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Περίληψη  

 

Η αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας είναι τεχνική που εφαρμόζεται από τους επενδυτές 

καθώς επίσης και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Σκοπός της αποτίμησης είναι η εξαγωγή 

συμπεράσματος για τη συνολική αξία της επιχείρησης. Για να προκύψει αυτό η αποτίμηση 

βασίζεται σε κάποιο αντιπροσωπευτικό για την πορεία της εταιρίας μέγεθος. Μια 

διαδεδομένη μέθοδος, η οποία επιλέχθηκε προς εφαρμογή για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας, είναι αυτή που βασίζεται στο μέγεθος των Ταμιακών Ροών και συγκεκριμένα στην 

προεξόφληση των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου καθιστά 

απαραίτητη την πραγματοποίηση προβλέψεων για τα συστατικά μέρη των Ελεύθερων 

Ταμιακών Ροών. Για το λόγο αυτό έχει πραγματοποιηθεί μελέτη του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας και χρηματοοικονομική ανάλυση αυτής για πέντε 

έτη. 

Στην εργασία αυτή επιλέχθηκε ο όμιλος Folli Follie, για τον οποίο πραγματοποιήθηκε 

στρατηγική ανάλυση περιβάλλοντος και χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

μεγεθών για την πενταετία 2012-2016, από τις οποίες προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για 

την πορεία και αναμενόμενη εξέλιξη του ομίλου στο μέλλον. Η εφαρμογή της μεθόδου 

κατέληξε ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της εταιρίας είναι υποτιμημένη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Δομή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την αποτίμηση της αξίας του ομίλου εταιριών Folli Follie 

Α.Ε. με τη μέθοδο προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών. Η εργασία περιλαμβάνει 

πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο, δίνονται βασικές πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο 

της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για τον υπό 

εξέταση όμιλο, τη δραστηριότητά του καθώς επίσης και την πορεία του κλάδου στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται στρατηγική ανάλυση για τη Folli Follie 

μέσω της SWOT και της PEST ανάλυσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται χρηματοοικονομική 

ανάλυση για την πενταετία 2012-2016 μέσω οριζόντιας ανάλυσης, κάθετης ανάλυσης και 

μελέτης των βασικών αριθμοδεικτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, γίνεται εφαρμογή της μεθόδου 

αποτίμησης της αξίας του ομίλου με την προαναφερθείσα μέθοδο. Στο τέλος της εργασίας, 

παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συνολική μελέτη. 

Επιπλέον, παρέχεται η λίστα των βιβλιογραφικών πηγών καθώς επίσης και το Παράρτημα με 

τις επίσημες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για την πενταετία 2012-2016. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή της μεθόδου προεξόφλησης των Ελεύθερων 

Ταμιακών Ροών μιας ελληνικής εταιρίας, του ομίλου Folli Follie που δραστηριοποιείται στον 

κλάδο των κοσμημάτων. Με τη βοήθεια στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης για 

την πενταετία 2012-2016, θα συγκεντρωθούν οι βασικές πληροφορίες για την κατάσταση και 

αναμενόμενη πορεία του ομίλου τα προσεχή έτη, οι οποίες θα συμβάλουν στην καλύτερη 

εφαρμογή και κατανόηση των αποτελεσμάτων της αποτίμησης της αξίας του ομίλου μέσω 

της προαναφερθείσας μεθόδου. 

 

1.3 Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την αποτίμηση της αξίας της Folli Follie απαιτεί την εκτίμηση 

μελλοντικών μεγεθών, όπως οι Ίδιες ή Ελεύθερες Ταμιακές Ροές μέσω του ρυθμού 

μεγέθυνσης αυτών διαχρονικά σε κάποιο προσεχές διάστημα και κατόπιν στο διηνεκές. Για 

τις ανάγκες της εργασίας και τις απαιτήσεις της μεθόδου αυτής, επιλέχθηκε ως προσεχές 
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διάστημα η πενταετία 2017-2021, ενώ μετά το 2021 θεωρείται ότι οι Ελεύθερες Ταμιακές 

Ροές θα αυξάνονται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση 

του ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές θα βασιστεί στην εικόνα που σχηματίστηκε από τη 

στρατηγική και χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 

μοντέλο των δυο σταδίων ανάπτυξης, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στην εργασία αυτή. 

Έπειτα, η μέθοδος εφαρμόζεται ώστε να αποτιμήσει την αξία του ομίλου και κατόπιν την 

υπολογιζόμενη αξία ανά μετοχή. 

 

1.4 Συλλογή δεδομένων 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν επίσημες βιβλιογραφικές πηγές, 

όπως βιβλία και δημοσιευμένα ακαδημαϊκά άρθρα, ώστε να υποστηρίξουν τη βιβλιογραφική-

θεωρητική επισκόπηση του περιεχομένου. Επιπλέον, η εφαρμογή τόσο των τεχνικών της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης όσο και η εφαρμογή της επιλεχθείσας μεθόδου των  

Ελεύθερων Ταμιακών Ροών προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών από τις επίσημες 

οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Folli Follie. Αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα, ενώ 

σχετικός πίνακας με τα απαραίτητα μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς 

παρατίθενται εντός της εργασίας. 

 

1.5 Περιορισμοί της έρευνας 

Η αποτίμηση της αξίας της εταιρίας μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. Στην εργασία 

αυτή επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε μία μόνο μέθοδος, αυτή της προεξόφλησης των 

Ελεύθερων Ταμιακών Ροών για το διάστημα 2017-2021 (στάδιο 1) και έκτοτε στο διηνεκές 

(στάδιο 2). Προτείνεται η εφαρμογή τόσο της ίδιας μεθόδου για διάστημα μεγαλύτερο της 

πενταετίας στο πρώτο στάδιο, όσο και η εφαρμογή μιας δεύτερης μεθόδου αποτίμησης ώστε 

να εξαχθούν αντικειμενικά συμπεράσματα για την αξία της υπό μελέτης εταιρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOLLI-FOLLIE 

 

2.1 Περιγραφή της εταιρίας 

Η Folli Follie είναι ένα διεθνές lifestyle fashion brand που σχεδιάζει, κατασκευάζει και 

διανέμει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ μόδας. Η Folli Follie δημιουργεί μόδα σε 30 

χώρες με περισσότερα από 650 σημεία πώλησης. 

Ιδρύθηκε το 1982 από τον κ. Δημήτρη Κουτσολιούτσο, πρόεδρο της Folli Follie, και τη 

σύζυγό του Καίτη με τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας. Το 1997 

η εταιρία εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Διεθνής παρουσία 

Την εμφάνιση της Folli Follie στην απαιτητική ελληνική αγορά κοσμημάτων διαδέχτηκε μια 

ανεπανάληπτη επιτυχία που ώθησε τους ιδιοκτήτες να διευρύνουν τις κατηγορίες προϊόντων 

της εταιρίας και στη συνέχεια να επιδιώξουν την επέκτασή της στις χώρες του εξωτερικού. 

Μόνο στην Ιαπωνία και την Κίνα η Folli Follie αριθμεί σήμερα περισσότερα από 70 και 250 

σημεία πώλησης αντίστοιχα, ενώ συνολικά δραστηριοποιείται σε 30 χώρες με περισσότερα 

από 650 σημεία πώλησης διεθνώς και παρουσία στους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους των 

πιο κοσμοπολίτικων πόλεων του κόσμου: Λονδίνο (Oxford Street, Regent Street), Χονγκ 

Κονγκ (Central), Νέα Υόρκη (Madison Avenue), Ντουμπάι, Αθήνα, Πεκίνο, Σαγκάη, Σεούλ, 

Χονολουλού. Πέρα από τα ομώνυμα καταστήματα σε σημεία στρατηγικής σημασίας, τα 

προϊόντα της Folli Follie διατίθενται και σε γνωστά πολυκαταστήματα (shop-in-shop) ανά 

τον κόσμο, όπως τα Isetan και Takashimaya στην Ιαπωνία, τα Lotte και Hyundai στην Κορέα 

και τα ΕΙ Corte Ingles στην Ισπανία. Η Folli Follie κατέχει τον άμεσο έλεγχο του διεθνούς 

δικτύου διανομής από την παραγωγή έως τη λιανική πώληση, εδραιώνοντας με αυτό τον 

τρόπο άμεση επικοινωνία με τους καταναλωτές σε μια να ανταποκρίνεται στις συνεχείς 

ανάγκες και απαιτήσεις τους (Δικτυακός τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-

history.html). 

Επιπλέον, η Folli Follie διαθέτει μια πολύ ισχυρή παρουσία στο χώρο του travel retail με 

σημεία πώλησης σε αναρίθμητα duty free αεροδρομίων ανά τον κόσμο όπως του Πεκίνου, 

του Χονγκ Κονγκ, της Σεούλ, της Αθήνας, του Βανκούβερ, της Ταϊπέι, της Χαβάη, του 

Γκουάμ μεταξύ άλλων, ενώ τα προϊόντα της διατίθεται επίσης στις πτήσεις των κυριότερων 

αεροπορικών εταιριών, όπως των China Airlines, EVA Airlines, Cathay Pacific, Air China, 
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China Eastern, Qantas, ANA Airlines, Korean Airlines, Qatar Airways, United Airlines, 

Etihad Airways κ.ά. Η εξάπλωση της μάρκας Folli Follie ενισχύθηκε κατόπιν της πλήρους 

απόκτησης των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ) το 2006. Το 2014 η Folli Follie 

παρουσίασε το flagship κατάστημά της στο Haitang Bay, Hainan Island, της Κίνας, που 

αποτελεί το μεγαλύτερο duty free εμπορικό κέντρο στον κόσμο (Δικτυακός τόπος 

http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

Τέλος σε ότι αφορά την Ελλάδα η Folli Follie διαθέτει περισσότερα από 30 σημεία πώλησης, 

,μεταξύ των οποίων καταστήματα στην Αθήνα και την περιφέρεια, σε εμπορικά κέντρα όπως 

το The Mall Athens, το Athens Heart και το Athens Metro Mall, shop-in-shop σε 

πολυκαταστήματα όπως το Attica, το Attica Golden Hall και το Notos Galleries, ενώ έχει 

παρουσία και στα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ανά την Ελλάδα (Δικτυακός τόπος 

http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

 

2.2 Ιστορική αναδρομή 

Η ιστορία της Folli Follie ξεκίνησε το 1982 όπου ιδρύθηκε από τον κ. Δημήτρη 

Κουτσολιούτσο και τη σύζυγό του Καίτη. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 

πρώτου καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια, το 1992 εισέρχεται στην 

εταιρία ο υιός των ιδρυτών κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, ο οποίος σήμερα είναι και 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Folli Follie. Τα επόμενα τρία έτη γίνεται το λανσάρισμα 

της συλλογής γυναικείων ρολογιών και αξεσουάρ Folli Follie καθώς επίσης και η είσοδος 

στην Ιαπωνία και τα εγκαίνια καταστημάτων σε Νέα Υόρκη, Χαβάη, Γκουάμ. Το 1997 η 

εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ακολουθεί η είσοδος σε 

στρατηγικές αγορές της Ασίας. Την επόμενη χρονιά θυγατρικές και σε Γαλλία και Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το 2000 αποκτά το 40% του δικτύου διανομής στην Ιαπωνία. Το 2002 εισέρχεται 

σε Κίνα, Ισπανία και στο χώρο των αερογραμμών, ενώ το 2003 αγοράζει το 20% των 

Ελληνικών Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών (ΚΑΕ). Η συμμετοχή στα ΚΑΕ το 2006 

αυξάνεται σε 52,28% και ακολουθεί η εξαγορά της εταιρίας Links of London στην Αθήνα. 

Μια σημαντική χρονιά στην πορεία της   Folli Follie είναι το 2010 καθώς δημιουργείται ο 

Όμιλος FOLLI FOLLIE GROUP κατόπιν συγχώνευσης τριών εταιριών (Folli Follie, Hellenic 

Duty Free Shops και Elmec Sport). To 2011 ο όμιλος Fosun International αποκτά μερίδιο 

9.5% στον Όμιλο Folli Follie μέσω μετοχικής αύξησης. Επιπλέον το 2011, ο Όμιλος 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FOLLI – FOLLIE Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

13 
 

δημιουργεί ένα νέο κανάλι Beauty & Cosmetics, το οποίο αναλαμβάνει την αποκλειστική 

διανομή και αντιπροσώπευση των αρωμάτων της PROCTER & GAMBLE PRESTIGE στην 

Ελλάδα. Ο Όμιλος ξεκίνησε τη λειτουργία του πολυκαταστήματος attica στη Θεσσαλονίκη. 

Υπεγράφη η παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο της διαχείρισης της μαρίνας της 

Μυτιλήνης για 40 χρόνια, στην κοινοπραξία του Ομίλου της Τουρκικής Setur Servis Turistik 

A.S. Τον Οκτώβριο, ο Όμιλος ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει συμφωνία για πώληση του 

51% του κλάδου της ταξιδιωτικής λιανικής στην ελβετική Dufry AG. Τον Απρίλιο του 2013 

ολοκληρώνεται η πώληση του 51% του κλάδου της ταξιδιωτικής λιανικής στην ελβετική 

Dufry AG. Το Δεκέμβριο ανακοινώνεται η πώληση και του υπόλοιπου 49% του κλάδου στην 

Dufry AG και ο Όμιλος  Folli Follie εισέρχεται ως στρατηγικός επενδυτής στην Dufry. 

Κλείνοντας, το 2014 ο Όμιλος Folli Follie ανακοινώνει την ανάληψη του αποκλειστικού 

δικαιώματος διανομής πωλήσεων χονδρικής και λιανικής για τον οίκο Juicy Couture σε όλη 

την Ηπειρωτική Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Κύπρο (Δικτυακός τόπος 

http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

 

 

2.3 Δραστηριοποίηση 

Η Folli Follie καθιερώθηκε ως πραγματική πρωτοπόρος στην αγορά όταν παρουσίασε μεταξύ 

των πρώτων συλλογών της, μοναδικές δημιουργίες κοσμημάτων φτιαγμένες από ασήμι και 

χρυσό 18 καρατίων και γυαλί Murano. Στη συνέχεια παρουσίασε ολοκληρωμένες συλλογές 

κοσμημάτων από ατσάλι σε επάργυρο και επίχρυσο συνδυασμένο με διαμάντια μια τάση που 

ακολούθησαν αργότερα πολλοί. Ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται (ασήμι, ατσάλι, 

bronze, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι) και σε ένα εύρος τιμών που καλύπτει όλες τις 

ανάγκες, η Folli Follie προσφέρει μια ασύγκριτη γκάμα προϊόντων για τη δημιουργία ενός 

ξεχωριστού στυλ (Δικτυακός τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

Τις σειρές κοσμημάτων και ρολογιών της Folli Follie συμπληρώνουν τα αξεσουάρ μόδας 

όπως τσάντες, μικρά δερμάτινα αντικείμενα, ζώνες, εσάρπες και γυαλιά ηλίου. Τα ειδικά 

σχεδιασμένα κομμάτια διευρύνουν διευρύνουν την ταυτότητα της εταιρίας κι έχουν σήμερα 

αναγνωριστεί ανάμεσα στα πλέον επώνυμα αξεσουάρ. Η σχεδιαστική ομάδα της Folli Follie 

δουλεύει συνεχώς αξιοποιώντας εμβληματικά μοτίφ και μετατρέποντάς τα σε μοναδικά 

σχέδια για όλη την γκάμα προϊόντων  Folli Follie, ακολουθώντας πάντα άψογο στιλ. Η 
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ιστορία του εμβληματικού μοτίφ επιβεβαιώνει τη διορατικότητα της σχεδιαστικής ομάδας της 

Folli Follie. Τα τελευταία χρόνια ο καταναλωτής της Folli Follie ακολουθεί το συναρπαστικό 

ταξίδι εμβληματικών μοτίφ, όπως του Heart4Heart και του Santorini Flower, ξεκινώντας από 

κολιέ και καταλήγοντας σε συλλογή ρολογιών, ολοκληρωμένη συλλογή κοσμημάτων και 

αξεσουάρ (Δικτυακός τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

Η Folli Follie παρουσιάζει συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ κατά τη διάρκεια 

του χρόνου. Όλες οι συλλογές εμπλουτίζονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς με special 

promo-tions και νέες δημιουργικές προτάσεις. Η έμπειρη σχεδιαστική ομάδα της εταιρίας 

αποτελείται μεταξύ άλλων από Ιταλούς, Ελβετούς, Βρετανούς, Κινέζους και Έλληνες 

κορυφαίους σχεδιαστές, που συνεργάζονται για την παρουσίαση των ολοκληρωμένων 

συλλογών κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ. Εξέχουσα θέση στη συλλογή κατέχει η Kk 

Collection, η οποία περιλαμβάνει μοναδικά, ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια, υπό την επίβλεψη 

της κας Καίτης Κουτσολιούτσου. Στόχος των σχεδιαστών είναι όχι μόνο να διατηρούν έναν 

προσανατολισμό που ακολουθεί τις κυρίαρχες τάσεις της μόδας, αλλά και να τις 

διαμορφώνουν μεταφράζοντας τη μόδα στην καθημερινότητα και προσφέροντας ιδιαίτερες, 

χαρακτηριστικές προτάσεις με τη σφραγίδα της Folli Follie (Δικτυακός τόπος 

http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 

Επιπλέον η έμφαση που δίνεται στον ξεχωριστό σχεδιασμό δεν περιορίζεται μόνο στα 

προϊόντα, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους τομείς που συνθέτουν το image της εταιρίας, 

όπως η διακόσμηση των καταστημάτων, η παρουσίαση των προϊόντων, η συσκευασία, το 

προωθητικό υλικό και φυσικά η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Έτσι η 

καλλιτεχνική ομάδα της εταιρίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Branding, Μάρκετινγκ και 

Δημοσίων Σχέσεων επιμελούνται τον « κόσμο της Folli Follie », εξασφαλίζοντας την 

ομογενή, χαρακτηριστική εικόνα της εταιρίας ανάμεσα σε όλα της τα καταστήματα και 

προϊόντα, καθιστώντας τα άμεσα αναγνωρίσιμα από τον παγκόσμιο καταναλωτή (Δικτυακός 

τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/history/our-history.html). 
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2.4 Πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τη FOLLI FOLLIE 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη της Folli Follie προσδιορίζεται από τις δεσμεύσεις της 

διοίκησης έναντι των εργαζομένων, των μετόχων, των πελατών, των προμηθευτών αλλά και 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη (stakeholders) αποτελούν 

κατά μια ευρύτερη έννοια, την οικογένεια μέσα στην οποία η Folli Follie αναπτύσσεται, 

λειτουργώντας με υπευθυνότητα και σεβασμό. 

Ο τομέας του Πολιτισμού είναι κάτι που χαρακτηρίζει την κοινωνική προσφορά της Folli 

Follie. Η στενή συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς που προάγουν τον 

πολιτισμό και την τέχνη θεωρείται πράξη μείζονος κοινωνικής και εθνικής σημασίας, καθώς 

με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διαφυλάσσεται η πολύτιμη κληρονομιά του τόπου, αλλά 

υποστηρίζεται η προσπάθεια των καλλιτεχνών. Στο παρελθόν η  Folli Follie έχει χορηγήσει 

πολιτιστικά γεγονότα όπως το θέατρο Καμπούκι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τη 

συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου στο Μουσείο Μπενάκη της Αθήνας. Φυσικά, η 

φιλοσοφία της γύρω από τον πολιτισμό και τις τέχνες εφαρμόζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τον Οκτώβριο 2005 η Folli Follie είχε την τιμή να υποστηρίξει τη μεγάλη Ελληνίδα 

καλλιτέχνιδα και Πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNESCO, κα Νανά Μούσχουρη, στην 

αποχαιρετιστήρια συναυλία της στο Χονγκ Κονγκ. Το Μάιο 2007, στα πλαίσια της επίσημης 

επίσκεψης της Υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρας Μπακογιάννη στην Κίνα, η Folli Follie 

χορήγησε τη μια και μοναδική συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στην απαγορευμένη 

πόλη του Πεκίνου. Η Folli Follie υπήρξε χορηγός της έκθεσης ˝Sensitivity Questioned ̏ που 

φιλοξενήθηκε στη γκαλερί Ιλεάνα Τούντα στην Αθήνα το 2010, ενώ η Folli Follie τίμησε την 

Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών – πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2010- δίνοντας το όνομα ˝Water 

Champ ̏ σε ένα sports ρολόι που στη συνέχεια έγινε παγκόσμιο best-seller. Το 2012 η Folli 

Follie υποστήριξε το ˝Spetses Classic Yacht Race 2012 ̏ , αναδεικνύοντας κλασσικά σκάφη 

και παραδοσιακά καΐκια, με φόντο το όμορφο νησί των Σπετσών, όπου γυρίστηκε η καμπάνια 

˝Crazy for Greece  ̏ της Folli Follie. Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία ΕΚΕ, για την οποία η 

εταιρία είναι υπερήφανη είναι η υποστήριξη της Ελληνικής Αποστολής στους 10ους 

Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες Special Olympics στην πόλη Chang στην Κορέα 

(Δικτυακός τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/eταιρική-κοινωνική-ευθύνη.html). 

Οι δραστηριότητες της Folli Follie επεκτείνονται και σε μακροχρόνιες πρωτοβουλίες 

φιλανθρωπικού περιεχομένου σε ολόκληρη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες σχολείων, 

μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανισμών που σχετίζονται με τα 
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παιδιά, το πιο τρυφερό κομμάτι της κοινωνίας μας. Σε ότι αφορά στον υπόλοιπο κόσμο, η 

Folli Follie αναλαμβάνει χορηγίες για διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς αφιερωμένους 

στην κοινωνική πρόνοια, όπως το Αντικαρκινικό Ίδρυμα στο Χονγκ Κονγκ, μέσω της 

καμπάνιας ˝Pink Revolution ̏ , της οποίας η Folli Follie είναι κύριος χορηγός τα τελευταία 

χρόνια. Το φθινόπωρο του 2009 η Folli Follie σχεδίασε για την Ελλάδα και το εξωτερικό δυο 

συλλεκτικά βραχιόλια σε συνεργασία με την κορυφαία μη κυβερνητική οργάνωση Save the 

Children, μέρος από τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν για την ενίσχυση των αξιόλογων 

δραστηριοτήτων της. Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη η Folli Follie, υποστήριξε 

για Τρίτη συνεχή χρονιά τους σκοπούς του οργανισμού ˝SOS  ̏ , μέσω μιας ειδικά 

σχεδιασμένης συλλεκτικής έκδοσης, μέρος από τις πωλήσεις της οποίας προσφέρθηκαν στο 

διεθνή οργανισμό ˝SOS  ̏ . Ακόμη, η εταιρία κάνει δωρεές σε οργανισμούς που ασχολούνται 

με τη φροντίδα και προστασία των παιδιών, όπως το ίδρυμα ˝Smile Angel  ̏στην Κίνα. Κατά 

το έτος 2011, η Folli Follie υποστήριξε με το άνοιγμα καταστημάτων στη Νέα Υόρκη το μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό ˝The Art of Elysium  ̏ . Το 2012 η  Folli Follie στην Αγγλία 

υποστήριξε το ˝Kids Company ̏ , έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει πρακτική, 

συναισθηματική και εκπαιδευτική υποστήριξη σε παιδιά που το έχουν ανάγκη. Αξιοποιώντας 

το χρώμα του λογοτύπου, η Folli Follie σχεδίασε ειδικά για αυτή την ενέργεια, μια limited 

edition συλλογή Heart4heart, με ρολόγια, κολιέ και βραχιόλια (Δικτυακός τόπος 

http://www.follifollie.com/gr-el/eταιρική-κοινωνική-ευθύνη.html). 

Επιπλέον, η Folli Follie συνεχίζει να επιδεικνύει την ευαισθησία της σε θέματα κοινωνικής 

αλληλεγγύης που δεν αφορούν επαγγελματικές ενέργειες αλλά ζητήματα που η εταιρία 

αισθάνεται τη μεγάλη ευθύνη να φέρει στην προσοχή του κοινού. Το Μάιο 2008, η εταιρία 

διοργάνωσε ένα μεγάλο Charity Sale στο Χονγκ Κονγκ για να υποστηρίξει τα θύματα του 

σεισμού στην επαρχία Σιτσουάν. Η ανταπόκριση υπήρξε θερμή και όλες οι εισπράξεις από τις 

πωλήσεις της τριήμερης αυτής φιλανθρωπικής ενέργειας διατέθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό 

του Χονγκ Κονγκ για την ανακούφιση των πληγέντων. Τον Ιούνιο 2008, ένα χρόνο μετά τις 

καταστροφικές φωτιές στη Δυτική Πελοπόννησο, που είχαν κοστίσει ανθρώπινες ζωές και 

είχαν καταστρέψει τεράστιες δασικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές, η εταιρία 

παρέδωσε στην Κοινότητα Αρτέμιδας του Δήμου Ζαχάρως στην Ηλεία έξι έργα συνολικού 

ύψους περίπου 1,000,000 €. Τέλος, το 2011 η Folli Follie πρόσφερε 10% από τις παγκόσμιες 

πωλήσεις ολόκληρης της συλλογής Heart4Heart για να υποστηρίξει τους σκοπούς του 

Ιαπωνικού Red Cross (Δικτυακός τόπος http://www.follifollie.com/gr-el/eταιρική-κοινωνική-

ευθύνη.html). 
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2.5 Κλάδος κοσμημάτων στην Ελλάδα 

Η οικονομική κρίση, το μειωμένο εισόδημα και η αρνητική ψυχολογία των καταναλωτών 

επιβάρυναν σημαντικά τις εταιρίες του κλάδου παρασκευής και εμπορίας κοσμημάτων και 

αξεσουάρ μόδας το 2011, καθώς τα κοσμήματα και τα ρολόγια θεωρούνται από τη 

μεγαλύτερη μερίδα του κοινού ως αγαθά πολυτελείας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της 

Hellastat. 

Η μείωση της αγοράς κοσμήματος σε τιμές λιανικής το 2011 υποχώρησε κατά 35%, ενώ τα 

εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας υφίστανται υποχώρηση των εσόδων τους που φτάνει έως και 

το 80%. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η πτωτική αυτή τάση επικράτησε και το 

2012. 

Παράλληλα οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας κοσμημάτων έχουν να αντιμετωπίσουν τη 

συνεχή διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τιμή του 

χρυσού τα τελευταία χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας το 2012 περίπου στα 

$1.700/ουγγιά. 

Η φθίνουσα πορεία του κλάδου διαφαίνεται και στη διαχρονική μείωση του αριθμού των 

αργυροχρυσοχοΐων, τα οποία πλέον αριθμούν περίπου 1.500, έναντι 6.500 πριν από μερικά 

χρόνια. Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί επίσης το παράνομο εμπόριο κοσμημάτων χωρίς τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά, κυρίως από την Τουρκία, αλλά και από άλλες χώρες. Ο τομέας 

του κοσμήματος μπορεί να ενισχυθεί εφόσον υποστηριχθούν τα εγχώρια εργαστήρια 

προκειμένου να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους σε αγορές του εξωτερικού που δείχνουν 

προτίμηση στο κλασικό κόσμημα (Αμερική, Ρωσία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου 

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 93 επιχειρήσεων. Τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται παρακάτω: 

-Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιριών του δείγματος το 2011 υποχώρησε κατά 11,4% 

από το 2010 στα 216,15 εκατ. Ευρώ. Υποχώρηση εσόδων εμφάνισε το 72% των 

επιχειρήσεων, με τη μέση κάμψη να σχηματίζεται σε -19,5% (-8,7% για το σύνολο της 

οικονομίας). 
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-Σημειώνουμε ότι η ηγέτιδα Folli Follie Α.Β.Ε.Ε. δε δημοσίευσε ξεχωριστά οικονομικά 

στοιχεία μετά την απορρόφησή της από τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. και 

συνεπώς τα αποτελέσματά της δε συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Στον τομέα «Κόσμημα-

Ρολόι-Αξεσουάρ» ο Κύκλος Εργασιών της το 2011 ενισχύθηκε κατά 3,6% από το 

προηγούμενο έτος στα 493,4 εκατ. Ευρώ. 

-Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ του δείγματος το 2011 σημείωσαν κάμψη κατά 32,3%, στα 6,12 εκατ. 

Ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές αυξήθηκαν κατά 60%, φτάνοντας τα 9,50 εκατ. Ευρώ. 

-Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες, σε 35,1%. Το περιθώριο 

ΚΠΤΦΑ παρέμεινε σταθερό στο 5,3%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ έλαβε αρνητική τιμή (-1,9%) 

αφού το 54% των εταιριών του δείγματος κατέστησαν ζημιογόνες. 

-Η γενική ρευστότητα σχηματίστηκε το 2011 στο 1,67 με την άμεση ρευστότητα να 

υπολείπεται της μονάδας (0,73). 

-Ο ιδιαίτερα βραδύς ρυθμός διακίνησης των Αποθεμάτων (πάνω από 9 μήνες) οδήγησε τον 

Εμπορικό Κύκλο στις 200 ημέρες. 

-Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκε ελαφρώς σε 1,4 προς 1. 

-Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) επιδεινώθηκε σε -1,3%.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Ανάλυση SWOT 

Η τεχνική της μεθόδου αυτής διαχωρίζει το περιβάλλον της εξεταζόμενης εταιρίας σε 

εσωτερικό και εξωτερικό, με ταυτόχρονη αλλά ξεχωριστή μελέτη του καθενός εκ των δύο. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με το εσωτερικό περιβάλλον η ανάλυση επικεντρώνεται στον 

προσδιορισμό των δυνατών σημείων (δυνάμεις-strengths) που χαρακτηρίζουν την εταιρία 

αλλά και των αδύνατων σημείων (αδυναμίες-weaknesses) που αυτή έχει (Παπαδάκης, 2007).  

Αναφορικά με το εξωτερικό περιβάλλον, η ανάλυση SWOT επικεντρώνεται στον 

προσδιορισμό των ευκαιριών (opportunities) που χαρακτηρίζουν τον κλάδο, την οικονομία ή 

ακόμη και την παγκόσμια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία, ενώ ταυτόχρονα 

εκτιμά τις απειλές (threats) που ενδεχομένως δέχεται. 

Στόχος της μεθόδου είναι να δώσει σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος τις επαρκείς πληροφορίες 

με σκοπό να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη άποψη για τα πιο σημαντικά θετικά και 

αρνητικά σημεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές δίνουν στη 

διοίκηση τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τα αδύνατα σημεία και να λάβει υπόψη της τις 

απειλές που κρύβονται ώστε να τις αντιμετωπίσει μέσω των κατάλληλων στρατηγικών 

λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που υπάρχουν (Παπαδάκης, 2007).  

Μελετώντας το περιβάλλον της Folli Follie, παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT: 
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Πίνακας 3.1: Ανάλυση SWOT Folli Follie 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Δυνάμεις-Strengths 

 

 Εδραίωση της μάρκας σε Ευρώπη και Ασία μέσω των σημείων πώλησης. 

 Σημαντική εμπειρία στην Κινεζική αγορά ( 15% των πωλήσεων το 2012). 

 Καθιέρωση στην αγορά προσιτής πολυτέλειας. 

 Ελκυστικότητα στη σύνθεση των προϊόντων ( κοσμήματα και ρολόγια > 90% 

των πωλήσεων). 

 Τα Duty Free αποτελούν ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο με περιορισμένο 

κίνδυνο (αποκλειστικά ελληνικό δικαίωμα DF μέχρι το 2048)  και δημιουργία 

ισχυρών ταμιακών ροών για τη χρηματοδότηση εξαγορών. 

 

Αδυναμίες-Weaknesses 

 

 Η FF βασίζεται σε ευρύ φάσμα της συλλογής/προϊόντων και θα πρέπει να 

διατηρήσει τη δυναμική της μόδας για να κερδίσει και την πιο ασταθή 

πελατειακή βάση. 

 Το franchise της μάρκας δεν έχει παγκόσμια απήχηση και προβολή. 

 Σχετικά υψηλή έκθεση στην πιο ώριμη ιαπωνική αγορά. 

 Η εταιρική διακυβέρνηση και η οικονομική διαφάνεια έχουν περιθώρια 

βελτίωσης. 
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ευκαιρίες-Opportunities 

 

 Πιο επιθετική επέκταση στην αγορά της Κίνας μετά τη χορήγηση λιανικής 

άδειας 

 Λανσάρισμα της συλλογής για μωρά, κοινοπραξία με τη Lapin House για την 

εκμετάλλευση της νοοτροπίας του ενός παιδιού στην Κίνα. 

 Εγκατάσταση της FF στην αγορά των ΗΠΑ. 

 Η εξαγορά της Link of London προσφέρει πιθανές συνεργασίες. 

 Βελτίωση του κεφαλαίου και περαιτέρω ανάθεση μέρους της παραγωγής σε 

άλλη χώρα. 

 

Απειλές-Threats 

 

 Αύξηση του ανταγωνισμού στην Κίνα από τους τοπικούς παράγοντες. 

 Η επέκταση στις ΗΠΑ μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη εξαιτίας της δύναμης 

των τοπικών μεγάλων πολυκαταστημάτων. 

 Μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα μπορούσε να ασκήσει 

πίεση στο μικτό κέρδος. 

 Επέκταση μεγαλύτερων εταιριών στην κατηγορία της προσιτής πολυτέλειας. 

 Η συνεργασία με τα Duty Free αυξάνει την εξάρτηση από την τοπική αγορά 

καθώς και την έκθεση σε μεγάλο μέρος του τουρισμού. 
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3.2 Ανάλυση PEST 

Η ανάλυση PEST αποτελεί μια πιο λεπτομερή ανάλυση των παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μια εταιρία. Η μέθοδος αυτή συγκεντρώνει 

τους παράγοντες αυτούς σε τέσσερις βασικές κατηγορίες που αφορούν στις Πολιτικές-

Νομικές συνθήκες (Political factors), στις Οικονομικές συνθήκες (Economic factors), στις 

Κοινωνικές-Πολιτισμικές συνθήκες (Social factors) και τέλος στις Τεχνολογικές συνθήκες 

(Technological factors). Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η ουσιώδης μελέτη και διερεύνηση 

των χαρακτηριστικών που διέπουν το εξωτερικό περιβάλλον της υπό μελέτης εταιρίας ώστε 

κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να μπορεί να σχηματίσει μια εικόνα των όσων τείνουν να 

επηρεάζουν την εταιρία και γενικότερα την όλη στρατηγική της πορεία (Peng & Nunes, 

2007). 

Μελετώντας το περιβάλλον της Folli Follie, παρουσιάζεται η ανάλυση PEST: 
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Πίνακας 3.2: Ανάλυση PEST Folli Follie 

Πολιτικοί-Νομικοί παράγοντες 

 

 Στην Ελλάδα τα τελευταία έτη επικρατεί έντονη πολιτική αναστάτωση, με 

αποτέλεσμα τη συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων και πολιτικών εξελίξεων. 

 Η γραφειοκρατία για τη σύσταση εταιρίας αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία.  

 

Οικονομικοί παράγοντες 

 

 Η χρηματοπιστωτική ύφεση που χαρακτηρίζει τη χώρα καθιστά δύσκολη την 

εύρεση ρευστότητας. 

 Τα χαμηλά εισοδήματα των πολιτών είναι απαγορευτικά για αγορές 

πολύτιμων κοσμημάτων και αξεσουάρ μόδας. 

 Η απελευθέρωση των αγορών διεθνώς ενέτεινε σημαντικά τον ανταγωνισμό 

σε διεθνές επίπεδο.  

 

Κοινωνικοί-Πολιτισμικοί παράγοντες 

 

 Οι δυσμενείς προσδοκίες για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας καθιστούν 

τους αγοραστές φειδωλούς σε αγορές κοσμημάτων υψηλής τιμής. 

 Η χρήση του διαδικτύου έχει κάνει ευκολότερη τη διάδοση της μόδας, με 

αποτέλεσμα η νέα γενιά να ικανοποιείται με αξεσουάρ χαμηλότερου κόστους. 

 

Τεχνολογικοί παράγοντες 

 

 Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό σε θέματα ανάπτυξης 

πατέντων. 

 Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συστημάτων ελαχιστοποίησης του χρόνου 

κατασκευής. 
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3.3 Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter 

Προκειμένου να αναλύσει το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, ο Porter εστίασε στους 

βασικότερους πέντε παράγοντες που κατά την άποψή του επιδρούν περισσότερο στην 

επιτυχία και βιωσιμότητα της υπό μελέτης εταιρίας. Το μοντέλο του, αναλύει τη δύναμη 

(force) που κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς ενέχει για την εταιρία. Οι παράγοντες 

αυτοί αφορούν στους προμηθευτές, στους αγοραστές, στα υποκατάστατα προϊόντα, στην 

απειλή εισόδου στον κλάδο νέων εταιριών και στον ανταγωνισμό που κατά βάση καθορίζεται 

από τους προηγούμενους τέσσερις παράγοντες (Παπαδάκης, 2007). 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter 

 

 

Για τη Folli Follie, η ανάλυση του μοντέλου των 5 Δυνάμεων παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Πίνακας 3.3: Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter – Folli Follie 

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

 

Η ομάδα των προμηθευτών δεν έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη διότι υπάρχουν 

υποκατάστατα για το βασικό προϊόν των προμηθευτών. Ο όμιλος Folli Follie είναι 

μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με πάρα πολλά δίκτυα και καταστήματα με αποτέλεσμα 

να αποτελεί σημαντική δραστηριότητα των εσόδων των προμηθευτών του. Επίσης οι 

προμηθευτές είναι πολλοί και τα προϊόντα δεν είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένα. 

Οπότε μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει το ένα προϊόν με κάποιο άλλο 

ανταγωνιστικότερο. 

 

 

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

 

 

Λόγω του αντικειμένου του κλάδου (κατασκευή και εμπορία κοσμημάτων, 

ωρολογίων, κλπ) και της μορφής των πωλήσεων που είναι κυρίως λιανικές, η δύναμη 

των καταναλωτών δεν είναι πάντα το ίδιο υψηλή καθώς δεν πρόκειται για αγορά 

μεγάλων ποσοτήτων ώστε να μπορούν να έχουν και την αντίστοιχη επιρροή 

διαπραγματεύσεων. Παρόλα αυτά, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση του 

γενικότερου κλίματος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, τους 

δίνεται αρκετή δύναμη ώστε να διαπραγματευτούν και να επιτύχουν εκπτώσεις σε 

τιμές και άλλους ευνοϊκούς όρους. Ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη είναι το γεγονός ότι το κόστος των αγοραστών να 

στραφούν σε ανταγωνιστικά σήματα είναι σχετικά χαμηλό. Έτσι έχουν την ευελιξία 

να καλύψουν τις ανάγκες τους με διαφορετικά εμπορικά σήματα καθώς λόγω της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά 

με τη ζήτηση και τις τρέχουσες τιμές στην αγορά. 
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Δύναμη απειλής νεοεισερχόμενων στον κλάδο 

 

Αυτή η ανταγωνιστική δύναμη είναι μέτρια κυρίως λόγω ύπαρξης οικονομιών 

κλίμακας. Ο παράγοντας αυτός αποθαρρύνει την είσοδο επειδή αναγκάζει τους 

δυνητικούς ανταγωνιστές είτε να εισέλθουν σε μια μεγάλη κλίμακα το οποίο είναι 

επικίνδυνο και δαπανηρό, είτε να αποδεχθούν μια μειονεκτική θέση κόστους με 

μειωμένη κερδοφορία. Επίσης η αργυροβιομηχανία είναι ένα εντατικό κεφάλαιο και 

για να εισέλθει μια εταιρία στην αγορά χρειάζεται μια τεράστια επένδυση κεφαλαίου. 

Ένα σημαντικό εμπόδιο πόρων περιλαμβάνει επίσης την πρόσβαση στην τεχνολογία 

και στην τεχνογνωσία. Επιπλέον, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες είναι δύσκολη αφού 

υπάρχουν ειδικές πολιτικές κανονισμών που ορίζουν τα σημεία από τα οποία 

μπορούν να ληφθούν οι πρώτες ύλες. Ιδιαίτερα στον τομέα των κοσμημάτων η 

πρόσβαση στις πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα δαπανηρή λόγω του μεγάλου κόστους των 

πρώτων υλών. 

Τέλος, ένα ακόμη εμπόδιο εισόδου δημιουργείται από την ανάγκη της νέας 

επιχείρησης να εξασφαλίσει κανάλια διανομής των προϊόντων της. Όσο πιο λίγα είναι 

τα κανάλια χονδρικής ή λιανικής πώλησης ενός προϊόντος τόσο πιο δύσκολη είναι η 

είσοδος στον κλάδο.  

 

Δύναμη απειλής υποκατάστατων προϊόντων 

 

Στον τομέα που δραστηριοποιείται ο όμιλος η ανταγωνιστική πίεση της απειλής των 

υποκατάστατων είναι μέτρια προς υψηλή. Υπάρχουν αρκετά μέταλλα και λίθοι που 

καλύπτουν όλη την κλίμακα απαιτήσεων των καταναλωτών. Παλαιότερα στην 

αργυροχρυσοχοΐα χρησιμοποιούσαν κυρίως χρυσό και ασήμι. Τα τελευταία χρόνια 

όμως έχουν εισέλθει και άλλα μέταλλα στο χώρο τα οποία αποτελούν πιο οικονομική 

λύση και μπορούν να αντικαταστήσουν το ένα το άλλο. Η πλατίνα και ο χρυσός 

μπορούν να αντικατασταθούν από το ασήμι και το τιτάνιο που είναι μικρότερης αξίας 

αλλά εξίσου καλής ανθεκτικότητας. Επίσης υπάρχει μεγάλη ποικιλία πολύτιμων και 

ημιπολύτιμων λίθων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τομέας της 

αργυροχρυσοχοΐας είναι ιδιαίτερα δύσκολος και ανταγωνιστικός διότι υπάρχουν 

πολλά υποκατάστατα. 
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Δύναμη υφιστάμενου ανταγωνισμού 

 

Είναι η ισχυρότερη από τις 5 δυνάμεις του ανταγωνισμού και χαρακτηρίζεται από τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις που δημιουργούνται από το μάρκετινγκ για καλύτερη θέση 

στην αγορά. Στην αργυροχρυσοχοΐα η αντιπαλότητα μεταξύ των ανταγωνιστών είναι 

υψηλή. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την αντιζηλία μεταξύ των 

ανταγωνιζόμενων πωλητών είναι αρχικά τα υψηλά πάγια έξοδα, καθώς 

αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος του συνολικού κόστους αφού οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση της παραγωγικής τους ικανότητας. 

Με τον τρόπο αυτί μπορούν να κατανείμουν το κόστος σε μεγαλύτερο όγκο της 

παραγωγής. Ένας άλλος λόγος είναι η διαφοροποίηση προϊόντος. Οι σημερινές 

επιχειρήσεις έχουν επώνυμα προϊόντα και δικούς τους πελάτες που δημιουργήθηκαν 

από διαφημίσεις ή απλά επειδή μπήκαν πρώτοι στον κλάδο. Η διαφοροποίηση 

δημιουργεί εμπόδια επειδή η νέα επιχείρηση πρέπει να υποστεί σημαντικά κόστη για 

να πείσει τους αγοραστές να αλλάξουν προϊόν και συνήθεια. Πρόκειται για ένα 

σοβαρό εμπόδιο στον τομέα των κοσμημάτων καθώς τα κοσμήματα αποτελούν είδος 

πολυτελείας και οι αγοραστικές αποφάσεις βασίζονται κατά κύριο λόγο στην τιμή και 

κατά δεύτερο στο σχεδιασμό, στην επιλογή των υλικών, των μετάλλων και των 

λίθων. Επιπλέον, ο όμιλος έχει να ανταγωνιστεί με εταιρίες που όχι μόνο τον 

ξεπερνούν σε παραγωγική ικανότητα αλλά και σε πολυμορφία. Τέλος η 

αργυροχρυσοχοΐα είναι ένας κλάδος που απαιτεί ειδικά στοιχεία ενεργητικού και 

υψηλή αρχική επένδυση. Θα ήταν δύσκολο για μια επιχείρηση να σταματήσει να 

ανταγωνίζεται την εν λόγω βιομηχανία, ακόμη και αν η απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου της είναι χαμηλή ή και αρνητική.   
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3.4 Ανάλυση Διεθνοποίησης 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μια εταιρία έχει διάφορους λόγους για τους οποίους αποφασίζει 

να εισέλθει σε μια ξένη αγορά. Η είσοδος σε μια αγορά του εξωτερικού αποτελεί μια σύνθετη 

απόφαση, αφού ενέχει σημαντικούς κινδύνους και φυσικά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. 

Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης βασίζεται στην οικονομική λογική ότι τα αναμενόμενα έσοδα 

από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο εξωτερικό θα είναι μεγαλύτερα από τα κόστη 

εισόδου και από πιθανές ζημίες λόγω ύπαρξης κινδύνων (Calof & Beamish, 1995 / 

Παπαδάκης, 2007). 

Οπότε, μια εταιρία κυρίως αποφασίζει να επεκταθεί σε ξένες αγορές όταν συντρέχει ένας ή 

περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους (Calof & Beamish, 1995/ Μελάς, 2005): 

 Η εταιρία αποσκοπεί σε αύξηση του κύκλου εργασιών της μέσω της πώλησης των 

προϊόντων/υπηρεσιών της σε νέους πελάτες. 

 Η εταιρία χαρακτηρίζεται από σύνθετη παραγωγή, η οποία απαιτεί τεχνογνωσία και 

εμπειρία που η ξένη αγορά-στόχος διαθέτει σε σύγκριση με την εγχώρια. 

 Η εταιρία επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πόρους που βρίσκονται σε πληθώρα 

στην αγορά αυτή, με αποτέλεσμα η απόκτησή τους να είναι πιο εύκολη και λιγότερο 

δαπανηρή. 

 

Επίσης, η θεωρία υποστηρίζει ότι η διεθνοποίηση μιας εταιρίας γίνεται βάσει κάποιων 

σταδίων, τα οποία παρατίθενται παρακάτω (Παπαδάκης, 2007): 

 1ο στάδιο: η εταιρία απλώς εξάγει τα προϊόντα της στην ξένη αγορά, 

 2ο στάδιο: η εταιρία προβαίνει σε σύναψη συμφωνιών με εγχώριες εταιρίες της 

αγοράς-στόχου, ώστε να εισέλθει εκεί μέσω μιας έμπιστης συνεργασίας, 

 3ο στάδιο: η εταιρία προχωράει σε παροχή δικαιωμάτων παραγωγής και πώλησης των 

προϊόντων/υπηρεσιών της, όπως μέσω συμβάσεων franchising, ή μέσω ίδρυσης 

θυγατρικών στη χώρα-στόχο. 
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Βάσει της προηγηθείσας ανάλυσης, προκύπτει πως η Folli Follie αποφάσισε την έξοδό της 

από τα ελληνικά σύνορα και τη δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό κυρίως λόγω αύξησης 

των πωλήσεών της. Επίσης τα προϊόντα της διατίθεται στις πτήσεις των κυριότερων 

αεροπορικών εταιριών ,όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, 

γεγονός που της εξασφαλίζει το πλεονέκτημα εξυπηρέτησης μεγαλύτερου όγκου πελατών. 

Επιπλέον, έχει προχωρήσει σε κοινοπραξία με τη Lapin House καθώς επίσης και στην 

εξαγορά της Link of London. Με αυτή τη μέθοδο μια επιχείρηση αποκτά ένα ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης. Συνεπώς η Folli Follie ακολούθησε το πρώτο 

και το δεύτερο στάδιο διεθνοποίησης, με αποτέλεσμα να εδραιώσει την καλή της φήμη και 

στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες δραστηριοποιείται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Περίοδος 2012-2016) 

4.1 Ανάγκη αποτίμησης και χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας εταιρίας  

Η πορεία μιας επιχείρησης απασχολεί πολλές ομάδες ενδιαφερόμενων. Μεταξύ άλλων 

θεωριών, αυτή των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholder theory) υποστηρίζει ότι μια εταιρία 

οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για την πορεία της καθώς και για την εξέλιξη των βασικών 

οικονομικών μεγεθών της στα πλαίσια της διαφάνειας των λειτουργιών και της διευκόλυνσης 

ενημέρωσης όλων των μερών που φέρουν ενδιαφέρον για την εταιρία, όπως είναι οι πελάτες, 

οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι, κ.α. (Jensen, 2001/ Freeman et al., 2004). 

Σήμερα, η νομοθεσία ορίζει τη δημοσίευση των βασικών οικονομικών καταστάσεων των 

εταιριών ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη χρήση 

των δεδομένων αυτών. Έτσι με τη χρήση ειδικών τεχνικών και μεθόδων θα μπορέσουν να 

μελετήσουν μια εταιρία και να σχηματίσουν μια αντικειμενική εικόνα για την πορεία και την 

αναμενόμενη εξέλιξή της (Ευθύμογλου, 2000). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν δυο 

διαφορετικές αναλύσεις. Πρώτη είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων και δεύτερη η αποτίμηση της αξίας της εταιρίας με τη χρήση κάποιας μεθόδου. 

Στην πρώτη περίπτωση, ο μελετητής χρησιμοποιεί τα δεδομένα των οικονομικών 

καταστάσεων και μέσω κάποιων τεχνικών μελετά τη δομή των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας, των κεφαλαίων και των πωλήσεών της (κάθετη ανάλυση ή ανάλυση κοινού 

μεγέθους). Επιπλέον μπορεί να μελετήσει διαχρονικά την εξέλιξη των μεγεθών αυτών 

θέτοντας κάποιο έτος – βάση (οριζόντια ανάλυση). Μια άλλη εξίσου διαδεδομένη μέθοδος 

είναι αυτή των αριθμοδεικτών όπου εκτιμώνται ορισμένοι δείκτες ενδεικτικοί της 

κατάστασης της εταιρίας ανά πεδίο ενδιαφέροντος (ρευστότητα, αποδοτικότητα, 

δραστηριότητα, κ.α.) (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). 

Στη δεύτερη περίπτωση, ο μελετητής ενδιαφέρεται να εκτιμήσει προσεγγιστικά την αξία που 

έχει συνολικά η υπό εξέταση επιχείρηση, κάτι το οποίο έχει αρκετές δυσκολίες υλοποίησης. 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποτίμησης, όπως: 

 οι μέθοδοι που βασίζονται στις ταμιακές ροές, όπως αυτή των ελεύθερων 

προεξοφλημένων ταμιακών ροών, 

 οι μέθοδοι που βασίζονται σε δεδομένα από τον ισολογισμό, όπως αυτή της 

λογιστικής αξίας, 
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 οι μέθοδοι που βασίζονται στην αποτίμηση από εξωτερικούς φορείς, 

 οι μέθοδοι που βασίζονται στα options, όπως το option pricing model. 

Στην παρούσα εργασία, η αποτίμηση του ομίλου Folli Follie θα γίνει με τη μέθοδο των 

ελεύθερων προεξοφλημένων ταμιακών ροών η οποία θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. 

Πριν από αυτό όμως θα διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση της υπό μελέτης εταιρίας για 

τα τελευταία πέντε έτη με σκοπό να σχηματιστεί μια αντικειμενική άποψη για την εξέλιξη 

των μεγεθών της και τη συνολική της πορεία ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα για 

την οικονομική πορεία της εταιρίας. 

 

4.2 Παρουσίαση των βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της Folli Follie 2012-2016 

Για να πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση για την υπό μελέτη εταιρία, έχει 

συνταχθεί ένας πίνακας με τα βασικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη που δημοσιοποιεί η 

εταιρία στις επίσημες ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις και τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στην μετέπειτα ανάλυση. Η περίοδος που επιλέχθηκε για τη μελέτη είναι η 

πενταετία 2012-2016. (Δικτυακός τόπος     http://www.imentor.gr/productselect.do ):            

                                   

 

 

Πίνακας 4.1: Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη Folli Follie 2012-2016 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
719.889.783,16 547.258.901,28 605.718.777,59 650.679.304,22 781.308.181,70 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 377.616.142,19 254.839.033,30 366.558.622,52 490.327.968,61 585.996.587,97 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
445.537.105,50 390.415.004,20 533.812.508,45 585.865.489,69 654.740.733,02 

 ΛΟΙΠΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

272.798.983,68 379.273.539,74 463.519.889,62 480.736.278,30 558.134.064,49 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.095.952.231,37 1.024.527.577,24 1.363.891.020,59 1.556.929.736,60 1.798.871.385,48 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
1.815.842.014,53 1.571.786.478,52 1.969.599.798,17 2.207.609.040,82 2.580.179.567,18 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
825.089.422,84 1.183.431.505,53 1.360.856.728,84 1.605.688.983,66 1.884.362.817,86 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
506.219.300,57 64.412.552,51 348.251.313,24 375.563.113,44 405.770.893,81 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
484.533.291,12 323.942.420,48 260.491.756,08 226.356.943,72 290.045.855,51 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
990.752.591,69 388.354.972,99 608.743.069,32 601.920.057,16 695.816.749,32 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1.815.842.014,53 1.571.786.478,52 1.969.599.798,17 2.207.609.040,82 2.580.179.567,18 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.110.032.536,04 887.407.141,07 998.061.616,80 1.193.043.273,00 1.337.275.219,48 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
553.171.501,79 440.619.515,23 496.308.619,66 611.815.104.96 724.972.158,60 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 556.861.034,25 446.787.625,84 501.752.997,14 581.228.168,04 612.303.060,88 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

185.781.456,86 166.606.156,52 202.360.125,14 238.542.760,68 262.267.848,52 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 130.894.451,56 393.672.613,68 192.798.761,32 225.270.681,90 253.478.321,88 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 
85.468.545,95 341.382.165,70 236.161.930,57 269.375.130,49 281.198.201,62 
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4.3 Ανάλυση τάσης 

Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρίας αποσκοπεί να μελετήσει τη διαχρονική εξέλιξη αυτών, θέτοντας 

ένα έτος – βάση. Στη συνέχεια οι τιμές των επόμενων ετών υπολογίζονται αναλογικά με τις 

τιμές του έτους αυτού. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, το έτος 2012 που αποτελεί το πρώτο χρονικά στην υπό εξέταση 

περίοδο τίθεται ως έτος – βάση. Οπότε, οι τιμές όλων των στοιχείων του 2012 θεωρούνται ως 

το 100% ( των ίδιων τιμών της χρονιάς αυτής) και οι τιμές των επόμενων ετών υπολογίζονται 

ως ποσοστό αυτού ( Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). 

 

 

Πίνακας 4.2: Καταστάσεις τάσης Folli Follie 2012-2016 με έτος-βάση το 2012 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
100% 76% 84% 90% 109% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 100% 67% 97% 130% 155% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

100% 88% 120% 131% 147% 

 ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
100% 139% 170% 176% 205% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

100% 93% 124% 142% 164% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 87% 108% 122% 142% 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
100% 143% 165% 195% 228% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
100% 13% 69% 74% 80% 
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
100% 67% 54% 47% 60% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100% 39% 61% 61% 70% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 87% 108% 122% 142% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 80% 90% 107% 120% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 100% 80% 90% 111% 131% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 100% 80% 90% 104% 110% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΜΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

100% 90% 109% 128% 141% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100% 301% 147% 172% 194% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΩΝ 
100% 399% 276% 315% 329% 

 

 

Σχετικά με τις καταστάσεις τάσης του Ενεργητικού, φαίνεται ότι τα Πάγια Στοιχεία 

μειώνονται ως το 2013, ενώ από το 2013 και έπειτα παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση και 

συγκεκριμένα το 2016 ο όμιλος αποκτά αξία παγίων μεγαλύτερη και από αυτή του 2012. Το 

Πάγιο Ενεργητικό είναι το πιο σημαντικό τμήμα του μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού καθώς 

επειδή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα στην παραγωγή κέρδους αποτελεί 

ένδειξη του κύκλου εργασιών και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Τα 

Αποθέματα εμφανίζουν διαχρονικά σημαντική αύξηση με εξαίρεση το 2013, γεγονός που 

ενδεχομένως υποδηλώνει την ανάγκη διατήρησης περισσότερων εμπορευμάτων για την 

εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου πελατών. Όμοια πορεία ακολουθεί και το μέγεθος των 

Απαιτήσεων κατά πελατών με εξαίρεση και πάλι το 2013, γεγονός που ίσως υποδηλώνει την 

αδυναμία της εταιρίας να εισπράξει εγκαίρως τις οφειλές κατά τρίτων ή ταυτόχρονα την 

πραγματοποίηση μεγαλύτερου ύψους πιστωτικών πωλήσεων. Τέλος παρόμοια πορεία 

ακολουθεί και το Σύνολο Ενεργητικού το οποίο αποτελεί το σύνολο των οικονομικών πόρων 

που ανήκουν σε μια επιχείρηση και έχουν χρηματική αξία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η 
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εκμετάλλευση των πόρων του Ενεργητικού αναμένεται να προσφέρει οικονομικά και άλλα 

οφέλη στην επιχείρηση. Η διαχρονική εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών παρουσιάζεται 

παρακάτω διαγραμματικά: 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1: Διαχρονική πορεία Συνόλου Παγίου Ενεργητικού – Ανάλυση Τάσης Folli Follie 

2012-2016 
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Διάγραμμα 4.2: Διαχρονική πορεία Αποθεμάτων - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 2012-2016 

 

 

 

Διάγραμμα 4.3: Διαχρονική πορεία Απαιτήσεων κατά Πελατών - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 

2012-2016 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ FOLLI – FOLLIE Α.Ε. ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

37 
 

 

Διάγραμμα 4.4: Διαχρονική πορεία Συνόλου Ενεργητικού - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 2012-

2016 

Αναφορικά με τις καταστάσεις τάσης του Παθητικού, γίνεται εμφανές ότι διαχρονικά το 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αυξάνεται με αργό και σταθερό ρυθμό. Τα Ίδια Κεφάλαια μιας 

εταιρίας συνιστούν το μετοχικό κεφάλαιο που εισφέρουν οι φορείς στην επιχείρηση, τα 

αποθεματικά δηλαδή τα κέρδη που δε διανέμονται στους φορείς της επιχείρησης, τα 

κεφάλαια που χορηγούν δωρεάν στην επιχείρηση τρίτοι καθώς και τις υποχρεώσεις της 

ατομικής επιχείρησης προς το φορέα της. Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις τώρα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μειώνονται σημαντικά έως το 2013, στη συνέχεια 

αυξάνονται έως το 2014 και έπειτα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με σταθερό ρυθμό 

έως το 2016. Οι πιο γνωστές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις οφείλονται σε γεγονότα, όπως η 

λήψη μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, η άντληση ομολογιακών δανείων, η αγορά 

στοιχείων πάγιου Ενεργητικού με μακροχρόνια πίστωση. Επίσης, παρατηρείται ότι οι 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ακολουθούν την πορεία των Μακροπρόθεσμων με τη 

διαφορά ότι μειώνονται συνεχώς έως το 2015 και στη συνέχεια αρχίζουν να αυξάνονται. Στο 

σημείο αυτό σημειώνεται πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οφείλονται στην αγορά 

αγαθών ή χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων με πίστωση λίγων μηνών. Τέλος το Σύνολο των 

Υποχρεώσεων έχει την ίδια εξέλιξη με τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Η διαχρονική 

εξέλιξη αυτών των μεγεθών εμφανίζεται παρακάτω διαγραμματικά:  
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Διάγραμμα 4.5: Διαχρονική πορεία Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 

2012-2016 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.6: Διαχρονική πορεία Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων - Ανάλυση Τάσης Folli 

Follie 2012-2016 
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Διάγραμμα 4.7: Διαχρονική πορεία Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων - Ανάλυση Τάσης Folli 

Follie 2012-2016 

 

 

 

Διάγραμμα 4.8: Διαχρονική πορεία Συνόλου Υποχρεώσεων - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 2012-

2016 
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Αναφορικά με τις καταστάσεις των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, γίνεται εμφανές ότι ο Κύκλος 

Εργασιών του ομίλου μειώνεται έως το 2013, ενώ από εκεί και έκτοτε αυξάνεται. Το Κόστος 

Πωληθέντων ακολουθεί την ίδια πορεία με τον Κύκλο Εργασιών και εμφανίζεται μειωμένο 

το 2013, ενώ στη συνέχεια αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τον Κύκλο 

Εργασιών. Τα Μικτά Κέρδη εμφανίζουν μείωση έως το 2013, ενώ παρουσιάζουν θεαματική 

διαχρονική αύξηση από το 2013 και έπειτα, γεγονός θετικό για το περιθώριο κερδοφορίας του 

ομίλου. Επίσης τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων χαρακτηρίζονται από αστάθεια αφού έως το 

2013 αυξάνονται, στη συνέχεια έως το 2014 μειώνονται και έπειτα πάλι έχουν ρυθμό 

αύξησης. Η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών αυτών παρουσιάζεται παρακάτω 

διαγραμματικά:   

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.9: Διαχρονική πορεία Κύκλου Εργασιών - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 2012-2016 
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Διάγραμμα 4.10: Διαχρονική πορεία Κόστους Πωληθέντων - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 

2012-2016 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.11: Διαχρονική πορεία Μικτών Κερδών - Ανάλυση Τάσης Folli Follie 2012-2016 
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Διάγραμμα 4.12: Διαχρονική πορεία Καθαρών Κερδών μετά φόρου - Ανάλυση Τάσης Folli 

Follie 2012-2016 

 

 

4.4 Κάθετη ανάλυση 

Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων μιας εταιρίας αποσκοπεί να μελετήσει τη διάρθρωση αυτών στη διάρκεια μιας 

χρονιάς, θέτοντας ένα μέγεθος – βάση. Έπειτα οι τιμές των υπολοίπων μεγεθών του έτους 

υπολογίζονται αναλογικά με τις τιμές του μεγέθους αυτού. 

Στην παρούσα μελέτη, στο Ενεργητικό επιλέχθηκε ως μέγεθος – βάση το Σύνολο 

Ενεργητικού, στο Παθητικό το Σύνολο Παθητικού και στα Αποτελέσματα Χρήσης ο Κύκλος 

Εργασιών. Έτσι οι τιμές των παραπάνω μεγεθών θεωρούνται ως το 100% (των τιμών τους) 

και οι τιμές των υπολοίπων μεγεθών υπολογίζονται ως ποσοστό αυτού (Ευθύμογλου & 

Λαζαρίδης, 2000). 
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Πίνακας 4.3: Κάθετη ανάλυση Folli Follie 2012-2016 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
40% 36% 31% 29% 30% 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 21% 17% 19% 22% 23% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
25% 26% 27% 27% 14% 

 ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
2% 25% 24% 22% 22% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

60% 68% 69% 71% 70% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
45% 75% 69% 73% 34% 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
28% 4% 18% 17% 16% 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
27% 21% 13% 10% 11% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 55% 25% 31% 27% 27% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 100% 100% 100% 100% 100% 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 50% 50% 50% 51% 54% 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 50% 50% 50% 49% 46% 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

17% 19% 20% 20% 20% 
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ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 12% 44% 19% 19% 19% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ 

ΦΟΡΩΝ 
8% 38% 24% 23% 21% 

 

Αναφορικά με το Ενεργητικό, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2012 το μεγαλύτερο τμήμα 

της αξίας αυτού κατέχει το Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και μικρότερο τα Λοιπά 

Κυκλοφορούντα Στοιχεία. Το 2013 η τάση αυτή συνεχίζεται, με το μικρότερο τμήμα της 

αξίας αυτού να κατέχουν τώρα τα Αποθέματα. Ίδια τάση ακολουθούν τα μεγέθη και το 2014, 

αν και το Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχει αυξηθεί σαν τμήμα του Ενεργητικού. 

Το 2015 και το 2016, τα μεγέθη ακολουθούν παρόμοια πορεία σε σχέση με τα παρελθόντα 

έτη, αν και η εικόνα του πιο πρόσφατου έτους το 2016 μαρτυρά την πτώση της αξίας των 

Παγίων σαν τμήμα του Ενεργητικού, την αύξηση διαχρονικά των Αποθεμάτων, της πτώσης 

των Λοιπών Στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και τη διατήρηση του Συνόλου 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού σε παρόμοια επίπεδα καθόλη την υπό εξέταση περίοδο. 

Αναφορικά με το Παθητικό, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2012 το μεγαλύτερο τμήμα της 

αξίας αυτού κατέχει το Σύνολο Υποχρεώσεων, με τις Βραχυπρόθεσμες να είναι 

μικρότερεςαπό τις Μακροπρόθεσμες. Το 2012 το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων μειώνεται ως 

ποσοστό του Παθητικού, καθώς το Σύνολο Υποχρεώσεων αυξάνεται. Το 2013 τα Ίδια 

Κεφάλαια αυξάνονται και οι Υποχρεώσεις μειώνονται, γεγονός που οφείλεται στη μείωση 

τόσο των Μακροπρόθεσμων όσο και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Έτσι, διαχρονικά 

η εταιρία αυξάνει την αξία των Ιδίων Κεφαλαίων της και μειώνει τις Υποχρεώσεις της. 

Αναφορικά με τα Αποτελέσματα Χρήσεως, η κάθετη ανάλυση δείχνει ότι το 2012 το μισό 

σύνολο του Κύκλου Εργασιών δαπανήθηκε στα Κόστη πωληθέντων, με αποτέλεσμα ο όμιλος 

να κατορθώσει να σημειώσει κερδοφορία. Το ίδιο ισχύει και για τα έτη 2013 και 2014. Όμοια 

και για τα έτη 2015 και 2016. Γενικότερα λοιπόν ο όμιλος καταφέρνει σε όλη την υπό 

εξέταση περίοδο να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στα Κόστη πωληθέντων και τα Μικτά 

κέρδη. 
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4.5 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

Η μέθοδος αριθμοδεικτών είναι μια γνωστή τεχνική υπολογισμού ορισμένων μεγεθών που σε 

συνδυασμό με τη μελέτη του εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και με τη 

συγκριτική μελέτη των δεικτών αυτών ( τόσο διαχρονικά στην ίδια εταιρία, όσο και μεταξύ 

δύο ή περισσότερων εταιριών του ίδιου κλάδου) μπορεί να συμβάλει στο σχηματισμό μιας 

αντικειμενικής εικόνας για την εταιρία αυτή (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Η ανάλυση 

με τη βοήθεια αριθμοδεικτών αποσκοπεί να μειώσει το μεγάλο αριθμό των δεδομένων που 

εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε ένα σχετικά μικρό αριθμό 

αριθμοδεικτών. 

Οι αριθμοδείκτες ανάλογα με τις διάφορες οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της 

μονάδας ομαδοποιούνται σε ορισμένες κατηγορίες. Οι κυριότερες από τις κατηγορίες αυτές 

είναι οι δείκτες Ρευστότητας, Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας, 

Αποδοτικότητας και Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή Δανειακής Επιβάρυνσης (Ευθύμογλου & 

Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει πλήθος δεικτών, και στη 

συγκεκριμένη μελέτη έχουν επιλεγεί οι πιο γνωστοί προς εφαρμογή για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Folli Follie. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται 

συνολικά στον παρακάτω πίνακα, ενώ ακολουθεί λεπτομερής ανάλυση του κάθε δείκτη: 
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Πίνακας 4.4: Αριθμοδείκτες Folli Follie 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 2,26 3,11 5,24 6,88 6,20 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας 1,48 2,38 3,83 4,71 4,18 

Δείκτης Κυκλ. Ταχύτητας Αποθεμάτων 1,46 1,73 1,35 1,25 1,24 

Δείκτης Κυκλ. Ταχύτητας Απαιτήσεων 2,49 2,27 0,18 2,04 2,04 

Δείκτης Ταχύτητας Εξοφλήσεως 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
1,14 1,36 1,91 2,70 2,50 

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 50,00% 50,00% 50,00% 48,72% 45,79% 

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 10,36% 28,85% 17,35% 16,78% 14,92% 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού 10,23% 10,98% 10,27% 10,81% 10,16% 

Δείκτης Ιδίων προς Συνολικών 

Κεφαλαίων 
45,44% 75,29% 69,09% 72,73% 73,03% 

Δείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 120,08% 32,82% 44,73% 37,49% 36,93% 

 

 

 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας μετρά την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού. Ιδανικές τιμές θεωρούνται αυτές κοντά στο 2, ενώ η σταδιακή πτώση των τιμών 

στο δείκτη φανερώνει αδυναμία της εταιρίας να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις μέσω 

των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

 

Γενική Ρευστότητα = 
ύ  ύ  ύ

ό  ώ
 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.13: Διαχρονική πορεία Δείκτη Γενικής Ρευστότητας Folli Follie 2012-2016 

 

Το παραπάνω διάγραμμα καθιστά εμφανές ότι η τιμή αυτού του δείκτη είναι διαχρονικά κάτω 

από 7, αν και κυρίως βρίσκεται γύρω από το 5, γεγονός που σημαίνει ότι ο όμιλος καθ’ όλη 

τη διάρκεια της υπό μελέτη πενταετίας είναι σε θέση να καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.  

 

Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας μετρά την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού, χωρίς όμως να υπολογίζεται αυτή των Αποθεμάτων. Ιδανικές τιμές θεωρούνται 

αυτές που βρίσκονται κοντά στο 1, ενώ αν οι τιμές αυτού του δείκτη διαφέρουν σημαντικά 

από αυτές του προηγούμενου, τότε η εταιρία βασίζεται σημαντικά στη χρήση των 

Αποθεμάτων για την απόκτηση ρευστότητας  (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 

2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Άμεση Ρευστότητα = 
ύ  ύ  ύ έ

ό  ώ
 

 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.14: Διαχρονική πορεία Δείκτη Άμεσης Ρευστότητας Folli Follie 2012-2016 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι η τιμή του εν λόγω δείκτη είναι διαχρονικά πάνω από 

το 1, γεγονός που σημαίνει ότι ο όμιλος είναι σε θέση να καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις με την αξία των στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, χωρίς να 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πώληση των Αποθεμάτων του.  

 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων μετρά την ταχύτητα με την οποία η 

εταιρία ανανεώνει τα αποθέματά της. Όσο πιο γρήγορα ανανεώνονται, τόσο πιο γρήγορα η 

εταιρία προβαίνει σε πωλήσεις (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης 

αυτός εξαρτάται από κλάδο σε κλάδο, από επιχείρηση σε επιχείρηση και λαμβάνεται πάντα 

υπόψη πιθανή εποχικότητα των προϊόντων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο 

καλύτερος είναι και υπολογίζεται ως εξής: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = 
ό  έ

έ
 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.15: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Folli 

Follie 2012-2016 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι αρχικά έως το 2013 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται, 

υποδηλώνοντας τη γρήγορη ανανέωση των αποθεμάτων προφανώς λόγω αύξησης των 

πωλήσεων. Στη συνέχεια όμως παρατηρείται σημαντική μείωση των τιμών, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι ο όμιλος ανανέωνε λιγότερο διαχρονικά τα αποθέματά του. 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων μετρά την ταχύτητα με την οποία η 

εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις από πελάτες. Όσο πιο γρήγορα αυτές εισπράττονται, τόσο 

πιο γρήγορα η εταιρία αποκτά την οφειλόμενη σε αυτή ρευστότητα (Ευθύμογλου & 

Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = 
ύ  ώ

ή
 

 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.16: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων  Folli 

Follie 2012-2016 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι αρχικά ως το 2014 οι τιμές του δείκτη μειώνονται σημαντικά, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι ο όμιλος αδυνατούσε να εισπράξει με την ίδια ταχύτητα τις 

οφειλές των πελατών του όπως στο παρελθόν. Το 2014 ο δείκτης εμφανίζει λίγο μικρότερη 

μείωση σε σύγκριση με το 2013, τάση που υποδηλώνει ότι κατά τα πρόσφατα έτη ο όμιλος 

έκανε αυστηρότερη την πιστωτική πολιτική του ώστε να εισπράττει άμεσα τις οφειλές προς 

αυτόν. 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξοφλήσεως Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων μετρά 

την ταχύτητα με την οποία η εταιρία ανανέωσε τη λήψη βραχυπρόθεσμης πίστωσης από 

προμηθευτές της. Υψηλές τιμές στο δείκτη υποδηλώνουν ότι η εταιρία προβαίνει σε τακτική 

λήψη βραχυπρόθεσμης πίστωσης (Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Εξόφλησης Βραχ. Υποχρεώσεων = 

= 
ό  έ

ό  ώ
 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.17: Διαχρονική πορεία Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξοφλήσεως 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Folli Follie 2012-2016 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό μελέτη πενταετίας οι τιμές του δείκτη 

αυξάνονται, με εξαίρεση το 2015 όπου παρατηρήθηκε μικρή πτώση, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι ο όμιλος ανανεώνει όλο και λιγότερο διαχρονικά τις βραχυχρόνιες πιστώσεις. 

Ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους εκτιμά το ποσοστό των πωλήσεων που μετατρέπεται 

σε μικτά κέρδη, μετά την αφαίρεση του Κόστους Πωληθέντων. Υψηλές τιμές στο δείκτη 

υποδηλώνουν ότι η εταιρία είναι σε θέση να πετύχει υψηλό περιθώριο κερδοφορίας 

(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = 
ά έ

ύ  ώ
 *100 

 Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.18: Διαχρονική πορεία Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους Folli Follie 2012-

2016 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι τιμές του δείκτη μειώνονται με εξαίρεση τα έτη 

2013 και 2014 που παρατηρείται σταθερότητα. Αυτή η μείωση υποδηλώνει ότι ο όμιλος 

διαχρονικά δεν κατόρθωσε να διακρατά μεγάλο τμήμα των πωλήσεων ως μικτό αποτέλεσμα. 

 

Ο δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity – ROE) εκτιμά το βαθμό στον 

οποίο τα Ίδια Κεφάλαια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για τη δημιουργία Καθαρής 

Κερδοφορίας. Οι υψηλές τιμές στο δείκτη είναι φυσιολογικές καθώς υποδηλώνουν ότι η 

εταιρία χρησιμοποιεί αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαιά της για να δημιουργήσει κέρδος 

(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = 
ά έ  ά ό

Ί  ά
 *100 

 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.19: Διαχρονική πορεία Δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Folli Follie 

2012-2016 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι ως το 2013 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται καθώς ο 

όμιλος βρίσκεται σε φάση κερδοφορίας αφού έχει κατορθώσει να χρησιμοποιεί πολύ 

αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαιά του. Από το 2013 και μετά, η τιμή του δείκτη αρχίζει να 

μειώνεται λόγω μιας μικρής μείωσης που παρατηρήθηκε αυτό το έτος στα Καθαρά Κέρδη.  

Ο δείκτης Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού (Return on Asset – ROA) εκτιμά το βαθμό 

στον οποίο τα στοιχεία του Ενεργητικού χρησιμοποιούνται αποδοτικά για τη δημιουργία 

κερδοφορίας (πριν την αφαίρεση των φόρων, χρηματοδοτικών ή επενδυτικών εξόδων). 

Υψηλές τιμές στο δείκτη υποδηλώνουν ότι η διοίκηση της εταιρίας χρησιμοποιεί με 

αποδοτικό τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας  (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / 

Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

 

Αποδοτικότητα Συνόλου Ενεργητικού (ROA) = 

= 
ά έ   ό , ώ  & ώ  ό

ύ  ύ
 *100 
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Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

 

Διάγραμμα 4.20: Διαχρονική πορεία Δείκτη Αποδοτικότητας Συνόλου Ενεργητικού Folli Follie 

2012-2016 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι οι τιμές του δείκτη παρουσιάζουν διαχρονικά σκαμπανεβάσματα, το 

οποίο σημαίνει ότι ο όμιλος δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιεί πολύ αποδοτικά τα περιουσιακά 

του στοιχεία. Το 2016, η τιμή του δείκτη φαίνεται λίγο μειωμένη, πιθανόν λόγω της μικρής 

αύξησης στην αξία του Συνόλου Ενεργητικού. 

 

Ο δείκτης Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων εκτιμά τη σχέση – αναλογία της χρήσης Ιδίων 

Κεφαλαίων σε σχέση με τα Συνολικά, δηλαδή εκτιμά τι τμήμα των συνολικών κεφαλαίων 

καταλαμβάνουν τα Ίδια Κεφάλαια. Όσο μικρότερες τιμές φέρει ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη 

εξάρτηση έχει η εταιρία από εξωτερικό δανεισμό (Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός 

υπολογίζεται ως εξής: 

Ίδια προς Συνολικά Κεφάλια = 
Ί  ά

ύ  ί
 *100 
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Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 

 

 

Διάγραμμα 4.21: Διαχρονική πορεία Δείκτη Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων Folli Follie 

2012-2016 

 

Παραπάνω φαίνεται ότι έως το 2013 οι τιμές του δείκτη αυξάνονται και στη συνέχεια έως το 

2014 παρουσιάζουν μικρή μείωση. Από το 2014 και μετά παρατηρείται πάλι μια μικρή 

αύξηση. Ο όμιλος φαίνεται να αυξάνει ελάχιστα την αναλογία των Ιδίων Κεφαλαίων στα 

Συνολικά κεφάλαια που χρησιμοποιεί. 

 

Ο δείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων εκτιμά τη σχέση των Ξένων και των Ιδίων 

Κεφαλαίων, δηλαδή εκτιμά κατά πόσο τα Ξένα Κεφάλαια υπερβαίνουν τα ίδια. Όσο 

μεγαλύτερες τιμές φέρει ο δείκτης, τόσο ολοένα μεγαλύτερη χρήση ξένων κεφαλαίων κάνει η 

εταιρία  (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000 / Νιάρχος, 2004). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως 

εξής: 

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια = 
έ  ά

Ί  ά
 *100 

Για τη Folli Follie , ο δείκτης διαχρονικά έχει την ακόλουθη πορεία: 
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Διάγραμμα 4.22: Διαχρονική πορεία Δείκτη Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων Folli Follie 2012-

2016 

 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο από την ερμηνεία της πορείας του προηγούμενου δείκτη, οι τιμές 

αυτού του δείκτη αρχικά μειώνονται και έπειτα αυξάνονται έως το 2014.  Στη συνέχεια από 

το 2014 έως και το 2016 οι τιμές του δείκτη αρχίζουν να μειώνονται πάλι. Ο όμιλος φαίνεται 

να προχωρά σε ολοένα μικρότερη χρήση ξένων κεφαλαίων, καθώς η αξία αυτών δεν 

υπερβαίνει αυτής των Ιδίων, τάση που μεγεθύνεται με την πάροδο των ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ – (Υπολογισμός των FCFF για την 
περίοδο 2017-2021) 

5.1 Χρήση των ταμιακών ροών για την αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας 

Η αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας έχει στόχο να εκτιμήσει την αξία που κατέχει η εταιρία 

λαμβάνοντας υπόψιν αναμενόμενες τιμές των χρηματοοικονομικών μεγεθών στο μέλλον. 

Έπειτα, η αξία αυτή διαιρείται με τον αριθμό μετοχών της εταιρίας ώστε να εκτιμηθεί η αξία 

ανά μετοχή. Στη συνέχεια η τελευταία συγκρίνεται με την πραγματική τιμή της μετοχής της 

εταιρίας στις χρηματιστηριακές αγορές, ώστε η μετοχή να χαρακτηριστεί ως δίκαιης τιμής 

(όταν η θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή ισούται με την πραγματική), υποτιμημένη (όταν η 

θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη από την πραγματική) ή υπερτιμημένη (όταν 

η θεωρητικά υπολογιζόμενη τιμή είναι μικρότερη από την πραγματική) (Penman, 2010). 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας εταιριών. Μια από 

αυτές είναι η μέθοδος προεξόφλησης των ταμιακών ροών (Discounted Cash Flows – DCF). Η 

χρήση των Ταμιακών Ροών για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης λαμβάνει συνεχώς 

περισσότερο ενδιαφέρον μεταξύ αναλυτών και ενδιαφερόμενων μερών. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στην ίδια τη φύση του μεγέθους των Ταμιακών Ροών, καθώς αντανακλά την 

ικανότητα της εταιρίας να δημιουργεί ρευστότητα στο ταμείο της, γεγονός που υποδηλώνει 

την ικανότητά της να φέρει κερδοφορία στο τέλος της εξεταζόμενης οικονομικής χρήσης 

καθώς επίσης και να αποδώσει μέρισμα στους μετόχους (Penman, 2010). Ειδικότερα η χρήση 

των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (Free Cash Flows – FCF) είναι αρκετά διαδεδομένη, καθώς 

αυτός ο τύπος ταμιακών ροών δεν επηρεάζεται από τη μόχλευση και αντανακλά καλύτερα 

την ικανότητα δημιουργίας κερδών εκ μέρους της εταιρίας (Penman, 2010). 

Έτσι η πρόβλεψη των μελλοντικών Ελεύθερων Ταμιακών Ροών και στη συνέχεια η 

προεξόφληση αυτών σε τρέχουσες τιμές μέσω του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου 

δίνει μια συγκεντρωτική εικόνα της παρούσας αξίας αυτών, που ουσιαστικά καθρεφτίζει την 

αξία της ίδιας της εταιρίας (Buffet & Clark, 2008 / Kaplan & Ruback, 1995 / Penman & 

Sougiannis, 1998). 

Επιπλέον, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η χρήση του συγκεκριμένου μεγέθους για την 

αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας προσφέρει ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Η 

Κατάσταση Ταμιακών Ροών παρέχει πληροφορίες για τα βασικά μεγέθη της εταιρίας που 

αφορούν τη ρευστότητά της και συγκεκριμένα για τις μεταβολές αυτών, ώστε ο 
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ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να αξιολογήσει την ικανότητα αύξησης ή μείωσης των 

ρευστών διαθεσίμων της εταιρίας, ανεξάρτητα από τις λογιστικές μεθόδους ή τις 

ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως χαρακτηρίζουν τη σύνταξη των οικονομικών της 

καταστάσεων (Buffett & Clark, 2008). 

 

5.2 Θεωρητική επισκόπηση της μεθόδου 

Η εφαρμογή της μεθόδου προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών θέτει ορισμένες 

υποθέσεις, οι οποίες είναι (Λαζαρίδης, 2005): 

 Η αξία της επιχείρησης βασίζεται τόσο στην αξία των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, όσο και σε αυτή των λοιπών παραγωγικών συντελεστών. 

 Οι Ταμιακές Ροές παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για το μηχανισμό παραγωγής 

χρήματος της εταιρίας και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτιμήσουν την 

αξία αυτής. 

 Η αξία της επιχείρησης ισούται με αυτή των προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών της 

για το μέλλον. 

 Το επιτόκιο προεξόφλησης δύναται να φέρει διάφορες εκδοχές, κάθε φορά ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει το ορθότερο. 

Στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητο απαραίτητο να επεξηγηθούν οι βασικές έννοιες – μεγέθη 

που περιλαμβάνει η εν λόγω μέθοδος αποτίμησης. Οι ελεύθερες ταμιακές ροές (FCFF) 

αφορούν την ταμιακή ροή προς τους προμηθευτές κεφαλαίου της εταιρίας, αφού έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί οι πληρωμές λειτουργικών εξόδων και επενδυτικών δαπανών. Στην ουσία, 

οι ελεύθερες ταμιακές ροές είναι η διαφορά μεταξύ ταμιακών ροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες και κεφαλαιακών δαπανών (ή αλλιώς, αγορές της εταιρίας για ενσώματα 

πάγια στοιχεία). Οπότε ο υπολογισμός αυτών βασίζεται στον τύπο (Λαζαρίδης, 2005 / Buffett 

& Clark, 2008): 

FCFF = Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων * (1- 

φορολογικός συντελεστής) – (Κεφαλαιακές δαπάνες – Αποσβέσεις) – Μεταβολές στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 

Το άλλο βασικό μέγεθος που περιλαμβάνει η μέθοδος είναι η επιλογή του καταλληλότερου 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το πλέον ορθότερο επιτόκιο για 
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τη διαδικασία  προεξόφλησης είναι το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Το 

τελευταίο αποτελεί το σταθμισμένο μέσο των διάφορων πηγών χρηματοδότησης της εταιρίας 

για την υλοποίηση των επενδύσεών της. Ειδικότερα, το WACC ορίζεται ως το άθροισμα των 

σταθμίσεων των κεφαλαιακών πηγών επί το κόστος της κάθε μιας (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2002): 

WACC = weke + wdkd (1-t) 

όπου we, wd, τα  ποσοστά των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια 

αντίστοιχα, τα ke, kd, τα κόστη χρήσης των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων αντίστοιχα, ενώ 

t είναι ο φορολογικός συντελεστής. 

Η ίδια μέθοδος της προεξόφλησης βασίζεται στον τύπο υπολογισμού της Παρούσας Αξίας, η 

οποία ισούται με το γινόμενο της Μέλλουσας Αξίας επί το συντελεστή προεξόφλησης 

(Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2002): 

Παρούσα Αξία = Μέλλουσα Αξία *  
( )

 

Η μέθοδος προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών ορίζει ότι η αξία της εταιρίας 

ισούται με το άθροισμα των FCFF για μια σειρά ετών (Λαζαρίδης, 2005 / Buffett & Clark, 

2008 / Damodaran, 2011): 

Αξία επιχείρησης = ∑
𝑭𝑪𝑭𝑭𝒕

(𝟏 𝑾𝑨𝑪𝑪)𝒕𝒕  

Προκειμένου να υπολογιστούν οι αναμενόμενες FCFF για μια μελλοντική χρονική περίοδο, ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί σε σχετικές προβλέψεις όλων των βασικών μεγεθών που 

χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση αυτών. Έτσι, οι σχετικές προβλέψεις αφορούν το ρυθμό g 

(growth rate) που τα αντίστοιχα μεγέθη αναμένονται να μεταβληθούν την υπό μελέτη 

περίοδο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το g ισούται με το γινόμενο (Damodaran, 2011): 

g = Δείκτης Επανεπένδυσης * Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδύσεων 

όπου 

Δείκτης Επανεπένδυσης = 

𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆έ𝝇 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶𝜾𝜿έ𝝇 𝜟𝜶𝝅ά𝝂𝜺𝝇 𝜧𝜺𝝉𝜶𝜷𝝄𝝀ή 𝝈𝝉𝝄 𝜥𝜺𝝋ά𝝀𝜶𝜾𝝄 𝜥ί𝝂𝜼𝝈𝜼𝝇

𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝝅𝝆𝝄 𝝋ό𝝆𝝎𝝂,𝜺𝝅𝜺𝝂𝜹𝝊𝝉𝜾𝜿ώ𝝂,𝝌𝝆𝜼𝝁𝜶𝝉𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ώ𝝂 𝜶𝝅𝝄𝝉𝜺𝝀𝜺𝝈𝝁ά𝝉𝝎𝝂∗(𝟏 𝝋𝝄𝝆𝝄𝝀𝝄𝜸𝜾𝜿ό𝝇 𝝈𝝊𝝂𝝉𝜺𝝀𝜺𝝈𝝉ή𝝇)
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Αφού υπολογιστεί ο ρυθμός g, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υπολογίσει τις FCFF της υπό 

μελέτης μελλοντικής περιόδου. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει στο σημείο αυτό δυο μεθόδους, 

αυτή του Ενός Σταδίου και αυτή των Δύο Σταδίων (Damodaran, 2010). Στην πρώτη, οι FCFF 

(και τα μεμονωμένα μεγέθη πάνω στα οποία βασίζεται η εκτίμησή τους) αυξάνονται με ένα 

σταθερό ρυθμό g: 

FCFFt = FCFFt-1 * (1 + g) 

Στη δεύτερη, γίνεται η υπόθεση ότι οι FCFF θα αυξάνονται με ένα ρυθμό g για ένα 

συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα (Στάδιο 1) και έκτοτε θα αυξάνονται με έναν 

άλλο, συνήθως χαμηλότερο, ρυθμό g στο διηνεκές (Στάδιο 2). Για λόγους ακρίβειας και 

μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, στην εργασία ακολουθείται το μοντέλο των 

Δυο Σταδίων με ένα σταθερό ρυθμό g1 για την επερχόμενη πενταετία και έκτοτε υιοθετείται 

ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης g2 για το διηνεκές. 

 

 

5.3 Η μέθοδος FCFF στον Όμιλο Folli Follie 

5.3.1 Περιγραφή σταδίων αποτίμησης 

Για να γίνει αποτίμηση της αξίας του Ομίλου Folli Follie με τη μέθοδο των ελεύθερων 

προεξοφλημένων ταμιακών ροών, όλα τα παραπάνω απαραίτητα μεγέθη θα εκτιμηθούν βάσει 

των όσων θεωρητικά αναλύθηκαν προηγουμένως και χρησιμοποιώντας στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων  του ομίλου για την πενταετία 2012-2016. Συγκεκριμένα οι 

προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν για την επερχόμενη πενταετία 2017-2021. Έτσι τα βήματα 

που θα ακολουθηθούν μέχρι την εκτίμηση της αξίας του ομίλου είναι τα ακόλουθα:   

 

 Υπολογισμός του ρυθμού g1 και g2, 

 Υπολογισμός των FCFF για την περίοδο 2017-2021 και στο διηνεκές, 

 Υπολογισμός του WACC, 

 Υπολογισμός των παρουσών αξιών των FCFF με προεξοφλητικό επιτόκιο το WACC, 

 Εκτίμηση της αξίας της εταιρίας, 

 Σύγκριση θεωρητικής και πραγματικής τιμής ανά μετοχή. 
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5.3.2 Υπολογισμός του ρυθμού g1 και g2 

Αρχικά, ο υπολογισμός του g1 απαιτεί να εκτιμηθούν τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στο 

Δείκτη Επανεπένδυσης, δηλαδή οι Καθαρές Κεφαλαιακές Δαπάνες και οι Μεταβολές στο 

Κεφάλαιο Κίνησης. Αφού αυτά εκτιμηθούν για την πενταετία 2012-2016, ο μέσος όρος 

αυτών θα χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του g1. Έτσι, με βάση τα δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τα αντίστοιχα έτη και 

σύμφωνα με τη θεωρία που αναπτύχθηκε παραπάνω, τα μεγέθη αυτά έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 5.1: Εκτίμηση μέσου όρου Καθαρών Κεφαλαιακών Δαπανών Folli Follie 2012-2016 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 
ΜΟ 

πενταετίας 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
23.919.002,42 15.340.660,36 36.107.530,90 66.032.272,07 98.355.823,78 47.951.057,91 

Αποσβέσεις  27.037.040,20 19.989.962,94 20.642.275,26 26.463.865,57 29.588.757,39 24.744.380,27 

Καθαρές 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

-3.118.037,78 -4.649.302,58 15.465.255,64 39.568.406,50 68.767.066,39 23.206.677,64 

 

 

 

Πίνακας 5.2: Εκτίμηση μέσου όρου Μεταβολής στο Κεφάλαιο Κίνησης Folli Follie 2012-2016 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 
ΜΟ 

πενταετίας 

Μείωση/(αύξηση) 

αποθεμάτων 
-51.403.757,65 65.518.243,69 -90.087.105,64 -117.619.726,53 -107.115.582,02 -60.141.585,63 

Μείωση/(αύξηση) 

απαιτήσεων 
-70.978.114,66 2.875.415,98 -95.591.081,88 -97.210.083,62 -112.232.844,80 -74.627.341,80 

(Μείωση)/αύξηση 

υποχρεώσεων 

(πλην) δανειακών 

-4.794.818,95 -1.219.851,19 41.579.897,84 -30.687.906,32 62.313.918,15 13.438.247,91 

Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

-127.176.691,26 67.173.808,48 -144.098.289,68 -245.517.716,47 -157.034.508,67 -121.330.679,52 
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Στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος των Κερδών μετά φόρου για την πενταετία αυτή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που ο όμιλος παρέχει στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2015, ο 

φορολογικός συντελεστής ήταν 26% ως το 2015, ενώ το 2016 αυτός αυξήθηκε σε 29% 

(Όμιλος Folli Follie, 2016): 

 

 

Πίνακας 5.3: Εκτίμηση μέσου όρου Κερδών μετά φόρου Folli Follie 2012-2016 

ποσά σε εκατ. € 2012 2013 2014 2015 2016 
ΜΟ 

πενταετίας 

Κέρδη προ 

φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

185.781.456,86 166.606.156,52 202.360.125,14 238.542.760,68 262.267.848,52 211.111.669,54 

Φορολογικός 

συντελεστής 
0,26 0,26 0,26 0,26 0,29 _ 

1 – φορ. 

συντελεστής 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,71 _ 

ΚΠΤΦ * (1-φορ. 

συντελεστής) 
137.478.278,08 123.288.555,82 149.746.492,60 176.521.642,90 186.210.172,45 154.649.028,33 

 

Δεδομένων όλων των παραπάνω, ο Δείκτης Επανεπένδυσης ισούται με 93,46%. Για την 

εκτίμηση του Δείκτη Αποδοτικότητας Επενδύσεων, χρησιμοποιείται η τιμή του δείκτη που 

υπολογίζει ο δικτυακός τόπος investing.com για την εταιρία, ως μέσος όρος της πρόσφατης 

πενταετίας (Δικτυακός τόπος https://www.investing.com/equities/folli-follie-ratios). Έτσι, ο 

δείκτης αυτός ισούται με 3,67%. Συνεπώς βάσει όλων αυτών των πληροφοριών, ο ρυθμός g1 

των Κερδών προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων ( και των λοιπών 

μεγεθών) ισούται με 3,43% για τον Όμιλο Folli Follie. 

Αναφορικά με το δεύτερο στάδιο που αφορά τη μεγέθυνση των FCFF στο διηνεκές και 

συνεπώς έναν δεύτερο ρυθμό ανάπτυξης αυτών, g2, η προηγούμενη στρατηγική και 

χρηματοοικονομική ανάλυση έδειξαν ότι ο όμιλος τα τελευταία έτη διανύει μια όχι πολύ 

κερδοφόρα πορεία με χαμηλό κύκλο εργασιών. Η κατάσταση όμως του εξωτερικού 

περιβάλλοντος κρίνεται πιο σύνθετη καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται ακόμη σε ύφεση, 

με μειωμένη ρευστότητα στην αγορά, γεγονός που δυσχεραίνει την καθημερινότητα πολλών 
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εταιριών. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ότι στα επόμενα έτη η 

ελληνική οικονομία θα μπει σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης, προβλέποντας ότι το ΑΕΠ θα 

αυξηθεί 2,5% το 2017 και 3% το 2018 (Δικτυακός τόπος www.naftemporiki.gr). Δεδομένων 

όλων αυτών των πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση ενός ρυθμού ανάπτυξης g2 

ενδεικτικού των προσδοκώμενων αυτών εξελίξεων, χαμηλότερου ύψους από το g1, το οποίο 

θα διατηρείται σταθερό στο διηνεκές. Έτσι, υποθέτουμε ρυθμό αύξησης g2 ίσο με 2,7%. 

 

 

5.3.3 Υπολογισμός των FCFF για την περίοδο 2017-2021 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αναμενόμενες FCFF θα υπολογιστούν με γνώμονα τις 

παρακάτω μεταβολές ετησίως για τα περιλαμβανόμενα μεγέθη: 

 

 

Πίνακας 5.4: Υποθέσεις ανάπτυξης των μεγεθών που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των 

αναμενόμενων FCFF – Folli Follie 2017-2021 

 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διηνεκές 

Κέρδη προ φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 2,7% 

Φόρος εισοδήματος 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καθαρά Κέρδη μετά 

φόρου 
3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 2,7% 

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 
3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 2,7% 

Αποσβέσεις 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 2,7% 

Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο Κίνησης 
3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 3,43% 2,7% 
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Βάσει όλων αυτών και της αναλυθείσας θεωρίας των δυο σταδίων, οι αναμενόμενες FCFF για 

την πενταετία 2017-2021 για τον Όμιλο Folli Follie έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 5.5: Υπολογισμός των αναμενόμενων FCFF – Folli Follie 2017-2021 

ποσά σε εκατ. € 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 

Κέρδη προ 

φόρων, 

επενδυτικών, 

χρηματοδοτικών 

αποτελεσμάτων 

262.267.848,52 271.263.635,72 280.567.978,43 290.191.460,09 300.145.027,17 310.440.001,60 

-Φόρος 

εισοδήματος 
76.057.676,07 78.666.454,36 81.364.713,74 84.155.523,43 87.042.057,88 90.027.600,46 

=Καθαρά Κέρδη 

μετά φόρου 
186.210.172,45 192.597.181,36 199.203.264,69 206.035.936,66 213.102.969,29 220.412.401,14 

-

Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

98.355.823,78 101.729.428,55 105.218.747,00 108.827.750,02 112.560.541,85 116.421.368,44 

+Αποσβέσεις 29.588.757,39 30.603.651,77 31.653.357,03 32.739.067,18 33.862.017,18 35.023.484,40 

- 

Μεταβολή στο 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

-

157.034.508,67 

-

162.420.792,32 

-

167.991.825,50 

-

173.753.945,11 

-

179.713.705,43 

-

185.877.885,53 

=Ελεύθερες 

ταμιακές ροές 

στην εταιρία-

FCFF 

274.477.614,73 283.892.196,90 293.629.700,22 303.701.198,93 314.118.150,05 324.892.402,63 

  

Για τον υπολογισμό της Υπολειμματικής Αξίας (ΥΑ), απαιτείται αρχικά η εκτίμηση της 

συνολικής αξίας των FCFF στο διηνεκές (περίοδος που θεωρείται ότι ξεκινά μετά το 2021), 

χρησιμοποιώντας την FCFF του 2021 και το ρυθμό g2 που ισχύει έκτοτε. Εκτιμάται ότι το 

πρώτο έτος της περιόδου του δευτέρου σταδίου-2022, η αναμενόμενη FCFF θα έχει ως εξής: 

FCFF2022 = FCFF2021 * (1+g2) = 324.892.402,63 * 1,027 =  333.664.497,50 εκατ. € 
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5.3.4 Υπολογισμός του WACC 

Για να υπολογιστεί το WACC του ομίλου Folli Follie, τα συστατικά στοιχεία του τύπου 

υπολογισμού του πρέπει να εκτιμηθούν. Παρακάτω λοιπόν δίνεται ο μαθηματικός τύπος, του 

οποίου κάθε παράγοντας θα εκτιμηθεί ακολούθως: 

WACC = weke + wdkd(1-T) 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εύρεσης του κόστους-

απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων (ke) είναι το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών 

Στοιχείων (CAPM). Αυτό χρησιμοποιείται από επενδυτές για να συσχετίζουν την 

προσδοκώμενη απόδοση του στοιχείου (στο οποίο επενδύουν ή ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν) με τον κίνδυνο που το χαρακτηρίζει. Αφού η μετοχή αποτελεί τμήμα των Ιδίων 

Κεφαλαίων μιας εταιρίας, η αναμενόμενη απόδοση αυτής αντικατοπτρίζει την απόδοση των 

κεφαλαίων αυτών. To CAPM υποστηρίζει ότι: 

E (ri) = Rf + bi * (E (Rm) – Rf) 

όπου 

E (ri): η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής ή αλλιώς ke, 

Rf: η απόδοση του ακίνδυνου χρεογράφου, 

bi: ο συντελεστής beta της μετοχής, 

E (Rm): η απόδοση της αγοράς, 

E (Rm) - Rf: ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς 

Ως Rf θα χρησιμοποιηθεί η απόδοση των μακροπρόθεσμων 10ετών ελληνικών ομολόγων, ως 

στοιχεία με μηδενικό κίνδυνο. Καθώς η απόδοση αυτών αλλάζει μηνιαία, θεωρήθηκε 

σημαντικό να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των αποδόσεων αυτών για τον εν λόγω τίτλο, 

βάσει των αποδόσεων που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους τελευταίους 

έξι μήνες (πριν τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης): 
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Πίνακας 5.6: Υπολογισμός Rf 

 
Ιανουάριος 

2017 

Φεβρουάριος 

2017 

Μάρτιος 

2017 

Απρίλιος 

2017 

Μάιος 

2017 

Ιούνιος 

2017 

ΜΟ 

εξαμήνου 

Απόδοση 

10ετούς 

ελληνικού 

ομολόγου 

7,04% 7,52% 7,17% 6,70% 5,86% 5,76% 6,68% 

 

Για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου κινδύνου αγοράς, ο Damodaran υποστηρίζει ότι αυτό 

ισούται με το άθροισμα του κινδύνου μιας ώριμης αγοράς και του spread της χώρας στην 

οποία εδρεύει η εταιρία, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας. 

Risk premium = Default spread of mature market premium + country’s risk premium 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το δικτυακό τόπο του Damodaran 

(http://aswathdamodaran.blogspot.com) ως ώριμη αγορά θεωρείται αυτή των ΗΠΑ, για την 

οποία ο κίνδυνος της αγοράς θεωρείται ίσος με 0, ενώ το spread της Ελλάδας ισούται με 

11,55%. Έτσι το ασφάλιστρο κινδύνου είναι 11,55%. 

Τέλος, αναφορικά με το συντελεστή b του ομίλου, καθώς η εκτίμησή του δε 

συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιηθεί αυτός που εκτιμά ο δικτυακός 

τόπος των Financial Times, βάσει του οποίου ο b της Folli Follie ισούται με 0,8347. 

Βάσει όλων των παραπάνω πληροφοριών, το ke του ομίλου ισούται με: 

Ke =6,68 % + 0,8347 * 11,55% = 16,32% 

 

Για τον υπολογισμό του kd του ομίλου, θα χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο δανεισμού των 

επιχειρήσεων στη χώρα μας όπως δίνεται σε μελέτη της Eurobank που πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 2017. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη το επιτόκιο δανεισμού 

διαμορφώνεται στο 4,55%. Η διαφορά αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια της αντίστοιχης το 2008. 

Στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το Σεπτέμβριο του 2008, με την κατάρρευση 

της Lehman οι εγχώριες επιχειρήσεις δανείζονταν με μέσο επιτόκιο 6,99% έναντι 6,03% του 

μέσου όρου της Ευρωζώνης, διαφορά μικρότερη των 100 μονάδων βάσης (έναντι 279 
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μονάδων σήμερα).Στην κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης  Έτσι το  kd του ομίλου 

ισούται με kd =4,55%. 

Τέλος, παρακάτω εκτιμάται ο μέσος όρος του ποσοστού συμμετοχής των Ιδίων και των 

Ξένων Κεφαλαίων στα συνολικά για την πενταετία 2012-2016: 

Πίνακας 5.7: Υπολογισμός we, wd 

 2012 2013 2014 2015 2016 
ΜΟ 

πενταετίας 

Ίδια 

Κεφάλαια/Συνολικά 

Κεφάλαια 

45,44% 75,29% 69,09% 72,33% 73,03% 67,04% 

Ξένα 

Κεφάλαια/Συνολικά 

Κεφάλαια 

54,56% 24,71% 30,91% 27,27% 26,97% 32,88% 

 

Δεδομένων όλων των παραπάνω πληροφοριών και γνωρίζοντας ότι ο φορολογικός 

συντελεστής ισούται πλέον με 29%, το WACC του ομίλου θα ισούται με: 

WACC = 67,04% * 16,32% + 32,88% * 4,55% * (1-0,29) = 12% 

 

5.3.5 Υπολογισμός-Αποτίμηση αξίας Ομίλου Folli Follie 

Βάσει της προηγούμενης ανάλυσης σχετικά με τη θεωρητική επισκόπηση της μεθόδου των 

ελεύθερων προεξοφλημένων ταμιακών ροών (FCFF) και των παραπάνω εκτιμηθέντων 

σχετικών δεδομένων, η αξία της εταιρίας ισούται με το άθροισμα των παρουσών αξιών των 

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμιακών ροών στο πρώτο και δεύτερο στάδιο χρησιμοποιώντας 

το WACC ως επιτόκιο προεξόφλησης. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο στάδιο, η εκτίμηση της 

ΥΑ βασίστηκε στο υπόδειγμα σταθερής ανάπτυξης του Gordon (Penman, 2010), σύμφωνα με 

το οποίο: 

ΥΑ = FCFF2022/(WACC-g2) 

ΥΑ = 333.664.497,50/(12% - 2,7%) =  3.587.790.295,70 δισεκατ. €  

Έτσι, αναφορικά με τον ορίζοντα προβλέψεων της επερχόμενης πενταετίας 2017-2021 και 

επίσης στο διηνεκές, η αποτίμηση του Ομίλου Folli Follie έχει ως εξής: 
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Πίνακας 5.8: Εφαρμογή μεθόδου FCFF για αποτίμηση της αξίας του Ομίλου Folli Follie 

 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διηνεκές 

Αύξον 

αριθμός έτους 
1 2 3 4 5 5 

Ελεύθερες 

ταμιακές ροές 

στην εταιρία 

FCFF σε 

εκατ. € 

283.892.196,90 293.629.700,22 303.701.198,93 314.118.150,05 324.892.402,63 3.587.790.295,70 

Συντελεστής 

προεξόφλησης 
0,89 0,80 0,71 0,64 0,57 0,57 

Παρούσα 

Αξία 

ελεύθερων 

ταμιακών 

ροών σε εκατ. 

€ 

249.290.654,11 226.408.893,31 205.634.233,14 186.763.868,27 169.630.033,22 1.900.895.147,85 

Αξία εταιρίας 

σε δισεκατ. € 
_ _ _ _ _ 2.938.631.829,90 

 

 

Έπειτα, προκειμένου να υπολογιστεί η Καθαρή Αξία του ομίλου και στη συνέχεια η αξία ανά 

μετοχή, το Σύνολο των Υποχρεώσεων (Ξένα Κεφάλαια) του έτους 2015 θα αφαιρεθεί από 

την παραπάνω υπολογισθείσα αξία: 

Καθαρή Αξία =2.938.631.829,90 – 695.816.749,32 = 2.242.815.080,58 δισεκατ.€ 

Όπως δηλώνεται στο δικτυακό τόπο www.ffgroup.com, ο όμιλος Folli Follie διαθέτει 

66.948.210 εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία, η εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή ισούται με: 

 

Αξία ανά μετοχή = 2.242.815.080,58 δισεκατ.€/66.948.210 εκατ.= €33,50 
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5.3.6 Σύγκριση θεωρητικής και πραγματικής τιμής ανά μετοχή 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρατίθενται παραπάνω, η αξία του ομίλου Folli Follie, 

όπως υπολογίστηκε με τη μέθοδο των FCFF, βρέθηκε ίση με 2.242.815.080,58 δισεκατ.€. 

Την ημέρα πραγματοποίησης της παρούσας μελέτης (05/09/2017), ο αριθμός των μετοχών 

του ομίλου σε κυκλοφορία βρέθηκε ίσος με  66.948.210 εκατ. μετοχές (Δικτυακός τόπος 

http://www.naftemporiki.gr). Διαιρώντας την καθαρή αξία της εταιρίας με τον αριθμό αυτών, 

λαμβάνουμε την αξία ανά μετοχή του ομίλου. Η εκτίμηση που έγινε υπολογίζει ότι η τιμή ανά 

μετοχή μέσω της εφαρμογής της θεωρίας των FCFF ισούται με €33,50. Συγκρίνοντας αυτή με 

την πραγματική τιμή της αξίας της κάθε μετοχής που διαπραγματεύεται στις αρχές 

Σεπτεμβρίου 2017 στο ΧΑΑ (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών), η οποία ισούται με 21,05€, 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι η μετοχή του ομίλου είναι υποτιμημένη περίπου κατά 59,14%.  
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Συμπεράσματα 

Η μελέτη της πορείας και διαχρονικής εξέλιξης μιας εταιρίας αποτελεί μια διαδικασία 

σύνθετη και πολλές φορές πολύπλοκη. Οι επενδυτές καθώς επίσης και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη έχουν στη διάθεσή τους σήμερα διάφορες μεθόδους και τεχνικές μελέτης τόσο των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων της υπό εξέταση εταιρίας, όσο και εργαλεία 

πραγματοποίησης στρατηγικής ανάλυσης αυτής. Ο συνδυασμός των τεχνικών αυτών μπορεί 

να αποδώσει μια αντικειμενική εικόνα της συνολικής πορείας της εταιρίας και να συμβάλει 

στη λήψη πιθανών αποφάσεων σχετικά με την επένδυση ή όχι σε μετοχές ή σε κάποιο άλλο 

χρηματοοικονομικό στοιχείο της εταιρίας. 

Η στρατηγική ανάλυση αφορά στη μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

εταιρίας μέσω διάφορων εργαλείων τα οποία έχουν σκοπό να εντοπίσουν στοιχεία και 

παράγοντες που δύναται να επηρεάζουν την πορεία αυτής θετικά ή αρνητικά. Η 

χρηματοοικονομική ανάλυση αναφέρεται στη μελέτη των βασικών μεγεθών που 

περιλαμβάνονται στις επίσημες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, με στόχο την 

παρατήρηση της εξέλιξης κάποιων εξ αυτών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Εκτός από τη 

στρατηγική ανάλυση οι επενδυτές συχνά κρίνουν αναγκαίο να εκτιμήσουν την αξία που η 

όλη επιχείρηση φέρει, ώστε να υπολογίσουν κυρίως την αξία ανά μετοχή σε κυκλοφορία 

ώστε να αποφασίσουν για το αν θα αγοραστεί η μετοχή της εταιρίας. Η διαδικασία αυτή 

καλείται αποτίμηση αξίας εταιρίας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται διεθνώς είναι 

διάφορες. 

Μια από  τις διασημότερες είναι η μέθοδος αποτίμησης με τη χρήση Ταμιακών Ροών. Το 

μέγεθος αυτό αντανακλά το βαθμό ικανότητας της υπό μελέτη επιχείρησης να συγκεντρώνει 

ρευστότητα ώστε να είναι σε θέση να αποδώσει μερίσματα στους μετόχους της. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές λόγω του ότι δεν επηρεάζονται από 

τη μόχλευση. Έτσι η προεξόφληση αυτών χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της αξίας 

της επιχείρησης. Αυτή η τεχνική καλείται μέθοδος των ελεύθερων προεξοφλημένων 

ταμιακών ροών (FCFF) και εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για την αποτίμηση της 

αξίας του Ομίλου Folli Follie. 

 Η Folli Follie είναι μια γνωστή εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κοσμημάτων, 

ρολογιών και αξεσουάρ μόδας. Την εμφάνιση της Folli Follie στην απαιτητική ελληνική 

αγορά κοσμημάτων διαδέχτηκε μια ανεπανάληπτη επιτυχία που ώθησε τους ιδιοκτήτες να 
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διευρύνουν τις κατηγορίες προϊόντων της εταιρίας και στη συνέχεια να επιδιώξουν την 

επέκτασή της στις χώρες του εξωτερικού. 

Από τη στρατηγική ανάλυση του ομίλου προκύπτει ότι αυτός χαρακτηρίζεται από πολλαπλά 

δυνατά στοιχεία, τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτεί ώστε να αντιμετωπίσει πιθανές 

αρνητικές εξελίξεις που ενδεχομένως εμφανιστούν στον κλάδο. Συγκεκριμένα υπάρχει μια 

απειλή που οφείλεται στην επέκταση μεγαλύτερων εταιριών στην κατηγορία της προσιτής 

πολυτέλειας. Επιπλέον, ο κλάδος είναι αρκετά ευαίσθητος σε αλλαγές οικονομικής φύσεως 

καθώς η χρηματοοικονομική ύφεση του 2007 ακόμη και σήμερα επηρεάζει πολλές 

οικονομίες στις οποίες η Folli Follie δραστηριοποιείται, με κυριότερη την ελληνική. Για αυτό 

το λόγο προτείνεται η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και των δυνατών σημείων που τη 

χαρακτηρίζουν, όπως η έμφαση στην προσιτή πολυτέλεια, η εγκατάστασή της σε νέες αγορές 

και η εξαγορά της Link of London για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας και 

περεταίρω εξέλιξης του ομίλου. 

Στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την περίοδο 2012-2016, παρατηρείται ότι 

τα αποθέματα εμφανίζουν διαχρονικά σημαντική αύξηση από το 2013 και έπειτα, γεγονός 

που ενδεχομένως υποδηλώνει πως δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης περισσότερων 

εμπορευμάτων. Επίσης, ο κύκλος εργασιών του ομίλου μειώνεται έως και το 2013 και στη 

συνέχεια παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ την ίδια πορεία ακολουθεί και το κόστος 

πωληθέντων. Επιπρόσθετα, η Folli Follie φαίνεται να φέρει αυξανόμενη ρευστότητα καθ’ 

όλη την πενταετία με μια πτώση από το 2015 και μετά. Τέλος σχετικά με την αποδοτικότητα 

φαίνεται μια άνοδος έως το 2013 και έπειτα μια διαχρονική πτώση. 

Η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου με τη μέθοδο των ελεύθερων προεξοφλημένων ταμιακών 

ροών πραγματοποιήθηκε με ορίζοντα την επερχόμενη πενταετία 2017-2021. Η μέθοδος 

περιλαμβάνει την εκτίμηση των μελλοντικών ελεύθερων ταμιακών ροών με την εκτίμηση και 

στη συνέχεια τη χρήση του ρυθμού μεγέθυνσης g και έπειτα τον υπολογισμό του Μέσου 

Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC). Η προεξόφληση των ελεύθερων ταμιακών ροών με 

τη χρήση του WACC υπολόγισε ότι η αξία ανά μετοχή του ομίλου ισούται με €33,50. 

Συγκρίνοντας τη θεωρητική αυτή αξία ανά μετοχή με την πραγματική αξία των 

διαπραγματευόμενων στη χρηματιστηριακή αγορά μετοχών (€21,05), εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι η μετοχή της Folli Follie είναι υποτιμημένη. 
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