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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας Jumbo
Α.Ε. μέσω της μεθόδου προεξόφλησης των ταμειακών ροών προς την επιχείρηση και
προς τα ίδια κεφάλαια. Προς το σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε ανάλυση της εταιρίας
(εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, ανάλυση SWOT, χρηματοοικονομική
ανάλυση) η οποία κατέδειξε την κυρίαρχη θέση της εταιρίας όχι μόνο στον κλάδο, αλλά
και στην ελληνική οικονομία. Στηριζόμενοι στα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής
διαμορφώθηκαν διάφορες παραδοχές/υποθέσεις σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη της
οικονομικής θέσης της εταιρίας. Συγκεκριμένα, η παρούσα εκτίμηση υιοθέτησε τις
εξής παραδοχές: (1) ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αναμένεται να αυξάνεται με
ρυθμούς της τάξης του 5,5% την πενταετία 2017-2022 και του 4,5% στο διηνεκές, (2)
τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων αναμένεται να ανέρχονται στο 20,69% του κύκλου
εργασιών, ποσοστό που προέκυψε από την περίοδο 2012-2016, (3) οι κυκλοφοριακές
ταχύτητες του Μη Κυκλοφορούντος, του Συνολικού Ενεργητικού και του Μη
Ταμειακού Κεφαλαίου Κίνησης θα παραμείνουν σταθερές και ίσες με το μέσο όρο τους
κατά την περίοδο 2012-2016, (4) οι αποσβέσεις θα διατηρηθούν γύρω στο 3% των
πωλήσεων όπως και το διάστημα 2012-2016, και (5) το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 10%, δεδομένης μίας κεφαλαιακής δομής
που αντιστοιχεί σε 30% ξένα κεφάλαια και 70% ίδια κεφάλαια με απαιτούμενη
απόδοση ίση με 4,50% και 12,90% αντιστοίχως. Βάσει των παραδοχών αυτών, το
υπόδειγμα προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση εκτιμά
την αξία των ιδίων κεφαλαίων και την τιμή της μετοχής σε 1.259.016.778,53€ και 9,25€
αντιστοίχως, ενώ το υπόδειγμα προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών προς
τα ίδια κεφάλαια σε 658.542.744,80€ και 4,84€ αντιστοίχως. Με δεδομένο ότι η
χρηματιστηριακή τιμή της ανέρχεται περίπου στα 13,75€ (24/11/2017), συμπεραίνεται
ότι η μετοχή της εταιρίας διαπραγματεύεται υπερτιμημένη στο ελληνικό
χρηματιστήριο.
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Abstract
The purpose of the present study was the determination the value of Jumbo SA using
the method of discounted cash flow to the firm and to equity. To this end, an analysis
of the company (internal and external environment, SWOT analysis, financial analysis)
was carried out which demonstrated the dominant position of the company not only in
the sector but also in the Greek economy. Based on the findings of this analysis, various
assumptions were made regarding the future development of the company's financial
position. In particular, the current estimate has taken the following assumptions: (1) the
company's turnover is expected to increase at a rate of 5.5% over the period 2017-2022
and 4.5% after 2022, (2) Earnings before Interest and Taxes are expected to amount to
20.69% of turnover, a percentage that emerged from the period 2012-2016, (3) the noncurrent, total and non-cash working capital turnover indices will remain constant and
equal to their average in the period 2012-2016, (4) depreciation will be maintained at
their 2012-2016 average rate, (5) the weighted average capital cost of the company is
approximately 10%, given a capital structure of 30% debt and 70% of equity capital
with required return equal to 4.50% and 12.90% respectively. Based on these
assumptions, the model of discounting the free cash flow to the firm estimates the value
of equity and the share price at 1,259,016,778.53 € and 9,25 € respectively, while the
model of discounting the free cash flows to equity estimates are 658,542,744.80 € and
4,84 € respectively. Given that the current stock price is around € 13,75 (24/11/2017)
it is concluded that the company's stock is overvalued on the Greek stock exchange.
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Κεφάλαιο 1o: Εισαγωγή
1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία για την Αποτίμηση των Επιχειρήσεων
Η αξία αποτελεί την κινητήριο δύναμη μίας οικονομίας της αγοράς. Οι άνθρωποι
επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένοντας ότι όταν το
πουλήσουν, η αξία του θα έχει αυξηθεί αρκετά προκειμένου να αποζημιωθούν για τον
κίνδυνο που ανέλαβαν. Η αποτίμηση ενός περιουσιακού ορίζεται ως η διαδικασία με
την οποία προσδιορίζεται η τρέχουσα αξία ή τιμή του. Αυτή η αξία εξαρτάται από τις
ταμειακές ροές που παράγει το στοιχείο και τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξής τους,
τη διάρκεια ζωής του, καθώς και τον κίνδυνο που τις διέπει (Damodaran, 2005).
Η αποτίμηση μπορεί να θεωρηθεί η καρδιά της χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα,
στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής, αναζητούμε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία
θα πρέπει να επενδύσει, να χρηματοδοτηθεί και να διανείμει μερίσματα προκειμένου
να αυξήσει την αξία της. Η κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν την αξία μίας
εταιρίας, καθώς και του τρόπου με τον οποίο υλοποιείται αυτή η αποτίμηση, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη λογικών και ορθών αποφάσεων (Damodaran,
2005).
Οι αναλυτές χρησιμοποιούν μία πολύ μεγάλη σειρά από μοντέλα προς αυτό το σκοπό,
τα οποία κυμαίνονται από απλά έως πολύ εξεζητημένα. Ένα από τα περισσότερο συχνά
μοντέλα είναι αυτό της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών μίας
επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτό, η αξία μίας επιχείρησης ισούται με την παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το
κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο μπορεί να
είναι είτε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, όταν προεξοφλούνται οι καθαρές
ταμειακές ροές προς την επιχείρηση, είτε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, όταν
προεξοφλούνται οι καθαρές ταμειακές ροές προς τα ίδια κεφάλαια (Damodaran, 2005).
Η μεθοδολογία αυτή στα πλαίσια της παρούσας μελέτης εφαρμόζεται για την
επιχείρηση Jumbo, η οποία είναι μία από τις βασικότερες ελληνικές εταιρίες στον
κλάδο λιανεμπορίου. Η εταιρία Jumbo είναι μια αλυσίδα «hypermarket χωρίς φαγητό,
μόδα και ηλεκτρονικά», με κύρια δραστηριότητα τα προϊόντα για παιδιά. Σε αυτή τη
δραστηριότητα, η εταιρία κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος (Jumbo,
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2016). Επιπρόσθετα, η εταιρία αποτελεί έναν από τους ηγέτες των ελληνικών
επιχειρήσεων συνολικά σε επίπεδο κερδοφορίας (ICAP, 2012). Η εταιρία λειτουργεί
από το 1986, ενώ από το 1997 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ιδρύθηκε
από τον Απόστολο Βακάκη, διαθέτει 71 καταστήματα σε τέσσερις χώρες, στην
Ελλάδα,

στην

Κύπρο,

στη

Βουλγαρία

και

στη

Ρουμανία.

Παράλληλα

δραστηριοποιείται και σε άλλες αγορές.

1.2. Σκοπός και Δομή της Μελέτης
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας Jumbo
Α.Ε., μέσω της μεθόδου προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Προς το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη υλοποιείται μέσω της εκτίμησης των
μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση, οι οποίες
προεξοφλούνται με το κόστος κεφαλαίου. Η δεύτερη υλοποιείται μέσω της εκτίμησης
των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια, οι οποίες
προεξοφλούνται με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια ως
εξής:
Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή. Παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες γενικές έννοιες της
μεθοδολογίας, αλλά και οι γενικές γραμμές και κατευθύνσεις της εργασίας, ενώ
καθορίζεται και ο σκοπός της.
Κεφάλαιο 2ο: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Παρουσιάζονται οι έννοιες της αξίας και
της αποτίμησης μίας επιχείρησης, ενώ περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία της
προεξόφλησης των ταμειακών ροών.
Κεφάλαιο 3ο: Παρουσίαση της Εταιρίας Jumbo. Η εταιρία Jumbo περιγράφεται
συνοπτικά και περιεκτικά. Η περιγραφή αυτή υλοποιείται μέσω της ιστορικής της
εξέλιξης και της πορείας της εταιρίας από την ίδρυσή της ως σήμερα.
Κεφάλαιο 4ο: Στρατηγική Ανάλυση της Εταιρίας Jumbo. Η εταιρία Jumbo αποτελεί μία
από τις κυρίαρχες εταιρίες του κλάδου λιανικού εμπορίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο
αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας και υλοποιείται μία ανάλυση SWOT
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη θέση της εταιρίας μέσα σε αυτό.
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Κεφάλαιο 5ο: Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Εταιρίας Jumbo. Η εταιρία Jumbo
Α.Ε. αναλύεται από χρηματοοικονομικής σκοπιάς μέσω της ανάλυσης των λογιστικών
καταστάσεων με τη μεθοδολογία της οριζόντιας ανάλυσης, της κάθετης ανάλυσης και
της διαχρονικής ανάλυσης των αριθμοδεικτών.
Κεφάλαιο 6ο: Αποτίμηση της Εταιρίας Jumbo. Αποτελεί το βασικό μέρος της παρούσας
μελέτης εφόσον σε αυτό το κεφάλαιο υλοποιούνται οι απαραίτητες προβλέψεις και οι
απαραίτητοι υπολογισμοί για την εφαρμογή της μεθόδου της προεξόφλησης των
ταμειακών ροών και τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης.
Κεφάλαιο

7ο :

Συμπεράσματα

και

Προτάσεις.

Παρουσιάζονται

τα

βασικά

συμπεράσματα της όλης ανάλυσης, ενώ προχωρούμε και στις απαραίτητες προτάσεις
προς τους μελλοντικούς ερευνητές.
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Κεφάλαιο 2o: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
2.1. Αξία και Αποτίμηση Εταιριών
2.1.1. Η έννοια της Αξίας
Κάθε περιουσιακό στοιχείο έχει μία αξία. Το βασικό σημείο για μία επιτυχημένη
διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι η κατανόηση όχι μόνο του μεγέθους της
αξίας του, αλλά και των παραγόντων που συνεισφέρουν στον προσδιορισμό της
(Damodaran, 2010). Η αξία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο μέτρησης της επίδοσης των
εταιριών, καθώς λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα όλων των
συμμετεχόντων μίας εταιρίας και όχι μόνο των μετόχων. Συγκεκριμένα, ο βασικός
στόχος της διοίκησης των εταιριών είναι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω
της επένδυσης των παροντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης με τρόπο που να
παράγουν μελλοντικά υψηλότερες ταμειακές ροές (Koller et al, 2010).
Ο όρος αξία περιγράφει το ύψος του οφέλους που προκύπτει από την ιδιοκτησία ενός
περιουσιακού στοιχείου. Η αξία αυτή εξαρτάται από την πρόβλεψη των μελλοντικών
οφελών και την απαιτούμενη απόδοση με την οποία αυτά προεξοφλούνται στο παρόν.
Επομένως, θεωρητικά, η ορθή προσέγγιση στον προσδιορισμό μίας αξίας είναι μέσω
του υπολογισμού της παρούσας αξίας των μελλοντικών οφελών χρησιμοποιώντας ως
προεξοφλητικό επιτόκιο εκείνο που βρίσκεται σε συμφωνία με την αξία του χρήματος
σε σχέση με το χρόνο και τον κίνδυνό του (Pratt & Niculita, 2008).

2.1.2. Η Αποτίμηση μίας Επιχείρησης
Η αποτίμηση μίας επιχείρησης, δηλαδή ο προσδιορισμός της τρέχουσας αξίας ή τιμής
της, μπορεί να διεξαχθεί για πολλούς λόγους. Ο περισσότερο συνήθης λόγος
περιλαμβάνει περιπτώσεις εξαγορών εταιριών, συγχωνεύσεων εταιριών και αρχικών
δημόσιων εγγραφών (IMA, 2009). Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως είναι η
επίλυση διαφωνιών μεταξύ των μετόχων, ο σχεδιασμός των δράσεων των επιχειρήσεων
και η λήψη των αποφάσεων για μελλοντικές ενέργειες, ο προσδιορισμός φορολογικών
υποχρεώσεων και η πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (Hayward, 2016).
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Το θεωρητικό πλαίσιο για την αποτίμηση μίας επιχείρησης είναι γενικά αποδεκτό.
Ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του θεωρητικού πλαισίου σε ένα απρόβλεπτο
επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί μία από τις περισσότερο πολύπλοκες και
προκλητικές διαδικασίες της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Αναγνωρίζεται δε σε
γενικές γραμμές ότι το κατά πόσον είναι εύλογα τα αποτελέσματα μίας αποτίμησης
εξαρτάται στο κατά πόσον οι προβλέψεις και οι υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών είναι αποδεκτές από αυτόν που
θα λάβει την απόφαση και για τον οποίο η αποτίμηση της εταιρίας υλοποιείται (Pratt
& Niculita, 2008).
Η αποτίμηση μίας εταιρίας είναι απλά μία διαδικασία εκτίμησης της παρούσας αξίας
της. Αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης και προσδιορισμού του μελλοντικού
χρηματοοικονομικού προφίλ της, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες υποθέσεις.
Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρεις βασικές εσφαλμένες αντιλήψεις που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τους επαγγελματίες της χρηματοοικονομικής κατά τη
διαδικασία της αποτίμησης, καθώς και κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
(Damodaran, 2006).
Η πρώτη εσφαλμένη αντίληψη είναι ότι η αποτίμηση δεν προσδιορίζει την πραγματική
αξία μιας επιχείρησης, καθώς όλες οι εκτιμήσεις είναι μεροληπτικές. Η μεροληψία
αφορά κυρίως την αλήθεια των ελεγκτών και των οικονομικών διευθυντών. Επομένως,
κατά την εκτίμηση μίας οντότητας θα πρέπει πάντα να εξετάζεται το μεροληπτικό
σφάλμα του αναλυτή, προκειμένου να λαμβάνονται οι σωστές στρατηγικές αποφάσεις
που θα βασίζονται στα αποτελέσματα της αποτίμησης. Η δεύτερη εσφαλμένη αντίληψη
είναι ότι η αποτίμηση παρέχει μια ακριβή εκτίμηση της αξίας. Συγκεκριμένα, δεν
υπάρχουν ακριβείς αποτιμήσεις και η αξία της αποτίμησης είναι μεγαλύτερη όταν η
αποτίμηση είναι λιγότερο ακριβής (Damondaran, 2006). Τρίτον, δεν είναι αλήθεια ότι
όσο πιο ποσοτικό είναι το μοντέλο αποτίμησης, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα
αποτελέσματα. Η κατανόηση από τον εμπειρογνώμονα του μοντέλου αποτίμησης είναι
αντιστρόφως ανάλογη με τον αριθμό των εισροών που απαιτούνται για το μοντέλο.
Επιπλέον, τα απλούστερα μοντέλα αποτίμησης έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τα
περισσότερο πολύπλοκα (Damodaran, 2006).
Οι αναλυτές και οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων που στοχεύουν
στον προσδιορισμό της αξίας μιας επιχείρησης. Αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν μεταξύ
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τους όσον αφορά τη διαδικασία αποτίμησης και τις υποθέσεις σχετικά με τις βασικές
αρχές που καθορίζουν την αξία. Παρόλα αυτά, ορισμένες μέθοδοι έχουν κοινά
χαρακτηριστικά. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά έχουν ως αποτέλεσμα οι μέθοδοι
αυτές να κατατάσσονται σε τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις (Damodaran, 2005):
(1) Την προσέγγιση εισοδήματος: Περιέχουν τις μεθόδους των Προεξοφλημένων
Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow), της Οικονομικής Προστιθέμενης
Αξίας (Economic Value Added) και της Μοχλευμένης Εξαγοράς (Leveraged
Buyout).
(2) Την προσέγγιση της αγοράς: Περιέχουν τις μεθόδους της Σχετικής Αποτίμησης
(Relative Valuation) μέσω των πολλαπλασιαστών.
(3) Την προσέγγιση βάσει περιουσιακών στοιχείων: Περιέχουν τις μεθόδους της
λογιστικής αξίας, της αξίας ρευστοποίησης και της αξίας αντικατάστασης.
(4) Την προσέγγιση τιμολόγησης μέσω δικαιωμάτων επιλογής: Περιέχουν τη
μέθοδο Αποτίμησης της Ενδεχόμενης Απαίτησης (Contingent Claim
Valuation), όπως είναι η μέθοδος Black - Scholes.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, η μέθοδοι που εφαρμόζονται στηρίζονται στην
προσέγγιση εισοδήματος και συγκεκριμένα στη μέθοδο των προεξοφλημένων
ταμειακών ροών, η οποία και αναλύεται εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα.

2.2. Η μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών
2.2.1. Παρουσίαση των Γενικών Στοιχείων της Μεθόδου
Η μέθοδος DCF αποτιμά την εταιρεία με βάση την καθαρή παρούσα αξία των
μελλοντικών της ελεύθερων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο. Ο τύπος για τον προσδιορισμό της ΚΠΑ των πολυάριθμων
μελλοντικών ταμειακών ροών παρουσιάζεται παρακάτω (Brigham & Gapenski, 1997):
n

NPV  
t 0

FCFt

1  r t
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Ο σκοπός αυτής της μεθοδολογίας είναι να παρέχει μια εκτίμηση της εσωτερικής αξίας
μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτό το μοντέλο ορίζει ότι η
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με την παρούσα αξία της αναμενόμενης
μελλοντικής ταμειακής ροής του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, προεξοφλημένη με
το επιτόκιο που αντικατοπτρίζει καλύτερα τον κίνδυνό του (Fernandez, 2007).
Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης της προεξόφλησης των ταμειακών
ροών, απαιτεί από τους αναλυτές να κατανοούν τις επιχειρήσεις που αποτιμούν και να
ζητούν ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα των ταμειακών ροών και των σχετικών
με αυτές κινδύνων (Damodaran, 2012). Έτσι, συντίθεται ο λεπτομερής σχεδιασμός του
ισολογισμού και της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει
όλες τις μελλοντικές εισροές και εκροές κεφαλαίων. Με αυτόν τον τρόπο, το
προβλεπόμενο υπόλοιπο προσαρμόζεται στις πραγματικές μελλοντικές ισορροπίες. Το
αποτέλεσμα των εκτιμήσεων συμβάλλει στην ακριβέστερη και πιο ρεαλιστική αξία της
εταιρείας. Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα μπορεί να οδηγήσει σε έναν περιορισμό λόγω
της πολυπλοκότητας της διαδικασίας προβολής των ταμειακών ροών (Begovic et al,
2013).
Από την άλλη μεριά, η συγκεκριμένη μέθοδος αποτίμησης έχει και κάποιους άλλους
περιορισμούς. Πρώτον, θεωρείται συνήθως ως η πιο δύσκολη προσέγγιση μεταξύ όλων
των μεθόδων αποτίμησης, δεδομένου ότι απαιτεί μεγαλύτερο όγκο δεδομένων για να
εκτιμηθεί διεξοδικά η εγγενής αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας επιχείρησης.
Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση μόνο εκείνων των εταιρειών, οι
οποίες υπάρχουν πολύ καιρό, διότι οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να αξιολογούν το
μέλλον των επιχειρήσεων βασιζόμενοι στις προηγούμενες επιδόσεις τους. Τέλος, είναι
πλήρως μεροληπτική εκ μέρους των αναλυτών, δεδομένου ότι οι τιμές των εισροών
μπορούν να μεταβληθούν (Damodaran, 2005).
Σύμφωνα με τον Damodaran (2010), υπάρχουν τέσσερις εισροές που απαιτούνται για
την αποτίμηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή οποιασδήποτε επιχείρησης στο
μοντέλο της προεξοφλημένης ταμειακής ροής. Αυτές περιλαμβάνουν την αναμενόμενη
ταμειακή ροή, το προεξοφλητικό επιτόκιο που είναι κατάλληλο βάσει της
επικινδυνότητας αυτών των ταμειακών ροών, τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης, και
της τελικής αξίας. Η προσέγγιση που ακολουθείται για τον προσδιορισμό καθενός από
αυτά τα στοιχεία αναλύεται παρακάτω.
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2.2.2. Υπολογισμός των Αναμενόμενων Ταμειακών Ροών
Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης των ταμειακών ροών για την αποτίμηση μίας
επιχείρησης μέσω της μεθόδου των Προεξοφλημένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών. Ο
πρώτος αναφέρεται στον υπολογισμό της ελεύθερης ταμειακής ροής προς τα ίδια
κεφάλαια (Free Cash Flow to the Equity - FCFE) που είναι η ταμειακή ροή που είναι
διαθέσιμη στους μετόχους της εταιρείας μόνο. Ο δεύτερος αναφέρεται στον
υπολογισμό της ελεύθερης ταμειακής ροής προς την επιχείρηση (Free Cash Flow to the
Firm - FCFF), η οποία είναι η ταμειακή ροή που είναι διαθέσιμη στους κατόχους
δανειακού και μετοχικού κεφαλαίου (Steiger, 2008).
2.2.2.1 Ελεύθερη Ταμειακή Ροή προς τα Ίδια Κεφάλαια (FCFE)
Η ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια δεν διαφοροποιείται έντονα από το
παραδοσιακό μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων. Στην πραγματικότητα, ένας τρόπος
περιγραφής του μοντέλου των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια είναι
ότι αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο προεξόφλησης δυνητικών και όχι πραγματικών
μερισμάτων. Ο Damodaran (1994) ορίζει την ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια
κεφάλαια ως την ταμειακή ροή που απομένει κατόπιν κάλυψης όλων των αναγκών
επανεπένδυσης και αποπληρωμών χρέους της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ορίζει τον
παρακάτω τύπο:
FCFE

= Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
- (Κεφαλαιακές Επενδύσεις – Αποσβέσεις)
- Μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης
- (Χρέος που Εκδόθηκε – Αποπληρωμές Χρέους)

Διάφοροι επενδυτές έχουν χρησιμοποιήσει από καιρό παραλλαγές της ελεύθερης
ταμειακής ροής προς τα ίδια κεφάλαια για να κρίνουν την ελκυστικότητα των εταιρειών
ως επενδύσεις. Ο Buffett, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να
κρίνουν τις εταιρείες με βάση τα λεγόμενα "κέρδη του ιδιοκτήτη", τα οποία ορίζονται
ως ταμιακές ροές που απομένουν μετά από κεφαλαιουχικές δαπάνες και ανάγκες
κεφαλαίου κίνησης, ένα μέτρο ελεύθερης ταμειακής ροής στα ίδια κεφάλαια
(Hagstrom, 2004).
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Όταν αντικαθίστανται τα μερίσματα με τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τα ίδια
κεφάλαια για την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων, γίνεται η σιωπηρή υπόθεση ότι
αυτές οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα καταβληθούν στους μετόχους. Η σιωπηρή αυτή
υπόθεση έχει δύο βασικές συνέπειες. Πρώτον, δεν θα υπάρξει μελλοντική συσσώρευση
μετρητών στην επιχείρηση, αφού τα μετρητά που διατίθενται μετά τις πληρωμές χρεών
και τις ανάγκες επανεπένδυσης καταβάλλονται στους μετόχους κάθε περιόδου.
Δεύτερον, η αναμενόμενη αύξηση της ελεύθερης ταμειακής ροής θα περιλαμβάνει την
αύξηση του εισοδήματος από λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και όχι την αύξηση
του εισοδήματος από τις αυξήσεις στον αριθμό των εμπορεύσιμων τίτλων (Damodaran,
2005).
Το μοντέλο της ελεύθερης ταμειακής ροής προς τα ίδια κεφάλαια αντιμετωπίζει τον
μέτοχο σε μια δημόσια εισηγμένη επιχείρηση ως ισοδύναμο του ιδιοκτήτη σε μια μη
εισηγμένη επιχείρηση. Ο τελευταίος μπορεί να απαιτήσει όλες τις ταμειακές ροές που
απομένουν στην επιχείρηση μετά από φόρους, πληρωμές χρεών και ανάγκες
επανεπένδυσης. Δεδομένου ότι η ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια μετρά
το ίδιο για μια εταιρεία που διαπραγματεύεται δημόσια, υποθέτουμε ότι οι μέτοχοι
δικαιούνται αυτές τις ταμειακές ροές, ακόμη και αν οι διαχειριστές δεν επιλέξουν να
τις πληρώσουν. Στην ουσία, το μοντέλο, όταν χρησιμοποιείται σε μια εισηγμένη
επιχείρηση, προϋποθέτει σιωπηρά ότι υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα εταιρικής
διακυβέρνησης. Ακόμη και αν οι μέτοχοι δεν μπορούν να αναγκάσουν τους
διαχειριστές να επιστρέψουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα ίδια κεφάλαια ως
μερίσματα, μπορούν να ασκήσουν πίεση στους διαχειριστές για να εξασφαλίσουν ότι
τα μετρητά που δεν πληρώνονται δεν χάνονται (Damodaran, 2005).
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς τα
Ίδια Κεφάλαια, η αξία των ιδίων κεφαλαίων ισούται με τις προεξοφλημένες με το
κόστος του μετοχικού κεφαλαίου (re) μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές προς τα
ίδια κεφάλαια (FCFE). Αυτό παρουσιάζεται με τον παρακάτω τύπο:
t 

Αξία Ιδίων Κεφαλαίων Επιχείρησης  
t 0

FCFE t

1  re t

2.2.2.2 Ελεύθερη Ταμειακή Ροή προς την Επιχείρηση (FCFF)
Η εναλλακτική λύση της αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων είναι η αποτίμηση
ολόκληρης της επιχείρησης. Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται με την
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προεξόφληση της ελεύθερης ταμειακής ροής προς την επιχείρηση με το σταθμισμένο
μέσο κόστος κεφαλαίου. Στην εν λόγω αξία ενσωματώνονται τα φορολογικά οφέλη
του χρέους, μέσω της χρήση του κόστους μετά από φόρους του χρέους στο κόστος
κεφαλαίου, αλλά και του αναμενόμενου πρόσθετου κινδύνου που συνδέεται με το
χρέος, μέσω της μορφής υψηλότερου κόστους μετοχών και χρέους σε υψηλότερα
ποσοστά χρέους (Damodaran, 2005).
Το συγκεκριμένο υπόδειγμα ξεκινά με την αποτίμηση της επιχείρησης ως σύνολο από
την οποία αφαιρείται η αγοραία αξία των μη μετοχικών απαιτήσεων. Το αποτέλεσμα
αποδίδει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Η προσέγγιση υποθέτει ότι το
κόστος των κεφαλαίων περιλαμβάνει τόσο τα φορολογικά οφέλη του δανεισμού όσο
και το αναμενόμενο κόστος πτώχευσης. Οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές είναι οι
ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση, υπολογιζόμενες σαν να μην υπάρχει
καμία οφειλή και καμία φορολογική απαίτηση από έξοδα τόκων. Παρόλο που
υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της αναμενόμενης ταμειακής ροής λειτουργίας μετά τη
φορολογία, η πιο συνηθισμένη είναι η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση, η
οποία ορίζεται ως εξής (Damodaran, 2005):
FCFF

= Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
- (Κεφαλαιακές Επενδύσεις – Αποσβέσεις)
- Μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης

Στην ουσία, ο παραπάνω τύπος υπολογίζει την ταμειακή ροή μετά από φόρους και
ανάγκες επανεπένδυσης, αλλά πριν από οποιαδήποτε πληρωμή χρεών, ερχόμενος σε
αντίθεση με τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τα ίδια κεφάλαια που είναι μετά από
πληρωμές τόκων και τις δανειακές ροές (Damodaran, 2005).
Υπάρχουν δύο πράγματα που αξίζουν να σημειωθούν σχετικά με το παραπάνω
μοντέλο. Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι είναι αρκετά γενικό να επιτρέπει την ισχύ
της υποθέσεως της μη σχετικότητας του τρόπου χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, η
αξία της επιχείρησης εξακολουθεί να είναι η παρούσα αξία των λειτουργικών
ταμειακών ροών μετά από φόρους σε έναν κόσμο όπου οι μεταβολές στο δείκτη χρέους
επιφέρουν μεταβολές στο κόστος κεφαλαίου. Δεύτερον, ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι
η προσέγγιση του κόστους κεφαλαίου απαιτεί ένα σταθερό δείκτη χρέους, το
υπόδειγμα των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση είναι αρκετά ευέλικτο
ώστε να επιτρέπει τη μεταβολή των λόγων χρέους με την πάροδο του χρόνου. Στην
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πραγματικότητα, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου είναι η ευκολία
με την οποία οι αλλαγές στο μείγμα χρηματοδότησης μπορούν να ενσωματωθούν στην
αποτίμηση μέσω του προεξοφλητικού επιτοκίου και όχι μέσω των ταμειακών ροών
(Damodaran, 2005).
Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς την
Επιχείρηση, η αξία της επιχείρησης ισούται με τις προεξοφλημένες με το μέσο
σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) μελλοντικές ελεύθερες ταμειακές ροές προς την
επιχείρηση (FCFF). Αυτό παρουσιάζεται με τον παρακάτω τύπο:
t 

Αξία Επιχείρησης  
t 0

FCFFt

1  WACC t

2.2.2.3 Σύγκριση Υποδειγμάτων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς τα Ίδια Κεφάλαια
και προς την Επιχείρηση
Το υπόδειγμα αποτίμησης της εταιρίας, σε αντίθεση με το μοντέλο προεξόφλησης
μερισμάτων ή το μοντέλο αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων, εκτιμά την επιχείρηση και
όχι τα ίδια κεφάλαια. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων, ωστόσο, μπορεί να εξαχθεί από την
αξία της επιχείρησης, αφαιρώντας την αγοραία αξία του ανεξόφλητου χρέους.
Δεδομένου ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος
αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων, προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το πρώτο αναφέρεται
στους λόγους για τους οποίους μπορεί να προτιμηθεί η αποτίμηση της επιχείρησης στο
σύνολό της και όχι απευθείας των ιδίων κεφαλαίων. Το δεύτερο αναφέρεται στο κατά
πόσο το συγκεκριμένο υπόδειγμα καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα με τα
υποδείγματα αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων (Damodaran, 2005).
Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της προσέγγισης
της αποτίμησης της εταιρίας είναι ότι οι ταμειακές ροές που σχετίζονται με το χρέος
και οι αντίστοιχες υποθέσεις τους δεν απαιτείται να δηλώνονται ρητά, εφόσον οι
ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση είναι μια ταμειακή ροή πριν από το
χρέος, σε αντίθεση με την περίπτωση που αποτιμώνται τα ίδια κεφάλαια. Επομένως,
σε περιπτώσεις όπου η μόχλευση αναμένεται να αλλάξει σημαντικά με την πάροδο του
χρόνου, το συγκεκριμένο πλεονέκτημα αποτελεί μια σημαντική εξοικονόμηση, καθώς
η εκτίμηση των νέων δανείων και η αποπληρωμή του παλιού χρέους, όταν η μόχλευση
αναμένεται να αλλάξει, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολη. Ωστόσο, η
προσέγγιση της αποτίμησης της εταιρίας απαιτεί μόνο πληροφορίες σχετικά με τους
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δείκτες χρέους και τα επιτόκια για την εκτίμηση του σταθμισμένου μέσου κόστους
κεφαλαίου και όχι για τις εκροές και τις εισροές νέων δανείων. Όσον αφορά στο
δεύτερο ερώτημα, η αξία των ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνεται από τις προσεγγίσεις
της αποτίμησης της εταιρίας και της αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων θα είναι η ίδια,
εάν διαμορφωθούν συνεπείς υποθέσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική μόχλευση
(Damodaran, 2005).

2.2.3. Υπολογισμός του Κατάλληλου Προεξοφλητικού Επιτοκίου
Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο για το
υπόδειγμα αποτίμησης των ιδίων κεφαλαίων είναι το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου,
ενώ για το υπόδειγμα αποτίμησης της επιχείρησης είναι το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου. Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας, παρουσιάζονται οι διάφορες
προσεγγίσεις για τον υπολογισμό τους.
2.2.3.1 Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου είναι η μέση σταθμισμένη απαιτούμενη
απόδοση για το σύνολο των μερών που χρηματοδοτούν την επιχείρηση, δηλαδή και το
σύνολο των μετόχων και των δανειστών, λαμβάνοντας υπόψη την κεφαλαιακή δομή
της επιχείρησης (Fernandez, 2007). Ο γενικός τύπος για τον υπολογισμό του Μέσου
Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου είναι:

WACC  we k e  wd k d 1  t 
Όπου:
we

: Το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στη συνολική χρηματοδότηση

της εταιρίας
ke

: Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων.

wd

:

Το ποσοστό συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων στη συνολική

χρηματοδότηση της εταιρίας
kd

: Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων.

t

: Ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος της επιχείρησης
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Για ορισμένους συγγραφείς, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου είναι η πιο κοινή
τεχνική για την αποτίμηση των επικίνδυνων ταμειακών ροών. Το βασικό του
πλεονέκτημα είναι η απλότητα με την οποία ενσωματώνει στο μοντέλο της αποτίμησης
τις αποκλίσεις στο μείγμα χρηματοδότησης (Damodaran, 2006; Ruback, 2002).
Επιπλέον, αποτελεί μία πρακτική επιλογή όταν οι διαχειριστές στοχεύουν σε μία
σταθερή αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια μακροπρόθεσμα (Luherman, 1997;
Damodaran, 2012). Από την άλλη μεριά, θεωρείται παρωχημένη τεχνική, εφόσον
θεωρείται ότι επηρεάζεται από τις αποκλίσεις στην κεφαλαιακή διάρθρωση, γεγονός
που συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα εφαρμογής του στην περίπτωση της
αποτίμησης μίας εταιρίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση συναλλαγών και
έργων που χρηματοδοτούνται με υψηλή μόχλευση ή σε εκείνα στα οποία η κεφαλαιακή
διάρθρωση αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου (Esty,
1999).

Παρά

τα

όποια

προβλήματα,

εξακολουθεί

να

είναι

η

ευρύτερα

χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την αποτίμηση της επιχείρησης (Sabal, 2005).
Τα κόστη ιδίων και δανειακών κεφαλαίων παρουσιάζονται και σχολιάζονται
παρακάτω. Όσον αφορά τους συντελεστές στάθμισης, ο υπολογισμός τους θα πρέπει
να βασίζεται στην αξία που έχουν στην αγορά οι επιμέρους πηγές χρηματοδότησης και
όχι σε αυτήν που έχουν στα λογιστικά βιβλία (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005). Ο
περιορισμός αυτός είναι περισσότερο αυστηρός για τα ίδια κεφάλαια, ενώ σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εταιρίες δεν έχουν δανειακά κεφάλαια που να
διαπραγματεύονται στην αγορά, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πραγματική τους
αξία ισούται με τη λογιστική (Mauboussin & Callahan, 2013).
2.2.3.2 Το Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων (ke)
Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (ke) υπολογίζεται με τη βοήθεια του υποδείγματος
αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων, γνωστό ως CAPM (Capital Assets
Pricing Model). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα προσδιορίζει την απόδοση που απαιτούν
οι επενδυτές για να αναλάβουν τον κίνδυνο που φέρουν οι μετοχές μιας εταιρείας.
Σύμφωνα με τον CAPM, η απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων προκύπτει με τον
ακόλουθο μαθηματικό τύπο (Ross et al, 2008):

k e  r f   e rM  r f 
Όπου:
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rf

: Η απόδοση χωρίς κίνδυνο της οικονομίας. Ως απόδοση άνευ κινδύνου

συνηθίζεται να χρησιμοποιείται το ύψος του επιτοκίου ενός κρατικού ομολόγου με
λήξη δέκα ή περισσότερα έτη (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005)
βe

:

Ο συντελεστής βήτα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ο οποίος

αποτελεί ένα μέτρο συστηματικού κινδύνου. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής β είναι ο
κίνδυνος που θα προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή εάν αποκτήσει την
εξεταζόμενη μετοχή (Rhaiem et al, 2007). Υπολογίζεται με ανάλυση γραμμικής
παλινδρόμησης, όπου η απόδοση της εξεταζόμενης μετοχής είναι η εξαρτημένη
μεταβλητή και η απόδοση της αγοράς είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. Σε αυτό το
υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης, ο συντελεστής βήτα είναι η κλίση της γραμμής
(Brealey et al, 2006). Ο συντελεστής βήτα είναι ένας εμπειρικά προσδιορισμένος
συντελεστής, η τιμή του οποίου εξαρτάται από το ιστορικό επίπεδο μόχλευσης της
εταιρείας, εφόσον υψηλότεροι δείκτες μόχλευσης αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα
κινδύνου. Δεδομένου ότι το επίπεδο μόχλευσης της εταιρείας αλλάζει συχνά, ο
συντελεστής πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές τις αλλαγές της κεφαλαιακής
διάρθρωσης (Michailetz et al, 2007).
rM

: Η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς των μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι

η διαφορά του ακίνδυνου επιτοκίου από την απόδοση της αγοράς αντιστοιχεί στο
ασφάλιστρο ή πριμ κινδύνου της αγοράς των μετοχών.
2.2.3.3 Το Κόστος των Δανειακών Κεφαλαίων (kd)
Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων (kd) είναι το επιτόκιο που πρέπει να καταβάλει
μια εταιρεία για το οφειλόμενο χρέος της. Ο σημαντικότερος παράγοντας που το
επηρεάζει είναι η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας. Μια εταιρεία υψηλής
πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι σε θέση να δανειστεί με σημαντικά χαμηλότερα
επιτόκια από μια εταιρεία που έχει βαθμολογηθεί με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.
Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο και του επιτοκίου που πρέπει να
πληρώσει μια επιχείρηση για να δανειστεί χρήματα καλείται πιστωτικό περιθώριο της
εταιρείας. Το πιστωτικό περιθώριο δεν εξαρτάται μόνο από την πιστοληπτική
ικανότητα μιας επιχείρησης, αλλά καθορίζεται επίσης από τις συνθήκες της αγοράς,
αλλά και ολόκληρης της οικονομίας. Δηλαδή, το κόστος των δανειακών κεφαλαίων
μίας επιχείρησης ισούται με το άθροισμα της απόδοσης χωρίς κίνδυνο, του πιστωτικού
περιθωρίου της εταιρίας και του πιστωτικού περιθωρίου της χώρας (Steiger, 2008).
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Κατόπιν τούτων, ένας τρόπος υπολογισμού του κόστους των δανειακών κεφαλαίων
προκειμένου να ληφθούν υπόψη το σύνολο των παραπάνω προκύπτει από τις
λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το κόστος των ξένων
κεφαλαίων υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών χρηματοοικονομικών εξόδων
της κάθε εταιρίας προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων της επιχείρησης.

2.2.4. Υπολογισμός του Μακροπρόθεσμου Ρυθμού Ανάπτυξης
Οι περισσότερες αντιπαραθέσεις μεταξύ των αναλυτών αφορούν στην πρόβλεψη του
ρυθμού αύξησης της αξίας της επιχείρησης. Προς τον προσδιορισμό αυτής της
παραμέτρου υπάρχουν τρεις ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι εκτίμησης
(Damodaran, 2006):
•

Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στην ανάλυση της ιστορικής πορείας της
επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτήν, ένας ειδικός αναλύει το παρελθόν μιας
εταιρείας και χρησιμοποιεί τον ιστορικό ρυθμό ανάπτυξης που δημοσιεύει η
εταιρεία. Το κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η μελλοντική
ανάπτυξη μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά από την ιστορική ανάπτυξη.

•

Η δεύτερη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τις εκτιμήσεις για τη μελλοντική
ανάπτυξη που αναπτύσσονται από ειδικούς με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω
στο συγκεκριμένο τομέα. Ως εκτιμήσεις ειδικών μπορούν να θεωρηθούν είτε οι
εκτιμήσεις που παρέχονται από τη διοίκηση της εταιρίας, είτε οι εκτιμήσεις που
πραγματοποιούν διάφοροι αναλυτές που ασχολούνται με μια επιχείρηση ή έναν
κλάδο ή μία αγορά. Η χρήση, όμως, αυτής της προσέγγισης θα πρέπει να
καταλήγει στην επιλογή εκείνου του ρυθμού ανάπτυξης που θα απομονώνει την
όποια πιθανή μεροληψία μπορεί να πηγάζει από την οπτική γωνία του ειδικού
που προχωρά στη διενέργεια της εκτίμησης.

•

Ο τρίτος τρόπος εκτίμησης του ρυθμού ανάπτυξης εξετάζει πόσα από τα κέρδη
επανεπενδύονται στην επιχείρηση και πόσο υψηλή είναι η απόδοση που
επιτυγχάνεται
χρησιμοποιείται

από

αυτήν

σπάνια

την

στις

επανεπένδυση.
διαδικασίες

Ωστόσο,

αξιολόγησης

η

μέθοδος

των

μικρών

επιχειρήσεων, καθώς δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία αλλά ούτε και τα
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ακριβή στοιχεία για τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. Αναλυτικότερα,
ισχύει η παρακάτω μεθοδολογία (Damodaran, 2006):
gEBIT = Reinvestment Rate ∙ Return on Capital
όπου:
Reinvestment Rate

: Είναι ο ρυθμός επανεπένδυσης. Πρόκειται, δηλαδή, για

το ποσοστό των καθαρών κερδών που επανεπενδύεται στην ίδια την
επιχείρηση. Η επανεπένδυση αυτή μπορεί να πάρει τη μορφή είτε
κεφαλαιουχικών δαπανών είτε του κεφαλαίου κίνησης. Υπολογίζεται ως το
πηλίκο των δύο αυτών μορφών επανεπένδυσης προς το Λειτουργικό
Αποτέλεσμα μετά από φόρους, δηλαδή:
Reinvestment Rate = (Κεφαλαιουχικές Δαπάνες + Μεταβολή Κεφαλαίου
Κίνησης) / Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
Return on Capital

: Είναι η απόδοση που επιτυγχάνουν τα επενδυθέντα

κεφάλαια της επιχείρησης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του Λειτουργικού
Αποτελέσματος μετά από Φόρους προς το άθροισμα των λογιστικών αξιών των
ιδίων και των ξένων κεφαλαίων, δηλαδή:
Return on Capital = Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους / Λογιστική Αξία
Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων
Το σύνολο των παραπάνω προσεγγίσεων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του
διηνεκούς ρυθμού ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός αυτός είναι ένα από τα σημαντικότερα
και

πιο

σύνθετα

καθήκοντα

ολόκληρης

της

διαδικασίας

ανάλυσης

των

προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών, καθώς πολύ μικρές μεταβολές του
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τελική αξία της επιχείρησης, η οποία αναλύεται στα
πλαίσια της επόμενης ενότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διηνεκής ρυθμός
ανάπτυξης πρέπει να είναι θετικός, καθώς πρέπει να συσχετίζεται με το
μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, ο οποίος επίσης θεωρείται θετικός,
και όχι μεγαλύτερος από 5%, εφόσον σε αυτήν την περίπτωση δε θεωρείται
μακροπρόθεσμα βιώσιμος. Συνεπώς, η εκτίμησή του θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ
0% και 5% (JP Morgan Chase, 2006).
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2.2.5. Υπολογισμός της Τελικής Αξίας της Επιχείρησης
Η τελική αξία της επιχείρησης είναι η παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ελεύθερων
ταμειακών ροών που προκύπτουν μετά τη χρονική περίοδο που καλύπτεται από την
πλήρη ανάλυση. Λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν ακριβείς
αριθμοί που δείχνουν πώς μια εταιρεία θα αναπτυχθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η
τελική τιμή βασίζεται στις μέσες προσδοκίες ανάπτυξης, οι οποίες είναι ευκολότερες
να προβλεφθούν. Συνεπώς, η εκτίμηση της τελικής αξίας της επιχείρησης στηρίζεται
στην υπόθεση ενός σταθερού ρυθμού ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα που
ακολουθεί την χρονική περίοδο που αναλύθηκε εκτενέστερα (Steiger, 2008). Ο
μακροπρόθεσμος διηνεκής ρυθμός ανάπτυξης (g) μαζί με το προεξοφλητικό επιτόκιο
(re ή WACC) επιτρέπουν τη χρήση ενός απλού μοντέλου προεξόφλησης ελεύθερων
καθαρών ταμειακών ροών για τον προσδιορισμό της τελικής τιμής. Κατόπιν τούτων, η
τελική αξία μπορεί να εκφραστεί ως (Beranek & Howe, 1990):
Τελική Αξία Επιχείρησηςn = FFCFn+1 / (WACC – g)
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι το έτος n αναφέρεται στο τελευταίο έτος
της πλήρους ανάλυσης.
2.2.6. Η Διαδικασία Εφαρμογής της Μεθόδου
Η μέθοδος της προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών είτε προς την
επιχείρηση είτε προς τα ίδια κεφάλαια περιέχει κάποια απαραίτητα βήματα, τα οποία
σταδιακά καταλήγουν στον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης. Τα βήματα αυτά
έχουν ως εξής (Fernandez, 2004):
Βήμα 1ο: Ανάλυση του κλάδου της εταιρίας και της θέσης της εταιρίας μέσα σε αυτόν.
Η ανάλυση αυτή υλοποιείται τόσο από στρατηγική όσο και από οικονομική σκοπιά. Η
στρατηγική ανάλυση περιέχει την ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος τόσο σε
μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, ενώ η οικονομική ανάλυση
περιέχει την ανάλυση των πρόσφατων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρίας.
Βήμα 2ο: Εκτίμηση και πρόβλεψη των αναμενόμενων μελλοντικών μεγεθών της
εταιρίας που αφορούν τον προσδιορισμό των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών
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της εταιρίας. Η εκτίμηση αυτή γίνεται βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε στο 1ο
βήμα.
Βήμα 3ο: Εκτίμηση της απαιτούμενης απόδοσης των ξένων και ιδίων κεφαλαίων που
επικρατεί στην αγορά βάσει των τρεχουσών αλλά και των αναμενόμενων οικονομικών
συνθηκών της οικονομίας, του κλάδου και της επιχείρησης.
Βήμα 4ο: Προσδιορισμός της αξίας της επιχείρησης μέσω της προεξόφλησης των
ελεύθερων ταμειακών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Τα δύο αυτά
μεγέθη προσδιορίζονται πλήρως κατά τα προηγούμενα βήματα.
Βήμα 5ο: Αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μεθόδου.
Τα παραπάνω βήματα εφαρμόζονται και στα πλαίσια του προσδιορισμού της αξίας της
εξεταζόμενης εταιρίας, ο οποίος υλοποιείται αναλυτικότερα στα κεφάλαια που
ακολουθούν.
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Κεφάλαιο 3o: Παρουσίαση της Εταιρίας Jumbo Α.Ε.
3.1. Η εταιρία Jumbo Α.Ε.
Σύμφωνα με το προφίλ της εταιρίας στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η
Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία ΑΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία
παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, ενδυμάτων, αξεσουάρ ελληνικής και
ξένης προέλευσης και γενικά εμπορευμάτων που απευθύνονται στο παιδί.
Πραγματοποιεί εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ συμμετέχει σε επιχειρήσεις με τον ίδιο ή
και διαφορετικό σκοπό. Σήμερα απασχολεί 6146 εργαζόμενους1. Η εταιρία ανήκει στον
κλάδο των παιχνιδιών, όμως, λόγω του γεγονότος ότι είναι η μοναδική εισηγμένη
εταιρία του κλάδου, η σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις παιχνιδιών καθίσταται ιδιαίτερα
δύσκολη. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι καμία άλλη εταιρία παιχνιδιών στην Ελλάδα
δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο καταδεικνύει και τη διαφορά στο μέγεθος, την
κερδοφορία και τη στρατηγική ανάμεσα στην Jumbo και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Η διοίκηση της εταιρίας την περιγράφει ως «hypermarket χωρίς φαγητό, μόδα και
ηλεκτρονικά». Υπάρχει μια έμφαση στα προϊόντα για παιδιά, καθώς τα προϊόντα που
απευθύνονται σε αυτά αποτελούν το 36%-38% του συνόλου, ενώ αυτή θεωρείται η
βασική δραστηριότητα της εταιρίας. Σε αυτή τη δραστηριότητα, η εταιρία κατέχει την
ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδας (Jumbo, 2016). Ακόμη, η εταιρία αποτελεί έναν
από τους ηγέτες των ελληνικών επιχειρήσεων συνολικά σε επίπεδο κερδοφορίας, όπως
προκύπτει και από μελέτη της ICAP (2012).

3.2. Ιστορική αναδρομή
Η εταιρία Jumbo ιδρύθηκε το 1986. Έχει την έδρα της στο Μοσχάτο Αττικής και είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1997. Η εταιρία δημιουργήθηκε από
τον Απόστολο Βακάκη, ο οποίος είχε εμπειρία στο χώρο των παιχνιδιών από την
δραστηριοποίησή του στην οικογενειακή επιχείρηση El Greco. Εκτός από τη μητρική

1

Χρηματιστήριο Αθηνών, Jumbo Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία. Διαθέσιμο στον ιστότοπο:

https://www.helex.gr/el/web/guest/company-profile/-/select-company/495
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εταιρία Jumbo Ανώνυμη Εταιρία, ο Όμιλος διαθέτει τις εξής θυγατρικές (Jumbo,
2016α):
•

Την Κυπριακή εταιρία Jumbo Trading Ltd, που ιδρύθηκε το 1991.

•

Την θυγατρική Jumbo EC.B LTD που έχει την έδρα της στη Βουλγαρία και
συστάθηκε το 2005.

•

Την θυγατρική Jumbo EC.R SRL που έχει την έδρα της στη Ρουμανία και
ιδρύθηκε το 2006.

•

Την θυγατρική Aspetto LTD που έχει την έδρα της στην Κύπρο και συστάθηκε
το 2006.

•

Την θυγατρική εταιρία WESTLOOK SRL που έχει την έδρα της στη Ρουμανία
και δημιουργήθηκε το 2006.

•

Την θυγατρική εταιρία Rimokin Properties LTD που έχει την έδρα της στην
Κύπρο και συστάθηκε το 2014.

•

Την θυγατρική Geocam Holdings Limited που έχει την έδρα της στην Κύπρο
και ιδρύθηκε το 2015.

•

Τη θυγατρική εταιρία Geoform Limited που έχει την έδρα της στην Κύπρο και
ιδρύθηκε το 2015.

Πλέον η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία και σε ξένες αγορές, όπως στη πΓΔΜ,
στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία. Πιο συγκεκριμένα, η Jumbo
διαθέτει 73 καταστήματα, από τα οποία τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα (Εμμανουήλ,
2017). Η επέκτασή της ξεκίνησε από το 1991 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

3.3. Το όραμα και η φιλοσοφία της εταιρίας Jumbo Α.Ε.
Η εταιρία διαθέτει ένα Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς, ο
οποίος ορίζει ότι η Jumbo λειτουργεί με δίκαιες και νόμιμες διαδικασίες. Ο Κώδικας
Δεοντολογίας αποτελεί μια περίληψη των αρχών της εταιρίας, οι οποίες αποτελούν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να ασκούν τις υποχρεώσεις τους, τόσο η εταιρία, όσο
και οι εργαζόμενοι. Ο Κώδικας ορίζει ότι η εταιρική συμπεριφορά πρέπει να είναι
δίκαιη και ειλικρινής προς τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους
ανταγωνιστές, τον Τύπο, την Κυβέρνηση και τις Αρχές, ενώ θα πρέπει να υπάρχει
συμμόρφωση με τους εκάστοτε νόμους (Jumbo, 2013).
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Ειδικά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της, δεν γίνονται διακρίσεις
με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική προέλευση, τις ερωτικές προτιμήσεις, το χρώμα,
τη θρησκεία ή άλλα χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Η εταιρία μεταχειρίζεται
έντιμα και δίκαια όλους τους εργαζόμενους, ενώ στοχεύει στην βελτίωση και την
ανάπτυξή τους (Jumbo, 2016α).
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται αναφορά στην επίσημη
ιστοσελίδα της εταιρίας για το όραμα και την αποστολή της, γεγονός που κρίνεται
αρνητικά, καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της
στρατηγικής της.

3.4. Η διοίκηση της εταιρίας Jumbo Α.Ε.
Η διοίκηση της εταιρίας γίνεται από το 9μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κι έχει θητεία δύο έτη. Πριν από κάθε ψηφοφορία
τίθενται στη διάθεση της Γενικής Συνέλευσης τα βιογραφικά των υποψηφίων για τις
θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι επιλέγονται τα
καταλληλότερα άτομα για αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον
μία φορά το μήνα και αποτελείται από 4 εκτελεστικά μέλη και 5 μη εκτελεστικά. Η
επίδοσή του αξιολογείται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Jumbo, 2016α).
Επιπλέον, η εταιρία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ώστε να
επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, και
ταυτόχρονα να προστατεύονται τα συμφέροντα των μετόχων της και των υπόλοιπων
συμμετεχόντων (Jumbo, 2016α).
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Κεφάλαιο 4o: Στρατηγική Ανάλυση της Εταιρίας Jumbo Α.Ε.
4.1. Εισαγωγή στην ανάλυση περιβάλλοντος
Η εταιρία Jumbo αποτελεί μία από τις κυρίαρχες εταιρίες του κλάδου λιανικού
εμπορίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας
και υλοποιείται μία ανάλυση SWOT προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τη
θέση της εταιρίας μέσα σε αυτό.
Η ανάλυση του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού
μάνατζμεντ, το οποίο μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία λήψης στρατηγικών
αποφάσεων. Το πεδίο εφαρμογής του είναι ευρύτερο από εκείνο της επιχειρησιακής
διαχείρισης, καθώς αφορά σύνθετες αποφάσεις, ακόμη και σε μη συνήθεις
καταστάσεις, που επηρεάζουν ολόκληρη την επιχείρηση (Johnson et al., 2005). Στην
ανάλυση περιβάλλοντος, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αναλύουν τις
αγορές στις οποίες ανταγωνίζεται η εταιρεία και προσπαθούν να βρουν τρόπους να
αποκτήσουν ή να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτές τις αγορές. Οι
μακροπρόθεσμες αποφάσεις σχεδιασμού λαμβάνουν υπόψη τόσο τις υπάρχουσες
αγορές, αλλά και νέες ευκαιρίες στην αγορά. Έτσι, ένα στρατηγικό σχέδιο
περιλαμβάνει ένα πολυετές σχέδιο δράσης που περιγράφει τις μεγάλες επενδύσεις και
τις ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες, με στόχο την επίτευξη μελλοντικής επιτυχίας (Smart
et al., 2004).

4.2. Το εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας Jumbo Α.Ε.
4.2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο
Η ανάλυση του περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική για τον στρατηγικό σχεδιασμό,
καθώς συλλέγει και αναλύει τις τάσεις και τα γεγονότα εκτός του οργανισμού,
προκειμένου να βρει τον αντίκτυπό τους στον οργανισμό (Milliken, 1990). Το
αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ένας κατάλογος των παραγόντων που
μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες ή απειλές για τον οργανισμό (Subramanyan et al.,
2011). Αποτελείται από τρία βασικά επίπεδα: το εξωτερικό μακρο-περιβάλλον, το
εξωτερικό μικρο-περιβάλλον και το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας (Κιόχος και
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συν., 2002). Το πιο γενικό επίπεδο είναι το μακρο-περιβάλλον, το οποίο αποτελείται
από παράγοντες που επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία και όλες ή τις περισσότερες
επιχειρήσεις. Αυτοί οι παράγοντες κατηγοριοποιούνται ως πολιτικοί, οικονομικοί,
κοινωνικοί, και τεχνολογικοί, καθώς αυτά είναι τα πιο πιθανά πλαίσια στα οποία
μπορεί να λάβει χώρα κάποια αλλαγή. Η ανάλυση που περιλαμβάνει όλους τους
παραπάνω παράγοντες ονομάζεται ανάλυση PEST. Η ανάλυση μακροοικονομικού
περιβάλλοντος βοηθά τη διοίκηση της επιχείρησης να αποφασίσει τις στρατηγικές και
τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να αντιμετωπίσει η επιχείρηση τις
περιβαλλοντικές αλλαγές (Johnson et al., 2005). Πιο συγκεκριμένα:
•

Πολιτικοί παράγοντες: Αφορούν την πολιτική σταθερότητα ή αστάθεια, τη
φορολογική νομοθεσία και πολιτική, την κοινωνική πρόνοια και άλλες
κυβερνητικές πολιτικές.

•

Οικονομικοί παράγοντες: Αφορούν το ΑΕΠ, τους επιχειρηματικούς κύκλους,
το εισόδημα, τον πληθωρισμό, την ανεργία, τα επιτόκια κλπ.

•

Κοινωνικοί παράγοντες: Αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία, τον τρόπο ζωής,
τις εκπαιδευτικές τάσεις, τον καταναλωτισμό, την ηθική στον τομέα της
εργασίας και ούτω καθεξής.

•

Τεχνολογικοί παράγοντες: Αφορούν τη διαδικασία απόκτησης και προστασίας
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, τις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις, την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και πολλά άλλα
αντίστοιχα παραδείγματα.

Η ανάλυση PEST προσπαθεί να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω
παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την εταιρεία με διαφορετικό τρόπο από ό, τι στο
παρελθόν. Μερικές φορές, αυτές οι δυνάμεις προκαλούν αλλαγές στην αγορά, τον
κλάδο και την εταιρεία. Ένας τρόπος για τις εταιρείες και τους οργανισμούς να
προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις επιπτώσεις είναι η ανάλυση σεναρίων
(Johnson et al., 2005).
Το επόμενο επίπεδο ανάλυση του περιβάλλοντος είναι το εξωτερικό μικρο-περιβάλλον,
το οποίο αποτελείται από τις δυνάμεις στον κλάδο, τους ανταγωνιστές, τους
καταναλωτές, τους προμηθευτές και ούτω καθεξής. Ένα πλαίσιο που βοηθά την
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ανάλυση του μικρο-περιβάλλοντος είναι το «Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων», το
οποίο αναπτύχθηκε από τον Porter (1980). Σύμφωνα με τον Porter (1980), οι πέντε
δυνάμεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί η ελκυστικότητα ενός κλάδου
είναι οι εξής:
•

Η απειλή των πιθανών νεοεισερχομένων στην αγορά

•

Η διαπραγματευτική ισχύς των αγοραστών

•

Η διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών

•

Η απειλή από υποκατάστατα και

•

Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός

Έτσι, το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει στρατηγικές ευκαιρίες και
απειλές. Αλλά προκειμένου οι διαχειριστές ενός οργανισμού να διαμορφώσουν μια νέα
στρατηγική, θα πρέπει επίσης να αναλύσουν και να αξιολογήσουν το εσωτερικό
περιβάλλον του. Στην περίπτωση αυτή, οι διαχειριστές επιχειρούν να προσδιορίσουν
τη στρατηγική ικανότητα του οργανισμού, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη στρατηγική
του ανάπτυξη. Το εσωτερικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει την πηγή του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας. Μια εταιρεία μπορεί να διαθέτει
μοναδικές δυνατότητες που οι ανταγωνιστές της δεν διαθέτουν. Αυτοί οι πόροι ή οι
ικανότητες επιτρέπουν σε ορισμένες εταιρείες να παράγουν με χαμηλότερο κόστος ή
να παράγουν ένα ανώτερο προϊόν, οδηγώντας στην επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος (Teece et al., 1997).
Οι πόροι μιας εταιρείας μπορεί να είναι υλικοί ή άυλοι (Γεωργόπουλος, 2004). Οι
υλικοί πόροι είναι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, όπως οι
εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, το κεφάλαιο κλπ. Από την άλλη πλευρά, οι άυλοι
πόροι περιλαμβάνουν τις πληροφορίες, τη γνώση και τη φήμη του οργανισμού (Hall,
1992). Πιο αναλυτικά, οι πόροι μιας εταιρείας είναι οι εξής (Johnson et al., 2005):
φυσικοί, οικονομικοί, ανθρώπινοι και πνευματικοί πόροι. Αλλά οι επιχειρήσεις δεν
μπορούν απλώς να χρησιμοποιήσουν τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους,
αντίθετα πρέπει να τους αναπτύσσουν αποτελεσματικά και να τους μετατρέπουν σε
ικανότητες. Είναι πιο πιθανό για έναν οργανισμό να αποκτήσει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα αν διαθέτει μοναδικούς πόρους με τους οποίους δημιουργεί μοναδικές ή
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βασικές ικανότητες, τις οποίες οι ανταγωνιστές του δεν μπορούν να μιμηθούν (Hamel
& Prahalad, 1990). Το εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει επίσης το κλίμα και την
κουλτούρα μιας επιχείρησης, που αφορούν τις ατομικές και κοινές αντιλήψεις και
στάσεις των μελών της.

4.2.2 Η περίπτωση της εταιρίας Jumbo
4.2.2.1 Εξωτερικό μακροπεριβάλλον
Το περιβάλλον της εταιρίας Jumbo θα εξεταστεί εφαρμόζοντας το θεωρητικό
υπόβαθρο που αναλύθηκε παραπάνω. Το εξωτερικό μακροπεριβάλλον της εταιρίας
Jumbo θα εξεταστεί με τη χρήση της ανάλυσης PEST. Επομένως, οι κύριες επιρροές
που δέχεται η εταιρία θα κατηγοριοποιηθούν σε Πολιτικές, Οικονομικές, Κοινωνικές
και Τεχνολογικές.
Η κατηγορία των παραγόντων που επηρεάζει στο μεγαλύτερο βαθμό, τα τελευταία
χρόνια, τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι Οικονομικοί παράγοντες. Η ύφεση που
μαστίζει την ελληνική οικονομία έχει πλήξει το σύνολο των κλάδων δραστηριότητας,
οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε διακοπή της λειτουργίας τους. Η Jumbo, κατά την
περίοδο Ιουλίου 2016-Ιουνίου 2017, κατάφερε να εμφανίσει πωλήσεις 681,43
εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 6,88% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η εταιρία φαίνεται
πως έχει βρει τον τρόπο να αντιμετωπίζει τις απειλές του οικονομικού περιβάλλοντος
της Ελλάδας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η
Ρουμανία, η Κύπρος, η Σερβία, η Βουλγαρία και άλλες (Εμμανουήλ, 2017). Ένα ακόμη
οικονομικό στοιχείο του περιβάλλοντος που επηρέασε αρνητικά την εταιρία ήταν η
αύξηση του ΦΠΑ που επηρέασε αρνητικά το μικτό κέρδος της (Jumbo, 2016). Παρόλα
αυτά, οι προοπτικές για το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα διαφαίνονται περισσότερο
θετικές τα επόμενα χρόνια. Ήδη το ΑΕΠ παρουσίασε μικρή αύξηση 0,3% το 2016,
δείχνοντας ότι μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 δεν σημειώθηκε περαιτέρω ύφεση
και υπήρξε στροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην
σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (αύξηση 1% έναντι μείωσης 0,3% το 2015)
και την αύξηση των επενδύσεων. Η καταναλωτική δαπάνη δε των νοικοκυριών
αυξήθηκε κατά 5,1% μετά το πρώτο τρίμηνο του 2016, καθώς το κλίμα αβεβαιότητας
στη χώρα φάνηκε να υποχωρεί. Η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε λόγω της αύξησης
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που σημειώθηκε στην απασχόληση από μισθωτή εργασία (κατά 2,9%), που αύξησε τα
εισοδήματα (κατά 1,2%) (Τράπεζα της Ελλάδας, 2017).
Σε συσχέτιση με τους οικονομικούς παράγοντες, οι πολιτικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την εξεταζόμενη εταιρία αφορούν την ύφεση που πλήττει την ελληνική
οικονομία. Ο έλεγχος κεφαλαίων που υπάρχει από το 2015 επηρέασε το σύνολο των
ελληνικών επιχειρήσεων. Η Jumbo αναγκάστηκε να μειώσει τα αποθέματά της, όμως
συνολικά η μείωση της προσφοράς προϊόντων από τις μικρότερες επιχειρήσεις την
ωφέλησε και τη βοήθησε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της (Jumbo, 2016). Ο λόγος
ήταν, ότι κατάφερε να διατηρήσει την ποικιλία και τη διαθεσιμότητα στα περισσότερα
προϊόντα της. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες πολιτικής αστάθειας επηρέασαν αρνητικά όχι
μόνο την εταιρία, αλλά και τους προμηθευτές της (Jumbo, 2016α). Το πολιτικό και
νομοθετικό περιβάλλον επιδρά όμως και με θετικό τρόπο στην πορεία των ελληνικών
επιχειρήσεων και της Jumbo, καθώς η ευελιξία που παρέχεται στις μορφές
απασχόλησης οδήγησε σε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης. Αν και μεγάλο μέρος
της αύξησης της απασχόλησης αφορά τη μερική απασχόληση (Τράπεζα της Ελλάδας,
2017).
Οι κοινωνικοί παράγοντες επίσης επηρεάστηκαν αρνητικά από την οικονομική
κατάσταση στην χώρα. Η σημαντική μείωση εισοδημάτων που έπληξε τα ελληνικά
νοικοκυριά, έχει μεταβάλει σημαντικά τις καταναλωτικές τους συνήθειες, μειώνοντας
δραστικά τις δαπάνες για είδη που δεν θεωρούνται πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, η Jumbo
καταφέρνει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση του περιβάλλοντος, με την
στρατηγική ηγεσίας κόστους που ασκεί. Οι χαμηλές τιμές των προϊόντων της τα
καθιστούν προσιτά, προσελκύοντας τους καταναλωτές, ακόμη και σε αυτές τις
συνθήκες (Jumbo, 2016α). Στις απειλές από τους κοινωνικούς παράγοντες θα πρέπει
να σημειωθεί και η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που μπορεί να επηρεάσει τη
ζήτηση για παιχνίδια και είδη βρεφανάπτυξης (Jumbo, 2014).
Τέλος, η εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το
τεχνολογικό περιβάλλον, γι’ αυτό κι έχει δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα,
ώστε να προσελκύσει ακόμη περισσότερους πελάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο για τις αγορές τους (Εμμανουήλ, 2017). Επιπλέον, η εταιρία αξιοποιεί τις
δυνατότητες που παρέχουν οι νέες πληροφορίες, ώστε να διατηρεί real-time
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επικοινωνία μεταξύ των αποθηκών και των καταστημάτων της, αλλά και για τη
διαχείριση των αποθεμάτων της και της διακίνησής τους (Jumbo, 2016).
Συνολικά, παρότι τα τελευταία χρόνια οι απειλές του εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος της εταιρίας Jumbo αυξήθηκαν σημαντικά, η εταιρία κατάφερε να
ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και να βελτιώσει τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη,
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίζοντας τις απειλές.
4.2.2.2 Ανάλυση του κλάδου
Για την ανάλυση του εξωτερικού μικρο-περιβάλλοντος, θα γίνει ανάλυση του κλάδου.
Η εταιρία Jumbo δραστηριοποιείται στον κλάδο των παιχνιδιών, στον οποίο είναι η
μεγαλύτερη και η μοναδική εισηγμένη εταιρία. Το γεγονός ότι καμία άλλη εταιρία
παιχνιδιών στην Ελλάδα δεν έχει εισαχθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο καθιστά
ιδιαίτερα δύσκολη τη σύγκριση, όμως ταυτόχρονα αναδεικνύει το γεγονός ότι καμία
άλλη εταιρία δεν απειλεί την ηγεσία της Jumbo στη συγκεκριμένη αγορά. Ο κλάδος
των παιχνιδιών μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται στον ευρύτερο κλάδο των
προσωπικών και οικιακών αγαθών. Στην παρούσα εργασία δεν θα γίνει ανάλυση του
συγκεκριμένου κλάδου, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια. Πιο συγκεκριμένα,
περιλαμβάνει εταιρία τροφίμων (όπως η Τρία Άλφα), εταιρίες ειδών προσωπικής
υγιεινής και καλλυντικών (όπως η Κορρές και η Παπουτσάνης), εταιρίες τσιγάρων
(όπως η Καρέλιας), εταιρίες επίπλων (όπως η Δρομέας και η Βαράγκης), εταιρίες
ρούχων (όπως η Μινέρβα) και πολλές ακόμη.2 Συνεπώς, θα υπάρξει ανάλυση για τον
κλάδο του λιανικού εμπορίου, που θεωρείται περισσότερο συναφής με την
δραστηριότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Το λιανικό εμπόριο υπέστη μεγάλη πτώση κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης, λόγω
της μείωσης των εισοδημάτων και της απασχόλησης, που μείωσαν σημαντικά την
καταναλωτική ζήτηση. Πιο αναλυτικά, η μεταβολή του όγκου του λιανικού εμπορίου
στην Ελλάδα (χωρίς τα καύσιμα και τα λιπαντικά), για την περίοδο 2011-2016 φαίνεται
στον ακόλουθο πίνακα (Τράπεζα της Ελλάδας, 2017):
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στον

ιστότοπο:

Πίνακας 1: Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής του όγκου του Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα για την
περίοδο 2011 - 2016

Όγκος
λιανικού
εμπορίου

2011

2012

2013

2014

2015

2016
(Ιαν-Νοε)

-8,7%

-11,8%

-8,4%

-0,7%

-0,5%

0,6%

Από την πλευρά της προσφοράς, οι εταιρίες λιανικού εμπορίου εξακολουθούν να
παρουσιάζουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους, αλλά αυτή τείνει να μειώνεται. Οι
ποσοστιαίες μεταβολές στην δραστηριότητα των εταιριών λιανικού εμπορίου
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Τράπεζα της Ελλάδας, 2017):
Πίνακας 2: Ετήσιοι Ρυθμοί Μεταβολής του Κύκλου Εργασιών των εταιριών του κλάδου
Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα για την περίοδο 2011 - 2016

Κύκλος
εργασιών
εταιριών
λιανικού
εμπορίου

2011

2012

2013

2014

2015

2016
(Ιαν-Νοε)

-7,2%

-11%

-8,6%

-1,1%

-2,9%

2,2%

Όσον αφορά τον κλάδο των παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης, η κλαδική μελέτη
της ICAP (2011) έδειξε ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 15% (μόνο για την
περίοδο 2010-2011), ενώ η μείωση αναμενόταν να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
Για το ίδιο διάστημα, η μελέτη έδειξε ότι το ενεργητικό των επιχειρήσεων του κλάδου
μειώθηκε κατά 13,5% και τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 18,4%. Μεταγενέστερα
στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά έχει σταθεροποιηθεί πλέον, καθώς από 9,4% που ήταν
η μείωση των πωλήσεων το 2011, το 2013 η μείωση ήταν 4% και το 2014 η μείωση
των πωλήσεων ήταν μόλις 1% (ICAP, 2014).
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση στο συγκεκριμένο κλάδο είναι ο παιδικός
πληθυσμός και η εξέλιξή του, οι τιμές των προϊόντων, το διαθέσιμο εισόδημα, η
διαφήμιση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι τάσεις που επικρατούν στην αγορά. Υπάρχει
μεγάλη εισαγωγική δραστηριότητα στον κλάδο των παιχνιδιών, καθώς είναι λίγες οι
ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή. Στον τομέα των πωλήσεων,
κυριαρχούν οι αλυσίδες παιχνιδιών, με κυρίαρχο τη Jumbo, ενώ ακολουθούν οι
εταιρίες Μουστάκας και Public. Πολλά μικρά καταστήματα παιχνιδιών αναγκάστηκαν
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να κλείσουν κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς δεν άντεξαν τις οικονομικές
συνθήκες, αλλά και τον ανταγωνισμό (ICAP, 2011).
Σε ό,τι αφορά την ανάλυση του κλάδου, το Υπόδειγμα των Πέντε Δυνάμεων του Porter
μπορεί να οδηγήσει στις εξής παρατηρήσεις:
•

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μικρή. Οι περισσότεροι
προμηθευτές έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική ύφεση, τους
περιορισμούς κεφαλαίων, τα προβλήματα άντλησης χρηματοδότησης κτλ,
επομένως δεν μπορούν να ασκήσουν σημαντικές πιέσεις στη Jumbo. Η εταιρία,
αναγνωρίζοντας αυτή την κατάσταση έχει προχωρήσει σε προσπάθειες
διαχείρισης του κινδύνου πτώχευσης των προμηθευτών της. Επιπλέον, δεν
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους προμηθευτές της, καθώς αποτελεί
αποκλειστικό εισαγωγέα για πολλά είδη (Jumbo, 2016α).

•

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι επίσης μικρή, καθώς είναι
πολυάριθμοι και οι αγορές τους είναι μικρού μεγέθους.

•

Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός στον κλάδο είναι έντονος, αλλά η jumbo είναι
ηγέτης στον κλάδο. Βασικούς ανταγωνιστές της η εταιρία θεωρεί τα super
market, τα καταστήματα παιχνιδιών, τα καταστήματα χαρτικών, και τα
διαδικτυακά καταστήματα. Ένα ακόμη ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει
είναι η εποχικότητα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις τα
Χριστούγεννα, το Πάσχα και στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Σε αυτές τις
περιόδους, ο ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος, ενώ απαιτείται και διαφορετική
διαχείριση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης (Jumbo, 2016α).

•

Η απειλή από νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις. Η εταιρία θεωρεί ότι είναι πιθανό
να εισέλθουν στην αγορά ξένες επιχειρήσεις ή αλυσίδες παιχνιδιών. Επιπλέον
θεωρεί πιθανό υφιστάμενες επιχειρήσεις (παραδείγματος χάρη στον κλάδο των
σούπερ μάρκετ) να αποφασίσουν να επεκτείνουν την ποικιλία των προϊόντων
τους (Jumbo, 2016α). Παρόλα αυτά, η εταιρία θεωρεί δύσκολη την είσοδο νέων
ανταγωνιστών, καθώς απαιτούνται κεφάλαια για υποδομές, αλλά και γνώση
των αναγκών της αγοράς (Jumbo, 2014).
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•

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα δεν είναι σημαντική, καθώς η Jumbo
διαθέτει πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να
βρεθούν υποκατάστατα. Παρόλα αυτά, καθώς τα παιδιά έχουν πρόσβαση από
ολοένα και μικρότερη ηλικία σε κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές για την ψυχαγωγία τους, τα προϊόντα αυτά μπορούν να θεωρηθούν
υποκατάστατα των παιχνιδιών και να απειλήσουν την πορεία της εταιρίας
(Jumbo, 2014).

Συνολικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Jumbo δεν φαίνεται να απειλείται σημαντικά
από την υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο. Μπορεί να επωφεληθεί από τις θετικές
προοπτικές που διαγράφονται από το 2016, και να αυξήσει περαιτέρω τις πωλήσεις και
τα κέρδη της. Θα πρέπει, όμως, να δοθεί προσοχή στην απειλή από υποκατάστατα, και
κυρίως τα προϊόντα τεχνολογίας, αλλά και στον κίνδυνο εισόδου νέων επιχειρήσεων.
4.2.2.3 Εσωτερικό περιβάλλον
Όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, στην περίπτωση της εταιρίας Jumbo, οι βασικοί
της πόροι είναι οι εξής:
•

Οι υλικοί της πόροι περιλαμβάνουν το μεγάλο αριθμό καταστημάτων της (73
στο σύνολο), τα οποία βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
Πολλά από αυτά τα καταστήματα είναι ιδιόκτητα, ενώ άλλα ενοικιάζονται
(Εμμανουήλ, 2017). Η μέση επιφάνεια των καταστημάτων της είναι 9.000
τετραγωνικά μέτρα. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι
το γεγονός ότι διαθέτει τις μεγαλύτερες και τις πιο σύγχρονες αποθήκες στην
περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίες φτάνουν τα 300.000 τετραγωνικά μέτρα
(Jumbo, 2016).

•

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, η εταιρία απασχολεί περίπου 5000
εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρήση 2015-2016, η μητρική εταιρία
στην Ελλάδα απασχολούσε κατά μέσο όρο 4798 άτομα προσωπικό, από τα
οποία 4152 ήταν μόνιμο και 646 άτομα ήταν εποχιακό προσωπικό (Jumbo,
2016α).

•

Οι τεχνολογικοί πόροι επίσης αποτελούν ένα δυνατό στοιχείο, καθώς η εταιρία
διατηρεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο διαθέτει ειδικό κέντρο
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διανομής, ενώ υπάρχει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των
αποθηκών και των καταστημάτων (Jumbo, 2016).
•

Οι χρηματοοικονομικοί πόροι παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις, γεγονός που
αναδεικνύεται από τον υψηλό ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της εταιρίας για
την περίοδο 2016-2017, που έφτασε το 6,88% (Εμμανουήλ, 2017). Διαχρονικά,
η εταιρία παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα, καθώς τόσο οι πωλήσεις της, όσο
και τα κέρδη της εμφανίζουν αύξηση την τελευταία πενταετία. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι πωλήσεις της από 490 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2011
έφτασαν το 2016 τα 638 εκατομμύρια ευρώ (Jumbo, 2016).

Στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας εντάσσεται και η φιλοσοφία και η κουλτούρα
της. Όπως προαναφέρθηκε, η Jumbo εφαρμόζει ένα κώδικα δεοντολογίας και
επιχειρηματικής συμπεριφοράς, ώστε να είναι δίκαιη προς τους εργαζομένους της
(Jumbo, 2016α).
Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί για το εσωτερικό περιβάλλον
της εταιρίας είναι η άριστη σχέση που διατηρεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη της και
ιδιαίτερα με τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει αναλυτικές και έγκαιρες πληροφορίες
στους επενδυτές της μέσω της ιστοσελίδας και πλειάδας παρουσιάσεων. Επιπλέον, η
εταιρία δεν παραλείπει να παρέχει μερίσματα, ακόμη και στην περίοδο της κρίσης
(Jumbo, 2016).

4.3. Η στρατηγική της εταιρίας Jumbo Α.Ε.
Η στρατηγική είναι μια έννοια που αναφέρεται στις μακροχρόνιες αποφάσεις ενός
οργανισμού, οι οποίες αφορούν το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Η έννοια της
στρατηγικής συνδέεται με την επιδίωξη στρατηγικής προσαρμογής στο περιβάλλον του
οργανισμού και την αξιοποίηση ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος,
χρησιμοποιώντας τους πόρους και τις ικανότητες του οργανισμού και λαμβάνοντας
υπόψη τις αξίες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Έτσι, η στρατηγική μπορεί
να θεωρηθεί ότι είναι η κατεύθυνση και το εύρος μιας επιχείρησης στο μακροπρόθεσμο
ορίζοντα, με το οποίο επιτυγχάνει την απόκτηση πλεονεκτήματος σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μέσω της διαμόρφωσης των πόρων και των ικανοτήτων
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της, με σκοπό την εκπλήρωση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών (Johnson
et al., 2005).
Η Jumbo ασκεί μια ανταγωνιστική στρατηγική ηγεσίας κόστους (Porter, 1985), καθώς
διαθέτει 40.000 προϊόντα, τα οποία έχουν μέση τιμή πώλησης τα 4,99 ευρώ. Η κύρια
δραστηριότητά της αφορά την πώληση προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά, καθώς
το 2016, το 27% των πωλήσεών της αφορούσαν παιχνίδια, το 7% αφορούσαν βρεφικά
είδη και το 6% παιδικά σχολικά είδη και είδη παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου. Συνεπώς,
το 40% των πωλήσεών της αφορούν τα παιδιά. Τα υπόλοιπα είναι είδη σπιτιού (31%),
ψιλικά και άλλα (25%), εποχιακά (2%) και είδη γραφείου (2%) (Jumbo, 2016).
Όμως, η εταιρία δεν επαναπαύεται στην ηγετική θέση που κατέχει στην ελληνική
αγορά και επεκτείνεται συνεχώς, δημιουργώντας νέα καταστήματα. Μόνο από το 2011,
και παρά την ύπαρξη της οικονομικής κρίσης, η εταιρία δημιούργησε 23 νέα υπερκαταστήματα. Επιπλέον, στα παλαιότερα καταστήματα γίνονται σημαντικές
βελτιώσεις, ως μέρος της αναδιάρθρωσης του δικτύου της εταιρίας στην Ελλάδα
(Jumbo, 2016). Συνεπώς, η επιχειρησιακή της στρατηγική είναι μια στρατηγική
επέκτασης.
Σημαντική πτυχή της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρίας είναι και η επέκτασή
της στο εξωτερικό. Η εταιρία προχωρά σε διεθνοποίηση, αρχικά σε 4 χώρες. Ειδικά
στη Ρουμανία υπάρχουν ήδη 7 καταστήματα, ενώ αναμένεται ο αριθμός τους να φτάσει
τα 18. Ακόμη, στη Βουλγαρία λειτουργούν 9 καταστήματα, στην Κύπρο 5
καταστήματα ενώ με franchise λειτουργούν καταστήματα στη Βοσνία και άλλες
γειτονικές χώρες. Συνολικά, οι επενδύσεις της εταιρίας για το 2016 ανήλθαν σε περίπου
40 εκατομμύρια ευρώ (Jumbo, 2016).

4.4. Ανάλυση SWOT της εταιρίας Jumbo Α.Ε.
Μετά την ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, τα κύρια συμπεράσματά που προκύπτουν συνοψίζονται σε έναν πίνακα
SWOT. Η ανάλυση SWOT είναι ένας πίνακας που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία από
το περιβάλλον και τις στρατηγικές δυνατότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη
διαμόρφωση της στρατηγικής (Johnson et al., 2005). Ο πίνακας SWOT (που προκύπτει
από τα αρχικά των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, δηλαδή
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Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές) παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τις
αδυναμίες από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες και οι
απειλές είναι θετικές και αρνητικές τάσεις που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον
(Γεωργόπουλος, 2004).
Για την εταιρία Jumbo, και με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, η σύνοψη των
Δυνατών και αδύνατων Σημείων της, αλλά και των Ευκαιριών και Απειλών
συγκεντρώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 3: Ανάλυση SWOT για την εταιρία Jumbo Α.Ε.
Δυνατά σημεία

Αδύνατα σημεία

73 καταστήματα σε 4 χώρες

Ασαφές όραμα και αποστολή

Μεγάλο μέγεθος καταστημάτων

Εξάρτηση από κινέζικα προϊόντα (αποτελούν το

Ηλεκτρονικό κατάστημα με δικό του κέντρο

70% του χαρτοφυλακίου προϊόντων της)

διανομής
9 καταστήματα σε άλλες χώρες
Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά
Ισχυρό brand name
Γνώση των αναγκών των καταναλωτών και των
ιδιαίτερων συνθηκών της αγοράς
Μεγάλο δίκτυο καταστημάτων
Τυποποιημένη οργάνωση και λειτουργία των
καταστημάτων
Μεγάλο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που συνεχώς
διευρύνεται
Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων
Τιμολογιακή πολιτική
Ρυθμοί ανάπτυξης
Υψηλή κερδοφορία
Υψηλή ρευστότητα
Βελτίωση κεφαλαιακής διάρθρωσης
Επίτευξη οικονομιών κλίμακας
Διαφήμιση
Ικανή και αποτελεσματική διοίκηση
Ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας για τη διαχείριση
του ανθρώπινου δυναμικού
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Δυνατά σημεία
Εταιρική

Αδύνατα σημεία

διακυβέρνηση

που

επιδιώκει

τη

διαφάνεια
Ευκαιρίες

Απειλές

Διεθνοποίηση με ιδιόκτητα καταστήματα σε 4

Οικονομική ύφεση

χώρες και συμφωνίες franchise σε χώρες εκτός

Περίοδοι πολιτικής αστάθειας

ΕΕ.

Ασταθές φορολογικό πλαίσιο, υψηλή φορολογία

Προοπτικές ηλεκτρονικού εμπορίου

Αβεβαιότητα στο περιβάλλον

Επέκταση του δικτύου καταστημάτων

Κίνδυνοι από την είσοδο νέων ανταγωνιστών

Αξιοποίηση
διαχείριση

των

νέων

αποθηκών

και

τεχνολογιών
επικοινωνία

για

Υπογεννητικότητα

με

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα μπορούν να

καταστήματα

αποτελέσουν υποκατάστατα για τα παιδικά

Είσοδος σε νέες αγορές

παιχνίδια.

Θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Κίνδυνοι

τα επόμενα χρόνια

προμηθευτών της

Θετικές προοπτικές για τον κλάδο λιανικού

Χαμηλή ανάπτυξη του κλάδου των παιχνιδιών

εμπορίου

Περιορισμοί κεφαλαίων

Θετικές

προοπτικές

για

τον

κλάδο

των

παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης
Διαφαινόμενη

βελτίωση

του

οικονομικού

κλίματος
Σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
Αύξηση της απασχόλησης
Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
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από

την

πιθανή

πτώχευση

Κεφάλαιο 5o: Χρηματοοικονομική Ανάλυση της Εταιρίας
Jumbo Α.Ε.
5.1. Μεθοδολογία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι βασικές χρηματοοικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις που εκδίδονται από τις
εταιρίες είναι ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η ανάλυση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων υλοποιείται με στόχο την αξιολόγηση διαφόρων
πτυχών της δραστηριότητας μίας εταιρίας. Επιπλέον, χρησιμοποιείται και από
εσωτερικούς χρήστες προκειμένου να καθορισθεί η αποτελεσματικότερη κατανομή
των οικονομικών και όχι μόνο πόρων μίας επιχείρησης (Ζαφειρόπουλος, 2005).
Περιέχει δύο βασικές κατηγορίες ανάλυσης: (1) Τη συγκριτική ανάλυση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, βασικές μορφές της οποίας είναι η οριζόντια
ανάλυση που υλοποιείται με τις καταστάσεις Τάσης και η κάθετη ανάλυση που
υλοποιείται

με

τις

καταστάσεις

Κοινού

Μεγέθους,

(2)

την

ανάλυση

χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Στα πλαίσια
της παρούσας εργασίας, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξετάζει τη χρονική
περίοδο που ξεκινά την 1η Ιουλίου 2011 και ολοκληρώνεται την 30η Ιουνίου 2016 και
αυτό γιατί η εταιρία Jumbo εκδίδει λογιστικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου κάθε
ημερολογιακού έτους.
Στις καταστάσεις Τάσης που καταρτίζονται κατά την υλοποίηση της οριζόντιας
ανάλυσης, το κάθε στοιχείο των λογιστικών καταστάσεων μίας εταιρίας εκφράζεται ως
ποσοστό της τιμής που είχε ένα συγκεκριμένο έτος, το οποίο καλείται έτος βάσης. Με
τον τρόπο αυτό, γίνεται αντιληπτή η διαχρονική εξέλιξη κάθε στοιχείου. Το έτος βάσης
συνηθίζεται να είναι το πρώτο έτος της ανάλυσης προκειμένου να γίνονται όσο το
δυνατόν πληρέστερα αντιληπτές οι αυξομειώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Ως έτος βάσης
για την ανάλυση της εταιρίας Jumbo χρησιμοποιήθηκε το 2012 και συγκεκριμένα τα
μεγέθη που ανακοινώθηκαν στις λογιστικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου του
συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.
Στις καταστάσεις Κοινού Μεγέθους που καταρτίζονται κατά την υλοποίηση της
κάθετης ανάλυσης, το κάθε στοιχείο των λογιστικών καταστάσεων μίας εταιρίας για
κάθε χρήση εκφράζεται ως ποσοστό ενός κοινού μεγέθους της ίδιας χρήσης. Το κοινό
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αυτό μέγεθος είναι το σύνολο του Ενεργητικού για τα στοιχεία του ισολογισμού και το
σύνολο των πωλήσεων για τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Η
κάθετη ανάλυση επιτρέπει να γίνει αντιληπτή η διάρθρωση των περιουσιακών
στοιχείων όσον αφορά στο Ενεργητικό, η διάρθρωση των πηγών χρηματοδότησης όσον
αφορά στο Παθητικό και η διάρθρωση των εσόδων και των εξόδων όσον αφορά στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000).
Τέλος, η ανάλυση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών στηρίζεται στον υπολογισμό
πηλίκων διαφόρων μεγεθών των βασικών κυρίως χρηματοοικονομικών καταστάσεων
των εταιριών. Οι αριθμοδείκτες αυτοί συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο
αριθμό

χρηματοοικονομικών

δεδομένων,

ενώ

μεταβολές

στις

συνθήκες

χρηματοοικονομικής λειτουργίας σηματοδοτούνται από σημαντικές μεταβολές των
τιμών τους, γεγονός που παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφόρηση σχετικά με την
αλλαγή των σχέσεων στη λειτουργία της επιχείρησης. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες
διακρίνονται σε (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000):
(1) Αριθμοδείκτες ρευστότητας: Αξιολογούν την ικανότητα της εταιρίας να
ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της μέσω της σύγκρισης των
βραχυπρόθεσμων

περιουσιακών

στοιχείων

με

τις

βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις της επιχείρησης (Reilly & Brown, 2012). Οι αριθμοδείκτες
ρευστότητας που υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι
εκείνοι της Γενικής και της Ειδικής ρευστότητας.
(2) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας: Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα με την
οποία η εταιρία χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται τα διάφορα περιουσιακά της
στοιχεία και όχι μόνο. Οι βασικότεροι δείκτες δραστηριότητας είναι εκείνοι της
κυκλοφοριακής ταχύτητας, οι οποίοι εκτιμούν την ταχύτητα με την οποία οι
διάφοροι λογαριασμοί μετατρέπονται σε πωλήσεις ή χρηματικά διαθέσιμα
(Smart et al, 2004). Κατά την ανάλυση της εταιρίας Jumbo εκτιμήθηκαν οι
αριθμοδείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, εισπρακτέων
λογαριασμών, βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, μη κυκλοφορούντος και
συνολικού ενεργητικού, καθώς και οι μέσες περίοδοι παραμονής αποθεμάτων,
είσπραξης απαιτήσεων και εξόφλησης υποχρεώσεων.
(3) Αριθμοδείκτες

χρηματοοικονομικής

και

περιουσιακής

διάρθρωσης:

Αξιολογούν το επίπεδο της λειτουργικής και της χρηματοοικονομικής
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μόχλευσης της εταιρίας, εκτιμώντας αφενός το μέγεθος των μακροπρόθεσμων
περιουσιακών στοιχείων και το κόστος που αυτά συνεπάγονται και αφετέρου
το μέγεθος των ξένων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της εταιρίας, καθώς και
το αντίστοιχο κόστος τους (Smart et al, 2004). Οι αριθμοδείκτες
χρηματοοικονομικής διάρθρωσης που υπολογίζονται στα πλαίσια της
παρούσας μελέτης είναι εκείνοι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το
σύνολο του ενεργητικού και του κόστους των τοκοφόρων υποχρεώσεων, ενώ
οι αριθμοδείκτες περιουσιακής διάρθρωσης είναι εκείνοι της παγιοποίησης και
της αυτοχρηματοδότησης των παγίων.
(4) Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας: Αξιολογούν την κερδοφορία της εταιρίας είτε σε
μορφή περιθωρίου, δηλαδή του ποσοστού των πωλήσεων που καταλήγει στις
διάφορες μορφές κέρδους, είτε σε μορφή απόδοσης, δηλαδή σε μορφή
ποσοστού των κεφαλαίων που επιστρέφει σε όσους ρίσκαραν τα κεφάλαιά τους
για τη χρηματοδότηση της εταιρίας (Smart et al, 2004). Κατά την ανάλυση της
εταιρίας Jumbo εκτιμήθηκαν αφενός οι αριθμοδείκτες περιθωρίου μικτού,
λειτουργικού προ αποσβέσεων, λειτουργικού μετά τις αποσβέσεις και καθαρού
και αφετέρου οι αριθμοδείκτες απόδοσης ιδίων και συνολικών κεφαλαίων.
(5) Αριθμοδείκτες Αποτίμησης: Αξιολογούν τη σχέση των αγοραίων τιμών των
μετοχών, κερδών μερισμάτων και των λογιστικών τιμών των μετοχών
(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης
υπολογίστηκαν οι αριθμοδείκτες της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας προς
κέρδη ανά μετοχή, γνωστός ως P/E, και ο αριθμοδείκτης των κερδών ανά
μετοχή.

5.2. Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εκδόθηκαν από την εταιρία στις 30 Ιουνίου των
ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος ανάλυσης είναι
πενταετής και ξεκινά την 1η Ιουλίου 2011, ενώ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2016.
Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας όπως
αυτά αποτυπώνονται στο Ενεργητικό της, ο Πίνακας 5 τις πηγές χρηματοδότησής της
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όπως αυτές αποτυπώνονται στο Παθητικό της και ο Πίνακας 6 τα έσοδα και τα έξοδα
της εταιρίας όπως αυτά εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λογιστικά δεδομένα της εταιρίας αντλήθηκαν από τη βάση
δεδομένων της Hellastat.
Πίνακας 4: Τα Περιουσιακά Στοιχεία της Jumbo Α.Ε. για την περίοδο 2012 – 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/6/2012
30/6/2013

Ημερομηνία
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώματα
Αποσβεσμένα Ενσώματα
Καθαρή Αξία Ενσώματων
Άυλα
Αποσβεσμένα Άυλα
Καθαρή Αξία Άυλων

282.757.413,00
89.158.977,30
282.757.413,00
1.850.414,71
1.850.414,71
0,00

Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

387.629.648,00
102.310.848,00
285.318.800,00
2.050.697,00
1.600.798,00
449.899,00

415.991.081,00
115.790.891,00
300.200.190,00
2.406.277,00
1.777.890,00
628.387,00

422.375.086,00
127.442.455,00
294.932.631,00
2.535.715,00
1.967.205,00
568.510,00

438.174.593,00
141.295.791,00
296.878.802,00
2.516.868,00
2.153.071,00
363.797,00

168.720.586,00

172.776.382,00

153.181.898,00

194.577.299,00

214.512.121,00

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

451.477.999,00

458.545.081,00

454.010.475,00

490.078.440,00

511.754.720,00

Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία

164.273.025,00
67.208.203,00
0,00
56.048.994,00
4.295.223,00

180.274.980,00
39.536.064,00
9.984.996,00
88.365.429,00
6.050.167,00

191.169.708,00
35.275.519,00
8.566.160,00
195.373.828,00
4.879.048,00

185.201.838,00
57.473.526,00
5.911.120,00
169.893.073,00
4.922.230,00

200.746.203,00
48.350.886,00
8.156.420,00
213.433.355,00
657.932,00

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

291.825.445,00

324.211.636,00

435.264.263,00

423.401.787,00

471.344.796,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Πηγή: Βάση Δεδομένων Hellastat

743.303.444,00

782.756.717,00

889.274.738,00

913.480.227,00

983.099.516,00

Πίνακας 5: Οι Πηγές Χρηματοδότησης της Jumbo Α.Ε. για την περίοδο 2012 – 2016

Ημερομηνία
Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα Κέρδη

30/6/2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

195.757.580,00
194.251.732,00
98.220.161,00

168.650.837,00
267.618.420,00
97.830.324,00

169.613.191,00
336.491.853,00
102.131.741,00

169.613.191,00
360.764.882,00
103.037.659,00

169.727.795,00
437.804.606,00
108.902.190,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

488.229.473,00

534.099.581,00

608.236.785,00

633.415.732,00

716.434.591,00

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΜΥ
Λοιπές ΜΥ

151.381.835,00
10.100.711,00

1.383.584,00
11.542.785,00

143.675.000,00
12.385.655,00

143.916.512,00
12.724.426,00

144.189.979,00
15.161.648,00

Σύνολο ΜΥ

161.482.546,00

12.926.369,00

156.060.655,00

156.640.938,00

159.351.627,00
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30/6/2012

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

0,00
93.591.425,00

146.790.975,00
88.939.792,00

21.413.279,00
103.564.019,00

2.669.667,00
120.753.890,00

0,00
107.313.298,00

Σύνολο ΒΥ
Σύνολο Υποχρεώσεων

93.591.425,00
255.073.971,00

235.730.767,00
248.657.136,00

124.977.298,00
281.037.953,00

123.423.557,00
280.064.495,00

107.313.298,00
266.664.925,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Πηγή: Βάση Δεδομένων Hellastat

743.303.444,00

782.756.717,00

889.274.738,00

913.480.227,00

983.099.516,00

Ημερομηνία
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΒΥ
Λοιπές ΒΥ

Πίνακας 6: Τα Έσοδα και τα Έξοδα της Jumbo Α.Ε. για την περίοδο 2012 – 2016

Ημερομηνία
Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
Αποσβέσεις
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έσοδα από Επενδύσεις
Αποσβέσεις
Κέρδη προ Φόρων
Φόροι
Καθαρά Κέρδη
Πηγή: Βάση Δεδομένων Hellastat

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
30/6/2012
30/6/2013
30/6/2014
454.276.468,00 459.528.453,00 491.555.418,00
230.549.160,00 237.751.214,00 257.464.368,00
223.727.308,00 221.777.239,00 234.091.050,00
3.501.947,00
4.105.576,00
2.774.303,00
131.196.044,00 130.306.822,00 136.594.129,00
96.033.211,00
95.575.993,00 100.271.224,00
13.352.153,00
14.155.990,00
14.386.135,00
109.385.364,00 109.731.983,00 114.657.359,00
5.862.195,00
5.801.071,00
6.093.829,00
6.785.081,00
3.438.877,00
5.463.393,00
13.352.153,00
14.155.990,00
14.386.135,00
96.956.097,00
93.213.799,00
99.640.788,00
19.846.763,00
19.546.727,00
26.613.481,00
77.109.334,00
73.667.072,00
73.027.307,00

30/6/2015
518.969.929,00
276.959.890,00
242.010.039,00
2.819.522,00
139.780.268,00
105.049.293,00
14.969.560,00
120.018.853,00
9.916.332,00
6.584.504,00
14.969.560,00
101.717.465,00
27.054.062,00
74.663.403,00

5.3. Ανάλυση Καταστάσεων Τάσης
Στους πίνακες 7, 8 και 9 παρουσιάζονται οι Καταστάσεις Τάσης του Ενεργητικού, του
Παθητικού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης αντιστοίχως με έτος βάσης το 2012.
Επιπλέον, στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής
των διαφόρων μεγεθών των λογιστικών καταστάσεων. Ο κάθε πίνακας ακολουθείται
από τα απαραίτητα σχόλια.
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30/6/2016
550.508.516,00
298.174.705,00
252.333.811,00
3.335.745,00
140.659.587,00
115.009.969,00
15.055.059,00
130.065.028,00
6.315.869,00
8.418.466,00
15.055.059,00
117.112.566,00
34.655.524,00
82.457.042,00

Πίνακας 7: Οριζόντια Ανάλυση (Ανάλυση Τάσης) για τα Περιουσιακά Στοιχεία της Jumbo Α.Ε.
κατά την περίοδο 2012 – 2016 (Έτος Βάσης: 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μέσος
Ετήσιος
Ρυθμός
Μεταβολής

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώματα
Αποσβεσμένα Ενσώματα
Καθαρή Αξία Ενσώματων
Άυλα
Αποσβεσμένα Άυλα
Καθαρή Αξία Άυλων

100%
100%
100%
100%
100%

137%
115%
101%
111%
87%

147%
130%
106%
130%
96%

149%
143%
104%
137%
106%

155%
158%
105%
136%
116%

11,57%
12,20%
1,23%
7,99%
3,86%

Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία

100%

102%

91%

115%

127%

6,19%

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

100%

102%

101%

109%

113%

3,18%

100%
100%

110%
59%

116%
52%

113%
86%

122%
72%

5,14%
-7,90%

100%
100%

158%
141%

349%
114%

303%
115%

381%
15%

39,69%
-37,44%

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

100%

111%

149%

145%

162%

12,73%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

100%

105%

120%

123%

132%

7,24%

Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, το μη κυκλοφορούν πάγιο της εταιρίας αυξήθηκε με μέσο
ετήσιο ρυθμό ίσο με 3,18% κατά την τριετία, αυξανόμενο σταδιακά κάθε έτος με
αποκορύφωση το έτος 2016 οπότε και η σωρευτική του αύξηση ανήλθε σε 13% σε
σύγκριση με το 2012. Η μέση ετήσια αύξηση των ενσωμάτων παγίων ανήλθε σε
11,57% σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη των άυλων παγίων που ανήλθε σε
7,99%. Συγκεκριμένα, τα ενσώματα και τα άυλα πάγια αυξήθηκαν σωρευτικά κατά
55% και 36% αντιστοίχως το 2016 σε σύγκριση με το 2012. Καθώς, όμως, τα
αποσβεσμένα πάγια αυξήθηκαν με αντίστοιχους ρυθμούς, η τελική αύξηση των
συνολικών καθαρών παγίων, δηλαδή του συνολικού μη κυκλοφορούντος ενεργητικού,
ανήλθε σε 13% σωρευτικά και 3,18% ετησίως. Από την άλλη μεριά, η μεταβολή στο
κυκλοφορούν πάγιο είναι σαφώς υψηλότερη του μη κυκλοφορούντος. Αυξήθηκε με
ρυθμό 12,73% ετησίως και αθροιστικά με 32% σε σύγκριση με το 2012. Η αύξηση
αυτήν πηγάζει κατά κύριο λόγο από τα μετρητά τα οποία υπερτριπλασιάστηκαν μέσα
στην εξεταζόμενη πενταετία, εφόσον κατά το 2016 ανέρχονται στο 381% του 2012.
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Αντίθετα, τα υπόλοιπα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση τα
αποθέματα τα οποία αυξήθηκαν αθροιστικά κατά 22%, μειώθηκαν σε σύγκριση με το
2012. Συνεπώς, παρατηρείται ότι η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ρευστότητα,
εφόσον φροντίζει να αυξάνει τα ρευστά της διαθέσιμα εις βάρος άλλων στοιχείων του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Πίνακας 8: Οριζόντια Ανάλυση (Ανάλυση Τάσης) για τις Πηγές Χρηματοδότησης της Jumbo
Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016 (Έτος Βάσης: 2012)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μέσος
Ετήσιος
Ρυθμός
Μεταβολής

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα Κέρδη

100%
100%
100%

86%
138%
100%

87%
173%
104%

87%
186%
105%

87%
225%
111%

-3,50%
22,53%
2,61%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

100%

109%

125%

130%

147%

10,06%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΜΥ
Λοιπές ΜΥ

100%
100%

1%
114%

95%
123%

95%
126%

95%
150%

-1,21%
10,69%

Σύνολο ΜΥ

100%

8%

97%

97%

99%

-0,33%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΒΥ
Λοιπές ΒΥ

100%

95%

111%

129%

115%

3,48%

Σύνολο ΒΥ
Σύνολο Υποχρεώσεων

100%
100%

252%
97%

134%
110%

132%
110%

115%
105%

3,48%
1,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

100%

105%

120%

123%

132%

7,24%

Σύμφωνα με τον Πίνακα 8, η πολιτική χρηματοδότησης της εταιρίας φαίνεται να
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα ίδια και όχι στα ξένα κεφάλαια ή/και να φροντίζει
ώστε να περιορίσει πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την αύξηση της
εξωτερικής χρηματοδότησης. Έτσι, τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται κατά 47% σωρευτικά
ή κατά 10,06% ετησίως κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η αύξηση αυτή προέρχεται
κατά κύριο λόγο από τα αποθεματικά τα οποία υπερδιπλασιάζονται. Συγκεκριμένα, το
2016 ανήλθαν στο 225% των αντίστοιχων του 2012 αυξανόμενα με ετήσιο ρυθμό
22,53%. Οι αυξήσεις των υπολοίπων στοιχείων της καθαρής θέσης δεν είναι ιδιαίτερα
σημαντικές. Από την άλλη μεριά, οι υποχρεώσεις της εταιρίας αυξάνονται με ετήσιο
ρυθμό 1,12% και καταλήγουν το 2016 να είναι αυξημένες μόλις κατά 5% σε σύγκριση
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με το 2012. Το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από διάφορες αυξομειώσεις των
βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων. Έτσι, όταν το 2013
μειώνονται σημαντικά οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανερχόμενες σε μόλις 8% των
αντίστοιχων του 2012, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται σημαντικά
φτάνοντας στο 252% των αντίστοιχων του 2012.
Πίνακας 9: Οριζόντια Ανάλυση (Ανάλυση Τάσης) για τα Έσοδα και τα Έξοδα της Jumbo Α.Ε.
κατά την περίοδο 2012 – 2016 (Έτος Βάσης: 2012)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
Αποσβέσεις
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έσοδα από Επενδύσεις
Αποσβέσεις
Κέρδη προ Φόρων
Φόροι
Καθαρά Κέρδη

30/6/2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

30/6/2013
101%
103%
99%
117%
99%
100%
106%
100%
99%
51%
106%
96%
98%
96%

30/6/2014
108%
112%
105%
79%
104%
104%
108%
105%
104%
81%
108%
103%
134%
95%

30/6/2015
114%
120%
108%
81%
107%
109%
112%
110%
169%
97%
112%
105%
136%
97%

30/6/2016
121%
129%
113%
95%
107%
120%
113%
119%
108%
124%
113%
121%
175%
107%

Τέλος, ο Πίνακας 9 καταδεικνύει μία σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της
εταιρίας, η οποία ανέρχεται σε 4,92% σε ετήσιους όρους και σε 21% σε σωρευτικούς
όρους κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι αντίστοιχες μεταβολές για το μικτό
αποτέλεσμα ανέρχεται σε 3,05% και 13%, για το λειτουργικό αποτέλεσμα σε 20% και
4,61%, για το καθαρό αποτέλεσμα σε 4,84% και 21%, και για το καθαρό μετά φόρων
αποτέλεσμα σε 1,69% και 7%. Κατόπιν τούτων, διαπιστώνεται ότι παρά τις ιδιαίτερα
αρνητικές συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που επικράτησαν κατά τη διάρκεια
της πενταετίας, η εταιρία δεν έχασε την ικανότητά της να αυξάνει τα έσοδά της και
ταυτόχρονα τα κέρδη της.
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Μέσος
Ετήσιος
Ρυθμός
Μεταβολής
4,92%
6,64%
3,05%
-1,21%
1,76%
4,61%
3,05%
4,42%
1,88%
5,54%
3,05%
4,84%
14,95%
1,69%

5.4. Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους
Στους πίνακες 10, 11 και 12 παρουσιάζονται οι Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους του
Ενεργητικού, του Παθητικού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης αντιστοίχως. Επιπλέον,
στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται και το μέσο ποσοστό συμμετοχής του κάθε
μεγέθους των λογιστικών καταστάσεων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας.
Ο κάθε πίνακας ακολουθείται από τα απαραίτητα σχόλια.
Πίνακας 10: Κάθετη Ανάλυση (Ανάλυση Κοινού Μεγέθους) για τα Περιουσιακά Στοιχεία της
Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/6/2012
30/6/2013
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώματα
Αποσβεσμένα Ενσώματα
Καθαρή Αξία Ενσώματων
Άυλα
Αποσβεσμένα Άυλα
Καθαρή Αξία Άυλων

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

Μέσος Όρος
5ετίας

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

38%
12%
38%
0%
0%
0%
0%
23%
0%
61%

50%
13%
36%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
59%

47%
13%
34%
0%
0%
0%
0%
17%
0%
51%

46%
14%
32%
0%
0%
0%
0%
21%
0%
54%

45%
14%
30%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
52%

45%
13%
34%
0%
0%
0%
0%
21%
0%
55%

Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών
Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία

22%
9%
0%
8%
1%

23%
5%
1%
11%
1%

21%
4%
1%
22%
1%

20%
6%
1%
19%
1%

20%
5%
1%
22%
0%

21%
6%
1%
16%
1%

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

39%

41%

49%

46%

48%

45%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ο Πίνακας 10 καταδεικνύει τη στροφή της εταιρίας προς τα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένα προς τα μετρητά, μία στροφή που
παρατηρήθηκε και στα πλαίσια της οριζόντιας ανάλυσης. Συγκεκριμένα, η συνολική
αξία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού πέφτει από το 61% του συνολικού
ενεργητικού το 2012 στο 52% το 2016, τη στιγμή που το κυκλοφορούν ενεργητικό
αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του από το 39% το 2012 στο 48% το 2016. Η αύξηση
δε αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα μετρητά, εφόσον μόνο αυτά αυξάνουν το
ποσοστό συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, από μόλις 8% το 2012 ανέρχονται στο 22%
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το 2016. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος μειώνουν τη
συμμετοχή τους στο συνολικό ενεργητικό. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποθέματα, τα
οποία αποτελούν και τον κύριο όγκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ως μία εταιρία
λιανικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, τα αποθέματα από 22% του συνολικού ενεργητικού
το 2012 σημειώνουν έστω και οριακή μείωση και διαμορφώνονται στο 20% του
συνολικού ενεργητικού το 2016.
Πίνακας 11: Κάθετη Ανάλυση (Ανάλυση Κοινού Μεγέθους) για τις Πηγές Χρηματοδότησης της
Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
30/6/2012
30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

Μέσος Όρος
5ετίας

Ίδια Κεφάλαια
Εκδοθέν Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα Κέρδη

26%
26%
13%

22%
34%
12%

19%
38%
11%

19%
39%
11%

17%
45%
11%

21%
36%
12%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

66%

68%

68%

69%

73%

69%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΜΥ
Λοιπές ΜΥ

20%
1%

0%
1%

16%
1%

16%
1%

15%
2%

13%
1%

Σύνολο ΜΥ

22%

2%

18%

17%

16%

15%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τοκοφόρες ΒΥ
Λοιπές ΒΥ

0%
13%

19%
11%

2%
12%

0%
13%

0%
11%

4%
12%

Σύνολο ΒΥ
Σύνολο Υποχρεώσεων

13%
34%

30%
32%

14%
32%

14%
31%

11%
27%

16%
31%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Η κάθετη ανάλυση του παθητικού, όμως, που παρουσιάζεται στον Πίνακα 11, δε
συμφωνεί με τις ενδείξεις της οριζόντιας ανάλυσης, εφόσον η κεφαλαιακή δομή της
εταιρίας εμφανίζεται διαχρονικά σχετικά σταθερή. Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια
ανέρχονται διαχρονικά στο 70% περίπου. Έτσι, η όποια μείωση του εκδοθέντος
κεφαλαίου και των σωρευμένων κερδών αναπληρώνεται από μία σχεδόν ισόποση
αύξηση των αποθεματικών, για τα οποία και εδώ παρατηρείται μία εντυπωσιακή
αύξηση. Από την άλλη μεριά, οι υποχρεώσεις της εταιρίας ανέρχονται διαχρονικά στο
30% περίπου, με τη συμμετοχή των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων να
είναι περίπου 50-50, με μοναδική εξαίρεση το έτος 2013, οπότε και οι βραχυπρόθεσμες
ανήλθαν στο 30% του παθητικού ενώ οι μακροπρόθεσμες στο 2%. Σε γενικές γραμμές,
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όμως, το 15% των περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις και το υπόλοιπο 15% από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
παρατηρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την πολιτική αποπαγιοποίησης του
ενεργητικού, επιτρέπει την εξαγωγή του συμπεράσματος ότι η εταιρία ακολουθεί μία
περισσότερο συντηρητική πολιτική στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, εφόσον τα
μακροπρόθεσμα κεφάλαια επαρκούν για τη χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων
περιουσιακών στοιχείων αλλά και σημαντικό μέρος των βραχυπρόθεσμων
περιουσιακών στοιχείων.
Πίνακας 12: Κάθετη Ανάλυση (Ανάλυση Κοινού Μεγέθους) για τα Έσοδα και τα Έξοδα της
Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
30/6/2012
30/6/2013
30/6/2014
Κύκλος Εργασιών
100%
100%
100%
Κόστος Πωληθέντων
51%
52%
52%
Μικτό Αποτέλεσμα
49%
48%
48%
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα
1%
1%
1%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
29%
28%
28%
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων
21%
21%
20%
Αποσβέσεις
3%
3%
3%
Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων
24%
24%
23%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
1%
1%
1%
Έσοδα από Επενδύσεις
1%
1%
1%
Αποσβέσεις
3%
3%
3%
Κέρδη προ Φόρων
21%
20%
20%
Φόροι
4%
4%
5%
Καθαρά Κέρδη
17%
16%
15%

30/6/2015
100%
53%
47%
1%
27%
20%
3%
23%
2%
1%
3%
20%
5%
14%

30/6/2016
100%
54%
46%
1%
26%
21%
3%
24%
1%
2%
3%
21%
6%
15%

Τέλος, η κάθετη ανάλυση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, που παρουσιάζεται
στον Πίνακα 12, καταδεικνύει μία εντυπωσιακή σταθερότητα στη διάρθρωση των
εσόδων και των εξόδων της εταιρίας ως ποσοστό του κύκλου εργασιών. Η διοίκηση
καταφέρνει όχι μόνο να διατηρήσει αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις να αυξήσει έστω
και ελαφρώς το ποσοστό κερδοφορίας επί των πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες
κέρδους. Συγκεκριμένα, το μικτό αποτέλεσμα μειώνεται ελαφρώς από 49% του κύκλου
εργασιών το 2012 σε 46% το 2016, ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης αύξηση του
κόστους πωληθέντων από 51% σε 54%. Οι μεταβολές, όμως, αν και αρνητικές είναι
ιδιαίτερα μικρές. Προχωρώντας, τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα της εταιρίας
παραμένουν διαχρονικά γύρω στο 1% και 28% αντιστοίχως του κύκλου εργασιών, με
αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων να διαμορφώνεται σταθερά στο 21%. Με
δεδομένο τώρα ότι και οι αποσβέσεις διατηρούνται σταθερές στο 3% των πωλήσεων,
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Μέσος Όρος
5ετίας
100%
52%
48%
1%
28%
21%
3%
24%
1%
1%
3%
21%
5%
15%

τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων διατηρούνται επίσης σταθερά στο 24%.
Τέλος, τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώνονται στο 1% των πωλήσεων, όσο και
τα έσοδα από επενδύσεις, γεγονός που καταλήγει τα κέρδη προ φόρων να ισούνται με
το 21% περίπου των πωλήσεων.

5.5. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών
5.5.1. Παρουσίαση Χρηματοοικονομικών Αριθμοδεικτών
Ο Πίνακας 13 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τους χρηματοοικονομικούς
αριθμοδείκτες που υπολογίστηκαν για την εταιρία Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 20122016. Στις επόμενες ενότητες, οι αριθμοδείκτες αυτοί αναπαρίστανται γραφικά και
σχολιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά.
Πίνακας 13: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες της Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016
Ημερομηνία
Ρευστότητας
Γενική
Ειδική

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

3,12
1,36

1,38
0,61

3,48
1,95

3,43
1,93

4,39
2,52

1,40
260,07
6,76
54,00
2,46
148,17
1,01
0,61

1,32
276,76
11,62
31,40
1,01
361,90
1,00
0,59

1,35
271,02
13,93
26,19
2,06
177,18
1,08
0,55

1,50
244,07
9,03
40,42
2,24
162,66
1,06
0,57

1,49
245,74
11,39
32,06
2,78
131,36
1,08
0,56

Χρηματοοικονομικής και Περιουσιακής Διάρθρωσης
Παγιοποίησης
60,74%
Αυτοχρηματοδότησης Παγίων
108,14%
ΜΥ προς Ενεργητικό
21,72%
Χρηματοοικονομικού Κόστους
3,87%

58,58%
116,48%
1,65%
3,92%

51,05%
133,97%
17,55%
3,69%

53,65%
129,25%
17,15%
6,76%

52,06%
140,00%
16,21%
4,38%

48,26%
23,88%
20,80%
16,03%
13,79%
9,41%

47,62%
23,33%
20,40%
14,86%
12,01%
8,21%

46,63%
23,13%
20,24%
14,39%
11,79%
8,17%

45,84%
23,63%
20,89%
14,98%
11,51%
8,39%

Δραστηριότητας
Ταχύτητα Αποθεμάτων
Μέσος Χρόνος Αποθεμάτων
Ταχύτητα Εισπρακτέων
Μέσος Χρόνος Είσπραξης
Ταχύτητα ΒΥ
Μέσος Χρόνος Εξόφλησης
Ταχύτητα Μη Κυκλοφορούντος
Ταχύτητα Ενεργητικού

Κερδοφορίας
Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (ΚΠΦΤΑ)
Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (ΚΠΦΤ)
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων

49,25%
24,08%
21,14%
16,97%
15,79%
10,37%
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Ημερομηνία
Αποτίμησης
Κέρδη ανά Μετοχή
Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

0,57
4,91

0,54
13,43

0,54
22,28

0,55
13,52

0,61
19,44

5.5.2. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Το Διάγραμμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών
γενικής και ειδικής ρευστότητας. Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας υπολογίζεται
ως το πηλίκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, ενώ ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας είναι ακριβώς ο ίδιος αφού
αφαιρεθούν από το κυκλοφορούν ενεργητικό τα αποθέματα (Ευθύμογλου &
Λαζαρίδης, 2000).
5,00
4,50

4,39

4,00
3,50
3,00

3,48
3,12

3,43
2,52

2,50
2,00
1,50

1,95
1,36

1,93

1,38

1,00
0,61

0,50
0,00
2012

2013

2014
Γενική

2015

2016

Ειδική

Διάγραμμα 1: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Γενικής και Ειδικής Ρευστότητας της εταιρίας
Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1, η ρευστότητα της εταιρίας κυμαίνεται σε ιδιαίτερα
ικανοποιητικά επίπεδα εφόσον στα 4 από τα 5 έτη τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
της εταιρίας επαρκούν να καλύψουν τουλάχιστον 3 φορές τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, ενώ, αν αφαιρεθούν τα αποθέματα, επαρκούν για να τις καλύψουν
τουλάχιστον 1 φορά. Μοναδική εξαίρεση είναι το έτος 2013, κατά το οποίο η κάλυψη
ανέρχεται σε 1,38 και 0,61 αντιστοίχως. Κατά το έτος 2013, όμως, έχει ήδη
παρατηρηθεί ότι υπάρχει μία υψηλή και ασυνήθιστη αύξηση των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων εις βάρος των μακροπρόθεσμων, οι οποίες σε γενικές συνθήκες
ανέρχονται σε 50-50. Πιθανώς κατά το έτος αυτό να έληγαν κάποιες μακροπρόθεσμες
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υποχρεώσεις της εταιρίας, οι οποίες να ανανεώθηκαν κατόπιν σχετικού αιτήματος και
συνεννόησης με τον τραπεζικό οργανισμό. Αν εξαιρεθεί, επομένως, το έτος 2013 από
την ανάλυση, η ρευστότητα της εταιρίας παρουσιάζει αυξητική τάση. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι κατά το 2016 και οι δύο δείκτες λαμβάνουν τις μέγιστες τιμές τους.

5.5.3. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
Το Διάγραμμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών
κυκλοφοριακής

ταχύτητας

αποθεμάτων,

εισπρακτέων

λογαριασμών

και

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ το Διάγραμμα 3 την αντίστοιχη των μέσων
περιόδων παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη, της είσπραξης των εισπρακτέων
και της εξόφλησης των υποχρεώσεων. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση της
διαχρονικής πορείας των έξι αριθμοδεικτών αξίζει να αναφερθεί ο τρόπος υπολογισμού
τους. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων υπολογίζεται ως το
πηλίκο του κόστους πωληθέντων προς το επίπεδο των αποθεμάτων, ο αντίστοιχος των
εισπρακτέων ως το πηλίκο των πωλήσεων προς το σύνολο των εισπρακτέων
λογαριασμών, ενώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ως το πηλίκο του κόστους
πωληθέντων προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από την άλλη μεριά
οι αριθμοδείκτες των μέσων περιόδων υπολογίζονται ως τα πηλίκα των 365 ημερών
τους έτους προς τις αντίστοιχες κυκλοφοριακές ταχύτητες (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης,
2000).
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Διάγραμμα 2: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων,
Εισπρακτέων Λογαριασμών και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την
περίοδο 2012 – 2016
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Διάγραμμα 3: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Μέσης Περιόδου Παραμονής των Αποθεμάτων,
Είσπραξης Εισπρακτέων Λογαριασμών και Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων της εταιρίας
Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

Σύμφωνα με τα Διαγράμματα 2 και 3 που προηγήθηκαν, η κυκλοφοριακή ταχύτητα
των αποθεμάτων διατηρείται διαχρονικά κοντά στο 1,40, γεγονός που σημαίνει ότι
περίπου 260 ημέρες παραμένουν τα αποθέματα στις αποθήκες της εταιρίας. Αν και η
κυκλοφοριακή ταχύτητα κρίνεται σχετικά χαμηλή, ενώ η μέση περίοδος παραμονής
των αποθεμάτων υψηλή, η διαχρονική σταθερότητα που διακρίνεται πιθανότητα
σηματοδοτεί μία σταθερή πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων της εταιρίας.
Προχωρώντας, στους εισπρακτέους λογαριασμούς, η κυκλοφοριακή της ταχύτητα
κυμαίνεται από 6,76 το 2012 έως 13,93 το 2014. Οι τιμές αυτές σημαίνουν ότι η εταιρία
εισπράττει τις απαιτήσεις της σε χρονικές περιόδους που διαρκούν από 26,19 έως 54
ημέρες. Οι τιμές αυτές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές, αλλά είναι και αναμενόμενες,
εφόσον η εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, γεγονός που
σημαίνει ότι οι περισσότερες πωλήσεις της γίνονται τοις μετρητοίς. Τέλος, όσον αφορά
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας, η κυκλοφοριακή ταχύτητά τους
κυμαίνεται διαχρονικά γύρω στο 2,50, γεγονός που σημαίνει ότι η διοίκηση τις εξοφλεί
σε διάστημα περίπου 150 ημερών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 2013, χρονιά που
όπως είπαμε αυξήθηκαν πέραν των συνηθισμένων οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Συνοψίζοντας, το σύνολο των παραπάνω καταδεικνύουν μία σταθερότητα στην
πολιτική διαχείρισης αποθεμάτων, ενώ, ταυτόχρονα, εμφανίζουν την ικανότητα της
εταιρίας να χρηματοδοτεί τις πιστώσεις που παρέχει από τις πιστώσεις που της
60

παρέχονται, εφόσον η μέση περίοδος εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από τη μέση
περίοδο είσπραξης.
Τέλος, το Διάγραμμα 4 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των
αριθμοδεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας του μη κυκλοφορούντος και του συνολικού
ενεργητικού. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού υπολογίζεται ως το πηλίκο των πωλήσεων προς το σύνολο του μη
κυκλοφορούντος, ενώ ο αντίστοιχος του συνολικού ως το πηλίκο των πωλήσεων προς
το συνολικό ενεργητικό (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Σύμφωνα με το διάγραμμα
αυτό, παρατηρείται μία σταθερότητα στην αποτελεσματικότητα με την οποία η εταιρία
χρησιμοποιεί τόσο το μη κυκλοφορούν όσο και το συνολικό ενεργητικό.
Συγκεκριμένα, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας χρησιμοποιούνται
τουλάχιστον 1 φορά για τη χρηματοδότηση των πωλήσεων, ενώ τα συνολικά
περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 0,50 φορές.
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Διάγραμμα 4: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Μη Κυκλοφορούντος
και Συνολικού Ενεργητικού της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

5.5.4. Αριθμοδείκτες Χρηματοοικονομικής και Περιουσιακής Διάρθρωσης
Το Διάγραμμα 5 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών
παγιοποίησης και αυτοχρηματοδότησης των παγίων. Ο δείκτης παγιοποίησης
υπολογίζεται διαιρώντας το ύψος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το
συνολικό ενεργητικό, ενώ ο δείκτης αυτοχρηματοδότησης των παγίων διαιρώντας το
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ύψος των ιδίων κεφαλαίων με το ύψος του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
(Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Όσον αφορά στον πρώτο, παρατηρείται και πάλι
μία αποπαγιοποίηση της εταιρίας, ή όπως αναφέρθηκε νωρίτερα μία στροφή προς το
κυκλοφορούν ενεργητικό, εφόσον ο δείκτης μειώνεται από περίπου 60% το 2012 σε
περίπου 50% το 2016. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, αλλά και της ταυτόχρονης
αύξησης της εξάρτησης της επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαια που παρατηρήθηκε
παραπάνω, ο δείκτης αυτοχρηματοδότησης παγίων αυξάνεται από 108,14% σε 140%
αντιστοίχως. Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η τάση της επιχείρησης να χρησιμοποιεί
μακροπρόθεσμα κεφάλαια και για τη χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμων περιουσιακών
στοιχείων.
160,00%
140,00%
120,00%
100,00%

140,00%

133,97%

129,25%

51,05%

53,65%

116,48%

108,14%

80,00%
60,00%

60,74%

58,58%

52,06%

40,00%
20,00%
0,00%
2012

2013

Παγιοποίησης

2014

2015

2016

Αυτοχρηματοδότησης Παγίων

Διάγραμμα 5: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Παγιοποίησης και Αυτοχρηματοδότησης Παγίων
της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

Αντιστοίχως, το Διάγραμμα 6 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των
αριθμοδεικτών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού και κόστους
εξωτερικής χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικού κόστους. Ο πρώτος υπολογίζεται
διαιρώντας το ύψος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το συνολικό ενεργητικό,
ενώ ο δεύτερος διαιρώντας το ύψος των χρηματοοικονομικών εξόδων με το ύψος των
υποχρεώσεων της εταιρίας (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Όσον αφορά στον
πρώτο, για ακόμα μία φορά εντοπίζεται η σημαντική μείωση της εξάρτησης της
επιχείρησης από μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια κατά το 2013, οπότε και ο δείκτης
εμφανίζει μία τιμή ίση μόλις με 1,65%. Σε γενικές γραμμές, πάντως, η τιμή του δείκτη
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ανέρχεται μεταξύ 15% και 22% με σταθερά πτωτική τάση, εφόσον από 21,72% το 2012
πέφτει στο 16,21% το 2016. Τέλος, όσον αφορά στο δεύτερο δείκτη, παρατηρείται μία
σταθερή χρηματοοικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης για τα ξένα κεφάλαια που
χρησιμοποιεί, η οποία ανέρχεται περίπου στο 4%, αν και εντοπίζεται μία σταθερή
σχετικά αυξητική τάση, εφόσον από 3,87% το 2012 ανεβαίνει στο 6,76% το 2015 για
να ξαναπέσει στο 4,38% το 2016.
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Διάγραμμα 6: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ενεργητικό και
Κόστους Εξωτερικής Χρηματοδότησης της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

5.5.5. Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας
Το Διάγραμμα 7 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των αριθμοδεικτών
περιθωρίου κέρδους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες του μικτού
περιθωρίου κέρδους, του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους προ και μετά αποσβέσεων
και του καθαρού περιθωρίου κέρδους. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των
δεικτών, αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο αυτών των δεικτών υπολογίζονται ως
πηλίκα με παρονομαστή τις πωλήσεις και αριθμητές τα μικτά αποτελέσματα, τα κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, τα κέρδη προ τόκων και φόρων και τα κέρδη μετά
φόρων (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000).
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Διάγραμμα 7: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Μικτού, Λειτουργικού προ Αποσβέσεων,
Λειτουργικού και Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

Από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους, προκύπτει και πάλι μία εντυπωσιακή
σταθερότητα της κερδοφορίας της επιχείρησης ως ποσοστό των πωλήσεων. Το μικτό
περιθώριο κέρδους, αν και μειούμενο, κινείται σε ένα εύρος από 45,84% το 2016 ως
49,25% το 2012, ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξάνεται κινούμενο γύρω στο
15% καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά
περιθώρια κέρδους ανέρχονται περίπου στο 23,5% και 20% προ και μετά αποσβέσεων
αντιστοίχως.
Τέλος, το Διάγραμμα 8 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των
αριθμοδεικτών

αποδόσεων.

Συγκεκριμένα,

παρουσιάζονται

οι

αριθμοδείκτες

απόδοσης συνολικών κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων. Ο πρώτος υπολογίζεται ως το
πηλίκο των καθαρών κερδών προς τα ίδια κεφάλαια και ο δεύτερος προς τα συνολικά
κεφάλαια (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Οι αριθμοδείκτες απόδοσης
εμφανίζονται να μειώνονται συνεχώς ως το 2014, αλλά σταθεροποιούνται στη συνέχεια
ως το 2016. Συγκεκριμένα, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων από 15,79% το 2016
σταθεροποιείται κοντά στο 12% μετά το 2014, ενώ ο αριθμοδείκτης συνολικών
κεφαλαίων από 10,37% το 2012 σταθεροποιείται κοντά στο 8% μετά το 2014.
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Διάγραμμα 8: Διαχρονική Εξέλιξη των Αριθμοδεικτών Απόδοσης Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων της
εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

5.5.6. Αριθμοδείκτες Αποτίμησης
Τα Διαγράμματα 8 και 9 που ακολουθούν παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη των
αριθμοδεικτών κέρδη ανά μετοχή και χρηματιστηριακής τιμής προς κέρδη ανά μετοχή
αντιστοίχως. Όπως ακριβώς γίνεται αντιληπτό και από την ονομασία των
αριθμοδεικτών, ο πρώτος υπολογίζεται ως το πηλίκο των καθαρών κερδών προς τoν
αριθμό των μετοχών, ενώ ο δεύτερος ως πηλίκο της χρηματιστηριακής τιμής της
μετοχής κατά την ημερομηνία έκδοσης των λογιστικών καταστάσεων προς τα κέρδη
ανά μετοχή (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000).
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Διάγραμμα 9: Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Κέρδη Ανά Μετοχή της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά
την περίοδο 2012 – 2016
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Διάγραμμα 10: Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Χρηματιστηριακής Τιμής προς Κέρδη Ανά Μετοχή
(P/E) της εταιρίας Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 – 2016

Τα κέρδη ανά μετοχή για την εταιρία Jumbo κυμαίνονται από 0,54 το 2014 ως 0,61 το
2016. Παρά την όποια αρνητική τάση παρουσίασαν ως το 2014, η τάση τους μετά το
2014 μετατράπηκε σε θετική, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των κερδών της
εταιρίας, η οποία οφείλεται με τη σειρά της στην αύξηση του κύκλου εργασιών και το
σταθερό περιθώριο καθαρού κέρδους που παρατηρήθηκε. Από την άλλη μεριά, ο
δείκτης P/E μεταβάλλεται με έντονα, σχεδόν γραμμική αυξητική τάση κατά την πρώτη
τριετία. Συγκεκριμένα, από 4,91 το 2012 σχεδόν πενταπλασιάζεται το 2014 και
ανέρχεται σε 22,28 το 2014. Η αύξηση αυτή είναι εν μέρει και αποτέλεσμα της
υποχώρησης των κερδών ανά μετοχή, αλλά και της αύξησης της χρηματιστηριακής
τιμής, η οποία από 2,78€ στις 30/6/2012 αυξάνεται σε 11,96€ στις 30/6/2014. Κατά το
2015 όμως, η τιμή υποχωρεί στα 7,42€ και το 2016 αυξάνεται στα 11,78€, γεγονός που
ερμηνεύει και τις διακυμάνσεις του δείκτη P/E. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία τιμή του
δείκτη της τάξης των 20 είναι μία αρκετά αυξημένη τιμή για τις ελληνικές συνθήκες
του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το έτος 2016.
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Κεφάλαιο 6o: Αποτίμηση της Εταιρίας Jumbo Α.Ε.
6.1. Μεθοδολογία Αποτίμησης – Προβλέψεις Μεγεθών
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η αποτίμηση μίας εταιρίας είναι απλά μία διαδικασία εκτίμησης
της παρούσας αξίας της και αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης και προσδιορισμού
του μελλοντικού χρηματοοικονομικού προφίλ της, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες
υποθέσεις (Damodaran, 2006), ενώ η ορθότητα των αποτελεσμάτων μίας αποτίμησης
εξαρτάται στο κατά πόσον οι προβλέψεις και οι υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών είναι αποδεκτές από αυτόν που
θα λάβει την απόφαση και για τον οποίο η αποτίμηση της εταιρίας υλοποιείται (Pratt
& Niculita, 2008). Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται τόσο οι
προβλέψεις των απαραίτητων χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρίας Jumbo όσο
και οι υποθέσεις στις οποίες στηρίχθηκαν αυτές οι προβλέψεις. Τέλος, αξίζει να
αναφερθεί ότι χρησιμοποιείται το μοντέλο δύο σταδίων. Το πρώτο στάδιο αφορά στην
επόμενη πενταετία, δηλαδή την περίοδο 2017 ως 2021 (μεσοπρόθεσμη περίοδος), ενώ
το δεύτερο στάδιο αφορά την περίοδο από το 2022 και έπειτα (μακροπρόθεσμη
περίοδος).

6.1.1. Πρόβλεψη των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές που θα χρειαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας
είναι εκείνες προς τα ίδια κεφάλαια (FCFE) και εκείνες προς την επιχείρηση (FCFF).
Παρακάτω υπενθυμίζονται οι δύο τύποι.
FCFE

= Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
- (Κεφαλαιακές Επενδύσεις – Αποσβέσεις)
- Μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης
- (Χρέος που Εκδόθηκε – Αποπληρωμές Χρέους)

FCFF

= Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
- (Κεφαλαιακές Επενδύσεις – Αποσβέσεις)
- Μεταβολές στο μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης
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Επομένως, θα πρέπει, στηριζόμενοι τόσο στη χρηματοοικονομική ανάλυση των
παρελθόντων ετών όσο και στις προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας να
προβλεφθεί καθένα από τα παραπάνω μεγέθη.
6.1.1.1 Πρόβλεψη για το Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
Το λειτουργικό αποτέλεσμα μετά από φόρους ισούται με το γινόμενο των κερδών προ
τόκων και φόρων επί τη διαφορά του φορολογικού συντελεστή (φ) από τη μονάδα,
δηλαδή:
Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους = ΚΠΤΦ x (1-φ)
Ο φορολογικός συντελεστής (φ) με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη των Ανώνυμων
Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανέρχεται από το 2016 σε 29%.
Συνεπώς, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εκτίμηση των Κερδών προ Τόκων και
Φόρων. Η ανάλυση των ποσοστών κοινού μεγέθους της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης, αλλά και του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατέδειξε ότι η διοίκηση της
εταιρίας Jumbo κατάφερε, ακόμα και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής
κρίσης να διατηρήσει το ποσοστό των πωλήσεων που καταλήγουν ως Κέρδη προ
Τόκων και Φόρων σχετικά σταθερό. Συγκεκριμένα, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους
κυμαίνεται από 20,24% το 2015 ως 21,14% το 2012 διαμορφώνοντας ένα μέσο όρο
της τάξης του 20,69%. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι ο μέσος αυτός όρος θα συνεχίσει να
υφίσταται και μελλοντικά.
Κατόπιν τούτου, το βάρος της πρόβλεψης μετατίθεται στην εκτίμηση της πορείας του
μελλοντικού κύκλου εργασιών της εταιρίας. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες
που επηρεάζουν το ύψος του κύκλου εργασιών μίας εταιρίας είναι το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της χώρας. Έτσι, οδηγούμαστε στη βασική υπόθεση
πρόβλεψης του ύψους των πωλήσεων της εταιρίας κατά τα επόμενα πέντε έτη.
Συγκεκριμένα, γίνεται η παραδοχή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της
Jumbo Α.Ε. εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η εκτίμηση
αυτής της σχέσης υλοποιείται μέσω της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που προηγήθηκε, αλλά και των δεδομένων του Πίνακα 14. Όπως
φαίνεται σε αυτόν, αν και η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε σημαντική ύφεση κατά
την περίοδο 2012-2016, ο ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Jumbo
παρέμενε θετικός με ελάχιστη τιμή το 1,15% το 2013 και μέγιστη το 6,74% το 2014.
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Πίνακας 14: Κύκλος Εργασιών της Jumbo Α.Ε. και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της ελληνικής
οικονομίας κατά την περίοδο 2012 – 2016

Κύκλος Εργασιών
Jumbo
Α.Ε.Π.

Ποσά σε €
% Ετήσια Μεταβολή
Ποσά σε εκ. €
% Ετήσια Μεταβολή

2012
454.276.468,00
191.203,91

2013
459.528.453,00
1,15%
180.654,28
-5,68%

2014
491.555.418,00
6,74%
177.940,58
-1,51%

2015
518.969.929,00
5,43%
175.697,43
-1,27%

Κατόπιν τούτων, στον Πίνακα 15 που ακολουθεί υπολογίζονται και παρουσιάζονται
για την εταιρία Jumbo κατά την περίοδο 2017-2021 και μετέπειτα:
•

Ο προσδοκώμενος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, βάσει του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 της
ελληνικής κυβέρνησης3.

•

Ο προσδοκώμενος ρυθμός ανάπτυξης του κύκλου εργασιών βάσει των
παρατηρήσεων που προηγήθηκαν και των εκτιμήσεων για την πορεία του
ελληνικού ΑΕΠ τα επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, γίνεται η υπόθεση ότι για την
επόμενη πενταετία, οπότε και ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
θα είναι θετικός, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας θα διατηρηθεί στο 5,50%
περίπου, ενώ στη συνέχεια θα μειωθεί στο 4,50% στο διηνεκές.

•

Ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών, ο οποίος υπολογίζεται βάσει του τύπου:
Κ.Ε.t = K.E.t-1 x (1+r), όπου το r αναφέρεται στον προσδοκώμενο ρυθμό
ανάπτυξης του κύκλου εργασιών της Jumbo.

•

Τα προσδοκώμενα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων, τα οποία υπολογίζονται ως
το 20,69% του κύκλου εργασιών.

•

Οι προσδοκώμενοι φόροι, οι οποίοι υπολογίζονται ως το 29% των
προσδοκώμενων Κερδών προ Τόκων και Φόρων.

•

Το προσδοκώμενο Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους, το οποίο
υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των προσδοκώμενων φόρων
από τα προσδοκώμενα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων. Το αποτέλεσμα αυτής

3

Διαθέσιμο στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: www.minfin.gr
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2016
550.508.516,00
5,90%
175.887,86
0,11%

της πράξης ισοδυναμεί με το αποτέλεσμα του τύπου που παρουσιάστηκε στην
έναρξη της παρούσας ενότητας.
Πίνακας 15: Εκτίμηση του Λειτουργικού Αποτελέσματος μετά από Φόρους και των λοιπών
απαραίτητων μεγεθών για την εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα
Έτος
Προσδοκώμενα
Μεγέθη
% Ετήσιας Μεταβολής
ΑΕΠ
% Ετήσιας Μεταβολής
Κ.Ε. Jumbo
Κύκλος Εργασιών της
Jumbo
Κέρδη προ Τόκων και
Φόρων
Φόροι
Λειτουργικό
Αποτέλεσμα μετά από
Φόρους

2022 και μετά

2017

2018

2019

2020

2021

1,80%

2,40%

2,60%

2,30%

2,20%

2,40%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

5,50%

4,50%

580.786.484,38

612.729.741,02

646.429.876,78

681.983.520,00

719.492.613,60

751.869.781,21

120.188.839,94
34.854.763,58

126.799.226,14
36.771.775,58

133.773.183,58
38.794.223,24

141.130.708,67
40.927.905,51

148.892.897,65
43.178.940,32

155.593.078,04
45.121.992,63

85.334.076,36

90.027.450,56

94.978.960,34

100.202.803,16

105.713.957,33

110.471.085,41

6.1.1.2 Πρόβλεψη για Κεφαλαιακές Επενδύσεις
Οι κεφαλαιακές επενδύσεις της εταιρίας αναφέρονται στις επενδύσεις που
υλοποιούνται σε μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σε στοιχεία του
παγίου ενεργητικού. Όπως αναφέρθηκε και στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης, η διοίκηση της εταιρίας προχώρησε κατά την τελευταία περίοδο σε μία
ενίσχυση της ρευστότητάς μέσω της μείωσης της θέσης της σε μη κυκλοφορούν
ενεργητικό και σε αύξηση της θέσης της σε κυκλοφορούν ενεργητικό. Συγκεκριμένα,
κατά την περίοδο 2012-2016 η μέση ετήσια αύξηση του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού ανήλθε σε 3,18%, τη στιγμή που η μέση ετήσια αύξηση του
κυκλοφορούντος ανήλθε σε 12,73%, το μέσο ύψος του μη κυκλοφορούντος
ενεργητικού ανήλθε σε 55% το 2016 από 61% το 2012, ενώ η κυκλοφοριακή του
ταχύτητα ανήλθε κατά μέσο όρο 1,0451, δηλαδή η αξία των παγίων περιουσιακών
στοιχείων καλύπτεται κατά 104,51% από την αξία των πωλήσεων. Η κίνηση αυτή
σημαίνει ότι οι όποιες κεφαλαιακές επενδύσεις της κατά την τελευταία πενταετία ήταν
περιορισμένης έκτασης.
Η παραπάνω τάση, όμως, δεν αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Αντιθέτως,
εξαιτίας της αναμενόμενης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις σε
πάγιο ενεργητικό της εταιρίας αναμένεται να τονωθούν. Προκειμένου, λοιπόν, να
προβλέψουμε τις κεφαλαιακές επενδύσεις, και με δεδομένη τη σταθερότητα με την
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οποία η διοίκηση διαχειρίζεται τα διάφορα περιουσιακά της στοιχεία, όπως προέκυψε
από τη χρηματοοικονομική ανάλυση, υποθέτουμε ότι μελλοντικά τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας θα αυξάνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διατηρείται σταθερή η κυκλοφοριακή της ταχύτητα. Συνεπώς, τα πάγια περιουσιακά
στοιχεία αναμένεται ότι θα διαμορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτονται
κατά 104,51% από την αξία των πωλήσεων.
Κατόπιν τούτων, στον Πίνακα 16 που ακολουθεί υπολογίζονται και παρουσιάζονται
για την εταιρία Jumbo κατά την περίοδο 2017-2021 και μετέπειτα:
•

Ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών, έτσι όπως προσδιορίστηκε στα πλαίσια
του Πίνακα 16.

•

Το προσδοκώμενο ύψος των παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά τρόπο
ώστε να καλύπτονται κατά 104,51% από την αξία των πωλήσεων, προκειμένου
να παραμένει σταθερή η κυκλοφοριακή τους ταχύτητα.

•

Οι προσδοκώμενες κεφαλαιακές επενδύσεις, οι οποίες υπολογίζεται βάσει του
τύπου: Κεφ.Επ.t = Πάγιο Eν.t – Πάγιο Eν.t-1.

Πίνακας 16: Εκτίμηση των Κεφαλαιακών Επενδύσεων και των λοιπών απαραίτητων μεγεθών
για την εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα

Προσδοκώμενα Μεγέθη
Κύκλος Εργασιών της Jumbo
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Κεφαλαιακές Επενδύσεις

2017
580.786.484,38
555.700.041,18
43.945.321,18

2018
612.729.741,02
586.263.543,44
30.563.502,26

Έτος
2019
2020
646.429.876,78 681.983.520,00
618.508.038,33 652.525.980,44
32.244.494,89
34.017.942,11

2021
719.492.613,60
688.414.909,37
35.888.928,92

6.1.1.3 Πρόβλεψη για Αποσβέσεις
Στα πλαίσια της ανάλυσης κοινού μεγέθους της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης
προέκυψε ότι οι αποσβέσεις κατά την εξεταζόμενη πενταετία κυμάνθηκαν μεταξύ του
2,73% το 2016 και 3,08% το 2013 με ένα μέσο όρο ίσο με 2,91%. Επομένως, η
αποσβέσεις ανέρχονται σταθερά κάπου στο 3% του κύκλου εργασιών της εταιρίας.
Λαμβάνοντας υπόψη και την ικανότητα της διοίκησης να διαχειρίζεται τα έξοδά της,
έτσι όπως αυτή προέκυψε και από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους, επιτρέπεται
η υπόθεση ότι οι αποσβέσεις θα συνεχίζουν να διαμορφώνονται στο 2,91% των
πωλήσεων.
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2022
751.869.781,21
719.393.580,29
30.978.670,92

Κατόπιν τούτων, στον Πίνακα 17 που ακολουθεί υπολογίζονται και παρουσιάζονται
για την εταιρία Jumbo κατά την περίοδο 2017-2021 και μετέπειτα:
•

Ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών, έτσι όπως προσδιορίστηκε στα πλαίσια
του Πίνακα 16.

•

Το προσδοκώμενο ύψος των ετήσιων αποσβέσεων, κατά τρόπο ώστε να
ανέρχονται στο 2,91% της αξίας των πωλήσεων

Πίνακας 17: Εκτίμηση των Ετήσιων Αποσβέσεων και των λοιπών απαραίτητων μεγεθών για την
εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα

Προσδοκώμενα Μεγέθη
Πωλήσεις
Αποσβέσεις

2017
580.786.484,38
16.919.060,85

2018
612.729.741,02
17.849.609,19

Έτος
2019
2020
646.429.876,78 681.983.520,00
18.831.337,70
19.867.061,27

2021
719.492.613,60
20.959.749,64

2022 και μετά
751.869.781,21
21.902.938,38

6.1.1.4 Πρόβλεψη για Μη Ταμειακό Κεφάλαιο Κίνησης
Στον Πίνακα 18 που ακολουθεί υπολογίζεται το μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης της
εταιρίας κατά την περίοδο 2012 – 2016.
Πίνακας 18: Κάθετη Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης της Jumbo Α.Ε. κατά την περίοδο 2012 –
2016

Μη Ταμειακό Κυκλοφορούν
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μη Ταμειακό Κεφάλαιο Κίνησης
Μεταβολές στο Μη Ταμειακό Κ.Κ
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

30/6/2012
235.776.451,00
93.591.425,00
142.185.026,00
3,1950

30/6/2013
235.846.207,00
235.730.767,00
115.440,00
-142.069.586,00
3.980,6692

30/6/2014
239.890.435,00
124.977.298,00
114.913.137,00
114.797.697,00
4,2776

30/6/2015
253.508.714,00
123.423.557,00
130.085.157,00
15.172.020,00
3,9895

Παρατηρείται, ότι με εξαίρεση το 2013, οπότε και αυξάνονται σημαντικά οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε βάρος των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,
εξαίρεση που έχει επισημανθεί αρκετές φορές στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει
περίπου 4 φορές τις πωλήσεις της. Συγκεκριμένα, η κυκλοφοριακή ταχύτητα
κυμαίνεται από 3,1950 το 2012 ως 4,2776 το 2014, εάν δε λάβουμε υπόψη το γεγονός
ότι κατά το 2013 ανήλθε σε 3.980,67. Αναγνωρίζοντας και πάλι την ικανότητα της
εταιρίας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα διάφορα στοιχεία της, επιτρέπεται η
υπόθεση ότι το μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης μελλοντικά θα κινηθεί επίσης κατά
τρόπο ώστε η κυκλοφοριακή ταχύτητα να παραμείνει σταθερή. Η μέση ιστορική
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30/6/2016
257.911.441,00
107.313.298,00
150.598.143,00
20.512.986,00
3,6555

κυκλοφοριακή ταχύτητα του μη ταμειακού κεφαλαίου κίνησης ανέρχεται σε 799,15,
εάν συμπεριληφθεί το έτος 2013, και σε 3,7794, εάν δε συμπεριληφθεί το έτος 2013.
Αναμένεται, επομένως, το μη ταμειακό κεφάλαιο κίνησης να διαμορφωθεί τα επόμενα
χρόνια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτεται από τις πωλήσεις 3,7794 φορές.
Κατόπιν τούτων, στον Πίνακα 19 που ακολουθεί υπολογίζονται και παρουσιάζονται
για την εταιρία Jumbo κατά την περίοδο 2017-2021 και μετέπειτα:
•

Ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών, έτσι όπως προσδιορίστηκε στα πλαίσια
του Πίνακα 16.

•

Το προσδοκώμενο ύψος του μη ταμειακού κεφαλαίου κίνησης, κατά τρόπο
ώστε να καλύπτεται κατά 3,7794 φορές από το ύψος των προσδοκώμενων των
πωλήσεων.

•

Οι προσδοκώμενες μεταβολές του μη ταμειακού κεφαλαίου κίνησης, οι οποίες
υπολογίζεται βάσει του τύπου: ΔΚεφ.Κιν.t = Κεφ.Κιν.t – Κεφ.Κιν.t-1.

Πίνακας 19: Εκτίμηση των Μεταβολών του Μη Ταμειακού Κεφαλαίου Κίνησης και των λοιπών
απαραίτητων μεγεθών για την εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα

Προσδοκώμενα Μεγέθη
Πωλήσεις
Μη Ταμειακό Κεφάλαιο
Κίνησης
Μεταβολές μη
Ταμειακού Κεφαλαίου
Κίνησης

2017
580.786.484,38

2018
612.729.741,02

Έτος
2019
2020
646.429.876,78 681.983.520,00

2021
719.492.613,60

2022
751.869.781,21

153.672.259,49

162.124.233,76

171.041.066,62

180.448.325,29

190.372.983,18

198.939.767,42

3.074.116,49

8.451.974,27

8.916.832,86

9.407.258,66

9.924.657,89

8.566.784,24

6.1.1.5 Πρόβλεψη για τη Μεταβολή του Καθαρού Χρέους (Χρέος που Εκδόθηκε –
Αποπληρωμές Χρέους)
Όπως αναφέρθηκε στα πλαίσια της ανάλυσης των ιστορικών χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρίας, η κεφαλαιακή δομή της μεταβλήθηκε λίγο κατά την
περίοδο 2012-2016. Συγκεκριμένα, η εταιρία μείωσε την εξάρτησή της από τα
δανειακά κεφάλαια και αύξησε τη χρηματοδότησή της από τα ίδια. Συγκεκριμένα, η
αναλογία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων μεταβλήθηκε από 65-35 σε 70-30 από το
2014 και έπειτα. Συνεπώς, το προσδοκώμενο ύψος του καθαρού χρέους ανέρχεται σε
30% του ύψους του προσδοκώμενου ενεργητικού.
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Προκειμένου, λοιπόν, να προβλέψουμε το μέγεθος του καθαρού χρέους, και με
δεδομένη τη σταθερότητα με την οποία η διοίκηση διαχειρίζεται τα διάφορα
περιουσιακά της στοιχεία, έτσι όπως αυτή προέκυψε επίσης από τη χρηματοοικονομική
ανάλυση, υποθέτουμε ότι μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας θα αυξάνονται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται σταθερή η κυκλοφοριακή ταχύτητα του
συνολικού ενεργητικού. Η κυκλοφοριακή αυτή ταχύτητα κυμάνθηκε κατά την περίοδο
ανάλυσης από 0,55 το 2014 ως 0,61 το 2012 διαμορφώνοντας μία μέση συνολική
κυκλοφοριακή ταχύτητα ίση με 0,5758. Συνεπώς, τα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται
ότι θα διαμορφώνονται στο 0,5758 της αξίας των πωλήσεων.
Κατόπιν τούτων, στον Πίνακα 20 που ακολουθεί υπολογίζονται και παρουσιάζονται
για την εταιρία Jumbo κατά την περίοδο 2017-2021 και μετέπειτα:
•

Ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών, έτσι όπως προσδιορίστηκε στα πλαίσια
του Πίνακα 16.

•

Το προσδοκώμενο ύψος του συνολικού ενεργητικού, κατά τρόπο ώστε να
καλύπτεται κατά 0,5758 φορές από το ύψος των προσδοκώμενων των
πωλήσεων.

•

Το προσδοκώμενο ύψος των ξένων κεφαλαίων, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο
30% της αξίας του συνολικού ενεργητικού, ποσοστό που αντιστοιχεί στην
κεφαλαιακή δομή της εταιρίας.

•

Οι προσδοκώμενες μεταβολές του καθαρού χρέους της εταιρίας, οι οποίες
υπολογίζονται βάσει του τύπου: ΔΚαθ.Χρέοςt = Καθ.Χρέοςt – Καθ.Χρέος.t-1.

Πίνακας 20: Εκτίμηση των Μεταβολών του Καθαρού Χρέους και των λοιπών απαραίτητων
μεγεθών για την εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα

Πωλήσεις
Ενεργητικό
Ξένα Κεφάλαια
Μεταβολές Χρέους

2017
580.786.484,38
1.008.632.369,85
302.589.710,95
35.924.785,95

2018
612.729.741,02
1.064.107.150,19
319.232.145,06
16.642.434,10

Έτος
2019
2020
646.429.876,78
681.983.520,00
1.122.633.043,45 1.184.377.860,84
336.789.913,04
355.313.358,25
17.557.767,98
18.523.445,22
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2021
719.492.613,60
1.249.518.643,19
374.855.592,96
19.542.234,70

2022
751.869.781,21
1.305.746.982,13
391.724.094,64
16.868.501,68

6.1.1.6 Πρόβλεψη για τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές
Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω προβλέψεων, υποθέσεων και υπολογισμών, ο
Πίνακας 21 που ακολουθεί παρουσιάζει τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την
Επιχείρηση και προς τα Ίδια Κεφάλαια.
Πίνακας 21: Εκτίμηση των Μεταβολών των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς την Επιχείρηση
και προς τα Ίδια Κεφάλαια για την εταιρία Jumbo για τα έτη 2017 και έπειτα

Προσδοκώμενα Μεγέθη
Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά
από Φόρους
Μείον : Κεφαλαιακές Επενδύσεις
Πλέον : Αποσβέσεις
Μείον : Κεφάλαιο Κίνησης
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς
την Επιχείρηση
Μείον : Καθαρό Χρέος
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς
τα Ίδια Κεφάλαια

2017

2018

85.334.076,36
43.945.321,18
16.919.060,85
3.074.116,49

90.027.450,56
30.563.502,26
17.849.609,19
8.451.974,27

55.233.699,54
35.924.785,95
19.308.913,58

Έτος
2019

2020

2021

2022

94.978.960,34
32.244.494,89
18.831.337,70
8.916.832,86

100.202.803,16
34.017.942,11
19.867.061,27
9.407.258,66

105.713.957,33
35.888.928,92
20.959.749,64
9.924.657,89

110.471.085,41
30.978.670,92
21.902.938,38
8.566.784,24

68.861.583,22
16.642.434,10

72.648.970,29
17.557.767,98

76.644.663,66
18.523.445,22

80.860.120,16
19.542.234,70

92.828.568,62
16.868.501,68

52.219.149,11

55.091.202,31

58.121.218,44

61.317.885,46

75.960.066,94

6.1.2. Πρόβλεψη του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου είναι η μέση
σταθμισμένη απαιτούμενη απόδοση για το σύνολο των μερών που χρηματοδοτούν την
επιχείρηση, δηλαδή και το σύνολο των μετόχων και των δανειστών, λαμβάνοντας
υπόψη την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης (Fernandez, 2007). Επομένως, απαιτείται
να εκτιμηθούν τρία στοιχεία για να είναι δυνατός ο υπολογισμός του: (1) η κεφαλαιακή
δομή της εταιρίας, (2) το κόστος ή η απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, και
(3) το κόστος των δανειακών κεφαλαίων.
6.1.2.1 Πρόβλεψη για την Κεφαλαιακή Δομή
Όπως προέκυψε από τη χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας και αναφέρθηκε και
παραπάνω, η αναλογία μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων μεταβλήθηκε ελαφρώς κατά
τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας από 65-35 το 2012 σε 70-30 από το 2014 και
έπειτα. Γίνεται, επομένως, η υπόθεση ότι αυτή η κεφαλαιακή δομή, δηλαδή 70% ίδια
κεφάλαια και 30% ξένα κεφάλαια, αναμένεται να χαρακτηρίζει την εταιρία και
μελλοντικά.
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6.1.2.2 Πρόβλεψη για το Κόστος του Μετοχικού Κεφαλαίου (ke)
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (ke) υπολογίζεται
με τη βοήθεια του υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων,
γνωστό ως CAPM (Capital Assets Pricing Model) σύμφωνα με τον ακόλουθο
μαθηματικό τύπο (Ross et al, 2008):

k e  r f   e rM  r f 
Για καθεμία από τις παραπάνω παραμέτρους, υλοποιείται μία σειρά υποθέσεων, οι
οποίες παρουσιάζονται εδώ. Για το ποσοστό απόδοσης μηδενικού κινδύνου συνήθως
χρησιμοποιείται ένα επιτόκιο γύρω στο 5,50%. Όσον αφορά στο ασφάλιστρο κινδύνου,
η ιστοσελίδα market-risk-premia προχωρά σε δημοσιοποίηση της εκτίμησής της
σχετικά με το ύψος του. Σύμφωνα με αυτήν, το ασφάλιστρο κινδύνου κυμαίνεται από
9,26% ως 10,77%.4 Επομένως, η συγκεκριμένη ιστοσελίδα εκτιμά ένα ασφάλιστρο
κινδύνου περίπου ίσο με 10%, το οποίο θα αποτελέσει και την υπόθεσή μας στα
πλαίσια της παρούσας μελέτης. Τέλος, ο συντελεστής βήτα δεν υπολογίστηκε από
εμάς, αλλά λήφθηκε από τις εκτιμήσεις των ιστοσελίδων Reuters και Financial Times,
οι οποίες συμφωνούν σε μία εκτίμησή του κοντά στο 0,74.
Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω υποθέσεων, το κόστος ιδίων κεφαλαίων της
εταιρίας Jumbo εκτιμάται ίσο με 12,90% σύμφωνα με τον παρακάτω υπολογισμό:

k e  r f   e rM  r f   0,0550 0,74  0,10  0,1290
6.1.2.3 Πρόβλεψη για το Κόστος του Δανειακού Κεφαλαίου (kd)
Το κόστος των ξένων κεφαλαίων υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών
χρηματοοικονομικών εξόδων της κάθε εταιρίας προς το σύνολο των δανειακών
κεφαλαίων της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση που
υλοποιήθηκε, η τιμή του σχετικού αριθμοδείκτη κατά την εξεταζόμενη πενταετία
κυμάνθηκε από 3,69% το 2014 ως 6,76% το 2015 διαμορφώνοντας ένα μέσο όρο της
τάξης του 4,52%. Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της
Ελλάδος, το μέσο ετήσιο επιτόκιο δανεισμού προς μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες
κυμάνθηκε κατά το έτος 2017 από 4,06% ως 4,90%.5 Βάσει των δύο αυτών

4

Ιστοσελίδα market-risk-premia: http://www.market-risk-premia.com/gr.html

5

Επίσημη Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: www.bankofgreece.gr

76

εκτιμήσεων, επιτρέπεται να υποθέσουμε ότι το ακίνδυνο επιτόκιο ανέρχεται περίπου
σε 4,50%.
6.1.2.4 Πρόβλεψη για το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC)
Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω προβλέψεων, υποθέσεων και υπολογισμών, είναι
δυνατή η εκτίμηση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης με τη
χρήση του σχετικού τύπου.

WACC  we k e  wd k d 1  t   0,70  0,1290  0,30  0,0450  1  0,29  0,0999  0,10
Συνεπώς, το τρέχον Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της εταιρίας Jumbo ανέρχεται
περίπου σε 10%.

6.1.3. Πρόβλεψη του Μακροπρόθεσμου Ρυθμού Ανάπτυξης
Καταρχάς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ο
μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης αναφέρεται στα έτη από το 2022 και έπειτα. Για
την εκτίμηση του μακροπρόθεσμου ρυθμού ανάπτυξης αναφέρθηκαν τρεις
προσεγγίσεις:
•

Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, η οποία αναφέρεται στην ιστορική πορεία
της εταιρίας, η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε ότι ο μέσος ρυθμός
ανάπτυξης των κερδών προ τόκων και φόρων κατά την πενταετία 2012 – 2016
ανέρχεται σε 4,61%, των κεφαλαιακών επενδύσεων σε 3,18%, των αποσβέσεων
σε 3,05%, του μη ταμειακού κεφαλαίου κίνησης σε 1,45% και των
υποχρεώσεων σε 1,12%. Το σύνολο των παραπάνω προσδιορίζουν ένα ρυθμό
ανάπτυξης των ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου ίσο με 3%.

•

Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία αναφέρεται στις εκτιμήσεις των ειδικών.
Σύμφωνα με αυτή, ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων κατά το έτος 2022
ανέρχεται περίπου σε 9%.

•

Η τρίτη προσέγγιση, η οποία αναφέρεται σε ένα ρυθμό ανάπτυξης που
προκύπτει ως γινόμενο του ρυθμού επανεπένδυσης και της απόδοσης των
επενδυθέντων κεφαλαίων βάσει των ιστορικών στοιχείων, προσδιορίζει ένα
ρυθμό ανάπτυξης ίσο με 1,92% κατά την περίοδο 2012 – 2016. Ο
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προσδιορισμός αυτού του ρυθμού ανάπτυξης υλοποιείται στα πλαίσια του
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 22: Εκτίμηση του Μακροπρόθεσμου Ρυθμού Ανάπτυξης για την εταιρία Jumbo βάσει
των ιστορικών στοιχείων της περιόδου 2012 – 2016

Κεφαλαιακές Επενδύσεις
Μεταβολές στο Κ.Κ.
Λειτουργικό Αποτέλεσμα μετά από Φόρους
Λογιστική Αξία Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων

2013
7.067.082,00
-142.069.586,00
67.858.955,03
782.756.717,00

2014
2015
2016
-4.534.606,00
36.067.965,00
21.676.280,00
114.797.697,00
15.172.020,00
20.512.986,00
71.192.569,04
74.584.998,03
81.657.077,99
889.274.738,00 913.480.227,00 983.099.516,00
Ρυθμός Επανεπένδυσης (Reinvestment Rate)
Απόδοση Επενδυθέντων Κεφαλαίων (Return on Capital)
Ρυθμός Ανάπτυξης ΚΠΤΦ (gEBIT)

Ο μακροπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της παρούσας
υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τριών αυτών εκτιμήσεων και ανέρχεται σε 4,64%.
Για σκοπούς απλοποίησης, ο ρυθμός αυτός ανάπτυξης στρογγυλοποιείται προς τα κάτω
στο 4,50%.

6.1.4. Πρόβλεψη της Τελικής Αξίας
Τέλος, η τελική αξία της επιχείρησης εκτιμώντας ότι από το 2022 και μετά η επιχείρηση
μεταβαίνει σε μία κατάσταση που οι ελεύθερες ταμειακές της ροές αυξάνονται σταθερά
με ένα ρυθμό ίσο με 4,50% και με δεδομένες τις ελεύθερες ταμειακές ροές του έτους
2022 που προσδιορίστηκαν στον Πίνακα 21, αλλά και την εκτίμηση του κατάλληλου
προεξοφλητικού επιτοκίου, υπολογίζεται ως εξής:
•

Σύμφωνα με το υπόδειγμα των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς την
Επιχείρηση:
Τελική Αξία Επιχείρησης2021 = FFCF2022 / (WACC – g) =
= 92.828.568,62 / (0,10 – 0,0450) =
= 1.687.792.156,80€

•

Σύμφωνα με το υπόδειγμα των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών προς τα Ίδια
Κεφάλαια:
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Μέσος Όρος
15.069.180,25
2.103.279,25
73.823.400,02
892.152.799,50
23,26%
8,27%
1,92%

Τελική Αξία Επιχείρησης2021 = FFCΕ2022 / (ke – g) =
= 75.960.066,94 / (0,1290 – 0,0450) =
= 904.286.511,20€

6.2. Η Αποτίμηση
Κατόπιν του συνόλου των παραπάνω, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η αποτίμηση
της αξίας της εταιρίας Jumbo και της τιμής της μετοχής της, βάσει των δύο
υποδειγμάτων. Συγκεκριμένα, ο Πίνακας 23 συνοψίζει τις βασικές υποθέσεις που
παρουσιάστηκαν παραπάνω και εφαρμόζει το υπόδειγμα προεξόφλησης των
ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία. Αντιστοίχως, ο Πίνακας 24 συνοψίζει
τις αντίστοιχες βασικές υποθέσεις και εφαρμόζει το υπόδειγμα προεξόφλησης των
ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια.
Σύμφωνα με τα δύο αυτά υποδείγματα, η αξία των ιδίων κεφαλαίων κυμαίνεται από
658.542.744,80€ ως 1.259.016.778,53€. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αριθμός
των μετοχών της ανέρχεται σε 136.059.759 προκύπτει ότι η τιμή της μετοχής θα πρέπει
να κυμαίνεται από 4,84€ ως 9,25€. Με δεδομένο ότι κατά την ώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές (24/11/2017), η τιμή της μετοχής της Jumbo Α.Ε. κυμαίνεται γύρω στα
13,75€, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία υπερτιμημένη μετοχή.
Πίνακας 23: Αποτίμηση της εταιρίας Jumbo βάσει του υποδείγματος Ελεύθερων Ταμειακών
Ροών προς την Επιχείρηση
Δεδομένα
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την
Επιχείρηση
Τελική Αξία
Συντελεστής Παρούσας Αξίας
Παρούσες Αξίες
Συνολική Παρούσα Αξία
Πλέον: Τρέχοντα Χρηματικά διαθέσιμα
Αξία Επιχείρησης
Μείον: Αξία Χρέους
Αξία Ιδίων Κεφαλαίων
Αριθμός Μετοχών
Τιμή Μετοχής

2017

2018

2019

2020

2021

55.233.699,54

68.861.583,22

72.648.970,29

76.644.663,66

0,9091
50.212.454,12

0,8264
56.910.399,35

0,7513
0,6830
54.582.246,65 52.349.336,56
1.312.248.348,53
213.433.355,00
1.525.681.703,53
266.664.925,00
1.259.016.778,53
136.059.759,00
9,25

80.860.120,16
1.687.792.156,80
0,6209
1.098.193.911,84
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Πίνακας 24: Αποτίμηση της εταιρίας Jumbo βάσει του υποδείγματος Ελεύθερων Ταμειακών
Ροών προς τα Ίδια Κεφάλαια
Δεδομένα
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς τα Ίδια
Κεφάλαια
Τελική Αξία
Συντελεστής Παρούσας Αξίας
Παρούσες Αξίες
Συνολική Παρούσα Αξία
Αριθμός Μετοχών
Τιμή Μετοχής

2017

2018

2019

2020

2021

19.308.913,58

52.219.149,11

55.091.202,31

58.121.218,44

0,8857
17.102.669,25

0,7845
40.967.730,61

0,6949
0,6155
38.282.511,77 35.773.294,88
658.542.744,80
136.059.759,00
4,84

61.317.885,46
904.286.511,20
0,5452
526.416.538,28
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Κεφάλαιο 7o: Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας Jumbo
Α.Ε. μέσω της μεθόδου προεξόφλησης των ταμειακών ροών και με τις δύο
προσεγγίσεις. Η πρώτη αφορά στην προεξόφληση με το μέσο σταθμικό κόστος
κεφαλαίου των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση, ενώ η
δεύτερη στην προεξόφληση με το κόστος των ιδίων κεφαλαίων των μελλοντικών
ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ίδια κεφάλαια.
Προς το σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε ανάλυση περιβάλλοντος, ανάλυση SWOT και
χρηματοοικονομική ανάλυση για την εταιρία Jumbo, βάσει των οποίων προέκυψαν και
οι υποθέσεις ή παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για την εφαρμογή της
μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Τα συμπεράσματα αυτών των
αναλύσεων παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά. Από την ανάλυση του περιβάλλοντος της
εταιρίας προέκυψε ότι παρότι τα τελευταία χρόνια οι απειλές του εξωτερικού μακροπεριβάλλοντος αυξήθηκαν σημαντικά, η εταιρία κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της
στην αγορά και να βελτιώσει τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη, αξιοποιώντας τις
ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και αντιμετωπίζοντας τις απειλές. Δεύτερον, από την
ανάλυση του κλάδου των παιχνιδιών και του ευρύτερου κλάδου λιανικού εμπορίου
προέκυψε ότι η Jumbo είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης στο χώρο. Το λιανικό εμπόριο
επλήγη σημαντικά από την κρίση, λόγω της μείωσης της απασχόλησης και των
εισοδημάτων. Αυτή η πορεία της πλειοψηφίας των εταιριών του κλάδου δεν
αντιπροσωπεύει και τη Jumbo, η οποία είδε τις πωλήσεις και τα κέρδη της να
αυξάνονται. Τρίτον, όσον αφορά το εσωτερικό της περιβάλλον, στα θετικά στοιχεία
της εταιρίας περιλαμβάνονται οι υλικοί της πόροι (εγκαταστάσεις, αποθήκες κτλ), οι
ανθρώπινοι πόροι, το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι χρηματοοικονομικοί της πόροι, οι
σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η αποτελεσματική διοίκησή της. Τέταρτον, η
στρατηγική ανάλυση της εταιρίας ανέδειξε την επιχειρηματική και την ανταγωνιστική
στρατηγική που ασκεί. Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση κατέδειξε επίσης κάποια
σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τη χρηματοοικονομική υπόσταση της εταιρίας Jumbo
Α.Ε. Τα βασικότερα από αυτά τα στοιχεία συνοψίζονται στις παρακάτω γραμμές.
•

Πρώτον, η εταιρία μείωσε σημαντικά την έκθεσή της σε μακροπρόθεσμα
περιουσιακά στοιχεία και στράφηκε σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία.
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•

Δεύτερον,

η

διοίκηση

της

εταιρίας

κατάφερε

να

διατηρήσει

την

αποτελεσματικότητα με την οποία διαχειρίζεται το σύνολο των περιουσιακών
της στοιχείων και των εξόδων της.
•

Τρίτον, το μίγμα χρηματοδότησης διατηρήθηκε σταθερό με κάποια μικρή
αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων.

•

Τέταρτον, το σύνολο των παραπάνω θετικών στοιχείων της ανάλυσης εξηγούν
την υψηλή τιμή της μετοχής της εταιρίας στην αγορά.

Τα παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία και με την άποψη της
εταιρίας ότι η μετοχή της εμφανίζει σημαντικές υπεραποδόσεις έναντι της αγοράς, έτσι
όπως αυτήν προκύπτει από την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της κατά την 30η Ιουνίου
20166. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg (Jumbo, 2016), το
διάστημα 2006-2016, η Jumbo έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια απόδοση στην
ελληνική αγορά, η οποία ανέρχεται σε περίπου 10%. Η εταιρία αποδίδει αυτή την
επίδοση στο γεγονός ότι εμφανίζει θετικές ταμειακές ροές, αύξηση των κερδών της,
ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα υπερ-καλύπτουν τις δανειακές της υποχρεώσεις. Για
τους λόγους αυτούς, αλλά και για την επιτυχημένη στρατηγική που ασκεί τα τελευταία
χρόνια, οι επενδυτές επιλέγουν τις μετοχές της (Jumbo, 2016).
Κατόπιν των παραπάνω στοιχείων, οι γενικές παραδοχές και υποθέσεις στις οποίες
στηρίχθηκε η αποτίμηση της εταιρίας και παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχετικό
κεφάλαιο είναι οι εξής:
•

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμούς της
τάξης του 5,5% την πενταετία 2017-2022 και του 4,5% στο διηνεκές.

•

Τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων αναμένεται να ανέρχονται στο 20,69% του
κύκλου εργασιών.

•

Οι κυκλοφοριακές ταχύτητες του Μη Κυκλοφορούντος, του Συνολικού
Ενεργητικού και του Μη Ταμειακού Κεφαλαίου Κίνησης θα παραμείνουν
σταθερές και ίσες με το μέσο όρο τους κατά την περίοδο 2012-2016.

6

Διαθέσιμη στην Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρίας Jumbo Α.Ε.: https://www.e-jumbo.gr/
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•

Οι αποσβέσεις θα διατηρηθούν γύρω στο 3% των πωλήσεων.

•

Το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 10%.
Αυτό προκύπτει με δεδομένο ότι η κεφαλαιακή δομή της εταιρίας θα
παραμείνει μελλοντικά στα επίπεδα που διαμορφώθηκε κατά την τελευταία
τριετία, δηλαδή σε 30% ξένα κεφάλαια και 70% ίδια κεφάλαια. Επιπλέον, το
κόστος ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ανέρχεται σε 12,90%, βάσει της
εκτίμησης του CAPM με ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς της τάξης του 10%, με
ακίνδυνο επιτόκιο της τάξης του 5,50% και συντελεστή βήτα ίσο με 0,74
περίπου, ενώ τα ξένα κεφάλαια φέρουν μία απαιτούμενη απόδοση προ φόρων
της τάξης του 4,50% περίπου.

Κατόπιν τούτων, η αξία των ιδίων κεφαλαίων και η τιμή της μετοχής ανέρχονται σε
1.259.016.778,53€ και 9,25€ αντιστοίχως, σύμφωνα με το υπόδειγμα προεξόφλησης
των ελεύθερων ταμειακών ροών προς την εταιρία, και σε 658.542.744,80€ και 4,84€
αντιστοίχως, σύμφωνα με το υπόδειγμα προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών
ροών προς τα ίδια κεφάλαια. Επομένως, το εύρος της τιμής για τη μετοχή της εταιρίας
κυμαίνεται από 4,84€ ως 9,25€. Το εύρος αυτό προσδιορίζει μία υπερτιμημένη μετοχή,
εφόσον η χρηματιστηριακή τιμή της ανέρχεται περίπου στα 13,75€.
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