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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πλήττει ακόμη και σήμερα πολλά 

κράτη, έχει φέρει στην επιφάνεια μια σειρά από επιμέρους θέματα 

χρηματοοικονομικού και λογιστικού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τον 

προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης ως συνόλου, αλλά και της αξίας των 

επιμέρους χρηματοδοτικών τίτλων της. Επιπροσθέτως, οι συνεχείς εξελίξεις και η 

ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων, εμπορευμάτων και αξιών επιβάλλουν τη 

διαρκή αναγνώριση της θέσης και της αξίας της επιχείρησης. 

Η επιχείρηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας, και το γεγονός αυτό εν καιρώ 

κρίσης αποκτά την πλέον βαρύνουσα σημασία. Η ανάπτυξη και συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας προϋποθέτει βασικές επιχειρηματικές 

(χρηματοοικονομικές & στρατηγικές) αποφάσεις, που απαιτούν, όπως γίνεται ευρέως 

αποδεκτό,  γνώση της αξίας της επιχείρησης τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. 

Η «MLS Innovation Inc» είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του τομέα 

Τεχνολογίας-Λογισμικού με δραστηριοποίηση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1989 στην 

περιοχή της Θεσσαλονίκης και αποτελεί εταιρία ανάπτυξης προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001, με τη μετοχή 

της να διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισμός της αξίας της «MLS 

Innovation Inc» και, εν συνεχεία, της εύλογης αξίας της μετοχής της εταιρίας. Η 

αποτίμηση της εταιρίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Μοντέλο Προεξόφλησης 

των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών Δύο Σταδίων, εξάγοντας δύο διαφορετικές τιμές για 

τη μετοχή, με την προεξόφληση τόσο των Ταμιακών Ροών προς την Εταιρία (FCFF), 

όσο και των Ταμιακών Ροών προς τους Μετόχους (FCFE). Επιπρόσθετα, για την 

αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και της προοπτικής της εταιρίας, διεξήχθη 

Στρατηγική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, η Εταιρία φαίνεται να κατέχει 

μια ισχυρή χρηματοοικονομική θέση που συνεχώς βελτιώνεται, και σύμφωνα με τα 

τρέχοντα στοιχεία και τα οικονομικά προγνωστικά, θα συνεχίσει να βελτιώνεται και 
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στο μέλλον. Η Αποτίμηση της εταιρίας είχε ως αποτέλεσμα την εξαγωγή δύο 

διαφορετικών τιμών για τη μετοχή, κατά τα μοντέλα FCFF και FCFE· σύμφωνα με το 

πρώτο μοντέλο, η τιμή υπολογίστηκε στα 2,65 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο, 

στα 2,44 ευρώ. Και οι δύο εκτιμήσεις καταδεικνύουν ότι η μετοχή της εταιρίας είναι 

υπερτιμημένη. 

Συμπερασματικά, η «MLS Innovation Inc» αναδεικνύεται ως μια σημαντική 

δύναμη του Ελληνικού οικονομικού γίγνεσθαι, ιδιαίτερα στον τομέα 

δραστηριοποίησης της. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η εταιρία πρόσφατα ξεκίνησε να 

επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στο εξωτερικό, είναι δικαιολογημένη η 

πρόβλεψη ότι θα παίξει ακόμα σημαντικότερο ρόλο στο μέλλον. Το γεγονός ότι το 

Μοντέλο Προεξόφλησης Ταμιακών Ροών Δύο Σταδίων χρησιμοποιεί τις ταμιακές 

ροές, οι οποίες και επηρεάζονται κυρίως από τις ανάγκες επανεπένδυσης της εταιρίας, 

οδηγεί στην τελική εκτίμηση της μετοχής ως υπερτιμημένη. Το αποτέλεσμα αυτό 

κρίνεται δικαιολογημένο και σχετικά περιορισμένης βαρύτητας, ακριβώς διότι η 

εταιρία διανύει μια περίοδο υψηλής ανάπτυξης και ως αποτέλεσμα οι ανάγκες 

επανεπένδυσης της είναι πολύ υψηλές (ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες Ε&Α). Συνεπώς, η 

εκτίμηση αυτή δεν θα πρέπει να αποτρέψει τους πιθανούς επενδυτές από το να  

επενδύσουν τα κεφάλαια τους στην «MLS Innovation Inc». 
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ABSTRACT 

 

The current financial crisis that is still affecting many countries, has unearthed a series 

of particular financial issues connected to the business value determination. The 

business sector plays a key role to the recovery of the economy and the promotion of 

financial activities. Business development and continuity have as a prerequisite 

essential corporate decisions (financial & strategic) that demand the knowledge of the 

business value. ˝MLS Innovation Inc˝ is one of the largest companies in Greece that 

operates in the Technology and Software sector. It was founded in Thessaloniki, 

1989, and has been listed in the Athens Stock Exchange Market since 2001. 

The aim of this thesis is to determine the value of ˝MLS Innovation Inc˝ and, 

subsequently, the fair value of the company’s stock. To this end, the valuation has 

been conducted via the Two-stage Discounted Cash Flow Model, estimating two 

different stock prices by discounting the Cash Flows to the Firm and the Cash Flows 

to Equity. Furthermore, in order to evaluate the financial state and prospects of the 

company, a strategic and financial analysis has been carried out.  

The Company was deemed to possess a strong and continuously growing 

financial status and, in accordance with the current data and the economy prognostics, 

the aforementioned status is expected to continue to evolve in the future. The 

company valuation resulted in two different stock prices, according to the FCFF 

model and the FCFE model; the former was estimated at 2,65 euro while the latter at 

2,44 euro. Both estimations demonstrate that the stock is overvalued. 

In conclusion, ˝MLS Innovation Inc˝ has proven to be a considerable force in 

the Greek economy landscape. Taking in account that the company recently started to 

expand its activities abroad, it is justified to anticipate that it will play an even bigger 

role in the future. The fact that the Two-stage Discounted Cash Flow Model uses the 

cash flows to estimate the fair value of the stock, and that the cash flows are mainly 

affected by the reinvestment needs, results in the assessment of the stock as 

overvalued. Said overvaluation seems justified and of lower importance exactly 

because the company is going through a high-growth period and consequently the 

reinvestment needs are especially high (especially high R&D expenses). Thus, 
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prospective investors should not be deterred from investing their funds in ˝MLS 

Innovation Inc˝. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η «MLS Innovation Inc» είναι μια Ελληνική εταιρία με σκοπό την έρευνα και 

ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των multimedia. Ιδρύθηκε το 

1989 και εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να επεκτείνει 

τις δραστηριότητες της και σε χώρες του εξωτερικού. 

Εν καιρώ κρίσης, αστάθειας και επιχειρηματικής ύφεσης, ο προσδιορισμός 

της αξίας της επιχείρησης αποκτά μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο από ποτέ. Το 

αποτέλεσμα της αποτίμησης είναι πλέον μια από τις σημαντικότερες πληροφορίες 

που μπορεί ένα ενδιαφερόμενο μέρος να κατέχει, είτε αυτό είναι εσωτερικό πρόσωπο 

ή ομάδα, είτε βρίσκεται εκτός της εταιρίας. Ενώ η πληροφορία αυτή είναι 

διαφορετικού ενδιαφέροντος για την κάθε ομάδα, είναι εξίσου σημαντική και για τις 

δύο (εσωτερικούς & εξωτερικούς χρήστες). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της εταιρίας με την 

εφαρμογή της Μεθόδου Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών, έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί η πραγματική αξία της επιχείρησης και της μετοχής της. Συνεπώς, 

μετά το πέρας της αποτίμησης, τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη θα βρίσκονται σε θέση 

να αποφασίσουν εάν η τιμή της μετοχής είναι υπερτιμημένη, υποτιμημένη ή αν η 

μετοχή είναι δίκαια αποτιμημένη. Οι πληροφορίες που θα  συγκεντρωθούν και θα 

ερμηνευτούν μέσω της στρατηγικής και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, θα 

συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότερη εκτίμηση της μελλοντικής  

πορείας της εταιρίας. 

Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι λόγω της οικονομικής αστάθειας που 

επικρατεί καθώς και της περιορισμένης πρόσβασης σε στοιχεία, δεν μπορούν να 

σχηματιστούν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, οι αξίες που εκτιμήθηκαν βρίσκονται 

στο εύρος αποτιμήσεων εταιρικών αναλύσεων και προσεγγίζουν την πραγματικότητα. 
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1.2 Δομή της εργασίας 

Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο αποτελείται από την 

παρουσίαση της εταιρίας, καθώς και τη χρηματοοικονομική και στρατηγική της 

ανάλυση. Το δεύτερο μέρος αφορά στην αποτίμηση και αποτελείται από τη 

θεωρητική επισκόπηση της αποτίμησης και των διάφορων μεθόδων της, και το 

πρακτικό κομμάτι που αφορά στην αποτίμηση της εταιρίας με τη μέθοδο 

Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών.  

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε εφτά κεφάλαια: 

1ο Κεφάλαιο: Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές πληροφορίες για τη δομή και 

το περιεχόμενο της εργασίας καθώς και ο σκοπός εκπόνησης της. 

2ο Κεφάλαιο: Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται η παρουσίαση της εταιρίας 

MLS, η δραστηριότητα της καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την εταιρία που 

κρίθηκαν άξια αναφοράς. 

3o Κεφάλαιο: Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται στρατηγική ανάλυση του 

εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας μέσω των αναλύσεων PEST 

και SWOT. 

4ο Κεφάλαιο: Στο τέταρτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η χρηματοοικονομική ανάλυση 

της επιχείρησης, ξεκινώντας με μια οριζόντια (ποσοστών τάσης) και κάθετη (κοινού 

μεγέθους) ανάλυση και κλείνοντας με μια ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών της 

εταιρίας. Οι παραπάνω αναλύσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για την πενταετία 2012-

2016. 

5ο Κεφάλαιο: Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

σχετικά με την αποτίμηση και τις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης. Μεγαλύτερη 

έμφαση δίνεται στην αποτίμηση με προεξόφληση των ελεύθερων ταμιακών ροών, η 

οποία και θα χρησιμοποιηθεί στο πρακτικό μέρος της εργασίας. 

6ο Κεφάλαιο: Το έκτο κεφάλαιο αφορά τον σχηματισμό των προβλέψεων αλλά και 

τις βασικές υποθέσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της αποτίμησης. 

Ειδικότερα, προσδιορίζεται ο ρυθμός ανάπτυξης και τα ποσά που θα αξιοποιηθούν ως 

βάση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης στο μέλλον. 
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7ο Κεφάλαιο: Στο έβδομα και τελευταίο κεφάλαιο, που αποτελεί το πρακτικό μέρος 

της εργασίας, θα γίνει ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας της μετοχής της εταιρίας1, 

με την Προεξόφληση Ταμιακών Ροών Δύο Σταδίων. 

Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα που 

προκύπτουν από τη συνολική μελέτη της εταιρίας. Επιπλέον, παρατίθεται η λίστα των 

βιβλιογραφικών πηγών καθώς επίσης και το Παράρτημα με τις επίσημες 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τα έτη 2012-2016. 

1.3 Μεθοδολογία 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την αποτίμηση της αξίας της εταιρίας «MLS 

Innovation Inc», μετά από έρευνα για την καταλληλότητα των διάφορων μεθόδων, 

είναι η αποτίμηση μέσω Προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών, τόσο προς 

τους Μετόχους (FCFE), όσο και προς την Εταιρία (FCFF). Η αποτίμηση Δύο 

Σταδίων όπως ονομάζεται, εμπεριέχει ένα διάστημα υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και 

ένα διάστημα σταθερού ρυθμού που εκτίνεται στο διηνεκές.  

Για την παρούσα εταιρία θεωρήθηκε ιδανικό, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, το πρώτο στάδιο να αφορά την πενταετία 2017-2021, και το 

δεύτερο στάδιο να ξεκινά το 2022 και να εκτίνεται στο διηνεκές. Οι ρυθμοί 

ανάπτυξης, ένας για τις FCFF και ένας για τις FCFE, που θα υπολογιστούν, 

στηρίζονται στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς και στις 

ανάγκες επανεπένδυσης σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα. Στη συνέχεια, 

εφαρμόζονται τα δύο μοντέλα και προσδιορίζεται η αξία της επιχείρησης και κατόπιν 

η αξία ανά μετοχή. 

1.4 Προέλευση δεδομένων 

Για την συγγραφή της παρούσας εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν επίσημες 

Ελληνικές και Ξένες βιβλιογραφικές πηγές, όπως βιβλία και δημοσιευμένα 

ακαδημαϊκά άρθρα,  με σκοπό την υποστήριξη του βιβλιογραφικού-θεωρητικού 

μέρους της εργασίας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την ηλεκτρονική 

σελίδα της εταιρίας MLS και ειδικότερα, οι οικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες 

                                                           
1 Η αποτίμηση που θα πραγματοποιηθεί, θα εξάγει δύο εύλογες τιμές για την αξία της μετοχής της 

εταιρίας. Η μία θα στηρίζεται στην αποτίμηση με προεξόφληση των ταμιακών ροών προς τους μετόχους 

(FCFE) και η άλλη στην αποτίμηση με προεξόφληση των ταμιακών ροών προς την εταιρία (FCFF). 
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εκθέσεις για τα έτη 2012-2016. Εκτός των στοιχείων που αφορούν στην εταιρία, ήταν 

απαραίτητη και η συλλογή στοιχείων που αφορούν στην αγορά, τα οποία αντλήθηκαν 

από τους ιστότοπους του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και άλλες έγκυρες πηγές 

ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης. Οι παραπάνω πηγές, έγχαρτες 

ή ηλεκτρονικές, παρατίθενται στο τέλος της εργασίας (Βιβλιογραφία). 

1.5 Κριτική για την αξιοπιστία των δεδομένων 

Για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης 

απαιτείται να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση. Ωστόσο, πολλές απαραίτητες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στους χρήστες που βρίσκονται στο εσωτερικό της 

επιχείρησης (inside information) και η προσβασιμότητα σε τέτοιου είδους 

πληροφορίες δεν είναι δυνατή. Για το λόγο αυτό, η αποτίμηση που πραγματοποιείται 

στην παρούσα εργασία στηρίχθηκε μόνο σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο ευρύ 

κοινό. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και προήλθαν από τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας θεωρούνται αξιόπιστα και αληθή, καθώς η εταιρία 

ακολουθεί τα ΔΠΧΑ και ελέγχεται από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. 

Τέλος, η αξιοπιστία των δεδομένων που προέρχονται από ηλεκτρονικές πηγές 

επιβεβαιώνεται μέσω διασταυρούμενης επαλήθευσης με άλλες, αντίστοιχου είδους 

πηγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ MLS 

 

2.1 Η εταιρία MLS Innovation Inc 

Η ελληνική εταιρεία MLS Πληροφορική, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε MLS 

Innovation2, ιδρύθηκε το 1989 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης από τον πολιτικό 

μηχανικό του Α.Π.Θ Ιωάννη Καματάκη, με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας στον τομέα των multimedia (tablets, smartphones, συστήματα πλοήγησης 

κ.λπ.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία.3 

4 

                                                           
2 Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, στις 30.6.2017, σε MLS Innovation 

μετονομάζεται η εταιρία MLS Πληροφορική. Πηγή: http://www.capital.gr/xrim-

anakoinoseis/3223332/mls-pliroforiki-anakoinosi 

 
3, 4 http://www.mls.gr/?pid=2&la=1  

 

http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3223332/mls-pliroforiki-anakoinosi
http://www.capital.gr/xrim-anakoinoseis/3223332/mls-pliroforiki-anakoinosi
http://www.mls.gr/?pid=2&la=1
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Η Εταιρία κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της αναπτύσσει πολλαπλές 

εφαρμογές λογισμικού αλλά και προϊόντα firmware, ενώ παράλληλα οι έρευνες της 

εταιρίας στο χώρο της ασφάλειας και προστασίας κατά της παράνομης αντιγραφής 

λογισμικού, οδηγούν στην πρωτοποριακή μέθοδο κλειδώματος των CD-Rom. 

Το όνομα της εταιρίας είναι άρρητα συνυφασμένο με καινοτόμα προϊόντα 

τεχνολογίας, πολλά από τα οποία μοναδικά στο είδος τους, με εφαρμογή σε όλα τα 

πεδία χρήσης υπολογιστικών συσκευών, από την ψυχαγωγία και την αυτοκίνηση έως 

το γραφείο και την εκπαίδευση. Η εταιρία επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και 

αντίδραση στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της εγχώριας αγοράς, 

βελτιώνοντας συνεχώς το μείγμα των προϊόντων της με τη διάθεση τους στο χώρο της 

κινητής τηλεφωνίας και των tablets. 

H MLS Innovation καταφέρνει με την πάροδο των χρόνων να διατηρεί την 

ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά της πλοήγησης και των tablets 

αναπτύσσοντας πρωτοποριακά προϊόντα, και να ενισχύει συνεχώς με ενσωματωμένες 

καινοτόμες τεχνολογίες την θέση της στο χώρο της κινητής τεχνολογίας. 

Οι βασικοί παράγοντες της επιτυχίας της εταιρίας συνοψίζονται στην αδιάκοπη  

περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της και στη διεύρυνση τους με την παραγωγή 

νέων, στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας αλλά και των tablets. 

2.2 Ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό των βασικών δραστηριοτήτων 

της MLS5 που βοήθησαν στην απόκτηση και διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην 

Ελληνική αγορά των multimedia: 

1999: Η Εταιρεία κατακτά το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας.  

2001: Τον Μάιο του 2001, εισάγονται οι μετοχές της MLS στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Η MLS συμμετέχει στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ASE 

General Index (ASE:IND), στο Δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX 

Mid Cap), στο Δείκτη Εταιρειών Τεχνολογίας (FTSE/ATHEX Tech). 

2003: Αναπτύσσει το πρώτο σύστημα αυτόματης πλοήγησης της Ελληνικής αγοράς. 

                                                           
5 http://www.mlsshop.gr/content/syntomo-istoriko-epiheirisis 

http://www.mlsshop.gr/content/syntomo-istoriko-epiheirisis
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2005: Δημιουργεί και λανσάρει το «MLS Destinator», ένα σύστημα πλοήγησης το 

οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί το κορυφαίο σύστημα πλοήγησης στην Ελλάδα. 

2006: Προωθεί στην ελληνική αγορά τον καινοτόμο ακόμα και για τα σημερινά 

δεδομένα πλοηγό «Πλοηγός MLS Destinator Talk&Drive™» ο οποίος συνδυάζει 

πλοήγηση με αναγνώριση φωνής. 

2010 και έπειτα: Έχοντας σταθεροποιήσει τη θέση της στην αγορά, η εταιρεία 

εστιάζει στην έρευνα και στο σχεδιασμό νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας 

διαδραστικούς πίνακες που τοποθετούνται σε σχολεία σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. 

Παράλληλα, από το 2011, με βασικό  πλεονέκτημα το πρωτοποριακό σύστημα 

αναγνώρισης φωνής που η ίδια ανέπτυξε, η MLS εισέρχεται στις αγορές της 

Τουρκίας, της Χιλής, του Μαρόκου, της Νιγηρίας, της Σαουδικής Αραβίας, της 

Ιορδανίας και της Κύπρου. 

2012:  Έτος σταθμός για την Εταιρία, καθώς προβαίνει στην κυκλοφορία  του 

πρώτου της κινητού τηλεφώνου «MLS IQTalk», το οποίο αποτελεί το πρώτο 

ελληνικό smartphone με ενσωματωμένες τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και 

τεχνητής νοημοσύνης. Βασικός στόχος της MLS ένα μέλλον στο οποίο όλα θα 

γίνονται με την χρήση της φωνής. 

2013: Κυκλοφορεί το πρώτο της tablet. 

2015: Κυκλοφορεί στην αγορά την πρώτη ολοκληρωμένη Android Smart τηλεόραση. 

Με την κίνηση της αυτή, η εταιρία επεκτείνει τη γκάμα των διατιθέμενων προϊόντων 

της σε έναν ήδη υπάρχοντα κλάδο δραστηριοποίησης της, αυτό της οικιακής 

ψυχαγωγίας. 

Η Εταιρεία, ακολουθώντας συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, καταφέρνει 

επιτυχώς να διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα τεχνολογίας υψηλών 

προδιαγραφών και ποιότητας. 
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2.3 Φιλοσοφία και όραμα 

«Η καινοτομία και η τεχνολογία δε θα είχε κανένα νόημα εάν δεν έκανε τη ζωή 

μας πιο εύκολη: Making Life Simple».6 

Η Εταιρία λειτουργεί στο σύνολο της με βάση την παραπάνω φιλοσοφία και 

έχει  διατυπώσει και ακολουθεί συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι συμβάλλουν στη 

διαρκή ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της προτίμησης των πελατών στα προϊόντα 

της. Όραμα της Εταιρείας είναι η διάδοση  της καινοτομίας και η διεύρυνση των 

δυνατοτήτων του καθενός, με στόχο φυσικά όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και 

παραπάνω να κάνει τη ζωή μας «πιο εύκολη και συναρπαστική!». 

2.4 Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρίας 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την 

MLS, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της στηρίζεται σε 

μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού. 

Η Εταιρία παρέχει, εν καιρώ κρίσης, εργασία σε πάνω από εκατό άτομα στην 

Ελλάδα, καθώς έχει επιλέξει να διατηρεί τις εγκαταστάσεις της στον Ελλαδικό χώρο. 

Η MLS απασχολεί άτομα με εξειδίκευση στον κλάδο της Πληροφορικής. Οι 

ειδικοί στην Πληροφορική είναι πτυχιούχοι πανεπιστήμιων με αντίστοιχη 

κατεύθυνση, καθώς και πτυχιούχοι ανώτερων σχολών με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 

στον κλάδο της Πληροφορικής. Απασχολεί προσωπικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου 

με σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών και 

προϊόντων.  

2.5 Υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων 

Η «MLS Innovation Inc», από την αρχή της ιστορίας της έως και σήμερα,  

εξακολουθεί να προβαίνει στην επιτυχημένη υλοποίηση ενός πλήθους επιδοτούμενων 

ερευνητικών, αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών έργων, τα αποτελέσματα των οποίων 

ενσωματώνει με ιδιαίτερη επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία. 

                                                           
6 http://www.mls.gr/?pid=13&la=1 
 

http://www.mls.gr/?pid=13&la=1
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Η Εταιρία αναπτύσσει έντονες προσπάθειες στο χώρο της Έρευνας και της 

Τεχνολογίας, με κύρια στόχευση της την καινοτομία σε είδη υψηλής τεχνολογίας. 

Αξίζει να αναφερθεί για άλλη μία φορά η μοναδική για τα Ελληνικά δεδομένα 

βράβευση της εταιρείας με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση ανάπτυξης 

καινοτομικής εφαρμογής λογισμικού, το «IST Grand Prize». 

2.6 Διοικητικό συμβούλιο 

Το Δ.Σ. της εταιρίας7 αποτελείται, από τις 30.6.2017, από τα παρακάτω εννιά (9) 

μέλη: 

Πίνακας 1: Διοικητικό Συμβούλιο της MLS 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ MLS 

Ιωάννης Καματάκης 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Παρασκευή Ζαχαριάδου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη 

Εκτελεστικό) 

Παντελής Παπαγεωργίου 
ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό) 

Δημήτριος Κωνσταντούλας ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

Νικόλαος Κούλης 
ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό) 

Ιωάννης Ζάννας ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

Στέργιος Τριανταφυλλίδης 
ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό) 

Ευστάθιος Κυριακόπουλος ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

Χρήστος Αντωνιάδης 
ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη 

Εκτελεστικό) 

 

 

                                                           
7 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1253745/se-mls-innovation-metonomazetai-i-mls-pliroforiki 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1253745/se-mls-innovation-metonomazetai-i-mls-pliroforiki
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2.7 Μετοχική σύνθεση 

Η μετοχική σύνθεση της MLS Innovation Inc8, κατά τις 31.12.2016, ήταν η 

παρακάτω: 

 

 

Διάγραμμα 1: Μετοχική Σύνθεση της MLS 

  

Πίνακας 2: Κατηγορία μετόχων της MLS 

 

                                                           
8 http://www.mls.gr/?pid=36&la=1 

Κατηγορία μετόχων  2016 

Κύριος μέτοχος, Διοίκηση, Ίδιες μετοχές     55% 

KM CO Ltd      5% 

Institutional Investors & Private Funds     20% 

Ελεύθερη αγορά     20% 

ΣΥΝΟΛΟ   100% 

http://www.mls.gr/?pid=36&la=1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως η συνεργασία ατόμων με κοινούς στόχους 

για τη διενέργεια επιτυχημένων και κερδοφόρων συναλλαγών με το περιβάλλον. Για 

την επιτυχία αυτών των συναλλαγών απαραίτητο στοιχείο αποτελεί ο 

αποτελεσματικός σχεδιασμός τους, ο οποίος θα πρέπει να  πραγματοποιείται με βάση 

ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο.  

Το στρατηγικό σχέδιο έχει ως σκοπό την εξισορρόπηση των δυνάμεων και 

αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και 

απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με τέτοιο τρόπο ώστε η επιχείρηση να 

απολαμβάνει ένα διαρκές πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της. 

Η λέξη στρατηγική εμφανίζεται για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία το 

1951 σε ένα βιβλίο του William H. Newman με τίτλο «Administrative Action: The 

Techniques of Organization and Management».9  

Το στρατηγικό σχέδιο συνιστά το αποτέλεσμα της ευρύτερης πολιτικής της 

επιχείρησης. Γενικότερα, η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής πραγματοποιείται από 

έναν αριθμό στοιχείων, όπως η ιστορία της, οι φιλοδοξίες των στελεχών της, το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτει και 

κατ’ επέκταση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει. Η αποστολή της 

επιχείρησης, η οποία αποτελεί και τον βασικό λόγο ύπαρξης της, περιλαμβάνει το 

όραμα της διοίκησης, δηλαδή μια εικόνα για το πού η επιχείρηση θα πρέπει να 

κατευθυνθεί στο μέλλον, τι θα πρέπει να κάνει και ποιόν θα εξυπηρετεί. 

 

                                                           
9 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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3.2 Στρατηγική ανάλυση 

Η στρατηγική ανάλυση αφορά την κατανόηση της στρατηγικής θέσης της 

επιχείρησης.10 Θα πρέπει δηλαδή να απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιες αλλαγές επέρχονται στο περιβάλλον και πώς θα επηρεάσουν την 

επιχείρηση και τις δραστηριότητες της; (ευκαιρίες & απειλές) 

2. Ποιοι είναι οι πόροι που διαθέτει η επιχείρηση για να ανταποκριθεί στις 

αλλαγές αυτές; (δυνάμεις & αδυναμίες) 

3. Τι είναι αυτό που τα άτομα ή οι ομάδες που σχετίζονται με την επιχείρηση, 

προσδοκούν από αυτήν και πως αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν την παρούσα 

αλλά και τη μελλοντική της θέση; 

Σκοπός της στρατηγικής ανάλυσης είναι η διαμόρφωση μιας σαφούς άποψης 

των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την παρούσα και μελλοντική δράση της 

επιχείρησης και κατά συνέπεια την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, όπως 

φαίνεται παρακάτω11: 

 

Διάγραμμα 2: Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 

Για τη Στρατηγική Ανάλυση της εταιρίας «MLS Innovation Inc», θα 

πραγματοποιηθεί μια ανάλυση PEST, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάλυση του 

γενικευμένου ή μακρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στην συνέχεια θα γίνει 

παρουσίαση μιας ανάλυσης SWOT, η οποία πραγματοποιείται για να εκτιμηθούν οι 

εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες μιας επιχείρησης, καθώς και οι ευκαιρίες και  

απειλές που εμφανίζονται στο εξωτερικό της περιβάλλον. 

                                                           
10, 11 Γεωργόπουλος Νικόλαος, 2010, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου 
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3.3 Ανάλυση PEST 

Το μακρο-περιβάλλον ή όπως είναι γνωστό και ως γενικευμένο (societal) 

περιβάλλον, περιλαμβάνει όλες τις περιβαλλοντικές δυνάμεις και καταστάσεις που 

επηρεάζουν κάθε επιχείρηση και οργανισμό στην οικονομία. Αποτελεί τον χώρο όπου 

η διοίκηση οφείλει να αναζητεί ευκαιρίες και πιθανές απειλές. Αντιπροσωπεύει την 

ευρεία συλλογή όλων εκείνων των παραγόντων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν 

κάθε επιχείρηση σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας.12 

Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που διαμορφώνουν αυτό που ονομάζεται 

μακρο-περιβάλλον, με την παρούσα ανάλυση διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: το 

Πολιτικό, το Οικονομικό, το Κοινωνικοπολιτιστικό και το Τεχνολογικό (Political, 

Economic, Sociocultural, Technological - PEST). 

Η παρακάτω ανάλυση, ευρέως γνωστή ως ανάλυση PEST, εστιάζει σε 

συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 

ευρύτερου μακρο-περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με την ανάλυση των στοιχείων 

αυτών η επιχείρηση επιδιώκει να προετοιμαστεί αποτελεσματικότερα για τις 

προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον, προβλέποντας τις μελλοντικές τάσεις στο 

ευρύτερο περιβάλλον της (κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές, τεχνολογικές 

καινοτομίες, κ.α.). 

3.3.1 Πολιτικό περιβάλλον 

Το πολιτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τη γενική πολιτική κατάσταση των 

χωρών που ένας οργανισμός δραστηριοποιείται και τη συγκεκριμένη στάση που η 

εκλεγμένη κυβέρνηση έχει έναντι των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναφέρεται στους 

νόμους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες ομάδες πίεσης που επηρεάζουν 

τους σύγχρονους οργανισμούς, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην βιομηχανία μπορεί να 

επηρεάσουν τις επιχειρήσεις μέσω ποικίλων οδών όπως: 

 η φορολογία, 

 οι συναλλαγματικοί έλεγχοι, 

                                                           
12 Montana Patrick, Charnov Bruce, 2000, Management, 3rd  edition, Barron’s 
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 η νομοθεσία που αφορά στην απασχόληση, 

 ο έλεγχος της μόλυνσης του περιβάλλοντος, 

 η ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και 

 οι υλοποιούμενες αποκρατικοποιήσεις. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις πολυεθνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε 

περισσότερες της μίας χώρας, η μελέτη του πολιτικού περιβάλλοντος καθίσταται 

ακόμα πιο αναγκαία καθώς οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να είναι συνεχώς 

ενήμερες για το σύνολο των διεθνών πολιτικών εξελίξεων.13  

Οι πολιτικοί παράγοντες δημιουργούν μια χωριστή «δέσμη» συνθηκών που 

επιδρούν όχι μόνο στις εγχώριες επιχειρήσεις αλλά και στις επιχειρήσεις που 

διεθνοποιούνται όπως η MLS Innovation Inc. Η πολιτική ευστάθεια ή αστάθεια μιας 

χώρας επιδρά άμεσα στη λειτουργία μιας επιχείρησης.  

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια επικρατεί ασταθές πολιτικό σκηνικό. Οι 

διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις για παράδειγμα, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 

αδυναμία σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης, δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας 

για τις επιχειρήσεις, καθιστώντας αδύνατο γι αυτές το να προγραμματίσουν νέες 

επενδύσεις στην αγορά ή να προωθήσουν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Για μια 

επιχείρηση τεχνολογίας όπως η MLS, η οποία στηρίζεται στην καινοτομία και στην 

προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά, αυτή η κατάσταση αποδεικνύεται ιδιαιτέρως 

προβληματική. 

Σημαντικοί επίσης παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη πολυνομίας και η 

συνεχής αλλαγή των ήδη ψηφισθέντων νόμων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την 

υψηλή φορολογία που υφίστανται οι εταιρίες και την αυξημένη γραφειοκρατία και 

διαφθορά, έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε πτώχευση ή στην απόφαση για 

μεταφορά της έδρας τους σε κράτη με χαμηλότερους συντελεστές φορολογίας. 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια, η MLS καταφέρνει και συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τις  

δραστηριότητές της και σε νέες αγορές. Στηρίζει την ελληνική αγορά, ιδρύοντας 

                                                           
13 Παπαδάκης Βασίλης, 2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, 4η έκδοση, 

Ε. Μπένος 
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συνεχώς νέα υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις 

εργασίας και βοηθά στην ανάπτυξη της οικονομίας με βασικό άξονα την καινοτομία. 

3.3.2 Οικονομικό περιβάλλον 

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

μεταβλητές του μακρο-περιβάλλοντος και η ανάλυση του εστιάζεται στο μάκρο-

περιβάλλον και στην επίδραση του πάνω στην επιχείρηση. Σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι επηρεάζει στον ίδιο βαθμό και τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις 

ανεξαιρέτως.14 Έτσι οι μακροοικονομικές εξελίξεις συνιστούν μια κρίσιμη εξωτερική 

δύναμη σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να 

προβλεφθούν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 

Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται κατά βάση στην κατάσταση που 

βρίσκονται τα οικονομικά μεγέθη της χώρας δραστηριοποίησης της επιχείρησης, 

όπως για παράδειγμα το ΑΕΠ, το επίπεδο των επιτοκίων, ο πληθωρισμός, η ανεργία 

και το διαθέσιμο εισόδημα.15 Επίσης, συμπεριλαμβάνει και τις γενικότερες 

οικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα και υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν 

την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, χώρα κύριας δραστηριότητας της MLS, επικρατεί 

οικονομική κρίση από το 2008. Η κρίση αυτή, τα αυξημένα επιτόκια και ο 

πληθωρισμός, καθώς και το μειωμένο εισόδημα των καταναλωτών και η δυσκολία 

δανεισμού, έχουν δημιουργήσει ένα δυσχερές επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της οικονομικής 

δραστηριότητας και έχει επηρεάσει την MLS, όπως και το σύνολο των εν Ελλάδι 

δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων. 

                                                           
14 Γεωργόπουλος Νικόλαος, 2010, Στρατηγικό Μάνατζμεντ, 2η έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου 

15 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Διάγραμμα 3: ΑΕΠ και Συνιστώσες – Ευρωζώνη 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα που προέρχεται από την έκθεση 

που κατάρτισε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για το 2ο τρίμηνο 

του 201716, παρατηρείται επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο 

μισό του 2016, μετά από μία μικρή πτώση από τα υψηλότερα επίπεδα που βρισκόταν 

στο 1ο εξάμηνο του 2015. Περαιτέρω οικονομική επιτάχυνση παρατηρείται στο 1ο 

τρίμηνο του 2017 για την Ευρωζώνη. Διαπιστώνεται μείωση των καθαρών εξαγωγών 

κατά τα έτη 2016 και 2017, εντούτοις η σημαντική αύξηση της εγχώριας ζήτησης 

διατηρεί την οικονομική ανάπτυξη σε υψηλά επίπεδα. 

Η Ελλάδα, ακολουθώντας την θετική πορεία της Ευρωζώνης, παρουσιάζει 

οικονομική σταθερότητα καθ’ όλη την διάρκεια του 2016 και βελτιώνει την 

οικονομική της θέση κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 με το ΑΕΠ να βρίσκεται σε θετικά 

επίπεδα +0,4%, έναντι του -1,0% και -0,8% που είχε κατά το 4ο τρίμηνο και το 1ο 

τρίμηνο του 2016 αντίστοιχα. Σημαντικές αλλαγές στα στοιχεία του 2017 αποτελούν 

η αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών (+1,7%, έναντι -0,7% στο 1ο τρίμηνο 

2016), η διεύρυνση των επενδυτικών δαπανών και η υψηλή ζήτηση εισαγωγών, που 

οφείλονται κυρίως στη χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 

                                                           
16 http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_06072017_PRE_GR.pdf 

http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_06072017_PRE_GR.pdf
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Διάγραμμα 4: Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ και το παραπάνω διάγραμμα17, 

παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στον δείκτη οικονομικού κλίματος το 2017. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, κατά το 2016 και 2017 ο δείκτης οικονομικού κλίματος 

έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί με ελάχιστες διακυμάνσεις σε επίπεδα σχεδόν ίσα με τον 

μέσο όρο της χώρας, για τα έτη 2001-2016. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 

οικονομική βελτίωση που έχει επέλθει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα, η οποία 

όπως φαίνεται αρχίζει να σταθεροποιείται οικονομικά.  

Ακολουθώντας την γενική πορεία ανάπτυξης της οικονομίας, ο βιομηχανικός 

κλάδος συνεχίζει την άνοδο στην παραγωγή κατά το 1ο τετράμηνο του 2017 με 

ενίσχυση κατά 7,2%, αντί του 0.2% του 1ου τετραμήνου του 2016, και σημειώνεται 

σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στον τομέα των Υπηρεσιών. 

Τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας την μικρή αλλά σταθερή βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος και παρά τη συνεχιζόμενη ακόμα κρίση και τα Capital 

Controls τα οποία επιβλήθηκαν από το 2015, η MLS καταφέρνει να ανταπεξέλθει 

στις οικονομικές δυσχέρειες και παρουσιάζει διαρκώς βελτιωμένα οικονομικά 

αποτελέσματα: 

                                                           
17 http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_06072017_PRE_GR.pdf 

http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q2_06072017_PRE_GR.pdf
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 Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 19%, σε συνέχεια της κατά 49% 

αύξησης που πραγματοποιήθηκε το 2015 σε σύγκριση με το 2014, και κατά 

58% αύξησης που επιτεύχθηκε το 2014 σε σύγκριση με το 2013. 

 Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το 2016 παρουσίασαν αύξηση 10% σε 

σύγκριση με το 2015 και διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκ. ευρώ έναντι 2,02 εκ. 

ευρώ το 2015 και 1,69 εκ. ευρώ 2014. 

3.3.3 Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον 

Αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της 

επιχείρησης.  Κάθε χώρα έχει το δικό της μοναδικό κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των αξιών, πεποιθήσεων, ιδανικών και άλλων 

χαρακτηριστικών που διακρίνουν τα μέλη μιας ομάδας από μια άλλη.18Το 

κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις 

για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οργανώνονται και 

δραστηριοποιούνται, καθώς μια μικρή απόκλιση από το κοινωνικά και πολιτισμικά 

αποδεκτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στους επιχειρηματικούς 

οργανισμούς. 

Η ανάλυση του παραπάνω περιβάλλοντος περιλαμβάνει τον τρόπο που 

αναμένεται να εξελιχθούν διάφοροι παράγοντες στο μέλλον όπως η διανομή του 

εισοδήματος, ο καταναλωτισμός, το επίπεδο μόρφωσης των καταναλωτών και η 

στάση τους απέναντι στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο. Η εξέλιξη των 

παραπάνω παραγόντων μπορεί να αποτελέσει για την επιχείρηση επικείμενη απειλή 

αλλά και ευκαιρία για παραπάνω ανάπτυξη.19 

Ως προς το κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι παράγοντες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που 

επέφερε η δεκαετής σχεδόν οικονομική κρίση. Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας 

καθώς και η εξευτελιστική μείωση των εισοδημάτων του μέσου Έλληνα, έχουν με τη 

σειρά τους επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη δραστηριοποίηση 

                                                           
18 Montana Patrick, Charnov Bruce, 2000, Management, 3rd  edition,  Barron’s 

 
19 Παπαδάκης Βασίλης, 2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, 4η έκδοση, 

Ε. Μπένος 
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των καταναλωτών. Ο κόσμος πλέον αναγκάζεται να στραφεί στην αγορά φθηνών 

προϊόντων, χωρίς απαραίτητα να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα. 

Η MLS Innovation ωστόσο, ενώ δραστηριοποιείται σε έναν τομέα που θα 

μπορούσε από κάποιους να θεωρηθεί ως τομέας προϊόντων πολυτελείας, διατηρεί 

χαμηλές τιμές σε συνδυασμό με υψηλή ποιότητα, με αποτέλεσμα να μην αποτελεί 

έκπληξη η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών της και του μεριδίου αγοράς στα 

προϊόντα τεχνολογίας. 

Mε τη συνεχή υλοποίηση νέων επενδυτικών σχεδίων και τη δημιουργία νέων 

υποκαταστημάτων, βοηθά στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, 

συμμετέχει στην προσπάθεια εξέλιξης των υπηρεσιών παιδείας, αθλητισμού και 

κοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

όλων των Ελλήνων πολιτών. 

Επιπρόσθετα, αφιερώνει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό του χορηγικού της 

προϋπολογισμού σε σημαντικές ενέργειες και δράσεις σε όλους τους τομείς της 

πολιτιστικής δημιουργίας· στηρίζοντας τις προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία, 

τις τέχνες, τα ήθη και έθιμα, την πνευματική δημιουργία του τόπου μας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)20, η MLS 

εστιάζει στη στήριξη δραστηριοτήτων που αναδεικνύουν και προάγουν τον πολιτισμό 

καθώς και την ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Συνεισφέρει σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και σε κοινωνικά 

ευαίσθητες και ευπαθείς ομάδες. Ενισχύει τον αθλητισμό και την εκπαίδευση και 

παράλληλα στηρίζει την επιχειρηματικότητα. Τέλος, διατηρεί άριστες σχέσεις με το 

προσωπικό που απασχολεί, προσφέροντας ποιοτικό, eco-friendly εργασιακό 

περιβάλλον και  παρέχοντας αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων μέσα από 

μία σειρά πρόσθετων παροχών. 

3.3.4 Τεχνολογικό περιβάλλον 

Οι τεχνολογικοί παράγοντες αναφέρονται σε εκείνες τις δραστηριότητες, 

τεχνολογικές τάσεις ή και επιτεύγματα, που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και 

έχουν να κάνουν με τη δημιουργία νέας γνώσης και τη μεταφορά της γνώσης αυτής 

                                                           
20 http://www.mls.gr/?pid=206&la=1 

http://www.mls.gr/?pid=206&la=1
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σε νέα προϊόντα, διαδικασίες, υλικά κλπ.. Οι παράγοντες αυτοί υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να επιδράσουν στην επιχείρηση και τη στρατηγική της. 

Καθώς οι προαναφερθείσες τάσεις μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που είναι ικανές να τις εκμεταλλευτούν, θα πρέπει 

αυτές να παρακολουθούν τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος προκειμένου να 

αναπτύξουν την κατάλληλη τεχνολογία, αλλά και να είναι ανοιχτές σε νέες ευκαιρίες 

χρήσης της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας με νέους τρόπους.21 Ωστόσο, μια νέα 

τεχνολογία μπορεί να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα· να αποτελέσει δηλαδή 

απειλή για την επιχείρηση, καθώς εξαιτίας των ραγδαίων οικονομικών εξελίξεων των 

τελευταίων χρόνων πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να αφομοιώσουν πλήρως 

τις αλλαγές, με συνέπεια την χρεοκοπία. 

Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης οι τεχνολογικές καινοτομίες δεν 

αποτελούν βασικό στόχο για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια τους να 

εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους, πολλές επιχειρήσεις μειώνουν σημαντικά τις 

δαπάνες που θεωρούν μη αναγκαίες. Το παρακάτω διάγραμμα22 επιβεβαιώνει πως 

μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηματιών εντάσσει στις παραπάνω δαπάνες και 

αυτές της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α). 

 
 

Διάγραμμα 5:Δαπάνες Ε&Α και Ένταση Ε&Α, 2011-2016 

                                                           
21 Παπαδάκης Βασίλης, 2002, Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία, 4η έκδοση, 

Ε. Μπένος 

22 Πηγή: ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables, κωδικός στοιχείων: Δ1, Δ2) 

http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, το 2016 στην Ελλάδα δαπανήθηκαν 

1.733,1 εκ. ευρώ για Ε&Α, κατά 29,3 εκ. ευρώ υψηλότερα από το 2015 και 244,4 εκ. 

ευρώ υψηλότερα από το 2014 (ποσοστό αύξησης 16,4%). Ο δείκτης «Ένταση Ε&Α», 

που εκφράζει τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

διαμορφώθηκε στο 0,99%, από 0,97 το 2015 και 0,84% το 2014. Η αύξηση των 

δαπανών Ε&Α μεταφράζεται και σε βελτίωση της σχετικής θέσης της χώρας μεταξύ 

των κρατών μελών της ΕΕ. Η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στην 16η θέση ως προς τις 

δαπάνες Ε&Α και στην 22η θέση σε ό,τι αφορά την Ένταση Ε&Α.23 

Παρατηρεί κανείς, ότι ενώ υπάρχει μια συνεχής αύξηση των δαπανών για Ε&Α 

στην Ελλάδα, ο δείκτης της παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενος με 

τα άλλα μέλη της ΕΕ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος για την «Ένταση Ε&Α» το 2016 

ήταν 2,03%, δηλαδή λίγο παραπάνω από διπλάσιος από αυτόν της Ελλάδας. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν να 

σκέφτονται μακροπρόθεσμα και να επενδύουν στον τομέα της Έρευνας και 

Ανάπτυξης, με σκοπό την μακροημέρευση τους. 

Αντίθετα η MLS Innovation, έχοντας βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της 

την καινοτομία και την διαρκή εξέλιξη της στον τομέα της τεχνολογίας, έχει 

αποδειχτεί ικανή στην αφομοίωση των αλλαγών που υφίσταται το άμεσο αλλά και το 

έμμεσο περιβάλλον της. Για το 2016, τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της εταιρείας, ανέρχονται σε 

2,32 εκ. ευρώ περίπου, δηλαδή το 9,1% του συνολικού της κύκλου εργασιών.  

Με την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα νέα καινοτόμα προϊόντα της έχει 

καταστεί ικανή να ηγείται στον τομέα των multimedia στην Ελλάδα, καθώς και να 

διαμορφώνει το οικονομικό και τεχνολογικό τοπίο της Ελληνικής αγοράς. Τα 

οικονομικά αποτελέσματα της όπως και το μερίδιο αγοράς που κατέχει η εταιρία 

δικαιολογούν τη θέση της MLS στην κορυφή του τομέα τεχνολογίας στην Ελλάδα. 

 

 

 

                                                           
23 http://www.ekt.gr/el/press-releases/21143 

http://www.ekt.gr/el/press-releases/21143
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3.4 Ανάλυση SWOT 

Η Ανάλυση SWOT έχει τις καταβολές της στην εργασία πανεπιστημιακών του 

Harvard Business School, καθώς και άλλων business schools των Η.Π.Α (αρχές του 

1960). Στηρίζεται στη λογική ότι μια καλή στρατηγική σημαίνει αποτελεσματικό 

«ταίριασμα» μεταξύ της εξωτερικής κατάστασης που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση 

και των εσωτερικών της ικανοτήτων και χαρακτηριστικών. 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης οδηγεί στην 

κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο το σύνολο των παραγόντων του περιβάλλοντος 

επηρεάζουν τη στρατηγική επιτυχία ή αποτυχία της οντότητας. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται στις Ευκαιρίες και Απειλές με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η 

επιχείρηση. Από την άλλη, η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος αναλύει τα 

Δυνατά και Αδύνατα σημεία της επιχείρησης. Η ταυτόχρονη εξέταση τους στο πλαίσιο 

της ανάλυσης SWOT, Ευκαιρίες-Απειλές και Δυνάμεις-Αδυναμίες επιτρέπει την 

επιλογή εκείνης της στρατηγικής που θα συμβάλλει στην μακροχρόνια βιωσιμότητα 

της επιχείρησης και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.24 

Η ανάλυση SWOT έχει το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά απλή και από τα 

δεδομένα (καταστάσεις) που προκύπτουν, απορρέουν περισσότερο ή λιγότερο 

κατάλληλες στρατηγικές επιλογές για την επιχείρηση. Επίσης, επιτρέπει την σύνθεση 

διαφορετικών τύπων πληροφοριών, οι οποίες μπορεί να είναι τόσο ποσοτικές όσο και 

ποιοτικές, και δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ή τεχνικές ικανότητες.25 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα παραγωγικό και χρήσιμο εργαλείο στρατηγικής 

ανάλυσης μόνο αν εφαρμόζεται κατάλληλα, αλλιώς μπορεί να αποτελέσει μια 

χρονοβόρα εργασία χωρίς νόημα. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης η επιχείρηση 

προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

στην αγορά, να ξεπεράσει τις αδυναμίες της και τέλος, να προστατευθεί από τις 

απειλές του εξωτερικού της περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων 

έκτακτων αναγκών. 

 

                                                           
24 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

25 Σιώμκος Γεώργιος, 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Αθ. Σταμούλης 
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3.4.1 Προσδιορισμός των στοιχείων της ανάλυσης SWOT 

   Δυνάμεις: Αφορούν στην επιχείρηση ως σύνολο καθώς και το εσωτερικό της 

περιβάλλον και μικρο-περιβάλλον (σχέσεις με προμηθευτές, πελάτες, ενδιάμεσους 

κ.λπ.). Ουσιαστικά, δυνάμεις της επιχείρησης αποτελούν όλες οι λειτουργίες που 

μπορεί να κάνει καλύτερα από τους ανταγωνιστές της. Σημαντική λογίζεται η δύναμη 

η οποία βοηθά την εταιρία ως προς την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 

(προσανατολισμός στον πελάτη). Σύμφωνα με τους  Stalk et al. (1992), τότε η 

συγκεκριμένη δύναμη μετατρέπεται σε «ικανότητα» της επιχείρησης. 

 Αδυναμίες: Όπως και οι δυνάμεις έτσι και οι αδυναμίες αφορούν στην 

επιχείρηση και το εσωτερικό της περιβάλλον. Σε αντίθεση με τις δυνάμεις, οι 

αδυναμίες που δεν βελτιώνονται και μετατρέπονται σταδιακά σε εμφανείς και 

αρνητικά σημαντικές στα μάτια των πελατών, καταλήγουν να αποτελούν 

«περιορισμούς» για την επιχείρηση και την ομαλή της λειτουργία. Στόχος της 

επιχείρησης θα πρέπει να καταστεί η μετατροπή των αδυναμιών-περιορισμών της σε 

δυνάμεις και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η επιδίωξη της 

ελαχιστοποίησης των αρνητικών τους επιδράσεων.26 

Ευκαιρίες και Απειλές: Θα πρέπει, όπως και οι Δυνάμεις-Αδυναμίες, να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την επιχείρηση εάν δεν θέλει να αποτύχει στην 

εκπλήρωση των βασικών της στόχων (ικανοποίηση πελατών, κ.α.). Όταν γίνεται 

αναφορά στις Ευκαιρίες και Απειλές που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ουσιαστικά 

γίνεται λόγος για μεταβολές στο εξωτερικό της περιβάλλον· δηλαδή μεταβολές τις 

οποίες η επιχείρηση δεν μπορεί να προβλέψει και να επηρεάσει. Αποτελούν 

χαρακτηριστικά της αγοράς ή/και διαφόρων περιβαλλόντων που επηρεάζουν άμεσα ή 

έμμεσα την εταιρία (π.χ. οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κ.λπ.). 

 

 

                                                           
26 Σιώμκος Γεώργιος, 2004, Στρατηγικό μάρκετινγκ, 2η έκδοση, Αθ. Σταμούλης 
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3.4.2 Ανάλυση SWOT της MLS 

Πίνακας 3: Ανάλυση SWOT της MLS27 – Εσωτερικό Περιβάλλον 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Δυνάμεις-Strengths 

 Εδραίωση τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά τεχνολογίας. 

 Αξιόπιστο και καταρτισμένο προσωπικό. 

 Καλό δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών. 

 Εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. 

 Καλό δίκτυο διανομής. 

 Υψηλή εικόνα ποιότητας και χαμηλές τιμές σε σχέση με ανταγωνιστές. 

 Πρωτοπορία και καινοτομία σε τεχνολογικά προϊόντα (κυρίως σε πλοηγούς) 

 Υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 Μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε προϊόντα τεχνολογίας. 

 

Αδυναμίες-Weaknesses 

 Ανταγωνισμός με κολοσσούς της αγοράς όπως Apple,Samsung. 

 Μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά. 

 Χαμηλή διείσδυση. 

 Πιστωτικός κίνδυνος. 

 Δυσκολία πρόβλεψης της πορείας της οικονομίας και της φορολογίας. 

 Σημαντική εξάρτηση από τα προϊόντα πλοήγησης. 

 

 

 

                                                           
27 Η ανάλυση SWOT που πραγματοποιήθηκε στηρίχθηκε σε δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες της 

εταιρίας καθώς και στοιχεία και πληροφορίες της αγοράς. Σύμφωνα με τα παραπάνω εξήχθησαν τα 

περισσότερα από τα δεδομένα-συμπεράσματα της ανάλυσης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και ορισμένα 

δεδομένα που προήλθαν από την αποτίμηση της MLS που πραγματοποίησε η εταιρία Merit. Πηγή: 

http://www.euro2day.gr/media/files/943240-

%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_

MLS_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_Merit_J876D.pdf 

http://www.euro2day.gr/media/files/943240-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_MLS_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_Merit_J876D.pdf
http://www.euro2day.gr/media/files/943240-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_MLS_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_Merit_J876D.pdf
http://www.euro2day.gr/media/files/943240-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_MLS_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%B7_Merit_J876D.pdf
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Πίνακας 4: Ανάλυση SWOT της MLS – Εξωτερικό Περιβάλλον 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ευκαιρίες-Opportunities 

 Προγράμματα εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. 

 Επέκταση δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας. 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς στον ελλαδικό χώρο. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς. 

 

Απειλές-Threats 

 Συνεχής αυξημένη ζήτηση, περίπτωση μη έγκαιρης παραγωγής. 

 Συνεχείς και ταχείες μεταβολές στην τεχνολογία. 

 Αύξηση ανταγωνισμού στα προϊόντα πλοήγησης. 

 Ασταθές πολιτικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές στους νόμους. 

 Ασταθές φορολογικό και εν γένει οικονομικό περιβάλλον. 

 Μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

 

 

3.5 Συμπεράσματα στρατηγικής ανάλυσης 

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρίας δείχνουν ότι η MLS 

παρά τις δυσμενείς συνθήκες και την αστάθεια που επικρατεί στην οικονομία εδώ και 

αρκετά χρόνια, καταφέρνει να διατηρήσει το επιχειρηματικό της πλεονέκτημα, να 

μειώσει τις εξωτερικές απειλές και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία 

της στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας εγχώρια και προσπαθεί πλέον να επεκτείνει 

τις δραστηριότητές της και στο εξωτερικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Ο πρωταρχικός χρηματοοικονομικός σκοπός της επιχείρησης είναι, όπως 

γίνεται γενικά αποδεκτό στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διοίκησης, η 

μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης.28 

Σύμφωνα με τους Ηρειώτη-Βασιλείου, χρηματοοικονομική ανάλυση 

ονομάζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά, εκτός από τις 

οικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις (financial statements) των επιχειρήσεων, 

μπορεί και να περιλαμβάνονται και σε άλλες βάσεις δεδομένων. Τέτοια στοιχεία που 

αποτελούν πληροφορίες για τους αναλυτές είναι π.χ. ο λόγος P/E, το μερίδιο αγοράς 

μιας επιχείρησης, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου. Τα παραπάνω 

στοιχεία αντλούνται συνολικά από διάφορες πηγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της πορείας της.29 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

αξιολόγησης των ενεργειών στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση και βοηθάει στην 

λήψη χρηματοοικονομικών και στρατηγικών αποφάσεων, οι οποίες συντελούν στην 

επίτευξη του σκοπού της. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί  ανάλυση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της MLS, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αντληθεί από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις της για τα έτη 2012-2016. Αρχικά, θεωρήθηκε σημαντικό 

να γίνει μια επισκόπηση των βασικών αρχών της λογιστικής. Στην συνέχεια, θα 

πραγματοποιηθεί  μια ανάλυση του χρηματοοικονομικού κινδύνου βασισμένη στα 

                                                           
28 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

29 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της διοίκησης της εταιρίας για το έτος 2016, και θα 

ακολουθήσει οριζόντια (ποσοστών τάσης) και  κάθετη (κοινού μεγέθους) ανάλυση 

των οικονομικών της καταστάσεων. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση 

αριθμοδεικτών. 

4.2 Επισκόπηση βασικών λογιστικών αρχών 

Ο όρος Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές30 αναφέρεται στα λογιστικά 

πρότυπα, τους λογιστικούς κανόνες και τη λογιστική νομοθεσία, τα οποία είναι 

γενικά αποδεκτά και εφαρμόζονται στην παρουσίαση των διαφόρων οικονομικών 

γεγονότων. Οι βασικές λογιστικές αρχές περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τους 

Μπατσινίλα-Πατατούκα31, τις συνήθειες, τους κανόνες και τις διαδικασίες που είναι 

παραδεγμένες από την λογιστική πρακτική σε ορισμένο χρόνο. 

Οι βασικότερες λογιστικές αρχές είναι οι εξής: 

 Η αρχή του ιστορικού κόστους (Historical Cost Principle): Οι λογιστικές 

εγγραφές αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποιήσεως εσόδων 

και εξόδων καθώς και της δημιουργίας υποχρεώσεων και στοιχείων της 

καθαρής θέσης καταχωρίζονται με βάση το κόστος κτήσεως. 

 Η αρχή του συσχετισμού εσόδων-εξόδων (The Matching Principal):  Καθώς 

η πραγματοποίηση των εσόδων συνεπάγεται πραγματοποίηση εξόδων, 

επιβάλλεται ο προσδιορισμός αυτών και η αντιπαράθεση τους με τα 

αντίστοιχα έσοδα. 

 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual Concept): Σημαίνει 

ακριβοδίκαιος διαχωρισμός των οικονομικών γεγονότων και συναλλαγών 

μεταξύ των χρήσεων, για την επίτευξη της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των 

επιμέρους χρήσεων. 

 Η αρχή της αντικειμενικότητας (The Objective Principle): Ορίζει ότι οι 

διάφορες λογιστικές μετρήσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

αυτές πρέπει να είναι αμερόληπτες και επαληθεύσιμες. 

                                                           
30 Γκίκας Δημήτριος, 2008, Χρηματοοικονομική Λογιστική, 3η έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου 

31 Μπατσινίλας Ε., Πατατούκας Κ., 2012, Σύγχρονη λογιστική: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη 
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 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών εξόδων (The Consistency Principle): 

Καθώς τα λογιστικά μεγέθη και τα αποτελέσματα μιας χρήσης θα πρέπει να 

είναι συγκρίσιμα με αυτά άλλων χρήσεων, επιβάλλεται οι λογιστικές αρχές 

και μέθοδοι να μην μεταβάλλονται κατά τη διαδοχή των χρήσεων. 

 Η αρχή της συνέχειας της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας 

(Going Concern Concept): Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται σύμφωνα με την αρχή ότι η επιχείρηση συνεχίζει και θα 

συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. 

4.3 Έλεγχος αξιοπιστίας Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται με βασικό σκοπό την 

αξιόπιστη παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες αυτών (εξωτερικούς & 

εσωτερικούς) και είναι χρήσιμες για την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων.32 

Θα πρέπει λοιπόν να αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και να 

μην παραπλανούν τους χρήστες. Η σύνταξη τους γίνεται με βάση το νομοθετικό 

πλαίσιο και επηρεάζεται από το γενικότερο περιβάλλον της εταιρίας. 

Υπεύθυνοι για τη σωστή κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι τόσο οι διευθυντές, όσο και η διοίκηση της εταιρίας, με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ελεγκτές να διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο.33 

 Οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν ως έργο τον έλεγχο των καταστάσεων και 

εκφράζουν τη γνώμη τους σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), 

αξιολογώντας τόσο την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων και των 

εκτιμήσεων της διοίκησης που χρησιμοποιήθηκαν, όσο και τη συνολική παρουσίαση 

των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Καθώς για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και την αποτίμηση της εταιρίας 

MLS, θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία που προέρχονται κυρίως από τις οικονομικές της 

καταστάσεις, θεωρήθηκε σημαντικό να γίνει έλεγχος της αξιοπιστίας αυτών. 

                                                           
32 Γκίκας Δημήτριος, 2008, Χρηματοοικονομική Λογιστική, 3η έκδοση, Εκδόσεις Γ. Μπένου 

33 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Δ, 2013, Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής & Εσωτερικού ελέγχου, Εκδόσεις 

Διπλογραφία 
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Οι οικονομικές καταστάσεις της MLS καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διερμηνειών. 

Τα ΔΠΧΑ (International Financial Reporting Standards – IFRS)34 αποτελούν 

ένα ευρύ σύνολο λογιστικών προτύπων, που εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB) και 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα υποχρεωτικά από το 2006 από όλες τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες. Είναι μια σειρά γενικώς παραδεγμένων λογιστικών αρχών 

και μεθόδων που αποβλέπουν στην ομοιόμορφη κατάρτιση και παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως κ.ο.κ.).35 

Σύμφωνα λοιπόν με τη νομοθεσία, ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων 

της MLS γίνεται από ανεξάρτητο (εξωτερικό) ελεγκτή. Κατά τα έτη που εξετάστηκαν 

(2012-2016), οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν ελεγχθεί από 

ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές της ελεγκτικής εταιρίας Crowe Horwath 

International. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκθέσεις των ορκωτών λογιστών και έπειτα από 

ίδια μελέτη των οικονομικών εκθέσεων της εταιρίας, εξήχθη το συμπέρασμα ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της Εταιρείας «MLS Innovation Inc» και αποτελούν αξιόπιστη πηγή 

πληροφοριών για τους σκοπούς της παρακάτω χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

αποτίμησης. 

4.4 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της MLS 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι δημιουργούνται από τις δραστηριότητες μιας 

εταιρίας και μπορεί να είναι:   

1. Κίνδυνοι  συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

2. Μεταβολές των επιτοκίων. 

3. Πιστωτικοί κίνδυνοι.  

4. Κίνδυνοι ρευστότητας.  

                                                           
34 Νεγκάκης Χρήστος., 2015, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Θεωρία και Εφαρμογές, 

Θεσσαλονίκη 

35 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ., 2005, Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Rosili 
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Η πολιτική της MLS έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από 

χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα προκύψουν για την εταιρία. Για 

τον παραπάνω λόγο, χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα κυρίως 

προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς 

εμπορικών απαιτήσεων, πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα, 

καταθέσεις σε τράπεζες και επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων της MLS, 

συναγόμενη από την ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας για το έτος 2016.36 

4.4.1 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η MLS για την διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα: 

 Καθημερινή παρακολούθηση των εισπράξεων καθώς επίσης και των 

πληρωμών που πραγματοποιούνται. 

 Παρακολούθηση των αναγκών ρευστότητας σε εβδομαδιαία βάση. 

 Επαναπροσδιορισμός των αναγκών ρευστότητας για διάστημα 6 μηνών ή ενός 

έτους σε μηνιαία βάση. 

 Διατήρηση μετρητών για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας για περιόδους 

έως 30 ημερών.  

Σε περιόδους πιθανής μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη 

δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού 

δανεισμού από εγκεκριμένα όρια, τα οποία διατηρεί με τράπεζες. Οι υποχρεώσεις της 

εταιρίας στις 31.12.2016 και στις 31.12.2015 είναι οι εξής: 

Πίνακας 5:Ανάλυση Υποχρεώσεων της MLS (2015 & 2016)37  

 

                                                           
36, 37 http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf 

 

http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf
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Επειδή οι υποχρεώσεις είναι πληρωτέες από ένα έως έξι μήνες, η εταιρία 

δύναται να τις καλύψει είτε μέσω των εισπράξεων από τις εμπορικές απαιτήσεις, είτε 

χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων τα οποία διατηρεί στις 

τράπεζες. 

4.4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η MLS 

εφαρμόζει το σύστημα «Credit Control», με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών 

ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους. Τα πιστωτικά όρια των πελατών 

παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα και επανακαθορίζονται όταν κρίνεται 

απαραίτητο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού 

είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως 

απεικονίζεται παρακάτω38: 

Πίνακας 6: Έκθεση της MLS σε Πιστωτικό Κίνδυνο 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ότι δεν 

υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος να μην καλύπτεται από 

ασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. 

Ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο που ενέχεται να υπάρχει στα ταμιακά διαθέσιμα 

της εταιρίας, η διοίκηση εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη, κατανέμει βάσει ορίων 

τις καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες. Τέλος, πάγια πολιτική της εταιρίας αποτελεί η 

συνεργασία μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθμισης. 

                                                           
38 http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf 

http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf
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4.4.3 Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών 

Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α’ υλών, καθώς 

πραγματοποιεί εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση του κινδύνου 

αυτού αφορά κυρίως την εισαγωγή hardware από χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, ο 

κίνδυνος των διακυμάνσεων των τιμών είναι μικρός διότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των υλικών τέτοιας φύσης είναι μεγάλη. Έτσι λοιπόν, η εταιρία δεν χρειάζεται να 

λάβει σημαντικά μέτρα για την διαχείριση του κινδύνου αυτού. 

4.4.4 Κίνδυνος επιτοκίου 

Εφόσον η εταιρία διατηρεί τραπεζικό δανεισμό, και επιπλέον υπάρχει 

χρηματοοικονομικό κόστος από πρακτορεία εμπορικών απαιτήσεων καθώς και 

κόστος εγγυητικών επιστολών και λοιπών εξόδων τραπεζών, θα υπάρξει επιβάρυνση 

των αποτελεσμάτων της από μία πιθανή αύξηση των επιτοκίων.39 Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στην καθαρή θέση της 

εταιρίας σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, με σταθερές όλες τις άλλες μεταβλητές: 

Πίνακας 7: Μεταβολές κερδών σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων40 

 

4.4.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση της εταιρίας στον εν λόγω κίνδυνο προέρχεται από την προμήθεια 

βασικών Α’ υλών από τρίτες χώρες. Εκτίθεται συνεπώς σε συναλλαγματικό κίνδυνο 

από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Αντίθετα, η εταιρία δεν 

διατηρεί δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός 

κίνδυνος από τα δάνεια. 

Στον παρακάτω πίνακα41 παρουσιάζονται οι μεταβολές στα κέρδη προ φόρων 

σε πιθανές μεταβολές των τιμών συναλλάγματος: 

                                                           
39, 40 http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf 
  

http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf
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Πίνακας 8: Μεταβολές στα κέρδη λόγω συναλλάγματος 

 

Τέλος, ως προς τους κινδύνους λειτουργίας της επιχείρησης, η διοίκηση έχει 

εγκαταστήσει σύστημα εσωτερικού ελέγχου που κρίνεται αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό στον εντοπισμό και την αποκατάσταση δυσλειτουργιών στο πλαίσιο 

των εμπορικών της εργασιών. 

4.5 Συγκριτικές Καταστάσεις 

Οι Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρησιμοποιούνται από τους 

χρήστες για την απλοποίηση της ανάλυσης. Ελάχιστα είναι τα στοιχεία εκείνα των 

οικονομικών καταστάσεων που έχουν μεγάλη σημασία όταν εξετάζονται μόνα τους. 

Σημασία για τους αναλυτές έχει η σχέση ενός στοιχείου με κάποιο άλλο, αλλά και το 

μέγεθος και η κατεύθυνση της μεταβολής διαχρονικά.42 Οι τεχνικές και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

μπορούν  να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: 

 Οριζόντια ανάλυση. 

 Κάθετη ανάλυση. 

Η οριζόντια ανάλυση43 εμπεριέχει  συγκρίσεις και μετρήσεις που βασίζονται σε 

χρηματοοικονομικά δεδομένα δύο ή περισσοτέρων λογιστικών χρήσεων και μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με: 

 Καταστάσεις Τάσης ή Βάσης 100. 

 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους. 

 Ανάλυση Αριθμοδεικτών (Διαχρονική). 

                                                                                                                                                                      
41 http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf 

 
42 Garrison Noreen, 2003, Managerial Accounting, 10th edition, McGraw-Hill  

43 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf
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Αντίθετα, η κάθετη ανάλυση εμπεριέχει συγκρίσεις και μετρήσεις που 

βασίζονται σε χρηματοοικονομικά δεδομένα μιας (τρέχουσας) λογιστικής χρήσης και 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με: 

 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους. 

 Ανάλυση Αριθμοδεικτών (Διαστρωματική). 

4.5.1 Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους αποτελούν μια άλλη μέθοδο ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στις οποίες τα μεμονωμένα στοιχεία της 

εξεταζόμενης κατάστασης εμφανίζονται ως ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους 

της κατάστασης. Επομένως, σε μια κατάσταση κοινού μεγέθους μετατρέπονται τα 

μεγέθη που περιλαμβάνονται σε αυτήν σε ποσοστά είτε του συνόλου του ενεργητικού 

ή των εσόδων, οπότε θεωρούνται τα δύο τελευταία μεγέθη ίσα με 100. 

Στην κατάσταση αυτή δίνεται η δυνατότητα στον αναλυτή να έχει μια πλήρη 

εικόνα της μεταβολής σε ευρώ που πραγματοποιήθηκε από χρονική περίοδο σε 

χρονική περίοδο στα επιμέρους στοιχεία, σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού, το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο των υποχρεώσεων ή το σύνολο των εσόδων. 

Ακόμη η δημιουργία της σχετικής κατάστασης έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία μιας κοινής βάσης σύγκρισης. Επειδή δε το συγκεκριμένο εξεταζόμενο 

στοιχείο εκφράζεται σαν ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους, η συγκεκριμένη 

μέθοδος ονομάζεται κάθετη ανάλυση (vertical analysis) και αποτελεί μια ανάλυση 

της εσωτερικής δομής της εξεταζόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης. 44 

Για να υπολογιστούν τα ποσοστά των στοιχείων της συγκεκριμένης 

κατάστασης, διαιρούνται τα ποσά των στοιχείων με τα αντίστοιχα ποσά των 

συνολικών μεγεθών και κατόπιν τα αποτελέσματα των διαιρέσεων 

πολλαπλασιάζονται με εκατό, δηλαδή υπολογίζονται από την σχέση: 

𝛭έ𝛾휀𝜃𝜊𝜍

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛭έ𝛾휀𝜃𝜊𝜍
 ∗ 100 

                                                           
44 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Οι κοινού μεγέθους χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν τις 

πληροφορίες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως ένα επί τοις εκατό ποσοστό 

ενός άλλου λογαριασμού ή ως μια αναλογία του προηγούμενού τους ισοζυγίου. 

 Κάθετες και Οριζόντιες Κοινού Μεγέθους Καταστάσεις 

Μια κάθετη κοινού μεγέθους χρηματοοικονομική κατάσταση καταγράφει κάθε 

λογαριασμό χρηματοοικονομικής κατάστασης ως ένα επί τοις εκατό ποσοστό του 

ισοζυγίου του μεγαλύτερου λογαριασμού της κατάστασης. 

Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν συγκρίνουμε 

στοιχεία από διαφορετικές εταιρίες. 

Οι οριζόντιες κοινού μεγέθους καταστάσεις μετρούν τις διαχρονικές μεταβολές 

του λογαριασμού. Ο ορισμός μιας περιόδου βάσης για κάθε λογαριασμό, ίσης με 

100%, αποτελεί ένα τρόπο για την μέτρηση αυτών των μεταβολών. Στα διαδεχόμενα 

έτη κάθε στοιχείο καταγράφεται ως επί τοις εκατό ποσοστό αυτής της βάσης. 

Οι κάθετες και οι οριζόντιες καταστάσεις κοινού μεγέθους μετρούν 

διαφορετικές έννοιες και επιπροσθέτως, τα αριθμητικά αποτελέσματα της μιας 

τεχνικής δεν εφαρμόζονται στην άλλη προσέγγιση. 

4.5.2 Καταστάσεις Ποσοστών Τάσης 

Στις καταστάσεις ποσοστών τάσης (trend percentages) ή σειρών δεικτών τάσης 

(index-number trend series) υπολογίζονται οι μεταβολές των επιμέρους στοιχείων των 

συγκριτικών καταστάσεων, όταν η χρονική περίοδος που αναλύεται καλύπτει 

περισσότερες από δύο διαχειριστικές χρήσεις σε σχέση με ένα κοινό έτος βάσης.45 

Συγκεκριμένα οι μεταβολές των επόμενων ετών υπολογίζονται σε σχέση με το έτος 

βάσης που ορίσαμε με τη μορφή της ποσοστιαίας μεταβολής.46 

Συνεπώς, για τον υπολογισμό των ποσοστών τάσης αφού οριστεί το έτος βάσης, 

συγκρίνεται το πόσο του συγκεκριμένου στοιχείου της εξεταζόμενης 

χρηματοοικονομικής κατάστασης του δεδομένου έτους με το αντίστοιχο ποσό του 

                                                           
45 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

46 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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στοιχείου έτους βάσης και το αποτέλεσμα της διαίρεσης πολλαπλασιάζεται με το 

εκατό, δηλαδή: 

𝛭έ𝛾휀𝜃𝜊𝜍𝑡

𝛭έ𝛾휀𝜃𝜊𝜍𝛽ά𝜎𝜂𝜍
∗ 100 

Σημαντικό βήμα κατά την ανάλυση με την μέθοδο των ποσοστών τάσης είναι η 

επιλογή του κατάλληλου έτους βάσης που θα αποτελέσει και το κοινό σημείο 

αναφοράς. 

Η κατάσταση ποσοστών τάσης αποτελεί μια τεχνική οριζόντιας ανάλυσης και 

η παρουσίαση των μεταβολών ανάμεσα στα έτη βοηθάει τον αναλυτή να αποκτήσει 

προοπτική και αίσθηση για τη σπουδαιότητα των μεταβολών που πραγματοποιούνται. 

4.5.3 Ανάλυση Τάσης των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας 

MLS 

Πίνακας 9: Ανάλυση Τάσης της MLS - Ισολογισμός 

Ισολογισμός-Ανάλυση Τάσης 

Οικονομικό 

Έτος 

Έτος Βάσης 

2012 
2013 2014 2015 2016 

Σύνολο 

Ενεργητικού 
100% 121.91% 127.39% 149.28% 188.89% 

Σύνολο 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

100% 144.06% 147.56% 164.71% 219.19% 

Σύνολο μη 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

100% 100.87% 108.23% 134.62% 160.11% 

Σύνολο 

Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

100% 95.75% 95.75% 3479.06% 10527% 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

100% 157.62% 151.52% 163.02% 192.93% 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
100% 110.14% 119.5% 127.82% 135.16% 
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Ενεργητικό 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση τάσης παρατηρείται μια συνεχής αύξηση 

του Πάγιου Ενεργητικού της επιχείρησης, με μεγαλύτερη αυτήν από το 2013 στο 

2014, που επήλθε από αύξηση των ενσώματων παγίων και ειδικότερα από την 

αύξηση του λογαριασμού «Ακινητοποιήσεις υπό εξέλιξη και προκαταβολές».  

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αύξηση του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού κατά το 2ο έτος με σημαντικές αυξήσεις των λογαριασμών, 

«Αποθέματα» και «Διαθέσιμα και Ταμιακά Ισοδύναμα». Κατά το 3ο έτος το 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό παραμένει αρκετά κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου 

έτους, και στη συνέχεια αυξάνεται κατά το 4ο έτος αλλά με μικρότερο ρυθμό από 

αυτό της αύξησης του 2ου. Τελικά κατά το 5ο έτος αυξάνεται σημαντικά και φτάνει να 

βρίσκεται σε επίπεδα παραπάνω από διπλάσια του έτους βάσης (2012). Η μεγάλη 

αυτή αύξηση δικαιολογείται από την αύξηση του λογαριασμού «Ταμιακά Διαθέσιμα 

και Ισοδύναμα», λόγω εισροών από την έκδοση του εταιρικού ομολογιακού δανείου. 

Ανάλογα κινείται και το σύνολο του Ενεργητικού της MLS για αυτή την πενταετία, 

με μικρή αύξηση στο 2ο έτος, σταθερότητα κατά το 3ο και διαδοχικές αυξήσεις στο 4ο 

και 5ο, με σημαντικότερη αυτή του 2016 (5ο έτος). 

Παθητικό και Καθαρή Θέση 

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά τα τρία πρώτα έτη ακολουθούν μια 

σταθερή πορεία με ελάχιστη μείωση τους κατά το 2ο έτος και αποτελούνται στο 

σύνολο τους από Προβλέψεις. Ωστόσο, κατά το 4ο έτος αυξάνονται κατακόρυφα 

καθώς η εταιρία έχει συνάψει μακροπρόθεσμο δάνειο συνόλου 3 εκ. ευρώ με ξένη 

τράπεζα. Αύξηση του επιπέδου 10.526% από το έτος βάσης επέρχεται κατά το 5ο έτος 

καθώς η εταιρία εκδίδει εταιρικό ομόλογο ποσού 7 εκ. ευρώ, με σκοπό την εξωτερική 

χρηματοδότηση της.  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της επιχείρησης παραμένει καθ’ όλη την πενταετία 

σταθερό, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξάνονται με χαμηλό αλλά σταθερό ρυθμό κυρίως 

από αγορά ιδίων μετοχών και την διατήρηση αποθεματικών. Όσον αφορά τις 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, παρατηρείται αύξηση στο 2ο έτος που αντιστρέφεται 

στο 3ο. Η μετέπειτα αύξηση του κατά το 4ο & 5ο έτος προέρχεται κυρίως από αύξηση 
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των οφειλών προς τους προμηθευτές καθώς και του τοκοφόρου βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού της εταιρίας. 

 Συμπερασματικά, η ανάλυση τάσης παρουσιάζει και επεξηγεί την σταθερή 

αλλαγή της χρηματοδοτικής διάρθρωσης της MLS, η οποία κατά το 2012 αποτελείται 

από 75% ίδια κεφάλαια και 25% ξένα, και καταλήγει το 2016 με τη σύναψη των 

δανείων (εταιρικού και τραπεζικού) να είναι 54% ίδια κεφάλαια και 46% ξένα. 

Πίνακας 10: Ανάλυση Τάσης της MLS – Αποτελέσματα Χρήσης 

Αποτελέσματα Χρήσης-Ανάλυση Τάσης 

Οικονομικό 

Έτος 

Έτος Βάσης 

2012 
2013 2014 2015 2016 

Κύκλος Εργασιών 100% 121.63% 192.37% 286.36% 339.59% 

Κόστος 

Πωληθέντων 
100% 121.75% 242.27% 396.25% 457.38% 

Μικτό 

Αποτέλεσμα 
100% 121.50% 140.94% 173.09% 218.17% 

Κέρδη προ Τόκων 

και Φόρων  
100% 202.49% 166.93% 249.04% 288.32% 

Κέρδη μετά 

Φόρων 
100% 124.20% 178.92% 214.49% 235.58% 

 

Αποτελέσματα Χρήσης 

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας αυξάνεται κατά το 2ο έτος με ανάλογη 

αύξηση  του Κόστους Πωληθέντων που οδηγεί σε σχεδόν ίση αύξηση των Μικτών 

Κερδών. Ωστόσο, επειδή ο λογαριασμός «Άλλα Έσοδα» αυξάνεται με μεγαλύτερο 

ρυθμό και τα έξοδα εκτός από τα χρηματοοικονομικά μειώνονται, τα Κέρδη προ 

Τόκων και Φόρων διπλασιάζονται.  

Τα Καθαρά Κέρδη όμως δεν αυξάνονται ανάλογα, καθώς η σημαντική αύξηση 

στα χρηματοοικονομικά έξοδα και η μείωση στις αποσβέσεις (αναλογικά πολύ 

σημαντικό μέγεθος) διατηρούν την αύξηση σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Για τα 
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επόμενα 2 χρόνια (3ο & 4ο) τα καθαρά κέρδη αυξάνονται αισθητά. Αυτή η αύξηση 

οφείλεται όχι τόσο στην αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων (αυξάνεται και το κόστος 

πωλήσεων με μεγαλύτερο ρυθμό), αλλά για το 3ο έτος στην σημαντική μείωση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων και την επιστροφή φόρου, και για το 4ο έτος κυρίως 

στην αξιοπρόσεκτη μείωση των αποσβέσεων.  

Κατά το 5ο και τελευταίο έτος σημειώνονται οι μεγαλύτερες απόλυτες τιμές του 

κύκλου εργασιών και του κόστους πωληθέντων. Τα μικτά αποτελέσματα 

διπλασιάζονται σε σχέση με το έτος βάσης, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων 

σχεδόν τριπλασιάζονται. Επιπρόσθετα, παρατηρείται θεαματική αύξηση στον 

λογαριασμό «Άλλα Έσοδα».  

Ωστόσο, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στα έξοδα λειτουργίας διάθεσης, 

έρευνας & ανάπτυξης και κυρίως στα χρηματοοικονομικά (αποπληρωμή 

μακροπρόθεσμου δανείου). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των 

αποσβέσεων, οδηγεί σε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των καθαρών κερδών σε 

σχέση με τον ρυθμό των προηγούμενων δύο ετών, όπου και παρουσίασε τις 

μεγαλύτερες τιμές του.  

Συνολικά, η διοίκηση της εταιρίας έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να 

αυξάνει συνεχώς τα έσοδα της και, με την σωστή διαχείριση των πόρων της, να 

πετυχαίνει συνεχείς και σταθερές αυξήσεις στο επίπεδο των καθαρών κερδών. 

Ωστόσο, σημαντικό είναι το γεγονός ότι το περιθώριο κέρδους της επιχείρησης 

μειώνεται κατά την διάρκεια της πενταετίας. 
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4.5.4 Ανάλυση Κοινού Μεγέθους των Οικονομικών Καταστάσεων 

της εταιρίας MLS 

Πίνακας 11: Ανάλυση Κοινού Μεγέθους της MLS - Ισολογισμός  

Ισολογισμός-Ανάλυση Κοινού Μεγέθους 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 

Σύνολο 

Ενεργητικού 
100% 100% 100% 100% 100% 

Σύνολο 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

48.71% 57.57% 56.42% 53.75% 56.53% 

Σύνολο μη 

Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 

51.29% 42.43% 43.58% 46.25% 43.47% 

Σύνολο 

Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

0.38% 0.30% 0.28% 8.82% 21.10% 

Σύνολο 

Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 

24.91% 32.21% 29.63% 27.20% 25.44% 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 
74.71% 67.50% 70.09% 63.97% 53.46% 

 

Ενεργητικό 

Σύμφωνα με την ανάλυση κοινού μεγέθους, η διοίκηση της εταιρίας έχει 

επιλέξει μια κυρίως σταθερή πολιτική όσον αφορά την σύσταση του ενεργητικού της 

εταιρίας.  

Καθ’ όλη την πενταετία παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις του Πάγιου 

Ενεργητικού και ανάλογες αυξήσεις και μειώσεις του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 

Στο 1ο έτος οι σταθμίσεις τους είναι σχεδόν ίδιες (51% & 49%), ενώ για τα υπόλοιπα  

τέσσερα χρόνια αυξομειώνονται και καταλήγουν σε ποσοστά 43% για τα πάγια και 

57% για τα κυκλοφορούντα στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρία 

δεν είναι εφικτό να χαρακτηριστεί ως εντάσεως παγίων αλλά ούτε και ως εντάσεως 
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κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, καθώς η διοίκηση έχει επιλέξει ένα 

υβριδικό μοντέλο δραστηριότητας. Σταθερά ωστόσο, τα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πάγιου αλλά και του συνόλου του ενεργητικού, 

με ποσοστά που κυμαίνονται από 79-88% και 34-45% αντίστοιχα. Αυτό το γεγονός 

φυσικά δικαιολογείται καθώς η MLS είναι εταιρία λογισμικού και συμπεριλαμβάνει 

στα πάγια της και τα έξοδα για Έρευνα και Ανάπτυξη.  

Σημαντικότερα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποτελούν οι 

απαιτήσεις από πελάτες και τα αποθέματα. Αξιοσημείωτο κρίνεται να σχολιαστεί η 

σημαντική αύξηση των διαθεσίμων κατά το 5ο έτος, κατά το οποίο το ποσοστό τους 

σε σχέση με το Ενεργητικό ξεπερνά το 20%, ενώ κατά μέσο όρο τα προηγούμενα έτη 

δεν ξεπερνούσε το 9%. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχει εισροή μετρητών από την 

έκδοση του 1ου εταιρικού ομολόγου της εταιρίας. Πιθανότατα, τα επόμενα χρόνια το 

ποσοστό αυτό θα μειωθεί προς τα συνηθισμένα επίπεδα των προηγούμενων ετών. 

Παθητικό και Καθαρή Θέση 

Ως προς το Παθητικό και τις πηγές χρηματοδότησης, παρατηρείται ότι τα ίδια 

κεφάλαια αποτελούν την κύρια πηγή, ακολουθούμενα από τον βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις για τα τρία πρώτα χρόνια συνιστούν 

μηδαμινό ποσοστό επί του συνόλου, αποτελούμενες αποκλειστικά από προβλέψεις 

της εταιρίας. Κατά το 4ο έτος αυξάνονται περίπου στο 9% με την σύναψη 

μακροπρόθεσμου δανείου της εταιρίας με ξένη τράπεζα. Ωστόσο, η σημαντικότερη 

αύξηση σημειώνεται το 5ο έτος με την έκδοση του ομολογιακού δανείου όπου και το 

ποσοστό φτάνει πλέον στο 21% της συνολικής χρηματοδότησης. Ανάλογα, κατά το 

4ο & 5ο έτος, διαπιστώνεται μείωση των ιδίων κεφαλαίων που οδηγεί τελικά σε 

αύξηση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης από 25% που ήταν το 2012 (1ο έτος) σε 

46% το 2016 (5ο έτος).  

Επίσης για τους σκοπούς της αποτίμησης, που θα πραγματοποιηθεί παρακάτω 

στην εργασία, αξίζει να σχολιαστεί ότι αυτή η αύξηση των ξένων κεφαλαίων 

φαντάζει φυσιολογική, καθώς η εταιρία περνά από την περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

στην περίοδο σταθερής, και αποκτά χαρακτηριστικά παρόμοιων εταιριών (στην 

περίπτωση μας υψηλότερο δείκτη δανειακής επιβάρυνσης). 
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Πίνακας 12:Ανάλυση Κοινού Μεγέθους της MLS - Αποτελέσματα Χρήσης 

Αποτελέσματα Χρήσης-Ανάλυση Κοινού Μεγέθους 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 

Κύκλος Εργασιών 100% 100% 100% 100% 100% 

Κόστος 

Πωληθέντων 
50,76% 50,81% 63,92% 70,24% 68,36% 

Μικτό 

Αποτέλεσμα 
49,24% 49,19% 36,08% 29,76% 31,64% 

Κέρδη προ Τόκων 

και Φόρων 

(EBIT) 

16,18% 26,94% 14,04% 14,07% 13,74% 

Κέρδη μετά 

Φόρων 
12,61% 12,88% 11,73% 9,45% 8,75% 

 

Αποτελέσματα Χρήσης 

Τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) καθώς και τα Καθαρά Κέρδη 

ακολουθούν διαχρονικά σχεδόν ίδια πορεία, με διαφορετικές ωστόσο διακυμάνσεις. 

Τα κέρδη προ φόρων αυξάνονται από το 1ο στο 2ο έτος σημαντικά, λαμβάνοντας 

ποσοστό 27% του κύκλου εργασιών. Μετά το 2ο έτος ακολουθούν πτωτική πορεία 

καταλήγοντας στο χαμηλότερο ποσοστό τους κατά το 5ο έτος, με τιμή 13,74% (πιο 

κοντά στον μέσο όρο της πενταετίας˗17%). Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη 

αυξάνονται ελάχιστα κατά το 2ο έτος, λόγω κυρίως της αύξησης των 

χρηματοοικονομικών εξόδων, τα οποία σχεδόν τετραπλασιάζονται ως ποσοστό επί 

των εσόδων. Μετά το 2ο έτος, σημειώνονται σταθερές μειώσεις στα καθαρά κέρδη 

έως και το 5ο έτος, κατά το οποίο αποτελούν μόλις το 8,75%  του κύκλου εργασιών. 

Ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα κρίνεται η συνεχής αύξηση του κόστους των πωλήσεων, 

η οποία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση στα έσοδα.  

Το Κόστος Πωλήσεων παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του κατά το 4ο έτος, 

όπου λαμβάνει ποσοστό λίγο παραπάνω από το 70% του κύκλου εργασιών, 
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δημιουργώντας ένα μικτό κέρδος για την επιχείρηση 30%. Ανατρέχοντας στις 

επεξηγήσεις των λογαριασμών στην ετήσια έκθεση του 2015, εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι αυτή η αύξηση προέρχεται από σημαντική αύξηση στο κόστος των 

υλικών.  

Γενικά, συνάγεται ότι ενώ τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη ως απόλυτος αριθμός 

αυξάνονται σημαντικά κάθε έτος, η επιχείρηση δεν έχει καταφέρει να αυξήσει το 

ποσοστό των καθαρών κερδών επί του συνόλου του κύκλου εργασιών (καθαρό 

περιθώριο κέρδους). 

4.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Η ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών είναι χρήσιμη στην 

αξιολόγηση και στην εκτίμηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης, 

καθώς είναι δυνατόν να συνοψίσει με μια κατάλληλη διαδικασία έναν σημαντικό 

αριθμό χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  

Αξιοσημείωτο σύμφωνα με τους Λαζαρίδη-Παπαδόπουλο είναι ότι, ενώ στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη των 

παρεχόμενων πληροφοριών τα οποία είναι δυνατόν να μεταβάλλονται, οι σχέσεις 

στους χρησιμοποιούμενους αριθμοδείκτες παραμένουν τις περισσότερες φορές 

λιγότερο ή περισσότερο σταθερές.47 

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να διαπιστώνονται οι ενδεχόμενες 

μεταβολές στις συνθήκες της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης, οι 

οποίες και είναι δυνατόν να αναλυθούν περαιτέρω. 

Η ανάλυση με τη μέθοδο των χρηματοοικονομικών δεικτών εξετάζει τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης με έναν συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή 

με τη μορφή λόγων. 

Οι αριθμοδείκτες βοηθούν τον αναλυτή-επενδυτή με την χρήση των παρακάτω 

δύο αναλύσεων48: 

                                                           
47 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

48 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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 Διαχρονική Ανάλυση: Είναι η ανάλυση που συγκρίνει τα σημερινά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης με αυτά του παρελθόντος της 

ίδιας επιχείρησης ή ακόμα και με τα προβλεπόμενα στο μέλλον. 

 Διαστρωματική Ανάλυση: Είναι η ανάλυση που συγκρίνει τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης με τα αντίστοιχα ομοειδών 

επιχειρήσεων ή με τη μέση τιμή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται 

κατά την ίδια χρονική περίοδο.  

Με τη χρήση της διαχρονικής ανάλυσης, ο επενδυτής εξετάζει εάν η 

χρηματοοικονομική κατάσταση και απόδοση της εξεταζόμενης επιχείρησης έχει 

βελτιωθεί ή αντίθετα επιδεινωθεί κατά την πάροδο της εξεταζόμενης χρονικής 

περιόδου. Με την χρήση δε της διαστρωματικής ανάλυσης, ο αναλυτής παρατηρεί την 

σχετική χρηματοοικονομική κατάσταση και απόδοση της επιχείρησης. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, κατά τους Βασιλείου-Ηρειώτη, η ανάλυση 

χρηματοοικονομικών δεικτών εξετάζει τη σχέση μεταξύ ποικίλων μεγεθών, κυρίως 

προερχόμενα από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης, με σκοπό τον 

υπολογισμό της προηγούμενης-παρελθοντικής, τρέχουσας και μελλοντικής 

χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας επιχείρησης. Οι παραπάνω 

σχέσεις μπορούν να μετρηθούν με τέσσερις κατηγορίες ανάλυσης49:  

1. Ανάλυση της Ρευστότητας: Μετρά την επάρκεια των πηγών μετρητών μιας 

επιχείρησης για να αντιμετωπίσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της σε 

μετρητά. 

2. Ανάλυση της Δραστηριότητας: Αξιολογεί το επίπεδο των εκροών που 

δημιουργήθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία που απασχολήθηκαν από την 

επιχείρηση. 

3. Ανάλυση Χρέους ή Μόχλευσης: Εξετάζει την κεφαλαιακή δομή της 

επιχείρησης σε όρους σύνδεσης των χρηματοοικονομικών πηγών της καθώς 

και την ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί το μακροπρόθεσμο δανεισμό 

της και τις επενδυτικές υποχρεώσεις της. 

4. Ανάλυση Αποδοτικότητας ή Απόδοσης: Μετρά το καθαρό εισόδημα μιας 

επιχείρησης που έχει σχέση με τα έσοδα  και το κεφάλαιο της. 

                                                           
49 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 



45 
 

Οι στόχοι της Ανάλυσης Αριθμοδεικτών είναι βασικά η διευκόλυνση της 

ερμηνείας των χρηματοοικονομικών δεδομένων και η προσεκτική ανάλυση τους 

οδηγεί στον εντοπισμό της πραγματικής αξίας ενός χρεογράφου ή μιας αξίας ή μιας 

επιχείρησης. Στα πλαίσια μιας αποτελεσματικής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, η 

ανάλυση των αριθμοδεικτών είναι χρήσιμη για μερικές επιχειρησιακές συναλλαγές σε 

αγορές που είναι δυνατόν να μην είναι αποτελεσματικές. Ακόμη, οι αριθμοδείκτες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από την ανάγκη παροχής 

πληροφόρησης αλλά και για σκοπούς εκτός της επιχείρησης. 

Οι χρήση των αριθμοδεικτών για την χρηματοοικονομική ανάλυση μιας 

επιχείρησης μπορεί να προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για την λειτουργία και 

την αποδοτικότητα της. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή και κριτική 

σκέψη καθώς εμπεριέχει ορισμένους περιορισμούς.50 Παρακάτω παραθέτονται οι 

σημαντικότεροι:  

 Οι ακολουθούμενες λογιστικές μέθοδοι διαφέρουν από επιχείρηση σε 

επιχείρηση και πιθανότατα να οδηγήσουν σε διαφορετικούς υπολογισμούς 

δεικτών. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να ταξινομήσουμε μια επιχείρηση σε 

μόνο ένα συγκεκριμένο κλάδο, λόγω της παραγωγής πολλών διαφορετικών 

προϊόντων. 

 Η χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών μπορεί να μην επιφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα σε εταιρίες οι οποίες παρουσιάζουν εποχικές 

διακυμάνσεις, καθώς υπολογίζονται κυρίως σε ετήσια βάση.  

 Η δείκτες δεν παρουσιάζουν την ποιότητα των στοιχείων. 

 Πολύ υψηλές ή χαμηλές αντίστοιχα τιμές ορισμένων δεικτών μπορεί να 

δυσχεραίνουν την ερμηνεία τους από τον επενδυτή.  

 Αρκετές φορές συναντάμε το φαινόμενο που ονομάζεται «στόλισμα βιτρίνας» 

(window dressing), δηλαδή την ωραιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων 

μέσω διάφορων τρόπων, η οποία επηρεάζει φυσικά και τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες προς το καλύτερο.  

                                                           
50Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili  
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Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί μια διαχρονική ανάλυση 

αριθμοδεικτών της εταιρίας MLS Innovation, για την χρονική περίοδο 2012-2016. Η 

ανάλυση αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση της πορείας της επιχείρησης στην 

πάροδο του χρόνου και μετέπειτα θα αποτελέσει πληροφοριακό υπόβαθρο για την 

αποτίμηση της εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας. 

4.6.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Η ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώνει τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται οφειλόμενες. Επομένως, η 

ρευστότητα είναι η ικανότητα της μετατροπής περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά ή 

απόκτησης μετρητών.  

Η τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης είναι ισχυρή αν αυτή είναι 

σε θέση να51: 

1. Ικανοποιεί τις αξιώσεις των βραχυπρόθεσμων πιστωτών. 

2. Διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική διαβάθμιση από μέρους τρίτων. 

3. Έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις 

τόκων και την καταβολή των μερισμάτων. 

4. Διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης. 

Το ποσοστό ρευστότητας ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μια συνάρτηση της 

ταχύτητας με την οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα ή ισοδύναμο χρήματος, χωρίς 

όμως η μετατροπή να επιφέρει μείωση στην αξία του. 

Μια αποτελεσματική διοίκηση ρευστότητας σε μια επιχείρηση συνίσταται στην 

αποτελεσματική συσχέτιση των υποχρεώσεων της με τη διάρκεια ζωής των 

περιουσιακών της στοιχείων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία πληρωμής των 

προμηθευτών και δανειστών της.52 

                                                           
51Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

52 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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4.6.1.1 Κεφάλαιο Κίνησης 

Το Κεφάλαιο Κίνησης53 αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέτρηση της 

ρευστότητας. Είναι το απαραίτητο κεφάλαιο για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 

της επιχείρησης. Στη χρηματοοικονομική επιστήμη χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης, ο οποίος ορίζεται σαν τη διαφορά μεταξύ του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή: 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης =  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Φανερώνει το βαθμό της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες συναλλαγές και υποχρεώσεις της. Καθώς επίσης αποδεικνύει τη 

δυνατότητα της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης στο μέλλον και αποτελεί το 

περιθώριο ασφαλείας των βραχυπρόθεσμων πιστωτών, ουσιαστικά είναι ένας δείκτης 

οικονομικής ευρωστίας. 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι θετικό, αρνητικό ή να ισούται με 

το μηδέν. Όταν είναι θετικό, η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα κάλυψης 

των τρεχουσών αναγκών της.  Το αντίθετο ισχύει όταν είναι αρνητικό με κίνδυνο η 

επιχείρηση να κηρυχθεί σε πτώχευση. Τέλος, όταν είναι μηδέν, η επιχείρηση 

χρηματοδοτεί τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποκλειστικά με 

βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια.  

 

Πίνακας 13: Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης της MLS 

Καθαρό 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

2012 2013 2014 2015 2016 

5.630.011 7.311.942 8.073.314 9.372.201 13.888.317 

 

                                                           
53 Αρσένιος Π., Καλδής Π.,2008 .Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, 1η έκδοση, Πατάκης 
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Διάγραμμα 6: Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης της MLS 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται ότι η πορεία του καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης είναι συνεχώς ανοδική με μία ιδιαίτερη αύξηση 

το έτος 2016, λόγω της ασυνήθους αύξησης των διαθεσίμων που προήλθε από την 

έκδοση του εταιρικού ομολόγου. Το κεφάλαιο κίνησης βρίσκεται σταθερά σε θετικά 

επίπεδα, γεγονός που δηλώνει ότι η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

κάλυψης των τρεχουσών αναγκών της και οι βραχυπρόθεσμοι δανειστές της έχουν 

ένα αρκετά υψηλό περιθώριο ασφαλείας. 

4.6.1.2 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφοριακής ρευστότητας αποτελεί μια ουσιαστική και 

χρήσιμη μέτρηση της ρευστότητας και του βραχυπρόθεσμου αξιόχρεου.54 Ισούται με 

το κλάσμα της διαίρεσης του κυκλοφορούντος ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις: 

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = 
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

όπου, ΚΠΣ = Αποθέματα + Εισπρακτέοι Λογαριασμοί + Μετρητά + Ισοδύναμα 

Μετρητών 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  = οι υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στην επόμενη του 

ισολογισμού χρήση (π.χ. προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα, κλπ.) 

                                                           
54 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει σε τι βαθμό τα 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία (ΚΠΣ) της επιχείρησης καλύπτουν τις 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις της. Επιπρόσθετα, προσδιορίζει το περιθώριο ασφάλειας 

και μετρά το περίσσευμα ρευστών κεφαλαίων πάνω σε τρέχουσες υποχρεώσεις. 

 Μια υψηλή τιμή του δείκτη, δείχνει υψηλή ρευστότητα για την επιχείρηση. 

Ένας δείκτης μεγαλύτερος του 2 θεωρείται γενικά καλή ένδειξη. Ωστόσο, είναι 

δυνατό μια υψηλή τιμή να συνοδεύεται από αδυναμία αντιμετώπισης των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων εξαιτίας της μορφής των κυκλοφοριακών περιουσιακών 

στοιχείων.55  

Επίσης, μια πολύ μεγάλη τιμή αυτού του δείκτη πιθανόν να σημαίνει ότι η 

επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις χρηματοδοτικές της δυνατότητες, με 

συνέπεια να μην εξαπλώνεται (μεγεθύνεται) στην αγορά της όσο θα μπορούσε. Τέλος 

ένας υπερβολικά μεγάλος δείκτης μπορεί να σημαίνει αδυναμία είσπραξης των 

απαιτήσεων της καθώς και ύπαρξη απαξιωμένων ή κατεστραμμένων αποθεμάτων. 

Ανάλυση στοιχείων Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται εκτός από τα μετρητά και άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία λογικά προσδοκάται να ρευστοποιηθούν σε μετρητά 

ή να πωληθούν ή να καταναλωθούν κατά την διάρκεια του κανονικού λειτουργικού 

κύκλου της επιχείρησης ή κατά την διάρκεια ενός έτους αν ο λειτουργικός κύκλος 

είναι μικρότερος από ένα έτος. Όπως: 

 Τα αποθέματα, τα οποία επηρεάζονται από το ύψος των πωλήσεων και τις 

αναμενόμενες πωλήσεις.  

 Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί, που το ύψος τους, το σχετικό με τις πωλήσεις 

προσδιορίζεται από τους όρους του εμπορίου και την πιστωτική πολιτική. 

 Τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, τα οποία αποτελούν ένα απόθεμα 

προληπτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση βραχυχρόνιων διαταραχών, 

όπως  π.χ. πλημμύρα των αποθεμάτων της αποθήκης. 

                                                           
55 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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Πίνακας 14: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας της MLS 

Αριθμοδείκτης 

Κυκλοφοριακής 

Ρευστότητας 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.96 1.79 1.90 1.98 2.22 

 

 

Διάγραμμα 7: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας της MLS 

Παρατηρείται ότι, κατά την πενταετία 2012-2016, ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας της εταιρίας κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όντας κοντά στην 

τιμή δύο (2) που τέθηκε προηγουμένως ως μια καλή ένδειξη ρευστότητας για την 

επιχείρηση. Η υψηλότερη ρευστότητα της πενταετίας παρατηρείται το 2016 με τιμή 

2,22, λόγω σημαντικής εισροής διαθεσίμων από την έκδοση του εταιρικού ομολόγου 

της εταιρίας. Παρά την γενικά δυσχερή οικονομική κατάσταση, ο δείκτης 

ρευστότητας της MLS ακολουθεί, μετά από μία πτώση κατά το 2013, ανοδική πορεία 

μέχρι το 2016, γεγονός που δηλώνει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

διοίκησης ως προς θέματα ρευστότητας, καθώς και τη βελτίωση του περιθωρίου 

ασφαλείας.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η επιχείρηση είναι ικανή να 

εκπληρώνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσω της αποτελεσματικής 

συσχέτισης των υποχρεώσεων της, με τη διάρκεια ζωής των περιουσιακών της 

στοιχείων, και έτσι να ικανοποιεί τις αξιώσεις των προμηθευτών και δανειστών της. 
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4.6.1.3 Αριθμοδείκτης Άμεσης ή Ταμειακής Ρευστότητας 

Για έναν περισσότερο αυστηρό έλεγχο της ρευστότητας χρησιμοποιείται ο 

αριθμοδείκτης της άμεσης ή ταμιακής ρευστότητας (acid-test or quick ratio).56 Ο 

αριθμοδείκτης αυτός περιέχει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περισσότερο 

γρήγορα μετατρέπονται σε μετρητά και υπολογίζεται από την σχέση: 

Άμεση Ρευστότητα = 
𝛫.𝛱.𝛴.− 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼57

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

Για να θεωρηθεί ο δείκτης αυτός ικανοποιητικός, θα πρέπει η τιμή του να είναι 

μεγαλύτερη της μονάδας.58 Ένας δείκτης άμεσης ρευστότητας μεγαλύτερος του 1,5 

θεωρείται καλή ένδειξη για τη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενός δείκτη 

αρκετά μικρότερου της μονάδας η επιχείρηση μπορεί να μην μπορέσει να 

ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Όσο μικρότερος είναι ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο περισσότερο η επιχείρηση εκτίθεται στον 

παραπάνω κίνδυνο.  

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας προσδιορίζει το πόσο ευπρόσβλητη (vulnerable) 

είναι μια επιχείρηση σε μια πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος στο 

οποίο λειτουργεί. 

Ωστόσο, η ύπαρξη μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπρακτέων μπορεί να 

δικαιολογήσει έναν χαμηλό δείκτη άμεσης ρευστότητας σε υγιείς οικονομικές 

μονάδες. Για τον λόγο αυτό, θα ήταν συνετό σε περίπτωση ύπαρξης δείκτη άμεσης 

ρευστότητας πολύ μικρότερου της μονάδας να εξεταστεί και ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπρακτέων.59 

                                                           
56 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

57 Τα αποθέματα αποτελούν συνήθως το λιγότερο βραχυπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο και δεν 

περιλαμβάνονται στον αριθμοδείκτη της άμεσης ρευστότητας. 

 
58 Ευθύμογλου Πρόδρομος, 2009, Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Πειραιάς 

 
59 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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Πίνακας 15: Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας της MLS 

Άμεση ή 

Ταμιακή 

Ρευστότητα 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.47 1.28 1.18 1.29 1.52 

 

 

Διάγραμμα 8: Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας της MLS 

Ο Δείκτης Άμεσης ή Ειδικής Ρευστότητας βρίσκεται σταθερά πάνω από την 

μονάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, γεγονός που δηλώνει ότι η επιχείρηση μπορεί 

πιθανότατα να ικανοποιήσει μια ξαφνική απαίτηση καταβολής μετρητών. Ο δείκτης 

όπως είναι φυσικό κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του γενικού δείκτη 

ρευστότητας, καθώς αποτελεί και ένα πιο αυστηρό τεστ για την επιχείρηση· ωστόσο 

παρουσιάζει παρόμοιες διακυμάνσεις.  

Διαπιστώνεται μια σχετικά σημαντική μείωση της τιμής του από το 2012 στο 

2013, καθώς παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων ακολουθούμενη από 

μια ανάλογη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ωστόσο, συμβαδίζοντας 

με τον δείκτη γενικής ρευστότητας μετά το 2014, οι τιμές του δείκτη αυξάνονται, 

ξεπερνώντας το 2016 το φράγμα του 1,5 με τιμή 1,52.  

Οι Δείκτες Ρευστότητας χρησιμοποιούνται ευρύτατα, εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για κάθε βραχυπρόθεσμο πιστωτή της επιχείρησης. 

Σημαντικό ωστόσο κρίνεται να αναφερθεί ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν υψηλή 
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μεταβλητότητα, διότι ο υπολογισμός τους βασίζεται σε στοιχεία βραχείας διάρκειας. 

Ακόμη, οι δείκτες μπορεί να εμφανίζουν τη ρευστότητα μιας επιχείρησης καλύτερη 

σε σχέση με την πραγματική της κατάσταση.60 Αυτό μπορεί να συμβεί καθώς οι 

ισολογισμοί καταρτίζονται συνήθως όταν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι 

μειωμένη, γεγονός που σημαίνει χαμηλές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και συνεπώς 

υψηλά υπόλοιπα μετρητών.  

Τέλος οι δείκτες παρέχουν μια στατική εικόνα της ρευστότητας αφού δεν 

λαμβάνουν υπόψη τη σύνθεση και την ποιότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, 

τις λήξεις των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

κυκλοφορούντων στοιχείων ανά κατηγορία. 

4.6.2 Αριθμοδείκτες Απόδοσης ή Αποδοτικότητας 

Για τον υπολογισμό της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, θα πρέπει αυτή να  

μελετηθεί μόνο σε σχέση με τα επενδυθέντα κεφάλαια. Σε περίπτωση που δεν 

επενδυθούν καθόλου κεφάλαια, δεν τίθεται φυσικά και το θέμα της αποδοτικότητας. 

Οι αποφάσεις και οι διάφορες πολιτικές που ακολουθεί η διοίκηση της επιχείρησης 

είναι τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της. Οι δείκτες 

απόδοσης χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί: 

 Πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση. 

 Κατά πόσο είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη 

επενδυθέντων κεφαλαίων. 

Συνεπώς, οι Δείκτες Αποδοτικότητας παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα 

της διοίκησης μιας επιχείρησης στο να δημιουργεί κέρδη από τις πωλήσεις και τις 

επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει.61 

                                                           
60 Αρτίκης Γεώργιος, 2003, Χρηματοοικονομική διοίκηση : Ανάλυση και προγραμματισμός, Interbooks 

61 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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4.6.2.1 Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους ή Μικτό Περιθώριο 

Κέρδους 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους (gross profit margin) δείχνει το ποσοστό των 

εσόδων που απομένει στην εταιρία αφού έχει πληρώσει το κόστος των προϊόντων και 

υπολογίζεται ως εξής: 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους = 
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 − 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

όπου, Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων = Μικτό κέρδος 

Ο δείκτης αυτός αντανακλά:  

1. Την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης. 

2. Την ικανότητα της διοίκησης να ελαχιστοποιεί το κόστος των πωλήσεων 

της. 

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους δείχνει την απόδοση που λαμβάνει η επιχείρηση 

για κάθε ευρώ πωλήσεων. Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη αυτού είναι επιθυμητές. 

Διαχρονικά μια ανοδική πορεία του δείκτη σημαίνει συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό 

μικτού κέρδους και πιθανότατα υψηλότερα μικτά κέρδη. Σε σχέση με τον κλάδο 

δραστηριοποίησης, μια τιμή μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου, μπορεί να οφείλεται 

στην ικανότητα παραγωγής με μικρότερο κόστος και καλύτερη τιμολογιακή πολιτική. 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε τιμές του δείκτη που ξεπερνούν κατά 

πολύ τον μέσο όρο του κλάδου, καθώς μπορεί να οφείλονται στην τιμολογιακή 

πολιτική της επιχείρησης, δηλαδή στην υιοθέτηση πολύ υψηλών τιμών σε σχέση με 

αυτές του κλάδου.62 

Πίνακας 16: Μικτό Περιθώριο Κέρδους της MLS 

Μικτό 

Περιθώριο 

Κέρδους 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.49 0.49 0.36 0.30 0.32 

 

                                                           
62 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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Διάγραμμα 9: Μικτό Περιθώριο Κέρδους της MLS 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης για την πενταετία 2012-

2016 κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Για τις χρονιές 2012-2013, ο δείκτης παίρνει τιμή 

0,49, που σημαίνει ότι το Κόστος Πωληθέντων της εταιρίας είναι ελάχιστα 

μεγαλύτερο από το ήμισυ των πωλήσεων. Μετά το 2013, η τιμή του δείκτη πέφτει σε 

πιο φυσιολογικά επίπεδα για την αγορά, αν και παραμένει αρκετά υψηλή. Αυτό 

συμβαίνει καθώς μετά το 2013, ενώ οι πωλήσεις αυξάνονται διαρκώς, το κόστος 

πωληθέντων αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. Τέλος παρατηρείται μια αύξηση του 

δείκτη κατά το 2016, κατά το οποίο παίρνει την τιμή 0,36.  

Γενικά, διαπιστώνεται ότι κατά την τελευταία πενταετία η MLS αυξάνει 

διαρκώς με διάφορους τρόπους και στρατηγικές τα έσοδα από τις πωλήσεις της και 

δείχνει ότι κυριαρχεί στην αγορά λογισμικού στην Ελλάδα, πετυχαίνοντας αρκετά 

υψηλά επίπεδα μικτού περιθωρίου κέρδους. 

4.6.2.2 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους ή Καθαρό Περιθώριο 

Κέρδους 

Ο Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως 

ποσοστό των πωλήσεων και υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 

Αντανακλά, όπως και το μικτό περιθώριο κέρδους, την τιμολογιακή πολιτική 

της επιχείρησης και επιπροσθέτως την ικανότητα της διοίκησης να ελέγχει τα 
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λειτουργικά και χρηματοοικονομικά της έξοδα (χρεωστικούς τόκους), καθώς και τους 

φόρους της.63 Μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων με βάση τα καθαρά κέρδη 

και συνεπώς όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 

Καθώς το ύψος του περιθωρίου εξαρτάται από τη στρατηγική που ακολουθεί η 

επιχείρηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και το είδος που προσφέρει, τα 

περιθώρια καθαρού κέρδους ποικίλλουν από κλάδο σε κλάδο, αλλά και από 

επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου κλάδου. 

Πίνακας 17: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους της MLS 

Καθαρό 

Περιθώριο 

Κέρδους 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.13 0.13 0.12 0.09 0.09 

 

 

Διάγραμμα 10: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους της MLS 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρείται ότι το Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

της επιχείρησης ακολουθεί μια πτωτική πορεία από το 2012 μέχρι το 2016. Η 

μεγαλύτερη τιμή του δείκτη είναι το 0,13 στα έτη 2012-2013, γεγονός που σημαίνει 

ότι για τις χρονιές αυτές για κάθε 1 ευρώ πωλήσεων, η εταιρία έβαζε στο ταμείο της 

καθαρά 13 λεπτά. Με την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων, διαπιστώνεται ότι 

                                                           
63 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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η μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους τα δύο τελευταία έτη ακολουθεί την 

μείωση του δείκτη μικτού περιθωρίου. 

Για να έχει ο αναλυτής μια καθαρή εικόνα των λειτουργιών της επιχείρησης 

μπορεί να εξετάσει συνδυαστικά τους παραπάνω δύο δείκτες.64 Αν π.χ. το μικτό 

περιθώριο κέρδους παραμένει ουσιαστικά  αμετάβλητο επί σειρά ετών ενώ το καθαρό 

περιθώριο μειώνεται, ο αναλυτής βγάζει το συμπέρασμα ότι η αιτία είναι η 

μεγαλύτερη αύξηση εξόδων, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

πωληθέντων, με ρυθμό μεγαλύτερο από την αύξηση των πωλήσεων.  

4.6.2.3 Δείκτης Απόδοσης επί της Επένδυσης ή Ενεργητικού 

Ο Δείκτης ROI ή ROA, εκφράζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών προς το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων: 

ROI ή ROA = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛱 𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒 ί𝜔𝜈
 

Ο δείκτης αυτός μετρά την απόδοση όλων των επενδυμένων κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητα της να αξιοποιεί τους πόρους της για την 

δημιουργία καθαρών κερδών.65Δύο είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση 

του ενεργητικού μιας επιχείρησης66: 

1. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού. 

2. Το καθαρό περιθώριο κέρδους. 

Η συσχέτιση αυτή φανερώνεται με την παρακάτω παραλλαγή του δείκτη: 

ROA = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 * 

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

ROA = Καθαρό Περιθώριο Κέρδους * Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

                                                           
64 Αρτίκης Γεώργιος, 2003, Χρηματοοικονομική διοίκηση : Ανάλυση και προγραμματισμός, Interbooks 

65 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 

 
66 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Πίνακας 18: Δείκτης ROA της MLS 

ROI ή ROA 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.040 0.041 0.056 0.057 0.050 

 

 

Διάγραμμα 11: Δείκτης ROA της MLS 

 

Παρατηρείται ότι ο δείκτης ROA της επιχείρησης κυμαίνεται σε χαμηλά 

επίπεδα καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας 2012-2016, ακολουθώντας ωστόσο μια 

σταθερή ανοδική πορεία μέχρι το 2016 κατά το οποίο μειώνεται ελάχιστα. 

Ωστόσο, για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του δείκτη, θα πρέπει όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω να πραγματοποιηθεί ανάλυση των δύο παραγόντων που 

τον επηρεάζουν. Παρακάτω ακολουθεί ένα διάγραμμα που συγκρίνει τον δείκτη με το 

καθαρό περιθώριο κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού. 
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Διάγραμμα 12: Σύγκριση Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού, Καθαρού  Περιθωρίου 

Κέρδους & ROA της MLS 

Διαπιστώνεται ότι  ο δείκτης ακολουθεί πορεία παρόμοια με τη συνιστώσα των 

άλλων δύο δεικτών. Ενώ, το καθαρό περιθώριο κέρδους μειώνεται με έναν μικρό 

ρυθμό κατά το πέρας της πενταετίας, η σημαντική αύξηση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού είναι ικανή να υπερνικήσει τη μείωση αυτή και να επηρεάσει 

θετικά τον δείκτη ROA, ο οποίος και ακολουθεί μια αυξητική τάση μέχρι και το 2015. 

Τέλος, η μείωση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού, όπως επίσης και 

του καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά το έτος 2016, δικαιολογούν και τη μικρή 

πτώση του δείκτη ROA για το αντίστοιχο έτος. 

4.6.2.4 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity-ROE) μετρά την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και υπολογίζεται ως εξής: 

ROE = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 ή 𝛭έ𝜎𝜊𝜍 Ό𝜌𝜊𝜍 𝛪𝛫
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι σημαντικός για τους μετόχους, δεδομένου ότι ο 

σκοπός μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων της.67 Σε 

περίπτωση που ο δείκτης κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των άλλων 

επιχειρήσεων, μειώνεται η δυνατότητα της επιχείρησης ως προς την άντληση νέων 

                                                           
67 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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κεφαλαίων τα οποία είναι πιθανώς απαραίτητα για την επέκταση και διατήρηση του 

ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. 

Πίνακας 19: Δείκτης ROE της MLS 

ROE 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.053 0.06 0.08 0.09 0.093 

 

 

Διάγραμμα 13: Δείκτης ROE της MLS 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ενώ κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με τον μέσο όρο των άλλων επιχειρήσεων, παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική 

τάση, και από το 2012 που λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή του 5,3%, αυξάνεται 

συνεχώς μέχρι να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο του το 2016 με τιμή 9,3%. 

Το σύστημα DuPont 

Αφού ολοκληρώθηκε η ανάλυση των δεικτών απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

(ROE) και απόδοσης ενεργητικού (ROA), κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφορά στο 

σύστημα DuPont68, μέσω του οποίου καθίσταται δυνατό να συνδεθούν ορισμένοι 

δείκτες για την άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών. 

                                                           
68 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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Εάν λοιπόν προβεί κανείς σε πολλαπλασιασμό και διαίρεση του δείκτη ROE με 

το σύνολο του ενεργητικού θα προκύψει η εξής σχέση: 

ROE = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 * 

 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Ο πρώτος όρος αποτελεί την απόδοση του ενεργητικού ενώ ο δεύτερος είναι 

ευρέως γνωστός ως πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων ή μόχλευση και εκφράζει τον 

βαθμό της χρηματοοικονομικής μόχλευσης της επιχείρησης. Έτσι προκύπτει η 

παρακάτω σχέση: 

ROE = ROA * Πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται από τον 

βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης καθώς και την ικανότητα της διοίκησης ως 

προς την αποτελεσματική χρήση των πόρων της. 

Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης, τόσο μικρότερη τείνει να είναι η απόδοση του 

ενεργητικού. Το γεγονός αυτό εξηγείται, καθώς η αύξηση των ξένων κεφαλαίων 

επιφέρει αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (τόκοι) και ως συνέπεια μείωση 

των καθαρών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, μεγαλύτερη μόχλευση σημαίνει και 

αυξημένη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.  

Για την καλύτερη ανάλυση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, θα αναλυθεί 

ο δείκτης σε σχέση με τον δείκτη ROA και τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων: 

 

Πίνακας 20: Πολλαπλασιαστής ΙΚ της MLS 

Πολλαπλασιαστής 

Ιδίων Κεφαλαίων 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.34 1.48 1.43 1.56 1.87 
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Διάγραμμα 14: Σύστημα DuPont της MLS 

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω διάγραμμα, διαπιστώνεται ότι ο δείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού έχουν παρόμοιες 

διακυμάνσεις, διότι και οι δύο δείκτες επηρεάζονται σημαντικά από τα καθαρά 

κέρδη. Επίσης, σύμφωνα με το σύστημα DuPont, συμπεραίνεται ότι η αύξηση του 

δείκτη ROE τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην αύξηση της μόχλευσης, δηλαδή την 

αύξηση της αναλογίας των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

4.6.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Οι Δείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας αντανακλούν τον 

βαθμό της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης ως προς την διαχείριση των 

διαθέσιμων σε αυτή πόρων για την δημιουργία πωλήσεων. Απαντούν ειδικότερα στο 

παρακάτω ερώτημα69: 

Σύμφωνα με το τρέχον ή το μελλοντικό-προβλεπόμενο ύψος των πωλήσεων της 

επιχείρησης, είναι το μέγεθος της κάθε εξεταζόμενης κατηγορίας ενεργητικού πολύ 

μεγάλο, πολύ μικρό ή βρίσκεται σε επίπεδα ικανοποιητικά; 

Η περίπτωση που είναι πολύ μεγάλο, συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες και 

σαφώς τα κέρδη της οντότητας μειωμένα. Αντιθέτως, ένα πολύ μικρό μέγεθος, 

σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του κέρδους που προέρχεται από τις πωλήσεις θα 

χάνεται. 

                                                           
69 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2012 2013 2014 2015 2016

Πολλαπλασιαστής 
Ιδίων Κεφαλαίων

ROA

ROE



63 
 

4.6.3.1 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

(Inventory Turnover) 

Ο δείκτης αυτός μετρά τον ρυθμό με τον οποίο τα αποθέματα της επιχείρησης 

εισέρχονται σε αυτήν και εξέρχονται από αυτήν, δηλαδή δείχνει την ταχύτητα με την 

οποία αυτά ανακυκλώνονται για την δημιουργία του συγκεκριμένου όγκου πωλήσεων 

μιας χρήσης.70 

Κ.Ταποθεμάτων = 
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 ή 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 𝛱𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜔𝜈

𝛭έ𝜎𝜊 Ύ𝜓𝜊𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃 𝜇ά𝜏𝜔𝜈
 

Μια άλλη εκδοχή του δείκτη αυτού είναι η παρακάτω: 

Κ.Ταποθεμάτων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛭έ𝜎𝜊 Ύ𝜓𝜊𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃 𝜇ά𝜏𝜔𝜈71
 

Εδώ χρησιμοποιείται στον παρανομαστή το μέσο ύψος αποθεμάτων και όχι το 

σύνολο των αποθεμάτων, καθώς οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια 

του έτους, ενώ τα αποθέματα αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη και μόνο χρονική 

περίοδο. Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται πόσες φορές πραγματοποιείται η εναλλαγή 

χρήμα-πράγμα-χρήμα μέσα σε μια χρονική περίοδο. 

 

Πίνακας 21: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων της MLS 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Αποθεμάτων72 

2012 2013 2014 2015 2016 

2.62 2.41 2.57 3.28 3.49 

 

                                                           
70 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 

71Το μέσο ύψος αποθεμάτων υπολογίζεται εάν αθροιστούν τα αποθέματα στην αρχή του έτους (αρχικό 

ύψος αποθεμάτων) με το απόθεμα στο τέλος του έτους (τελικό ύψος αποθεμάτων) και διαιρεθεί το 

άθροισμα αυτό διά δύο. 

 
72 Για τον υπολογισμό του παραπάνω πίνακα χρησιμοποιούνται οι πωλήσεις όπως αυτές εμφανίζονται 

στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της MLS, καθώς δεν κατέστη δυνατό να υπολογισθούν οι 

πωλήσεις επί πιστώσει. 
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Διάγραμμα 15: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων της MLS 

Ο συγκεκριμένος δείκτης ακολουθεί μια ανοδική πορεία από το 2013 μέχρι και 

το 2016, πράγμα που αντιστοιχεί σε βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων από 

τη διοίκηση της επιχείρησης για τη δημιουργία πωλήσεων. Ο δείκτης αυτός παίρνει 

τη μεγαλύτερη του τιμή (3,49) το έτος 2016, γεγονός που σημαίνει ότι τα προϊόντα 

που βρίσκονταν στα αποθέματα της επιχείρησης ανακυκλώθηκαν μέσα στο 2016 

κατά μέσο όρο 3,49 φορές. Η ανοδική πορεία του δείκτη φαίνεται και από την πορεία 

των δύο συνιστωσών του (αποθέματα, πωλήσεις) σύμφωνα με την ανάλυση 

ποσοστών τάσης που προηγήθηκε, όπου και παρατηρήθηκε η συνεχής τους αύξηση. 

 4.6.3.2 Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων 

Για τον αποτελεσματικότερο προσδιορισμό της δραστηριότητας ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι θεμιτό να χρησιμοποιηθεί η διάρκεια παραμονής των 

αποθεμάτων.  

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων αποτελεί τον αριθμό των ημερών 

που κυκλοφορούν τα αποθέματα, από την ημέρα παραγωγής έως την ημέρα της 

πώλησης τους. Η διάρκεια παραμονής αποθεμάτων (Inventory Holding Period) 

υπολογίζεται με τον εξής τύπο: 

Δ.Π.Α. = 
𝛭έ𝜎𝜊 Ύ𝜓𝜊𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃 𝜇ά𝜏𝜔𝜈

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
 * 365 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2012 2013 2014 2015 2016

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
Αποθεμάτων



65 
 

Πίνακας 22: Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων της MLS 

Δ.Π.Α 

2012 2013 2014 2015 2016 

139.12 151.53 141.91 111.28 104.69 

 

 

Διάγραμμα 16: Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων της MLS 

Όπως  και  για τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, έτσι ανάλογα 

και για τον δείκτη διάρκειας παραμονής αποθεμάτων, παρατηρείται μια σταθερή 

βελτίωση του από το 2013 και μετά· δηλαδή, ο αριθμός των ημερών που 

κυκλοφορούν τα αποθέματα από την ημέρα παραγωγής έως την ημέρα της πώλησης 

τους μειώνεται με έναν ικανοποιητικό ρυθμό.  

Η μείωση αυτή είναι σημαντική καθώς μια μεγάλη μέση περίοδος 

αποθεματοποίησης εγκυμονεί κινδύνους για την επιχείρηση.73 Τέτοιο κίνδυνο μπορεί 

να αποτελέσει π.χ. η ενδεχόμενη αλλαγή της αξίας των αποθεμάτων, είτε λόγω 

φθοράς και αλλοίωσης είτε αλλαγής μόδας και τεχνολογίας. 

 

                                                           
73 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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4.6.3.3 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

(Εισπρακτέων) 

Ο δείκτης εκφράζεται με τον εξής τύπο: 

Αριθμοδείκτης Κ.Ταπαιτήσεων = 
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜄𝜍
 

Παρουσιάζει το τμήμα των πωλήσεων που είναι δεσμευμένο σε εισπρακτέους 

λογαριασμούς ή την ταχύτητα με την οποία ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί μέσα σε ένα έτος.74 

Πίνακας 23: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων της MLS 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Απαιτήσεων 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.63 1.45 2.23 3.99 4.12 

 

 

Διάγραμμα 17: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων της MLS 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, μετά από τη μικρή μείωση του κατά το 2013, ακολουθεί 

συνεχή αύξηση, φτάνοντας να παίρνει το 2016 την υψηλότερη τιμή του (4,12). Η 

αύξηση αυτή του δείκτη, αντιπροσωπεύει μια αύξηση της ρευστότητας της εταιρίας, 

καθώς από το 2012, που οι απαιτήσεις ανακυκλώνονταν περίπου 1,5 φορές το χρόνο, 

το 2016 ανακυκλώνονται παραπάνω από 4 φορές. 

                                                           
74 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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4.6.3.4 Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

Προσδιορίζει το μέσο όρο των ημερών που χρειάζεται μια επιχείρηση για να 

εισπράξει τις απαιτήσεις της. Πιο πρακτικά, δείχνει το χρονικό διάστημα που πρέπει 

να περιμένει μια επιχείρηση μετά την πραγματοποίηση μιας πώλησης, για να 

εισπράξει τα μετρητά. Δηλαδή το χρονικό διάστημα ρευστοποίησης των απαιτήσεων 

της. Υπολογίζεται ως εξής: 

Μ.Δ.Ε.Α = 
365

𝛫.𝛵𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈
 

Πίνακας 24: Μέση Περίοδος Είσπραξης της MLS 

Μέση 

Περίοδος 

Είσπραξης 

2012 2013 2014 2015 2016 

223.76 252.01 163.97 91.49 88.69 

 

 

Διάγραμμα 18: Μέση Περίοδος Είσπραξης της MLS 

Ο Δείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης της εταιρίας δείχνει μια θετική εξέλιξη 

ως προς τον μέσο αριθμό των ημερών για τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων της. 

Παρατηρείται μια σημαντική μείωση των ημερών είσπραξης από το 2012 με τιμή 

223,76 μέχρι την χαμηλότερη 88,69 του 2016. Το παραπάνω διάγραμμα παρέχει 

παρόμοια πληροφόρηση με τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων που 

αναλύθηκε πιο πάνω καθώς ισχύει η σχέση:  
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Μ.Δ.Ε.Α. = 
365

𝛫.𝛵𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈
 

Η συνεχής μείωση του δείκτη δείχνει βελτίωση της ρευστότητας και της 

κερδοφορίας της επιχείρησης. 

4.6.3.5 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (Total Asset 

Turnover) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο αποτελεσματικά διαχειρίζεται η επιχείρηση τα 

στοιχεία του ενεργητικού της με σκοπό την δημιουργία πωλήσεων.  

Ποσοτικά, προσδιορίζει τα έσοδα τα οποία δημιουργεί κάθε ευρώ το οποίο έχει 

επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης. Για παράδειγμα, δείκτης ίσος με τη 

μονάδα, σημαίνει ότι η επιχείρηση για κάθε ευρώ που επένδυσε στο ενεργητικό της, 

πραγματοποίησε πωλήσεις ενός ευρώ. 

Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 

προβαίνει σε εντατική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της προκειμένου να 

πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της.75 

 

Δ.Κ.Τ.Ε. = 
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Πίνακας 25: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού της MLS 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Ενεργητικού 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.32 0.32 0.48 0.61 0.57 

 

                                                           
75 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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Διάγραμμα 19: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού της MLS 

Ενώ ο συγκεκριμένος δείκτης έχει μια ανοδική πορεία μέχρι το 2015, 

διαπιστώνεται ότι γενικά κινείται σε χαμηλά επίπεδα, που πιθανότατα δηλώνουν μια 

μέτρια διαχείριση του Ενεργητικού της επιχείρησης από την Διοίκηση για τη 

δημιουργία πωλήσεων. Η διοίκηση θα πρέπει τα επόμενα χρόνια είτε να αυξήσει το 

βαθμό αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της (Ενεργητικό) είτε να 

ρευστοποιήσει μέρος αυτών καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην 

χρησιμοποιούνται ικανοποιητικά. 

Ωστόσο, καθώς η MLS επενδύει μεγάλο μέρος των κεφαλαίων της στην Ε&Α 

λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, δικαιολογούνται εν μέρει οι σχετικά 

χαμηλές τιμές του δείκτη. Αυτό συμβαίνει καθώς τα οφέλη από τις επενδύσεις σε 

δαπάνες Ε&Α δεν εισρέουν στην επιχείρηση αμέσως, αλλά πρέπει να περάσει 

ορισμένο χρονικό διάστημα για να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της επιχείρησης. 

4.6.3.6 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων (Fixed Asset 

Turnover) 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για την εξέταση της 

δυνατότητας της επιχείρησης να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία· δείχνει δηλαδή τον βαθμό παγιοποίησης (δηλαδή την 

κεφαλαιακή ένταση) μιας επιχείρησης. 76 

                                                           
76 Ευθύμογλου Πρόδρομος, 2009, Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Πειραιάς 
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Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσα περισσότερα πάγια χρησιμοποιεί μια 

επιχείρηση για την δημιουργία πωλήσεων. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης 

τόσα λιγότερα πάγια χρησιμοποιεί. 

Δ.Κ.Τ.Π. = 
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛱ά𝛾𝜄𝛼
 

Κατά την ανάλυση αυτού του αριθμοδείκτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε ποιο 

σημείο του κύκλου ζωής της βρίσκεται η επιχείρηση. Σε περίπτωση που βρίσκεται 

στην περίοδο του ξεκινήματος, ο δείκτης αυτός θα λαμβάνει μια χαμηλή τιμή καθώς 

το επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης είναι κάτω από την παραγωγική της 

ικανότητα. Καθώς οι πωλήσεις αυξάνουν, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων 

συνεχώς θα αυξάνεται μέχρι να φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας όπου και θα λάβει 

την μέγιστη τιμή της. Στη συνέχεια καθώς η επιχείρηση αναπόφευκτα θα μπει στην 

περίοδο της παρακμής, ο δείκτης αυτός θα αρχίσει να μειώνεται.  

Πίνακας 26: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων της MLS 

Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα 

Παγίων 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.627 0.752 1.130 1.330 1.325 

 

 

Διάγραμμα 20: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων της MLS 
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Ο Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων της MLS αυξάνεται σταθερά κατά 

την εξεταζόμενη πενταετία, με εξαίρεση μια μικρή μείωση κατά το έτος 2016. Το 

γεγονός αυτό σημαίνει ότι η εταιρία με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιεί 

λιγότερα πάγια για την δημιουργία των πωλήσεων της. 

 Ενώ τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης αυξάνονται σε σχέση με το 1ο έτος, ο 

ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών είναι αρκετά μεγαλύτερος, γεγονός που 

επιφέρει την αύξηση του δείκτη παγιοποίησης. Αυτή η αύξηση δεν είναι απαραίτητα 

αρνητική για την πορεία της επιχείρησης εάν λάβουμε υπόψη τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται (Τεχνολογία - Λογισμικό). 

4.6.3.7 Μέση Περίοδος Πληρωμής (Average Payable Period) 

Μέση Περίοδος Πληρωμής = 
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 Ό𝜌𝜊𝜍 𝛱𝜆𝜂𝜌𝜔𝜏έ𝜔𝜈 𝛬𝜊𝛾𝛼𝜌𝜄𝛼𝜎𝜇ώ𝜈

𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 ή 𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜔𝜈
 * 365 

Η Μέση Περίοδος Πληρωμής77 δείχνει το μέσο χρονικό διάστημα που πρέπει να 

περιμένουν κυρίως οι προμηθευτές και γενικότερα το σύνολο των δανειστών της 

επιχείρησης, για να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους από την επιχείρηση μετά την 

πραγματοποίηση μιας πώλησης προς αυτήν. 

Το πιο σωστό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν στον παρανομαστή του τύπου οι 

πιστωτικές πωλήσεις, καθώς είναι αυτές που δημιουργούν τους πληρωτέους 

λογαριασμούς. Ωστόσο, όπως έχει προαναφερθεί, οι πιστωτικές πωλήσεις πολλές 

φορές δεν είναι διαθέσιμες, και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται το σύνολο του 

κόστους των πωλήσεων. 

Πίνακας 27: Μέση Περίοδος Πληρωμής της MLS 

Μέση 

Περίοδος 

Πληρωμής 

2012 2013 2014 2015 2016 

337.55 251.86 151.28 86.95 91.13 

 

                                                           
77 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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Διάγραμμα 21: Μέση Περίοδος Πληρωμής της MLS 

Παρατηρείται ότι αυτός ο δείκτης κατά τη διάρκεια της πενταετίας λαμβάνει 

αρχικά πολύ υψηλές τιμές, που μετά από το 3ο έτος μειώνονται δραματικά, γεγονός 

που δηλώνει μείωση της ρευστότητας για την επιχείρηση. Ωστόσο, δείχνει μια θετική 

συμπεριφορά της εταιρίας ως προς την εξόφληση των υποχρεώσεων της προς τους 

προμηθευτές της.  

Επίσης, οι τιμές του δείκτη φανερώνουν ότι για το σύνολο της πενταετίας η 

επιχείρηση στήριξε την παραγωγή της όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό αλλά 

και σε χρήση μακροπρόθεσμων και ιδίων κεφαλαίων. Αυτή η παρατήρηση στηρίζεται 

στο γεγονός ότι κατά τα χρόνια αυτά το σύνολο του κόστους των πωλήσεων ξεπερνά 

το σύνολο των βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης αυτός θα ήταν καλό να συγκριθεί με τον δείκτη «Μέση Περίοδος 

Είσπραξης» για την εξαγωγή σωστότερου πορίσματος όσον αφορά την ρευστότητα 

της επιχείρησης. Ακολουθεί η σύγκριση: 
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Διάγραμμα 22: Σύγκριση Περιόδων Είσπραξης-Πληρωμής της MLS 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ενώ η μέση 

περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση εξοφλεί τους προμηθευτές της είναι  

μεγαλύτερη από την μέση περίοδο κατά την οποία εισπράττει τις απαιτήσεις της για 

το έτος 2012, αυτή η διαφορά εκμηδενίζεται στα επόμενα έτη.  

Έτσι για το υπόλοιπο της εξεταζόμενης πενταετίας οι δύο δείκτες λαμβάνουν 

σχεδόν ίδιες τιμές, με τον δείκτη «Μέση Περίοδος Είσπραξης» να λαμβάνει ελάχιστα 

υψηλότερες τιμές για την τριετία 2013-2015. Αυτή η μείωση της διαφοράς μεταξύ 

των δύο δεικτών υποδεικνύει μείωση της ρευστότητας της επιχείρησης, 

υποχρεώνοντας τη διοίκηση να επιδιώξει να την επαναφέρει στα  επίπεδα που 

βρισκόταν στην αρχή της πενταετίας. 

4.6.4 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης ή Χρέους 

4.6.4.1 Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 

Οι Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης προσδιορίζουν το ρίσκο που 

εμπεριέχει η επιχείρηση στους επενδυτές και τους μακροπρόθεσμους πιστωτές της, 

ως μια εναλλακτική λύση επένδυσης ή δανεισμού. Ειδικότερα, απεικονίζουν με ποιο 

τρόπο μια επιχείρηση χρηματοδοτεί τις συνολικές της επενδύσεις. Παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη σχετική σημασία του ξένου κεφαλαίου στην κεφαλαιακή 

δομή της επιχείρησης.  
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Όσο αυξάνεται το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων στην επιχείρηση, τόσο 

αυξάνεται και η αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά της να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την καταβολή τόκων για την 

εξυπηρέτηση του χρέους. καθώς και την αποπληρωμή των δόσεων των δανείων. 

4.6.4.2 Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης 

Ο δείκτης αυτός μετρά το ποσοστό του ύψους των συνολικών ξένων κεφαλαίων 

που έχουν χορηγήσει οι πιστωτές στην επιχείρηση. 

Α.Β.Δ.Ε. = 
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍 + 𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍

𝛤 𝜈𝜄𝜅ό 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Υψηλές τιμές του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του 

κινδύνου για τους πιστωτές. Αυτό προκύπτει καθώς έτσι αυξάνεται η πιθανότητα η 

επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα, προτού ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις όλων των 

πιστωτών έναντι αυτής. Όσο μικρότερος είναι ο Α.Β.Δ.Ε., τόσο μεγαλύτερο το 

περιθώριο ασφαλείας έναντι των ζημιών των πιστωτών στην περίπτωση 

ρευστοποίησης. 

Όσον αφορά την τιμή αυτού του δείκτη, εμφανίζονται συγκρουόμενα 

συμφέροντα για δύο ενδιαφερόμενες ομάδες.78 Για τους μεν μετόχους της 

επιχείρησης, ένα υψηλό επίπεδο του δείκτη είναι προτιμότερο καθώς με τον τρόπο 

αυτό μεγεθύνονται τα κέρδη τους. Αντίθετα, για τους δανειστές της επιχείρησης 

πλεονεκτεί ένας σχετικά χαμηλός δείκτης, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλά επίπεδα 

συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, και κατά συνέπεια ύπαρξη περισσοτέρων ιδίων 

κεφαλαίων προς ικανοποίηση αυτών σε περίπτωση χρεοκοπίας. 

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι δείκτες για την μέτρηση της δανειακής επιβάρυνσης, 

με σημαντικότερους τους παρακάτω79: 

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍 (𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛯έ𝜈𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈)

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

                                                           
78 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 

 
79 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Ο δείκτης αυτός μετρά τα κεφάλαια των πιστωτών που παρέχονται στην 

επιχείρηση έναντι αυτών που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες (π.χ. μετόχους, 

εταίρους). 

𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝛼 𝛯έ𝜈𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Αυτός ο δείκτης μετρά το ισοζύγιο (balance) μεταξύ ξένων και ιδίων 

κεφαλαίων στη συνολική κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. 

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍 (𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛯έ𝜈𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈)

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Δείχνει ποιο ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού μιας 

επιχείρησης έχει χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές. 

Πίνακας 28:Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης της MLS 

Βαθμός 

Δανειακής 

Επιβάρυνσης
80 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.25 0.33 0.30 0.36 0.47 

 

 

Διάγραμμα 23:Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης της MLS 

 

                                                           
80 Για τον υπολογισμό του δείκτη «Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης», χρησιμοποιήθηκε ο τύπος: 

Α.Β.Δ.Ε. = 
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍+ 𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍 

𝛤 𝜈𝜄𝜅ό 𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
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Διαπιστώνεται ότι ο δείκτης κατά την πενταετία αυξάνεται σταθερά, 

λαμβάνοντας τη χαμηλότερη τιμή του το 2012 (25%) και την υψηλότερη το 2016 

(47%). Παρά την αύξηση αυτήν, ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά 

επίπεδα, μικρότερα της τιμής 0,5. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

καθώς ο δείκτης κατά τα πέντε αυτά χρόνια σχεδόν διπλασιάζεται και έτσι αυξάνεται 

ο κίνδυνος για τους πιστωτές και η πιθανότητα η επιχείρηση να καταστεί αφερέγγυα 

ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελευταίων. Εντούτοις, η παραπάνω  

αύξηση προέρχεται από την ανάληψη δανείου κατά το 2015 και την έκδοση του 

εταιρικού ομολόγου το 2016.  

Οι επιχειρήσεις με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιούν όλο και παραπάνω 

ξένα κεφάλαια για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, καθώς 

αναπτύσσονται και εισέρχονται σε μια περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης. 

4.6.4.3 Αριθμοδείκτης Κάλυψης των Ετήσιων Τόκων 

Εμφανίζει τον βαθμό κάλυψης των τόκων από τα κέρδη πριν από τόκους και 

φόρους (ΚΠΤΦ) της επιχείρησης. Εκφράζεται με τον παρακάτω τύπο: 

Δ.Κ.Τ. = 
𝛫.𝛱.𝛵.𝛷.

𝛵ό𝜅𝜊𝜄
 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το πόσο ευπρόσβλητη (vulnerable) είναι η επιχείρηση 

σε πιθανές χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, καθώς και πόσο ασφαλή είναι τα δάνεια 

που έχει λάβει. 

Υψηλές τιμές αυτού του δείκτη είναι επιθυμητές, μιας και ένας χαμηλός δείκτης 

υποδηλώνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε επικίνδυνη χρηματοοικονομική θέση. Οι 

δανειστές της επιχείρησης πολλές φορές απαιτούν η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη 

να κυμαίνεται έως και 200% με 250%, δηλαδή τα Κ.Π.Τ.Φ να καλύπτουν τους 

τόκους κατά 2 έως και 2,5 φορές, για να τη χρηματοδοτήσουν. 

Πίνακας 29: Δείκτης Κάλυψης Τόκων της MLS 

Δείκτης 

Κάλυψης 

Τόκων 

2012 2013 2014 2015 2016 

4.83 2.09 3.66 3.79 2.80 
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Διάγραμμα 24: Δείκτης Κάλυψης Τόκων της MLS 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η επιχείρηση είναι 

ισχυρή σε σχέση με χρηματοοικονομικές δυσχέρειες που μπορεί να λάβουν χώρα, και 

τα δάνεια της είναι ασφαλή. Διαπιστώνεται ότι η MLS διατηρεί καθ’ όλη την 

διάρκεια της πενταετίας υψηλές τιμές του δείκτη κάλυψης τόκων. Ο δείκτης λαμβάνει 

τη μεγαλύτερη τιμή του το 2012 (4,83) και τη μικρότερη το 2013 (2,09), η οποία 

ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί χαμηλή. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές η τιμή του 

δείκτη ξεπερνά κατά πολύ το όριο του 2 με 2,5 που απαιτούν οι επενδυτές. Αυτό 

σημαίνει ότι η εταιρία είναι ικανή να πληρώνει πάντοτε τα χρηματοοικονομικά της 

έξοδα με αποτέλεσμα να την προτιμούν οι επενδυτές. 

4.6.4.4 Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με τις τιμές του  Α.Π.Π. διακρίνονται σε: 

 Επιχειρήσεις εντάσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 Επιχειρήσεις εντάσεως κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 

Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

Δ.Π.Π. = 
𝛱ά𝛾𝜄𝛼 𝛱 𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ά 𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒 ί𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

Συνεπώς, υψηλές τιμές του δείκτη αυτού δείχνουν επιχειρήσεις εντάσεως 

παγίων περιουσιακών στοιχείων και αντίθετα, χαμηλές τιμές χαρακτηρίζουν 

επιχειρήσεις εντάσεως κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 
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Πίνακας 30:Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας της MLS 

Δείκτης 

Παγιοποίησης 

Περιουσίας 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.50 0.42 0.42 0.46 0.43 

 

 

Διάγραμμα 25:Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας της MLS 

Ο δείκτης αυτός κυμαίνεται για την εταιρία κατά το 2012-2016 από 42% μέχρι 

και 50%. Έτσι, συνεπάγεται ότι η MLS σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από 

τον δείκτη, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε εντάσεως παγίων αλλά ούτε και 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω 

διαπιστώνεται ότι η διοίκηση της εταιρίας έχει επιλέξει ένα υβριδικό μοντέλο για τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. 

4.6.4.5 Αριθμοδείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών 

Στοιχείων 

Δείχνει τι ποσοστό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει χρηματοδοτηθεί 

με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, και υπολογίζεται ως εξής81: 

Δ.Α.= 
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛱ά𝛾𝜄𝛼 𝛱 𝜌𝜄𝜊𝜐𝜎𝜄𝛼𝜅ά 𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒 ί𝛼
 

                                                           
81 Λαζαρίδης Τ.Γ., Παπαδόπουλος Λ.Δ., 2010, Επιχειρηματική ανάλυση και προσδιορισμός αξίας, 

Θεσσαλονίκη 
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Πίνακας 31: Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων της MLS 

Δείκτης 

Αυτοχρηματοδότησης 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.48 1.61 1.66 1.40 1.25 

 

 

Διάγραμμα 26: Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων της MLS 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρείται ότι καθ’ όλη την πενταετία τα ίδια 

κεφάλαια παραμένουν σε επίπεδα υψηλότερα των παγίων περιουσιακών στοιχείων, 

και συνεπώς τα ίδια κεφάλαια είναι ικανά να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες της 

επιχείρησης σε πάγιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.  

Η μεγαλύτερη τιμή του δείκτη παρατηρείται το 2014 και η μικρότερη τιμή του 

το 2016, καθώς κατά το τελευταίο έτος διαπιστώνεται μια σχετική μείωση των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (αύξηση 

του δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης).  
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4.6.5 Δείκτες Αποτίμησης και Κινδύνου Μετοχών (Επενδυτικοί 

Αριθμοδείκτες) 

Οι Αριθμοδείκτες Αποτίμησης χρησιμοποιούνται τόσο από τους αναλυτές, όσο 

και από τους επενδυτές για την λήψη σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων. 

Παρέχουν στην διοίκηση της επιχείρησης μια εικόνα για την εντύπωση που έχουν 

σχηματίσει οι επενδυτές για την απόδοση της επιχείρησης στο παρελθόν, καθώς και 

τις μελλοντικές της προοπτικές.82 

4.6.5.1 Κέρδη ανά Μετοχή 

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρέχει πληροφορίες για τα καθαρά κέρδη που 

αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις μετοχές της εταιρίας.  

Κ.Α.Μ.= 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭 𝜏𝜊𝜒ώ𝜈
 

Οι επενδυτές (μέτοχοι) προτιμούν υψηλές τιμές του δείκτη και γενικά, όσο 

μεγαλύτερα τα κέρδη ανά μετοχή της επιχείρησης τόσο πιο καλή θεωρείται η 

επιχείρηση στον κλάδο της. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τον 

αναλυτή κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη. Θα 

πρέπει να προσδιορίσει για παράδειγμα από πού ακριβώς προέρχονται τα κέρδη 

(κύρια ή άλλη δραστηριότητα) καθώς και εάν τα σημαντικότερα της κέρδη 

προέρχονται από πηγές (επενδύσεις) με μεγαλύτερο κίνδυνο. 

 

Πίνακας 32: Κέρδη ανά μετοχή της MLS 

Κ.Α.Μ 

2012 2013 2014 2015 2016 

0.0762 0.0944 0.1360 0.1656 0.1845 

 

                                                           
82 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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Διάγραμμα 27: Κέρδη ανά μετοχή της MLS 

Τα κέρδη ανά μετοχή της MLS ακολουθούν την πορεία των καθαρών κερδών 

της. Όντας μια επιχείρηση με σημαντική εξέλιξη και πορεία στην Ελληνική αγορά 

τεχνολογίας και λογισμικού, τα κέρδη της όπως και τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται 

με σταθερό ρυθμό. Η χαμηλότερη τιμή παρατηρείται το 2012 ενώ το 2016 η τιμή 

βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της, έχοντας ξεπεράσει το διπλάσιο του επιπέδου 

της τιμής που είχε η εταιρία στην αρχή της πενταετίας. 

4.6.5.2 Ο Λόγος Τιμής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E) 

Ο λόγος P/E χρησιμοποιείται θεμελιωδώς για να προσδιορισθεί εάν μια μετοχή 

είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.83 Για τον υπολογισμό, η τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής διαιρείται με τα αντίστοιχα κέρδη της εταιρίας 

ανά μετοχή, για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ή για το πιο πρόσφατο έτος ή ακόμα 

και το προβλεπόμενο. 

P/E = 
𝛵𝜄𝜇ή 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή
 

Αυτός ο δείκτης αναπαριστά την σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής και των 

κερδών της επιχείρησης. Προσδιορίζει δηλαδή, πόσα χρόνια θα πρέπει να περάσουν 

ώστε η εταιρία να επιτύχει αθροιστικά κέρδη που θα ισοδυναμούν με την τρέχουσα 

τιμή της μετοχής, με την υπόθεση ότι τα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν σταθερά. 

                                                           
83 Νούλας Αθανάσιος, 2015, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, 

1η έκδοση 
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Ονομάζεται επίσης και πολλαπλασιαστής κερδών (earnings multiplier)84 καθώς 

παρουσιάζει πόσες φορές είναι διατεθειμένοι οι επενδυτές να πληρώσουν τα κέρδη 

που αντιστοιχούν στην μετοχή, για να την αγοράσουν. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

θετικό είναι για τον επενδυτή ο λόγος αυτός να είναι σχετικά χαμηλός. Γενικά μια 

μετοχή θεωρείται ελκυστική όταν ο λόγος P/E είναι μικρότερος του 15. 

Πίνακας 33: Δείκτης P/E της MLS85 

Δείκτης P/E 

2012 2013 2014 2015 2016 

34.56 34.29 29.76 22.29 21.67 

 

 

Διάγραμμα 28: Δείκτης P/E της MLS 

Ο δείκτης price earnings ratio της MLS λαμβάνει καθ’ όλη την πενταετία 

αρκετά υψηλές τιμές σε σχέση με το όριο που θέτουν οι επενδυτές, δηλαδή δείκτη 

P/E μικρότερο του 15. Οι υψηλές τιμές αυτού του δείκτη ωστόσο, δικαιολογούνται 

καθώς η εταιρία βρίσκεται σε μια περίοδο με ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των 

οικονομικών μεγεθών της. Κατά την περίοδο αυτή, η MLS επένδυσε μεγάλο μέρος 

των κεφαλαίων της στην Έρευνα και Ανάπτυξη, που αποτελεί θεμελιώδη τομέα 

δραστηριότητας για τις εταιρίες τεχνολογίας. Η συνεχής αύξηση των κερδών της και 

                                                           
84 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 

85 Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη, είναι η τιμή 

κλεισίματος της τελευταίας μέρας του κάθε έτους.  

Πηγή:http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/mls.ath/mls-pliroforiki-ko?tab=4&mode=3 
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ως επόμενο και των κερδών ανά μετοχή, έχει επιφέρει μείωση του δείκτη P/E, που 

από το 2012 μέχρι το 2016 μειώνεται σταθερά και σχεδόν έχει υποδιπλασιαστεί σε 

σχέση με το αρχικό του επίπεδο.  

Συμπερασματικά, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι υψηλές τιμές του 

δείκτη δεν θα πρέπει να επηρεάσουν αρνητικά τους επενδυτές καθώς η εταιρία έχει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να επιτύχει σημαντικά μεγαλύτερες επιδόσεις στο 

μέλλον, σε σχέση με τις επιδόσεις των τελευταίων πέντε χρόνων. 

4.6.5.3 Ο Λόγος Τιμής Μετοχής προς Λογιστική Αξία 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

ΤΜ/ΛΑ = 
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝛵𝜄𝜇ή 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 𝛭 𝜏𝜊𝜒ή𝜍
 

όπου, η Λογιστική ή Εσωτερική Αξία (book value) είναι η διαίρεση των ιδίων 

κεφαλαίων μιας επιχείρησης με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών της.86 

Ο δείκτης αυτός παρέχει μια ένδειξη της γνώμης που έχουν οι επενδυτές για την 

επιχείρηση· δηλαδή εάν η μετοχή είναι υπερτιμημένη, υποτιμημένη ή σωστά 

αποτιμημένη, σε σχέση με την λογιστική αξία των φυσικών περιουσιακών της 

στοιχείων.87 

Για τους περισσότερους επενδυτές, μετοχές που έχουν δείκτη μικρότερο από 

την μονάδα είναι ελκυστικές, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις ένας δείκτης κοντά 

στο τρία (3) μπορεί και να θεωρηθεί ικανοποιητικός. 

Πίνακας 34: Δείκτης ΤΜ/ΛΑ της MLS88 

ΤΜ/ΛΑ 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.85 2.07 2.38 2.03 2.08 

                                                           
86 Ευθύμογλου Πρόδρομος, 2009, Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Πειραιάς 

 
87 Βασιλείου Δημήτριος, Ηρειώτης Νικόλαος, 2008, Χρηματοοικονομική διοίκηση: Θεωρία & πρακτική, 

1η έκδοση, Αθήνα: Rosili 

 
88 Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του δείκτη, είναι η τιμή 

κλεισίματος της τελευταίας μέρας του κάθε έτους.  

Πηγή:http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/mls.ath/mls-pliroforiki-ko?tab=4&mode=3 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/mls.ath/mls-pliroforiki-ko?tab=4&mode=3
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Διάγραμμα 29: Δείκτης ΤΜ/ΛΑ της MLS 

Ο παραπάνω δείκτης λαμβάνει τιμές υψηλότερες της μονάδας για όλη τη 

διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας. Ωστόσο, ο δείκτης παρουσιάζει διακυμάνσεις: 

μέχρι το 2014 αυξάνεται και, μετά από μια μικρή μείωση κατά το 2015, αυξάνεται 

ξανά το 2016. Σύμφωνα με τον Warren Buffet, ο οποίος δεν θέλει να αγοράζει 

μετοχές προσφέροντας περισσότερα χρήματα από το διπλάσιο της λογιστικής αξίας 

τους, η μετοχή της εταιρίας ναι μεν δεν είναι ελκυστική για τα περισσότερα χρόνια, 

αλλά προσεγγίζει δε στενά την τιμή όριο (δύο). 

4.7 Πορεία Μετοχής 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία της τιμής της εταιρίας από το 2012 

μέχρι το 2017: 

 

Διάγραμμα 30: Πορεία μετοχής της MLS 
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα89, παρατηρείται ότι η τιμή της μετοχής 

της MLS ξεκινά σε χαμηλά επίπεδα το 2012, με τιμή περίπου στα 2 ευρώ, αυξάνεται 

μέχρι τα μέσα του 2014, όπου και λαμβάνει την υψηλότερη τιμή της, και μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2017 κινείται στα επίπεδα των 4 ευρώ με ελάχιστες διακυμάνσεις. 

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες η MLS έχει καταφέρει να διατηρήσει μια 

σταθερότητα στο επίπεδο της χρηματιστηριακής της τιμής, η οποία βρίσκεται σε 

επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά του κλάδου δραστηριοποίησης της (Τεχνολογία-

Λογισμικό). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/mls.ath/mls-pliroforiki-ko?tab=4 

http://www.naftemporiki.gr/finance/quote/mls.ath/mls-pliroforiki-ko?tab=4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Οι αλλαγές και η ταχύτητα κυκλοφορίας των κεφαλαίων, εμπορευμάτων και αξιών, 

καθώς και η πρόσφατη οικονομική κρίση που πλήττει ακόμα πολλά κράτη, 

επιβάλλουν τη συνεχή αναγνώριση της θέσης και της αξίας της επιχείρησης. 

Η στρατηγική απόφαση που πρέπει να λάβει και να υλοποιήσει η εταιρία 

αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία λόγω της πληθώρας των εργαλείων, μεθόδων και 

τεχνικών που είναι διαθέσιμα. Στόχος του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να είναι ο 

σωστότερος τρόπος υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης. Η αξία της επιχείρησης 

αναφέρεται στο σύνολο της αξίας όλης της οντότητας με βάση τις προσδοκίες που 

αφορούν σημαντικά για τους επενδυτές μεγέθη, όπως τα κέρδη, τις ταμιακές ροές, τα 

μερίσματα, και είναι συνδεδεμένη με την λειτουργία της επιχείρησης και τις 

μελλοντικές αποδόσεις.90 

Δεν θα πρέπει να συγχέουμε ωστόσο, την αξία της επιχείρησης με την αξία του 

μετοχικού κεφαλαίου, αξίες οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους. 

5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την αξία 

Η επιχείρηση είναι μια οικονομική οντότητα που όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω αλληλεπιδρά τόσο με το εσωτερικό, όσο και με το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Οι παράγοντες του εξωτερικού  περιβάλλοντος που επηρεάζουν την αξία 

μιας επιχείρησης είναι οι εξής: 

1. Ο πληθωρισμός. 

2. Η ρευστότητα της αγοράς. 

3. Η ρευστότητα της μετοχής της επιχείρησης. 

4. Τα επιτόκια. 
                                                           
90 Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων: θεωρία, μεθοδολογία, πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη 
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Κοινό στοιχείο μεταξύ των παραπάνω παραγόντων αποτελεί το γεγονός ότι 

συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και κατά μεγάλο ποσοστό «σχηματίζουν» τις 

προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (επενδυτών, μετόχων, τραπεζών, κ.λπ.). 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα εξής: 

 Ο επιχειρηματίας (στρατηγικές αποφάσεις σχετικές με την πορεία της 

επιχείρησης). 

 Οι δανειστές (προσδιορισμός επιτοκίου και όρων δανεισμού). 

 Οι πελάτες (πιστοποίηση αξίας εταιρίας). 

 Οι προμηθευτές (διαμόρφωση στρατηγικής πίστωσης). 

 Τα στελέχη της εταιρίας και οι διευθυντές της (διοικητικές αποφάσεις). 

 Οι εργαζόμενοι (προσδιορισμός των επιπέδων αύξησης των μισθών, 

επιδομάτων κλπ.). 

 Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι (απόφαση για είσοδο στην εταιρία). 

 Οι μέτοχοι (απόφαση επένδυσης ή όχι στην εταιρία). 

 Η εφορία (προσδιορισμός φορολογητέας ύλης και αξίας εκκαθάρισης). 

 Η ευρύτερη κοινωνία (κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης). 

Διαπιστώνεται ότι η αξία της επιχείρησης ενδιαφέρει τους «πάντες», αλλά η 

αξία της πληροφορίας αυτής δεν είναι ίδια για όλους.  

Οι παράγοντες αυτοί αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά στην 

αποτίμηση επιχειρήσεων εισηγμένων στην κεφαλαιαγορά, καθώς η εν λόγω 

αποτίμηση γίνεται καθημερινά και η επίδραση των παραγόντων αυτών είναι άμεση. 

Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων αυτών 

και της πορείας των τιμών των μετοχών και της αξίας των επιχειρήσεων.91 

 

 

 

 

                                                           
91 Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων: θεωρία, μεθοδολογία, πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη 
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Πίνακας 35: Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρία 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 

ΠΟΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΞΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Πληθωρισμός 

 

  

  

 

Ρευστότητα 

 

  

  

 

Επιτόκια 

 

  

  

 

Ενώ ο πληθωρισμός και τα επιτόκια παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ τους, παρατηρείται ότι έχουν διαφορετική επίδραση στην αξία της 

επιχείρησης και συνεπώς ορθώς παρουσιάζονται ξεχωριστά. 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, ο πληθωρισμός επηρεάζει αρνητικά την 

αξία της επιχείρησης καθώς μια αύξηση του μειώνει την τιμή των μετοχών της. 

Αντίθετα, η ρευστότητα έχει θετική συσχέτιση με την πορεία της επιχείρησης, καθώς 

όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση με την μέθοδο των αριθμοδεικτών, ένας υψηλός 

δείκτης ρευστότητας πιθανότητα υποδεικνύει μια υγιή επιχείρηση. 

Τέλος, μια αύξηση των επιτοκίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας της 

επιχείρησης και αντίστοιχα μια μείωση οδηγεί σε αύξηση της αξίας της. 

5.3 Αποτίμηση και λόγοι αποτίμησης εταιρίας 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη διαδικασία 

προσδιορισμού της αξίας του συνόλου της ή μέρους αυτής. Ενώ κατά την 

προηγούμενη δεκαετία η αποτίμηση πραγματοποιούταν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 

(π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.), πλέον αποτελεί σημαντική πρακτική για κάθε 

εταιρία και μπορεί να αποτελέσει, εάν γίνει σωστά, σημαντική πληροφορία για το 

σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών. 

Η ικανότητα της διαχείρισης της αξίας μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη αποτελεσματικών εταιρικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Αυτές 
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οι στρατηγικές παράγουν αξία για τους μετόχους και διατηρούν το εταιρικό 

πλεονέκτημα και τον έλεγχο στην αγορά.92 

Πολλοί είναι οι λόγοι και οι ανάγκες για την αποτίμηση μιας εταιρίας. 

Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι από τους βασικότερους και πιο συνήθεις λόγους93: 

 Στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας θελήσει να πουλήσει την επιχείρηση 

του (εξαγορές-συγχωνεύσεις) είναι απαραίτητο να προσδιορίσει την αξία 

εξόδου του από αυτή με κάποιο ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτό συντελείται για να 

εξασφαλίσει ότι το τίμημα της πώλησης δεν είναι μικρότερο από το επιθυμητό 

και επιπρόσθετα να μπορεί να χαράξει έγκυρη στρατηγική διαπραγμάτευσης. 

 Για τον προσδιορισμό των αμοιβών μελών των Δ.Σ., των ανώτατων στελεχών 

κλπ., οι οποίες συνδέονται με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης (bonus 

κλπ.). 

 Για την προσέλκυση κεφαλαίου και επενδυτών. 

 Για να γίνει ευκολότερος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. 

 Για τον προσδιορισμό της αξίας μη εισηγμένων εταιριών. 

 Στην περίπτωση διαφωνιών και κυρώσεων ιδιοκτησίας. 

 Για λόγους φορολογίας. 

 Στην περίπτωση πιέσεων των μετόχων. 

 Για χρήση σε οικονομική αναφορά. 

 Για απομείωση υπεραξίας. 

 Σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης ή πτωχεύσεως. 

 Σε περίπτωση ανακεφαλαιoποίησης. 

 Για σχέδια προαίρεσης αγοράς μετοχών. 

5.4 Μύθοι για την Αποτίμηση 

Σύμφωνα με έναν από τους βασικότερους θεωρητικούς και πρακτικούς της 

αποτίμησης, τον Aswath Damodaran, εντοπίζονται οι 12 εξής μύθοι (πλάνες) σχετικά 

με την αποτίμηση94: 

                                                           
92 Copeland Tom, Koller Tim, Murrin Jack, 1994, Valuation: measuring and managing the value of 

companies, 2nd edition, New York :Wiley 

93 Hitcher R. James, 2006, Financial valuation: Applications and models, 2nd edition, John Wiley & 

Sons 
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Μύθος 1ος: Η αποτίμηση είναι μια επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα 

και δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. 

Μύθος 2ος: Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και 

μέθοδοι διαθέσιμα. 

Μύθος 3ος: Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο λίγα 

μόνο χρόνια και παρουσιάζουν ζημίες. 

Μύθος 4ος: Μύθοι για το Κόστος Κεφαλαίου (Κόστος Κεφαλαίου = Επένδυση χωρίς 

κίνδυνο + Beta * Ασφάλιστρο Κινδύνου).  

Μύθος 5ος: Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. 

Μύθος 6ος: Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. 

Μύθος 7ος: Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

Μύθος 8ος: Οι καταστάσεις ταμιακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

Μύθος 9ος: Το Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ) είναι ίσον με Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

(ΚΕ) μείον τις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις (ΒΥ). 

Μύθος 10ος: Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται 

εξωγενείς μεταβλητές. 

Μύθος 11ος: Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμιακών 

ροών. 

Μύθος 12ος: Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας, ισχύει επ’ 

αόριστο. 

                                                                                                                                                                      
94 Damodaran Aswath, 2001, ˝Twelve myths in Valuation˝ 
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5.5 Μέθοδοι Αποτίμησης 

Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Λαζαρίδη, όσον αφορά τα δεδομένα στα οποία 

στηρίζεται η αποτίμηση, αυτή διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες95: 

 Η προσέγγιση της αγοράς (συγκριτική ανάλυση, χρηματιστηριακές μέθοδοι 

κλπ.) 

 Η προσέγγιση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (καθαρή περιουσιακή 

θέση) 

 Η προσέγγιση των options 

 Η προσέγγιση με βάση το εισόδημα (income methods) 

Οι μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι οι εξής96: 

 Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης. 

 Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών. 

 Η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών. 

 Οι μέθοδοι των ταμιακών ροών. 

 Η μέθοδος της χρηματιστηριακής τιμής. 

 Η μέθοδος της συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιριών και χρήσης 

δεικτών κεφαλαιαγοράς. 

 Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών. 

 Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας. 

 Η μέθοδος option pricing model. 

Ειδικότερα, στο επάγγελμα της αποτίμησης επιχειρήσεων, χρησιμοποιούνται 

κυρίως τρεις βασικές μέθοδοι ως προς την προσέγγιση των ταμιακών ροών. Αυτές 

είναι: 

1. Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών (DCF) 

2. Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων ταμιακών ροών (CCF) 

3. Η μέθοδος των πλεοναζόντων ταμιακών ροών (ECF) 

                                                           
95, 96 Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων: θεωρία, μεθοδολογία, πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη 
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Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί περαιτέρω μόνο η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και για την αποτίμηση 

της εταιρίας MLS. 

5.6 Μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμιακών Ροών (Discounted 

Cash Flow Method - DCF) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών, η αξία της 

επιχείρησης είναι οι μελλοντικές προβλεπόμενες ταμιακές ροές, προεξοφλημένες με 

ένα επιτόκιο το οποίο αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο της ταμιακής ροής.97 Αποτελεί το 

πιο πολύπλοκο από τα τρία προαναφερθέντα μοντέλα, ωστόσο το θεωρητικό του 

υπόβαθρο είναι το ίδιο: 

«Η αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης είναι ίση με την 

παρούσα αξία της προβλεπόμενης μελλοντικής οικονομικής του ωφέλειας». 

Διαισθητικά, η αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να είναι 

μια συνιστώσα τριών μεταβλητών98: πόσο το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο αποδίδει 

σε ταμιακές ροές, πότε αναμένεται αυτές οι ταμιακές ροές να συμβούν, και σε ποιο 

βαθμό αυτές οι ροές είναι βέβαιες. Όσο πιο βέβαιες είναι οι μελλοντικές ταμιακές 

ροές, τόσο υψηλότερη η αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της οντότητας. 

 Η αποτίμηση με προεξόφληση των ταμιακών ροών συνδυάζει τις τρεις αυτές 

μεταβλητές, υπολογίζοντας την αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ως την 

παρούσα αξία των προβλεπόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών. 

Η αξιοπιστία της είσπραξης των μελλοντικών ταμιακών ροών είναι διαφορετική 

από εταιρία σε εταιρία. Το ρίσκο μιας εταιρίας ή ενός περιουσιακού στοιχείου 

μετριέται σε μορφή ενός κόστους το οποίο αναφέρεται ως «ποσοστό προεξόφλησης», 

ή «ποσοστό απόδοσης», ή «κόστος κεφαλαίου».99 

                                                           
97 Copeland Tom, Koller Tim, Murrin Jack, 1994, Valuation: measuring and managing the value of 

companies, 2nd edition, New York: Wiley 

98 Damodaran  Aswath, 2001, The dark side of valuation: Valuing old tech, new tech, and new 

economy companies, Financial Times Prentice Hall 

99 Hitcher R. James, 2006, Financial valuation: Applications and models, 2nd edition, John Wiley & 

Sons 
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Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών εμπεριέχει όλα τα στοιχεία τα 

οποία επηρεάζουν την αξία μιας επιχείρησης με περιεκτικό αλλά ταυτόχρονα ευθύ 

τρόπο. Επιπρόσθετα, η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμιακών ροών υποστηρίζεται 

έντονα από έρευνες για το πώς οι χρηματιστηριακές αγορές πράγματι εκτιμούν την 

αξία των επιχειρήσεων.  

5.6.1 Βήματα στην αποτίμηση DCF 

Η μέθοδος αποτίμησης με βάση την προεξόφληση ταμιακών ροών βασίζεται 

στην ικανότητα της οικονομικής μονάδας να παράγει πλούτο ή αξία στο μέλλον. Η 

διαδικασία που ακολουθείται με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι ταυτόχρονα 

εύκολη αλλά και δύσκολη. Είναι εύκολη, καθώς χρησιμοποιούνται τα βασικά 

στοιχεία της χρονικής αξίας του χρήματος, και δύσκολη καθώς είναι απαραίτητο να 

προβλεφθούν οι ετήσιες ταμιακές ροές και τα ετήσια προεξοφλητικά επιτόκια. 

Επιπρόσθετα, για να καταλήξουμε στις κατάλληλες ετήσιες ταμιακές ροές θα 

χρειαστούμε ένα κατάλληλο μοντέλο για να προβλέψουμε τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις.  

Η αποτίμηση με προεξόφληση των ταμιακών ροών (DCF) ακολουθεί τα 

επόμενα τέσσερα φαινομενικά απλά βήματα100: 

1. Εκτίμηση με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, των 

αναμενόμενων  ταμιακών ροών για κάθε χρόνο καθώς και της υπολειμματικής 

αξίας κατά το τέλος της περιόδου πρόβλεψης. 

2. Εκτίμηση και προσδιορισμός του προφίλ κινδύνου των ταμιακών ροών. Σε 

αρκετές περιπτώσεις η εκτίμηση μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς η 

επιχείρηση μπορεί να μην είναι εισηγμένη και να μην υπάρχουν διαθέσιμα 

αξιόπιστα ιστορικά δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν υπάρχουν 

συγκρίσιμες εισηγμένες επιχειρήσεις, υποθέτουμε ότι το προφίλ κινδύνου των 

ροών είναι παρόμοιο με αυτό των εισηγμένων. 

3. Καθορισμός με βάση των ιστορικών δεδομένων του συνόλου των 

συγκρίσιμων επιχειρήσεων, του ετήσιου risk adjusted discount rate (Cost of 

                                                           
100 Tham Joseph, Ignacio Vélez-Pareja, 2004, Principles of cash flow valuation: an integrated market-

based approach, Elsevier Academic Press 
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Capital-WACC), με χρήση ενός μοντέλου αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων, όπως το CAPM. 

4. Τελικά, προεξόφληση των ετήσιων ταμιακών ροών στον χρόνο 0 (έτος 

αναφοράς) και άθροιση των προεξοφλημένων αξιών για τον υπολογισμό της 

παρούσας αξίας (ΠΑ-PV) των ταμιακών ροών. 

5.6.2 Παραδοχές 

Όλες οι μέθοδοι αποτίμησης βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές, ανάλογες 

εντός του θεωρητικού πλαισίου που ακολουθεί η κάθε μία από αυτές. Έτσι λοιπόν οι 

μέθοδοι των ταμιακών ροών στηρίζονται στις εξής παραδοχές101: 

1. Η επιχείρηση δεν αποτελείται μόνο από τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, αλλά 

και από άλλους παραγωγικούς συντελεστές. Αυτό είναι λογικό, καθώς η 

λογιστική αξία των παγίων και μόνο δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τη δυναμικότητα, την επιχειρηματικότητα, τις 

ευκαιρίες και τέλος την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης· 

στοιχεία τα οποία προσθέτουν αξία (value)  στην επιχείρηση. 

2. Είναι εφικτό να υπολογίσουμε έναν, περισσότερους ή και συνδυασμούς 

συντελεστών προεξόφλησης. 

3. Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμιακές ροές 

της, δηλαδή τα ταμιακά της πλεονάσματα. 

4. Μας παρέχουν τη δυνατότητα της πρόβλεψης των ταμιακών ροών με την 

προβολή και εκτίμηση των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο 

μέλλον, βάσει συγκεκριμένων και καλά ορισμένων υποθέσεων. 

5. Οι καταστάσεις των ταμιακών ροών παρέχουν πολυπληθέστερες και πιο 

ποιοτικές πληροφορίες απ’ ότι οι άλλες μέθοδοι αποτίμησης, ειδικά σε 

περίπτωση ύπαρξης μεγάλης χρονοσειράς. Ιδιαίτερα για τους μετόχους, η 

κατάσταση ταμιακών ροών είναι «αποκαλυπτική». Τους παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με την αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης, την εξασφάλιση 

των μερισμάτων τους καθώς και για το εάν η αξία της επιχείρησης θα αυξάνει 

και στο μέλλον σύμφωνα με τις προσδοκίες τους. 

                                                           
101 Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, 2005, Αποτίμηση επιχειρήσεων: θεωρία, μεθοδολογία, πρακτική, Αφοί 

Κυριακίδη 
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Μέσω της ανάλυσης των καταστάσεων ταμιακών ροών οι χρήστες μπορούν να 

αξιολογήσουν την ικανότητα της επιχείρησης ως προς: 

 την ρευστοποίηση των κερδών της, 

 την πληρωμή των μερισμάτων, 

 την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της, 

 την συνέχιση των λειτουργικών της δραστηριοτήτων και 

 την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων οι οποίες θα παράγουν 

επιπρόσθετες ταμιακές ροές και φυσικά κέρδη. 

5.6.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα DCF 

Όπως και οι άλλες μέθοδοι αποτίμησης, έτσι και η μέθοδος προεξόφλησης των 

ταμιακών ροών παρουσιάζει τόσο πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα. Στη 

συνέχεια παρατίθενται τα βασικότερα. 

Πλεονεκτήματα DCF 

1. Η δημιουργία χρήματος αποτελεί τον πυρήνα της μεθόδου αυτής. 

2. Η λογιστική κατάσταση των ταμιακών ροών προσφέρει στον ενδιαφερόμενο 

πληθώρα πληροφοριών και γίνεται δυνατή η παρατήρηση της εξέλιξης της 

εταιρίας και των αποτελεσμάτων της με την πάροδο του χρόνου. 

3. Καθιστά δυνατή την προβολή των ταμιακών ροών στο μέλλον. 

4. «Καταγράφει» την δυναμική της επιχείρησης καθώς και τις προσδοκίες των 

ενδιαφερόμενων μερών ως προς την πορεία της επιχείρησης στο μέλλον. 

5. Σε παράλληλη χρήση με την ανάλυση αριθμοδεικτών και τη βασική 

χρηματοοικονομική ανάλυση μπορεί να εξάγει ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

Μειονεκτήματα DCF 

1. Ο χρόνος διεκπεραίωσης είναι αρκετά μεγάλος. 

2. Είναι απαραίτητη η γνώση οικονομικών εργαλείων. 

3. Απαιτούνται αρκετές πληροφορίες. 

4. Η μέθοδος είναι σχετικά πολύπλοκη και απαιτείται μεγάλο στάδιο 

προετοιμασίας. 
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5. Για την εξαγωγή αξιόπιστου αποτελέσματος, θα πρέπει να ακολουθείται από 

σχετική χρηματοοικονομική ανάλυση (ανάλυση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, αριθμοδείκτες). 

6. Για τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμιακών ροών, επιβάλλεται η 

υιοθέτηση αρκετών παραδοχών και υποθέσεων, συνεπώς το αποτέλεσμα της 

εργασίας μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί, εάν δεν γίνει η σωστή εφαρμογή 

των λογιστικών αρχών. 

7. Υπάρχει η πιθανότητα η επιχείρηση να επηρεάσει άμεσα τα ταμιακά της 

πλεονάσματα μειώνοντας καθοριστικά τις επενδυτικές της δραστηριότητες, 

αυξάνοντας παράλληλα τις χρηματοοικονομικές της. Αυτό επηρεάζει 

σημαντικά τόσο την υπολειμματική αξία της επιχείρησης, όσο και την καθαρά 

παρούσα αξία των ταμιακών της ροών. 

5.7 Εφαρμογή του μοντέλου DCF 

Το βασικό μοντέλο προεξόφλησης ταμιακών ροών είναι το ακόλουθο102: 

Αξία Επιχείρησης = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡  

όπου, n = η τελευταία περίοδος για την οποία αναμένεται οικονομικό έσοδο, δηλαδή 

η χρονική διάρκεια του περιουσιακού στοιχείου· το n μπορεί να ισούται με το άπειρο 

(n=∞) στην περίπτωση που η ταμιακή ροή αναμένεται να συνεχίζεται στο διηνεκές. 

CFt = η ταμιακή ροή την χρονική περίοδο t στο μέλλον (εισπραχθείσα στο τέλος της 

περιόδου) 

r = ποσοστό προεξόφλησης το οποίο εκφράζει την επικινδυνότητα της εκτιμώμενης 

ταμιακής ροής  

Οι ταμιακές ροές διαφέρουν από περιουσιακό στοιχείο σε περιουσιακό στοιχείο 

και κατ’ αναλογία τα μερίσματα για τις διάφορες μετοχές, και τα τοκομερίδια και η 

ονομαστική αξία για τα ποικίλα ομόλογα.103 Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι μια 

συνάρτηση του ρίσκου των εκτιμώμενων ταμιακών ροών· περιουσιακά στοιχεία με 

                                                           
102 Hitcher R. James, 2006, Financial valuation: Applications and models, 2nd edition, John Wiley & 

Sons 

103 Damodaran  Aswath, 2001, The dark side of valuation: Valuing old tech, new tech, and new 

economy companies, Financial Times Prentice Hall 
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υψηλό κίνδυνο έχουν και υψηλότερα επιτόκια, ενώ τα ασφαλέστερα έχουν 

χαμηλότερα επιτόκια.  

Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις τις οποίες μπορεί ένας ενδιαφερόμενος να 

ακολουθήσει για την αποτίμηση με προεξόφληση των ταμιακών ροών.104 Η πρώτη 

είναι να υπολογίσει την αξία μόνο των συμμετοχών σε μετοχές, ενώ η δεύτερη είναι 

να υπολογίσει την αξία ολόκληρης της επιχείρησης, η οποία συμπεριλαμβάνει, εκτός 

από το μετοχικό κεφάλαιο, και τους άλλους δικαιούχους στην επιχείρηση 

(ομολογιούχους, προνομιούχους μετόχους κ.λπ.). Ενώ και οι δύο προσεγγίσεις 

προεξοφλούν τις αναμενόμενες ταμιακές ροές, οι σχετικές ταμιακές ροές και τα 

προεξοφλητικά επιτόκια είναι διαφορετικά για την κάθε μία. 

5.7.1 Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς τους Μετόχους (FCFE-Free 

Cash Flow to Equity) 

Οι ελεύθερες ταμιακές ροές προς τους μετόχους είναι οι ταμιακές ροές που 

απομένουν μετά τις λειτουργικές δαπάνες, τα έξοδα από τόκους, το καθαρό υπόλοιπο 

χρεών και τις ανάγκες επανεπένδυσης.  

Το καθαρό υπόλοιπο των χρεών αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ των νέων 

χρεών και της αποπληρωμής των ήδη υπαρχόντων. Εάν το νέο χρέος ξεπερνά την 

αποπληρωμή των παλιών, τότε οι ελεύθερες ταμιακές ροές προς τους μετόχους θα 

είναι υψηλότερες.  

Οι ανάγκες επανεπένδυσης105 περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε επενδύσεις τις 

οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει σχετικά με μακροχρόνια 

περιουσιακά στοιχεία (όπως γη, κτίρια, εξοπλισμό, και έρευνα για τις εταιρίες 

τεχνολογίας), ή αλλιώς τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες, και επενδύσεις σε 

βραχυχρόνια περιουσιακά στοιχεία (όπως διαχείριση και καταγραφή εμπορευμάτων 

και εισπρακτέους λογαριασμούς), ή αλλιώς μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης με 

σκοπό την παραγωγή μελλοντικής ανάπτυξης. Συνεπώς: 

                                                           
104 Damodaran Aswath, 1996, Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of 

any asset, John Wiley and Sons 

105 Damodaran  Aswath, 2001, The dark side of valuation: Valuing old tech, new tech, and new 

economy companies, Financial Times Prentice Hall 



98 
 

FCFE= Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

- ∆ Κεφαλαίου Κίνησης + Καθαρό Χρέος 

5.7.1.1 Παρούσα Αξία FCFE 

Η αξία των Ιδίων Κεφαλαίων προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

ταμιακές ροές προς τους μετόχους, όπως ορίστηκε παραπάνω, με το κόστος των Ιδίων 

Κεφαλαίων, το οποίο αποτελεί το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των επενδυτών-

μετόχων της επιχείρησης. 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = ∑
𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡

(1+𝑘𝑒)𝑡
𝑡=∞
𝑡=1  

όπου, 𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡 = η FCFE την περίοδο t 

ke = το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

Διενεργώντας την παραπάνω διαδικασία και εφόσον όπως ορίστηκε η FCFE 

είναι η ταμιακή ροή που απομένει στους μετόχους μετά την ικανοποίηση των άλλων 

απαιτήσεων, προσδιορίζεται η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 

Επακόλουθα, με την διαίρεση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων με το σύνολο των 

μετοχών σε κυκλοφορία, υπολογίζεται η αξία ανά μετοχή. 

5.7.2 Ελεύθερες ταμιακές ροές προς το σύνολο της εταιρίας (FCFF- 

Free Cash Flow to the Firm)  

Μια εταιρία δεν είναι μόνο οι μέτοχοι της. Περιλαμβάνει και άλλους 

δικαιούχους, όπως τους ομολογιούχους και τις τράπεζες. Όταν λοιπόν υπολογίζεται η 

αξία της επιχείρησης, θα πρέπει να αποδοθούν ταμιακές ροές και στους δικαιούχους 

αυτούς. Τις ελεύθερες ταμιακές ροές προς το σύνολο της εταιρίας, αποτελούν οι 

ταμιακές ροές που απομένουν μετά τις λειτουργικές ανάγκες, τους φόρους και τις 

ανάγκες επανεπένδυσης όπως καθορίστηκαν παραπάνω, αλλά πριν οποιαδήποτε 

πληρωμή χρέους (πληρωμές τόκων ή βασικές πληρωμές).106 Συνεπώς:  

FCFF= EBIT * (1-T) + Αποσβέσεις - ∆ Κεφαλαίου Κίνησης - 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                                                           
106 Damodaran  Aswath, 2001, The dark side of valuation: Valuing old tech, new tech, and new 

economy companies, Financial Times Prentice Hall 
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5.7.2.1 Παρούσα Αξία FCFF 

Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες 

ταμιακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο το 

WACC (Weighted Average Cost of Capital), το οποίο αποτελεί το κόστος των 

διαφορετικών στοιχείων χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, 

σταθμισμένα βάσει των αναλογιών της αγοραίας αξίας τους. 

Αξία της Επιχείρησης = ∑
𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
𝑡=∞
𝑡=1  

όπου, 𝐶𝐹 𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑡 = FCFF την περίοδο t 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 

Οι  διαφορές μεταξύ των μεθόδων FCFE και FCFF γίνονται σαφέστερες με την 

σύγκριση των ορισμών τους. Ο υπολογισμός των ταμιακών ροών προς του μετόχους 

έχει ως αφετηρία τα καθαρά κέρδη, τα οποία είναι μετά τις πληρωμές τόκων και 

φόρων, ενώ των ταμιακών ροών προς το σύνολο της εταιρίας ξεκινούν με τα προ 

τόκων και φόρων λειτουργικά έσοδα. Μια άλλη διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η 

μέθοδος FCFE υπολογίζεται μετά το καθαρό υπόλοιπο χρεών, ενώ η FCFF πριν. 

Ενώ οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με 

την ταμιακή ροή και τα προεξοφλητικά επιτόκια, θα αποφέρουν συνεκτικές 

εκτιμήσεις της αξίας, εφόσον χρησιμοποιηθεί και για τις δύο το ίδιο σύνολο 

υποθέσεων. 

5.7.3 Μοντέλα αποτίμησης FCFE και FCFF107 

5.7.3.1 Μοντέλο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης ή μοντέλο Ενός 

Σταδίου 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στην λογική του Gordon Growth Model, σύμφωνα 

με το οποίο οι αναμενόμενες ταμιακές ροές αυξάνονται με έναν σταθερό ρυθμό g. 

Επομένως, η ταμιακή ροή του τρέχοντος έτους θα ισούται με την ταμιακή ροή του 

προηγούμενου έτους πολλαπλασιασμένη με 1+g. Συνεπώς: 

                                                           
107 Damodaran Aswath, 1996, Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of 

any asset, John Wiley and Sons 
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FCFEt = FCFEt-1 * (1+g) 

& 

FCFFt = FCFFt-1 * (1+g) 

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι μια συνάρτηση των αναμενόμενων ταμιακών 

ροών της επόμενης περιόδου, του σταθερού ρυθμού ανάπτυξης και του απαιτούμενου 

ποσοστού απόδοσης: 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = 
𝐹𝐶𝐹𝐸1

𝑟−𝑔𝑛
 

όπου, FCFE1 = η αναμενόμενη FCFE του επόμενου έτους 

r = το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης 

gn = ο ρυθμός ανάπτυξης της FCFE   

Εφόσον η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό, η αξία της επιχείρησης 

υπολογίζεται ως εξής: 

Αξία Επιχείρησης = 
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛
 

όπου, 𝐹𝐶𝐹𝐹1 = αναμενόμενη FCFF του επόμενου έτους 

WACC = Weighted Average Cost of Capital 

gn = ο ρυθμός ανάπτυξης της FCFF 

  Το μοντέλο αυτό λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε 

μία σταθερή οικονομική κατάσταση που θα πρέπει να αποδεικνύεται από διάφορα 

στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν άλλες σταθερές επιχειρήσεις του κλάδου. Τέτοια 

μπορεί να αποτελούν η επιχείρηση μετρίου ρίσκου καθώς και κεφαλαιουχικές 

δαπάνες όχι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τις αποσβέσεις. 

Αυτό το μοντέλο, όπως και το Gordon Growth Model, είναι καλύτερα 

προσαρμοσμένο για την αποτίμηση επιχειρήσεων που αναπτύσσονται με ρυθμό ίδιο ή 

μικρότερο από αυτόν της οικονομίας. 
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5.7.3.2 Μοντέλο προεξόφλησης Ταμιακών Ροών Δύο Σταδίων 

Το Μοντέλο Δύο Σταδίων είναι σχεδιασμένο να προσδιορίζει την αξία μιας 

επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διανύσει δύο διαφορετικές περιόδους 

ανάπτυξης.  

Η αρχική θα είναι μια περίοδος με ρυθμό ανάπτυξης αρκετά μεγαλύτερο από 

αυτόν μιας σταθερής (stable) επιχείρησης. Αντίθετα, η δεύτερη  είναι μια περίοδος με 

χαμηλότερο, πιο σταθερό και μακροχρόνιο ρυθμό ανάπτυξης, ο οποίος εκτείνεται στο 

διηνεκές. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η αξία των ιδίων κεφαλαίων και η αξία της 

επιχείρησης υπολογίζονται με τους παρακάτω τύπους: 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων: 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = PV FCFE + PV Υπολειμματικής Αξίας 

= ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1  + 

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

(1+𝑟)𝑛
 

όπου, FCFEt = η FCFE στον χρόνο t 

Terminal Value = η αξία μετά το τέλος της 1ης χρονικής περιόδου 

r = το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στην αρχική περίοδο (high-

growth) 

Ο υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας γίνεται με χρήση του infinite-growth-

rate model. 

H υπολειμματική αξία ορίζεται ως εξής: 

Terminal Value = 
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

(𝑟𝑛−𝑔𝑛)
 

όπου, gn = ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης  

rn= το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων στην δεύτερη περίοδο 

(stable-growth) 
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Αξία Επιχείρησης: 

Αξία Επιχείρησης = PV FCFF + PV Υπολειμματικής Αξίας 

= ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1  + 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1
𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

όπου, WACC = Weighted Average Cost of Capital 

FCFFt = η FCFF στον χρόνο t  

( 𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛
) = η υπολειμματική αξία  

Όπως και για τα περισσότερα μοντέλα αποτίμησης, έτσι και για το μοντέλο 

προεξόφλησης ελεύθερων ταμιακών ροών δύο σταδίων έχουν δημιουργηθεί αρκετές 

παραλλαγές. Για παράδειγμα, μια παραλλαγή αποτελεί αυτή κατά την οποία οι 

ταμιακές ροές ακολουθούν έναν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης κατά την πρώτη περίοδο, 

ώσπου να προσεγγίσουν τον εξίσου σταθερό ρυθμό της δεύτερης. Μια δεύτερη 

παραλλαγή είναι αυτή κατά την οποία οι ταμιακές ροές αναπτύσσονται με ρυθμό ο 

οποίος μειώνεται συνεχώς στη διάρκεια της αρχικής περιόδου, έως ότου φτάσει τον 

σταθερό ρυθμό ανάπτυξης της δεύτερης και τελικής περιόδου. 

5.8 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 

Το Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων αποτελεί την απαιτούμενη απόδοση που αξιώνουν 

οι επενδυτές για να επενδύσουν στην επιχείρηση. Ο υπολογισμός του βασίζεται στο 

θεωρητικό Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Στοιχείων (Capital Asset Pricing 

Model-CAPM) και υπολογίζεται με την παρακάτω σχέση108: 

Cost of Equity = Risk-Free Rate + Beta * Risk Premium 

όπου,  Risk-Free Rate = το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 

Beta = ο συντελεστής βήτα 

Risk Premium= το ασφάλιστρο κινδύνου ή πριμ κινδύνου 

                                                           
108 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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Risk-Free Rate:  Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι η θεωρητική απόδοση μιας 

επένδυσης με μηδενικό κίνδυνο. Αντιπροσωπεύει την προσδοκώμενη από τους 

επενδυτές  απόδοση μιας επένδυσης χωρίς κίνδυνο για μια καθορισμένη χρονική 

περίοδο. 

Θεωρητικά, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου είναι η ελάχιστη απόδοση που 

αναμένει ένας επενδυτής για οποιαδήποτε επένδυση, επειδή δεν αποδέχεται 

παραπάνω κίνδυνο εκτός και αν η δυνητική απόδοση της είναι μεγαλύτερη από το 

επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Πρακτικά ωστόσο, το συγκεκριμένο επιτόκιο  δεν 

υφίσταται, καθώς ακόμα και η πιο ασφαλής επένδυση ενέχει ένα μικρό ποσοστό 

κινδύνου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται ότι ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς 

κίνδυνο είναι αυτό για το οποίο ο επενδυτής είναι σίγουρος για την αναμενόμενη 

απόδοση. Συνεπώς, για να χαρακτηριστεί μια επένδυση ως επένδυση χωρίς κίνδυνο 

(risk-free asset), δηλαδή η πραγματοποιούμενη απόδοση της να είναι ίση με την 

αναμενόμενη, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω δύο συνθήκες: 

 Δεν πρέπει να υπάρχει default risk, δηλαδή κίνδυνος αθέτησης των 

καταβολών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το περιουσιακό στοιχείο θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση, όπως π.χ. ομόλογα δημοσίου. 

Ωστόσο, θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι δεν μπορούν να εκδώσουν όλες οι 

κυβερνήσεις τίτλους μηδενικού κινδύνου. 

 Δεν πρέπει να υπάρχει αβεβαιότητα για τα επιτόκια επανεπένδυσης, δηλαδή 

δεν υπάρχει κίνδυνος επανεπένδυσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι δεν 

υπάρχουν ενδιάμεσες ταμιακές ροές.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένα 

κυβερνητικό ομόλογο θα αποτελούσε ένα καλό περιουσιακό στοιχείο για να 

χρησιμοποιηθεί ως risk-free asset. Επίσης, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να 

χρησιμοποιηθεί π.χ. ομόλογο της χώρας στην οποία η επιχείρηση πραγματοποιεί τις 

κύριες της δραστηριότητες (δημιουργία πλειοψηφίας εσόδων) και να είναι 

μακροχρόνιας διάρκειας.  
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Συντελεστής Beta: Αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό εργαλείο για τη 

μέτρηση του συστηματικού κινδύνου της μετοχής μιας επιχείρησης109· αποτυπώνει 

δηλαδή τον συστηματικό κίνδυνο της επιχείρησης. Ο συντελεστής Beta 

αντιπροσωπεύει την τάση των αποδόσεων μιας μετοχής να ανταποκρίνεται στις 

διακυμάνσεις της αγοράς. 

Μετοχές με Beta που ισούται με τη μονάδα κινούνται ανάλογα με την αγορά, 

αλλά δεν έχουν απαραίτητα την ίδια μεταβλητότητα με αυτήν. Μετοχές με Beta 

υψηλότερο της μονάδας θεωρούνται πιο ευαίσθητες στις απότομες μεταβολές της 

αγοράς, καθώς όσο εύκολα δύνανται να αποκομίσουν κέρδη, τόσο εύκολα μπορεί και 

να τα χάσουν. Αντίθετα, μετοχές με τιμή μικρότερη της μονάδας δεν επηρεάζονται 

σημαντικά από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Συντελεστής ίσος με το μηδέν 

υποδηλώνει ότι οι αποδόσεις των μετοχών και της αγοράς είναι ουσιαστικά 

ανεξάρτητες, ενώ αρνητικός συντελεστής δείχνει ότι οι αποδόσεις τους είναι 

αντίθετες (αρνητική συσχέτιση). 

Ο στατιστικός υπολογισμός του συντελεστή Beta γίνεται με τη μέθοδο της 

παλινδρόμησης των ημερήσιων αποδόσεων της μετοχής (Rj) και των ημερήσιων 

αποδόσεων του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου (Rm) στο οποίο 

διαπραγματεύεται η μετοχή της εταιρίας. Εξάγεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

  Rj = α + b * Rm  

Ωστόσο, ο υπολογισμός με το συγκεκριμένο τρόπο έχει το μειονέκτημα πως 

αντανακλά μόνο ιστορικές αποδόσεις και όχι τρέχουσες.110 Ως αποτέλεσμα, οι 

εκτιμήσεις του συντελεστή Beta πάντα αφορούν το παρελθόν (εξάγονται βάσει 

ιστορικών στοιχείων) και καθώς είναι στατιστικές εμπεριέχουν συνήθως τυπικά 

σφάλματα. Επιπρόσθετα, αυτή η προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική για 

επενδύσεις χωρίς εμπορικό ιστορικό, όπως οι νέες επιχειρήσεις.  

Μια λύση είναι να γίνει αντικατάσταση του Beta που προήλθε από την 

παλινδρόμηση με έναν άλλο, επονομαζόμενο «bottom-up Beta», βασισμένο στους 

                                                           
109 Γεωργιάδης Νικόλαος, Λιβάνης Ευστράτιος, 2003, Μέθοδοι ανάλυσης αγοράς & μετοχών: Τεχνικά & 

θεμελιώδη κριτήρια, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

110 Damodaran  Aswath, 2010, The dark side of Valuation, 2nd edition, Upper Saddle River, N.J. : FT 

Press 
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μέσους όρους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Καθώς λοιπόν 

οι μέσοι όροι του κλάδου είναι πιο ακριβείς από τους συντελεστές Beta που 

εκτιμώνται με παλινδρόμηση, οι bottom-up Beta προσφέρουν καλύτερες εκτιμήσεις 

για το μέλλον.  

Risk Premium: Το Risk Premium ή αλλιώς ασφάλιστρο κινδύνου ή πριμ κινδύνου, 

αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα σε όλα τα μοντέλα αποτίμησης περιουσιακών 

στοιχείων. Στο μοντέλο CAPM μετρά την κατά μέσο όρο επιπρόσθετη απόδοση που 

οι επενδυτές απαιτούν για να μετακινήσουν τα κεφάλαια τους (χρήματα), από μια 

επένδυση χωρίς ρίσκο στο portfolio της αγοράς το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις με 

διάφορα ποσοστά κινδύνου (risk). Αποτελεί συνάρτηση των παρακάτω: 

 Risk Aversion of Investors: Αποφυγή κινδύνου των επενδυτών. Στην 

περίπτωση που οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο (risk-averse), απαιτούν 

μεγαλύτερα πριμ για τη μετακίνηση των κεφαλαίων τους. 

 Riskiness of the Average Risk Investment: Κίνδυνος της επένδυσης μέσου 

κινδύνου. Όσο η αβεβαιότητα της επένδυσης μέσου κινδύνου αυξάνεται, τόσο 

αυξάνεται και το Risk Premium. 

Καθώς ο κάθε επενδυτής στην αγορά αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο το 

αποδεκτό risk premium, το πριμ θα πρέπει να είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος αυτών 

των ατομικών ασφαλίστρων κινδύνου, με την στάθμιση να γίνεται με βάση τον 

πλούτο (wealth) που ο κάθε επενδυτής προσφέρει στην αγορά. 

Υπολογίζοντας το ασφάλιστρο κινδύνου 

Για το μοντέλο αποτίμησης CAPM, υπάρχουν τρεις τρόποι για τον υπολογισμό 

του πριμ κινδύνου111: 

 Διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλοεπενδυτές για τις προσδοκίες τους για το 

μέλλον. Θα είναι πιο αποτελεσματικό οι επενδυτές που ερωτούνται να έχουν 

μεγάλη συνεισφορά στην αγορά (most-weighted investors). 

 Βάσει ιστορικών δεδομένων, δηλαδή premiums προηγούμενων περιόδων. 

Αποτελεί την πιο κοινή μέθοδο υπολογισμού των πριμ κινδύνου και στο 

                                                           
111 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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CAPM ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης των μετοχών και 

της μέσης απόδοσης των χρεογράφων χωρίς κίνδυνο για μια παρατεταμένη 

χρονική περίοδο. 

 Χρήση των τρεχόντων δεδομένων της αγοράς.  

Σε πολλές ωστόσο αναδυόμενες οικονομίες, δεν υπάρχει πληθώρα ιστορικών 

δεδομένων και όσα υπάρχουν δεν είναι ικανά για την επιμέτρηση ενός αξιόπιστου 

πριμ. Ως εκ τούτου, για να υπολογιστεί το Risk Premium σε αυτές τις χώρες 

χρησιμοποιείται ο εξής τύπος: 

Equity Risk Premium = Base Premium for Mature Equity 

Market112 + Country Premium 

Για τον υπολογισμό του Country Premium, υπάρχουν τρεις τρόποι: 

1. Προεπιλεγμένα spreads ομολόγων της χώρας: Υπάρχει μια πλειάδα μεθόδων 

για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας 

μιας χώρας, και μία από τις απλούστερες και ευκολότερα προσβάσιμες,  

αποτελεί η κλίμακα διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας από διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης (π.χ. S&P, Moody’s).  

Country Risk Premium = U.S. Risk Premium + Country Bond 

Default Premium 

2. Relative Standard Deviation ή Σχετική Τυπική Απόκλιση: Αρκετοί αναλυτές 

θεωρούν ότι τα πριμ κινδύνου των αγορών θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις 

διαφορές στον κίνδυνο των μετοχών, όπως αυτές υπολογίζονται από την 

μεταβλητότητα των αντίστοιχων αγορών. Ένα συμβατικό μέτρο του κινδύνου 

των μετοχών είναι η τυπική απόκλιση της τιμής τους, όπου μεγαλύτερες 

τυπικές αποκλίσεις συχνότερα συνάδουν με περισσότερο κίνδυνο. Εάν 

πραγματοποιηθεί διαίρεση της τυπικής απόκλισης μιας χώρας με αυτήν μιας 

άλλης, τότε λαμβάνουμε ένα μέτρο σχετικού κινδύνου: 

Relative Standard DeviationCountryX = 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑋

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑈.𝑆.
 

                                                           
112 Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το premium ανεπτυγμένης οικονομίας που χρησιμοποιείται είναι 

αυτό των Η.Π.Α. 
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Εάν η σχετική τυπική απόκλιση πολλαπλασιαστεί με το πριμ που χρησιμοποιείται 

για την οικονομία των Η.Π.Α (μετοχές), τότε θα προκύψει ένα μέτρο συνολικού 

risk premium για οποιαδήποτε αγορά. 

Equity Risk PremiumCountryX = Risk PremiumU.S. * Relative 

Standard  DeviationCoyntryX 

3. Προκαθορισμένα Spreads & Σχετικές Τυπικές Αποκλίσεις: Τα προκαθορισμένα 

Spreads των χωρών που εξάγονται σύμφωνα με τις βαθμολογήσεις 

προσμετρούν μόνο τα πριμ για προκαθορισμένο κίνδυνο. Κατά συνέπεια, 

ενστικτωδώς θα προσδοκούσε κανείς το πριμ των μετοχών να είναι 

μεγαλύτερο από το default risk spread καθώς αυτές είναι πιο επικίνδυνες από 

τις ομολογίες. Έτσι, για να γίνει κατανοητό το πόσο μεγαλύτερο είναι το πριμ,  

λαμβάνεται υπ’ όψιν η μεταβλητότητα της αγοράς μετοχών της χώρας σε 

σχέση με την μεταβλητότητα του ομολόγου της χώρας που χρησιμοποιήθηκε 

για να υπολογιστεί το default spread. Έτσι: 

Country Risk Premium = Country Default Spread * 
𝜎𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝜎𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝐵𝑜𝑛𝑑
 

Στατιστικά, οι τρείς αυτές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων 

κινδύνου κάθε χώρας θα δώσουν διαφορετικές εκτιμήσεις, με την 1η και 2η εκτίμηση 

να καταλήγουν σε χαμηλότερα πριμ κινδύνου από την 3η, η οποία χρησιμοποιεί και 

το προκαθορισμένο bond spread και τις τυπικές αποκλίσεις των αγορών μετοχών και 

ομολογιών. 

Εναλλακτικά, για τον υπολογισμό των πριμ κινδύνου, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση που δεν απαιτεί ιστορικά δεδομένα ή προσαρμογές 

για των κίνδυνο των χωρών.113 Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι η συνολική αγορά 

μετοχών είναι σωστά αποτιμημένη, βασίζεται στις τρέχουσες τιμές των μετοχών και 

χρησιμοποιεί την μέθοδο του Gordon Growth Model: 

Value = 
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑁𝑒𝑥𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

(𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦−𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠)
 

                                                           
113 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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Το μοναδικό στοιχείο που δεν μπορούμε εύκολα να βρούμε είναι η απαιτούμενη 

απόδοση των μετοχών, και λύνοντας ως προς αυτή την συνιστώσα έχουμε: 

Implied Required Return on Equity = 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑁𝑒𝑥𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
+ 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 

Αφαιρώντας από την παραπάνω σχέση το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου υπολογίζεται 

το implied equity risk premium: 

Implied Equity Risk Premium = Implied Required Return on Equity -      

Risk Free Rate 

5.9 Κόστος Χρέους (Cost of Debt) 

Το Κόστος Κρέους ή Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων προσμετρά το τρέχον 

κόστος της επιχείρησης που προέρχεται από τα κεφάλαια που δανείζεται για να 

χρηματοδοτήσει τα διάφορα σχέδια της. Σε γενικές γραμμές καθορίζεται από τους 

επόμενους παράγοντες114: 

 Τρέχον επίπεδο επιτοκίων: Όσο τα επιτόκια αυξάνονται, φυσικό ακόλουθο 

είναι να αυξηθεί και το κόστος δανειακών κεφαλαίων. 

 Κίνδυνος αθέτησης της επιχείρησης: Όσο αυξάνεται ο κίνδυνος αυτός, 

αυξάνεται το κόστος δανεισμού. 

 Φορολογικό πλεονέκτημα σχετιζόμενο με τον δανεισμό: Καθώς οι τόκοι 

εκπίπτουν φορολογικά, το μετά από τους φόρους κόστος δανεισμού είναι 

συνάρτηση του φορολογικού συντελεστή. Το φορολογικό πλεονέκτημα που 

απορρέει από την πληρωμή τόκων ρίχνει το μετά από τους φόρους κόστος 

δανεισμού σε χαμηλότερο επίπεδο από το κόστος πριν από τους φόρους. 

Επιπλέον, το πλεονέκτημα αυτό αυξάνεται όσο αυξάνεται ο φορολογικός 

συντελεστής. 

After-Tax CoD = Pretax CoD * (1-Marginal Tax Rate) 

                                                           
114 Damodaran  Aswath, 2001, The dark side of valuation: Valuing old tech, new tech, and new 

economy companies, Financial Times Prentice Hall 
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5.10 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου (Weighted Average Cost of 

Capital-WACC) 

Αφού υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη (Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων & Κόστος 

Δανεισμού) και προσδιοριστεί το ποσοστό συμμετοχής των Ξένων και Ιδίων 

Κεφαλαίων ως προς τα Συνολικά Κεφάλαια της επιχείρησης, μπορεί να υπολογιστεί 

το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου115· ήτοι το ζητούμενο κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Το WACC είναι ένας συνδυασμός από τα διάφορα κόστη της 

επιχείρησης όπως για παράδειγμα το κόστος των ομολογιακών δανείων και των 

παρακρατημένων κερδών. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:  

WACC= wd * kd (1-T) + wps * kps + wce (ks ή ke) 

όπου, kd= το κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

kps= το κόστος των προνομιούχων μετοχών 

ks ή ke = το κόστος των παρακρατημένων κερδών 

t =ο οριακός συντελεστής φορολόγησης της επιχείρησης   

wd, wps, wce= τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων, των προνομιούχων 

και κοινών μετοχών αντιστοίχως στο σύνολο των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που 

έχει ως στόχο η επιχείρηση. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι το μέσο σταθμικό κόστος είναι ο σταθμικός 

μέσος όρος του κόστους των διάφορων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, με 

σταθμίσεις το ποσοστό συμμετοχής της εκάστοτε πηγής χρηματοδότησης στην 

σύνθεση των κεφαλαίων της. 

5.11 Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) 

Η Υπολειμματική Αξία116 είναι η αξία που έχει η επιχείρηση κατά το τέλος του 

πρώτου σταδίου πρόβλεψης του Μοντέλου Δύο Σταδίων (Two-stage Model), ήτοι 

στην αρχή του σταδίου πρόβλεψης στο διηνεκές (perpetuity). Υπολογίζεται με 

διαφορετικό τρόπο για τις FCFF και FCFE. 

                                                           
115 Damodaran Aswath, 1994, Damodaran on Valuation: Security analysis for investment and 

corporate finance, New York : Wiley 

116 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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FCFF 

Terminal Value = 
𝐸(𝐹𝐶𝐹𝐹)𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛
 

FCFE 

Terminal Value = 
𝐸(𝐹𝐶𝐹𝐸)𝑛+1

𝑟𝑛−𝑔𝑛
 

όπου, E(FCFF)n+1 & E(FCFE)n+1 = οι αναμενόμενες ταμιακές ροές έναν χρόνο μετά 

το τελευταίο έτος του 1ου σταδίου πρόβλεψης 

WACC = το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων 

rn = το κόστος ιδίων κεφαλαίων 

gn = ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης 

5.12 Ρυθμοί Ανάπτυξης (gEBIT & gNI)117 

Ενώ είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστούν οι ταμιακές ροές από τις πιο 

πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις, η πρόκληση στην αποτίμηση έγκειται στην 

εκτίμηση των ταμιακών ροών για τα μελλοντικά χρόνια. Όταν γίνεται πρόβλεψη για 

ταμιακές ροές προς τους μετόχους (cash flow to equity), γενικά προσδιορίζεται η 

ανάπτυξη στα καθαρά κέρδη ή τα κέρδη ανά μετοχή. Στην περίπτωση των ταμιακών 

ροών προς την εταιρία (cash flow to the firm), ο σημαντικός ρυθμός ανάπτυξης είναι 

αυτός των λειτουργικών κερδών. 

5.12.1 Ρυθμός ανάπτυξης FCFF 

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο υψηλού ρυθμού (High-growth Period), για 

το μοντέλο Δύο Σταδίων FCFF υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

Expected GrowthEBIT = Reinvestment Rate * ROC 

όπου, Reinvestment Rate = 
𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥−𝐷𝑒𝑝+∆𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)
 

ROC = 
𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)

𝐵𝑉𝑜𝑓𝐷𝑒𝑏𝑡+𝐵𝑉𝑜𝑓𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

                                                           
117 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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BV of Debt = η λογιστική αξία του χρέους της επιχείρησης (βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης 

(Ισολογισμό). 

BV of Equity = η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. 

CapEx (Capital Expenditures) = οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της επιχείρησης· δηλαδή 

τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την αγορά παγίων ή την βελτίωση 

των ήδη υπαρχόντων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της.118 Υπολογίζονται ως εξής: 

CapEx = ∆ Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων + Αποσβέσεις 

∆ Working Capital = η μεταβολή του μη ταμιακού κεφαλαίου κίνησης (Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό – Ταμιακά Διαθέσιμα - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις). Ισούται με την 

διαφορά μεταξύ του μη ταμιακού κεφαλαίου κίνησης του τρέχοντος έτους και του 

προηγούμενου. 

5.12.2 Ρυθμός ανάπτυξης FCFE 

Ο ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο υψηλού ρυθμού (high growth period) για 

το μοντέλο Δύο Σταδίων FCFE υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

Expected GrowthNetIncome = Equity Reinvestment Rate * ROE 

όπου, Equity Reinvestment Rate = 
𝐶𝑎𝑃𝑒𝑋−𝐷𝑒𝑝+∆𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙−𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

ROE= 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

Net Cash Flow from Debt ή Καθαρό Χρέος = η καθαρή ταμιακή ροή χρέους, που 

υπολογίζεται ως εξής:  

Net Cash Flow from Debt = New Debt Issues – Debt Repayment 

New Debt Issues = το νέο χρέος που αναλαμβάνει η επιχείρηση. 

Debt Repayment = οι αποπληρωμές των ήδη υπαρχόντων χρεών (αποπληρωμή 

κεφαλαίου), εκτός των χρηματοοικονομικών εξόδων (τόκοι), καθώς αυτοί έχουν ήδη 

αφαιρεθεί για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών. 

                                                           
118 Για τους σκοπούς της αποτίμησης της MLS, στις κεφαλαιουχικές δαπάνες θα συμπεριληφθούν και οι 

δαπάνες για Ε&Α, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο των επιχειρήσεων Τεχνολογίας-Λογισμικού.  
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5.13 Ρυθμός ανάπτυξης σταθερής περιόδου (Stable-growth Rate) 

Επίσης βασικό βήμα για την αποτίμηση μέσω ταμιακών ροών είναι ο 

προσδιορισμός της χρονικής στιγμής κατά την οποία η εταιρία θα μπει στην περίοδο 

σταθερού ρυθμού ανάπτυξης (Stable-growth Rate) και ο έγκυρος υπολογισμός του 

συγκεκριμένου ρυθμού. 

Υπάρχουν δύο πληροφορίες που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σε σχέση με 

τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης: 

1. Επειδή αυτός ο ρυθμός προβλέπεται να διαρκέσει για πάντα, τα άλλα μέτρα 

απόδοσης της επιχείρησης (έσοδα, κέρδη, επανεπένδυση κ.λπ.) αναμένεται να 

αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. 

2. Το ποια είναι η τιμή εκείνη που κρίνεται λογική ως σταθερός ρυθμός 

ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, μια επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτύσσεται με 

ρυθμό ο οποίος θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον ρυθμό της 

οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί με τις σημαντικότερες συνιστώσες του 

μοντέλου αποτίμησης με βάση την προεξόφληση των ταμιακών ροών, δηλαδή τις 

εκτιμήσεις για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας καθώς και 

τον προσδιορισμό των σταδίων ανάπτυξης και του χρονικού ορίζοντα πρόβλεψης. 

Το σημαντικότερο βήμα προς την εκπόνηση της αποτίμησης αποτελεί η όσο πιο 

αποτελεσματική πρόβλεψη ανάπτυξης και εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της 

επιχείρησης. Η προσπάθεια αυτή λοιπόν θα βασιστεί τόσο στα ευρήματα της 

χρηματοοικονομικής και στρατηγικής ανάλυσης που προηγήθηκε, όσο και σε άλλες 

αξιόπιστες πηγές σχετικές με τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. 

Ο όρος  προβλέψεις αναφέρεται στις προσδοκίες ως προς την μελλοντική 

ανάπτυξη της εταιρίας σύμφωνα πάντα με ιστορικά δεδομένα (χρηματοοικονομική-

στρατηγική ανάλυση), αλλά και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο της 

οικονομίας. Οι προβλέψεις σχετικά με τα βασικά οικονομικά μεγέθη της MLS 

Innovation θα στηριχθούν στους παρακάτω στόχους και προοπτικές που προέρχονται 

από την ετήσια έκθεση της εταιρίας για το 2016119: 

 Διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού για κινητά και tablets. 

 Συνέχιση της επιθετικής στρατηγικής marketing σε Ελλάδα και ανάπτυξή της 

και στο εξωτερικό. 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων για κινητά τηλέφωνα και tablets. 

 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. 

 Εκμετάλλευση ευκαιριών σε επιχειρηματικό-επενδυτικό επίπεδο. 

 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

                                                           
119 http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf 

http://www.mls.gr/files/ethsies-oikononikes-katastaseis/2016/Ekthesi_2016.pdf
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η διοίκηση της 

εταιρίας παρά την οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα, στοχεύει 

μελλοντικά στη συνεχή εξέλιξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, 

εγχώρια αλλά και στο εξωτερικό. Σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική και 

στρατηγική ανάλυση που έχει προηγηθεί, προκύπτει ότι η εταιρία θα διατηρήσει για 

τα επόμενα χρόνια έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. 

Την παραπάνω εκτίμηση έρχεται να επισφραγίσει και ο απολογισμός της 

διοίκησης για την πορεία της εταιρίας κατά το έτος 2016. Σύμφωνα λοιπόν με την 

ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος, η 

MLS Innovation Inc συνέχισε την πορεία ανάπτυξης επιτυγχάνοντας σημαντική 

αύξηση των Πωλήσεων κατά 19%, με τα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους να 

παρουσιάζουν αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2015. Η MLS, στηριζόμενη στην υγιή 

χρηματοοικονομική της κατάσταση, συνέχισε τις επενδύσεις της σε Έρευνα και 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και στην προετοιμασία για 

την ανάπτυξή της εκτός ελληνικών συνόρων.  

Η MLS Innovation διατήρησε την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά της 

πλοήγησης και των tablets χάρη στα πρωτοποριακά προϊόντα που διαθέτει και 

ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην αγορά στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας με 

ενσωματωμένες καινοτόμες τεχνολογίες. Τέλος, σημαντική κρίνεται και η αύξηση 

της μετοχής κατά 8,3% έναντι της μόλις 1,94% του γενικού δείκτη του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής120 και την ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος που 

πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της στρατηγικής ανάλυσης, προβλέπεται 

ανάκαμψη για την οικονομία της Ελλάδας μέσα στο 2017, μετά τη μικρή υποχώρηση 

κατά το 4ο τρίμηνο του 2016. Αν και συγκρατημένη λόγω των καθυστερήσεων στο 

κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ, η βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος θα στηριχθεί στη βελτίωση του καταναλωτικού και του 

επενδυτικού κλίματος. Τέλος, η πρόβλεψη της επιτροπής θέτει την αύξηση του ΑΕΠ 

για το 2018 στο επίπεδο του 2,5%.  

                                                           
120 https://ec.europa.eu/greece/news/20171105_earines_oikonomikes_provlepseis_2017_el 

https://ec.europa.eu/greece/news/20171105_earines_oikonomikes_provlepseis_2017_el
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Συμπερασματικά, παρά τις γενικές δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, η MLS 

καταφέρνει τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς και 

προβλέπεται, εκμεταλλευόμενη την σταθεροποίηση στην ελληνική οικονομία, να 

συνεχίσει να αναπτύσσεται και για τα επόμενα χρόνια. 

6.2 Καθορισμός σταδίων ανάπτυξης και χρονικού ορίζοντα 

πρόβλεψης 

Ο προσδιορισμός της περιόδου που μια εταιρία θα μπορεί να διατηρεί υψηλό 

ρυθμό ανάπτυξης είναι πιθανότατα η πιο δύσκολη εκτίμηση στα πλαίσια της 

αποτίμησης. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις σε κάποιο χρονικό 

σημείο θα εισέλθουν σε περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης, καθώς η υψηλή 

ανάπτυξη οδηγεί στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων και το μέγεθος μιας εταιρίας 

τελικά θα γίνει εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη.121 

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που πηγάζουν από τις οικονομικές 

καταστάσεις της MLS, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο υπάρχων ρυθμός ανάπτυξης 

της εταιρίας είναι αρκετά υψηλότερος από αυτόν της Ελληνικής αλλά και της 

Παγκόσμιας οικονομίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την στρατηγική ανάλυση που έχει προηγηθεί και τους 

στόχους της διοίκησης της MLS, μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι η εταιρία θα 

συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 

ακόμα, τα οποία θα αποτελέσουν και τον χρονικό ορίζοντα της περιόδου υψηλής 

ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση.  

Την εκτίμηση αυτή έρχεται να στηρίξει η τιμή της μετοχής της MLS, η οποία 

είναι σημαντικά υψηλότερη του γενικού δείκτη, αλλά και των άλλων εταιριών του 

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία (Τεχνολογία-Λογισμικό). 

Σύμφωνα με τον Aswath Damodaran, αν ανατρέξει κανείς σε ιστορικά στοιχεία, 

οι εταιρίες που κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για παραπάνω 

από δέκα (10) χρόνια είναι ελάχιστες. 

                                                           
121 Damodaran  Aswath, 2010, The dark side of Valuation, 2nd edition, Upper Saddle River, N.J. : FT 

Press 
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Συνεπώς, καθώς η MLS Innovation Inc, σύμφωνα πάντα με τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, έχει διατηρήσει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης κατά τα πέντε 

προηγούμενα οικονομικά έτη, είναι λογικό να υποτεθεί ότι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης 

δεν μπορεί να συνεχιστεί για παραπάνω από πέντε χρόνια ακόμα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, για τους σκοπούς της αποτίμησης της 

εταιρίας, ο χρονικός ορίζοντας υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (High-Growth Period) θα 

οριστεί στα πέντε χρόνια δηλαδή από το έτος 2017 μέχρι το έτος 2021.  

Μετά το τέλος του 2021, θα υποτεθεί ότι η επιχείρηση θα περάσει στην περίοδο 

σταθερής ανάπτυξης (Stable-Growth Period) στην οποία θα παραμείνει για πάντα 

(Perpetuity). 

6.3 Πρόβλεψη των ρυθμών ανάπτυξης 1ου σταδίου (High-Growth) για 

την εταιρία MLS 

Ο υπολογισμός του ρυθμού ανάπτυξης της επιχείρησης για τα επόμενα πέντε 

χρόνια θα στηριχτεί στο θεωρητικό πλαίσιο του κορυφαίου οικονομολόγου Aswath 

Damodoran.  

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο καθίσταται δυνατή η πρόβλεψη του ρυθμού 

ανάπτυξης μιας εταιρίας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις και συγκεκριμένα των Πωλήσεων, των Καθαρών Κερδών, ή των 

Κερδών προ Φόρων και Τόκων (EBIT). 

Για την αποτίμηση που θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα εργασία θα γίνει 

εκτίμηση δύο διαφορετικών ρυθμών ανάπτυξης: ένας για τον προσδιορισμό των 

ταμιακών ροών προς την εταιρία (FCFF), και ένας για τις ταμιακές ροές προς τους 

μετόχους (FCFE). 

Πριν ωστόσο τον υπολογισμό των ρυθμών ανάπτυξης για τις δύο μεθόδους, θα 

πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός των βασικών μεγεθών που είναι απαραίτητα 

σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Υπολογισμός Κεφαλαιουχικών Δαπανών:  

Πίνακας 36: Υπολογισμός CapEx της MLS 

Capital Expenditures 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Πάγια 

Περιουσιακά 

Στοιχεία 

11.919.143 12.083.879 12.727.432 16.089.329 19.152.838 

 

14.394.524 

 

∆ Παγίων -524.394 164.736 643.553 3.361.897 3.063.509 1.341.860 

Αποσβέσεις 3.748.390 3.121.584 3.555.989 2.015.457 2.789.875 

 

3.046.259 

 

CAPEX 3.223.996 3.286.319 4.199.542 5.377.355 5.853.385 4.388.119 

 

Υπολογισμός Μη Ταμιακού Κεφαλαίου Κίνησης: 

 Πίνακας 37: Υπολογισμός NCWC της MLS 

Non Cash Working Capital 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
11.521.886 16.598.879 17.000.656 18.977.310 25.255.775 

 

17.870.901 

 

Μείον 

Διαθέσιμα 
1.045.170 2.620.492 2.400.469 4.544.123 9.263.356 3.974.722 

Μείον Βραχ. 

Υποχρεώσεις 
5.891.874 9.286.936 8.927.341 9.605.109 11.367.458 9.015.744 

NCWC 4.584.842 4.691.451 5.672.846 4.828.078 4.624.961 4.880.435 

 

 



118 
 

Υπολογισμός Καθαρής Ταμιακής Ροής Χρέους:  

Πίνακας 38: Υπολογισμός NCFD της MLS 

 

6.3.1 Πρόβλεψη για τον ρυθμό ανάπτυξης των FCFF (gEBIT) 

Ο υπολογισμός του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (High-growth Rate) για τις 

ταμιακές ροές προς την εταιρία θα βασιστεί στον ρυθμό ανάπτυξης του EBIT της 

επιχείρησης και σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο θα προκύψει: 

Expected Growth in EBIT(gEBIT)= Reinvestment Rate * ROC 

Ωστόσο, όπως οι περισσότερες επιχειρήσεις, έτσι και η MLS έχει ασταθή 

επενδυτικά έξοδα· για τον λόγο αυτό αντί ο υπολογισμός του ρυθμού επανεπένδυσης 

(Reinvestment Rate) να πραγματοποιηθεί βάσει δεδομένων του τελευταίου έτους, θα 

χρησιμοποιηθούν οι μέσοι όροι της πενταετίας με στόχο την ομαλοποίηση του 

αποτελέσματος. Συνεπώς: 

 

Normalized Reinvestment Rate = 
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡12−16

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)12−16
 

 

                                                           
122 Για τον προσδιορισμό της καθαρής ροής χρέους της MLS, χρησιμοποιείται ο τύπος που αναλύθηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο: NCFD = New Debt Issues – Debt Repayment. Καθώς η αποπληρωμή των ήδη 

υπαρχόντων χρεών είναι κεφαλαιακή και δεν περιλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς τόκους, 

ουσιαστικά ο υπολογισμός της ροής χρέους ορίζεται ως η μεταβολή του συνόλου των υποχρεώσεων. Αυτό 

συμβαίνει καθώς η κεφαλαιακή αποπληρωμή των χρεών συμπεριλαμβάνεται στον λογαριασμό «Σύνολο 

Υποχρεώσεων», όπως αυτός εμφανίζεται στον Ισολογισμό της εταιρίας.  

Net Cash Flow from Debt 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 Average 

Συνολικές 

Υποχρεώσεις 
5.981.413 9.372.670 9.013.075 12.720.227 20.793.014 

 

11.576.080 

 

∆ Συνολικών 

Υποχρεώσεων 

(NCFD)122 
-2.375.916 3.391.257 -359.595 3.707.152 8.072.787 2.487.137 
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Στον παρακάτω πίνακα ακολουθεί ο υπολογισμός του ρυθμού επανεπένδυσης της 

MLS: 

Πίνακας 39: Υπολογισμός Reinvestment Rate της MLS 

Reinvestment Rate FCFF 

Οικονομικό Έτος 2012 2013 2014 2015 2016 Average 

CapEx 3.223.996 3.286.319 4.199.542 5.377.355 5.853.385 4.388.119 

Depreciation 3.748.390 3.121.584 3.555.989 2.015.457 2.789.875 3.046.259 

NetCaPEx -524.394 164.736 643.553 3.361.897 3.063.509 1.341.860 

Non Cash Working 

Capital 
4.584.842 4.691.451 5.672.846 4.828.078 4.624.961 4.880.435 

Change in NCWC 2.407.113 106.609 981.395 -844.767 -203.117 489.447 

T 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 

EBIT 1.209.648 2.449.473 2.019.236 3.012.469 3.487.703 2.435.706 

EBIT(1-T) 858.850 1.739.126 1.433.658 2.138.853 2.476.269 1.729.351 

Reinvestment 1.882.719 271.345 1.624.948 2.517.130 2.860.392 1.831.307 

Reinvestment Rate      1.06 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς ο ρυθμός επανεπένδυσης προσδιορίζεται  

στο 106%. 

Σύμφωνα με τον τύπο που έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η απόδοση 

των συνολικών  κεφαλαίων είναι: 

ROC2016 = 
𝐸𝐵𝐼𝑇(1−𝑇)2016

𝐵𝑉 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡2016+ 𝐵𝑉 𝑜𝑓𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦2016
 = 5,54% 

Επομένως, προκύπτει ο ρυθμός ανάπτυξης των FCFF για την 1η περίοδο της 

αποτίμησης (High-Growth Period): 

gEBIT = 1,06 * 0,0554 = 5,87% 
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6.3.2 Πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης των FCFE (gNI) 

Για τον υπολογισμό του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (High-Growth Rate) για τις 

ταμιακές ροές προς τους μετόχους θα χρησιμοποιηθεί ο αναμενόμενος ρυθμός 

ανάπτυξης στα Καθαρά Κέρδη της εταιρίας σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Expected Growth in Net Income(gNI) = Equity Reinvestment 

Rate * Return on Equity 

Για τον υπολογισμό του ρυθμού επανεπένδυσης θα χρησιμοποιηθούν όπως και 

παραπάνω οι μέσοι όροι των απαραίτητων μεγεθών για την πενταετία 2012-2016, 

εφαρμόζοντας τον εξής τύπο: 

Normalized Equity Reinvestment Rate = 
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡12−16

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒12−16
 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, προκύπτει ο σχετικός πίνακας:  

Πίνακας 40: Υπολογισμός Equity Reinvestment Rate της MLS 

Equity Reinvestment Rate FCFF 

Οικονομικό 

Έτος 
2012 2013 2014 2015 2016 Average 

CaPEx 3.223.996 3.286.319 4.199.542 5.377.355 5.853.385 4.388.119 

Depreciation 3.748.390 3.121.584 3.555.989 2.015.457 2.789.875 3.046.259 

NetCaPEx -524.394 164.736 643.553 3.361.897 3.063.509 1.341.860 

Non Cash Working 

Capital 
4.584.842 4.691.451 5.672.846 4.828.078 4.624.961 4.880.435 

Change in NCWC 2.407.113 106.609 981.395 -844.767 -203.117 489.447 

Net Cash Flow 

From Debt 
-2.375.916 3.391.257 -359.595 3.707.152 1.072.787 1.087.137 

Net Income 942.780 1.170.971 1.686.796 2.022.184 2.221.017 1.608.750 

Equity 

Reinvestment 
4.258.635 -3.119.912 1.984.543 -1.190.022 1.787.605 744.170 

Equity 

Reinvestment 

Rate 

     46,26% 
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Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς123 προσδιορίστηκε ο ρυθμός 

επανεπένδυσης ιδίων κεφαλαίων στο 46,26%. 

Σύμφωνα με τον τύπο που έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο η απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων είναι: 

ROE2016 = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒2016

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦2016
 = 9,30% 

Επομένως, προκύπτει ο ρυθμός ανάπτυξης των FCFE για την 1η περίοδο αποτίμησης 

(High-Growth Period): 

gNI = 0.4626 * 0.093 = 4.30% 

6.4 Πρόβλεψη του ρυθμού της περιόδου σταθερής ανάπτυξης για την 

εταιρία MLS (Stable-Growth Rate) 

Η πρόβλεψη του σταθερού ρυθμού ανάπτυξης θα στηριχτεί στην θεωρία που 

έχει ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Επομένως, 

δεν μπορεί να τεθεί ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές υψηλότερος από τον 

προβλεπόμενο ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής124, ο ρυθμός 

ανάπτυξης που θα επικρατήσει στην Ελληνική οικονομία μετά το 2018 θα βρίσκεται 

κοντά στα επίπεδα του 2,5%, ρυθμός που θα χρησιμοποιηθεί ως σταθερός ρυθμός 

ανάπτυξης και για τις δύο μεθόδους αποτίμησης (FCFF & FCFE). Συνεπώς: 

 

Stable Growth Rate = 2,5% 

                                                           
123 Για τον υπολογισμό της καθαρής ταμιακής ροής χρέους για το έτος 2016 έχει αφαιρεθεί από το 

σύνολο των υποχρεώσεων το εταιρικό ομόλογο αξίας 7 εκ. ευρώ, καθώς σύμφωνα με τον Damodaran, 

ποσά τα οποία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και δεν είναι συνήθη δεν θα πρέπει να 

υπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ρυθμού επανεπένδυσης. Για τον παραπάνω λόγο και καθώς οι 

υποχρεώσεις αυξήθηκαν με δυσανάλογο ρυθμό το 2016 εξαιτίας της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου (μη 

σύνηθες γεγονός), αποφασίστηκε να αφαιρεθεί το ποσό αυτό, με σκοπό την ομαλοποίηση της καθαρής 

ταμιακή ροής χρέους του 2016 προς αύξηση της συνέπειας της σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές. 

 
124 https://ec.europa.eu/greece/news/20171105_earines_oikonomikes_provlepseis_2017_el 

https://ec.europa.eu/greece/news/20171105_earines_oikonomikes_provlepseis_2017_el
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6.5 Εκτίμηση της πορείας των βασικών μεγεθών της MLS 

Η εκτίμηση της πορείας των βασικών μεγεθών που θα χρησιμοποιηθούν στην 

αποτίμηση θα προσδιοριστεί με βάση τους ρυθμούς ανάπτυξης που υπολογίστηκαν 

παραπάνω. 

Για την FCFF: 

1. Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT): Τα κέρδη προ τόκων και φόρων για τα 

πρώτα πέντε χρόνια θα αναπτύσσονται με ρυθμό gEBIT = 5,87%, και για τη 

σταθερή περίοδο με ρυθμό 2,5%. 

2. Φορολογικός Συντελεστής: Ο φορολογικός συντελεστής θεωρείται ότι 

παραμένει σταθερός για όλη την διάρκεια ζωής της επιχείρησης με τιμή 29%. 

3. Αποσβέσεις, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες & Μη ταμιακό Κεφάλαιο Κίνησης: Όσον 

αφορά τις αποσβέσεις, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και το κεφάλαιο κίνησης, 

ενώ για τα πέντε πρώτα χρόνια (High-Growth Period) ακολουθούν τα κέρδη 

προ φόρων και συνεπώς θα αναπτύσσονται με ρυθμό gEBIT = 5,87%, για τη 

σταθερή περίοδο δεν θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με 2,5% αλλά θα 

υπολογίζονται ως ποσοστό του EBIT. 

Σύμφωνα με τον Damodaran125, καθώς οι επιχειρήσεις μεγεθύνονται και 

«ωριμάζουν», οι ανάγκες επανεπένδυσης μειώνονται· έτσι λοιπόν δεν θα ήταν σωστό 

απλά να υποτεθεί ότι τα θα αυξηθούν ανάλογα με την αύξηση των κερδών προ τόκων 

και φόρων (2,5%). 

Για τον λόγο αυτό, ο τύπος του gEBIT θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των 

αναγκών επανεπένδυσης (Reinvestment) της εταιρίας, για τις οποίες ισχύει: 

Ανάγκες Επανεπένδυσης (Reinvestment) = Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - 

Αποσβέσεις + ∆ Μη Ταμιακό Κεφάλαιο Κίνησης 

Άρα εάν τεθεί gEBIT = 2,5%, ήτοι ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης, και ROC = 5,54% 

όπως υπολογίστηκε παραπάνω, τότε: 

                                                           
125 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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Reinvestment Rate = 
𝑔𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑅𝑂𝐶
 = 

0.025

0.0554
 = 45,11% 

Προκύπτει λοιπόν ένας ρυθμός επανεπένδυσης ίσος με 45,11%.  

Αυτό σημαίνει ότι η MLS, καθ’ όλη την διάρκεια του διηνεκούς, θα δαπανά 

περίπου το 45% του EBIT για τις ανάγκες επανεπένδυσης της.126 Έτσι λοιπόν η 

ταμιακή ροή FCFF για το διηνεκές μπορεί να εκφραστεί ως:  

Free Cash Flow to the Firm = EBIT (1-Τ) * (1 - Reinvestment 

Rate) 

Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις, εξάγεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος 

παρουσιάζει την πορεία ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών της MLS για την 

μέθοδο FCFF. 

Πίνακας 41: Πορεία ανάπτυξης οικονομικών μεγεθών της MLS για τα έτη 2017-διηνεκές 

(FCFF) 

Πορεία Ανάπτυξης Μεγεθών FCFF 

Οικονομικό 

Έτος 
2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

EBIT 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 2.5% 

T 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Αποσβέσεις 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 

Υπολογίζονται 

ως ποσοστό 

του EBIT127 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 
5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 

Μη Ταμιακό 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 5,87% 

 

                                                           
126 Reinvestment Rate = 

𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥−𝐷𝑒𝑝+ ∆ 𝑁𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐸𝐵𝐼𝑇 (1−𝑡)
 →  Ανάγκες Επανεπένδυσης = 45,11 % * 

ΕΒΙΤ (1-Τ) 

 
127 Όπως ορίστηκε παραπάνω, για την περίοδο σταθερής ανάπτυξης οι αποσβέσεις, οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και η μεταβολή στο μη  ταμιακό κεφάλαιο κίνησης θα υπολογιστούν σύμφωνα με τον ρυθμό 

επανεπένδυσης και ως ποσοστό του EBIT (1-T)  
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Για την FCFE: 

1. Καθαρά Κέρδη: Τα καθαρά κέρδη για τα πρώτα πέντε χρόνια θα 

αναπτύσσονται με ρυθμό gNI = 4,30% και για την σταθερή περίοδο με ρυθμό 

2,5%. 

2. Φορολογικός Συντελεστής: Ο φορολογικός συντελεστής θεωρείται ότι 

παραμένει σταθερός για όλη την διάρκεια ζωής της επιχείρησης με τιμή 29%. 

3. Αποσβέσεις, Κεφαλαιουχικές Δαπάνες, μη Ταμιακό Κεφάλαιο Κίνησης και 

Καθαρή Ταμιακή Ροή Χρέους: Όσον αφορά τις αποσβέσεις, τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες, το κεφάλαιο κίνησης και τις ταμιακές ροές χρέους, 

ενώ για τα πέντε πρώτα χρόνια (High-Growth Period)  ακολουθούν τα καθαρά 

κέρδη και συνεπώς θα αναπτύσσονται με ρυθμό gNI= 4,30%  για την σταθερή 

περίοδο δεν θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με 2,5% αλλά θα υπολογίζονται 

ως ποσοστό των καθαρών κερδών (Net Income).  

Ανάλογα λοιπόν με την FCFF, θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος του gNI για να 

καθοριστούν οι ανάγκες επανεπένδυσης ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, για τις οποίες 

ισχύει:  

Ανάγκες Επανεπένδυσης Ιδίων Κεφαλαίων =  Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - 

Αποσβέσεις + ∆ Μη Ταμιακό Κεφάλαιο Κίνησης - Καθαρή Ταμιακή Ροή Χρέους 

Άρα θέτοντας το gNI = 2,5%, ήτοι ο σταθερός ρυθμός ανάπτυξης και ROE = 9,30% 

όπως υπολογίστηκε προηγουμένως, προκύπτει: 

Equity Reinvestment Rate = 
𝑔𝑁𝐼

𝑅𝑂𝐸
 = 

0.025

0.093
 = 26,88% 

Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ένας ρυθμός επανεπένδυσης ίσος με 26,88%. Αυτό 

σημαίνει ότι η MLS καθ’ όλη την διάρκεια του διηνεκούς θα δαπανά περίπου το 27% 

των καθαρών κερδών της για τις ανάγκες επανεπένδυσης της128. Συνεπώς, η ταμιακή 

ροή FCFE για το διηνεκές μπορεί να εκφραστεί ως : 

Free Cash Flow to Equity = Net Income * (1-Equity 

Reinvestment Rate) 

                                                           
128Equity Reinvestment Rate = 

𝐶𝑎𝑝𝐸𝑥−𝐷𝑒𝑝+ ∆ 𝑁𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙−𝑁𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 →  Ανάγκες 

Επανεπένδυσης Ιδίων Κεφαλάιων = 26,88 % * Net income 
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Σύμφωνα με τις παραπάνω υποθέσεις, εξάγεται ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος 

αποτυπώνει την πορεία ανάπτυξης των οικονομικών μεγεθών της MLS για την 

μέθοδο FCFE. 

Πίνακας 42: Πορεία ανάπτυξης οικονομικών μεγεθών της MLS για τα έτη 2017-διηνεκές 

(FCFE) 

Πορεία Ανάπτυξης Μεγεθών FCFE 

Οικονομικό 

Έτος 
2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

Καθαρά Κέρδη 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 2.5% 

T 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Αποσβέσεις 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 

Υπολογίζονται 

ως ποσοστό 

των Καθαρών 

Κερδών129 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 
4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 

Μη Ταμιακό 

Κεφάλαιο 

Κίνησης 

4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 

Καθαρή Ροή 

Χρέους 
4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 4.30% 

 

6.6 Προσδιορισμός μεγεθών βάσης 

Είναι σημαντικό να τεθεί η θεωρητική βάση για την επιλογή των αρχικών 

οικονομικών μεγεθών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της αποτίμησης· τα 

μεγέθη αυτά δηλαδή στα οποία θα βασιστούν οι μελλοντικές ταμιακές ροές. Ο 

προσδιορισμός τους  θα βασιστεί στο θεωρητικό πλαίσιο του καθηγητή Aswath 

Damodaran, το οποίο και έχει αναπτύξει στα περισσότερα από τα σχετιζόμενα  με την 

αποτίμηση βιβλία του. 

                                                           
129 Όπως ορίστηκε παραπάνω, για την περίοδο σταθερής ανάπτυξης οι αποσβέσεις, οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες, η μεταβολή στο μη  ταμιακό κεφάλαιο κίνησης και η καθαρή ταμιακή ροή χρέους θα 

υπολογιστούν σύμφωνα με τον ρυθμό επανεπένδυσης ιδίων κεφαλαίων και ως ποσοστό των καθαρών 

κερδών.  
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Για τον υπολογισμό των μελλοντικών καθαρών κερδών (FCFE Method)  και 

κερδών προ τόκων και φόρων (FCFF Method), βάση θα αποτελέσουν τα καθαρά 

κέρδη και τα κέρδη προς τόκων και φόρων του έτους 2016 αντίστοιχα. Το έτος που 

επιλέγεται ως βάση είναι το 2016, καθώς και τα δύο προαναφερθέντα μεγέθη έχουν 

μια συνεχή θετική εξέλιξη στο περάς της πενταετίας 2012-2016 και προβλέπεται ότι 

θα συνεχίσουν τη θετική αυτή πορεία. 

Όσον αφορά τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ο προσδιορισμός τους θα στηριχθεί 

στο θεωρητικό πλαίσιο του Aswath Damodaran, κατά τον οποίο καθώς αυτές οι 

δαπάνες έχουν ελάχιστες φορές ομαλή πορεία, και μπορεί να περάσουν περιόδους πολύ 

υψηλών τιμών ακολουθούμενες από περιόδους σχετικά πιο χαμηλών, θα ήταν 

σωστότερο να υπολογιστεί ένας μέσος όρος με σκοπό την ομαλοποίηση τους.130  

Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της MLS, θα τεθούν ως ποσό του 

αρχικού έτους όχι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του 2016, αλλά ο μέσος όρος της 

πενταετίας 2012-2016. 

Ανάλογα με τα παραπάνω, επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος της 

μεταβολής στο μη ταμιακό κεφάλαιο κίνησης καθώς και ο μέσος όρος της καθαρής 

ταμιακής ροής χρέους (FCFE), καθώς παρατηρείται ότι, κατά την πάροδο της 

εξεταζόμενης πενταετίας, οι μεταβολές και στις δύο συνιστώσες εμφανίζουν 

σημαντικές διακυμάνσεις, λαμβάνοντας άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές τιμές. 

Τέλος, ως προς τις αποσβέσεις, ενώ αυτές παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις, 

δεν θεωρήθηκε ότι είναι αρκετά σημαντικές και θα ληφθεί ως αρχική τιμή το ποσό 

των αποσβέσεων του έτους 2016. 

 

 

 

 

                                                           
130 Damodaran  Aswath, 2011, Applied corporate finance : a user's manual, 3rd edition, John Wiley 

and Sons 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ MLS 

 

7.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την αποτίμηση της εταιρίας MLS Innovation 

σύμφωνα με τη μέθοδο της προεξόφλησης των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών (FCFF & 

FCFE) Δύο Σταδίων Ανάπτυξης (Two-Stage Growth Valuation Model), η οποία έχει 

αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Για την αποτίμηση της εταιρίας MLS, επιλέχτηκαν τα παραπάνω μοντέλα 

αποτίμησης, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εταιρίας. Παρακάτω 

παρουσιάζονται συνοπτικά κάποια από τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τον 

Damodaran131: 

1. Η Εταιρία, παρά την κρίση, έχει καταφέρει να σημειώσει συνεχή αύξηση των 

κερδών της τα τελευταία πέντε χρόνια και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη 

θετική της πορεία και στο μέλλον. 

2. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (κυρίως από δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις), παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού των ταμιακών ροών 

της επιχείρησης και πρόβλεψης των μελλοντικών. 

3. Η Εταιρία παρουσιάζει σημαντική αύξηση στα καθαρά της κέρδη, η οποία 

είναι σημαντικά υψηλότερη του γενικού επιπέδου της οικονομίας. 

4. Η MLS διατηρεί μια υγιή κεφαλαιακή δομή, χωρίς υπερβάλλοντα ξένα 

κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά τις ταμιακές ροές.  

Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, το 1ο στάδιο ανάπτυξης θα αφορά τις ταμιακές 

ροές της επιχείρησης για τα χρόνια 2017-2021, κατά το οποίο θα επικρατεί ένας 

υψηλός ρυθμός ανάπτυξης. Το 2ο στάδιο είναι αυτό που εκτείνεται στο διηνεκές και 

ξεκινά μετά το τέλος του 5ου έτους (2021), με αρκετά χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. 

                                                           
131 Damodaran Aswath, 1994, Damodaran on Valuation: Security analysis for investment and 

corporate finance, New York : Wiley 
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Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της επιλεχθείσας μεθόδου αποτίμησης, θα 

ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 

 Υπολογισμός του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίων (WACC) και των 

συστατικών στοιχείων που το απαρτίζουν (Cost of Equity & Cost of Debt), τα 

οποία και θα χρησιμοποιηθούν αργότερα ως συντελεστές προεξόφλησης. 

 Σχεδιασμός και υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών προς τους 

Μετόχους, αλλά και προς την Εταιρία ανάλογα με το μοντέλο (FCFE/FCFF). 

 Υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value), η οποία 

προσδιορίζει την αξία στο τέλος της πρώτης περιόδου πρόβλεψης. 

 Προεξόφληση του συνόλου των υπολογισθέντων ελεύθερων ταμιακών ροών 

και της υπολειμματικής αξίας στο παρόν και άθροιση τους, για τον 

υπολογισμό της συνολικής αξίας της εταιρίας. 

 Προσδιορισμός της αξίας ανά μετοχή, που θα προκύψει από τη διαίρεση της 

παραπάνω αξίας με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μετοχών της εταιρίας. 

7.2 Υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων για την 

εταιρία MLS 

Βασικό βήμα που θα πρέπει να διενεργηθεί για την αποτελεσματική αποτίμηση 

της Εταιρίας είναι ο υπολογισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων ή, 

όπως είναι ευρέως γνωστό, του WACC. Αργότερα θα χρησιμοποιηθεί ως κόστος για 

την προεξόφληση των ταμιακών ροών της επιχείρησης προς την εταιρία (FCFF). 

Ο υπολογισμός του γίνεται με τον εξής τύπο: 

WACC= Cost of Equity * 
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦+𝐷𝑒𝑏𝑡
 + Cost of Debt * 

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡+𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
(1-Τ) 

όπου, Cost of Equity = το κόστος των ΙΚ 

Cost of Debt = το κόστος του δανεισμού 

Equity = Ίδια Κεφάλαια 

Debt = Δανειακά Κεφάλαια 

Τ = ο φορολογικός συντελεστής (29%) 

Ακολουθεί ο υπολογισμός των συστατικών στοιχείων του WACC, δηλαδή το 

Cost of Equity και το Cost of Debt. 
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7.2.1 Υπολογισμός του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 

για την εταιρία MLS 

Για τον υπολογισμό του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων για την πενταετία 2012-

2016 εφαρμόζεται το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστό και ως 

CAPM, όπως το αναλύθηκε παραπάνω: 

Cost of Equity= Risk Free Rate + Beta * Risk Premium 

ή αλλιώς 

E(r)= Rf + β * (Rm-Rf) 

όπου, Rf = το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

β = ο συντελεστής βήτα ή ο συστηματικός κίνδυνος της μετοχής 

Rm = η μέση απόδοση της αγοράς 

Υπολογισμός του Επιτοκίου χωρίς Κίνδυνο 

Για τον υπολογισμό του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο χρησιμοποιούνται οι 

αποδόσεις του Ελληνικού Ομολόγου δεκαετούς διάρκειας. Παρακάτω παρουσιάζεται 

η πορεία των αποδόσεων του ομολόγου στην διάρκεια του 2017, σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα Blοοmberg.132 

 

Διάγραμμα 31: Πορεία αποδόσεων 10ετούς ελληνικού ομολόγου 

  

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

https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND
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Παρατηρείται ότι μετά τις αρχές του 2016 και συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο 

κατά τον οποίο η απόδοση παίρνει την υψηλή τιμή του 11,51%, η απόδοση του 

ομολόγου συνεχώς και μειώνεται φτάνοντας τον Οκτώβριο του 2017 να λαμβάνει την 

τιμή 5,59%, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί για τους μετέπειτα υπολογισμούς. 

Η πτωτική πορεία της απόδοσης του 10ετούς ελληνικού ομολόγου από τα μέσα 

του 2015 αντικατοπτρίζει την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την 

Ελληνική αγορά. Έτσι λοιπόν:  

Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου (Rf)= 5.59% 

Υπολογισμός του Beta της εταιρίας MLS 

Για την τιμή του συντελεστή Beta της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

από τις ιστοσελίδες Reuters133 και Financial Times.134 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

τους, ο Beta της επιχείρησης λαμβάνει την τιμή 0,30. 

Η τιμή του συντελεστή Beta της επιχείρησης θεωρείται αρκετά χαμηλή, ειδικά 

σε σχέση με τον μέσο όρο του κλάδου Τεχνολογίας και Λογισμικού. Στατιστικά, οι 

εταιρίες τεχνολογίας τείνουν να έχουν συντελεστή μεγαλύτερο της μονάδας και να 

είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές τις αγοράς. 

Η χαμηλή τιμή του συντελεστή της MLS σημαίνει ότι η απόδοση της μετοχής 

της παραμένει σχετικά ανεπηρέαστη από τις διακυμάνσεις των αποδόσεων της 

Αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή η απόδοση της μετοχής είναι μικρής 

μεταβλητότητας, είτε επειδή οι αποδόσεις της συγκεκριμένης μετοχής και της Αγοράς 

έχουν πολύ μικρή συσχέτιση (correlation) μεταξύ τους. 

Ωστόσο, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι συντελεστές Beta συχνά 

μεταβάλλονται και ο παραπάνω συντελεστής είναι αυτός που εκτιμήθηκε κατά το 

χρονικό διάστημα της αποτίμησης (15.10.2017).  

 

 

                                                           
133 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/MLSr.AT 

134 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=MLS:ATH 

https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/MLSr.AT
https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=MLS:ATH
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Υπολογισμός του Risk Premium της Ελλάδας 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας Market-risk-premia135, το Risk 

Premium της Ελληνικής αγοράς κατά τον Ιούλιο του 2017 είναι 8,84%. 

 

Διάγραμμα 32: Risk-Premium Ελληνικής αγοράς 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω στοιχεία και το CAPM: 

E(r)= Rf + β * (Rm-Rf) = 5,59% + 0,3 * 8,84% = 8,11% 

Άρα: 

Cost of Equity = 8,11% 

7.2.2 Υπολογισμός του Κόστους Δανεισμού της εταιρίας MLS 

Για τον υπολογισμό του Δανειακού Κόστους της επιχείρησης, 

χρησιμοποιούνται τα στοιχεία από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της και 

εφαρμόζονται  στον παρακάτω τύπο: 

Cost of Debt= 
𝛸𝜌 𝜔𝜎𝜏𝜄𝜅𝜊ί 𝛵ό𝜅𝜊𝜄

𝛥𝛼𝜈 𝜄𝛼𝜅ά 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

                                                           
135 http://www.market-risk-premia.com/gr.html 

http://www.market-risk-premia.com/gr.html
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Τα στοιχεία που αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις του πιο 

πρόσφατου οικονομικού έτους θεωρείται ότι είναι τα πιο αξιόπιστα για την εξαγωγή 

του κόστους δανεισμού της MLS. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα του 2016: 

Κόστος Δανεισμού = 
1.246.543

20.793.014
 = 0,0599 

Άρα: 

Cost of Debt = 5,99% 

Το τελευταίο λοιπόν βήμα για την αποτελεσματική εξαγωγή του WACC είναι ο 

καθορισμός του ποσοστού τόσο των Ιδίων, όσο και των Ξένων Κεφαλαίων ως προς 

τα Συνολικά Κεφάλαια, για τα έτη 2012 έως 2016.  

Πίνακας 43: Σταθμίσεις ΙΚ-ΞΚ της MLS 

Σταθμίσεις ΙΚ-ΞΚ 

Οικονομικό Έτος 2012 2013 2014 2015 2016 Average 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡
 0.747 0.675 0.701 0.640 0.535 0.659 

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐷𝑒𝑏𝑡 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 0.253 0.325 0.299 0.360 0.465 0.341 

 

Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, πραγματοποιείται ο υπολογισμός 

του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC): 

WACC = 0, 0811 * 0.659 + 0,0599 * 0.341 * (1-0,29) 

= 6,79% 

Επομένως: 

 

WACC = 6,79% 
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7.3 Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών   

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμιακών ροών της επιχείρησης για τα έτη 

2017-2021 χρησιμοποιούνται οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι υποθέσεις που έχουν 

αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6). 

7.3.1 Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών προς την Εταιρία 

(FCFF) 

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και των υπολογισμών και υποθέσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στο Κεφάλαιο 6, παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού των 

ταμιακών ροών προς την εταιρία MLS για την περίοδο 2017-2021 και στο διηνεκές. 

Οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς την Εταιρία υπολογίζονται βάσει του 

παρακάτω τύπου: 

FCFF = EBIT (1-Τ) + Αποσβέσεις - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - ∆ 

Κεφαλαίου Κίνησης 

Έτσι, για το έτος 2017, προκύπτουν: 

EBIT2017= EBIT2016 * (1+gEBIT) = 3.487.703 * 1,0587 = 3.692.406 

Αποσβέσεις2017 = Αποσβέσεις2016 * (1+gEBIT) = 2.789.875 * 1,0587 = 

2.953.621 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες2017 = Μέσος όρος Κεφαλαιουχικών 

Δαπανών2012-2016 * (1+gEBIT) = 4.388.119 * 1,0587 = 4.645.670 

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης2017 = Μέσος όρος Μεταβολής Κεφαλαίου 

Κίνησης2012-2016 * (1+gEBIT) = 489.447 * 1,0587 = 518.174 

Ανάλογα λοιπόν με τους παραπάνω υπολογισμούς, και σύμφωνα με τις 

υποθέσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο, υπολογίζονται και τα άλλα σχετικά μεγέθη 

της επιχείρησης για το υπόλοιπο της πενταετίας αλλά και στο διηνεκές, και προκύπτει 

ο πίνακας που ακολουθεί. 
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Πίνακας 44:Υπολογισμός των FCFF της MLS 

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς την Εταιρία (FCFF)  

Οικονομικό 

Έτος 
2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

EBIT 3.692.406 3.909.123 4.138.561 4.381.465 4.638.625 4.754.591 

μείον Φόροι 1.070.798 1.133.646 1.200.183 1.270.625 1.345.201 1.378.831 

Συν Αποσβέσεις 

Πάγιων 

Στοιχείων 

2.953.621 3.126.977 3.310.508 3.504.811 3.710.519 

Υπολογίζ

ονται ως 

ποσοστό 

του EBIT 

(1-Τ) 

μείον 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 

4.645.670 4.918.338 5.207.009 5.512.623 5.836.174 

μείον Μεταβολή 

στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 

518.174 548.587 580.785 614.873 650.961 

FCFF 411.385 435.530 461.093 488.155 516.807 
1.853.094
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7.3.2 Υπολογισμός των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών προς τους 

Μετόχους (FCFE) 

Για τον υπολογισμό των Ελεύθερων Ταμιακών Ροών προς τους Μετόχους για το 

χρονικό διάστημα 2017-2021 καθώς και για το διηνεκές χρησιμοποιείται ο εξής 

τύπος: 

FCFE = Καθαρά Κέρδη + Αποσβέσεις - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες - ∆ 

στο Κεφάλαιο Κίνησης + Καθαρή Ταμιακή Ροή Χρέους 

                                                           
136 Το ποσό της ταμιακής ροής στο διηνεκές προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο: 

Free Cash Flow to the Firm = EBIT (1-T) * (1- Reinvestment Rate) 

όπου, EBIT = τα κέρδη προ τόκων και φόρων στο διηνεκές  

Reinvestment Rate = 
𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑒

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑅𝑂𝐶
=

2,5%

5,54%
= 45.11% & FCFF = 4.754.591 * 0.71 * 0,5489 = 

1.853.094 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω εξάγεται ο ακόλουθος πίνακας:  

Πίνακας 45: Υπολογισμός των FCFE της MLS 

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές προς τους Μετόχους (FCFE) 

Οικονομικό 

Έτος 
2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

Καθαρά 

Κέρδη(NI) 
2.316.553 2.416.199 2.520.131 2.628.533 2.741.598 2.810.138 

Συν Αποσβέσεις 

Πάγιων 

Στοιχείων 

2.909.881 3.035.048 3.165.600 3.301.767 3.443.791 

Υπολογίζο

νται ως 

ποσοστό 

των 

Καθαρών 

Κερδών 

μείον 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 

4.576.873 4.773.745 4.979.086 5.193.259 5.416.646 

μείον Μεταβολή 

στο Κεφάλαιο 

Κίνησης 

510.500 532.459 555.362 579.251 604.167 

Συν Καθαρή 

ταμιακή ροή 

Χρέους 

1.133.900 1.182.674 1.233.546 1.286.607 1.341.950 

FCFE 1.272.961 1.327.717 1.384.828 1.444.396 1.506.526 
2.054.637
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7.4 Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας και Συνολικής Αξίας της 

Εταιρίας 

7.4.1 Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας και Συνολικής Αξίας της 

Εταιρίας (FCFF) 

Η Υπολειμματική Αξία, είναι η αξία που έχει η επιχείρηση κατά το τέλος του 

πρώτου σταδίου πρόβλεψης του μοντέλου Δύο Σταδίων· ήτοι στην αρχή της 

πρόβλεψης στο διηνεκές (perpetuity). 

                                                           
137 Το ποσό της ταμιακής ροής στο διηνεκές προκύπτει σύμφωνα με τον τύπο που αναλύθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο: 

Free Cash Flow to Equity = Net Income * (1-Equity Reinvestment Rate) 

όπου, Net Income = τα καθαρά κέρδη στο διηνεκές  

Equity Reinvestment Rate = 
𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑒

𝑆𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑅𝑂𝐸
=

2,5%

9,3%
= 26,88% & FCFE = 2.810.138 * 0,7312= 

2.054.637 
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Υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) = 
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛∗(1+𝑔𝑛)

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛
 = 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛
 

όπου, FCFFn = η τελευταία ταμιακή ροή της πρώτης περιόδου (1ο στάδιο) 

gn = ο σταθερός ρυθμός στο διηνεκές (2,5%) 

Επομένως: 

Terminal Value (FCFF) = 
1.853.094

0.0679−0.025
= 43.118.482 € 

Για τον προσδιορισμό της αξίας την επιχείρησης προεξοφλούνται οι ταμιακές 

ροές του 1ου σταδίου καθώς και η υπολειμματική αξία, χρησιμοποιώντας ως ποσοστό 

προεξόφλησης το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων-WACC (6,79%). Η αξία 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Αξία Επιχείρησης = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1  + 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1
𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔𝑛

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
  

Πίνακας 46:Αποτίμηση FCFF της MLS 

Αποτίμηση FCFF 

Οικονομικό Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

FCFF 411.385 435.530 461.093 488.155 516.807 1.853.094 

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 
0.936 0.877 0.821 0.769 0.720 0.720 

Παρούσα Αξία 

FCFF 
385.200 381.852 378.532 375.242 371.980  

Συσσωρευμένη 

Παρούσα Αξία 
385.200 767.052 1.145.584 1.520.825 1.892.805  

Terminal Value      43.118.482 

Παρούσα Αξία TV      31.035.188 

Αξία 

Επιχείρησης 
     32.927.993 
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Επομένως, το σύνολο της Παρούσας Αξίας των Ταμιακών Ροών προς την Εταιρία για  

την MLS Innovation Inc, υπολογίζεται στα 32.927.993 ευρώ.  

Ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας σε κυκλοφορία την ημέρα της αποτίμησης 

(15.10.2017) ήταν ίσος με 12.417.000. Συνεπώς, η πραγματική αξία της μετοχής της 

MLS θα προσδιοριστεί αφού η παραπάνω εκτίμηση για την εύλογη αξία της διαιρεθεί 

με το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία. 

Εύλογη Αξία Μετοχής = 
32.927.993

12.417.000
 = 2,65 

Έτσι λοιπόν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εύλογη αξία της μετοχής της MLS, 

σύμφωνα με την μέθοδο των FCFF, ανέρχεται στο ποσό των 2,65 ευρώ. 

7.4.2 Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας και Συνολικής Αξίας  

των Ιδίων Κεφαλαίων (FCFE) 

Η Υπολειμματική Αξία είναι η αξία που έχει η επιχείρηση κατά το τέλος του 

πρώτου σταδίου πρόβλεψης του Μοντέλου Δύο Σταδίων· ήτοι στην αρχή της 

πρόβλεψης στο διηνεκές (perpetuity). Υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) = 
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛∗(1+𝑔𝑛)

𝑟𝑒−𝑔𝑛
 = 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒−𝑔𝑛
 

όπου, FCFEn = η τελευταία ταμιακή ροή της πρώτης περιόδου (1ο στάδιο) 

gn = ο σταθερός ρυθμός στο διηνεκές (2,5%) 

Επομένως: 

Terminal Value (FCFE) = 
2.054.637

0.0811−0.025
= 36.624.546 € 

Για τον προσδιορισμό της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων, προεξοφλούνται οι 

ταμιακές ροές του 1ου σταδίου καθώς και η υπολειμματική αξία, χρησιμοποιώντας ως 

ποσοστό προεξόφλησης το κόστος ιδίων κεφαλαίων-Cost of Equity (8,11%). Η αξία 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων = ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑡=𝑛
𝑡=1  + 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1
𝑟𝑒−𝑔𝑛

(1+𝑟𝑒)𝑛
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Πίνακας 47:Αποτίμηση FCFE της MLS 

Αποτίμηση FCFE 

Οικονομικό Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

FCFE 1.272.961 1.327.717 1.384.828 1.444.396 1.506.526 2.054.637 

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 
0.925 0.856 0.791 0.732 0.677 0.677 

Παρούσα Αξία 

FCFE 
1.177.468 1.135.988 1.095.969 1.057.360 1.020.111  

Συσσωρευμένη 

Παρούσα Αξία 
1.177.468 2.313.456 3.409.425 4.466.785 5.486.895  

Terminal Value      36.624.546 

Παρούσα Αξία 

Terminal Value 
     24.799.499 

Αξία Ιδίων 

Κεφαλαίων 
     30.286.394 

 

Επομένως, το σύνολο της Παρούσας Αξίας των Ταμιακών Ροών προς τους 

Μετόχους της εταιρίας MLS Innovation Inc ανέρχεται στα 30.286.394 ευρώ.  

Ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας σε κυκλοφορία την ημέρα της αποτίμησης 

(15.10.2017) ήταν ίσος με 12.417.000. Συνεπώς, η πραγματική αξία της μετοχής της 

MLS θα προσδιοριστεί αφού η παραπάνω εκτίμηση για την εύλογη αξία της διαιρεθεί 

με το σύνολο των μετοχών σε κυκλοφορία. 

Εύλογη Αξία Μετοχής = 
29.785.110

12.417.000
 = 2,44 

Έτσι λοιπόν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εύλογη αξία της μετοχής της MLS 

σύμφωνα με την μέθοδο των FCFE, ανέρχεται στο ποσό των 2,44 ευρώ. 
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7.5 Σχολιασμός τιμής μετοχής 

Σύμφωνα με την αποτίμηση που διεξήχθη παραπάνω, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η εύλογη αξία της μετοχής της MLS βάσει των FCFF είναι 2,65 

ευρώ, ενώ με βάση τις FCFE είναι ελάχιστα μικρότερη, με τιμή 2,44 ευρώ. Η 

αποτίμηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμιακών ροών 

της εταιρίας «MLS Innovation Inc» και βασίστηκε στις Υποθέσεις και τις 

Προβλέψεις που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 6 και τα μεγέθη που υπολογίστηκαν στο 

Κεφάλαιο 7. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω τιμές διαπιστώνεται ότι η μετοχή της επιχείρησης 

είναι, σύμφωνα και με τις δύο μεθόδους, υπερτιμημένη· δηλαδή η χρηματιστηριακή 

τιμή της, που είναι κατά την ημέρα της αποτίμησης (15.10.2017) στα 4,27 ευρώ, είναι 

μεγαλύτερη από τις τιμές που υπολογίστηκαν με την μέθοδο της προεξόφλησης των 

ταμιακών ροών. 

Η Εταιρία τα τελευταία χρόνια διατηρεί μεγάλο ποσοστό κεφαλαιουχικών 

δαπανών σε σχέση με τα καθαρά της κέρδη, αλλά και τα κέρδη προ φόρων και τόκων, 

γεγονός που έχει συνεισφέρει στην εξαιρετική ανάπτυξη που επιδεικνύει. Συνεπώς, 

καθώς η αποτίμηση με βάση την προεξόφληση των ελεύθερων ταμιακών ροών 

βασίζεται κυρίως στις ανάγκες επανεπένδυσης των εταιριών, θεωρείται λογική η 

απόκλιση των εξαγόμενων τιμών σε σχέση με την χρηματιστηριακή.  

Η μικρή διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων (FCFF & FCFE) θεωρείται 

φυσιολογική, καθώς η κάθε μέθοδος χρησιμοποιεί διαφορετικές υποθέσεις και οι 

ταμιακές ροές εξάγονται με διαφορετικούς τύπους. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η 

διαφορά είναι ελάχιστη, μιας και οι διαφορές στον υπολογισμό των ταμιακών ροών 

και των ρυθμών ανάπτυξης εξισορροπούνται από την διαφορά των συντελεστών 

προεξόφλησης.  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί για ακόμη μία φορά, ότι η αποτίμηση της 

αξίας της εταιρίας MLS που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα εργασία στηρίζεται 

μόνο σε δημόσια δεδομένα (public information), γεγονός που σημαίνει ότι για να 

καλυφθεί η έλλειψη ορισμένων στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες υποθέσεις 

που είναι πιθανόν να έχουν επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αποτίμηση σημαίνει προσδιορισμός της αξίας του συνόλου ή των επιμέρους 

συστατικών στοιχείων μιας εταιρίας. Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει πληθώρα μεθόδων 

και τεχνικών αποτίμησης, καθεμία με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της. 

Στόχος της εταιρίας ή του αναλυτή θα πρέπει να είναι η επιλογή της πλέον σωστής 

και αποτελεσματικής μεθόδου, σύμφωνα πάντοτε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε επιχείρησης.  

Η οικονομική κρίση που επικρατεί σε πολλά μέρη του κόσμου, ακόμα και 

σήμερα, καθιστά το ρόλο της αποτίμησης πιο επίκαιρο από ποτέ. Οι επιχειρήσεις 

αποτελούν θεμέλιο λίθο στήριξης της οικονομίας και η ανάπτυξη τους θα πρέπει να 

αποτελεί βασικό στόχο κάθε χώρας. Συνεπώς η αποτίμηση είναι υψίστης σημασίας, 

καθώς σημαντικές χρηματοοικονομικές και στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται με 

βασικό άξονα την αξία της επιχείρησης. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της 

εταιρίας «MLS Innovation Inc», η οποία διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια 

καθοριστικό ρόλο στην Ελληνική αγορά Τεχνολογίας και Λογισμικού. Η παράθεση 

σημαντικών πληροφοριών για την ίδια και τη δραστηριότητα της στα πρώτα 

κεφάλαια ακολουθήθηκε από τη στρατηγική ανάλυση της εταιρίας. Η στρατηγική 

αυτή ανάλυση κατάδειξε ότι η εταιρία είναι παραπάνω από ικανή να ανταπεξέλθει 

στις Απειλές του εξωτερικού της περιβάλλοντος, να εκμεταλλευτεί τις Δυνάμεις της, 

να ελαχιστοποιήσει τις Αδυναμίες της και να αδράξει τις Ευκαιρίες που πιθανόν 

παρουσιαστούν. 

 Με «όπλα» της το αξιόπιστο και καταρτισμένο προσωπικό, την εμπειρία και 

τεχνογνωσία καθώς και την υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές, έχει 

καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στην Ελληνική αγορά, παρά την αύξηση του 

ανταγωνισμού, και να ανταπεξέρχεται διαρκώς στις συνεχείς και ταχείες μεταβολές 

στην τεχνολογία. 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε επιβεβαίωσε τα 

αποτελέσματα της στρατηγικής ανάλυσης και αποτέλεσε υπόβαθρο για την 

αποτίμηση της εταιρίας. Ειδικότερα, κατά την εξεταζόμενη πενταετία 2012-2016, η 
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MLS κατάφερε να αυξήσει τα επίπεδα της Ρευστότητας της μέσω σημαντικής 

αύξησης του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης. Παράλληλα, αύξησε σημαντικά την 

απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων και τον δείκτη Κέρδη ανά Μετοχή και, σε συνδυασμό 

με την αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατόρθωσε να επιτύχει την 

σημαντική μείωση του δείκτη P/E. Καθ’ όλη την διάρκεια της πενταετίας 

σημειώνεται εμφανής αύξηση του Κύκλου Εργασιών· εντούτοις παρατηρείται 

σταθερή αλλά μικρή μείωση του Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους. Τα παραπάνω 

στοιχεία αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν επισημαίνεται ότι η εταιρία λειτουργεί σε 

μια οικονομία που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και υψηλή φορολογία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, πραγματοποιήθηκε 

στο τελευταίο κεφάλαιο η αποτίμηση της αξίας της εταιρίας MLS. Η Αποτίμηση 

βασίστηκε στη Μέθοδο Προεξόφλησης Ταμιακών Ροών προς την Εταιρία (FCFF) 

αλλά και προς τους Μετόχους (FCFE) Δύο Σταδίων, και εξήγαγε τιμές 2,65 ευρώ και 

2,44 ευρώ για την μετοχή της εταιρίας, αντίστοιχα. Μετά από σύγκριση μεταξύ των 

παραπάνω τιμών και της χρηματιστηριακής τιμής της εταιρίας, η οποία βρισκόταν 

κατά την αποτίμηση (15.10.2017) στην τιμή των 4,27 ευρώ, εξήχθη το συμπέρασμα 

ότι η μετοχή της MLS είναι υπερτιμημένη. 

Εν κατακλείδι, η εταιρία «MLS Innovation Inc» διαδραματίζει σημαίνοντα 

ρόλο στο Ελληνικό οικονομικό γίγνεσθαι και η θέση της αυτή προβλέπεται να 

ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης, ήτοι η αξιολόγηση της μετοχής ως υπερτιμημένη, δεν θα πρέπει να 

αποτρέψει τους επενδυτές από το να επενδύσουν τα κεφάλαια τους στην εταιρία, 

καθώς υπάρχει ισχυρή εκτίμηση ότι αυτή θα επιτύχει υψηλότερες αποδόσεις και 

ταμιακές ροές στο μέλλον. 
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