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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο ΟΡΑΡ είναι θ κορυφαία εταιρεία τυχερϊν παιγνίων ςτθν Ελλάδα και μία από τισ 

πλζον καταξιωμζνεσ ςτον κλάδο τθσ παγκοςμίωσ. Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 1958 

αποτελϊντασ τθν εκνικι λοταρία τθσ χϊρασ και ειςιχκθκε ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν το 

2001, κατζχοντασ τθν αποκλειςτικι άδεια εκμετάλλευςθσ όλων των αρικμολαχείων (7 

παιχνίδια), του ακλθτικοφ ςτοιχθματιςμοφ (4 παιχνίδια) και των ιπποδρομιϊν. Λειτουργεί, 

επίςθσ, αποκλειςτικά τα Λαχεία και Σκρατσ (Ξυςτό) ςτθν Ελλάδα μζςω μιασ κοινοπραξίασ 

(με ποςοςτό 67%). 

Θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ζχει ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ του Κεντρικοφ 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ για τον άμεςο και ςε πραγματικό χρόνο (on-line, real-time) 

ζλεγχο λειτουργίασ και των 25.000 παιγνιομθχανθμάτων, τα οποία κα εγκαταςτακοφν ςτθν 

Ελλάδα, ζχοντασ άδεια εκμετάλλευςθσ 18 ετϊν. 

Με τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία επιχειρείται θ εξζταςθ και θ ανάλυςθ του 

ομίλου Ο.Ρ.Α.Ρ, θ αποτίμθςθ τθσ αξία τθσ εταιρίασ και τθσ τιμισ τθσ μετοχισ τθσ. Για τον 

ςκοπό αυτό, αρχικά γίνεται αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ, όπου παρουςιάηεται το 

κεωρθτικό πλαίςιο και οι ςυνκικεσ κάτω από τθσ οποίεσ γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ εταιρίασ, 

παρουςιάηονται οι αρικμοδείκτεσ που αξιολογοφν τθν αποτελεςματικότθτα και 

αποδοτικότθτα του ομίλου. Στθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται θ αποτίμθςθ τθσ αξίασ του 

ομίλου, θ εφρεςθ κατά ςυνζπεια τθσ πραγματικισ, τθσ δίκαιθσ τιμισ τθσ μετοχισ με τθν 

μζκοδο των προεξοφλθμζνων ταμειακϊν ροϊν. Τζλοσ, ακολουκοφν τα ςυμπεράςματα ςε 

ςχζςθ με τα ευριματα τθσ αποτίμθςθσ. 

 

Για τθν ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν και για τθν αποτίμθςθ τθσ τιμισ τθσ μετοχισ, 

χρθςιμοποιικθκαν οι δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ και τα ςτοιχεία που 

αφοροφν ςτο ςφνολο του ομίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1  Ειςαγωγι  

 

Θ ΟΡΑΡ Α.Ε. αποτελεί μια από τισ μεγαλφτερεσ και κερδοφόρεσ επιχειριςεισ ςτθν 

Ελλάδα και μία από τισ πλζον καταξιωμζνεσ ςτον κλάδο τθσ παγκοςμίωσ, με αντικείμενο τθν 

διοργάνωςθ και διεξαγωγι τυχερϊν παιχνιδιϊν. Ο Οργανιςμόσ  Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων 

Ροδοςφαίρου (ΟΡΑΡ) ιδρφκθκε με Βαςιλικό Διάταγμα το 1958 ωσ Νομικό Ρρόςωπο 

Ιδιωτικοφ Δικαίου. Το 1999 ο ΟΡΑΡ μετατράπθκε ςε Ανϊνυμθ Εταιρία με ονομαςία ΟΡΑΡ 

Α.Ε.. Το 2001 ζγινε ειςαγωγι του ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, με νόμο. Τον Οκτϊβριο 2013 

μζςω διεκνοφσ διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊκθκε θ πλιρθσ ιδιωτικοποίθςθ τθσ Επιχείρθςθσ. 

Σιμερα λειτουργεί το μεγαλφτερο δίκτυο πϊλθςθσ με πάνω από 4.000 πρακτορεία ςτθν 

Ελλάδα και πάνω από 3.800 εναλλακτικά ςθμεία πϊλθςθσ. Θ επιχειρθματικι βάςθ 

βρίςκεται ςτθν Ελλάδα και δραςτθριοποιείται ςε Ελλάδα και Κφπρο. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ και αποτίμθςθ τθσ αξίασ τθσ 

εταιρίασ, ςυνεπϊσ θ εφρεςθ με ακρίβεια  τθσ πραγματικισ –δίκαιθσ- αξίασ τθσ μετοχισ και 

θ ςφγκριςθ τθσ με τθν αξία, όπωσ διαπραγματεφεται ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν.  Τα 

ςυμπεράςματα  τθσ ανάλυςθσ και αποτίμθςθσ μιασ εταιρίασ ςκοπό ζχουν να αποτελζςουν 

ζνα πολφτιμο εργαλείο ςε εςωτερικοφσ αναλυτζσ και εξωτερικοφσ αναλυτζσ για τθν λιψθ 

ορκϊν επενδυτικϊν αποφάςεων. 

Τα  τελευταία  χρόνια  θ  επιχειρθματικότθτα  παρουςιάηει  ςθμαντικζσ αλλαγζσ,  ωσ  

απόρροια  των  μεταβολϊν  του  παγκόςμιου  οικονομικοφ  και επιχειρθματικοφ  γίγνεςκαι.  

Μζςα  ςε  ζνα  ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο  και ευμετάβλθτο περιβάλλον, θ χρθματοοικονομικι 

ανάλυςθ και αποτίμθςθ είναι  απαραίτθτθ  και  αναγκαία  για  κάκε  επιχείρθςθ,  θ  οποία 

ενδιαφζρεται να βελτιϊςει τισ επιδόςεισ τθσ και προπάντων να εξαςφαλίςει τθν 

βιωςιμότθτα τθσ.  

Θ άντλθςθ των πλθροφοριϊν για τθν αποτίμθςθ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. κα γίνει από τισ 

δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ, κακϊσ και από οποιαδιποτε άλλθ διακζςιμθ 

πθγι, είναι πικανό ζνασ εςωτερικόσ αναλυτισ να ζχει πρόςβαςθ ςε περιςςότερα και πιο 

αξιόπιςτα ςτοιχεία και να καταλιξει ςε διαφορετικά ςυμπεράςματα.  
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1.2  Μεκοδολογία Ανάπτυξθσ 

 

Για τθν αποτίμθςθ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. κα ακολουκιςουμε τα εξισ βιματα: 

1. Στο Κεφάλαιο 2 κα γίνει μια γενικι αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ τθσ 

διαδικαςίασ αποτίμθςθσ των επιχειριςεων και μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι 

τθσ αποτίμθςθσ. 

2. Στο Κεφάλαιο 3 κα ακολουκιςει μια γενικι ανάλυςθ βαςικϊν όρων, τθσ αξίασ 

τθσ επιχείρθςθσ, ποιοι είναι οι βαςικοί παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν και    

ποια μζρθ ενδιαφζρονται για τθν αξία τθσ εταιρίασ. Στθ ςυνζχεια κα 

αναλφςουμε τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αποτίμθςθ, τουσ λόγουσ που τθν 

επιβάλλουν και τζλοσ κα καταρρίψουμε οριςμζνουσ μφκουσ που επικρατοφν 

γφρω από τθν αποτίμθςθ.   

3. Στο Κεφάλαιο 4 κα αναλυκοφν οι βαςικότερεσ μζκοδοι αποτίμθςθσ με ιςτορικζσ 

αναφορζσ ςτουσ βαςικότερουσ κεωρθτικοφσ και κα γίνει ξεχωριςτι ανάλυςθ τθσ 

μεκόδου προεξοφλθμζνων ταμιακϊν ροϊν (DCF Model).  

4. Τα τελευταία τρία κεφάλαια τθσ παροφςασ διπλωματικισ κα αφιερωκοφν ςτθν 

περίπτωςθ αποτίμθςθσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε., όπου κα γίνει παρουςίαςθ τθσ εταιρίασ 

και περιγραφι των βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ. Θα αποτιμθκεί με τθν 

μζκοδο προεξόφλθςθσ των ταμιακϊν ροϊν και κα καταλιξουμε ςτα τελικά 

ςυμπεράςματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

 

2.1 Ιςτορικι Αναδρομι μεκόδων αποτίμθςθσ 

 

Το 1938 ο J.B. Williams αςχολείται για πρϊτθ φορά με τθν εςωτερικι αξία τθσ 

επιχείρθςθσ και τθν ςχζςθ τθσ με τθν αγοραία αξία1 . Συγκεκριμζνα, είναι θ πρϊτθ 

ολοκλθρωμζνθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν 

μιασ επιχείρθςθσ προσ τουσ επενδυτζσ τθσ, επί τθσ ουςίασ των αναμενόμενων μεριςμάτων 

και θ ςφγκριςθ με τθν αγοραία αξία τθσ. 

Βαςιηόμενοσ ςτο μοντζλο που παρουςίαςε ο J.B. Williams και ο M.J. Gordon 

εξελίςςει τθν ιδζα το 1958 2. Ειςάγει ωσ χρθματοροι τα μελλοντικά κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ 

ωσ βάςθ για τθν αποτίμθςθ τθσ πραγματικισ αξίασ τθσ μετοχισ. Το υπόδειγμα του 

επεκτείνεται ςτο άπειρο, είναι μια διθνεκισ ράντα με ζνα ςτακερό ρυκμό ανάπτυξθσ, όπωσ 

απεικονίηεται με το ςφμβολο g (growth). Το υπόδειγμα Gordon Growth Model κα 

αποτελζςει τθν βάςθ όλων των μετζπειτα μεκόδων αποτίμθςθσ.  

Αμζςωσ μετά τθν μεγάλθ οικονομικι κρίςθ  και το κραχ ςτθν Wall Street, οι 

B.Graham και D.L. Dodd βακιά επθρεαηόμενθ από το γενικότερο οικονομικό κλίμα τθσ 

εποχισ τουσ, υποςτθρίηουν ότι οι επενδυτζσ πρζπει να βαςίηονται ςτθν λειτουργικι 

δραςτθριότθτα μιασ εταιρίασ, θ οποία βαςιηόμενθ ςτθν αξία των περιουςιακϊν τθσ 

ςτοιχείων παράγει κζρδθ.  Δθλαδι θ επιχείρθςθ να ζχει τθν δυνατότθτα να παράγει κζρδθ 

(earning power) που να μθν είναι απροςδιόριςτα και ευμετάβλθτα.   

Το 1962 οι B.Graham και D.L. Dodd ενιςχυμζνοι με τθν παρουςία Cottle και τθν 

επιρροι των μεκόδων αποτίμθςθσ των J.B. Williams και ο M.J. Gordon 3υπολόγιςαν τθν αξία 

των μετοχϊν που ζχουν χαμθλι μεριςματικι απόδοςθ ςτο διθνεκζσ. Βαςικι αξίωςθ τουσ 

ιταν ότι θ αβεβαιότθτα είναι μεγάλθ, κακϊσ μικρζσ αλλαγζσ ςτισ ειςροζσ και  εκροζσ 

                                                 
1
 J.B. Williams (1938) The Theory of Investment Value 

2
 Gordon, M.J. 1959. Dividends, earnings, and stock prices. Review of Economics and Statistics 41, May, 99–

105. 
3
 Graham, B., Dodd, D., & Cottle, S. (1962) Security Analysis, 4th edition. McGraw- Hill, New 

York. 
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επιφζρουν μεγάλεσ αλλαγζσ ςτισ υπολογιηόμενεσ αξίεσ. Αργότερα ο Graham κα παραδεχτεί 

τθν ζννοια τθσ αποτελεςματικισ αγοράσ. 

Οι M.H Miller και F.Modigliani4 απζδειξαν ότι οι μακροπρόκεςμεσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ δεν επθρεάηουν το κόςτοσ του κεφαλαίου και τθν τιμι τθσ μετοχισ. 

Σφμφωνα με το ςκεπτικό τουσ, θ αφξθςθ του βακμοφ δανειςμοφ ςυνεπάγεται αφξθςθ των 

κερδϊν και μεριςμάτων. Ραράλλθλα δθμιοφργθςαν και δφο μεκόδουσ αποτίμθςθσ. Θ 

πρϊτθ μζκοδοσ αποτίμθςθσ κάνει χριςθ του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ κεφαλαίου για τθν 

προεξόφλθςθ των μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν, που προβλζπεται να προκφψουν. Θ 

μζκοδοσ αυτι  επικεντρϊνεται  κυρίωσ  ςτθν  μζτρθςθ  των  αποδόςεων  των  επενδφςεων  

τθσ  εταιρίασ αλλά  και  τον  ρυκμό  ανάπτυξθσ    τουσ.  Θ  δεφτερθ  μζκοδοσ  αποτίμθςθσ  

ονομάςτθκε μζκοδοσ  τθσ  προςαρμοςμζνθσ  παροφςασ αξίασ και για τθν αποτίμθςθ 

κεφαλαιοποιοφνται οι μελλοντικζσ ταμιακζσ ροζσ μετά φόρων με το  κόςτοσ  κεφαλαίου  

χωρίσ  το  χρζοσ,  ςτα  οποία  προςτίκενται  κάποια  οφζλθ  ( πχ εξοικονόμθςθ φόρων).  

Λίγο αργότερα το 1965 ο Fama5 διατυπϊνει τθ κεωρία του περί τυχαίου περιπάτου 

(random walk) των αποδόςεων  των  μετοχϊν.  Επρόκειτο  για  τθν  πρϊτθ  αμφιςβιτθςθ  

τθσ  ουςίασ  όλων  των προςπακειϊν για αποτίμθςθ εταιρικϊν αξιϊν, κακϊσ οι μελλοντικζσ 

τουσ ροζσ ακολουκοφν είναι αβζβαιεσ και μθ προβλζψιμεσ. Τζλοσ, αναφζρκθκε  ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ αγοράσ (efficient market hypothesis), τθν οποία ταξινόμθςε ςε 

αςκενι, μζτρια και ιςχυρι μορφι αποτελεςματικότθτασ. Στθν αςκενι μορφι οι τιμζσ των 

μετοχϊν αποτυπϊνουν με ακρίβεια το ςφνολο των δθμοςιευμζνων πλθροφοριϊν, ςτθν 

μζτρια αποτυπϊνουν αλλά και αντιδροφν άμεςα ςε κάκε νζα δθμοςιευμζνθ πλθροφορία, 

ενϊ ςτθν ιςχυρι αναπαριςτοφν ακόμθ και εςωτερικζσ μθ δθμοςιευμζνεσ πλθροφορίεσ. 

Με τουσ Alfred Rappaport το 1986 67,τον G. Bennett Stewart το 1991 8, τον Hackel 

and Livnant το 19929, τουσ Copeland et al το 199410, γίνεται θ εμφάνιςθ τθσ ζννοιασ των 

ελεφκερων ταμειακϊν ροϊν ωσ ζνα εναλλακτικό εργαλείο αποτίμθςθσ εταιρικισ αξίασ. Με 

                                                 
4
 Miller, M.H. and Modigliani, F. (1961) Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares. The Journal of 

Business, 34, 411-433 
5
 Fama, Eugene F. (September–October 1965). "Random Walks In Stock Market Prices". Financial Analysts 

Journal. 21 (5): 55–59. 
6
 Rappaport, A (1986) Creating Shareholder Value, New York 

7
 Rappaport, A Ten Ways to Create Shareholder Value, Harvard Business Review, vol.84, issue 9/2006, pp.66 

8
 G. Bennett Stewart (1991) The Quest for Value, HarperCollins 

9
 Kenneth S. Hackel, Joshua Livnat (1992) Cash Flow and Security Analysis, Business One Irwin 

10
 T.Copeland, T.Koller, J.Murrin (1994) Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley 
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το μοντζλο αυτό αποτίμθςθσ αςχολικθκε και εξζλιξε ο Damodaran11. Με μια ςειρά άρκρων 

του ανζλυςε τθν ςθμαςία υπολογιςμοφ του κατάλλθλου προεξοφλθτικοφ επιτοκίου και του 

επιτοκίου άνευ κινδφνου, ςυγκρίνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα των υποδειγμάτων 

προεξόφλθςθσ FCFS και των μεριςμάτων. 

Οι Benninga και Sarig υποςτιριξαν ότι αυτό που ςχετίηεται με τθν παροφςα αξία των 

ταμειακϊν ροϊν είναι το χρονοδιάγραμμα τουσ και το επίπεδο κινδφνου. Κατά τουσ 

τελευταίουσ καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται περιςςότερεσ από μία μεκόδουσ αποτίμθςθσ 

για πιο αξιόπιςτα αποτελζςματα12. 

Το ερευνθτικό ζργο, οι μελζτεσ και θ αρκρογραφία πάνω ςτο ευαίςκθτο αυτό κζμα 

δεν ςταμάτθςαν ςτο πζραςμα των δεκαετιϊν. Θ προςπάκεια για τθν εφρεςθ τθσ ορκότερθσ 

και αςφαλζςτερθσ μεκόδου κορυφϊνεται ςτισ μζρεσ μασ, τϊρα που το οικονομικό 

περιβάλλον ωκεί τον επιχειρθματικό κόςμο ςε αλλαγζσ, ενϊ υποβόςκει ο κίνδυνοσ και θ 

αμφιβολία ςε κάκε κίνθςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Damodaran Aswath (2012) Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any 

Asset, 3rd Edition, Canada: John Wiley & Sons, Inc. 
12

 Benninga, S., & Sarig, O. (1997). Corporate Finance : A valuation approach. New York McGraw 

Hill. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

 

3.1 Θ αξία τθσ επιχείρθςθσ  

 

3.1.1 Οριςμόσ τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ 

 

Με τον όρο αξία τθσ επιχείρθςθσ, εννοοφμε το ςφνολο τθσ αξίασ ολόκλθρθσ τθσ 

επιχείρθςθσ με βάςθ τισ προςδοκίεσ για κζρδθ, ταμιακζσ ροζσ, κ.α. και είναι ςυνδεδεμζνθ  

με τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και τισ μελλοντικζσ αποδόςεισ.13 

 Ραρόλα αυτά κα μποροφν να δοκοφν πολλζσ ακόμα ερμθνείεσ ανάλογα  με τθν 

οπτικι γωνία που εξετάηουμε. Ζτςι λοιπόν ςφμφωνα με τον Hitcher14 οι οριςμοί ζχουν ωσ 

εξισ: 

1. Αγοραία  αξία  (fair market value),  θ  οποία  είναι  θ  τιμι  (αξία)  που  

εκφράηεται  ςε ρευςτά  ιςοδφναμα,  ςτα  οποία  μια  περιουςία  αλλάηει  

ιδιοκτθςία  ανάμεςα  ενόσ  πωλθτι και ενόσ αγοραςτι, ςε κακεςτϊσ ανοικτισ 

αγοράσ. 

2. Επενδυτικι Αξία (investment value),  θ  οποία είναι θ αξία, όπωσ αυτι 

προςδιορίηεται από  ζναν  επενδυτι  και  διαμορφϊνεται  ανάλογα  με  τισ  

επιχειρθματικζσ  του προςδοκίεσ. 

3. Εςωτερικι  Αξία  (intrinsic  value),  θ  οποία  βαςίηεται  κυρίωσ  ςτθν  κεμελιϊδθ  

Ανάλυςθ,  λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν 

επιχείρθςθ. 

4. Δίκαιθ  αξία  (fair value),  είναι  θ  αξία  απόκτθςθσ  ενόσ  περιουςιακοφ  

ςτοιχείου  και  υπολογίηεται με ανάλογεσ λογιςτικζσ μεκόδουσ. 

 

Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να είναι θ μεγιςτοποίθςθ τθσ αγοραίασ 

αξίασ τθσ μακροπρόκεςμα και θ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν ανά μετοχι, προσ όφελοσ των 

                                                 
13

 Λαδαρίδες Γηάλλες, Παπαδόποσιος Γεκήηρες (2005) Φρεκαηοοηθολοκηθή Γηοίθεζε - Βαζηθές Έλλοηες 

Φρεκαηοοηθολοκηθής, Φρεκαηοοηθολοκηθός Στεδηαζκός θαη Γηοίθεζε Κεθαιαίοσ Κίλεζες, Τεύτος Α’, Έθδοζε 

Β’. Θεζζαιολίθε 
14

 James A. Hitcher (2011) Financial Valuation: Applications and Models, John Wiley & Sons 
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μετόχων και των επενδυτϊν. Αυτό επιτυγχάνεται όταν αξιοποιοφνται κατά εφλογο τρόπο 

όλα τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ που μποροφν να  δθμιουργιςουν  

αξία,  όπωσ  πάγια  περιουςιακά  ςτοιχεία, εμπορεφματα, απαιτιςεισ, χρζοσ και 

δικαιϊματα.  

Γενικά, αναφζρουμε τουσ εξισ τρόπουσ για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ μιασ 

επιχείρθςθσ: 

1. Ονομαςτικι αξία : το μετοχικό κεφάλαιο τθσ επιχείρθςθσ 

2. Λογιςτικι αξία : το ςφνολο των ιδίων κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ 

3. Εςωτερικι ι Ρραγματικι αξία : θ τρζχουςα αξία του ςυνόλου των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ, μειωμζνθ κατά τισ υποχρεϊςεισ δια τον αρικμό των 

μετοχϊν τθσ 

4. Αξία ρευςτοποίθςθσ : θ  κακαρι  αξία  των  περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ 

τθ ςτιγμι τθσ πϊλθςθσ τουσ 

5. Αξία ωσ ενεργοφ οικονομικοφ οργανιςμοφ : για  τθν  εν  λόγω  αξία  είναι  θ  φπαρξθ  

ςυνεχισ  δραςτθριότθτασ  τθσ επιχειρθματικισ μονάδασ 

6. Χρθματιςτθριακι : για τισ εταιρίεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο 

 

 Οι ζννοιεσ τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ και τισ τιμισ τθσ επιχείρθςθσ δεν πρζπει να 

ςυγχζονται μεταξφ τουσ. Θ ζννοια τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται ςτο ςφνολο του 

μετοχικοφ κεφαλαίου, ςε ςυνάρτθςθ με τθ μελλοντικι απόδοςθ που αυτι προςδοκά να 

ζχει, με ςκοπό τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν και μετόχων. Θ αξία τθσ τιμισ όμωσ είναι το 

ποςό που ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ του αγοραςτι και  του  πωλθτι  τθσ  κατά  τθ  διάρκεια  

τθσ  πϊλθςθσ,  ι  τθσ  μεταβίβαςθσ,  ι  τθσ εξαγοράσ ι τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ επιχείρθςθσ.  

 

3.1.2 Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ 

 
Θ αξία τθσ επιχείρθςθσ μεταβάλλεται ςυνεχϊσ ςτο χρόνο, κάτι που κάνει τθν 

διαδικαςία αποτίμθςθσ απαιτθτικι, ωςτόςο απολφτωσ απαραίτθτθ.  Θ ςφγχρονθ 

βιβλιογραφία αναλφει πολλοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ. 

 Οι  εςωτερικοί παράγοντεσ μποροφν να διαχωριςτοφν ςε δφο υποκατθγορίεσ: ςε 

λογιςτικοφσ και μθ λογιςτικοφσ. Οι  λογιςτικοί  παράγοντεσ  περιλαμβάνουν  τθν  
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αναγνϊριςθ  των  δαπανϊν,  τισ αποςβζςεισ, τουσ φόρουσ, τα ζξοδα απόκτθςθσ και 

αναδιοργάνωςθσ. Οι λογιςτικοί εςωτερικοί παράγοντεσ ςυνικωσ μειϊνουν τθν αξία τθσ 

επιχείρθςθσ γιατί δεν είναι όλοι περιουςιακά ςτοιχεία υπάρχουν και άυλα ςτοιχεία που 

ακολουκοφν μόνο τουσ λογιςτικοφσ κανόνεσ χωρίσ να ενςωματϊνουν τθν ζννοια τθσ 

δθμιουργίασ αξίασ. Οι μθ  λογιςτικοί  παράγοντεσ  περιλαμβάνουν  τθν  εμπιςτοςφνθ  και  

αφοςίωςθ  των πελατϊν και των υπαλλιλων κακϊσ και παράγοντεσ οργάνωςθσ.   

 

Οι ςθμαντικότεροι εξωτερικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αξία μιασ 

επιχείρθςθσ είναι οι εξισ15 : 

1. Ο πλθκωριςμόσ 

2. Θ ρευςτότθτα τθσ αγοράσ και τθσ μετοχισ τθσ εταιρίασ 

3. Τα επιτόκια 

  

Θ επίδραςθ των ανωτζρω παραγόντων ςτθν τιμι τθσ μετοχισ και ςτθν αξία τθσ 

επιχείρθςθσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα 16. 

 

Ρίνακασ 1 : Ραράγοντεσ προςδιοριςμοφ τθσ πορείασ αξίασ των μετοχϊν 

 

                                                 
15

 Λαδαρίδες Γ. Θεκηζηοθιής, 2005, Αποηίκεζε Δπητεηρήζεωλ-Θεωρία-Μεζοδοιογία-Πραθηηθή, Αθοί 

Κσρηαθίδε ΑΔ 
16

 Fisher and Stanley, 1981, Relative shocks, Relative Price Variability and Inflation, Brookings Papers on 

Economic Activity 2 
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3.1.3 Μζρθ που ενδιαφζρονται για τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ 

 

Θ αξία τθσ επιχείρθςθσ είναι ςθμαντικό ςτοιχείο για όλουσ όςουσ ζχουν άμεςο ι 

ζμμεςο ςυμφζρον από τθν εταιρία, κακϊσ παίηει κακοριςτικό λόγο για τθν διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων. Το αποτζλεςμα ζχει διαφορετικι αξία και ερμθνεία από τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ. Τα πρόςωπα αυτά είναι κυρίωσ τα εξισ: 

1. Επιχειρθματίασ, διοίκθςθ εταιρίασ: λαμβάνει αποφάςεισ για επενδφςεισ,  λιψθ 

δανείου, εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ. 

2. Δανειςτζσ : αν κα δανείςουν και με ποιουσ όρουσ 

3. Ρρομθκευτζσ : κακοριςμόσ πιςτωτικισ πολιτικισ 

4. Ρελάτεσ : εμπιςτοςφνθ ςτθν αξιοπιςτία τθσ εταιρίασ 

5. Εργαηόμενοι : τι μιςκοφσ και γενικζσ απαιτιςεισ πρζπει να αξιϊςουν 

6. Μζτοχοι : για τθν εκτίμθςθ τθσ επζνδυςθσ τουσ. 

7. Λογιςτζσ και Οικονομικι Διεφκυνςθ : για τθν διαμόρφωςθ ορκϊν πολιτικϊν 

8. Εςωτερικοί ελεγκτζσ : για προςδιοριςμό ςτόχων και ορκισ αξιολόγθςθσ 

9. Εξωτερικοί ελεγκτζσ : για τθν ταυτοποίθςθ αποτελεςμάτων με τουσ 

προχπολογιςκζντων ςτόχων 

10. Εφορία : για τον προςδιοριςμό τθσ φορολογθτζασ φλθσ 

11. Ευρφτερθ κοινωνία : για τον προςδιοριςμό τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

12. Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ : αν κα ειςαχκεί ςτο Χ.Α και ποια κα είναι θ τιμι 

διαπραγμάτευςθσ. 

  

3.2 Αποτίμθςθ 

 

3.2.1 Οριςμόσ τθσ αποτίμθςθσ 

 

Αρχικά, θ διαδικαςία τθσ αποτίμθςθσ ςτοχεφει ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςθμερινισ αξίασ 

ενόσ αγακοφ, ι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, ι μιασ οικονομικισ μονάδασ, ι ενόσ 

επενδυτικοφ ςχεδίου. Με τον όρο αποτίμθςθ (valuation), εννοείται μια ολοκλθρωμζνθ 

διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ ςθμερινισ αξίασ (present value) μιασ επιχείρθςθσ, ι και ενόσ 
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ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ.  Σφμφωνα με τουσ Palepu et al 17 θ «αποτίμθςθ 

είναι θ διαδικαςία μετατροπισ των προβλζψεων ςε μια εκτίμθςθ για τθν αξία τθσ 

επιχείρθςθσ». 

Σφμφωνα με τουσ Krishna Palepu, Paul Healy και Victor Bernard, θ αποτίμθςθ είναι 

«θ διαδικαςία μετατροπισ των προβλζψεων ςε μια εκτίμθςθ για τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ ι 

ενόσ ςυγκεκριμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου». Ακόμα, υποςτθρίηουν ότι είναι ζνα χριςιμο  

εργαλείο για κάκε επιχείρθςθ κακϊσ ςυλλζγει και επεξεργάηεται ςθμαντικι πλθροφόρθςθ 

ςε ποικίλεσ περιπτϊςεισ όπωσ είναι θ επιλογι τθσ άριςτθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, θ 

διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ εξαγορϊν και 

ςυγχωνεφςεων. 

 Στθν ουςία θ διαδικαςία τθσ αποτίμθςθσ αποςκοπεί ςτθν εξαγωγι μιασ 

‘ςυγκεκριμζνθσ’ τιμισ τθσ μετοχισ μιασ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ οδθγοφμαςτε ςε τρία 

πικανά ςενάρια, που είναι ενδεικτικά τθσ πορείασ που αυτι ακολουκεί:  

 Θ μετοχι ζχει μια δίκαιθ τιμι (fair value): θ αγοραία αξία είναι ίςθ με τθν 

υπολογιηόμενθ  

 Θ μετοχι είναι υποτιμθμζνθ (undervalued): θ αγοραία αξία είναι χαμθλότερθ τθσ 

υπολογιηόμενθσ  

 Θ μετοχι είναι υπερτιμθμζνθ (overvalued): θ αγοραία αξία είναι υψθλότερθ τθσ 

υπολογιηόμενθσ.  

 

3.2.2 Λόγοι που επιβάλλουν τθν αποτίμθςθ 

 

Οι βαςικότεροι λόγοι που οδθγοφν ςε αποτίμθςθ τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τον 

Mayer18, είναι οι εξισ: 

 Στθν περίπτωςθ που ζνασ επιχειρθματίασ επικυμεί να πουλιςει τθν επιχείρθςι του 

(εξαγορά - ςυγχϊνευςθ), κα πρζπει να προςδιορίςει τθν αξία εξόδου μζςω μίασ 

ζγκυρθσ διαδικαςίασ, ϊςτε να εξαςφαλίςει ότι το τίμθμα τθσ επιχείρθςθσ είναι 

δίκαιο και δεν είναι μικρότερο από το επικυμθτό. Επιπροςκζτωσ, μόνο όταν 

γνωρίηει τθν πραγματικι αξία τθσ επιχείρθςθσ, κα μπορζςει να προβεί ςε 

διαδικαςία διαπραγματεφςεων με τον ενδιαφερόμενο.  

                                                 
17

 K.G. Palepu , P.M. Healy (2008)  Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements 4th Edition  
18

 Mayer, C., (1986) Corporation Tax, Finance and the Cost of Capital. The Review of Economic Studies 
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 Για τθν προςζλκυςθ Κεφαλαίου  

 Για πιο εφκολο επιχειρθματικό Σχεδιαςμό  

 Για τον προςδιοριςμό των αμοιβϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανϊτερων 

ςτελεχϊν που είναι ςυνδεδεμζνοι με τθν Αξία τθσ επιχείρθςθσ  

 Τζλοσ, ακόμθ και αν υποκζςουμε ότι οι αγορζσ είναι αποτελεςματικζσ, δεν υπάρχει 

θ ζννοια τθσ αποτελεςματικισ αγοράσ για τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που δεν είναι 

ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο. Συνεπϊσ, είναι πολφ δφςκολο να προςδιοριςτεί θ 

αξία τθσ επιχείρθςθσ.  

 

3.2.3 Διαδικαςία αποτίμθςθσ 

 

Σφμφωνα με τουσ Penman 19 και Palepu, Healy και Bernard 20 για τθ διαδικαςία τθσ 

αποτίμθςθσ τθσ εταιρίασ οι αναλυτζσ κα 

πρζπει να ακολουκοφν τα παρακάτω βιματα: 

i. Στρατθγικι ανάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ , επιχειρθματικό πλάνο δράςθσ, μελζτθ 

του ανταγωνιςμοφ 

ii. Ανάλυςθ των διακζςιμων πλθροφοριϊν 

iii. Μζτρθςθ, πρόβλεψθ εςόδων και εξόδων και επίδοςθσ τθσ εταιρίασ 

iv. Μετατροπι προβλζψεων ςε αποτίμθςθ 

v. Επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου αποτίμθςθσ και τθσ κατάλλθλθσ επενδυτικισ 

πρόταςθσ 

 

Σκοπόσ τθσ διαδικαςίασ τθσ αποτίμθςθσ είναι θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, 

αναφορικά με τθν προοπτικι βιωςιμότθτασ και κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ, αλλά και θ 

υπόδειξθ επενδυτικϊν ευκαιριϊν από τθν πλευρά των μετόχων. Θεωρείται ζνα βαςικό και 

πολφτιμό εργαλείο ςτθ ςφγχρονθ χρθματοοικονομικι, κακϊσ λαμβάνει υπόψθ και 

αξιολογεί τισ επιδράςεισ διάφορων γεγονότων που μπορεί να προκφψουν ςε μια 

επιχειρθματικι μονάδα, όπωσ για παράδειγμα θ ςυγχϊνευςθ ι θ απορρόφθςθ ι θ εξαγορά 

                                                 
19

 S.Penman (2001) Financial Statement Analysis and Security Valuation 4th Edition McGraw-Hill Higher 

Education 
20

 K.G. Palepu, P.M. Healy, V.L. Bernard (2004) Business analysis & valuation: using financial statements 

Thomson/South-Western College Pub. 
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τθσ επιχείρθςθσ. Γενικότερα, οι χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ χρθςιμοποιοφν μοντζλα 

αποτίμθςθσ προκειμζνου να πετφχουν τα ακόλουκα:  

 Σωςτι επιλογι μετοχϊν  

 Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ  

 Αξιολόγθςθ εταιρικϊν γεγονότων  

 Απόδοςθ «δίκαιων» αποφάςεων που ζχουν παρκεί από τθ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ 

Αξιολόγθςθ επιχειρθματικϊν ςτρατθγικϊν και μοντζλων  

 Ευκολία ςτθν επικοινωνία μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν αναλυτϊν και των 

μετόχων  

 Αξιολόγθςθ ιδιωτικϊν επενδφςεων και επιχειριςεων  

 

3.2.4 Μφκοι ςχετικά με τθν αποτίμθςθ 

 

Στθ διεκνι βιβλιογραφία ζχουν εντοπιςτεί οριςμζνεσ βαςικζσ πλάνεσ θ μφκοι που 

ζχουν ςχζςθ με τθν αποτίμθςθ O Aswath Damodaran ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

κεωρθτικοφσ και πρακτικοφσ τθσ αποτίμθςθσ ζχει εντοπίςει 12 τζτοιουσ μφκουσ ι πλάνεσ21:  

Μφκοσ 1: Δεν είναι δυνατι θ αποτίμθςθ επιχειριςεων που λειτουργοφν λίγα μόνο χρόνια 

και παρουςιάηουν ηθμίεσ.  

Μφκοσ 2: Οι λογιςτζσ γνωρίηουν πωσ να υπολογίηουν τα κζρδθ.  

Μφκοσ 3: Το επιτόκιο δανειςμοφ ταυτίηεται με το κόςτοσ δανειςμοφ  

Μφκοσ 4: Οι καταςτάςεισ ταμειακϊν ροϊν εμφανίηουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 

χρειαηόμαςτε για τον υπολογιςμό των κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν.  

Μφκοσ 5: Οι προςδοκϊμενοι ρυκμοί ανάπτυξθσ ςτθν αποτίμθςθ κεωροφνται εξωγενείσ 

μεταβλθτζσ.  

Μφκοσ 6: Μια καλά τεκμθριωμζνθ αποτίμθςθ τθσ άξιασ μιασ εταιρίασ ιςχφει απ αόριςτο.  

Μφκοσ 7: H αποτίμθςθ είναι μια επιςτιμθ που δίνει ακριβι αποτελζςματα και δίνει 

ςυγκεκριμζνεσ και ακριβείσ απαντιςεισ.  

Μφκοσ 8: Μφκοι για το κόςτοσ κεφαλαίου (κόςτοσ κεφαλαίου =επζνδυςθ χωρίσ 

                                                 
21

 Damodoran A.  (2001) Twelve myths in Valuation 
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κίνδυνο+beta*αςφάλιςτρο κίνδυνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριζχουν κινδφνουσ, 

τα beta υπολογίηονται με παλινδρόμθςθ και το αςφάλιςτρο κίνδυνου μπορεί να 

υπολογιςτεί με ςχετικι ακρίβεια.  

Μφκοσ 9: Θ αποτίμθςθ είναι πολφπλοκθ διαδικαςία και υπάρχουν εκατοντάδεσ μοντζλα και 

μζκοδοι διακζςιμα.  

Μφκοσ 10: Θ χριςθ των λογιςτικϊν δεικτϊν και μεγεκϊν για τον υπολογιςμό τθσ άξιασ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου θ του κόςτουσ δανειςμοφ κεωρείται ςυντθρθτικι.  

Μφκοσ 11: Το τελικό ςτάδιο τθσ αποτίμθςθσ είναι θ προεξόφλθςθ των ταμειακϊν ροϊν.  

Μφκοσ 12: Σθμαςία ζχει το αποτζλεςμα και όχι θ διαδικαςία αποτίμθςθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

 

4.1  Ειςαγωγικά για τισ μεκόδουσ αποτίμθςθσ  

Το 1930 ζγινε θ πρϊτθ αναφορά ςτισ ζννοιεσ τθσ παροφςασ αξίασ και του κόςτουσ 

ευκαιρίασ του κεφαλαίου από τον I.Fisher, πάνω ςτισ οποίεσ βαςίηονται όλεσ οι 

ςφγχρονεσ μζκοδοι των προεξοφλθμζνων χρθματοροϊν. Ζωσ ςιμερα, λόγω τθσ 

μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ τθσ αποτίμθςθσ, πολλοί επιςτιμονεσ αςχολικθκαν με το κζμα 

και ζχει αναπτυχκεί μεγάλθ βιβλιογραφία.  

Οι μζκοδοι αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα είναι οι εξισ 22 

i. Θ μζκοδοσ κακαρισ περιουςιακισ  

ii. Οι μζκοδοι των Ταμειακϊν οϊν  

iii. Θ μζκοδοσ των κεφαλαιοποιθμζνων οργανικϊν κερδϊν  

iv. Θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ περιουςιακισ κζςθσ, προςαυξθμζνθσ με τθν 

κεφαλαιοποιθμζνθ υπερπρόςοδο των τελευταίων, ι των επόμενων πζντε ετϊν  

v. Θ μζκοδοσ τθσ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ ειςθγμζνων επιχειριςεων και χριςθσ 

δεικτϊν κεφαλαιαγοράσ  

vi. Θ μζκοδοσ των ςυγκριτικϊν ςυναλλαγϊν  

vii. Θ μζκοδοσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ  

viii. Θ μζκοδοσ option pricing model 

 

 Πλεσ οι μζκοδοι δεν είναι κατάλλθλεσ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κάκε μζκοδοσ κα 

πρζπει να εφαρμόηεται ανάλογα τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κάκε περίπτωςθσ, αν κζλουμε να 

ζχουμε τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα. Ραρακάτω αναφζρουμε ενδεικτικά: 

 Θ μζκοδοσ τθσ κακαρισ περιουςίασ είναι κατάλλθλθ για επιχειριςεισ που ζχουν 

διακόψει τθν λειτουργία τουσ. Οι τιμζσ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μάλιςτα είναι τιμζσ 

ρευςτοποίθςθσ και όχι αντικατάςταςθσ. Είναι επίςθσ κατάλλθλθ για εταιρίεσ που 

εμφανίηουν είτε μικρά κζρδθ ι ηθμίεσ. Θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων ταμιακϊν ροϊν 

είναι κατάλλθλθ για επιχειριςεισ με αυξανόμενα κζρδθ. Πλεσ οι μζκοδοι που βαςίηονται 

                                                 
22

 Λαδαρίδες Γ. Θεκηζηοθιής, 2005, Αποηίκεζε Δπητεηρήζεωλ-Θεωρία-Μεζοδοιογία-Πραθηηθή, Αθοί 

Κσρηαθίδε ΑΔ 
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ςτα κζρδθ είναι εφαρμόςιμεσ μόνο ςε επιχειριςεισ που θ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

τουσ (going concern) κεωρείται δεδομζνθ. 

 Υπάρχει μεγάλθ ποικιλία μοντζλων αποτίμθςθσ τα οποία κατθγοριοποιοφνται ςε 

διαφορζσ κατθγορίεσ ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ. Οι πιο διαδεδομζνεσ 

κατθγοριοποιιςεισ αναλφονται αμζςωσ μετά. 

 

4.2  Κατθγοριοποίθςθ μεκόδων αποτίμθςθσ 

 

4.2.1 χετικά μοντζλα αποτίμθςθσ 

 

Θ πιο δθμοφιλισ κατθγοριοποίθςθ είναι ςε ςχετικά και απόλυτα. Τα ςχετικά  

μοντζλα  αποτίμθςθσ,  αξιοποιοφν τισ προςδοκίεσ και τθ «γνϊμθ» τθσ αγοράσ.  Στισ  

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ,  αξιοποιοφν ζνα  κεμελιϊδεσ  μζγεκοσ τθσ  επιχείρθςθσ,  όπωσ  

αυτό αποτυπϊνεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςε ςυνδυαςμό με ζνα αγοραίο μζγεκοσ,  

όπωσ θ τιμι τθσ μετοχισ. Στόχοσ είναι θ ςφγκριςθ βαςικϊν ςτοιχείων μεταξφ των 

επιχειριςεων του ίδιου κλάδου, και αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ χριςθσ και τθσ ανάλυςθσ 

διάφορων αρικμοδεικτϊν και πολλαπλαςιαςτϊν. Οι κφριεσ υποκατθγορίεσ αυτισ τθσ 

οικογζνειασ μοντζλων είναι  οι  πολλαπλαςιαςτζσ  τιμισ και  οι  δείκτεσ  ϊκθςθσ. 

 

Οι  ςθμαντικότεροι  πολλαπλαςιαςτζσ  ,  όπωσ  τουσ  ςυγκζντρωςε  ο Fernandez , 

είναι οι εξισ23: 

α) ο δείκτθσ P/E ιτοι αγοραία τιμι /κζρδθ ανά μετοχι (PRICE TO EARNINGS RATIO  

β) ο δείκτθσ P/BV ιτοι αγοραία τιμι/λογιςτικι αξία μετοχισ (PRICE TO BOOK VALUE 

OF EQUITY RATIO)  

γ) ο δείκτθσ P/S ιτοι αγοραία τιμι/πϊλθςθσ (PRICE TO SALES RATIO)  

δ) ο δείκτθσ P/CF ιτοι αγοραία τιμι/χρθματοδότεσ (PRICE TO CASH FLOW RATIO) και  

ε) ο δείκτθσ επιχειρθματικισ άξιασ του κζρδουσ προ τόκων φόρων και αποςβζςεων 

(ENTERPRICE VALUE TO EBITDA RATIO). 

Οριςμζνοι χαρακτθριςτικοί και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενοι από τθν αγορά δείκτεσ 

είναι οι εξισ: 

                                                 
23

 Fernandez, P. (2001) Valuation Using Multiples: How Do Analysts Reach Their Conclusions, University of 

Navarra -IESE Business School. 
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α) Μθ   αναμενόμενα   κζρδθ : πρόκειται για τθ διαφορά μεταξφ των 

πραγματοποιθκζντων κερδϊν μιασ επιχείρθςθσ και των εκτιμϊμενων κερδϊν από αναλυτζσ 

και επενδυτζσ  

β) Δείκτεσ ςχετικισ δφναμθσ : κεμελιϊδθ μεγζκθ ι δείκτεσ ςυγκρίνονται είτε με 

παλαιότερεσ τιμζσ τουσ 

 

4.2.2 Απόλυτα μοντζλα αποτίμθςθσ 

 

Στθν περίπτωςθ των απόλυτων μοντζλων αποτίμθςθσ το χαρακτθριςτικό γνϊριςμα 

τουσ είναι ότι μζςω τθσ εφαρμογισ τουσ επιδιϊκεται να εκτιμθκεί μια εςωτερικι αξία 

(intrinsic value), χρθςιμοποιϊντασ μόνο τα κεμελιϊδθ μεγζκθ και ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, 

και ςτο τζλοσ να  προκφψει θ παροφςα αξία όλων των μελλοντικϊν προςδοκϊμενων ροϊν. 

Ζτςι ανάλογα με το κεμελιϊδεσ μζγεκοσ που αναλφεται, προκφπτει και το αντίςτοιχο 

μοντζλο αποτίμθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι βαςικότερεσ μζκοδοι που ανικουν ςε αυτι τθν 

κατθγορία είναι:  

 Θ μζκοδοσ προεξόφλθςθσ των μεριςμάτων (dividend discount model)  

 Θ μζκοδοσ προεξόφλθςθσ των ταμειακϊν ροϊν (discount cash flow model)  

 Θ μζκοδοσ υπερκερδϊν (residual income valuation model)  

 Θ μζκοδοσ τθσ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ (asset - based model) 

 

4.2.3 Μζκοδοι κατά Damodaran 

 

Ο Damodaran 24εκτιμά ότι υπάρχουν τρείσ κατθγορίεσ μεκόδων αποτίμθςθσ τθσ 

εταιρικισ αξίασ και αυτζσ είναι οι εξισ:   

1) Discounted cash flow valuation, ςφμφωνα με τθν αυτιν θ αξία μιασ επιχείρθςθσ είναι  θ 

παροφςα αξία των προςδοκϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν τθσ,   

2) Relative valuation, θ αξίασ μιασ εταιρίασ εκτιμάται με βάςθ τθν αξία άλλων παρόμοιων  

εταιριϊν ςχετικά με μια ςυγκεκριμζνθ μεταβλθτι, πχ κζρδθ, πωλιςεισ, ταμιακζσ ροζσ κτλ,   

3) Αποτίμθςθ βαςιςμζνθ ςε option pricing models, όπου θ εταιρικι αξία μετράται μζςω τθσ 

χριςθσ παραγϊγων. 

                                                 
24

 Pablo Fernández (2002) Valuation  Methods  and  Shareholder Value Creation, Academic Press, San Diego, 

CA. 
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4.2.4 Μζκοδοι κατά Fernadez 

 

O P. Fernandez τισ κατθγοριοποίθςε όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

      Ρίνακασ 2 : Βαςικζσ μζκοδοι αποτίμθςθσ κατά Fernadez25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Μζκοδοσ Αποτίμθςθσ Ρροεξόφλθςθσ Ταμειακϊν οϊν 

 

4.3.1 Γενικά για τθν μζκοδο 

 

Θ μζκοδοσ τθσ προεξόφλθςθσ των ταμειακϊν ροϊν ζγινε ιδιαίτερα δθμοφιλισ μετά 

το κραχ του 1929, ενϊ αμζςωσ μετά οι Irving Fisher το 1930 με το ζργο του “The Theory of 

Interest” και ο John Burr Williams το 1938 με το “ The Theory of Investment Value” πρϊτοι 

ανζπτυξαν τθν μζκοδο. Ζκτοτε θ κεωρία εξελίχκθκε ςε διάφορεσ παραλλαγζσ ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ και αποτζλεςε τθν δθμοφιλζςτερθ όλων. 

 Στθν μζκοδο αυτιν θ αξία τθσ επιχείρθςθσ είναι ίςθ με τθν παροφςα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ςε βάκοσ 5 – 7 ετϊν πλζον τθν παροφςα αξία 

                                                 
25

 Pablo Fernández (2002) Valuation  Methods  and  Shareholder Value Creation, Academic Press, San Diego, 

CA. 
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τθσ υπολειμματικισ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ ςτο πζρασ αυτϊν των ετϊν26. Αυτζσ οι ταμειακζσ 

ροζσ προεξοφλοφνται χρθςιμοποιϊντασ ζνα ποςοςτό που αντιπροςωπεφει τον κίνδυνο. Θ 

τιμι κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι θ παροφςα αξία τθσ προςδοκϊμενθσ χρθματικισ 

ροισ που δθμιουργεί το ςτοιχείο27 

Τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα τισ μεκόδου είναι τα εξισ: 

Αξιολογεί τισ επιχειριςεισ ςαν ηωντανοφσ οργανιςμοφσ, ανεξάρτθτα από τα περιουςιακά 

ςτοιχεία που τθν αποτελοφν. 

 Στθρίηεται ςτισ αναμενόμενεσ αποδόςεισ και όχι ςτισ αποδόςεισ παρελκόντων ετϊν 

 Λαμβάνει υπόψθ τθσ τθν φορολογία που αλλοιϊνει τθν εικόνα τθσ απόδοςθσ 

 Λαμβάνει υπόψθ τθν κατάςταςθ τθσ αγοράσ και τθν ενςωματϊνει ςτο 

προεξοφλθτικό επιτόκιο. 

 

Αντίκετα τα ςθμαντικότερα μειονεκτιματα είναι τα εξισ: 

 Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν διεκπεραίωςθ αυτισ τθσ μεκόδουσ είναι αρκετά 

μεγάλοσ 

 Απαιτείται θ γνϊςθ χρθματοοικονομικϊν εργαλείων 

 Θ ςφνταξθ των μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν επιβάλει τθν υιοκζτθςθ αρκετϊν 

παραδοχϊν και υποκζςεων άρα μπορεί να αμφιςβθτθκεί το αποτζλεςμα 

 Οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται είναι πολλζσ 

 Θ μζκοδοσ απαιτεί μεγάλο ςτάδιο προετοιμαςίασ επειδι είναι πολφπλοκθ 

 Θ ανάλυςθ με αυτιν τθν μζκοδο πρζπει να ακολουκείται από 

χρθματοοικονομικι μελζτθ 

 Είναι πικανό θ επιχείρθςθ να επθρεάςει άμεςα τα ταμειακά πλεονάςματα 

μειϊνοντασ δραςτικά τισ επενδυτικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και 

πολλαπλαςιάηοντασ τισ χρθματοοικονομικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ. 

 Εξάγουμε ζνα κεωρθτικό αποτζλεςμα ςε ζνα πραγματικό πρόβλθμα. 

 

Οι μζκοδοι των ταμειακϊν ροϊν ςτθρίηονται ςτισ παρακάτω παραδοχζσ (Λαηαρίδθσ Θ. - 

2005):  

                                                 
26

 Damodoran A. (2011) Applied Corporate Finance, 3rd edition 
27

 Elton J.E., Gruber J.M., Brown J.S. & Goetzmann N.W. (2010) Modern Portofolio Theory and Investment 

Analysis. 
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 Επιχείρθςθ δεν είναι μόνο τα πάγια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ, αλλά και οι άλλοι 

παραγωγικοί ςυντελεςτζσ. Θ λογιςτικι αξία των παγίων δεν μπορεί να ςυμπεριλάβει 

τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, τισ ευκαιρίεσ, τθ δυναμικότθτα, τθν 

επιχειρθματικότθτα και γενικά όλθ τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.  

 Θ επιχείρθςθ αξίηει όςο αξίηουν οι προεξοφλθμζνεσ κακαρζσ ταμειακζσ τθσ ροζσ.  

 Οι καταςτάςεισ των ταμειακϊν ροϊν δίνουν περιςςότερεσ και καλφτερεσ ποιοτικά 

πλθροφορίεσ από ότι οι υπόλοιπεσ.  

 Μποροφν να υπολογιςτοφν ζνασ ι περιςςότεροι ςυντελεςτζσ προεξόφλθςθσ.  

 Μποροφμε να προβλζψουμε τισ ταμειακζσ ροζσ , με τθν προβολι και εκτίμθςθ των 

λογιςτικϊν και οικονομικϊν γεγονότων ςτο μζλλον, με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ και 

τεκμθριωμζνεσ υποκζςεισ. 

 

4.3.2 Προεξόφλθςθ Σαμειακών Ροών 

 

Για τθ χρθςιμοποίθςθ του μοντζλου προεξόφλθςθσ ταμειακϊν ροϊν απαιτείται ο 

υπολογιςμόσ των παρακάτω βαςικϊν μεγεκϊν28 : 

 Τθσ διάρκειασ ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου (n).  

 Των χρθματοροϊν που δθμιουργεί ςτθ διάρκεια ηωισ του  

 Του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου που κα χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό τθσ 

παροφςασ αξίασ των ταμειακϊν ροϊν. 

Γενικά ιςχφει ο παρακάτω τφποσ : 

 

 

Ππου:  

t : διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ του παγίου 

CFt : οι ταμειακζσ ροζσ τθσ περιόδου t  

r : το προεξοφλθτικό επιτόκιο το όποιο αντιπροςωπεφει τον κίνδυνο των εκτιμϊμενων 

ταμειακϊν ροϊν (υψθλό για επενδφςεισ με υψθλό ρίςκο και χαμθλό για αςφαλείσ 

επενδυτικζσ προτάςεισ). 

                                                 
28

 Damodoran A. (2002)  Investment Valuation : tools and techniques for determining the value of any asset 2nd 

edition, New York : John Wiley & Sons Inc. 
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Τισ ταμειακζσ ροζσ όπωσ ιδθ αναφζραμε τισ διαχωρίηουμε ςε Λειτουργικζσ και 

Ελεφκερεσ και αναλφονται παρακάτω 

 

4.3.3 Λειτουργικζσ Σαμειακζσ Ροζσ (Operating Cash Flows/ OCF) 

 

Οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ (operating cash flows) είναι ςτθν πράξθ τα ρευςτά 

διακζςιμα που κα παραμείνουν ςτθν επιχείρθςθ μετά τθ πραγματοποίθςθ των 

προβλεπόμενων επενδυτικϊν πλάνων τθσ. Με τθ βοικεια των λειτουργικϊν ταμειακϊν 

ροϊν ελζγχεται θ «ποιότθτα» των κερδϊν που παρουςιάηει θ επιχείρθςθ. 

Οι λειτουργικζσ ροζσ (operating cash flows) υπολογίηονται βάςθ του τφπου: 

OCF = Λειτουργικά Κζρδθ – Αποςβζςεισ – Φόροι Αλλαγζσ ςτο Κεφάλαιο Κίνθςθσ 

        = ΕΒΙΤ (1 - t) + Αποςβζςεισ ± Αλλαγζσ ςτο Κεφάλαιο Κίνθςθσ 

 

Το Κεφάλαιο Κίνθςθσ (Working Capital) προκφπτει αν από το Κυκλοφοροφν 

Ενεργθτικό αφαιρζςουμε τισ Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ. Το κεφάλαιο κίνθςθσ 

κεωρείται ωσ θ κφρια πθγι κεφαλαίων για τθν ομαλι πορεία των δραςτθριοτιτων τθσ 

εταιρίασ βοθκϊντασ παράλλθλα ςτθ μελζτθ τθσ ρευςτότθτασ. 

 

4.3.4 Ελεφκερεσ  Σαμειακζσ Ροζσ (Free Cash Flows / FCF) 

 

Οι ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ (Free Cash Flow – FCF) προκφπτουν εάν από τισ 

λειτουργικζσ ταμιακζσ ροζσ αφαιρεκεί το ποςό που διατίκεται για κεφαλαιουχικζσ 

δαπάνεσ, ϊςτε 

FCF = OCF – CAPEX 

Ρλεονζκτθμα των ελεφκερων ταμιακϊν ροϊν είναι ότι περιλαμβάνουν το ςφνολο 

των ταμιακϊν ροϊν που είναι διακζςιμεσ για τθν ικανοποίθςθ των μετόχων και 

των κατόχων τίτλων χρζουσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Ρεραιτζρω ςτισ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ γίνεται διαχωριςμόσ με βάςθ τον τελικό 

αποδζκτθ των ροϊν αυτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα διακρίνονται ςτισ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ 

προσ τθν επιχείρθςθ (Free Cash Flow to Firm / FCFF) και τισ ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ προσ 

τουσ μετόχουσ (Free Cash Flows to the Equity/ FCFE). 
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Ελεφκερεσ Ταμιακζσ οζσ προσ τθν Επιχείρθςθ (Free Cash Flow to Firm – FCFF) είναι 

το άκροιςμα των ταμιακϊν ροϊν όλων όςων ζχουν απαίτθςθ από τθν επιχείρθςθ, μεταξφ 

των οποίων οι μζτοχοι, οι ομολογιοφχοι και οι κάτοχοι προνομιοφχων μετοχϊν.29 

Ανάλογα με τισ λογιςτικζσ πλθροφορίεσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, οι αναλυτζσ 

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν διαφορετικζσ εξιςϊςεισ για να υπολογίςουν τισ FCFF.  

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇∗(1−𝑇) + Αποςβέςεισ − Μεταβολή ςτο Κεφάλαιο Κίνηςησ − 

Επενδύςεισ ςε Πάγιο Κεφάλαιο. 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ αξία τθσ επιχείρθςθσ εκτιμάται ωσ θ παροφςα αξία των 

μελλοντικϊν FCFF προεξοφλθμζνα με το ςτακμιςμζνο μζςο κόςτοσ του κεφαλαίου WACC  

 

Ελεφκερεσ Ταμιακζσ οζσ προσ τουσ Μετόχουσ (Free Cash Flow to Equity – FCFE), 

είναι οι ταμιακζσ ροζσ που είναι διακζςιμεσ ςτουσ μετόχουσ κοινϊν μετοχϊν μετά τθν 

καταβολι των λειτουργικϊν εξόδων, των τόκων, των βαςικϊν πλθρωμϊν ςε κεφάλαιο 

κίνθςθσ και ςε κεφαλαιουχικά ζξοδα. 

Οι FCFE είναι οι ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ αν αφαιρεκοφν οι 

κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ, και προςτεκοφν οι αποςβζςεισ και το κακαρό χρζοσ. 

𝐹𝐶𝐹𝐸=𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫ζ𝜌𝛿𝜂+𝛢𝜋𝜊𝜍𝛽ζ𝜍휀𝜄𝜎−𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅ζ𝜎 𝛥𝛼𝜋ά𝜈휀𝜎−𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ι 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜊𝜐 

𝛫ί𝜈𝜂𝜍𝜂𝜎+𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛸𝜌ζ𝜊𝜎 

Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ με βάςθ τισ FCFE, αυτζσ 

προεξοφλοφνται με το απαιτοφμενο ποςοςτό απόδοςθσ των ιδίων κεφαλαίων, ϊςτε: 

 

4.3.5 Μζςο ςτακμικό κόςτοσ Κεφαλαίου (WACC) 

 

Στο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ επενδφςεων, ο όροσ κόςτοσ του κεφαλαίου 

αναφζρεται ςτθν αμοιβι που απαιτείται από επενδυτζσ ι δανειςτζσ ϊςτε να πειςτοφν για 

τθν παροχι χρθματοδότθςθσ για μια επζνδυςθ. Εάν ο ςτόχοσ τθσ εταιρείασ είναι να 

παραμείνει επικερδισ και να αυξθκεί θ αξία των μετοχϊν τθσ, κάκε χριςθ του κεφαλαίου 

πρζπει να επιςτρζψει τουλάχιςτον το κόςτοσ του κεφαλαίου, και ιδανικά ζνα ποςό 

μεγαλφτερο από το κόςτοσ του κεφαλαίου. Το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου (WACC), 

                                                 
29

 CFA institute (2010) Equity Asset Evaluation 2
nd

 Edition John Wiley & Sons Inc, New Jersey 
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χρθςιμοποιείται ςυχνά ωσ ςθμείο αναφοράσ, ι δείκτθσ "ποςοςτιαίασ απόδοςθσ", κατά τθν 

αξιολόγθςθ των νζων ςχεδίων και επιχειριςεων που απαιτοφν χρθματοδότθςθ. 

Το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου είναι ο μζςοσ ςτακμικόσ όροσ του κεφαλαίου 

των διαφόρων πθγϊν χρθματοδότθςθσ τθσ επιχείρθςθσ, όπου οι ςτακμίςεισ είναι το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ κάκε πθγισ ςτθν ςφνκεςθ του κεφαλαίου30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6 Κόςτοσ Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Το Κόςτοσ Ιδίων Κεφαλαίων μιασ επιχείρθςθσ είναι επί τθσ ουςίασ θ αναμενόμενθ 

απόδοςθ που επιηθτοφν οι μζτοχοι από τα ίδια κεφάλαια τουσ. Είναι   προφανζσ   πωσ   το   

κόςτοσ   ιδίων   κεφαλαίων   διαφζρει   μεταξφ   των επιχειριςεων   αλλά   και   

μεταβάλλεται   μζςα   ςτο   χρόνο   από   διάφορουσ παράγοντεσ. Θ πλζον διαδεδομζνθ 

μζκοδοσ υπολογιςμοφ του κόςτουσ ιδίων κεφαλαίων είναι το υπόδειγμα  CAPM , το οποίο 

δίδεται από τθν ακόλουκθ εξίςωςθ : 

        ∗    

 

                                                 
30

 Βαζηιείοσ, Γ., & Ηρεηώηες, Ν. (2008). Φρεκαηοηοηθολοκηθή Γηοίθεζε, Θεωρία θαη Πραθηηθή. Δθδοηηθός 

Οίθος Rosili 
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Ππου : 

    𝜊 휀𝜋𝜄𝜏 𝜅𝜄𝜊 𝛭𝜂𝛿휀𝜈𝜄𝜅𝜊ύ 𝛫𝜄𝜈𝛿ύ𝜈𝜊𝜐       𝐹           

  𝛢𝜋𝜊𝜏휀𝜆휀ί 𝜏𝜊 𝜍𝜐𝜍𝜏𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅  𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊 𝜏𝜂𝜎 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜍𝜂𝜎 

   𝛢𝜋𝜊𝜏휀𝜆휀ί 𝜏𝜊 휀𝜋𝛼𝜍𝜑ά𝜆𝜄𝜍𝜏𝜌𝜊 𝜅𝜄𝜈𝛿ύ𝜈𝜊𝜐 

 

4.3.7 Κόςτοσ Δανειςμοφ 

 

Το κόςτοσ δανειςμοφ μετρά το τρζχον κόςτοσ των δανειακϊν κεφαλαίων τθσ 

επιχείρθςθσ, δθλαδι το επιτόκιο με το οποίο δανείηεται για να χρθματοδοτιςει τισ 

επενδφςεισ τθσ, το οποίο δίδεται από τθν ακόλουκθ εξίςωςθ: 

 

𝛫 𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝜍𝜇𝜊ύ   
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά  𝜉𝜊𝛿𝛼

 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅 𝜈  𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀 𝜈
  

4.3.8 Τπολειμματικι Αξία 

 

Με τον όρο υπολειμματικι αξία εννοοφμε τθν αξία τθσ επιχείρθςθσ που απομζνει 

μετά τθν χρονικι περίοδο για τθν οποία γίνονται οι προβλζψεισ. Θ υπολειμματικι αξία 

φκίνει όςο μεγαλϊνει το χρονικό διάςτθμα. Θ ςυνικθσ πρακτικι είναι οι εκτιμιςεισ να 

πραγματοποιοφνται ςε βάκοσ 5-7 ζτθ κακϊσ μεγαλφτερο διάςτθμα κεωρείται εξαιρετικά 

παρακινδυνευμζνο ζτςι θ υπολειμματικι αξία αποτελεί μεγάλο μζροσ τθσ ςυνολικισ αξίασ 

τθσ επιχείρθςθσ. Ζπρεπε λοιπόν να βρεκεί τρόποσ να υπολογιςτεί με ακρίβεια, κάτι 

εξαιρετικά δφςκολο και επικίνδυνο κακϊσ  αφορά ςε ροζσ που πραγματοποιοφνται ςε 

μακρινό χρονικό ορίηοντα. 

Θ υπολειμματικι αξία δίνεται από τον ακόλουκο τφπο31:  

 

                                                 
31

 Brealy R., Myers S. and Allen F.,2003, principles Finance, 7th Edition McGraw Hill 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

5.1  Ιςτορικι διαδρομι τθσ εταιρίασ  

 

Ο  Οργανιςμόσ  Ρρογνωςτικϊν  Αγϊνων  Ροδοςφαίρου(ΟΡΑΡ)  ιδρφκθκε  το 1958, ωσ 

Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.∆.), με το Βαςιλικό Διάταγμα ςτισ  20 Δεκεμβρίου 

1958, φςτερα από εξουςιοδότθςθ που εδόκθ με τθν διάταξθ τθσ παρ. 2  του  άρκρου  6  του  

Ν.∆.  3865/1958,  για  τθν  οργάνωςθ  και τθ  λειτουργία  του παιχνιδιοφ ΡΟΡΟ.  

Τθν ίδια χρονιά με το από 20.12.1958 Β.Δ. θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ειςάγει ςτθν αγορά  το πρϊτο 

παιχνίδι, το Δελτίο Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου, το γνωςτό ΡΟΡΟ , ςτα πρότυπα 

του αντίςτοιχου ιταλικοφ Τότο Κάλτςιο, το οποίο μζχρι το 1990 αποτζλεςε το μοναδικό 

τυχερό παιχνίδι τθσ Εταιρίασ. Αμζςωσ μετά εγκακιδρφονται τα πρϊτα πρακτορεία ςε Ράτρα 

Αίγιο και Δράμα και ζωσ το 1966 θ παρουςία φτάνει ςε 70 πόλεισ με 795 πρακτορεία. 

Το Μάρτιο του 1965 ο ΟΡΑΡ κακιερϊνει ζνα νζο παιχνίδι ποδοςφαιρικϊν προβλζψεων, 

γερμανικισ προζλευςθσ, το «6 από 36», το οποίο προβλεπόταν από το ιδρυτικό Βαςιλικό 

Διάταγμα για το ΡΟ-ΡΟ. 

Θ περίοδοσ 1974-1981 υπιρξε για τον ΟΡΑΡ εξαιρετικά δθμιουργικι, κακϊσ θ εικόνα 

του ςθμείωςε κατακόρυφθ άνοδο ςε όλα τα επίπεδα. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι τα 

πρακτορεία αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο ςε όλθ τθ επικράτεια. Συγκεκριμζνα, από 2.060 

το 1975 ζφταςαν τα 2.188 το 1976, τα 2.273 το 1977, τα 2.544 το 1978, τα 2.767 το 1979, τα 

2.832 το 1980 και τα 2.952 το 1981. Τθν ίδια περίοδο (και με ςυνυπολογιηόμενο τον υψθλό 

πάντα δείκτθ πλθκωριςμοφ), οι κακαρζσ ειςπράξεισ του Οργανιςμοφ ςχεδόν 

εξαπλαςιάςτθκαν, φκάνοντασ από το 1,5 διςεκατομμφριο δραχμζσ το 1975 τα 7,3 

διςεκατομμφρια δραχμζσ το 1981. 

Τθν δεκαετία που ακολοφκθςε ειςιρκαν ςτθν αγορά 4 νζα παιχνίδια, το 1990 το 

ΛΟΤΤΟ, το 1993 το ΡΟΤΟ, το 1996 το ΡΟΡΟΓΚΟΛ και το 1997 το ΤΗΟΚΕ δίνονται νζα 

πνοι ςτθν εταιρία αποδεςμεφοντασ τθσ ουςιαςτικά από το κακαρά ποδοςφαιρικό 

ςτοίχθμα.   

Το 1999 ο Οργανιςμόσ ΟΡΑΡ μετατρζπεται ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία με μοναδικό μζτοχο το 

Ελλθνικό Δθμόςιο και καταρτίηεται το καταςτατικό λειτουργίασ τθσ (Ρ.Δ. 228/1999, ΦΕΚ Α’ 
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193) με 100 ζτθ διάρκεια. Στο άρκρο 1 του Καταςτατικοφ θ Ανϊνυμθ Εταιρεία πλζον 

ορίηεται ςε «Οργανιςμό Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου Α.Ε.» και ςε ςυντομογραφία 

“ΟΡΑΡ Α.Ε.”. 

Το 2000 θ ΟΡΑΡ Α.Ε. υπζγραψε με το Ελλθνικό Δθμόςιο ςφμβαςθ αποκλειςτικοφ 

20ετοφσ δικαιϊματοσ διεξαγωγισ αρικμολαχείων και παιχνιδιϊν ακλθτικοφ 

ςτοιχθματιςμοφ και ςτισ 28.01.2000, θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ειςιγαγε το πρϊτο παιχνίδι Στοιχιματοσ 

Ρροκακοριςμζνθσ Απόδοςθσ. Τα πρϊτα χρόνια τθσ εμφάνιςισ του το ςτοίχθμα 

περιλάμβανε μόνο αγϊνεσ ποδοςφαίρου και εν ςυνεχεία, ςτο κουπόνι του ΟΡΑΡ 

εντάχκθκε και το ςτοίχθμα ςτο μπάςκετ, ςτο τζνισ, και μερικά ακόμθ ειδικά ςτοιχιματα.  

Το 2001 ζγινε ειςαγωγι του ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, με νόμο, ςφμφωνα με τον 

οποίο το Δθμόςιο μποροφςε να διακζςει ςε επενδυτζσ μζχρι το 49% του μετοχικοφ 

κεφαλαίου. Αρχικά, διατζκθκε το 5,4% των μετοχϊν και ακολοφκθςαν επιπλζον πωλιςεισ 

πακζτων μετοχϊν του Δθμοςίου.  Το Ελλθνικό Δθμόςιο και θ ΔΕΚΑ Α.Ε. διζκεςαν τον Ιοφλιο 

του 2002 ποςοςτό 18,9% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. 

Τθν 25θ Νοεμβρίου 2002, θ Εταιρία ξεκίνθςε τθ διεξαγωγι δφο νζων αρικμολαχείων 

προκακοριςμζνθσ απόδοςθσ του ΣΟΥΡΕ 3 («SUPER 3») και του EXTRA 5 («EXTRA5»). Στισ 

12 Φεβρουαρίου 2003 με βάςθ διακρατικι ςυμφωνία μεταξφ του ελλθνικοφ δθμοςίου και 

τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ίδρυςε τθν OPAP Cyprus Ltd., που είναι κυρίωσ 

υπεφκυνθ για τθν οργάνωςθ, λειτουργία και διαφιμιςθ όλων των παιχνιδιϊν τθσ εταιρίασ 

ςτθν Κφπρο. Το Ελλθνικό Δθμόςιο και θ ΔΕΚΑ Α.Ε. διζκεςε τον Ιοφλιο του 2003, ζνα 

περαιτζρω ποςοςτό τθσ τάξθσ του 24,4% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ. Τον 

Οκτϊβριο του 2003, θ ΟΡΑΡ Α.Ε. απζκτθςε το 90% τθσ ΟΑ Glory Ltd., μίασ κυπριακισ 

εταιρείασ ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων. Στισ 3 Νοεμβρίου 2003, ειςιχκθκε το ΚΙΝΟ, ζνα 

αρικμολαχείο προκακοριςμζνθσ απόδοςθσ. Τον Ιοφλιο του 2004, ιδρφκθκε θ κυγατρικι 

ΟΡΑΡ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Α.Ε. ςτθν Ελλάδα με ςτόχο τθν ανάπτυξθ του δυναμικοφ του 

δικτφου πωλιςεϊν τθσ ΟΡΑΡ ΑΕ. Το Ελλθνικό Δθμόςιο διζκεςε τον Ιοφλιο του 2005, ζνα 

περαιτζρω ποςοςτό τθσ τάξθσ του 16,44% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρίασ.  

Το Νοζμβριο του 2011, χορθγικθκε ςτθν ΟΡΑΡ Α.Ε. άδεια για τθν εγκατάςταςθ και 

εκμετάλλευςθ 35.000 παιγνιομθχανθμάτων εντόσ τθσ Ελλθνικισ επικράτειασ. Σφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ άδειασ, θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ζχει ιδθ προκαταβάλει ποςό € 16.000 ανά VLT (ιτοι, € 

560 εκ. ςφνολο). Από τα ανωτζρω, τα 16.500 κα εγκαταςτακοφν και κα λειτουργιςουν από 
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το εταιρικό δίκτυο, ενϊ τα 18.500 κα εκμεταλλευτοφν από παραχωρθςιοφχουσ προσ τουσ 

οποίουσ θ ΟΡΑΡ ΑΕ κα παραχωριςει το δικαίωμα εγκατάςταςθσ και εκμετάλλευςισ τουσ 

Στισ 11 Οκτωβρίου 2013 το Δθμόςιο μεταβίβαςε το υπόλοιπο ποςοςτό του 33% ςτο 

επενδυτικό ςχιμα Emma Delta, που κατζβαλε ςτον τζωσ δεςπόηοντα μζτοχο ΤΑΙΡΕΔ (που 

εκπροςωποφςε το Ελλθνικό Δθμόςιο) το ποςό των 622 εκατομμυρίων ευρϊ για τθν 

απόκτθςθ των εν λόγω μετοχϊν και μετά από παραίτθςθ ενόσ αρικμοφ των μελϊν του Δ.Σ. 

θ Ο.Ρ.Α.Ρ. Α.Ε. προχϊρθςε ςτθν αντικατάςταςθ τουσ. 

Ο αρικμόσ των παιχνιδιϊν αυξικθκε ςταδιακά με τθν πάροδο του χρόνου και 

περιλαμβάνει επί του παρόντοσ 13 παιχνίδια. Ωσ εκ τοφτου, θ Εταιρεία κατζχει το 

αποκλειςτικό δικαίωμα διεξαγωγισ, διαχείριςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ, με κάκε 

πρόςφορο μζςο, ζξι αρικμολαχείων (ΤΗΟΚΕ, ΛΟΤΤΟ, ΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ), 

τριϊν παιχνιδιϊν ακλθτικϊν και λοιπϊν ςτοιχθματιςμϊν (ΡΟΡΟ, ΡΟΡΟΓΚΟΛ και 

ΣΤΟΙΧΘΜΑ *το οποίο περιλαμβάνει τα MONITOR GAMES και το GO LUCKY+), δφο νζων 

τυχερϊν παιχνιδιϊν (BINGO και SUPER 4) κακϊσ επίςθσ και των παιχνιδιϊν "Ρρογνωςτικά 

Αγϊνων Καλακοςφαίριςθσ" και "Ρρογνωςτικά Αγϊνων Ομαδικϊν Ακλθμάτων" (τα 

τελευταία τζςςερα παιχνίδια 

 

5.2  Θυγατρικζσ και ςυμμετοχζσ  

 

Θ δομι του Ομίλου κατά τθν 31.12.2016 ζχει ωσ εξισ: 

    

   Ρίνακασ 3 : Δομι Ομίλου 

Επωνυμία εταιρίασ 
Ποςοςτό 

υμμετοχισ 
Ζδρα 

Μζκοδοσ 
Ενοποίθςθσ 

Κφρια Δραςτθριότθτα 

ΟΡΑΡ A.E. 
Μθτρικι  
εταιρία 

Ελλάδα 
 Αρικμολαχεία και 

ςτοιχιματα 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 67% Ελλάδα Ρλιρθσ Λαχεία 

ΟΡΑΡ ΚΥΡΟΥ LTD 100% Κφπροσ Ρλιρθσ Αρικμολαχεία 

ΟΡΑΡ SPORTS LTD 100% Κφπροσ Ρλιρθσ Εταιρία Στοιχθμάτων 

ΟΡΑΡ INTERNATIONAL LTD 100% Κφπροσ Ρλιρθσ Εταιρία Συμμετοχϊν 

ΟΡΑΡ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ A.E. 100% Ελλάδα Ρλιρθσ 
Ακλθτικά γεγονότα – 
Ρροβολι -Υπθρεςίεσ 
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ΟΡΑΡ INVESTMENT LTD 100% Κφπροσ Ρλιρθσ Τυχερά παιχνίδια 

 

TORA DIRECT A.E. 
(πρϊθν PAYZONE Α.Ε.) 
(βλζπε παρακάτω) 

 
 

100% 

 
 

Ελλάδα 

 
 

Ρλιρθσ 

Υπθρεςίεσ ςυναλλαγϊν 
με θλεκτρονικά μζςα - 
Ρϊλθςθ άυλου χρόνου 

ομιλίασ - Είςπραξθ 
λογαριαςμϊν 

ΙΡΡΟΔΟΜΙΕΣ Α.Ε. 100% Ελλάδα Ρλιρθσ 
Αμοιβαίο Ιπποδρομιακό 

Στοίχθμα 

ΤΩΑ ΓΟΥΟΛΕΤ Α.Ε. 100% Ελλάδα Ρλιρθσ 
Κδρυμα θλεκτρονικοφ 

χριματοσ 

GLORY TECHNOLOGY LTD 20% Κφπροσ Κακαρι Θζςθ Ραροχι Λογιςμικοφ 

NEUROSOFT A.E. 29,53% Ελλάδα Κακαρι Θζςθ Ραροχι Λογιςμικοφ 

 
ΡΘΓΘ : Ετιςια οικονομικι ζκκεςθ Ομίλου ΟΡΑΡ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016  
 

 

Θ Σφνκεςθ του ομίλου περιγράφεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 1 : Σφνκεςθ Ομίλου 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια οικονομικι ζκκεςθ Ομίλου ΟΡΑΡ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016  
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5.3  Μετοχικι ςφνκεςθ  

 

Το μετοχικό ςχιμα περιγράφεται από το παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 2 : Δομι Ομίλου ζτουσ 2016 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια οικονομικι ζκκεςθ Ομίλου ΟΡΑΡ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016  

 

5.4  Στρατθγικζσ Ομίλου  

 

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κακιζρωςθσ και ανάπτυξθσ του ΟΡΑΡ ,  διαμορφϊκθκε το  

πλαίςιο των βαςικϊν  ζνα ςφνολο οκτϊ ςτρατθγικϊν προτεραιοτιτων βάςει τθσ επίςθμθσ 

ετιςιασ ζκκεςθσ ωσ εξισ:  

1. Κατανόθςθ Ρελάτθ : Κατανόθςθ και ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ 

του πελάτθ. 

2. Επζνδυςθ ςτο Δίκτυο : Μεταμόρφωςθ των πρακτορείων ςε τοπικοφσ 

προοριςμοφσ ψυχαγωγίασ. Στο πλαίςιο αυτό, οι επενδφςεισ τθσ εταιρείασ ςτο 
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δίκτυο εςτιάηουν ςε τρεισ πυλϊνεσ: ςτθν ανάπτυξθ ενόσ κορυφαίου 

χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπθρεςιϊν, ςτθν περαιτζρω ποιοτικι και 

τεχνολογικι αναβάκμιςθ των καταςτθμάτων και ςτθν επζκταςθ τθσ υποςτιριξθσ 

που παρζχει ο ΟΡΑΡ ςτουσ πράκτορεσ διαςφαλίηοντασ ότι τα ςυμφζροντά του 

και εκείνα των πρακτόρων είναι ευκυγραμμιςμζνα. 

3. Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ : προςζλκυςθ νζων ανκρϊπων με 

προςόντα, θ περαιτζρω ανάπτυξθ  του υπάρχοντοσ δυναμικοφ μζςω ενόσ  

διευρυμζνου προγράμματοσ  εταιρικισ     ακαδθμίασ, κακϊσ επίςθσ και θ 

ανάπτυξθ ιςχυρότερων δεςμϊν των εργαηομζνων με τθν εταιρεία μζςα από 

πρωτοβουλίεσ που περιλαμβάνουν ςυχνότερθ αμφίδρομθ εςωτερικι 

επικοινωνία 

4. Δθμιουργία προϊόντων και υπθρεςιϊν παγκόςμιων προδιαγραφϊν : Βελτίωςθ 

των υφιςτάμενων παιχνιδιϊν, ειδικά του ακλθτικοφ ςτοιχθματιςμοφ, και θ 

ειςαγωγι νζων και αναβακμιςμζνων, μεταξφ των οποίων είναι τα VLTs,  τα  

virtual games και οι ςυςκευζσ αυτόματθσ εξυπθρζτθςθσ (SSBTs), ϊςτε να 

εξελιχκεί το παρεχόμενο χαρτοφυλάκιο.  

5. Αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν και τεχνολογικϊν δυνατοτιτων : Επζνδυςθ ςε 

ανκρϊπουσ και ςυςτιματα, κακϊσ και ςε υποδοχζσ για εφκολθ ενςωμάτωςθ 

περιεχομζνου και εφαρμογϊν, για βελτιωμζνθ ψθφιακι εμπειρία. 

6. Δζςμευςθ ςτθν κοινωνία : Υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνο προγράμματοσ 

Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω 

ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ με τουσ πελάτεσ ςε εκνικό και τοπικό επίπεδο. 

7. Ενίςχυςθ τθσ δυναμικισ τθσ εταιρικισ μασ εικόνασ : Επζκταςθ τθσ εμβζλειασ και 

τθσ  επίδραςθσ τθσ ταυτότθτασ του ονόματόσ τθσ και του ιδθ δυνατοφ 

λογότυπου «Ανκρωπάκι» διατθρϊντασ με αυτό τον τρόπο μια ιςχυρι 

ςυναιςκθματικι ςφνδεςθ με τουσ πελάτεσ. 

8. Βελτίωςθ ςχζςεων με το Κράτοσ, τθ υκμιςτικι Αρχι και άλλουσ αρμόδιουσ 

φορείσ : Θεμελίωςθ τθσ ςτενισ ςυνεργαςίασ με τθν Κυβζρνθςθ, τθ υκμιςτικι 

Αρχι & άλλουσ οργανιςμοφσ διατθρϊντασ ανοιχτό διάλογο με ζμφαςθ ςτθ 

λειτουργία ςε ςτακερό ρυκμιςτικό περιβάλλον με ςαφείσ διαδικαςίεσ και 

καλλιζργεια ςχζςθσ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ ςε κακθμερινι βάςθ. 
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5.5  Διεκνζσ Ρεριβάλλον32 

 

Θ βιομθχανία των τυχερϊν παιγνίων αναπτφςςεται ραγδαία, ςε παγκόςμιο επίπεδο, 

από το δεφτερο μιςό του 20οφ αιϊνα μζχρι ςιμερα. 

Θ αγορά προςφζρει δφο βαςικζσ κατθγορίεσ τυχερϊν παιγνίων, με βάςθ τον τρόπο που 

προςφζρονται ςτουσ καταναλωτζσ - παίκτεσ: ςτα offline και ςτα online. Offline, είναι αυτά 

που παίηονται ςε παραδοςιακά outlets (καηίνο, πρακτορεία κ.λπ.) και απαιτοφν τθν φυςικι 

παρουςία του παίκτθ. Online είναι τα τυχερά παιχνίδια που παίηονται μζςω διαδικτφου, 

digital tv, smartphones, mobile κ.λπ. 

Επίςθσ, ςτθν αγορά παιγνίων τελευταία, αναπτφςςεται και παρζχεται μια νζα 

κατθγορία παιγνίων που ονομάηεται social gaming. Το social gaming αναπτφςςεται μζςω 

των portals κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. Facebook). Ρεριλαμβάνει μια ευρεία γκάμα 

παιγνίων που αποτελείται από τα arcade social gaming (απλά παιχνίδια), τα role playing 

games (που απαιτοφν εξοικείωςθ και γνϊςθ) και τα games of chance (όπωσ πόκερ, KINO 

κ.λπ.). 

Με ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ θ παγκόςμια βιομθχανία των τυχερϊν παιγνίων 

παρουςιάηει μεικτά κζρδθ (GGR) άνω των 300 δις. ευρϊ ετθςίωσ. Εκτιμάται ότι το 95% των 

μικτϊν κερδϊν προζρχονται από τα offline παιχνίδια, αφοφ το ποςοςτό διείςδυςθσ, αλλά 

και τα ποςά που παίηονται ςτο Internet, είναι χαμθλότερα. Ραρατθρείται όμωσ ότι τα 

διαδικτυακά μζςα ςτθν αγορά παιγνίων αναπτφςςονται με πολφ ταχείσ ρυκμοφσ. 

Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου, προςφζρεται μεγάλθ ποικιλία τυχερϊν παιγνίων, 

ακλθτικϊν ι αρικμολαχείων, τφχθσ ι δεξιότθτασ, με αμοιβαία ι προκακοριςμζνα κζρδθ. Τα 

παίγνια προςφζρονται ςυνικωσ με τθν ευκφνθ και υπό τθν εποπτεία του κράτουσ, μζροσ δε 

των εςόδων χρθματοδοτεί δράςεισ που ςχετίηονται με ακλθτικοφσ, πολιτιςτικοφσ και 

φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ. 

Σφμφωνα με τθν ζκδοςθ τθσ Ernst & Young (Market Overview “The 2011 Global 

Gaming Bulletin”), πριν τθν παγκόςμια φφεςθ του 2008, θ διεκνισ αγορά των τυχερϊν 

παιγνίων παρουςίαηε ςυνεχι ανάπτυξθ. Από το 2004 ζωσ το 2008, τα μικτά κζρδθ (GGR) 

αυξικθκαν κατά 24% και ανιλκαν κατά το ζτοσ αυτό, ςε 358 διςεκατομμφρια δολάρια 

Θ.Ρ.Α. Θ φφεςθ και οι αδυναμίεσ ςτθν ανάκαμψθ ςε πολλζσ χϊρεσ, εκτόσ τθσ Ευρϊπθσ, 

                                                 
32

 Δπηηροπή Δποπηείας θαη Διέγτοσ Παηγλίωλ (Δ.Δ.Δ.Π.)https://www.gamingcommission.gov.gr 
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μείωςε ι και μθδζνιςε το ρυκμό ανάπτυξθσ ςτισ περιςςότερεσ αγορζσ παιγνίων. Στισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ, επί παραδείγματι, παρά τθν επζκταςθ των δραςτθριοτιτων 

των περιφερειακϊν τθσ αγορϊν, τα μικτά κζρδθ των καηίνο αυξικθκαν μόνο 1% μεταξφ 

2009 και 2010, φκάνοντασ τα 31 διςεκατομμφρια δολάρια Θ.Ρ.Α. Αξιοςθμείωτθ εξαίρεςθ 

αποτελεί το Μακάο (Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ), θ ταχφτερα αναπτυςςόμενθ αγορά 

παγκοςμίωσ, τα μικτά κζρδθ τθσ οποίασ ςθμείωςαν άνοδο 58% μεταξφ 2009 και 2010 

φκάνοντασ τα 23,4 διςεκατομμφρια δολάρια Θ.Ρ.Α. 

Σφμφωνα με τθν Remote Gaming Association (RGA), το 90-95% των μικτϊν κερδϊν 

(GGR), προζρχεται από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με επίγειο τρόπο (land based). 

Ραρόλο που τα εξ αποςτάςεωσ διεξαγόμενα τυχερά παίγνια κατζχουν ακόμα πολφ 

μικρότερο ποςοςτό, ςυνιςτοφν ζναν από τουσ ταχφτερα αναπτυςςόμενουσ κλάδουσ, 

παγκοςμίωσ. Σφμφωνα με τθν RGA, τα μικτά κζρδθ (GGR) των τυχερϊν παιγνίων που 

διεξάγονται εξ αποςτάςεωσ, άγγιξαν το 2010 τα 30 δισ δολάρια Θ.Ρ.Α., παρουςιάηοντασ 

αφξθςθ 13% ςε ςχζςθ με το 2009. 

Θ Ε.Ε., μζχρι ςιμερα, δεν ζχει υιοκετιςει ευρωπαϊκι νομοκεςία ειδικά για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν τυχερϊν παιγνίων. Τα κζματα που αφοροφν το κεςμικό πλαίςιο των τυχερϊν 

παιγνίων, ρυκμίηονται από τισ εκνικζσ νομοκεςίεσ των κρατϊν μελϊν, υπό το φωσ των 

κανόνων τθσ ςυνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Σ.Λ.Ε.Ε), τθσ νομολογίασ 

του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. και των Οδθγιϊν τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ που άπτονται 

ηθτθμάτων ρφκμιςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν γενικά και του τρόπου που αυτζσ παρζχονται 

(παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο). 

Συνζπεια των παραπάνω είναι, ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε., να παρατθρείται ότι 

τα τυχερά παίγνια χαρακτθρίηονται από διαφοροποιθμζνουσ εκνικοφσ κανόνεσ. Ραρά τθν 

υποχρζωςθ των κρατϊν μελϊν να ςυμμορφϊνονται με τουσ κανόνεσ τθσ Σ.Λ.Ε.Ε., ςτθν 

περίπτωςθ των τυχερϊν παιγνίων τα κράτθ μζλθ μποροφν να επιβάλλουν όρια ι να 

περιορίηουν τθν προςφορά όλων ι οριςμζνων τφπων υπθρεςιϊν των παιγνίων αυτϊν, με 

βάςθ τουσ ςτόχουσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιδιϊκουν να 

διαςφαλίςουν. Στο πλαίςιο αυτό, αρκετά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διατθροφν 

μορφζσ μονοπωλιακισ διεξαγωγισ των τυχερϊν παιγνίων. 

Ραράλλθλα, θ ραγδαία αυξανόμενθ προςφορά και ηιτθςθ υπθρεςιϊν τυχερϊν 

παιγνίων και ςτοιχθμάτων μζςω του διαδικτφου, δθμιουργοφν ςειρά νζων προκλιςεων 
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όςον αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων δθμόςιασ πολιτικισ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε το 2011 τθν Ρράςινθ Βίβλο για τα 

τυχερά παίγνια, που διεξάγονται ςτθν Εςωτερικι Αγορά μζςω διαδικτφου, τθν οποία ζκεςε 

ςε δθμόςια διαβοφλευςθ. Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, μζςα από το κείμενο τθσ Ρράςινθσ 

Βίβλου και των 51 ερωτιςεων που ζκεςε προσ απάντθςθ ςτθ διαβοφλευςθ, επιχείρθςε να 

εξαντλιςει τα κζματα που άπτονται των επιπτϊςεων από τθν αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

διεξαγωγισ τυχερϊν παιχνιδιϊν και των πικανϊν μζτρων δθμόςιασ τάξθσ. Ζτςι, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι προςπάκθςε να αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, ϊςτε ςτθ 

ςυνζχεια, να διευκολφνει τθν ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ κρατϊν μελϊν κακϊσ 

και να κρίνει εάν τα διαφορετικά εκνικά ρυκμιςτικά μοντζλα για τα τυχερά παιχνίδια 

μποροφν να εξακολουκιςουν να ςυνυπάρχουν ι/και κατά πόςον χρειάηεται, προσ το ςκοπό 

αυτό, ειδικι δράςθ ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Συνοπτικά, ο κεμελιϊδθσ ςτόχοσ του 

εγχειριματοσ ιταν να ςυλλζγουν πραγματικά ςτοιχεία, να αξιολογθκοφν τα διακυβεφματα 

και να ςυγκεντρωκοφν απόψεισ από όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ για ζνα φαινόμενο με 

πολλαπλζσ διαςτάςεισ, όπωσ αυτό τθσ παροχισ υπθρεςιϊν τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω του 

διαδικτφου. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τθ με 

αρικμό *COM (2012) 596 final/23-10-2012+ ανακοίνωςι τθσ, με τίτλο «Ρροσ ζνα 

ολοκλθρωμζνο ευρωπαϊκό πλαίςιο για τα τυχερά παιχνίδια ςε απευκείασ ςφνδεςθ (μζςω 

διαδικτφου)», με τθν οποία πρότεινε μια ςειρά δράςεων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 

ρυκμιςτικϊν, κοινωνικϊν και τεχνολογικϊν προκλιςεων των τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω 

διαδικτφου, καταλιγοντασ ςε πζντε άξονεσ προτεραιότθτασ για περαιτζρω δράςθ. 

 

Οι άξονεσ αυτοί είναι: 

    α. Συμβατότθτα των εκνικϊν ρυκμιςτικϊν πλαιςίων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

    β. Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ επιβολισ των 

κανόνων μεταξφ των κρατϊν μελϊν. 

    γ. Ρροςταςία των καταναλωτϊν, του κοινοφ, των ανθλίκων και των ευάλωτων ομάδων. 

    δ. Καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ νομιμοποίθςθσ χριματοσ από παράνομεσ. 

δραςτθριότθτεσ. 
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    ε. Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ των ακλθτικϊν γεγονότων και καταπολζμθςθ των 

πρακτικϊν ςτθςίματοσ των αγϊνων. 

 

Στισ 05 Δεκεμβρίου 2012 ςυςτάκθκε θ Ειδικι Ομάδα Εμπειρογνωμόνων “Expert 

Group on online Gambling”, με τθ με αρικμό C(2012)8795 απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ για τθν τριετία 2013-2015. Στθν ομάδα αυτι ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ζωσ και 

δφο εκπρόςωποι από κάκε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ). 

Αντικείμενο των εργαςιϊν τθσ ομάδασ αποτελεί θ ανταλλαγι εμπειριϊν και ορκϊν 

πρακτικϊν, κακϊσ και θ παροχι ςυμβουλϊν για τθν προετοιμαςία των πρωτοβουλιϊν τθσ 

Ε.Ε. ςτουσ παραπάνω τομείσ, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ ενόσ ενιαίου πλαιςίου αναφορικά 

με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μζςω του διαδικτφου το οποίο κα ενςωματϊνει 

βαςικζσ αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα κράτθ-μζλθ (Ρρωτοβουλία: Towards a 

comprehensive European framework for online gambling). Με τθ με αρικμό C(2015)8643 

απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, παρατάκθκαν οι εργαςίεσ τθσ ομάδασ αυτισ μζχρι 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018. Θ Ε.Ε.Ε.Ρ., ωσ αρμόδια Αρχι, εκπροςωπείται ςτθν ομάδα 

εμπειρογνωμόνων με δφο (2) ςτελζχθ τθσ. 

Στισ 10 Σεπτεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο εξζδωςε ψιφιςμα ςχετικά με 

τα τυχερά παιχνίδια μζςω διαδικτφου ςτθν εςωτερικι αγορά και κάλεςε τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι να διερευνιςει τθ δυνατότθτα διαλειτουργικότθτασ μεταξφ εκνικϊν μθτρϊων 

αυτοαποκλειςμοφ, να αυξιςει τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ του εκιςμοφ ςτα 

τυχερά παιχνίδια και να εξετάςει τθ δυνατότθτα υποχρεωτικϊν ελζγχων ταυτοποίθςθσ 

τρίτων. Επίςθσ, κάλεςε τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω διαδικτφου 

να παρζχουν υποχρεωτικά ςτον δικτυακό τόπο τυχερϊν παιχνιδιϊν πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, τισ προειδοποιιςεισ προσ τουσ ανθλίκουσ και τθ χριςθ 

αυτοπεριοριςμϊν. 

Τζλοσ, ςτισ 14 Ιουλίου 2014 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε τθ με αρικμό 2014/478/ΕΕ 

ςφςταςι τθσ, ςχετικά με τισ αρχζσ για τθν προςταςία καταναλωτϊν και παικτϊν υπθρεςιϊν 

τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω διαδικτφου, κακϊσ και για τθν αποτροπι των ανθλίκων από τθ 

ςυμμετοχι ςε τυχερά παιχνίδια, με ςκοπό να προςτατευκεί θ υγεία των καταναλωτϊν και 

των παικτϊν και, επομζνωσ, να ελαχιςτοποιθκεί θ ενδεχόμενθ οικονομικι βλάβθ που 

μπορεί να προκφψει από τθν πακολογικι ι υπερβολικι εξάρτθςθ από τα τυχερά παιχνίδια. 

Μζςω αυτισ, ςυνίςταται ςτα κράτθ-μζλθ να επιτφχουν ζνα υψθλό επίπεδο προςταςίασ για 
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τουσ καταναλωτζσ, τουσ παίκτεσ και τουσ ανθλίκουσ, μζςω τθσ κζςπιςθσ αρχϊν για τισ 

υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν μζςω διαδικτφου και για τισ υπεφκυνεσ εμπορικζσ 

ανακοινϊςεισ των εν λόγω υπθρεςιϊν, με ςκοπό τθ διαφφλαξθ τθσ υγείασ κακϊσ και τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των ενδεχόμενων οικονομικϊν βλαβϊν που μπορεί να προκφψουν από τθν 

πακολογικι εξάρτθςθ ι τθν υπερβολικι ςυμμετοχι ςε τυχερά παιχνίδια. 

 

5.6  Επιςκόπθςθ τθσ αγοράσ τυχερϊν παιγνίων ςτθν Ελλάδα33 

 

5.6.1 Φορείσ διεξαγωγισ τυχερών παιγνίων 

Στθν Ελλάδα ςιμερα, οι φορείσ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων είναι: 

 Θ ανϊνυμθ εταιρεία «Οργανιςμόσ Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου 

(ΟΡΑΡ Α.Ε.)». 

 Οι εννζα (9) επιχειριςεισ καηίνων 

 Θ ανϊνυμθ εταιρεία «Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε.». 

 Θ ανϊνυμθ εταιρεία «Ιπποδρομίεσ Α.Ε.». 

 Οι εικοςιτζςςερισ (24) εταιρείεσ οι οποίεσ ζχουν υπαχκεί ςτθ μεταβατικι 

διάταξθ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) και 

μποροφν να παρζχουν υπθρεςίεσ τυχερϊν παιγνίων μζςω του διαδικτφου, 

μζχρι τθν χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν. 

 

5.6.2 Σα είδθ παιγνίων 

Τα παίγνια διακρίνονται ςε τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δθλαδι που παίηονται για 

διαςκζδαςθ χωρίσ να χάνει ι να κερδίηει κανείσ χριματα και ςε τυχερά. 

Τυχερά παίγνια ορίηονται τα παίγνια για το οποία το αποτζλεςμα εξαρτάται τουλάχιςτον εν 

μζρει από τθν τφχθ και αποδίδουν ςτον παίκτθ οικονομικό όφελοσ. Ρροκειμζνου ζνα 

παίγνιο να χαρακτθριςτεί ωσ τυχερό πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ 

προχποκζςεισ: 

 

 Να υφίςταται, ζςτω και εν μζρει, επιρροι τθσ τφχθσ ςτο αποτζλεςμα του παιγνίου. 
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 Να υφίςταται οικονομικι διακινδφνευςθ (wager ι bet), που ωσ τζτοια νοείται θ 

επιλογι του παίκτθ να αναλάβει τον κίνδυνο επζνδυςθσ ςτο αποτζλεςμα του 

παιγνίου, οποιουδιποτε χρθματικοφ ποςοφ ι άλλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, 

ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ αξίασ του ςτοιχείου αυτοφ, προκειμζνου να επιδιϊξει 

άμεςα ι ζμμεςα οικονομικό όφελοσ από το αποτζλεςμα διεξαγωγισ του παιγνίου. 

Στθν ζννοια τθσ οικονομικισ διακινδφνευςθσ περιλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι ςε 

διεξαγωγι τυχεροφ παιγνίου που παρζχεται δωρεάν (bonus, free bets κ.λπ.) και 

ςυνδζεται με οικονομικι διακινδφνευςθ χρθματικοφ ποςοφ ι άλλου περιουςιακοφ 

ςτοιχείου, θ οποία προθγικθκε ι/και ακολουκεί. 

 

Τα τυχερά παίγνια ςτθρίηονται ςτο νόμο τθσ πικανοτιτων και κακοριςτικό ρόλο ςτο 

αποτζλεςμα παίηει θ τφχθ. Θ τυχαιότθτα μπορεί να προκλθκεί είτε με τθ χριςθ γεννιτριασ 

τυχαίων αρικμϊν (Random Number Generator - RNG) ι με άλλο μθχανικό τρόπο, είτε με 

κλιρωςθ που πραγματοποιείται με φυςικό τρόπο. 

Χαρακτθριςτικά τυχερά παίγνια είναι τα λαχεία, τα αρικμολαχεία, το ςτοίχθμα, τα 

παίγνια τφπου καηίνο (π.χ. ρουλζτα, πόκερ, μπλακ τηακ) κ.λπ. 

Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια ορίηονται τα παίγνια για το οποία το αποτζλεςμα 

εξαρτάται αποκλειςτικά ι κατά κφριο λόγο από τθν τεχνικι ι πνευματικι ικανότθτα του 

παίκτθ και διενεργοφνται ςε δθμόςιο χϊρο αποκλειςτικά για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ, χωρίσ 

να επιτρζπεται για το αποτζλεςμα αυτϊν να ςυνομολογθκεί ςτοίχθμα μεταξφ 

οποιωνδιποτε προςϊπων ι να αποδοκεί οποιαςδιποτε μορφισ οικονομικό όφελοσ ςτον 

παίκτθ. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεφεται να διακζτουν ςφςτθμα 

υπολογιςμοφ, καταγραφισ και απόδοςθσ οικονομικοφ οφζλουσ ςτον παίκτθ. 

Τζλοσ, με βάςθ τον τρόπο που προςφζρονται ςτουσ παίκτεσ, τα παίγνια χωρίηονται ςε 

δφο βαςικζσ ομάδεσ, ςε εκείνα που διεξάγονται με επίγειο τρόπο (land based), όπου 

προχποτίκεται θ φυςικι παρουςία του παίκτθ, και ςε εκείνα που διενεργοφνται εξ 

αποςτάςεωσ (remote), χωρίσ τθ φυςικι παρουςία του παίκτθ, με τθ χριςθ του διαδικτφου 

και των τθλεπικοινωνιακϊν ι/και ραδιοτθλεοπτικϊν ςυςτθμάτων. 

 

5.6.3 Ρφκμιςθ τθσ αγοράσ παιγνίων 

Στόχοσ του ρυκμιςτικοφ ζργου τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. είναι θ κατάρτιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 

και θ κζςπιςθ προδιαγραφϊν, διαςφαλίηοντασ ότι τόςο τα τυχερά όςο και τα επιτρεπόμενα 
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τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, οργανϊνονται και διεξάγονται με διαφανι και αδιάβλθτο 

τρόπο και δεν εκτρζπονται ςε παράνομθ εκμετάλλευςθ και αιςχροκζρδεια, προκειμζνου να 

προςτατεφονται τα ςυμφζροντα των πολιτϊν και του δθμοςίου. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Ε.Ε.Ε.Ρ., με τθ με αρικμό 8/6/25.05.2012 απόφαςι τθσ, υιοκζτθςε μία 

ςειρά αρχϊν που διζπουν τισ δραςτθριότθτζσ τθσ ωσ προσ τθ διεξαγωγι του ρυκμιςτικοφ 

τθσ ζργου: 

 

    α. Θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να παρεμβαίνει μόνο όταν θ 

παρζμβαςθ είναι αναγκαία. Τα μζτρα που λαμβάνονται πρζπει να είναι επαρκι για τθν 

αποτροπι του κινδφνου που αφοροφν και το κόςτοσ για τουσ ρυκμιηόμενουσ πρζπει να 

είναι αιτιολογθμζνο. 

    β. Θ αρχι τθσ λογοδοςίασ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να αιτιολογεί τισ αποφάςεισ τθσ και 

να υποβάλλεται ςε δθμόςιο ζλεγχο. 

    γ. Θ αρχι τθσ ςυνζπειασ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να κεςπίηει ρυκμιςτικά πλαίςια που 

περιζχουν διατάξεισ και προβλζψεισ οι οποίεσ διζπονται από ςυνοχι και που τισ εφαρμόηει 

με αδιάβλθτο τρόπο. 

    δ. Θ αρχι τθσ διαφάνειασ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να είναι ειλικρινισ, να κεςπίηει 

απλά και ςαφι ρυκμιςτικά πλαίςια και να τα διατυπϊνει με τρόπο που είναι κατανοθτόσ 

ςτουσ χριςτεσ. 

    ε. Θ αρχι τθσ προςιλωςθσ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι πρζπει να λειτουργεί με προςιλωςθ ςτθν 

επίλυςθ των προβλθμάτων, μειϊνοντασ παράλλθλα τθν πικανότθτα παρενεργειϊν που 

μπορεί να προκλθκοφν από τισ αποφάςεισ τθσ. 

    ςτ. Θ αρχι τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και ενςυναίςκθςθσ: Θ ρυκμιςτικι Αρχι, προκειμζνου 

να προωκεί το υπεφκυνο παιχνίδι, πρζπει να διακζτει επίγνωςθ και κατανόθςθ των 

αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου και να διατθρεί άμεςθ και ανοικτι επικοινωνία με τουσ 

πολίτεσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ. 

Το ρυκμιςτικό ζργο τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. ςυντελείται με ςειρά Κανονιςμϊν που είτε αφοροφν 

ςτο ςφνολο τθσ αγοράσ παιγνίων (οριηόντιοι κανονιςμοί), είτε αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα 

παίγνια ι κατθγορία παιγνίων ι τζλοσ, ςε κζματα λειτουργίασ των φορζων διεξαγωγισ 

τουσ. 
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5.6.4 Η εξζλιξθ τθσ αγοράσ για τον κλάδο 

 

Τα ακακάριςτα ζςοδα των τυχερϊν παιχνιδιϊν το 2015 ανιλκαν ςτα 1.610.273.033 

ευρϊ ςυνειςφζροντασ κατά 0,91% ςτο ςυνολικό ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν (ΑΕΡ), 

ςυμμετοχι θ οποία μειϊκθκε κατά 0,03% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Εάν 

ςυμπεριλθφκοφν τα τυχερά παιχνίδια μζςω διαδικτφου των 21 από τισ 24 εταιρείεσ του 

χϊρου που ζδωςαν ςτοιχεία ςτθν ΕΕΡΡ, το ποςό φτάνει τα 1.726.473.268 ευρϊ., και θ 

ςυνειςφορά ςτο 0,98% του  ςυνολικοφ ΑΕΡ, ενϊ θ αντίςτοιχθ ςυμμετοχι των ακακάριςτων 

εςόδων ςτο ΑΕΡ των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EU28) ανιλκε ςε 0,59%. 

 

Διάγραμμα 3 : Συμμετοχζσ ακακάριςτων εςόδων 

 

Ρθγι : Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 

 

 

Ππωσ τονίηεται ςτθν ζκκεςθ τθσ ΕΕΡΡ, το μζγεκοσ των ακακάριςτων εςόδων του 2015 

είναι υψθλότερο από το ιςτορικά χαμθλό μζγεκοσ του ζτουσ 2013 αλλά ςθμαντικά 

χαμθλότερο από το μζγεκοσ των 2.750.091.782 ευρϊ που είχε διαμορφωκεί το 2008. 

Θ δαπάνθ ςτθ χϊρα μασ για τυχερά παιχνίδια ανά άτομο θλικίασ μεγαλφτερθσ των 18 

ετϊν ακολοφκθςε τθν πτωτικι πορεία του ειςοδιματοσ, και μάλιςτα με μεγαλφτερο ρυκμό 

μείωςθσ, με εξαίρεςθ τα ζτθ 2008 και 2014, όπου ςθμείωςε άνοδο ςε αντίκεςθ με τον 

ρυκμό μεταβολισ του ειςοδιματοσ, οπότε είχε ανζλκει ςτα 307 ευρϊ και 188 ευρϊ 

αντίςτοιχα.  
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Διάγραμμα 4 : Μεταβολι ειςοδιματοσ 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνονται τα μεγζκθ που αφοροφν τθ δαπάνθ για 

τυχερά παίγνια ανά άτομο θλικίασ μεγαλφτερθσ των δεκαοκτϊ ετϊν (>18), για τθν Ελλάδα 

και των  EU28. 

Ρίνακασ 4 : δαπάνθ για τυχερά παίγνια ανά άτομο θλικίασ μεγαλφτερθσ των δεκαοκτϊ ετϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ) 

 

Ραρατθρείται ότι θ κατά κεφαλι δαπάνθ για τα επίγεια τυχερά παίγνια ςτθν Ελλάδα 

ανιλκε το 2015 ςε 182€, ζναντι του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου που διαμορφϊκθκε ςε 179€. 

H αντίςτοιχθ κατά κεφαλι δαπάνθ για τθ διαδικτυακι αγορά ανιλκε ςε 13€ για τθν 

Ελλάδα, ζναντι των 33€ που καταγράφονται ςτουσ EU28. Θ δαπάνθ ςτο ςφνολο τθσ αγοράσ 

των τυχερϊν παιγνίων ανιλκε ςε 195€ για τθν Ελλάδα  και ςε 212€ για τουσ  EU28. 
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Ο κφκλοσ εργαςιϊν τυχερϊν παιγνίων είναι το ςυνολικό χρθματικό ποςό που παίηουν οι 

παίκτεσ ςτα τυχερά παίγνια. Ο κφκλοσ εργαςιϊν αγοράσ τυχερϊν παιγνίων το ζτοσ 2015 

ανιλκε ςτα 5.659.137.900 ευρϊ και κατανζμεται ανά πάροχο, ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 5 : Κφκλοσ Εργαςιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

Διάγραμμα 5 : Μερίδιο παρόχων 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

Το ζτοσ 2015, θ ρυκμιηόμενθ αγορά τυχερϊν παιγνίων εμφάνιςε περιοριςμζνθ 

πτϊςθ τθσ τάξθσ του 3,9% ςε ςχζςθ µε το προθγοφμενο ζτοσ. Ραρζμεινε, ωςτόςο, ςε 

καλφτερο επίπεδο ςε ςχζςθ µε το ιςτορικά χαμθλό του 2013, το οποίο είχε διαμορφωκεί 

ςτα 5.495.241.086 ευρϊ, αλλά ςθμαντικά μικρότερθ από το μζγεκοσ των 9.239.831.836 
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ευρϊ που είχε διαμορφωκεί το 2008. Κατά τθν περίοδο 2006-2015 ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ 

αγοράσ τυχερϊν παιγνίων εμφάνιςε πτωτικι τάςθ, µε εξαίρεςθ τθν περίοδο 2006-2008 και 

το ζτοσ 2014, µε αποτζλεςμα να παρουςιάςει ςυνολικά μείωςθ τθσ τάξθσ του 29,8%. Θ 

μείωςθ είναι ακόμθ μεγαλφτερθ (38,8%) αν ςυγκρικοφν τα μεγζκθ τθσ αγοράσ μεταξφ των 

ετϊν 2015 και 2008. Θ μεγαλφτερθ ετιςια μεταβολι ςθμειϊκθκε το 2011 και 2012, ζτθ 

όπου θ αγορά τυχερϊν παιγνίων ςυρρικνϊκθκε κατά 15,2% και 12,0%, αντίςτοιχα. 

Ρίνακασ 6 : Μεταβολι αγοράσ 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

Θ ςυνολικι πτϊςθ του κφκλου εργαςιϊν των τυχερϊν παιγνίων το 2015, οφείλεται 

ςτθ μείωςθ των πωλιςεων όλων των παρόχων, θ οποία κυμάνκθκε από 1,8% ζωσ 24,5%. 

Συγκεκριμζνα, θ μικρότερθ πτϊςθ καταγράφθκε για το ςφνολο των επιχειριςεων καηίνων, 

θ οποία διαμορφϊκθκε ςε 1,8%, ακολουκεί θ ΟΡΑΡ Α.Ε. µε μείωςθ 4,2% και θ Ελλθνικά 

Λαχεία µε 6,3%. Θ μεγαλφτερθ πτϊςθ καταγράφθκε για τθν Ο∆ΙΕ Α.Ε. Θ εξζλιξθ του κφκλου 

εργαςιϊν των τυχερϊν παιγνίων ανά πάροχο ςτθν Ελλάδα κακϊσ και θ ποςοςτιαία 

μεταβολι του, κατά τθν δεκαετία 2006-2015, αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω   πίνακα. 
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Ρίνακασ 7 : Ρορεία κφκλου εργαςιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

 

Σε όλθ τθν περίοδο 2006-2015, το μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν αγορά τυχερϊν παιγνίων 

διατθρεί θ ΟΡΑΡ Α.Ε. και ακολουκοφν οι εννζα (9) επιχειριςεισ καηίνων, θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και θ Ο∆ΙΕ Α.Ε 

 

Τα τυχερά παίγνια ςτθν Ελλάδα το 2015 διεξιχκθςαν  από: 

α. Τθν Ανϊνυμθ Εταιρεία «Οργανιςμόσ Ρρογνωςτικϊν Αγϊνων Ροδοςφαίρου» (ΟΡΑΡ Α.Ε.), 

θ οποία διαχειρίηεται και τα περιςςότερα τυχερά παίγνια. 

β. Τισ εννζα (9) επιχειριςεισ καηίνων, που λειτουργοφν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. γ. 

Τθν Ανϊνυμθ Εταιρεία «Ελλθνικά Λαχεία». 

δ. Τθν Ανϊνυμθ Εταιρεία «Οργανιςμόσ διεξαγωγισ Ιπποδρομιϊν Ελλάδασ» (Ο∆ΙΕ Α.Ε.). 

ε. Τισ είκοςι τζςςερισ (24) εταιρείεσ, οι οποίεσ παρζχουν υπθρεςίεσ τυχερϊν παιγνίων και 

ςτοιχθμάτων µζςω του διαδικτφου, µε βάςθ το μεταβατικό κακεςτϊσ τθσ παραγράφου 12 

του άρκρου 50 του ν.4002/2011 (A 180). 
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Ο όροσ ακακάριςτα ζςοδα τυχερϊν παιγνίων (μικτά κζρδθ) ι GGR (Gross Gaming 

Revenue), αναφζρεται ςτο ποςό που απομζνει εάν αφαιρεκοφν από τον κφκλο εργαςιϊν 

τυχερϊν παιγνίων τα κζρδθ που αποδόκθκαν ςτουσ παίκτεσ. Τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ 

αγοράσ τυχερϊν παιγνίων, για το 2015, καταγράφουν πτϊςθ κατά 3,6% ςε ςχζςθ µε το 

2014, ακολουκϊντασ τθν εξζλιξθ του κφκλου εργαςιϊν. Ωςτόςο, το μζγεκοσ των 

ακακάριςτων εςόδων του 2015, είναι υψθλότερο, από το ιςτορικά χαμθλό μζγεκοσ του 

ζτουσ 2013, αλλά ςθμαντικά χαμθλότερο από το μζγεκοσ των 2.750.091.782 ευρϊ που είχε 

διαμορφωκεί το 2008. 

 

Ρίνακασ 8 : Αγορά τυχερϊν παιχνιδιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  
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Διάγραμμα 6 : Μερίδιο κφκλου εργαςιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

Θ μεγαλφτερθ ετιςια μεταβολι ςθμειϊκθκε το 2011 και 2012, ζτθ κατά τα οποία θ 

αγορά τυχερϊν παιγνίων ςυρρικνϊκθκε κατά 15,7% και 11,8%, αντίςτοιχα. Θ ςυνολικι 

μείωςθ των ακακάριςτων εςόδων των τυχερϊν παιγνίων το 2015, οφείλεται ςτθ μείωςθ   

των ακακάριςτων εςόδων όλων των παρόχων, θ οποία κυμάνκθκε από 2,6% ζωσ και 34,3%. 

Συγκεκριμζνα, θ μικρότερθ πτϊςθ καταγράφθκε για τθν ΟΡΑΡ Α.Ε., θ οποία διαμορφϊκθκε 

ςε 2,6%. Ακολουκοφν οι επιχειριςεισ καηίνων µε μείωςθ 3,8% και θ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. µε 

8,8%. Θ μεγαλφτερθ πτϊςθ καταγράφθκε για τθν Ο∆ΙΕ Α.Ε. Τα ακακάριςτα ζςοδα του 2015, 

κατανζμονται ανά πάροχο ωσ εξισ: θ ΟΡΑΡ Α.Ε. κατζχει το 72,5%, οι επιχειριςεισ καηίνων 

το 16,5%, θ Ελλθνικά Λαχεία το 10,8% και, τζλοσ, θ Ο∆ΙΕ Α.Ε. το 0,2%. Ραρατθρείται, ότι αν 

και θ κατάταξθ κατά μζγεκοσ δραςτθριότθτασ των παρόχων ςτα ακακάριςτα ζςοδα είναι 

αντίςτοιχθ µε εκείνθ του κφκλου εργαςιϊν, εντοφτοισ, το φψοσ των μεριδίων ςτα 

ακακάριςτα ζςοδα, είναι μικρότερο για τισ επιχειριςεισ καηίνων και τθν Ο∆ΙΕ Α.Ε. και 

μεγαλφτερο για τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. και τθν Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. Με εξαίρεςθ τθν περίοδο 2006-

2008, κακϊσ και το ζτοσ 2014, τα ακακάριςτα ζςοδα τθσ αγοράσ τυχερϊν παιγνίων 

μειϊνονται ςυνεχϊσ. Επί ςυνόλου δεκαετίασ, το μεγαλφτερο μζροσ των ακακάριςτων 

εςόδων απϊλεςαν θ Ο∆ΙΕ Α.Ε. (92,4%), οι επιχειριςεισ καηίνων (61,5%) και ακολουκεί θ 

ΟΡΑΡ Α.Ε (23,2%). Εξαίρεςθ αποτελεί θ Ελλθνικά Λαχεία Α.Ε. που κατζγραψε αφξθςθ των 
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ακακάριςτων εςόδων τθσ κατά 7,8%. Θ εξζλιξθ των ακακάριςτων εςόδων των τυχερϊν 

παιγνίων ανά πάροχο ςτθν Ελλάδα κακϊσ και θ ποςοςτιαία μεταβολι τουσ, κατά τθν 

δεκαετία 2006-2015, αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Ρίνακασ 9 : Μεταβολι ακακάριςτων εςόδων κλάδου 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

Διάγραμμα 7 : Μεταβολι ακακάριςτων εςόδων τυχερϊν παιχνιδιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  
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Διάγραμμα 8 : Εξζλιξθ ακακάριςτων εςόδων τυχερϊν παιχνιδιϊν 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων 2015 Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (ΕΕΕΡ)  

 

5.7  Βαςικά Οικονομικά Μεγζκθ Ομίλου 

Τα βαςικά οικονομικά μεγζκθ του Ομίλου αναλφονται κατωτζρω: 

Ρίνακασ 10 : Βαςικά οικονομικά μεγζκθ 

(Ποςά ςε χιλιάδεσ ευρώ) 
01.01 - 

31.12.2016 
01.01 - 

31.12.2015 
Δ % 

Κακαρά ζςοδα προ ειςφορϊν (GGR) 1.397.565 1.399.671 (0,2%) 

Ειςφορά επί των κακαρϊν εςόδων και λοιπζσ ειςφορζσ 466.743 411.964 13,3% 

Κακαρά ζςοδα από παιχνίδια (NGR) 573.047 625.339 (8,4%) 

Κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) 307.540 377.103 (18,4%) 

Κζρδθ προ φόρων 236.916 299.592 (20,9%) 

Κζρδθ μετά φόρων 172.856 209.901 (17,6%) 

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ταμειακϊν ροϊν  

Ειςροι από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 94.301 198.436 (52,5%) 

Εκροι από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (52.315) (39.067) 33,9% 

Εκροι από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (70.158) (155.093) (54,8%) 

 

ΡΘΓΘ : Ετιςια οικονομικι ζκκεςθ Ομίλου ΟΡΑΡ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016  
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Από τα οικονομικά ςτοιχεία όπωσ παρουςιάηονται ςτον ανωτζρω πίνακα 

παρατθροφμε ότι τα κακαρά ζςοδα προ ειςφορϊν μειϊκθκαν μόλισ κατά 0,2% από 

1.399.671 ςε 1.397.565 παραμζνοντασ ανκεκτικά ςτο αςτακζσ περιβάλλον του κλάδου 

λιανεμπορίου. Τα κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων ι EBITDA μειϊκθκε κατά 

18,4% ςτα 307.540 από 377.103 πρόκειται όμωσ για μια μικρι αξιακι μεταβολι για το 

μζγεκοσ του ομίλου θ οποία δεν επθρεάηει τθν ςυνολικι εικόνα του ομίλου. Τα κζρδθ 

μετά φόρων, μειϊκθκαν κατά 17,6% ςτα 172.856 από 209.901 αλλά και πάλι πρόκειται 

για μια μικρι αξιακι μεταβολι. Θ πτϊςθ ςτα ζςοδα και τα κζρδθ μπορεί, ςε μεγάλο 

βακμό, να αποδοκεί ςε δφο παράγοντεσ: αφενόσ ςτθν φφεςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

και, αφετζρου, ςτθ ςυνεχι πίεςθ των ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων του κλάδου. Οι 

ταμειακζσ ροζσ ςυνολικά μειϊνονται κατά 24.000 περίπου με βάςθ το ςφνολο όμωσ των 

ταμειακϊν διακεςίμων τθσ εταιρίασ κα λζγαμε ότι επιδεικνφουν μια ςχετικι 

ςτακερότθτα. 

 

5.8  Διαχείριςθ Χρθματοοικονομικϊν Κινδφνων  

Στθν ςυνζχεια παρακζτουμε τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ και τισ αβεβαιότθτεσ ςτισ 

οποίεσ ενδεχομζνωσ να εκτεκεί ο Πμιλοσ βάςει τθσ Επίςθμθσ Ετιςιασ Οικονομικισ Ζκκεςθσ 

του Ομίλου του ΟΡΑΡ.  

 

5.8.1 Διαχείριςθ κινδφνου πολιτικών και οικονομικών ςυνκθκών 

Θ υλοποίθςθ του Τρίτου Ρρογράμματοσ οικονομικισ προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ και μετά τισ αλλαγζσ τθσ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ δεν μπορεί να εγγυθκεί τθν 

προςδοκϊμενθ επιςτροφι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε εδραιωμζνθ τροχιά βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ, γεγονόσ που μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ για τθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, για τα λειτουργικά αποτελζςματα και τθν οικονομικι 

κατάςταςθ του Ομίλου. 

Θ δραςτθριότθτα του Ομίλου επθρεάηεται ςθμαντικά από τθ μείωςθ τθσ 

καταναλωτικισ δαπάνθσ που με τθ ςειρά τθσ επθρεάηεται από τισ κρατοφςεσ οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ςτθν Ελλάδα, όπωσ τα επίπεδα τθσ ανεργίασ, τα επιτόκια, τα επίπεδα 

πλθκωριςμοφ, τα ποςοςτά φορολόγθςθσ και το φψοσ τθσ  αφξθςθσ του ΑΕΡ. Ρεραιτζρω, θ 

οικονομικι φφεςθ, θ οικονομικι αβεβαιότθτα και θ τυχόν αντίλθψθ μζρουσ των πελατϊν 

του Ομίλου ότι οι οικονομικζσ ςυνκικεσ χειροτερεφουν, μποροφν να προκαλζςουν μείωςθ 
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ςτθ χριςθ των υπθρεςιϊν διεξαγωγισ παιγνίων υπό τισ διάφορεσ μορφζσ που τισ παρζχει ο 

Πμιλοσ ςτο κοινό. 

Θ επιςτροφι ςτθν οικονομικι ςτακερότθτα εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τισ 

ενζργειεσ και τισ αποφάςεισ κεςμικϊν οργάνων ςτθ χϊρα και ςτο εξωτερικό, κακϊσ επίςθσ 

και από τθν αξιολόγθςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ από τουσ διεκνείσ πιςτωτζσ ςτα πλαίςια 

του τρίτου προγράμματοσ οικονομικισ προςαρμογισ. 

Τυχόν επιπλζον αρνθτικζσ εξελίξεισ ςτθν οικονομία κα επθρζαηαν τθν ομαλι 

λειτουργία τθσ, ωςτόςο θ Διοίκθςθ προςαρμόηεται διαρκϊσ ςτισ καταςτάςεισ και 

διαςφαλίηει ότι πραγματοποιοφνται όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να διατθριςει 

ανεπθρζαςτεσ τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

 

5.8.2 Διαχείριςθ αλλαγών ςτισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ 

Ο κλάδοσ των τυχερϊν παιγνίων ςτθν Ελλάδα ρυκμίηεται ενδελεχϊσ από τθν 

Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων. Οι ελλθνικζσ αρχζσ ζχουν το δικαίωμα να 

τροποποιοφν μονομερϊσ το νομοκετικό και ρυκμιςτικό πλαίςιο που διζπει τον τρόπο και 

τισ μεκόδουσ λειτουργίασ των παιγνίων που παρζχει ο Πμιλοσ 

Θ ΟΡΑΡ Α.Ε. ςυμμορφϊνεται διαρκϊσ με τα κανονιςτικά πρότυπα, κατανοϊντασ και 

αντιμετωπίηοντασ τισ αλλαγζσ ςτισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ με αποτελεςματικό τρόπο. 

Ταυτόχρονα, νζοι κανονιςμοί, οι οποίοι κακιςτοφν οικονομικά μθ βιϊςιμθ τθ λειτουργία 

των παιχνιδιϊν, μποροφν να περιορίςουν τθν ικανότθτα τθσ Εταιρείασ για περαιτζρω 

ανάπτυξθ. 

 

5.8.3 Διαχείριςθ αλλαγών ςτθν φορολογικι νομοκεςία 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςτον κίνδυνο αλλαγισ του υπάρχοντοσ φορολογικοφ κακεςτϊτοσ 

παιγνίων ι των ςυντελεςτϊν φορολόγθςθσ παιγνίων, θ οποία μπορεί να επιφζρει 

απρόςμενθ αφξθςθ του κόςτουσ και να επθρεάςει αρνθτικά τθν υλοποίθςθ των 

ςτρατθγικϊν ςτόχων του Ομίλου για αειφόρα ζςοδα και πρόςκετεσ επενδφςεισ. 

 

5.8.4 Διαχείριςθ κινδφνου αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ αγοράσ δθμιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγζσ ςτισ τιμζσ τθσ 

αγοράσ, όπωσ ςε ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ και επιτόκια, να επθρεάςουν τα αποτελζςματα 

του Ομίλου και τθσ  Εταιρείασ ι τθν αξία των χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατζχουν. Θ 
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διαχείριςθ του κινδφνου τθσ αγοράσ ςυνίςταται ςτθν προςπάκεια του Ομίλου και τθσ 

Εταιρείασ να ελζγχουν τθν ζκκεςι τουσ ςε αποδεκτά όρια. 

 

5.8.5 υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Ο ςυναλλαγματικόσ κίνδυνοσ ςυνίςταται ςτθν πικανότθτα θ εφλογθ αξία των 

ταμειακϊν ροϊν ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να παρουςιάςει διακυμάνςεισ εξαιτίασ 

μεταβολϊν ςτισ ιςοτιμίεσ ξζνου ςυναλλάγματοσ. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα 

και τθν Κφπρο και δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με προμθκευτζσ ςε άλλο νόμιςμα πζραν 

του ευρϊ. Τα κζρδθ του Ομίλου προζρχονται από τα τυχερά παιχνίδια που 

πραγματοποιοφνται ςε ευρϊ, οι εταιρικζσ ςυναλλαγζσ και οι εταιρικζσ  δαπάνεσ 

εκφράηονται και πραγματοποιοφνται ςε ευρϊ και ωσ εκ τοφτου θ Εταιρεία και ο Πμιλοσ δε 

βρίςκεται ςε ουςιαςτικό ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοισ άλλοισ το μεγαλφτερο ποςοςτό 

τθσ βάςθσ του κόςτουσ του Ομίλου, είναι είτε ανάλογθ με τα ζςοδα (δθλαδι κζρδθ ςτουσ 

νικθτζσ, προμικεια πρακτόρων) είτε με ςυναλλαγζσ με εγχϊριεσ εταιρείεσ (πχ. 

πλθροφορικισ, μάρκετινγκ). 

 

5.8.6 Διαχείριςθ κινδφνου επιτοκίων 

Ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε κίνδυνο επιτοκίου κυρίωσ λόγω του δανειςμοφ του. 

Οι υφιςτάμενεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ τθν 31.12.2016 

ανζρχονται ςε € 381.689 χιλ. και € 326.689 χιλ., αντίςτοιχα. Ο Πμιλοσ ακολουκεί όλεσ τισ 

εξελίξεισ τθσ αγοράσ ςε ςχζςθ με το   περιβάλλον διαμόρφωςθσ επιτοκίων και πράττει 

ανάλογα. Κατά τθν 31.12.2016, ο Πμιλοσ δεν ζχει εκκρεμείσ ςυναλλαγζσ αντιςτάκμιςθσ 

κινδφνου επιτοκίου. 

 

5.8.7 Διαχείριςθ κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ ςχετικά με τθν διαχείριςθ του 

κεφαλαίου είναι θ διαςφάλιςθ και διατιρθςθ ιςχυρισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και υγιϊν 

κεφαλαιακϊν δεικτϊν με ςκοπό τθν υποςτιριξθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων και τθν 

μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ προσ όφελοσ των μετόχων. 

Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ και πραγματοποιεί τισ αναγκαίεσ 

προςαρμογζσ προκειμζνου να εναρμονίηεται με τισ αλλαγζσ ςτο επιχειρθματικό και 

οικονομικό περιβάλλον ςτο οποίο λειτουργεί και επιχειρεί. Για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 
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κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ, ο Πμιλοσ ζχει τθ δυνατότθτα να προςαρμόςει το μζριςμα που 

καταβάλλεται ςτουσ μετόχουσ, να επιςτρζψει κεφάλαιο ςτουσ μετόχουσ ι να εκδϊςει νζεσ 

μετοχζσ. 

 

5.8.8 Διαχείριςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςτον πιςτωτικό κίνδυνο επζρχεται, κατά κφριο λόγο, από τισ 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ των πρακτόρων κακϊσ επίςθσ και από οφειλζσ πρακτόρων ςτισ 

οποίεσ ζχουν γίνει διακανονιςμοί. Θ κφρια πολιτικι διαχείριςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου 

είναι θ κακιζρωςθ πιςτωτικϊν ορίων ανά πράκτορα. Επιπλζον, ο Πμιλοσ προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να περιορίςει τθν ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο προσ τα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Επίςθσ, είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςε ςχζςθ με 

τουσ φορείσ, με τουσ οποίουσ ζχει κατατεκειμζνα κεφάλαια ι με τουσ οποίουσ ζχει 

ςυμβατικζσ ςχζςεισ. Διαχειρίηεται τον πιςτωτικό κίνδυνο που απορρζει από τουσ πράκτορεσ 

με διάφορουσ τρόπουσ. Κάκε πράκτορασ υποχρεοφται να παράςχει χρθματικι εγγφθςθ 

προσ διαςφάλιςθ των απαιτιςεων του Ομίλου. Οι εν λόγω κατακζςεισ ςυγκεντρϊνονται και 

είναι ςτθ διάκεςι του Ομίλου ςε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ οφειλισ από τουσ πράκτορεσ. 

Επιπροςκζτωσ ζχει κεςπιςτεί ανϊτατο ποςό που μπορεί να οφείλει κάκε πράκτορασ ανά 

λογιςτικι περίοδο. Στθν περίπτωςθ που τα οφειλόμενα ποςά ανά πράκτορα υπερβαίνουν 

το αντίςτοιχο όριο ανά λογιςτικι περίοδο, οι τερματικζσ μθχανζσ των πρακτόρων κλείνουν 

αυτόματα και δε δζχονται ςτοιχιματα. 

  

5.8.9 Διαχείριςθ κινδφνου ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ διατθρεί τον κίνδυνο ρευςτότθτασ ςε χαμθλά επίπεδα μζςω τθσ 

διαχείριςθσ τθσ απόδοςθσ των κερδϊν των νικθτϊν και μζςω του ςωςτοφ ςχεδιαςμοφ του 

κάκε παιχνιδιοφ. Με εξαίρεςθ τα παιχνίδια προκακοριςμζνθσ απόδοςθσ που βαςίηονται ςε 

ακλθτικά γεγονότα, τα υπόλοιπα παιχνίδια ζχουν κεωρθτικι απόδοςθ κερδϊν (που 

ςχετίηεται με τα κζρδθ που διανζμονται ςτουσ νικθτζσ) και βαςίηονται ςτθν απόδοςθ που 

ζχει βγει βάςει μακθματικϊν υπολογιςμϊν. Κακϊσ θ κεωρθτικι  απόδοςθ  κερδϊν  των  

νικθτϊν  υπολογίηεται  από  ζνα  μεγάλο  αρικμό  κλθρϊςεων,  ενδεχομζνωσ  να 

προκφψουν αποκλίςεισ ςτα αρικμολαχεία ςε μικρό χρονικό διάςτθμα. Για παράδειγμα το 

ΚΙΝΟ είναι παιχνίδι ςτακερϊν αποδόςεων που απονζμει ςτουσ νικθτζσ περίπου το 69,5% 

των ακακάριςτων ειςπράξεων, με απόκλιςθ τθσ τάξθσ του 1%. Επίςθσ, διαχειρίηεται τον 
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κίνδυνο ρευςτότθτασ περιορίηοντασ το μζγεκοσ των κερδϊν των νικθτϊν. Για παράδειγμα 

το ΚΙΝΟ ζχει μζγιςτο ζπακλο τθσ τάξθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ. Αντίςτοιχα κζρδθ ανά 

ςτιλθ ορίηονται για το παιχνίδι ΡΑΜΕ ΣΤΟΙΧΘΜΑ, παιχνίδι προκακοριςμζνθσ απόδοςθσ του 

οποίου τα κζρδθ κακορίηονται από τθ ςωςτι πρόβλεψθ των αποτελεςμάτων των 

ακλθτικϊν ι άλλων γεγονότων που από τθ φφςθ τουσ προςφζρονται για ςτοιχθματιςμό. Για 

το παιχνίδι ΡΑΜΕ ΣΤΟΙΧΘΜΑ εφαρμόηεται ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία διαχείριςθσ του 

κινδφνου ςε διάφορα ςτάδια του κφκλου των ακλθτικϊν ςτοιχθμάτων, κζτοντασ 

διαφορετικά όρια ςτοιχθματιςμοφ ανά άκλθμα, ανά πρωτάκλθμα και ανά παιχνίδι 

αντιμετωπίηοντασ το κάκε γεγονόσ με διαφορετικό τρόπο. Ανά πάςα ςτιγμι μποροφν να 

εντοπιςτοφν τα ςτοιχιματα που ζχουν παιχτεί, που ζχουν λθφκεί και που ζχουν γίνει 

αποδεκτά ι όχι. Επιπλζον θ  ομάδα που εκδίδει τισ αποδόςεισ μπορεί να παρακολουκεί 

κάκε ςτοίχθμα μεγάλου χρθματικοφ ποςοφ και να διαπραγματευτεί με τον παίκτθ οφτωσ 

ϊςτε το ποςό ςτοιχθματιςμοφ να είναι εντόσ των ορίων ζγκριςθσ. Τζλοσ, χρθςιμοποιείται 

λογιςμικό για να εντοπίςει ςε πραγματικό χρόνο τα ςτοιχιματα που είναι φποπτα κακϊσ 

επίςθσ και περιπτϊςεισ ςτθμζνων ςτοιχθμάτων ι πικανζσ ευκαιρίεσ κερδοςκοπίασ. 

 

 

5.8.10 Διαχείριςθ κινδφνου αςφάλειασ 

Θ αξιοπιςτία και θ διαφάνεια ςε ςχζςθ με τθν λειτουργία των παιχνιδιϊν του 

Ομίλου διαςφαλίηονται  με διάφορα μζτρα αςφαλείασ τα οποία είναι ςχεδιαςμζνα να 

προςτατεφουν τα δεδομζνα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων από τυχόν παραβιάςεισ 

αςφαλείασ όπωσ ανάκτθςθ και παράνομθ αποκικευςθ δεδομζνων κακϊσ επίςθσ και 

τυχαία ι ςκόπιμθ καταςτροφι δεδομζνων. Τα μζτρα αςφαλείασ καλφπτουν το ςφςτθμα 

επεξεργαςίασ δεδομζνων, τισ εφαρμογζσ του λογιςμικοφ, τθν ακεραιότθτα και τθν 

διακεςιμότθτα των δεδομζνων και τθν λειτουργία του online δικτφου. Πλεσ οι 

επιχειρθςιακά κρίςιμεσ εφαρμογζσ που ςχετίηονται με τθ διεξαγωγι και διάκεςθ των 

παιγνίων φιλοξενοφνται ςε ςυςτιματα που εξαςφαλίηουν υψθλι διακεςιμότθτα αλλά και 

μετάπτωςθ ςε Δευτερεφον Μθχανογραφικό εφόςον κρικεί απαραίτθτο. Επίςθσ, διεξάγεται 

αξιολόγθςθ τθσ κριςιμότθτασ όλων των ςυςτθμάτων, είτε ςχετίηονται ευκζωσ με τθ διάκεςθ 

των παιγνίων είτε όχι,  ϊςτε να ενταχκοφν ςτο ςχζδιο ανάκαμψθσ από καταςτροφζσ 

(Disaster Recovery Plan), εφόςον κρικεί απαραίτθτο. Πλεσ οι εφαρμογζσ εντάςςονται ςε 

ςχιμα λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ με ςυχνότθτα που επιβάλλει θ κριςιμότθτά τουσ. 



 

51 

 

5.9  Ρορεία τθσ μετοχισ  

Θ πορεία τθσ μετοχισ ςε ςφγκριςθ με τον γενικό δείκτθ του Χ.Χ.Α. παρουςιάηεται 

ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 9 : Ρορεία μετοχισ 

  

ΡΘΓΘ : ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ 

 

Ραρατθροφμε αρχικά ότι θ μετοχι ακολουκεί τθν πορεία του Γενικοφ Δείκτθ Τιμϊν του 

Χ.Α.Α. και θ πορεία τθσ χωρίηεται ςε 3 φάςεισ. Θ αξία τθσ μετοχισ ανεβαίνει ςτο υψθλότερο 

ςθμείο ςτισ 20 Ιουνίου 2014 ςτα 13,63 μετά από ςυνεχι άνοδο από τα μζςα του 2012. 

Ακολουκεί μια μεγάλθ πτϊςθ ζωσ το Φεβρουάριο 2016 όπου κα φτάςει ςτο χαμθλότερο 

ςθμείο ςτα 5,41. Κατά τθν τελευταία φάςθ τθσ, αυτιν που διανφουμε θ μετοχι ζχει ςυνεχι 

άνοδο πλθν του τελευταίου διμινου που διακρίνεται μια μικρι υποχϊρθςθ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. 

  

6.1  Ανάλυςθ βάςει αρικμοδεικτϊν 

 

Θ χριςθ των αρικμοδεικτϊν βοθκά αναλυτικά και παραςτατικά ςτθν ερμθνεία των 

οικονομικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων34. 

Ο αρικμοδείκτθσ είναι μια απλι ςχζςθ ενόσ κονδυλίου του ιςολογιςμοφ ι τθσ 

κατάςταςθσ αποτελεςμάτων χριςθσ προσ ζνα άλλο και εκφράηεται με απλι μακθματικι 

μορφι. Οι αρικμοδείκτεσ κακιερϊκθκαν λόγω τθσ ανάγκθσ να γίνεται αμζςωσ αντιλθπτι θ 

πραγματικι αξία και ςπουδαιότθτα των απόλυτων μεγεκϊν35. 

Ο υπολογιςμόσ και θ παράςταςθ των διαφόρων αρικμοδεικτϊν αποτελεί μια 

μζκοδο αναλφςεωσ θ οποία πολλζσ φορζσ παρζχει μόνο ενδείξεισ. Για αυτό ζνασ 

μεμονωμζνοσ αρικμοδείκτθσ δεν μπορεί να μασ δϊςει πλιρθ εικόνα τθσ οικονομικισ κζςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ αν δεν ςυγκρικεί με άλλουσ αντιπροςωπευτικοφσ αρικμοδείκτεσ, ι δεν 

ςυςχετιςτεί με τουσ αντίςτοιχουσ αρικμοδείκτεσ προθγοφμενων χριςεων. 

Οι αρικμοδείκτεσ μποροφν να ενταχκοφν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ : 

1) Αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ 

2) Αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ 

3) Αρικμοδείκτεσ αποδοτικότθτασ 

4) Αρικμοδείκτεσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ 

5) Επενδυτικοί αρικμοδείκτεσ 

 

Θ εταιρία ΟΡΑΡ Α.Ε τροποποίθςε οριςμζνα κονδφλια του ιςολογιςμοφ. Οι αρικμοδείκτεσ 

που ακολουκοφν αναφζρονται επί των τροποποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Υπάρχει θ περίπτωςθ μικροδιαφορϊν που οφείλονται ςε διαφορζσ ςτρογγυλοποιιςεων. 

 

 

 

                                                 
34

 Νηθοιάοσ Ι. Αλδρέας, 1999, Αλάισζε Φρεκαηοοηθολοκηθώλ Καηαζηάζεωλ, Μπέλοσ Δ 
35

 Gill, J., & Chatton, M. (1990). Understanding Financial Statements, A primer of Useful 

Information, Revised Edition. L.K. Woodbury. 
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6.1.1 Αρικμοδείκτεσ Ρευςτότθτασ 

Οι αρικμοδείκτεσ ρευςτότθτασ αναφζρονται ςτο μζγεκοσ και ςτισ ςχζςεισ των 

βραχυχρόνιων υποχρεϊςεων και των κυκλοφοριακϊν ςτοιχείων μιασ επιχείρθςθσ, τα οποία 

αποτελοφν τισ πθγζσ κάλυψθσ αυτϊν των υποχρεϊςεων. Οι αρικμοδείκτεσ που 

χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο για τον προςδιοριςμό τθσ βραχυχρόνιασ οικονομικισ κζςθσ 

μιασ επιχείρθςθσ είναι οι εξισ: 

1. Αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ (Current ratio). 

Ο αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ υπολογίηεται αν διαιρζςουμε το ςφνολο των 

κυκλοφοριακϊν ςτοιχείων με το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων. 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀𝜄𝜅𝜏𝜂𝜎  휀𝜈𝜄𝜅𝜂𝜎  휀𝜐𝜍𝜏 𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈  𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 

 𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 𝜃휀𝜍𝜇휀𝜎 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀𝜄𝜎
 

Ρίνακασ 11 : Αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ 

Αρικμοδείκτθσ γενικισ 

ρευςτότθτασ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,7 0,74 0,89 1,20 1,12 

 

Διάγραμμα 10 : Αρικμοδείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ 

 

Ραρατθροφμε ότι ο δείκτθσ από το 2012 ςτο 2013 παρουςιάηει μια μεγάλθ πτϊςθ ενϊ 

ακολουκεί μια αυξθτικι τάςθ ζωσ το 2015 που φτάνει ςτο 1,20 για να κλείςει ςτο 2016 ςτα 

1,12, που κεωρείται ικανοποιθτικόσ. Αποτελεί ζνδειξθ ότι τα αμζςωσ ρευςτοποιιςιμα 

ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ είναι επαρκι για να καλφψουν τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ 
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2. Αρικμοδείκτθσ πραγματικισ ρευςτότθτασ (Αcid – test ratio). 

O αρικμοδείκτθσ πραγματικισ ρευςτότθτασ επινοικθκε για να περιλάβει όλα εκείνα τα 

ςτοιχεία, τα οποία μετατρζπονται εφκολα και γριγορα ςε ρευςτά και αγνοεί όλα εκείνα τα 

ςτοιχεία του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ, τα οποία δεν μετατρζπονται εφκολα ςε 

μετρθτά. 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀𝜄𝜅𝜏𝜂𝜎  𝜌𝛼𝛾𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή𝜎  휀𝜐𝜍𝜏 𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈  𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅  𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

 𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌 𝜃휀𝜍𝜇휀𝜎 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀𝜄𝜎
 

Ρίνακασ 12 : Αρικμοδείκτθσ πραγματικισ ρευςτότθτασ 

Αρικμοδείκτθσ πραγματικισ 

ρευςτότθτασ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,70 0,74 0,89 1,16 1,09 

Διάγραμμα 11 : Αρικμοδείκτθσ πραγματικισ ρευςτότθτασ 

 

Θ τιμι ςτο 2016 είναι μεγαλφτερθ από τθ μονάδα (>1) άρα θ επιχείρθςθ ζχει περιςςότερα 

εφκολα ρευςτοποιοφμενα ςτοιχεία από τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ  

 

 

6.1.2 Αρικμοδείκτεσ δραςτθριότθτασ 

Οι δείκτεσ αυτοί προςδιορίηουν τθ ςχζςθ μεταξφ των πωλιςεων και των διαφόρων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και θ φπαρξθ μιασ ςωςτισ αναλογίασ μεταξφ τουσ, απεικονίηει, 

γενικά, μια καλι αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων, γεγονόσ που διαςφαλίηει μια 

κετικι αποδοτικότθτα των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ. 
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1. Αρικμοδείκτθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ ενεργθτικοφ 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ το ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ 

ανανεϊνεται ι επανακτάται μζςω των πωλιςεων μζςα ςε μια χριςθ. Ουςιαςτικά δείχνει το 

βακμό χρθςιμοποίθςθσ τθσ ςυνολικισ περιουςίασ τθσ επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τισ 

πωλιςεισ τθσ. 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜎 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ   
  𝜆ή𝜍휀𝜄𝜎

 𝜐𝜈  𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Ρίνακασ 13 : Αρικμοδείκτθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ ενεργθτικοφ 

Αρικμοδείκτθσ κυκλοφοριακισ 

ταχφτθτασ ενεργθτικοφ 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,75 0,76 0,79 0,82 0,79 

Διάγραμμα 12 : Αρικμοδείκτθσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ ενεργθτικοφ 

 

  Βαςικό ςτοιχείο του ενεργθτικοφ είναι οι αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ που αφοροφν 

τα δικαιϊματα αποκλειςτικισ διοργάνωςθσ τα οποία είναι υψθλά και μειϊνουν αιςκθτά 

τον δείκτθ. Ο δείκτθσ παρουςιάηει γενικά μια ςτακερότθτα κατά τθν διάρκεια των ετϊν. 

 

2. Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ραγίων 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ το πάγιο ενεργθτικό ανανεϊνεται ι 

επανακτάται μζςω των πωλιςεων μζςα ςε μια χριςθ. Ουςιαςτικά δείχνει το βακμό 

χρθςιμοποίθςθσ των παγίων ςτοιχείων ςτθ δθμιουργία πωλιςεων 

 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎  𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜎  𝛼𝛾ί 𝜈   
  𝜆ή𝜍휀𝜄𝜎

 ά𝛾𝜄𝜊  𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 
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Ρίνακασ 14 : Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ραγίων 

Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ 

Κυκλοφορίασ Ραγίων 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,10 1,06 1,05 1,09 1,09 

 

 Διάγραμμα 13 : Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ραγίων 

 

Ο δείκτθσ παρουςιάηει μια γενικι ςτακερότθτα λόγω των μικρϊν μεταβολϊν ςτισ 

αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και τισ πωλιςεισ. Κινείται ςτακερά πάνω από τθν μονάδα 

δείχνοντασ μια αποδεκτι αποδοτικότθτα του πάγιου ενεργθτικοφ τθσ. 

 

 

3. Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει πόςεσ φορζσ το ίδιο κεφάλαιο ανανεϊνεται ι 

επανακτάται μζςω των πωλιςεων μζςα ςε μια χριςθ 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎  𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜎   𝛫   
  𝜆ή𝜍휀𝜄𝜎

 𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Ρίνακασ 15 : Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων 

Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ 

Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,12 1,08 1,12 1,16 1,30 
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Διάγραμμα 14 : Αρικμοδείκτθσ Ταχφτθτασ Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Ο δείκτθσ παρουςιάηει μια μικρι αλλά ςτακερι αφξθςθ μετά το 2012 υποδθλϊνει ολοζνα 

και πιο εντατικι χρθςιμοποίθςθ των ιδίων κεφαλαίων, ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τθσ, 

γεγονόσ που είναι πολφ πικανό να οδθγεί ςε αυξανόμενα κζρδθ και τελικά ςε αυξανόμενθ 

αποδοτικότθτα. 

 

6.1.3 Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ 

 

1. Αρικμοδείκτθσ Ρερικωρίου Κακαροφ Κζρδουσ 

O αρικμοδείκτθσ περικωρίου μικτοφ κζρδουσ, γνωςτόσ και ωσ «ποςοςτό κακαροφ 

κζρδουσ», είναι ζνασ ςθμαντικόσ δείκτθσ, γιατί απεικονίηει τθ ςχζςθ μεταξφ του κακαροφ 

κζρδουσ και των πωλιςεων. Ταυτόχρονα, ςε ςυνδυαςμό με τισ πωλιςεισ, προςδιορίηει το 

φψοσ των κακαρϊν κερδϊν, το οποίο με τθν ςειρά του επιδρά ςτθν αποδοτικότθτα 

 των κεφαλαίων τθσ επιχείρθςθσ (ιδίων και ςυνολικϊν)36 

 

 휀𝜌𝜄𝜃 𝜌𝜄𝜊 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊ύ 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜎   
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

  𝜆ή𝜍휀𝜄𝜎
 

 

 

                                                 
36

 Δσζύκογιοσ Π. ,2009, Θέκαηα Φρεκαηοοηθολοκηθής Γηοίθεζες , Τεύτος Α’ : Φρεκαηοοηθολοκηθή 

Δπητεηρήζεωλ, Πεηραηάς 
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Ρίνακασ 16 : Αρικμοδείκτθσ Ρερικωρίου Κακαροφ Κζρδουσ 

Αρικμοδείκτθσ Ρερικωρίου  

Μικτοφ Κζρδουσ 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,39 0,12 0,14 0,15 0,12 

 

Διάγραμμα 15 : Αρικμοδείκτθσ Ρερικωρίου Κακαροφ Κζρδουσ 

 

 

Θ γενικι πτωτικι πορεία του δείκτθ δείχνει ζνα μειοφμενο ποςοςτό κακαροφ κζρδουσ, το 

οποίο οφείλεται κατά βάςθ ςτθν επιβολι από το 2013 και μετά φόρου επί των κακαρϊν 

εςόδων 30% που μείωςε ςε μεγάλο βακμό τα κακαρά κζρδθ μετά φόρων.  

 

2. Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

O αρικμοδείκτθσ αποδοτικότθτασ των ιδίων κεφαλαίων (Ι.Κ.) μετρά τθν 

αποτελεςματικότθτα, με τθν οποία το Ι.Κ. απαςχολείται μζςα ςτθν επιχείρθςθ 

 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎 𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅 𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎   𝛫    
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛭휀𝜏𝛼   𝜌 𝜈

 𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Ρίνακασ 17 : Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων 

Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ 

Ιδίων  Κεφαλαίων (ROE) 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,43 0,13 0,16 0,17 0,16 
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Διάγραμμα 16 : Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

3. Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ενεργθτικοφ (ROA) 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ μετρά τθν ικανότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ επιχείρθςθσ να 

χρθςιμοποιεί τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία με ςκοπό τθν πραγματοποίθςθ κερδϊν και 

επιτρζπει τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ 

 

  𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎 𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅 𝜏𝜂𝜏𝛼𝜎  𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ    
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛭휀𝜏ά   𝜌 𝜈

 𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅 
 

Ρίνακασ 18 : Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ενεργθτικοφ 

Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ 

Ενεργθτικοφ (ROA) 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,29 0,09 0,11 0,12 0,10 
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Διάγραμμα 17 : Αρικμοδείκτθσ Αποδοτικότθτασ Ενεργθτικοφ 

 

 

 

6.1.4 Αρικμοδείκτεσ Κεφαλαιακισ Διάρκρωςθσ και Βιωςιμότθτασ 

 

1. Αρικμοδείκτθσ Υποχρεϊςεων προσ Ιδία Κεφάλαια 

Ο αρικμοδείκτθσ μετρά τισ ςυνολικζσ υποχρεϊςεισ ωσ ποςοςτό των ιδίων κεφαλαίων 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜎  𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀 𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜎  𝛿ί𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼    
 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀 𝜈

 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛿ί 𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί 𝜈
 

 

Ρίνακασ 19 : Αρικμοδείκτθσ Υποχρεϊςεων προσ Ιδία Κεφάλαια 

Αρικμοδείκτθσ Υποχρεϊςεων προσ 

Ιδία Κεφάλαια 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,49 0,42 0,42 0,42 0,65 
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Διάγραμμα 18 : Αρικμοδείκτθσ Υποχρεϊςεων προσ Ιδία Κεφάλαια 

 

 Ραρά τθν μικρι άνοδο από το 2015 ςτο 2016 θ τιμι του εξακολουκεί να παραμζνει 

μικρότερθ από τθν μονάδα κάτι που δείχνει ικανότθτα δανειςμοφ και εξαςφάλιςθσ των 

πιςτωτϊν. 

 

6.1.5 Αρικμοδείκτεσ Επενδυτικοί 

 

1. Αρικμοδείκτθσ Κερδϊν ανά Μετοχι (EPS) 

Ο αρικμοδείκτθσ αυτόσ δείχνει το φψοσ των κακαρϊν κερδϊν, που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

μετοχι τθσ επιχειριςεωσ και επθρεάηεται τόςο από το ςυνολικό φψοσ των κερδϊν τθσ 

επιχειριςεωσ όςο και από τον αρικμό των μετοχϊν τθσ. 

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈𝛼 𝜇휀𝜏𝜊𝜒ή    
 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌 𝜈 𝛫휀𝜌𝛿 𝜈

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇  𝛭휀𝜏𝜊𝜒 𝜈
 

Ρίνακασ 20 : Αρικμοδείκτθσ Κερδϊν ανά Μετοχι 

Αρικμοδείκτθσ Κερδϊν ανά 

Μετοχι (EPS) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1,58 0,44 0,62 0,66 0,54 
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Διάγραμμα 19 : Αρικμοδείκτθσ Κερδϊν ανά Μετοχι 

 

 

2. Αρικμοδείκτθσ Εςωτερικισ Αξίασ Μετοχισ  

Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ μασ βοθκάει να κατανοιςουμε αν μια μετοχι είναι υπερτιμθμζνθ 

ι υποτιμθμζνθ. Μζςω αυτοφ του δείκτθ μποροφμε να βροφμε ποιο είναι το κατϊτατο 

επίπεδο που μπορεί να φτάςει θ αξία τθσ επιχείρθςθσ. 

Αρι  οδεί τησ Ες τερι ήσ Α ίασ Μετο ήσ    
 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊  𝛿ί 𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί 𝜈

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇  𝛭휀𝜏𝜊𝜒 𝜈
 

Ρίνακασ 21 : Αρικμοδείκτθσ Εςωτερικισ Αξίασ Μετοχισ 

Αρικμοδείκτθσ Εςωτερικισ Αξίασ 

Μετοχισ  

2012 2013 2014 2015 2016 

3,64 3,53 3,87 3,77 3,36 

Διάγραμμα 20 : Αρικμοδείκτθσ Εςωτερικισ Αξίασ Μετοχισ 
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6.2  Αποτίμθςθ βάςει μεκόδου προεξόφλθςθσ ελεφκερων ταμιακϊν ροϊν 

  

6.2.1 Βαςικά ςτάδια αποτίμθςθσ 

Τα βαςικά ςταδία που κα ακολουκιςουμε για τθν αποτίμθςθ του ομίλου πλαίςιο είναι τα 

κάτωκι:  

Α) Υπολογιςμόσ του ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC) για τον  

προςδιοριςμό του κατάλλθλου ποςοςτοφ προεξόφλθςθσ ςτο διάςτθμα τθσ πρόβλεψθσ.  

Για τον υπολογιςμό του WACC κα προχπολογίςουμε  

• Το κόςτοσ ιδίων κεφαλαίων  

• Το κόςτοσ δανειακϊν κεφαλαίων  

Β) Υπολογιςμόσ των προβλεπόμενων ταμειακϊν ροϊν  

Γ) Αποτίμθςθ βάςει λειτουργικϊν ροϊν  

Δ) Αποτίμθςθ βάςει ελεφκερων ροϊν 

 

6.2.2 Κόςτοσ Ιδίων Κεφαλαίων 

Βαςικόσ τφποσ για να υπολογίςουμε το κόςτοσ ιδίων κεφαλαίων είναι ο τφποσ του CAPM  

Re = Rf + β (Rm – Rf) όπου E(r)=Το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςοςτό απόδοςθσ μιασ μετοχισ  

 

Ππου, 

(Rf) Risk Free Rate:  Ππωσ αναφζραμε παραπάνω είναι το επιτόκιο που δεν περιλαμβάνει 

κίνδυνο. Ωσ τιμι του λαμβάνουμε τθν μζςθ απόδοςθ του ομολόγου 10ετοφσ διάρκειασ, που 

ζχει εκδϊςει το Ελλθνικό Δθμόςιο, για το τελευταίο τρίμθνο του ζτουσ 2016 

(β) Beta: Θ παλινδρόμθςθ είναι τθσ μορφισ Rj= a+b+Rm. Στθν περίπτωςι μασ όμωσ το beta 

ζχει υπολογιςτεί από διεκνείσ οίκουσ ανάλυςθσ. 

(Rm) Risk Market: Αποτελεί τθν αναμενόμενθ απόδοςθ τθσ αγοράσ  

 

Συγκεκριμζνα για τον όμιλο ΟΡΑΡ ωσ ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςοςτό απόδοςθσ δθλαδι 

τθν απόδοςθ χωρίσ κίνδυνο (Rf) κα ςτθριχτοφμε ςτθν απόδοςθ του δεκαετοφσ ομόλογου 

του ελλθνικοφ δθμόςιου και ειδικότερα τθ μζςθ 3μθνιαια απόδοςθ τουσ. Ζτςι ζχουμε:  
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Θμ/νία Τελευταία Άνοιγμα Ψθλό Χαμθλό Αλλ.% 

Μαρ. '17 6,952 7,261 7,56 6,739 -3,19% 

Απρ. '17 6,396 6,931 7,192 6,345 -8,00% 

Μάιοσ '17 6,096 6,283 6,346 5,608 -4,69% 

Ιουν. '17 5,433 6,094 6,181 5,391 -10,88% 

Ιουλ. '17 5,409 5,474 5,501 5,245 -0,44% 

Αυγ. '17 5,609 5,394 5,659 5,394 3,70% 

      

      Μζγιςτθ: 7,560 
     Ελάχιςτθ: 5,245 
     Διαφορά: 2,315 
     Μζςοσ ¨Προσ: 5,98 
     Αλλ.%: -21,89 
      

Θ πορεία τθσ απόδοςθσ του ελλθνικοφ ομολόγου  10ετουσ διάρκειασ παρουςιάηεται ςτο 

παρακάτω διάγραμμα:   

 

Διάγραμμα 21 : Ρορεία τθσ απόδοςθσ του ελλθνικοφ ομολόγου  10ετουσ διάρκειασ 

 

Άρα ο μζςοσ όροσ των αποδόςεων κλειςίματοσ του τριμινου διαμορφϊνεται ςε  5,98 

Έηζη έτοσκε: Rf=5,98%  
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Πςον αφορά το επαςφάλιςτρο κινδφνου τθσ εγχϊριασ αγοράσ που δραςτθριοποιείται o 

ΟΡΑΡ (Rp) ανζρχεται ςε 8,837 βάςθ του μζςου όρου των τιμϊν τθσ Market Risk Primia 

 

Άρα ςτθν περίπτωςθ μασ είναι Rp = 8,837%  

 

Τζλοσ ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ Financial Times, βαςιςμζνο ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία 

του Reuters, ο ςυντελεςτισ beta για τθν ΟΡΑΡ Α.Ε. είναι 0,77 

 

Με βάςθ τα προαναφερκζντα προκφπτει το κόςτοσ κεφαλαίου ωσ εξισ  

Re=Rf + β Rp = 5,98 + 0,77 Χ 8,837  = 12,78% 

 

6.2.3 Κόςτοσ Δανειςμοφ 

 

Για τον υπολογιςμό του κόςτουσ των δανειακϊν υποχρεϊςεων  κεφαλαίων, που είναι το 

κόςτοσ με το οποίο μία εταιρία δανείηεται από τουσ πιςτωτζσ τθσ ϊςτε να ανταπεξζλκει 

ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ, ζχουμε τον ακόλουκο τφπο. Τα δεδομζνα λαμβάνονται από τισ 

δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για το 2016. 

 

𝛫 𝜍𝜏𝜊𝜎 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝜍𝜇𝜊ύ   
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά  𝜉𝜊𝛿𝛼

 ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈휀𝜄𝛼𝜅 𝜈  𝜋𝜊𝜒𝜌휀 𝜍휀 𝜈
  

Άρα Κόςτοσ Δανειςμοφ = 16.928 / 381.689 = 0,0443 ι 4,43% 

(t): Είναι ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ που επιβαρφνει τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ. Ωσ τιμι του 

κα λάβουμε το 29% κακϊσ πρζπει να λάβουμε υπόψθ και τθν εξζλιξθ του ςτο μζλλον. 

Θεωροφμε λοιπόν πωσ το 29% είναι μια αςφαλισ επιλογι. 

 

 

6.2.4 Τπολογιςμόσ του Μζςου τακμικοφ Κόςτοσ Κεφαλαίων (WACC) 

 

Για τθν εκτίμθςθσ τθσ τιμισ WACC κα πρζπει αρχικά να υπολογίςουμε  το μζςο 

ποςοςτό των ιδίων και ξζνων κεφαλαίων τθσ τελευταίασ πενταετίασ (2012-2016)  
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ΜΕΟ ΠΟΟΣΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

      ΕΤΟΣ 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.161.702 1.125.283 1.235.064 1.202.827 1.072.232 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.720.809 1.597.545 1.752.737 1.708.833 1.767.675 

ΡΟΣΟΣΤΟ 67,51% 70,44% 70,46% 70,39% 60,66% 

ΜΕΣΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67,89%         

 
ΜΕΟ ΠΟΟΣΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

   

      ΕΤΟΣ 2012 2013 2014 2015 2016 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 559.107 472.262 517.673 506.006 695.443 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.720.809 1.597.545 1.752.737 1.708.833 1.767.675 

ΡΟΣΟΣΤΟ 32,49% 29,56% 29,54% 29,61% 39,34% 

ΜΕΣΟ ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 32,11%         

 

Αφοφ ςυγκεντρϊςαμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία μποροφμε να υπολογίςουμε το 

το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου (wacc) του ομίλου ΟΡΑΡ.  

Είναι ο ελάχιςτοσ ςυντελεςτισ απόδοςθσ τον οποίο πρζπει να εξαςφαλίηει θ 

επιχείρθςθ από τθν τοποκζτθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ ανάμεςα ςε άλλεσ 

εναλλακτικζσ επενδφςεισ, ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ των επενδυτϊν τθσ. 

Το μζςο ςτακμικό κόςτοσ κεφαλαίου χρθςιμοποιείται για να μεταφζρουμε τισ 

αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ςτθν παροφςα τουσ αξία 

Ο τφποσ για τον υπολογιςμό ζχει ωσ εξισ:  

  𝐶𝐶    
𝐸

𝐸  𝐷
   

𝐷

𝐸  𝐷
      

Ππου:  

  : κόςτοσ ίδιων κεφαλαίων  

  : κόςτοσ δανειακϊν κεφαλαίων  

Ε : Κδια κεφάλαια  

D : Δανειακά κεφάλαια  

t : Ροςοςτό φόρου 



 

67 

 

Ραρατθροφμε λοιπόν ότι από τθν παραπάνω ανάλυςθ ζχουμε όλα τα ςτοιχεία για 

τον υπολογιςμό του wacc και αρκεί μια απλι αντικατάςταςθ ςτον τφπο για να ζχουμε: 

WACC = 0,1278 X 0,6789 + 0,0443 X 0,3251 X (1-0,29) = 0,0969 ι 9,69% 

      

6.2.5 Ρυκμόσ ανάπτυξθσ  

Με βάςθ τθν ζναρξθ λειτουργίασ των VLTs τα οποία κεωροφνται το κζντρο τθσ 

προςοχισ και των επενδφςεων οι προβλζψεισ δεν μπορεί παρά να είναι αιςιόδοξεσ για τθν 

ανάπτυξθ και τισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ τθσ εταιρείασ. Ραρόλα αυτά θ βεβαρθμζνθ 

κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και οι προβλζψεισ για χαμθλοφσ δείκτεσ ανάπτυξθσ κα 

ςυγκρατιςουν τουσ δείκτεσ ανάπτυξθσ τθσ εταιρίασ ςε χαμθλότερο του αναμενόμενου. 

Για τον υπολογιςμό των ελευκζρων ταμιακϊν ροϊν βάςθ τθσ ανωτζρω ανάλυςθσ ο 

ρυκμόσ ανάπτυξθσ για τα ζτθ 2017-2021, ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των αρικμοδεικτϊν και 

με τθν εκτίμθςθ μασ, κα ζχει ωσ εξισ για τα κατωτζρω μεγζκθ: 

 Ρερικϊριο EBIT : Αυξάνεται τα επόμενα 5 ζτθ με ρυκμό 3% και μετά το 2021 με ρυκμό 2%. 

Ο ςυντελεςτισ φορολογίασ κεωροφμε ότι μζνει ςτακερόσ για όλα τα ζτθ ςτο 29% 

Οι Αποςβζςεισ Ραγίων Στοιχείων, Κεφαλαιουχικϊν Δαπανϊν και Μεταβολισ του 

Κεφαλαίου Κίνθςθσ κα αυξάνονται τα επόμενα 5 ζτθ με ρυκμό 3% και με 2% μετά το 2021 

ςτο διθνεκζσ. 

Στον κατωτζρω πίνακα παρουςιάηονται αναλυτικά οι υποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ αυτϊν 

των μεγεκϊν: 

  2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διθνεκζσ 

ΕΒΙΤ 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

Φόροσ ειςοδιματοσ 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Μεταβολι ςτο Κεφάλαιο Κίνθςθσ 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

Κεφαλαιακζσ Δαπάνεσ 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

Αποςβζςεισ Ράγιων Στοιχείων 3% 3% 3% 3% 3% 2% 

wacc 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 

 

6.2.6 Προβλεπόμενεσ Σαμειακζσ Ροζσ 

 

O υπολογιςμόσ των προβλεπόμενων ταμειακϊν ροϊν, όπωσ είδαμε ςτο κεωρθτικό κομμάτι, 

διενεργείται μζςω τθσ παρακάτω ςχζςθσ. 

𝐹𝐶𝐹𝐹=𝐸𝐵𝐼𝑇∗(1−𝑇)+𝛢𝜋𝜊𝜍𝛽ζ𝜍휀𝜄𝜎−𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ι 𝛫휀𝜑α𝜆𝛼ί𝜊υ 𝛫ί𝜈𝜂𝜍𝜂𝜎− 𝜋휀𝜈𝛿φ𝜍휀𝜄𝜎 𝜍휀  ά𝛾𝜄𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊. 

 



 

68 

 

Αντικακιςτϊντασ τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ ςτθν παραπάνω ςχζςθ ζχουμε τα παρακάτω 

αρικμθτικά αποτελζςματα για το 2016 

 

ΕΒΙΤ 249.254 

Μείον : Φόροσ ειςοδιματοσ -64.060 

Ρλζον Αποςβζςεισ 58.286 

Ρλζον Κεφαλαιακζσ Δαπάνεσ 52.300 

Μείον : Μεταβολι ςτο Κ.Κ. -71.882 

Ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ (FCFF) 223.898 

Ροςά ςε χιλιάδεσ ευρϊ 

 

Σφμφωνα με τθν πρόβλεψθ για τον ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ των ταμειακϊν ροϊν 

καταλιγουμε ςτα παρακάτω αποτελζςματα για τα ζτθ 2017-2021: 

 

  2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διθνεκζσ 

ΕΒΙΤ 249.254 256.732 264.434 272.367 280.538 288.954   

Μείον : Φόροσ ειςοδιματοσ -64.060 -74.452 -76.686 -78.986 -81.356 -83.797   

Ρλζον Αποςβζςεισ 58.286 60.035 61.836 63.691 65.601 67.569   

Ρλζον Κεφαλαιακζσ Δαπάνεσ 52.300 53.869 55.485 57.150 58.864 60.630   

Λειτουργικζσ οζσ 295.780 296.183 305.069 314.221 323.647 333.357 4.981.064 

Μείον : Μεταβολι ςτο Κ.Κ. -71.882 -74.038 -76.260 -78.547 -80.904 -83.331   

Ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ (FCFF) 223.898 222.145 228.809 235.673 242.743 250.026 3.735.920 

 

 

Για τον υπολογιςμό τθσ Υπολειμματικισ Αξίασ ο τφποσ είναι ο εξισ 

 

               
 𝐶𝐹   ∗   

   
 

 

CF = οι ταμειακζσ ροζσ, είτε λειτουργικζσ (OCF) είτε ελεφκερεσ (FCF), του προθγοφμενου 

ζτουσ 

k= το προεξοφλθτικό επιτόκιο, δθλαδι το WACC που ιςοφται με 9,69% 

g= ζνα ςυνεχζσ ποςοςτό αφξθςθσ (growth rate) των ταμειακϊν ροϊν και κα υποκζςουμε 

ότι ιςοφται με 2% 
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6.2.7 Αποτίμθςθ βάςει λειτουργικών ταμιακών ροών  

Υπολειμματικι Αξία 

               
        ∗      

           
            

Ραρακάτω παρακζτουμε τον πίνακα υπολογιςμοφ τθσ παροφςασ Αξίασ των λειτουργικϊν  

οϊν. 

  2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διθνεκζσ 

Λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ (FCFF) 295.780 296.183 305.069 314.221 323.647 333.357 4.981.064 

WACC 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 

Συντελεςτισ Ραροφςασ Αξίασ 1,0000 0,9116 0,8311 0,7577 0,6907 0,6297 0,6297 

Ραροφςα Αξία 295.780 270.012 253.538 238.070 223.545 209.906 3.136.446 

 

Ρροκείμενου να υπολογιςτεί θ αξία του μετοχικοφ κεφαλαίου του ομίλου κα πρζπει να αφαιρεκεί ο 

κακαρόσ δανειςμόσ. Εφαρμόηοντασ τθ ςχζςθ EV=FV-D προκφπτει ότι:  

EV=4.331.517-381.689 = 3.949.828 

 

Αξία μετοχικοφ κεφαλαίου 3.949.828 
      Αρικμόσ Μετοχϊν 319.000 
      Τιμι ανά μετοχι 12,38 
       

6.2.8 Αποτίμθςθ βάςει ελεφκερων ταμιακών ροών  

 Υπολειμματικι Αξία ,                 
        ∗     

           
            

Ραρακάτω παρακζτουμε τον πίνακα υπολογιςμοφ τθσ παροφςασ Αξίασ των Ελεφκερων 

οϊν. 

  2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Διθνεκζσ 

Ελεφκερεσ ταμειακζσ ροζσ (FCFF) 223.898 222.145 228.809 235.673 242.743 250.026 3.735.920 

WACC 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 9,69% 

Συντελεςτισ Ραροφςασ Αξίασ 1,0000 0,9116 0,8311 0,7577 0,6907 0,6297 0,6297 

Ραροφςα Αξία 223.898 202.516 190.160 178.558 167.664 157.435 2.352.412 

 

Ρροκείμενου να υπολογιςτεί θ αξία του μετοχικοφ κεφαλαίου του ομίλου κα πρζπει να αφαιρεκεί ο 

κακαρόσ δανειςμόσ. Εφαρμόηοντασ τθ ςχζςθ EV=FV-D προκφπτει ότι:  

EV=3.248.745-381.689 = 2.867.056 

 

Αξία μετοχικοφ κεφαλαίου 2.867.056 
      Αρικμόσ Μετοχϊν 319.000 
      Τιμι ανά μετοχι 8,99 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟΣΙΜΗΗ 

 

Θ αποτίμθςθ αποτελεί πλζον απαραίτθτο εργαλείο ςε κάκε χρθματοοικονομικι 

δραςτθριότθτα και δεν είναι ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιοφνται αναρίκμθτα 

υποδείγματα αυτισ ςτθν πράξθ.  Κάκε μζκοδοσ να μασ δίνει διαφορετικά αποτελζςματα, 

ενϊ θ κάκε μία είναι κατάλλθλθ για διαφορετικζσ περιπτϊςεισ. Στθν πράξθ αποδεικνφεται 

ότι πρόκειται για μια επίπονθ διαδικαςία με υποκειμενικά ςτοιχεία τα οποία πθγάηουν 

κατά κφριο λόγο ότι ο αναλυτισ ζχει πρόςβαςθ μόνο ςτισ δθμοςιευμζνεσ καταςτάςεισ και 

όχι ςε εςωτερικι και αντικειμενικότερθ πλθροφόρθςθ. Θ μζκοδοσ των προεξοφλθμζνων 

ταμειακϊν ροϊν είναι θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ που εφαρμόηεται από τουσ αναλυτζσ. Θ 

μεγάλθ αδυναμία τθσ είναι ότι βαςίηεται από τθν φφςθ τθσ ςε οριςμζνεσ υποκζςεισ που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν πρόβλεψθ μελλοντικϊν ταμιακϊν ροϊν. Ο ςχεδιαςμόσ των 

υποκζςεων είναι ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ ςτθν μζκοδο και πρζπει να ςχεδιαςτεί με 

μεγάλθ προςοχι και να είναι απόλυτα τεκμθριωμζνοσ.  

 

Ο όμιλοσ ΟΡΑΡ δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά επί 60 ςυναπτά ζτθ απρόςκοπτα και  

αποτελεί τον θγζτθ του κλάδου του. Κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ηωι του παρουςίαςε μια 

ανοδικι πορεία ενϊ κατά τθν διάρκεια τον τελευταίων ετϊν παρά τισ δυςχερείσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ και το αβζβαιο μζλλον επζδειξε ςτακερότθτα κάτι που 

αποτυπϊνεται ςτουσ αρικμοδείκτεσ του όπωσ αναλφκθκαν παραπάνω ςτο κεφάλαιο 6.  

Κατά τθν διαδικαςία τθσ αποτίμθςθσ διαπιςτϊκθκε θ μεγάλθ επιρροι τθσ αςτακοφσ 

κατάςταςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ  ςτουσ δείκτεσ. Οι απότομεσ μεταβολζσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ επθρεάηουν τουσ απαραίτθτουσ δείκτεσ τθσ αποτίμθςθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ 

φάςθ και κυρίωσ το τελευταίο εξάμθνο θ ελλθνικι οικονομία παρουςιάηει μια προςωρινι 

κατά τα φαινόμενα θρεμία ειδικά μετά και το κλείςιμο τθσ 2θσ αξιολόγθςθσ με αποτζλεςμα 

τθν μείωςθ αιςκθτά των επιτοκίων των ελλθνικϊν ομολόγων 10-ετοφσ διάρκειασ τθν 

βελτίωςθ του δείκτθ ρίςκου τθσ ελλθνικισ αγοράσ. Τα αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ κα 

διζφεραν ςθμαντικά προ εξαμινου.  

Για τθν αποτίμθςθ τθσ δίκαιθσ αξίασ τθσ μετοχισ επιλζξαμε τθν μζκοδο βάςει των 

προεξοφλθμζνων  ταμειακϊν ροϊν ςε δφο παραλλαγζσ με ελεφκερεσ και λειτουργικζσ 
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ταμειακζσ ροζσ.  Για τθν εξαγωγι των αποτελεςμάτων ζγινε χριςθ των δθμοςιευμζνων 

καταςτάςεων λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν μεταγενζςτερεσ αναμορφϊςεισ των μεγεκϊν 

οριςμζνων κονδυλίων. 

Στα αποτελζςματα που καταλιξαμε ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία είναι ότι θ 

τιμι κυμαίνεται από 8,99 ευρϊ ζωσ 12,38 ευρϊ ανάλογα με τθν μζκοδο αποτίμθςθσ 

ελεφκερθσ θ λειτουργικισ όπωσ αυτζσ αναλφκθκαν ςτο Κεφάλαιο 6. Θ τιμι τθσ μετοχισ τθν 

θμζρα τθσ αποτίμθςθσ μασ ςτισ 6/10/2017 διαμορφϊκθκε ςτα 8,85. Επομζνωσ θ τιμι τθσ 

είναι υποτιμθμζνθ ςε ςχζςθ με αυτιν τθσ αγοράσ και πωσ αν εφαρμόςουμε τθν μζκοδο τθσ 

ελεφκερθσ αποτίμθςθσ το αποτζλεςμα είναι πιο κοντά ςτθν τιμι που παρουςιάηει θ μετοχι 

ςτθν αγορά.   
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