είναι κερδοφόρος και διαφορετική για εταιρεία η οποία 

πραγματοποιεί ζημίες. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

αποτίμηση ο κλάδος και οι προοπτικές του. 

Οι μέθοδοι αποτίμησης οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί η 

αξία μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι περισσότερες από μία: ενδεχομένως 2, 3, ή και 

4 ανάλογα με την περίπτωση. Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης μας 

οδηγεί σε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, οι διαφορετικές μέθοδοι θα 

μας δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα για την αξία της ίδιας εταιρείας. Επομένως, 

είναι απίθανο να υπάρξει μια αποτίμηση που θα είναι «ιδανική». 

Για τους παραπάνω λόγους χρησιμοποιούμε διαφορετικές μεθόδους 

αποτίμησης, οι οποίες μας προσδιορίζουν ένα εύρος τιμών εντός του οποίου θα 

μπορούσε να βρεθεί μία τιμή για να υποστηριχθεί μία συναλλαγή. 

Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι πέραν αυτών που στηρίζονται σε 

χρηματοοικονομικά δεδομένα, που αποτιμούν το brand name ενός προϊόντος ή μιας 

εταιρικής επωνυμίας. Σε αρκετές περιπτώσεις η αξία μιας επιχείρησης που 

προσεγγίζεται βάσει χρηματοοικονομικών δεδομένων είναι μικρότερη από την αξία 

του brand name του προϊόντος ή της επωνυμίας μιας επιχείρησης. 

Σήμερα, στην πλειονότητα τους και ανάλογα πάντα με τα χαρακτηριστικά και 

τα χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται κυρίως: η 

μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flows-DCF), η 

μέθοδος της προσαρμοσμένης παρούσας αξίας και η μέθοδος προεξόφλησης των 

υπερκερδών των τελευταίων ή των επομένων 5 ετών. Εκτός αυτών χρησιμοποιούνται 

και άλλες μέθοδοι, δευτερεύουσας σημασίας, όπως η EVA (Economic Value Added - 

μέθοδος προστιθέμενης οικονομικής αξίας) και η συγκριτική αποτίμηση.  
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3.2 Μέθοδος Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

Το μοντέλο εκτίμησης των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών αποτελεί την 

πιο διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης αξίας εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιριών. 

Εξετάζει την επιχείρηση δυναμικά, αναλύοντας την απόδοσή της κατά την διάρκεια 

των χρόνων και εξετάζοντας τη δυνατότητά της να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα. 

Έτσι, η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών ορίζει την αξία μιας 

επιχείρησης ως την αξία των προεξοφλημένων μελλοντικών ταμειακών ροών της 

(Kaplan S.N. and Ruback R.S, 1995)16. 

Αναλυτικότερα, η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών υπολογίζει το 

σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού (assets) μιας εταιρίας προεξοφλώντας τις 

μελλοντικές ταμειακές ροές που αναμένονται από αυτά (Grinblatt and Titman 

(2002)17. Για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών εκπονείται επιχειρηματικό πλάνο, 

με ορίζοντα πενταετίας συνήθως, και εξάγονται οι σχετικές προβλέψεις πωλήσεων 

και κερδοφορίας. Η προεξόφληση των ταμειακών ροών της επιχείρησης γίνεται βάσει 

ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

επενδυτών. 

Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών έχει την βάση της στις 

αρχές της Παρούσας Αξίας, σύμφωνα με την οποία η αξία οποιουδήποτε 

περιουσιακού στοιχείου ισούται με την παρούσα αξία των προσδοκώμενων 

μελλοντικών ταμιακών ροών που δημιουργούνται από αυτό.  

Όπου: 

n= διάρκεια ωφέλιμης ζωής του παγίου 

CFt = οι ταμειακές ροές της περιόδου t 

k = το προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά την επικινδυνότητα των εκτιμώμενων 

ταμειακών ροών 

                                                 
16 Kaplan S.N. and Ruback R.S., ‘’The Valuation of Cash Flow Forecasts: An Empirical Analysis’’, 

Journal of Finance, Vol. 50, No 4, pages 1059-1093, 1995. 
17 Grinblatt, M. and S. Titman, “Financial Markets and Corporate Strategy”, 2nd Edition, New York, 

NY, McGraw-Hill, 2002. 
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Για τον υπολογισμό του DCF value μιας επιχείρησης θα πρέπει να 

υπολογιστούν οι προσδοκώμενες ταμειακές ροές που θα προκύψουν από το 

Ενεργητικό (assets) της εταιρείας, το ποσοστό με το οποίο οι ταμειακές ροές των 

παγίων στοιχείων θα προεξοφληθούν στο παρόν, η παρούσα αξία των 

προσδοκώμενων ταμειακών ροών που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία της 

εταιρείας και τέλος η εκτιμώμενη αξία της επιχείρησης (DCF value) αφού πρώτα 

αφαιρεθεί το όποιο χρέος ή δανεισμός υπάρχει. 

𝑉 =
𝐶𝐹1

1+𝑘
+

𝐶𝐹2

(1+𝑘)2
+

𝐶𝐹3

(1+𝑘)3
+ ⋯ +

𝐶𝑓𝑛+ 𝑉𝑅𝑛

(1+𝑘)𝑛
          [3.2] 

Όπου: 

CFi = οι συνολικές εκτιμώμενες ταμειακές ροές για την περίοδο i 

VRn = η υπολειμματική αξία (Residual Value) της επιχείρησης στο έτος n 

k = το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο για τον κίνδυνο των ταμειακών ροών 

Θεωρητικά οι ταμειακές ροές μπορούν να έχουν μία διάρκεια στο διηνεκές, 

όμως έχει αποδειχθεί ότι η Παρούσα Αξία τους μειώνεται προοδευτικά σε βάθος 

χρόνου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Fernandez (2001)18 το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των περισσοτέρων επιχειρήσεων τείνει να εξαφανίζεται μετά την 

πάροδο ορισμένων χρόνων. 

3.3 Κατηγοριοποίηση της Μεθόδου Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών 

Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη εκατοντάδων 

μοντέλων προεξόφλησης ταμειακών ροών, αφού σχεδόν κάθε επενδυτική τράπεζα ή 

εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων έχει αναπτύξει και ένα δικό της εκλεπτυσμένο 

μοντέλο DCF. Στην πραγματικότητα όμως τα μοντέλα αυτά μπορούν να διαφέρουν 

μεταξύ τους μόνο ως προς κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους κατά τον Damodaran 

(2002)19. 

                                                 
18 Fernandez P., “Valuation using Multiples. How do analysts reach their conclusions”, SSRN Working 

Paper, IESE Business School, 2001. 

19 Damodaran A., “Investment Valuation”, John Wiley & Sons Inc., 2nd Edition, 2002. 
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Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι οι οποίοι ακολουθούνται για την αποτίμηση 

μιας εταιρίας με τη μέθοδο των προεξοφλητικών ταμειακών ροών, οι παραλλαγές και 

εξελίξεις των οποίων δημιουργούν τα πολυάριθμα μοντέλα αποτίμησης αυτής της 

κατηγορίας κατά τον Barker (1999)20. Οι σχετικές ταμειακές ροές και τα 

προεξοφλητικά επιτόκια (discount rates) είναι διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. 

Συγκεκριμένα: 

• μπορεί να αποτιμηθεί μόνο η καθαρή θέση (equity valuation) της εταιρείας. Η 

εκτιμώμενη αξία της καθαρής θέσης (equity) της εταιρείας σύμφωνα με τον 

Ruback, (2002)21 προκύπτει αν από την εκτιμώμενη αξία των περιουσιακών 

της στοιχείων αφαιρέσουμε την αξία των υποχρεώσεών της (debts). Με άλλα 

λόγια, η αξία της καθαρής θέσης της εταιρείας υπολογίζεται από την 

προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών ροών προς την καθαρή θέση 

(cash flows to equity), δηλαδή της προεξόφλησης του υπολοίπου των 

ταμειακών ροών μετά την κάλυψη όλων των εξόδων, των αναγκών 

επανεπένδυσης, των υποχρεώσεων από φόρους και των καταβολών σε δάνεια 

(όπως τόκοι, αποπληρωμή κεφαλαίου), στο κόστος της καθαρής θέσης (ή του 

απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης από τους επενδυτές της επιχείρησης). 

Όπου: 

CF to Equityt = οι ταμειακές ροές προς την καθαρή θέση στην περίοδο t 

ke = το κόστος της καθαρής θέσης (cost of equity). 

Μια ειδική περίπτωση της αποτίμησης της καθαρής θέσης αποτελεί το 

μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (Dividend Discount Model), όπου η αξία της 

καθαρής θέσης της εταιρείας ισούται με την παρούσα αξία των προσδοκώμενων 

μελλοντικών μερισμάτων. Ο λόγος είναι ότι τα μερίσματα αποτελούν τις κύριες 

ταμιακές ροές που αναμένουν οι μέτοχοι από την εταιρία. 

                                                 
20 Barker, R. “The role of dividends in valuation models used by analysts and fund managers”. The 

European Accounting Review 8 (2): 195-218, 1999. 
21 Ruback, R., “Capital Cash Flows: A Simple Approach to Valuing Risky Cash Flows,” Financial 

Management 31 (No. 2, Summer), 5-30, 2002. 
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• ο δεύτερος τρόπος είναι να αποτιμηθεί η εταιρία ως σύνολο (firm valuation), 

δηλαδή πέραν της καθαρής θέσης να συνεκτιμηθούν και οι απαιτήσεις των 

υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών. Η αξία της εταιρίας προκύπτει από την 

προεξόφληση των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών (free cash flow), 

δηλαδή των υπολειμματικών ταμειακών ροών μετά την αφαίρεση όλων των 

εξόδων, των αναγκών επανεπένδυσης και των φόρων και προ οποιασδήποτε 

πληρωμής στους μετόχους και στους δανειστές της εταιρίας. Η καθαρή 

παρούσα αξία των ελεύθερων ταμειακών ροών υπολογίζεται για μια 

προβλεπόμενη περίοδο και βασίζεται στο αντιλαμβανόμενο ρίσκο που ενέχει 

η επίτευξη των ταμειακών ροών. Η προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών 

ροών της επιχείρησης γίνεται βάσει του Μέσου Σταθμικού Κόστους 

Κεφαλαίου (WACC), όπου οι συντελεστές στάθμισης βασίζονται στην 

αναλογία της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης που υπολογίζεται για κάθε 

πηγή κεφαλαίου( Oded and Michel, 2007)22. Το WACC αποτελεί τον 

ελάχιστο συντελεστή απόδοσης, τον οποίο πρέπει να εξασφαλίζει η 

επιχείρηση από την τοποθέτηση των στοιχείων του Ενεργητικού της ανάμεσα 

σε εναλλακτικές επενδύσεις, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

επενδυτών της. Η αξία προσδιορίζεται από την παρακάτω σχέση: 

Όπου: 

CF to Firmt = οι ελεύθερες ταμιακές ροές της εταιρίας στην περίοδο t 

WACC = Weighted Average Cost of Capital. 

• ο τρίτος τρόπος αφορά στην τμηματική αποτίμηση της εταιρείας ξεκινώντας 

από την αξία των βασικών της λειτουργιών και προσθέτοντας την επίδραση 

του δανεισμού και των υπολοίπων απαιτήσεων στην εκτιμώμενη αξία 

σύμφωνα με τον Luehrman (1997)23. Αυτό το μοντέλο αποτίμησης είναι 

γνωστό και ως Αναπροσαρμοσμένη Παρούσα Αξία (Adjusted Present Value – 

APV). Η αποτίμηση με βάση τη μέθοδο αυτή ξεκινά με την αποτίμηση της 

                                                 
22 Oded J. and Michel A., “Reconciling DCF Valuation Methodologies”, Journal of Applied Finance, 

2007. 
23 Luehrman TA , “Using APV (adjusted present value): a better tool for valuing operations.”, Harvard 

Business Review, 75(3):145-6, 148, 150-4, 1997. 

]4.3[
)1(

 Firm of  Value
1

t

t
nt

t WACC

CFtoFirm










 

 23 

καθαρής θέσης της εταιρείας στηριζόμενη στην υπόθεση ότι η 

χρηματοδότηση της επιχείρησης στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια. 

Στη συνέχεια προσδιορίζεται η προστιθέμενη ή αφαιρούμενη αξία του 

δανεισμού μέσω της παρούσας αξίας του φορολογικού οφέλους (tax benefit) 

που προέρχεται από το δανεισμό. 

3.4 Μοντέλα Αποτίμησης Εταιρειών με την μέθοδο της προεξόφλησης των 

Ταμειακών Ροών 

3.4.1 Μέθοδος Προεξόφλησης Μερισμάτων (Discount Dividend Method) 

Οι μέτοχοι μιας επιχείρησης λαμβάνουν οικονομικές αποζημιώσεις με τη 

μορφή των μερισμάτων. Συνεπώς η αξία των ιδίων κεφαλαίων θα ισούται με την 

παρούσα αξία των μελλοντικών καταβληθέντων μερισμάτων, όπως φαίνεται και από 

τη σχέση: 

Equity value = PV of expected future dividends  [3.5] 

Συμβολίζοντας με DIV το μέρισμα ενός δεδομένου χρόνου και με ke το σχετικό 

προεξοφλητικό επιτόκιο (ή το κόστος της καθαρής θέσης), τότε η παραπάνω σχέση 

[3.5] μπορεί να γραφτεί: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐷𝐼𝑉1

1 + 𝑘𝑒
+

𝐷𝐼𝑉2

(1 + 𝑘𝑒)2
+

𝐷𝐼𝑉3

(1 + 𝑘𝑒)3
+ ⋯ [3.6] 

Παρατηρούμε ότι επιλέγοντας αυτόν το τύπο αποτίμησης η λειτουργία της 

επιχείρησης φαίνεται να εκτείνεται στο διηνεκές. Στην πραγματικότητα ωστόσο  οι 

εταιρίες είτε εξαγοράζονται είτε χρεοκοπούν. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι μιας 

επιχείρησης θα λάβουν ένα υπολειμματικό μέρισμα (terminal dividend) επί των 

μετοχών τους. 

Η απαιτούμενη απόδοση ke επί της καθαρής θέσης μπορεί να εκτιμηθεί με μια από τις 

παρακάτω μεθόδους: 

• Πρώτη μέθοδος το μοντέλο σταθερής ανάπτυξης Gordon & Shapiro (Gordon 

and Shapiro’s constant growth valuation model), βάσει του οποίου: 

𝑘𝑒 =
𝐷𝐼𝑉1

𝑃0
+ 𝑔     [3.7] 
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όπου: 

g = το ποσοστό σταθερής αύξησης των μερισμάτων 

DIV1 = τα μερίσματα που πρόκειται να καταβληθούν το επόμενο χρόνο, τα οποία 

ισούνται με: 

 DIV1 = DIV0 *(1+g)    [3.8] 

P0 = η τρέχουσα τιμή της μετοχής 

• Δεύτερη μέθοδος το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 

(Capital Asset Pricing Model – CAPM). Σύμφωνα με το CAPM, η 

προσδοκώμενη απόδοση από τους επενδυτές είναι ίση με το άθροισμα της 

απαλλαγμένης κινδύνου απόδοσης (risk free rate), δηλαδή η απόδοση που θα 

είχαν επενδύοντας σε ένα κρατικό ομόλογο χωρίς κίνδυνο και μιας απόδοσης 

ανάλογης του κινδύνου που αναλαμβάνουν από την τοποθέτηση των 

κεφαλαίων τους σε μετοχές της επιχείρησης ως αποζημίωση (αμοιβή κινδύνου 

- risk premium). Αυτή η αμοιβή κινδύνου (risk premium) υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας το συντελεστή beta (β) της μετοχής της εταιρείας με την 

αμοιβή κινδύνου της αγοράς (market risk premium) για μια μέση επένδυση.24 

Άρα, η απαιτούμενη απόδοση της μετοχής της επιχείρησης θα δίνεται από τη 

σχέση: 

ke = RF + β (RM – RF)   [3.9] 

Όπου: 

RF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο (κρατικού ομολόγου) 

RΜ = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

RM - RF = η αμοιβή κινδύνου της αγοράς (market risk premium) 

β = το beta της μετοχής 

                                                 

24 Αρτίκης Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Αποφάσεις Επενδύσεων», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 

2002. 
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β(RM - RF) = η αμοιβή κινδύνου της μετοχής της επιχείρησης 

Αν μια επιχείρηση έχει σταθερό ποσοστό αύξησης μερισμάτων g στο διηνεκές, η αξία 

της βάσει του τύπου [3.6] γίνεται: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐷𝐼𝑉1

(𝑘𝑒 + 𝑔)
[3.10] 

Ο τύπος αυτός αποτίμησης είναι γνωστός ως Μοντέλο Προεξοφλητικών 

Μερισμάτων (Dividend Discount Model). Αποτελεί την βάση των πλέον δημοφιλών 

μεθόδων αποτίμησης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Μέθοδος 

Προεξόφλησης Υπερκερδών (Discounted Abnormal Earnings Valuation Method) και 

η Μέθοδος Προεξόφλησης των Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow Valuation 

Method). Πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η αποτίμηση μιας επιχείρησης βάσει 

του μοντέλου προεξοφλητικών μερισμάτων παρέχει μια πιο συντηρητική εκτίμηση 

της αξίας της εταιρείας, αφού με βάση την μερισματική πολιτική που ακολουθείται 

από τις περισσότερες εταιρείες, τα μερίσματα που καταβάλλονται είναι χαμηλότερα 

εκείνων που πραγματικά θα μπορούσαν να καταβληθούν στους μετόχους. 

3.4.2 Μέθοδος Προεξόφλησης Υπερκερδών (Discounted Abnormal Earnings 

Valuation Method) 

Αν υποτεθεί ότι όλες οι κινήσεις των ιδίων κεφαλαίων (ή της καθαρής θέσης) 

αποτυπώνονται στον Ισολογισμό μιας επιχείρησης, τότε η αναμενόμενη λογιστική 

τους αξία για τους μετόχους της εταιρείας στο τέλος του έτους 1 (BVE1 = Book value 

of equity at the end of year 1) υπολογίζεται από το άθροισμα της λογιστικής τους 

αξίας στην αρχή του έτους (BVE0 = Book value of equity at the beginning of the 

year) και του αναμενόμενου καθαρού εισοδήματος (NI1 = Net Income at the end of 

year 1), μείον τα αναμενόμενα μερίσματα (DIV1 = Dividends at the end of year 1). 

Δηλαδή: 

BVE1 = BVE0 + NI1 - DIV1   [3.11] 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι: 

DIV1 = BVE0 + NI1 - BVE1   [3.12] 

Συνδυάζοντας τους μαθηματικούς τύπους από το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων 

και την σχέση [3.6] η αξία μιας εταιρείας μπορεί να προσδιοριστεί από τη σχέση: 
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Equity value = Book value of equity + PV of expected future abnormal earnings 

[3.13] 

Τα υπερκέρδη (abnormal earnings) μιας επιχείρησης ορίζονται ως το καθαρό 

εισόδημα (net income) προσαρμοσμένο σε μια κεφαλαιακή χρέωση (capital charge), 

η οποία υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο ke (το κόστος 

της καθαρής θέσης) με την αρχική λογιστική αξία της καθαρής θέσης. 

Ο τύπος προσδιορισμού της αξίας μιας εταιρείας βάσει του μοντέλου προεξόφλησης 

υπερκερδών είναι ο εξής: 

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐵𝑉𝐸0 +
𝑁𝐼1 − 𝑘𝑒 ∗  𝐵𝑉𝐸0

(1 + 𝑘𝑒)
+

𝑁𝐼2 − 𝑘𝑒 ∗ 𝐵𝑉𝐸1

(1 + 𝑘𝑒)2
+ ⋯ [3.14] 

Όπως έχει προαναφερθεί, η αξία της καθαρής θέσης μιας επιχείρησης μπορεί 

να υπολογιστεί αποτιμώντας τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία (asset value) και στη 

συνέχεια αφαιρώντας το καθαρό χρέος. Η αξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας 

δίδεται από τη σχέση: 

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐵𝑉𝐴0 +
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇1−𝑊𝐴𝐶𝐶∗ 𝐵𝑉𝐴0

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)
+

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇2−𝑊𝐴𝐶𝐶∗𝐵𝑉𝐴1

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)2 + ⋯[3.15] 

Όπου: 

BVA = η λογιστική αξία των παγίων στοιχείων (book value of assets) 

NOPAT = Καθαρό λειτουργικό κέρδος μετά φόρων και προ τόκων (net operating 

profit after tax). 

Αν από τη σχέση [3.15] αφαιρεθεί η τρέχουσα αξία (market value) του καθαρού 

δανεισμού της εταιρείας προκύπτει η εκτιμώμενη αξία της. 

Το συμπέρασμα είναι ότι το μοντέλο αποτίμησης με βάση την προεξόφληση 

των υπερκερδών υποδηλώνει ότι αν μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει ένα κανονικό 

ποσοστό απόδοσης επί της λογιστικής της αξίας, τότε οι επενδυτές θα πρέπει να είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν όχι παραπάνω από τη λογιστική αξία της μετοχής της. Με 

τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται και η απόκλιση της λογιστικής αξίας της εταιρείας από 
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την τρέχουσα αξία της, η οποία οφείλεται τελικά στην ικανότητα της να δημιουργεί 

υπερκέρδη.  

Έχει καταδειχθεί ότι για σχετικά περιορισμένα χρονικά διαστήματα 

προβλέψεων (δέκα ετών ή και λιγότερα) τα αποτελέσματα της αποτίμησης με βάση 

τη μέθοδο αυτή είναι πιο ακριβή συγκριτικά με εκείνα της μεθόδου προεξόφλησης 

των ταμειακών ροών ή των μερισμάτων.25 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι  η μέθοδος στηρίζεται σε λογιστικά δεδομένα 

γι’ αυτό θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των δεδομένων των 

οικονομικών καταστάσεων που χρησιμοποιούνται κατά την αποτίμηση. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η οικονομική και στρατηγική ανάλυση της εταιρείας είναι βαρύνουσας 

σημασίας για την αποφυγή στρεβλώσεων των αποτελεσμάτων της μεθόδου αυτής, 

αφού θα βοηθήσουν τον εκτιμητή να αναγνωρίσει για παράδειγμα, κατά πόσο τα 

υπερκέρδη που εμφανίζει η εταιρεία οφείλονται σε κάποιο διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή σε λογιστικούς χειρισμούς που εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της διοίκησης. 

3.4.3 Μέθοδος Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας (Adjusted Present Value 

Method - APV) 

Κατά τη μέθοδο της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας η εκτίμηση της αξίας 

μιας επιχείρησης ξεκινά από τον προσδιορισμό της αξίας των βασικών της 

λειτουργιών προσθέτοντας στη συνέχεια την επίδραση του δανεισμού και των 

υπολοίπων απαιτήσεων στην εκτιμώμενη αξία. Γίνεται κατανοητό ότι το μοντέλο 

APV αποτιμά την εταιρεία προσθέτοντας δύο αξίες: από την μια πλευρά την 

εκτιμώμενη αξία της επιχείρησης με βάση την υπόθεση ότι η χρηματοδότησή της 

στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια και από την άλλη την αξία της 

φορολογικής ωφέλειας που προκύπτει από την χρηματοδότηση με δανειακά 

κεφάλαια. 

Πιο συγκεκριμένα, η αξία της επιχείρησης χωρίς δανεισμό υπολογίζεται αν 

προεξοφλήσουμε τις ελεύθερες ταμιακές ροές με το προεξοφλητικό επιτόκιο της 

                                                 
25 Francis J., Olsson P., and Oswald D., “Comparing the accuracy and explainability of dividend, free 

cash flow and abnormal earnings equity value estimates”, Journal of accounting research, pages 45-70, 

2000. 
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απαιτούμενης απόδοσης της καθαρής θέσης (required return to equity), το οποίο 

μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή εφόσον υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει 

δανειακή επιβάρυνση. Το ποσοστό αυτό ku είναι γνωστό ως απαιτούμενη απόδοση 

παγίων στοιχείων (required return to assets) και είναι ελεύθερο δανεισμού (unlevered 

rate). Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το κόστος της καθαρής θέσης εάν στην 

κεφαλαιακή δομή της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και δανειακά κεφάλαια. Ο 

λόγος είναι ότι στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι θα φέρουν τον οικονομικό κίνδυνο 

(financial risk) της ύπαρξης δανεισμού, οπότε και θα απαιτήσουν ένα υψηλότερο 

ποσοστό απόδοσης (equity risk premium). Είναι φανερό ότι στις περιπτώσεις εκείνες 

όπου δεν υφίσταται δανεισμός (ke = ku) η απαιτούμενη απόδοση καθαρής θέσης θα 

ισούται με το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC, αφού η κεφαλαιακή 

διάρθρωση της επιχείρησης αποτελείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια. 

Η φορολογική ωφέλεια του δανεισμού για μια επιχείρηση προέρχεται από το 

γεγονός ότι η απασχόληση δανειακών κεφαλαίων έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή 

χαμηλότερου φόρου ετησίως, εξαιτίας των τόκων που αφαιρούνται από το 

φορολογητέο της εισόδημα στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης. Για τον 

προσδιορισμό της παρούσας αξίας αυτής της φορολογικής ωφέλειας, θα πρέπει 

πρώτα να υπολογιστεί το ετήσιο όφελος, το οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε 

το ετήσιο ποσό τόκων με τον φορολογικό συντελεστή. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

προεξοφληθούν οι χρηματορροές αυτές με το κατάλληλο ποσοστό προεξόφλησης. Αν 

και γενικά το ποσοστό προεξόφλησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το 

μοντέλο αποτίμησης είναι αμφιλεγόμενο, οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν στη 

χρήση του κόστους δανεισμού που προβλέπεται από την αγορά (debt’s market cost).  

Η μέθοδος της Προσαρμοσμένης Παρούσας Αξίας καταλήγει στα ίδια 

αποτελέσματα με τη μέθοδο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών, υπό την προϋπόθεση 

ότι στο WACC έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές ώστε να λαμβάνονται υπόψη 

οι όποιες αλλαγές στη κεφαλαιακή διάρθρωση. 

3.4.4 Μέθοδος Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted 

Free Cash Flow Method - DFCF) 

Η μέθοδος προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών εντάσσεται στο 

ευρύτερο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF). Αποτελεί την πιο 

δημοφιλή μέθοδο παγκοσμίως για την αποτίμηση εταιριών στην περίπτωση 
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συγχωνεύσεων και εξαγορών, τα αποτελέσματα της οποίας ελέγχονται συνδυαστικά 

με άλλες μεθόδους αποτίμησης. Η συγκεκριμένη μέθοδος επιχειρεί να καθορίσει την 

αξία μιας εταιρείας υπολογίζοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών ελεύθερων 

ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια ζωής της εταιρείας. Αφού ένας οργανισμός 

υποθετικά μπορεί να εκτείνει την λειτουργία του στο διηνεκές, η ανάλυση χωρίζεται 

σε δύο τμήματα: στη χρονική περίοδο των προβλέψεων και στην υπολειμματική αξία 

(terminal value). 

Για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 

θα πρέπει να υπολογιστούν: οι προσδοκώμενες ελεύθερες ταμειακές ροές της 

εταιρείας, το ποσοστό με το οποίο αυτές οι ταμειακές ροές θα προεξοφληθούν στο 

παρόν (όπως ήδη έχει αναφερθεί το ποσοστό προεξόφλησης είναι το Μέσο Σταθμικό 

Κόστος Κεφαλαίου - WACC), η παρούσα αξία των προσδοκώμενων ταμειακών 

ροών, η υπολειμματική αξία της εταιρείας και τέλος η εκτιμώμενη αξία της 

επιχείρησης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το όποιο χρέος ή δανεισμός υπάρχει.  

Το μοντέλο αποτίμησης DFCF ξεκινά με τον προσδιορισμό ενός χρονικού 

διαστήματος εντός του οποίου αφορά η πρόβλεψη των μελλοντικών ταμειακών ροών 

της εταιρίας. Ο ορισμός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος δεν σημαίνει πως 

υιοθετείται η υπόθεση ότι η επιχείρηση θα σταματήσει τη λειτουργία της μετά τη 

λήξη του διαστήματος που έχει τεθεί. Το κριτήριο που ακολουθείται για την επιλογή 

της χρονικής διάρκειας σχετίζεται με τον αριθμό των ετών που θεωρεί ο αναλυτής ότι 

χρειάζεται η επιχείρηση για να βρεθεί σε μια σταθεροποιημένη κατάσταση, πέραν της 

οποίας θα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. 

Κατά τη χρονική διάρκεια των προβλέψεων, ο εκτιμητής θα πρέπει να κάνει 

εκτεταμένες και λεπτομερείς προβλέψεις για τα οικονομικά κόστη και τα οφέλη που 

προκύπτουν. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η περίοδος αυτή θα έπρεπε να ισούται 

ιδανικά με το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία απολαμβάνει το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δηλαδή τις συνθήκες εκείνες εντός των οποίων οι 

αποδόσεις υπερβαίνουν τις αναμενόμενες. Γι’ αυτό και κατά τη στρατηγική ανάλυση 

της εταιρίας έχει μεγάλη σημασία η αναγνώριση της θέσης της στην αγορά σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές της. Η εμπειρία έχει δείξει όμως ότι στη πληθώρα των 

περιπτώσεων χρησιμοποιείται μια περίοδος πέντε έως δέκα ετών. 
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Έχοντας προσδιορίσει το χρονικό εύρος των προβλέψεων, θα πρέπει να γίνει 

πρόβλεψη των πωλήσεων και των υπολοίπων στοιχείων που σχετίζονται με τις 

ταμειακές ροές, βάσει ενός ρυθμού αύξησης. Η συνήθης πρακτική είναι ως ρυθμός 

ανάπτυξης να λαμβάνεται η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της οικονομίας, δηλαδή η 

αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ μείον τον πληθωρισμό. Στη συνέχεια, οι προβλέψεις 

αυτές εξετάζονται σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία της εταιρείας και ελέγχονται ως 

προς την ορθότητα και τη συνέπειά τους. 

Η πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων μιας επιχείρησης είναι ίσως από τις 

πλέον σημαντικές αν όχι και τις πλέον δυσκολότερες υποθέσεις που απαιτείται να 

κάνει ένας εκτιμητής αναφορικά με τις αναμενόμενες ταμειακές ροές. Επειδή 

πρόκειται για το μέλλον, πάντοτε οι εκτιμήσεις αυτές ενέχουν μεγάλο βαθμό 

αβεβαιότητας. Για τον περιορισμό της αβεβαιότητας αυτής θα πρέπει κατά την 

πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων της εταιρίας να συνεκτιμηθούν μια 

σειρά παραγόντων. Αυτό που θα πρέπει να ακολουθείται ως πρακτικός κανόνας είναι 

ότι οι μεταβολές του ρυθμού ανάπτυξης επηρεάζουν τόσο τις μελλοντικές ταμειακές 

ροές όσο και τον κίνδυνο μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Damodaran (2002)26 

καθώς η επιχείρηση πλησιάζει προς ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης, οι ανάγκες 

επανεπένδυσης μειώνονται ενώ ο κίνδυνος πλησιάζει τον μέσο όρο. 

Οι ταμειακές ροές αποτελούν σήμερα για πάρα πολλούς αναλυτές ένα από τα 

σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης της ελκυστικότητας της αγοράς μιας μετοχής.  

Ως ελεύθερες ταμειακές ροές μιας επιχείρησης ορίζονται συνήθως οι καθαρές 

λειτουργικές ταμειακές ροές μειωμένες με τις καθαρές επενδυτικές ροές και τις 

καταβολές για την εξυπηρέτηση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στην ουσία οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές είναι τα χρήματα που απομένουν στην εταιρία μετά την 

κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της και των απαιτήσεων του κεφαλαίου κίνησης, 

υποθέτοντας ότι δεν υφίσταται δανεισμός και επομένως δε υπάρχει επιβάρυνση από 

τέτοιου τύπου χρηματοοικονομικά έξοδα. Η ύπαρξη ελεύθερων ταμειακών ροών 

παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να καταβάλει μερίσματα και να αξιοποιήσει 

τις επενδυτικές ευκαιρίες εκείνες οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση της επιχείρησης 

και αυξάνουν την αξία για τους μετόχους της. Αντίθετα, η ύπαρξη αρνητικών 

                                                 
26 Damodaran A., “Investment Valuation”, John Wiley & Sons Inc., 2nd Edition, 2002. 
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ελεύθερων ταμειακών ροών οδηγεί σε αύξηση του δανεισμού ή αύξηση της καθαρής 

θέσης. 

Για τον προσδιορισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών θα πρέπει να εξαιρεθεί 

από τους υπολογισμούς η χρηματοδότηση των λειτουργιών της επιχείρησης από 

δανειακά κεφάλαια και το ενδιαφέρον να επικεντρωθεί στην απόδοση μετά φόρων επί 

των παγίων στοιχείων της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που 

απαιτούνται σε κάθε περίοδο ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της.  

Γενικό κανόνα υπολογισμού των ελεύθερων ταμιακών θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αποτελεί η σχέση: 

Free Cash Flow = EBIT (1-T) + Depreciation – CAPEX – ΔNWC [3.16] 

όπου: 

Τ = ο φορολογικός συντελεστής (tax rate) 

CAPEX = τα έξοδα για επενδύσεις (capital expenditure) 

ΔNWC = η μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης (change in net working capital).  

Το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται ως εξής: 

Operating Cash 

(+) Accounts Receivable 

(+) Inventories 

(-) Accounts Payable 

= Working Capital 

Κάνοντας την υπόθεση ότι η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης γίνεται 

αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, τότε οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ισούνται με τις 

ταμειακές ροές προς την καθαρή θέση (cash flow to equity). Αυτές οι ταμειακές ροές 

αντικατοπτρίζουν τα ταμειακά διαθέσιμα που απομένουν μετά την κάλυψη όλων των 

επενδυτικών αναγκών και των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, τα οποία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταβολή των μερισμάτων. Η επιλογή 

προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών ή ταμειακών ροών καθαρής θέσης 
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σχετίζεται αποκλειστικά με το αν σκοπός της αποτίμησης είναι η εκτίμηση της αξίας 

της καθαρής θέσης ή της εταιρείας ως σύνολο.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι η προεξόφληση των ταμειακών ροών καθαρής 

θέσης παρέχει ελάχιστη πληροφόρηση ως προς τις πηγές δημιουργίας αξίας. 

Επιπρόσθετα, επειδή στον προσδιορισμό των ταμειακών ροών καθαρής θέσης 

υπεισέρχονται οι πληρωμές δανειακών υποχρεώσεων, ο υπολογισμός γίνεται 

εξαιρετικά δυσχερής στις περιπτώσεις όπου σημειώνονται μεταβολές στην 

οικονομική μόχλευση της εταιρείας κατά την πάροδο των χρόνων. Σε αντιδιαστολή, 

οι ελεύθερες ταμειακές ροές δεν επηρεάζονται από τα εκάστοτε επίπεδα δανεισμού 

της επιχείρησης, αφού από τους υπολογισμούς εξαιρούνται οι τόκοι, και για το λόγο 

αυτό προτιμώνται από τους εκτιμητές. 

Η αξία της επιχείρησης η οποία προσδιορίζεται από τις ταμειακές ροές και την 

κερδοφορία της πέραν του οριζόμενου χρονικού διαστήματος των προβλέψεων          

- καθώς η λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται- αποτυπώνεται στην 

υπολειμματική αξία. Η υπολειμματική αξία ισούται με την παρούσα αξία όλων των 

μελλοντικών ταμειακών ροών μετά το τέλος της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, με 

βάση την υπόθεση ότι αυξάνονται με ένα σταθερό ρυθμό, καθώς δεν προσφέρονται 

πλέον στην επιχείρηση ευκαιρίες για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, ή διαφορετικά, ότι 

πλέον οι αναμενόμενες αποδόσεις είναι ίσες με κόστος κεφαλαίων της εταιρείας. Η 

υπολειμματική αξία της επιχείρησης είναι η αξία της στο διηνεκές.  

Με δεδομένο ότι η υπολειμματική αξία ενσωματώνει τις μακροπρόθεσμες 

προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, γίνεται αντιληπτός ο λόγος που αποτελεί ένα 

τόσο σημαντικό μέρος της εκτιμώμενης αξίας και γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή. 

Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας χρησιμοποιείται η μέθοδος 

κεφαλαιοποίησης της ταμειακής ροής της τελευταίας περιόδου πρόβλεψης στο 

διηνεκές. Μια βασική παραδοχή για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας είναι ότι 

οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό μετά την περίοδο πρόβλεψης γίνονται 

μόνο για να διατηρηθεί η υπάρχουσα δυναμικότητα κατά το τελευταίο έτος 

πρόβλεψης. Ο τύπος υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας στο τέλος της περιόδου t 

είναι: 
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𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐹𝐶𝐹𝑡∗(1+𝑔)

(𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)
 [3.17] 

όπου: 

FCFt = ελεύθερες ταμειακές ροές στη λήξη της χρονικής περιόδου 

WACC = Weighted average cost of capital (Μέσο Σταθμικό Κόστους Κεφαλαίου) 

g = η προσδοκώμενη σταθερή αύξηση των FCF στο διηνεκές (expected constant 

growth of FCF) 

Γίνεται φανερό ότι μικρές μεταβολές του ποσοστού αύξησης g μπορεί να 

οδηγήσουν σε σχετικά μεγάλες μεταβολές στην υπολειμματική αξία. Η διαπίστωση 

αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον 

καθορισμό του ποσοστού αύξησης, ιδιαίτερα αν πρόκειται για την αποτίμηση 

επιχειρήσεων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι ότι 

στο διηνεκές, ο ρυθμός αύξησης δεν μπορεί να ξεπερνά το μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου.  

Το ποσοστό προεξόφλησης που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντανακλά το 

μέσο σταθμικό κόστος ευκαιρίας των επενδυτών σε εναλλακτικές επενδύσεις. Όπως 

έχει προαναφερθεί, το ποσοστό προεξόφλησης στην περίπτωση αυτή είναι το Μέσο 

Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – WACC). 

Το WACC αποτελεί το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης (rate of return) που 

απαιτείται για την προεξόφληση των ταμειακών ροών που θα δημιουργηθούν από τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, και το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσο με το κόστος χρηματοδότησής τους. Το WACC μπορεί να υπολογιστεί από τη 

σχέση: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝐸 +

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝐷(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒)[3.18] 

Όπου: 

kE = κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

kD = κόστος Δανειακών Κεφαλαίων 
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Σταθμικά (weights) = οι αντίστοιχες αναλογίες του equity και του debt στη 

χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων 

Η εκτίμηση του WACC με βάση την παραπάνω σχέση στηρίζεται στο 

Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – 

CAMP). 

Τέλος έχοντας καθορίσει όλες τις παραμέτρους του μοντέλου αποτίμησης με 

προεξόφληση των ελεύθερων ταμειακών ροών η εκτιμώμενη αξία της επιχείρησης 

(corporate value) προκύπτει ως το άθροισμα του συνόλου των παρουσών αξιών των 

ελεύθερων ταμειακών ροών και της παρούσας αξίας της υπολειμματικής της αξίας. 

Πιο συγκεκριμένα, η αξία της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση: 

 

Η παρούσα αξία των ελεύθερων ταμιακών ροών (PVFCF) και της υπολειμματικής 

αξίας (PVTERMINAL VALUE) υπολογίζονται αντιστοίχως από τις σχέσεις [3.20] και 

[3.21]: 

𝑃𝑉𝐹𝐶𝐹 =
𝐹𝐶𝐹

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
[3.20] 

 

𝑃𝑉𝑇𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 =
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
[3.21] 

όπου: (1+WACC)t = παράγοντας προεξόφλησης (discount factor) 

Αφαιρώντας από την σχέση [3.19] τυχόν δανεισμό της επιχείρησης θα προκύψει η 

αξία της Καθαρής Θέσης (Equity) της εταιρείας: 

Equity = Corporate Value – Debt [3.22] 

Η τελική αξία της επιχείρησης συγκρίνεται με την τρέχουσα αξία της (market 

value) στο χρηματιστήριο για να διαπιστωθεί αν είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη. 

Συγκεκριμένα, από την διαίρεση της τελικής αξίας της εταιρείας με τον αριθμό των 

μετοχών προκύπτει η αξία ανά μετοχή, η οποία συγκρινόμενη με την τρέχουσα τιμή 

]19.3)[min()]([ Value Corporate alValueTerPVFCFPV 
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της μετοχής στο χρηματιστήριο θα καταδειχθεί κατά πόσο η μετοχή είναι 

υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

3.5 EVA (Economic Value Added - μέθοδος προστιθέμενης οικονομικής αξίας) 

 Η EVA είναι άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αποτίμηση μίας 

επιχείρησης. Η EVA μετρά τον πλούτο που δημιουργεί μία εταιρία κάθε έτος και 

καθορίζεται ως η ποσότητα που απομένει, αφαιρώντας το κόστος κεφαλαίου από το 

λειτουργικό κέρδος σύμφωνα με τον Stewart (1990)27. Παρόλα αυτά, η EVA είναι 

κάτι παραπάνω από έναν εναλλακτικό τρόπο μέτρησης των κερδών. Στόχος όλων των 

επιχειρήσεων είναι να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους τους, ο Evanomics 

(2011)28 ανέφερε ότι όταν μεγιστοποιείται η μακροπρόθεσμη EVA, η επιχείρηση 

μεγιστοποιεί και την δική της αξία. Σύμφωνα με τον Macelainen (1998)29 η EVA 

μπορεί να θεωρηθεί μέτρο ανάπτυξης, μέτρο απόδοσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την αξιολόγηση της απόδοσης, τον καθορισμό των bonus, την επικοινωνία με 

τους επενδυτές και τον προϋπολογισμό για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

 Το μοντέλο EVA υπολογίζει την αξία που μία επιχείρηση έχει δημιουργήσει 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αφαιρώντας από το καθαρό λειτουργικό κέρδος 

μετά φόρων και προ τόκων (ΝΟPAT) τις απαραίτητες χρεώσεις που πρέπει να γίνουν 

στο κεφάλαιο που έχει χρησιμοποιήσει η εταιρία προκειμένου να καλύψει τις 

δραστηριότητες της. Επομένως: 

EVA = NOPAT – (Capital Charges) [3.23] 

 Στην ουσία αποτελεί μία εκτίμηση του υπολειμματικού εισοδήματος που 

δημιουργεί μία επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη το NOPAT και τις κεφαλαιακές 

επιβαρύνσεις που παράγει για να έχει κέρδη. Επειδή οι επιβαρύνσεις αυτές είναι 

προϊόν των επενδεδυμένων κεφαλαίων η EVA μπορεί να γραφτεί ως: 

EVA = NOPAT – (Invested Capital x WACC) [3.24] 

                                                 

27 Stewart G. B., “The Quest for Value: the EVA management guide”, Harper Business, 1990. 

28 Evanomics, “Introduction to Economic Value Added” 2011. 

29 Makelainen, E., “Economic Value Added as a Management Tool”, 1998. 
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To NOPAT αποτελεί μία συνάρτηση κερδών προ τόκων και φόρων και τον 

φορολογικό συντελεστή της επιχείρησης 

ΝΟPAT = ΕΒΙΤ x (1 – Tax Rate) [3.25] 

Ορίζοντας ξανά την απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC) ως δείκτη του 

ΝΟΡΑΤ, τότε η EVA γίνεται: 

ΕVA = Invested Capital x (ROIC – WACC) [3.26] 

Όπου:  

Invested Capital = (Cash + Accounts Receivable + Inventories + Operating Long 

Term Assets) – (Accounts Payable – Accruals) 

3.5.1 Αδυναμίες της EVA - μεθόδου Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας 

H EVA δεν χρησιμοποιείται αρκετά ως μέθοδος αποτίμησης διότι έχει κάποια 

μειονεκτήματα, τα οποία παραθέτουμε: 

• Οι συνεισφορές σε προστιθέμενη οικονομική αξία είναι δύσκολο να 

συνδεθούν με μία συγκεκριμένη επένδυση, γιατί ενώ μπορεί να μετρήσει την 

συσσώρευση χρημάτων από μία αποεπένδυση δεν λαμβάνει υπόψη την 

επιρροή της επένδυσης σε μη μετρήσιμους δείκτες όπως για παράδειγμα η 

ικανοποίηση των πελατών. 

• Είναι δύσκολος ο υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου γιατί 

χρειάζονται μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της εκάστοτε επιχείρησης. 

• Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά 

τμήματα. 

• Δεν καταφέρνει να δώσει κίνητρα στους ιθύνοντες (διευθυντές) για νέες 

επενδύσεις. 

• Η εφαρμογή της προϋποθέτει νεωτεριστικές αλλαγές στο περιβάλλον μιας 

επιχείρησης κάτι που προκαλεί πρόβλημα σε παλαιότερες εταιρίες. 

3.6 Συγκριτική Αποτίμηση (Μέθοδος των Πολλαπλασιαστών)  

Η μέθοδος αυτή είναι απλή και εύκολη στην κατανόησή της ενώ ταυτόχρονα 

αντανακλά και την τάση της αγοράς καθώς δεν αναφέρεται σε προβλέψεις για το 

μέλλον αλλά στην τρέχουσα αξία. Ο δείκτης Ρ/Ε χρησιμοποιείται πολλές φορές από 
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τους επενδυτές  ως μία ένδειξη για το εάν μία μετοχή είναι υπερτιμημένη ή 

υποτιμημένη σύμφωνα με τον Νούλα (2016)30. 

Άλλοι δείκτες είναι η τιμή της μετοχής προς τις πωλήσεις της εταιρίας ή προς 

τη λογιστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου, η αξία της επιχείρησης προς τα κέρδη 

προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απαξιώσεων. Στη μέθοδο των 

πολλαπλασιαστών, ο στόχος ήταν να υπολογιστεί η αξία της επιχείρησης αφού πρώτα 

έχουν προσδιοριστεί ή έχουν γίνει οι απαραίτητες υποθέσεις για τις ταμειακές ροές, 

το ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης και ο σχετικός κίνδυνος. Η συγκριτική 

αποτίμηση βασίζεται πάνω στο πώς αποτιμούνται παρόμοιες επενδύσεις στην αγορά. 

Ας σημειωθεί όμως ότι παρόμοιες επενδύσεις ακόμα και όταν ανήκουν στον ίδιο 

κλάδο ενδέχεται να έχουν διαφορετικό ρίσκο και δυνατότητα ανάπτυξης. Βέβαια, από 

αυτό απορρέει ότι η επιχείρηση ή επένδυση προς εξέταση θα είναι υπερτιμημένη όταν 

η αγορά είναι υπερτιμημένη και υποτιμημένη όταν η αγορά είναι υποτιμημένη.  

Οι πολλαπλασιαστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακρίνονται σε 

πολλαπλασιαστές εσόδων (κεφαλαιοποίησης), λογιστικής αξίας, κερδών και ειδικών 

για κάθε κλάδο ξεχωριστά σύμφωνα με τον Fernandez (2001)31. Η διαδικασία 

αποτίμησης χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. 

Το πρώτο στάδιο ο καθορισμός του πολλαπλασιαστή αναφέρεται στο ότι ο 

αριθμητής και ο παρανομαστής του πρέπει να είναι συγκρίσιμα. Για παράδειγμα, 

στον πολλαπλασιαστή P/E, τόσο ο αριθμητής όσο και παρανομαστής αναφέρονται σε 

στοιχεία της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Αυτό γίνεται για τη 

σωστή σχετική αξιολόγηση. Επίσης, οι πολλαπλασιαστές πρέπει να είναι 

υπολογισμένοι για το ίδιο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να είναι και συγκρίσιμοι. 

Επιπλέον, οι λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις πρέπει και 

αυτές να είναι ίδιες γιατί σε άλλη περίπτωση θα καταλήγαμε σε διαφορετικό 

προσδιορισμό των εσόδων ανά μερίδιο μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Δεύτερο στάδιο είναι η περιγραφή της κατανομής του πολλαπλασιαστή 

ανάμεσα στους διάφορους κλάδους για να διαπιστωθεί ποιος κλάδος είναι 

                                                 
30 Νούλας Αθ., «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου», Β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη, 2016. 
31 Fernandez P., “Valuation using Multiples. How do analysts reach their conclusions”, SSRN Working 

Paper, IESE Business School, 2001. 
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υπερτιμημένος και ποιος υποτιμημένος αλλά και για την αποφυγή χρησιμοποίησης 

ακραίων μη φυσιολογικών τιμών. Γι’ αυτό, βρίσκουμε το μέσο και την τυπική 

απόκλιση. Όλοι οι πολλαπλασιαστές από μόνοι τους δε μας δίνουν μεγάλη 

πληροφόρηση, έτσι πρέπει να εξετάζονται στα πλαίσια της αγοράς, του κλάδου και 

του ιστορικού της ίδιας της επιχείρησης. 

Στο τρίτο στάδιο τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον 

πολλαπλασιαστή συναντώνται οι ίδιοι παράγοντες με αυτούς που χρησιμοποιήσαμε 

στη μέθοδο των προεξοφλημένων καθαρών ταμeιακών ροών, δηλαδή, το κόστος 

κεφαλαίου της επιχείρησης, τον κίνδυνο, το ρυθμό ανάπτυξης και τις ταμειακές ροές 

που αναμένεται να έχει μία επιχείρηση μελλοντικά. Για μια εταιρία με σταθερή 

ανάπτυξη, η αξία των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται ως εξής:  

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑃0 =  
𝐷𝐼𝑉1

(𝑘𝑒 − 𝑔)
 [3.27] 

Όπου:  

DIV1: τα μερίσματα που πρόκειται να καταβληθούν το επόμενο χρόνο 

ke: το κόστος καθαρής θέσης (cost of equity) 

 g: ποσοστό σταθερής ανάπτυξης μερισμάτων  

Είναι σύνηθες να συγκρίνεται ο ρυθμός ανάπτυξης με το P/E προκειμένου να 

εξακριβωθεί κάποια υποτίμηση ή κάποια υπερτίμηση μιας μετοχής. Αυτό όμως, 

ελλοχεύει κίνδυνο καθώς εάν το P/E είναι χαμηλότερο από τον αναμενόμενο ρυθμό 

ανάπτυξης τότε το συμπέρασμα ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη ίσως να είναι λάθος 

για εταιρίες με μεγάλο συντελεστή βήτα ή όταν τα επιτόκια είναι υψηλά. Γενικά 

πάντως, επικρατεί θετική σχέση μεταξύ P/E και ρυθμού ανάπτυξης και αρνητική 

σχέση μεταξύ P/E και επιτοκίων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. 

Τέταρτο και τελευταίο στάδιο της μεθόδου των πολλαπλασιαστών είναι να 

βρεθεί μία συγκρίσιμη επιχείρηση για να γίνει η αποτίμηση. Ψάχνουμε δηλαδή για 

μία επιχείρηση με τα ίδια χαρακτηριστικά κόστους κεφαλαίου, αναμενόμενων 

ταμειακών ροών και ρυθμό ανάπτυξης. Πολλές φορές για απλοποίηση 

χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις με το ίδιο μέγεθος, από τον ίδιο κλάδο υποθέτοντας 

ότι αφού μιλάμε για επιχειρήσεις με το ίδιο μέγεθος οι παραπάνω υποθέσεις 
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πληρούνται. Επιπλέον, υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού 

συγκρίσιμης επιχείρησης χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως ο συντελεστής βήτα, η 

απόδοση των κεφαλαίων και ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των εσόδων. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι ο λόγος P/E αν και είναι ο πιο εύχρηστος είναι και ο πιο εύκολα 

διαστρεβλωμένος.  

Δεν ενδείκνυται η σύγκριση επιχειρήσεων μεταξύ χωρών καθώς είναι αρκετά 

δύσκολο να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα επιτόκια, τον πληθωρισμό και το 

risk premium της κάθε χώρας. Δεύτερον, όταν υπολογίζουμε τα διάφορα συστατικά 

του τύπου για να βρούμε το P/E πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ίδια χρονικά 

διαστήματα για όλες τις μεταβλητές και τη διαθέσιμη πληροφόρηση, προβλέψεις και 

αποδόσεις που υπάρχει για το καθένα εκείνη τη χρονική στιγμή που γίνεται η 

ανάλυση. Τρίτον, πρέπει η επιλογή της συγκρίσιμης επιχείρησης να γίνει με πολύ 

προσοχή για να μη καταλήξουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα.  

Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι το μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων (CAPM) δεν επιτυγχάνει ακριβή εκτίμηση του κινδύνου με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται το γεγονός μετοχές με χαμηλό P/E να ‘’νικάνε’’ την αγορά ενώ μετοχές 

με υψηλό P/E να ‘‘νικιούνται’’ από την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής 

βήτα είναι υποεκτιμημένος για μετοχές με χαμηλό P/E και υπερεκτιμημένος για 

μετοχές με υψηλό P/E. Αυτό όμως φαίνεται να μην υφίσταται γιατί συνήθως οι 

επιχειρήσεις με χαμηλό P/E είναι οι μεγάλες οι οποίες γενικά προσφέρουν και μεγάλα 

μερίσματα. Επίσης, το μοντέλο CAPM επικεντρώνεται στα κέρδη προ φόρων 

επικαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από μετοχές με μικρό P/E αλλά μεγάλα μερίσματα. Αυτό συμβαίνει όταν τα έσοδα 

από μερίσματα είναι μεγαλύτερα από αυτά που προέρχονται από τα κεφαλαιακά 

κέρδη γιατί διαφορετικά ο επενδυτής επωμίζεται μικρότερο κόστος και ενδεχομένως 

και κέρδος σύμφωνα με τον Fama και French (1999)32. 

 

 

 

                                                 
32 Fama E. F. and French K. R., ‘‘The corporate cost of capital and the return on corporate 

investment’’, The journal of Finance, Vol. LIV, No. 6, 1999. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. 

4.1 Περιγραφή της εταιρίας 

Λόγω της πολυνησιακής επικράτειας της Ελλάδας, οι 800 περίπου λιμένες της 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την οικονομία της χώρας. Ο λιμένας του 

Πειραιά, αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης του ελληνικού λιμενικού συστήματος 

λόγω της στρατηγικής του θέσης και των υποδομών του. Ως φυσικό επίνειο της 

Αθήνας με μόλις 10km απόσταση, αποτελεί την κυριότερη πύλη εισαγωγών και 

εξαγωγών της χώρας ενώ ταυτόχρονα συνιστά κομβικό σημείο επικοινωνίας της 

νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Επιπλέον, καθώς βρίσκεται στη 

διασταύρωση διεθνών θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, η συμμετοχή του λιμένα στις 

δραστηριότητές θαλάσσιου τουρισμού και διαμετακομιστικού εμπορίου δύναται να 

αναδειχθούν περαιτέρω.  

Κύριες δραστηριότητες του ΟΛΠ είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού 

πλοίων, υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης & αποθήκευσης αγαθών (φορτίων), 

διακίνησης αυτοκινήτων και οχημάτων, καθώς και η εξυπηρέτηση της επιβατικής 

κίνησης (ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας). Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει λιμενικές 

εξυπηρετήσεις σε πλοία (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, διαχείρισης 

καταλοίπων, δεξαμενισμού κ.λπ.) και αξιοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις 

της μισθώνοντας ή παραχωρώντας τους σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος.33 

Στο βαθμό που οι υποδομές του λιμένα εξελιχθούν κατάλληλα και 

αξιοποιηθούν ανάλογα μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της ναυτιλίας, των 

θαλάσσιων μεταφορών, της κρουαζιέρας, της συνολικής λιμενικής βιομηχανίας, αλλά 

και πολλών άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο η βιώσιμη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων του Πειραιά έχει τη 

δυνατότητα να συμβάλει δραστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα.  

Στις 5/3/2014 το ΤΑΙΠΕΔ34 προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση 

του 67% των μετοχών της εταιρίας ΟΛΠ που έχει την διαχείριση του Λιμένος 

Πειραιώς μέχρι το 2052. Μετά την επιτυχή κατακύρωση του διαγωνισμού, στις 

                                                 
33 http://www.olp.gr/el/investor-information/annual-reports (προσπελάστηκε στις 12/3/2017) 
34 http://www.hradf.com/portfolio/view/122/organismos-limenos-peiraiws-a-e-olp (προσπελάστηκε 

στις 15/6/2017) 

http://www.olp.gr/el/investor-information/annual-reports
http://www.hradf.com/portfolio/view/122/organismos-limenos-peiraiws-a-e-olp
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8/4/2016 υπεγράφη Σύμβαση Αγοραπωλησίας με την Cosco (Hong Kong) Group 

Limited για την μεταβίβαση του 67% των μετοχών σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο 

στις 10/8/2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% των μετοχών έναντι €280,5 

εκατ. και τοποθετήθηκαν σε μεσεγγύηση το υπόλοιπο 16% των μετοχών και το 

αντίτιμο τους ύψους €88 εκατ. Το δεύτερο σκέλος που αφορά στην ολοκλήρωση της 

μεταβίβασης του υπόλοιπου 16% θα πραγματοποιηθεί σε πέντε έτη μετά την 

υλοποίηση του συμφωνηθέντος προγράμματος υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 

€300 εκατ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του υπόλοιπου ποσοστού το 

ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 7% των μετοχών. 

Πέρα όμως από το απτό όφελος της εισροής εσόδων στα δημόσια ταμεία, η 

προσφορά προβλέπει υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ35 την επόμενη 

δεκαετία. Επιπλέον επενδύσεις μπορεί να προκύψουν τόσο από έργα ανάπτυξης 

υποδομών από τον ΟΛΠ, όσο και από άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να 

αξιοποιήσουν την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών για να αναπτύξουν δικές 

τους δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και του Θριάσιου πεδίου.  

Οι οικονομικές επιδράσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στο άμεσο 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα και τις επενδύσεις. Η βελτίωση των υποδομών 

αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον οικονομική δραστηριότητα τόσο στο λιμάνι 

όσο και ευρύτερα όπως χερσαίες μεταφορές και logistics. Οι λοιπές επιδράσεις 

ενδέχεται να επεκταθούν ακόμα και σε δραστηριότητες μεταποίησης, όπως η 

συναρμολόγηση προϊόντων, εφόσον βελτιωθούν οι υποδομές.36 

                                                 
35 http://www.kathimerini.gr/905878/article/oikonomia/epixeirhseis/3ekinoyn-ta-nea-erga-ths-cosco-

sto-limani-toy-peiraia (προσπελάστηκε στις 25/4/2017) 
36  http://www.capital.gr/epixeiriseis/3191877/olp-diplo-ependutiko-metopo-gia-tin-cosco 

(προσπελάστηκε στις 02/04/2017) 

http://www.kathimerini.gr/905878/article/oikonomia/epixeirhseis/3ekinoyn-ta-nea-erga-ths-cosco-sto-limani-toy-peiraia
http://www.kathimerini.gr/905878/article/oikonomia/epixeirhseis/3ekinoyn-ta-nea-erga-ths-cosco-sto-limani-toy-peiraia
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3191877/olp-diplo-ependutiko-metopo-gia-tin-cosco
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Διάγραμμα 1: Κατανομή εσόδων ΟΛΠ την περίοδο 2016-2025 λόγω ιδιωτικοποίησης 

Πηγή: ΤΑΙΠΕΔ Επεξεργασία στοιχείων :ΙΟΒΕ 

4.2 Οικονομική Κατάσταση ΟΛΠ 

Σύμφωνα με τις  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ για την χρήση 

από 01.01.2016 - 31.12.2016 τα βασικά μεγέθη του είχαν την παρακάτω εικόνα.37 Ο 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 103.5 εκ. έναντι € 99.9 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 

2015 παρουσιάζοντας αύξηση 3,6 %, παρά την αρνητική συγκυρία (παρατεταμένη 

οικονομική ύφεση, προσφυγικό, απεργιακές κινητοποιήσεις). Αυξημένα έσοδα 

παρουσίασαν οι δραστηριότητες στο Car Terminal κατά € 1,4 εκ. (13.4%) και τη 

κρουαζιέρα κατά € 1,0 εκ. (8,2%) ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση 

των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 3,9 εκ. περίπου. Αντιθέτως σημαντική μείωση κατά 

24,5% ή € 2,2 εκατ. περίπου σημειώθηκε στα έσοδα από την ναυπηγοεπισκευή 

(δεξαμενές και προσόρμιση). 

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 11,0 εκ. έναντι € 9,8 εκ. της χρήσης 

2015 παρουσιάζοντας αύξηση 13% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται 

βελτιωμένο σχεδόν στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν μείωση 8,0% και 

ανήλθαν σε € 92,8 εκ. έναντι € 100,9 εκ. το 2015.  

                                                 
37 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 

2016 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) 
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Μείωση σημειώθηκε κατά € 2,2 εκ. ή 4,3% στις αμοιβές προσωπικού, που 

ανήλθαν σε € 49,9 εκ. έναντι € 51,5 τη προηγούμενη χρήση. Σημαντική μείωση 

παρουσίασαν και τα έξοδα διοίκησης, τα οποία μειώθηκαν κατά € 5,5 εκ. ή 20,2%.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. κατέβαλε αυξημένο κατά € 1,0 εκ. 

αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2016, λόγω της νέας 

σύμβασης παραχώρησης που υπογράφηκε στις 24/6/2016 και με βάση την οποία το 

ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5% των 

ενοποιημένων εσόδων του αντί του 2%.  

Κατά την κλειόμενη χρήση 2016, η Εταιρεία εμφανίζει καθαρά κέρδη, και 

προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η διανομή μερίσματος. 

Πίνακας 1: Σημαντικοί Αριθμοδείκτες 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ποσά σε €) 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει το μέτρο ρευστότητας και το 

περιθώριο ασφαλείας που διατηρεί η διοίκηση, για την κάλυψη των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων, σε περίπτωση που αντιμετωπίσει ανεπιθύμητη εξέλιξη στην ροή των 

κεφαλαίων κίνησης ή έκτακτες ανάγκες. Ο αριθμοδείκτης αυτός πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από 2 για να θεωρείται επαρκής. Μικρότερος το 2 αντιμετωπίζονται 

προβλήματα ρευστότητας και μεγαλύτερος του 2 υπάρχουν υπεραρκετά μετρητά. 

Στην περίπτωση του ΟΛΠ παρατηρούμε ότι κινείται σε άριστα επίπεδα αν και ο 

αριθμοδείκτης είναι μειωμένος από την προηγούμενη χρήση. 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές καλύπτουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης. 

Αν η τιμή του αριθμοδείκτη είναι μεγαλύτερη από 1 δείχνει ότι τα αμέσως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία μπορούν να καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

οπότε ο δείκτης είναι επαρκής. Αν η τιμή του δείκτη είναι μικρότερη από 1 σημαίνει 

ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα  κυκλοφοριακά στοιχεία δεν είναι σε θέση να 
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καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο ΟΛΠ έχει την ικανότητα να καλύψει 

άμεσα βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, συνεπώς βρίσκεται σε καλή οικονομική 

κατάσταση. 

Τέλος ο αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που χρηματοδοτούνται με δάνεια. Όσο 

χαμηλότερος είναι ο δείκτης χρέους τόσο μικρότερη είναι η χρηματοοικονομική 

εξάρτηση από ξένα κεφάλαια, ενώ όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρέους τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η χρηματοοικονομική εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Ο ΟΛΠ 

δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα δανεισμού σύμφωνα με τον δείκτη. 

4.3 Σχέδια ανάπτυξης – Επενδυτικό πρόγραμμα ΟΛΠ 

To βραχυπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ για το έτος 2017 

ανέρχεται σε  €137,5 εκατ., ως αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού υποχρεωτικού 

προγράμματος επενδύσεων της ΟΛΠ Α.Ε. αλλά και του οικιοθελούς προγράμματος 

επενδύσεων που σχεδιάζει η China Cosco Shipping Corporation Limited38 

προκειμένου το λιμάνι του Πειραιά να αναδειχθεί περαιτέρω ως εμπορικός κόμβος 

αλλά και ως διεθνές κέντρο κρουαζιέρας και ναυπηγοεπισκευής. Πιο συγκεκριμένα οι 

επενδύσεις αφορούν κυρίως :  

• έργα αναβάθμισης της κρουαζιέρας, με τη δημιουργία συνολικά έξι νέων θέσεων 

ελλιμενισμού με δυνατότητα υποδοχής των μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων διεθνώς,  

• έργα αναβάθμισης της ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης με προμήθεια εξοπλισμού 

και δημιουργία εγκαταστάσεων 

• κατασκευή σύγχρονου logistic center σε έκταση 120 στρεμμάτων του πρώην 

ΟΔΔΥ. Η σύνδεση με το λιμάνι θα γίνεται μέσω υπόγειας οδικής σύνδεσης 

• αναβάθμιση του Car terminal 

• έργα βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών 

• προμήθεια εξοπλισμού και μέσων  

• κατασκευή του νέου προβλήτα πετρελαιοειδών  

                                                 
38 http://www.ellinikiaktoploia.net  (προσπελάστηκε στις 15/06/2017) 

http://www.ellinikiaktoploia.net/


 

 45 

• έργα επισκευής του προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 

Πέραν της επέκτασης των υποδομών και της επακόλουθης αύξησης της 

δυναμικότητας των επιμέρους δραστηριοτήτων του λιμένα, εκτιμάται πως η ύπαρξη 

και μόνο του ισχυρού και παγκοσμίως αναγνωρισμένου στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι 

‘’brand name’’ της COSCO, τόσο σε επίπεδο παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών όσο 

και απλής παρουσίας στην εγχώρια λιμενική βιομηχανία,  η ιδιωτικοποίηση του 

λιμένα και η λειτουργία του σε όρους βέλτιστης παραγωγικότητας κατά το πρότυπο 

Ευρωπαϊκών Λιμένων, η θέσπιση της νέας ευέλικτης επιχειρησιακής οργανωτικής 

δομής της Εταιρείας και η υιοθέτηση μιας πιο πελατοκεντρικής - επιθετικής πολιτικής 

στον τομέα του marketing, αποτελούν ικανές συνθήκες για την προσέλκυση επιπλέον 

εμπορευματικού και επιβατικού έργου, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη και 

ανάδειξη λιμενικών δραστηριοτήτων. 

4.4 Περιβαλλοντική και Κοινωνική Υπευθυνότητα ΟΛΠ 

Η ΟΛΠ Α.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης PERS (Port Environmental Review System)39 του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Λιμένων ΕSPO (European Sea Ports Organisation), ενώ παράλληλα 

είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου λιμένων ECOPORTS, η συμμετοχή στο οποίο 

γίνεται με κριτήριο την περιβαλλοντική επίδοση των λιμένων. Στo πλαίσιο 

εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης PERS, η ΟΛΠ Α.Ε. έχει 

αναπτύξει και εφαρμόζει:  

• Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας περιβάλλοντος που περιλαμβάνει: 

ατμοσφαιρικό, ακουστικό & θαλάσσιο περιβάλλον.  

• Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στις 

χερσαίες εγκαταστάσεις με σκοπό την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη 

μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν προς τελική διάθεση στους χώρους 

υγειονομικής ταφής. Στο ανωτέρω πλαίσιο ανακυκλώθηκαν εντός του 2016 

περίπου 85 τόνοι οικιακών αποβλήτων που παρήχθησαν εντός των χερσαίων 

λιμενικών εγκαταστάσεων. 

• Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2000/59 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων 

                                                 
39 http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/social-responsibility (προσπελάστηκε στις 15/06/2017) 

http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/social-responsibility
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πλοίου και καταλοίπων φορτίου, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική 

Νομοθεσία, αλλά και τα προβλεπόμενα στη Διεθνή Σύμβαση για τη Θαλάσσια 

Ρύπανση MARPOL 73/78 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στα πλοία. 

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας & Χερσαίας 

Ρύπανσης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και 

άλλες επιβλαβείς ουσίες, εντός της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ.  

    Επιπλέον των ανωτέρω η Εταιρεία έχει θέσει στόχους προτεραιότητας στον 

τομέα βελτίωσης της ενεργειακής διαχείρισης και μείωσης του ενεργειακού της 

αποτυπώματος. Προς την κατεύθυνση αυτή εντός του 2016 τέθηκε σε λειτουργία 

φωτοβολταϊκός σταθμός μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 430,80 kWp. Σε επίπεδο έτους 

εκτιμάται ότι η λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού θα οδηγήσει σε μείωση του 

ανθρακικού αποτυπώματος του ΟΛΠ κατά 635tn CO2. 

     Όσον αφορά την κοινωνική υπευθυνότητα η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην κοινωνική συνεισφορά. Στόχος της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις 

κοινωνίες που την περιβάλλουν. Οι άξονες ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών από 

την ΟΛΠ Α.Ε. αφορούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, 

στην οικονομική ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της συνεχούς 

υποστήριξης κοινωνικών παντοπωλείων των όμορων Δήμων και στην ενίσχυση 

ορφανοτροφείων, ειδικών σχολείων, αθλητικών σωματείων και πολιτιστικών 

συλλόγων της Περιφέρειας Πειραιά. 

4.5 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 Η ΟΛΠ Α.Ε. δεν είναι εκτεθειμένη σε κανέναν χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του 2016.40 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου, έναντι των 

συμβαλλομένων μερών, καθώς -κατά πάγια τακτική- λαμβάνει προκαταβολές ή 

εγγυητικές επιστολές για την παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, οι καταθέσεις της 

Εταιρείας είναι επενδυμένες σε τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας 

με πιστοληπτική αξιολόγηση Caa3 (Moody's credit rating).  

                                                 
40 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 

2016 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) 
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Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται διεθνώς, ούτε έχει μακροπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο που να προκύπτει από διακυμάνσεις σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες.  

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι αποκλειστικά σε Ευρώ και 

υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία σύνταξης του 

ισολογισμού, δεν χρησιμοποιεί παράγωγα σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, 

προκειμένου να μειώσει την έκθεση της στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η 

διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι από πιθανή 

μεταβολή των επιτοκίων. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει και αναλύει την ευαισθησία του 

αποτελέσματος σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ταμειακά 

διαθέσιμα) και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (δάνεια) της Εταιρείας ως προς 

τον κίνδυνο του επιτοκίου, υποθέτοντας παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά ± 

100 μονάδες βάσης των επιτοκίων. 

Πίνακας 2: Ανάλυση ως προς τον κίνδυνο επιτοκίου 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση (ποσά σε €) 

Τέλος, αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται 

με τη διατήρηση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας 

χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των 

ταμειακών ροών. 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξης των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 που απορρέουν από τις 

σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2016 

 

4.6 Περιγραφή του  ναυτιλιακού κλάδου 

Ο ναυτιλιακός κλάδος αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο εξαιτίας της 

συνεχιζόμενης χαμηλής ναυλαγοράς όσο και εξαιτίας της δυστοκίας των τραπεζών να 

δανειοδοτήσουν τον κλάδο. Όμως η ναυτιλία, ως άκρως κυκλική αγορά, έχει βιώσει 

στο παρελθόν παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες ξεπεράστηκαν και υπάρχει 

αισιοδοξία ότι το 2017 θα έρθει η ανάπτυξη, η βελτίωση των συνθηκών αγοράς και η 

χρηματοδότηση του κλάδου.  

Τεράστιες αλλαγές συμβαίνουν στο χώρο της ναυτιλίας.  Η πρόσφατη 

αποχώρηση της  RBS, της οποίας το χαρτοφυλάκιο ήταν για πολλά χρόνια το 

μεγαλύτερο στην Ελληνική ναυτιλία, καθώς, επίσης, και η σταδιακή εξασθένιση των 

κύριων χρηματοδοτών των Ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών, που είναι οι Γερμανικές 

τράπεζες, ήταν γεγονότα της περασμένης χρονιάς που επηρέασαν την αγορά 

χρηματοδότησης και βέβαια τα μέλη της Ένωσης. 

Παράλληλα ένα, γεγονός αρνητικό παραμένει η συνεχιζόμενη επιβολή των 

περιορισμών κεφαλαίων που ουσιαστικά κρατά μεγάλο όγκο ναυτιλιακών 

συναλλαγών μακριά από την Ελλάδα αλλά καθιστούν αδύνατη την πιθανή 

εγκατάσταση ξένης τράπεζας στην χώρα. Η συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας στον 

κλάδο έχει δημιουργήσει, επίσης, ένα αρνητικό κλίμα. 
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4.7 Πορεία Μετοχής 

 Με διακριτικό τίτλο ΟΛΠ η μετοχή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2003. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ 

Α.Ε. ανέρχεται σε € 50.000.000,00, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 

25.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,00 εκάστη. Στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο δεν υπάρχουν μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια της 

Εταιρείας, ούτε δικαιώματα προς κτήση ομολογιών. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι μετοχές και τα δικαιώματα που 

απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, οι 

συγκύριοι ασκούν τα δικαιώματα τους δια κοινού τους εκπροσώπου. Έκαστος 

συγκύριος μετοχής ενέχεται εις ολόκληρον έναντι της Εταιρείας για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μετοχή. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση του ΟΛΠ41 

ύστερα από την πώληση των μετοχών του ΟΛΠ από το Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στις 10/8/2016. 

Πίνακας 4: Μετοχική σύνθεση ΟΛΠ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Αριθμός Μετοχών % 

Cosco (Hong Kong) Group 

Limited 
12.750.000 51 

Ταμείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου 

5.784.440 23,14 

Επενδυτικό Κοινό 6.465.560 25,86 

Σύνολο 25.000.000 100 
Πηγή: www.olp.gr 

 Η μετοχή του ΟΛΠ θεωρείται σήμερα από τις καλύτερες επενδυτικές επιλογές 

στην χώρα μας και αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης διεθνών επενδυτικών και 

χρηματιστηριακών οίκων. Η τιμή της κινείται γύρω στα 14€. Επιπλέον, 

συμπεριλαμβάνεται στους δείκτες FTSE, FTSEA, ΓΔ, FTSENTR, HELMSI, ΔΒΠ 

και ΣΑΓΔ.42 

                                                 
41 http://www.olp.gr/el/investor-information/olp-share (προσπελάστηκε στις 15/06/2017) 
42 http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=421 (προσπελάστηκε στις 13/3/2017) 

http://www.olp.gr/el/investor-information/olp-share
http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=421
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Διάγραμμα 2: Εικόνα μετοχής ΟΛΠ την τελευταία πενταετία 

Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από 

τους μετόχους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. H διανομή 

μερίσματος της χρήσης 2015 εγκρίθηκε από την ετήσια γενική συνέλευση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και διανεμήθηκε πόσο ύψους € 2.785.000,00 ή € 0,1114 ανά 

μετοχή (2014: € 2.474.993,09 ή € 0,0989 ανά μετοχή). Το μέρισμα υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου με τον αναλογούντα συντελεστή που προβλέπει η φορολογία 

εισοδήματος. Το μέρισμα της χρήσης 2015 καταβλήθηκε την 22η Ιουλίου 2016. 

Πρόταση διανομής μερίσματος της χρήσης 2016 έγινε την 16η Φεβρουαρίου 2017. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη διανομή μερίσματος για την χρήση 

2016 ύψους € 2.230.000,00 ή € 0,0892 ανά μετοχή.  

Τέλος, τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της 

χρήσης που αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των 

κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα βασικά κέρδη ανά 

μετοχή  για το 2016 ήταν 0,2680€. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές 

ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών 

κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΠ Α.Ε. 

5.1 Γενικά 

Για την αποτίμηση του ΟΛΠ θα πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε το κόστος 

των Ιδίων Κεφαλαίων και το κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων ώστε να υπολογιστεί 

το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC). Στην συνέχεια, θα υπολογίσουμε 

τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές και εν τέλει θα γίνει η αποτίμηση βάσει ταμειακών 

ροών. 

5.2 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC) 

 Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμοποιήσουμε 

το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων CAPM. 

re = RF + β (RM – RF) [5.1] 

Όπου:  RF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο  

RΜ = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

RM - RF = η αμοιβή κινδύνου της αγοράς (market risk premium) 

β = το beta της μετοχής 

β(RM - RF) = η αμοιβή κινδύνου της μετοχής της επιχείρησης 

Για να υπολογίσουμε το CAPM βρίσκουμε το μέσο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο RF = 

5,43% 43. 

H αμοιβή κινδύνου της αγοράς (RM – RF) ή αλλιώς ασφάλιστρο κινδύνου 

είναι 10,7%44. Τέλος ο συντελεστής β ή το beta της μετοχής είναι 0,8145 και η αμοιβή 

κινδύνου της μετοχής είναι ίση με 8,66%. 

Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα προαναφερθέντα είναι re= 14,09% 

 

                                                 
43  http://countryeconomy.com/countries/greece (προσπελάστηκε στις 01/07/2017) 
44 http://www.market-risk-premia.com/gr (προσπελάστηκε στις 01/07/2017) 
45 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=OLPr.AT (προσπελάστηκε στις 

01/07/2017) 

http://countryeconomy.com/countries/greece
http://www.market-risk-premia.com/gr
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=OLPr.AT
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 Για τον υπολογισμό του κόστους των δανειακών κεφαλαίων του ΟΛΠ 

υπολογίζουμε τον παρακάτω τύπο: 

𝑟𝑑 =
𝛵ό𝜅𝜊𝜄

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇𝜊𝜍+𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇𝜊𝜍 𝛥𝛼𝜈 𝜄𝜎𝜇ό𝜍
 [5.2] 

 

Το κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων είναι rd = 2,355 % 

Για τον υπολογισμό του WACC θα επιλέξουμε ως συστατικά στοιχεία το 

μέσο ποσοστό ιδίων και ξένων κεφαλαίων από τους ισολογισμούς των τελευταίων 

πέντε χρήσεων 2012-2016. Το μέσο ποσοστό φόρων των ίδιων χρήσεων είναι 29%.  

 

𝛭έ𝜎𝜊 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛫+𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋.
 [5.3] 

Από τα στοιχεία του ισολογισμού υπολογίζοντας τον παραπάνω τύπο συμπεραίνουμε 

ότι το μέσο ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων είναι 49,8% 

 

𝛭έ𝜎𝜊 𝜋𝜊𝜎𝜊𝜎𝜏ό 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛫+𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋.
 [5.4] 

Κάνοντας τους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι το μέσο ποσοστό Δανειακών 

Κεφαλαίων είναι 50,2% αν και το 2015-2016 με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ 

βελτιώνεται η εικόνα της επιχείρησης. 

Το WACC αποτελεί το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης (rate of return) που 

απαιτείται για την προεξόφληση των ταμειακών ροών που θα δημιουργηθούν από τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, και το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ίσο με το κόστος χρηματοδότησής τους. Κάνοντας αντικατάσταση στον παρακάτω 

τύπο βρίσκουμε ότι WACC = 7,85% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝑒 +

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
×𝑘𝑑(1 − 𝑇𝑎𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑒)[5.5] 
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5.3 Προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές 

 Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων ταμειακών ροών χρειαζόμαστε τον 

ρυθμό ανάπτυξης (g), τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΚΠΦΤ), την φορολογία, τις 

αποσβέσεις, την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης (ΔNWC), το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου (WACC) και τα έξοδα για επενδύσεις (CAPEX). 

 Θα υποθέσουμε ότι η προσδοκώμενη σταθερή αύξηση των FCF στα επόμενα 

έτη είναι 5%. Με βάση τη σταθερά αυτή θα υπολογίσουμε τα ΚΠΦΤ, τις αποσβέσεις, 

τη ΔΝWC, το CAPEX και θα παρατηρήσουμε κατά πόσο επηρεάζει τα στοιχεία αυτά. 

Το 5% επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του επιχειρησιακού προγράμματος 

2014-201846 του ΟΛΠ, για τις επιχειρηματικές μονάδες αυτού (ΣΕΜΠΟ Προβλήτας 

Ι, κρουαζιέρα, car terminal, ακτοπλοΐα). Ο ρυθμός αύξησης αυτός θα παραμείνει 

σταθερός 5% στο διηνεκές. Εν αντιθέσει, ο φορολογικός συντελεστής δεν 

επηρεάζεται από τον  ρυθμό ανάπτυξης και θα θεωρήσουμε ότι θα παραμείνει στο 

29%. 

Πίνακας 5: Υποθέσεις για προβλεπόμενες ταμειακές ροές 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ 5% 5% 5% 5% 5% 

Φορολογικός 

Συντελεστής 
29% 29% 29% 29% 29% 

Αποσβέσεις 5% 5% 5% 5% 5% 

ΔΝWC 5% 5% 5% 5% 5% 

CAPEX 5% 5% 5% 5% 5% 

WACC 7,85% 7,85% 7,85% 7,85% 7,85% 

 Πλέον με έτοιμο τον πίνακα υποθέσεων θα υπολογίσουμε τις προβλεπόμενες 

ταμειακές ροές. Παίρνοντας τα ΚΠΤΦ για την χρήση 2016 από την ετήσια 

οικονομική έκθεση, αφαιρούμε από αυτά τον φόρο πολλαπλασιάζοντας τα με το 

φορολογικό συντελεστή 29%. Στην συνέχεια, προσθέτουμε τις αποσβέσεις της 

χρήσης και τέλος αφαιρούμε την μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης έτσι ώστε να 

φτάσουμε στις λειτουργικές ταμειακές ροές. 

                                                 
46 http://www.olp.gr/el/press-releases/item/.../3334_2866b4e072cd2c854851b76602ef2c4f 

(προσπελάστηκε στις 15/06/2017) 

http://www.olp.gr/el/press-releases/item/.../3334_2866b4e072cd2c854851b76602ef2c4f
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 Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών αφαιρούμε από τις 

λειτουργικές ροές τα έξοδα επένδυσης. Στον πίνακα παρακάτω βλέπουμε τις 

προβλεπόμενες ταμειακές ροές του 2016 και της επόμενης πενταετίας. 

Πίνακας 6: Υπολογισμός Λειτουργικών και Ελεύθερων ταμειακών ροών 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ 24.656.579,04 25.889.407,99 27.183.878,39 28.543.072,31 29.970.225,93 31.468.737,22 

(-)Φόρος 7.150.407,92 7.507.928,32 7.883.324,73 8.277.490,97 8.691.365,52 9.125.933,79 

(+)Αποσβέσεις 14.035.112,24 14.736.867,85 15.473.711,24 16.247.396,81 17.059.766,65 17.912.754,98 

(-)ΔΝWC 19.474.233,97 20.447.945,67 21.470.342,95 22.543.860,10 23.671.053,10 24.854.605,76 

Λειτουργικές 

12.067.049,39 12.670.401,86 13.303.921,95 13.969.118,05 14.667.573,95 15.400.952,65 
Ταμειακές 

Ροές 

(-) CAPEX 
1.161.439,87 1.219.511,86 1.280.487,46 1.344.511,83 1.411.737,42 1.482.324,29 

Ελεύθερες 

10.905.609,52 11.450.890,00 12.023.434,49 12.624.606,22 13.255.836,53 13.918.628,36 

Ταμειακές 

Ροές 

 Η διαφορά μεταξύ των λειτουργικών και ελεύθερων ταμειακών ροών είναι τα 

έξοδα για επενδύσεις του ΟΛΠ. Στην πράξη οι ελεύθερες ταμειακές ροές δείχνουν 

την ικανότητα της επιχείρησης να παράξει μετρητά αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό 

που είναι απαραίτητο για τυχόν επέκταση του ενεργητικού. 

5.4 Αποτίμηση βάσει Λειτουργικών Ταμειακών Ροών 

 Για την αποτίμηση βάσει λειτουργικών ταμειακών ροών θα υπολογίσουμε 

αρχικά την συνολική αξία του ΟΛΠ με τον παρακάτω τύπο: 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔
 [5.6] 

Όπου: FCFF1= Λειτουργική ροή του 2017 

Συνεπώς η συνολικά αξία του ΟΛΠ είναι € 443.612.149,5. 
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Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η αξία του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ με τη 

χρήση του τύπου: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐷𝑒𝑝𝑡[5.7] 

Άρα η αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι € 368.452.204,50. 

Διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών 

δηλαδή 25.000.000 θα βρούμε την αξία της μετοχής βάσει λειτουργικών ροών το 

2017, η οποία είναι € 14,738. Η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής βάσει της 

αποτίμησης είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή της, η οποία είναι  € 15,43047. Η 

μετοχή του ΟΛΠ είναι υπερτιμημένη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9F%CE%9B%CE%A0 (προσπελάστηκε στις 

01/07/2017) 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%9F%CE%9B%CE%A0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η συμμετοχή της COSCO στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ αναμένεται να 

συμβάλλει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών ανόδου της ελληνικής 

οικονομίας. Επιπλέον θα έχει και μια θετική συμβολή, αν και σε μικρότερη έκταση, 

στην προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής και τη μείωση του δημόσιου χρέους. 

Η άνοδος του ΑΕΠ θα προέλθει από το συμβατικά υποχρεωτικό επενδυτικό 

πρόγραμμα της COSCO ύψους 293 εκατ. ευρώ, αλλά και τις λοιπές επενδύσεις που 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεσοπρόθεσμα. Επιπλέον, σημαντική ενίσχυση 

στην άνοδο του ΑΕΠ θα προέλθει από την δημιουργία πρόσθετων εισοδημάτων 

(επιχειρηματικών, αλλά και μισθών) από τη λειτουργία του λιμένα, αλλά και την 

άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών.  

Πρώτο στη Μεσόγειο το 2019 επιθυμεί η Cosco να καταστήσει το λιμάνι του 

Πειραιά. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ και οι δυνατότητες που έχει το λιμάνι 

θα το ανεβάσουν από την τρίτη θέση που είναι αυτή την στιγμή στη Μεσόγειο και 

38ο στον κόσμο. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική 

οικονομία είναι η ανεπάρκεια των εγχωρίων αποταμιεύσεων για τη στήριξη ενός 

επενδυτικού προγράμματος που θα εξασφαλίζει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανόδου και 

παράλληλα θα ικανοποιεί τους φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί 

στο πρόγραμμα προσαρμογής που ακολουθείται. Το πρόβλημα επιτείνει η αδυναμία 

του τραπεζικού συστήματος να παίξει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο και να 

ενισχύσει τη διαδικασία αποταμιεύσεων επενδύσεων. Η εισροή πόρων από το 

εξωτερικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση και μόνη λύση για την αναπτυξιακή πορεία 

της χώρας και την οριστική της έξοδο από την κρίση. Επομένως, εκείνο που 

απαιτείται τώρα, είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας ώστε να καταστεί ένας 

ασφαλής επενδυτικός προορισμός και να προσελκυστούν οι απαραίτητοι πόροι. 

 Η παραχώρηση του 51% των μετοχών του ΟΛΠ στην COSCO και 

ακολούθως του 16% και στη συνέχεια η ανάπτυξη του λιμένα Πειραιώς μπορεί να 

παίξει καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα στις 

διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και ελκυστικός επενδυτικός πόλος. 
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Η ανάπτυξη του λιμένα Πειραιώς και η δημιουργία ενός κέντρου διεθνούς 

εμβέλειας για το διαμετακομιστικό εμπόριο αλλά και για τον τουρισμό και την 

κρουαζιέρα αναμένεται να έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις στην εγχώρια 

οικονομία και κοινωνία μέσω των αμέσων επενδυτικών επιδράσεων αλλά και των 

συνεργειών και των λοιπών καθετοποιημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 

θα αναπτυχθούν. 

Η αποτίμηση της αξίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά βάσει της μελέτης 

που προηγήθηκε μας έδειξε ότι η μετοχή του είναι υπερτιμημένη. Η δυναμική αυτού 

το λιμανιού είναι καίριας σημασίας για την εθνική οικονομία και τα οφέλη θα φανούν 

τα επόμενα χρόνια. Είναι βέβαιο ότι αν κάναμε την ίδια μελέτη σε μία πενταετία, τα 

αποτελέσματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά διότι τώρα ο ΟΛΠ βρίσκεται σε 

μεταβατικό στάδιο και οι Κινέζοι  δείχνουν αποφασισμένοι να μεγαλουργήσουν στον 

Ελληνικό λιμενικό χώρο.  
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