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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

          Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά θαη αλαιχεη ηελ εηαηξία Motor Oil, 

κηα εηαηξία πνπ ηδξχζεθε ην 1970 θαη κέζα ζε απηά ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαηάθεξε 

λα κεηαηξαπεί ζε κία απφ ηηο ηζρπξφηεξεο εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηεο θαζψο επίζεο θαη 

λα έρεη ζεκαληηθή παξνπζία ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

          Ζ εξγαζία έρεη σο θχξην ζθνπφ ηελ απφπεηξα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο 

εηαηξίαο φπσο επίζεο θαη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε γηα 

ηελ απνηίκεζε είλαη απηή ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Δπηπιένλ, γηα ην 

ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζεκαληηθνί αξηζκνδείθηεο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεηθηψλ απηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηήο.
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ABSTRACT 

 

          This thesis studies and analyzes the company of Motor Oil, a company 

founded in 1970. During its operation years Motor Oil managed to become one of the 

strongest companies in its industry while in the meanwhile settled itself firmly in the 

Athens Stock Exchange. 

          The main purpose of the thesis is to attempt to value the company as well as the 

price of its share. The method used for the valuation is that of cash flow discounting. 

In addition, significant indicators are used for the purpose of determining the real 

position or efficiency of the company. 

          Financial data that derived from the company’s financial statements, will be 

used for the appliance of the indicators mentioned above.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Δηζαγωγή 

 

          Ζ Μφηνξ Όηι Διιάο (ΜΟΔ) είλαη κηα εηαηξία πεηξειαηνεηδψλ κε έδξα ην 

Μαξνχζη. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηχιηζεο θαη εκπνξίαο αξγνχ 

πεηξειαίνπ, θαη ζήκεξα έρεη εμειηρζεί ζε βαζηθφ πξσηαγσληζηή ηνπ θιάδνπ ζηελ 

αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηα Βαιθάληα. 

          Έρνληαο σο ζθνπφ ηελ παξνχζα εξγαζία λα πξνβψ ζηελ απνηίκεζε ηεο Μφηνξ 

Όηι, ζα εμάγσ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αλ ε εηαηξία είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε. 

          Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εηαηξία, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχκε 

λα πξνρσξήζνπκε ζηε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, κέζσ απηήο, 

κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε αλάιπζε SWOT, θαηά ηελ νπνία κειεηψληαη ηα δπλαηά 

θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο εηαηξίαο φπσο επίζεο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ 

ππάξρνπλ. Έηζη ε εηαηξία, αθνχ έρεη δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ επίηεπμε 

απηψλ.  

 

1.2 Μεζνδνινγία 

 

          Γηα λα γίλεη ζσζηή απνηίκεζε ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

          ην 2
ν
 θεθάιαην βιέπνπκε γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο φπσο επίζεο θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δπηπιένλ,  παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο 

κέζνδνη απνηίκεζεο θαζψο θαη νη ιφγνη πνπ απηή πξαγκαηνπνηείηαη. Σέινο, ζα δνχκε 

θαη δηάθνξνπο κχζνπο ζρεηηθά κε απηή.  ηε ζπλέρεηα ζην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ. Γίλεηαη έηζη ε επθαηξία λα γλσξίζνπκε εηο βάζνο ηελ 

εηαηξία θαζψο επίζεο λα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζε απηή. Έπεηηα, ην 4
ν
 

θεθάιαην είλαη ε ζηξαηεγηθή αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα δνχκε πνηα είλαη ε ζέζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν ζε ζρέζε κε αληαγσληζηηθέο εηαηξίεο, ηα 
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δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ 

ππάξρνπλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο SWOT. Δπηπιένλ, ζα εθαξκνζηεί θαη ε αλάιπζε 

PEST. ην 5
ν
 θεθάιαην γίλεηαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ βάζε 

αξηζκνδεηθηψλ, ελψ ζην 6
ν
 θεθάιαην γίλεηαη απνηίκεζε κε ηελ κέζνδν 

πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Σέινο, ζην 7
ν
 θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, δειαδή κηα πεξίιεςε φιεο ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ  

 

2.1 Η αμία ηεο επηρείξεζεο 

 

          Με ηνλ φξν αμία ηεο επηρείξεζεο ελλννχκε ην ζχλνιν ηεο αμίαο φιεο ηεο 

επηρείξεζεο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο γηα θέξδε, ηακηαθέο ξνέο, θ.ν.θ. θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο κειινληηθέο απνδφζεηο 

(Λαδαξίδεο, 2005). Κάζε επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν λα κεγηζηνπνηεί ηελ αγνξαία αμία 

ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θέξδε ηεο. Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Damodaran, είλαη νη εμήο: 

1) Ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία 

2) Πξνβιεπφκελνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

3) Υξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζε ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο 

4) Κφζηνο θεθαιαίσλ 

 

2.1.1 Βαζηθνί εμωηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηεο   

         επηρείξεζεο 

 

          Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αμία κηαο 

επηρείξεζεο είλαη (Λαδαξίδεο, 2005): 

1) Ο πιεζσξηζκφο 

2) Ζ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηεο κεηνρήο ηεο επηρείξεζεο  

3) Σα επηηφθηα 

          Ο πιεζσξηζκφο θαη ηα επηηφθηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο, παξφια απηά πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Έλα θνηλφ ζηνηρείν θαη ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ 

είλαη φηη ζπλδένληαη άκεζα θαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζρεκαηίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 
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          Οη παξάγνληεο απηνί είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηελ θεθαιαηαγνξά. Ζ απνηίκεζε είλαη θαζεκεξηλή θαη ε 

επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ άκεζε (κία αλαθνίλσζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ ή 

ηνπ πιεζσξηζκνχ γηα παξάδεηγκα, ζα επηθέξεη κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη 

ζπλεπψο ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο). 

 

2.1.2 Πνηνπο ελδηαθέξεη ε αμία ηεο επηρείξεζεο 

 

          Ζ αμία ηεο επηρείξεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηφζν 

επηρεηξεκαηηθψλ φζν θαη νηθνλνκηθψλ, θαη ππάξρεη πιήζνο πξνζψπσλ ή νκάδσλ 

πξνζψπσλ ηα νπνία ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο, θαζέλα βέβαηα γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα πξφζσπα ηα νπνία 

ελδηαθέξεη ε αμία ηεο επηρείξεζεο (Λαδαξίδεο, 2005): 

 

Πίνακαρ 2.1: Ππόζωπα και ομάδερ πποζώπων πος ηοςρ ενδιαθέπει η αξία ηηρ εηαιπίαρ
1
 

          Πξφζσπν, νκάδα πξνζψπσλ                        Απφθαζε 

Δπηρεηξεκαηίαο Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ πνξεία 

ηεο εηαηξίαο ηνπ θαη κε βάζε απηή λα ιάβεη 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ή 

φρη, γηα ηνλ δαλεηζκφ ηεο, θιπ. 

Γαλεηζηέο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ θαη ησλ άιισλ 

φξσλ δαλεηζκψλ 

Πειάηεο Πηζηνπνίεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ 

ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ή 

πξντφλησλ 

Πξνκεζεπηέο Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο πίζησζεο 

ηειέρε ηεο εηαηξίαο - Γηεπζπληέο Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ ησλ κηζζψλ – 

bonus, ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, θιπ. 

Δξγαδόκελνη Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ αχμεζεο ησλ 

κηζζψλ, επηδνκάησλ θιπ. 

Μέηνρνη Δπέλδπζε ή φρη ζηελ εηαηξία 

Λνγηζηέο – Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε Οη ινγηζηέο ζα πξέπεη  λα γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαδηακνξθψλνπλ ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο 

                                                      
1 Λαζαρίδης Θ. (2005): Αποηίμηζη Επιτειρήζεων: Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακηική 
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ηεο εηαηξίαο γηα λα απμήζνπλ ηελ αμία ηεο  

Δζωηεξηθνί Διεγθηέο Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο 

θαη κέηξσλ αμηνιφγεζεο ηνπο 

Δμωηεξηθνί Διεγθηέο Σαπηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ ζηφρσλ. Πξνζηαζία ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ, θ.α. 

Δθνξία Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ηεο 

αμίαο εθθαζάξηζεο 

Δπξύηεξε θνηλωλία Πξνζδηνξηζκφο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο 

επηρείξεζεο, αχμεζε ηνπ πινχηνπ 

 

          Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ε αμία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακνξθψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο έλαληη ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Δληνχηνηο, δελ κεηξνχλ φινη ηα ίδηα πξάγκαηα νχηε έρνπλ ηελ 

ίδηα αληίιεςε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. 

          Απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζέζεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

πξνζψπσλ ή ζπκθεξφλησλ, επνκέλσο θάζε κία απφ απηέο έρεη ηα δηθά ηεο θξηηήξηα 

αμίαο. Έηζη, άιινη αξθνχληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε, άιινη ζηελ θαηακέηξεζε ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, άιινη απαηηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ θεξδψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη άιινπο ηνπο 

ελδηαθέξνπλ κφλν ηα νξγαληθά θέξδε, θνθ. 

           

2.2 Απνηίκεζε θαη ιόγνη απνηίκεζεο 

 

          Με ηνλ φξν απνηίκεζε ελλννχκε ηελ πξάμε ή ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο αμίαο κίαο επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηνο ηεο. Με ηελ απνηίκεζε κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηνπζίαο ζε λνκηζκαηηθέο 

κνλάδεο θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα λα 

θάλεη θαλείο απνηίκεζε, νη ζεκαληηθφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ 

(Λαδαξίδεο, 2005): 

 Αθφκε θαη εάλ ππνζέζνπκε φηη ηζρχεη ε πεπνίζεζε φηη νη αγνξέο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο γηα ηηο 

ηδησηηθέο κε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνζδηνξηζζεί ε αμία κηαο επηρείξεζεο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλαο επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα πνπιήζεη ηελ επηρείξεζε 

ηνπ (εμαγνξέο – ζπγρσλεχζεηο) ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ αμία εμφδνπ 

ηνπ απφ απηή κέζσ κίαο έγθπξεο δηαδηθαζίαο γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ην ηκήκα 
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ηεο πψιεζεο δελ είλαη κηθξφηεξν απφ ην επηζπκεηφ. Δπηπιένλ, κφλν εάλ 

γλσξίδεη επαθξηβψο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ηνπ ζα κπνξέζεη λα ραξάμεη 

ζηξαηεγηθή δηαπξαγκάηεπζεο. 

 Γηα λα γίλεη επθνιφηεξνο ν επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο. 

 Γηα λα πξνζδηνξηζζνχλ νη ακνηβέο ησλ κειψλ ησλ Γ.., ησλ αλψηαησλ 

ζηειερψλ, θιπ. πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Γηα ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίνπ. 

 

2.3 Βαζηθέο κέζνδνη απνηίκεζεο 

 

          Τπάξρεη κηα πιεζψξα ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο, σζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη είλαη νη εμήο (Λαδαξίδεο, 2005): 

 Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο 

 Οη κέζνδνη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Ζ κέζνδνο ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ νξγαληθψλ θεξδψλ 

 Ζ κέζνδνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο πξνζαπμεκέλεο κε ηελ 

θεθαιαηνπνηεκέλε ππεξπξφζνδν ησλ ηειεπηαίσλ ή ησλ επφκελσλ 5 εηψλ 

 Ζ κέζνδνο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο 

 Ζ κέζνδνο ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη ρξήζεο 

δεηθηψλ θεθαιαηαγνξάο 

 Ζ κέζνδνο ησλ ζπγθξηηηθψλ ζπλαιιαγψλ 

 Ζ κέζνδνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο  

 Ζ κέζνδνο option pricing model 

           

          Αλάινγα κε ηηο ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ δεθηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

πξνεηνηκαζίαο εθηέιεζεο ηεο κεζφδνπ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ, θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

ηνπνζέηεζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, θάζε κέζνδνο έρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλαληη ησλ άιισλ. 

 

2.4 Καηαιιειόηεηα ηωλ κεζόδωλ απνηίκεζεο 

 

          ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κέζνδνη απνηίκεζεο θαη νη 

πεξηπηψζεηο πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε ε ρξήζε ηνπο ελψ ζηνλ επφκελν εκθαλίδεηαη ε 
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βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ θάζε κία κέζνδν ρσξηζηά. Οη ραξαθηεξηδφκελεο σο θχξηεο 

κέζνδνη απνηίκεζεο ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ, θάησ απφ πξνυπνζέζεηο, λα 

απνδψζνπλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Οη δεπηεξεχνπζεο 

κέζνδνη, εμαηηίαο θπξίσο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παξαδνρψλ θαη ησλ ππνζέζεσλ 

πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο γηα λα θξηζνχλ φηη είλαη αμηφπηζηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα επαιεζεχζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θχξησλ κεζφδσλ. ε θάζε πεξίπησζε, θξίλεηαη φηη ε ρξήζε 

ηνπιάρηζηνλ δχν κεζφδσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαγσγή ελφο αζθαινχο 

ζπκπεξάζκαηνο (Λαδαξίδεο, 2005). 

 

Πίνακαρ 2.2: Καηαλληλόηηηα μεθόδων αποηίμηζηρ ανάλογα με ηην πεπίπηωζη
2
 

Α/Α                         Μέζνδνο                  Πεξίπησζε 

  1 Καζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο  Γηαθνπή εξγαζηψλ - 

ιεηηνπξγίαο 

 Πξαγκαηνπνίεζε κηθξψλ 

θεξδψλ ή δεκηψλ 

  2 Σακεηαθψλ ξνψλ  Απμεκέλα ή απμαλφκελα 

θέξδε 

  3 Κεθαιαηνπνηεκέλσλ νξγαληθψλ θεξδψλ  ηαζεξά δηαρξνληθά θέξδε 

  4 Τπεξπξφζνδν ησλ ηειεπηαίσλ ή ησλ επφκελσλ 

5 εηψλ 

 Κεξδνθνξία ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία 

 Δπηρεηξήζεηο κε κεγάιε 

θαζαξή πεξηνπζηαθή ζέζε 

  5 Υξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ή TRS  Όηαλ ε εηαηξία είλαη 

εηζεγκέλε θαη δελ 

παξνπζηάδνληαη εμαηξεηηθά 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηελ 

ηηκή ηεο θαη επνκέλσο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε 

αγνξά έρεη πξνεμνθιήζεη 

φια ηα γεγνλφηα, δεδνκέλα, 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο 

πνπ πξφθεηηαη ή επεξεάδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο 

  6 πγθξηηηθήο αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ 

θαη ρξήζεο δεηθηψλ θεθαιαηαγνξάο 

 Τπάξρνπλ νκνεηδήο 

επηρεηξήζεηο θαη επάξθεηα 

                                                      
2 Λαζαρίδης Θ. (2005): Αποηίμηζη Επιτειρήζεων: Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακηική 
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ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχγθξηζε 

  7 πγθξηηηθψλ ζπλαιιαγψλ  Οκνεηδήο θαη άκεζα 

ζπγθξίζηκεο επηρεηξήζεηο 

  8 Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  Κεξδνθνξία ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία 

  9 Πξνεμφθιεζεο κεξηζκάησλ, P/E, TRS  Όηαλ ε επηρείξεζε παξάγεη 

θαη δηαλέκεη ζηαζεξά ή 

απμαλφκελα κεξίζκαηα 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

(κεξίζκαηα) 

 Όηαλ ε επηρείξεζε είλαη 

εηζεγκέλε θαη παξάγεη 

ζηαζεξέο ππεξαμίεο ζηελ 

θεθαιαηαγνξά (P/E, TRS) 

 10 Ζ κέζνδνο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο  Μεηνρέο κε εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ 

 

 

Πίνακαρ 2.3: Βαπύηηηα μεθόδων αποηίμηζηρ
3
 

Α/Α Μέζνδνο            Βαξχηεηα 

  1 Καζαξήο πεξηνπζηαθήο ζέζεο Κχξηα 

  2  Πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ Κχξηα 

  3 Τπεξπξφζνδνη ησλ ηειεπηαίσλ ή ησλ επφκελσλ 5 

εηψλ 

Κχξηα 

  4 Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Κχξηα 

  5 Κεθαιαηνπνηεκέλσλ νξγαληθψλ θεξδψλ Γεπηεξεχνπζα 

  6 πγθξηηηθήο αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη 

ρξήζεο δεηθηψλ θεθαιαηαγνξάο 

Γεπηεξεχνπζα 

  7  Υξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο, Πξνεμφθιεζεο 

κεξηζκάησλ, P/E, TRS, επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο 

Γεπηεξεχνπζα 

  8 πγθξηηηθψλ ζπλαιιαγψλ Γεπηεξεχνπζα 

 

                                                      
3 Λαζαρίδης Θ. (2005): Αποηίμηζη Επιτειρήζεων: Θεωρία – Μεθοδολογία - Πρακηική 



 

17 
 

2.5 Μύζνη ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε 

 

          χκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζεσξεηηθνχο θαη πξαθηηθνχο ηεο 

απνηίκεζεο, Aswath Damodaran, έρνπλ εληνπηζηεί 12 κχζνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο απνηίκεζεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1
νο 

Μύζνο: Ζ απνηίκεζε είλαη κία επηζηήκε πνπ <<παξάγεη>> αθξηβή απνηειέζκαηα 

θαη δίλεη ζπγθεθξηκέλεο θαη αθξηβείο απαληήζεηο. 

2
νο 

Μύζνο: Ζ απνηίκεζε είλαη πνιχπινθε θαη ππάξρνπλ εθαηνληάδεο κνληέια 

δηαζέζηκα. 

3
νο

 Μύζνο: Γελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ιίγα ρξφληα 

θαη παξνπζηάδνπλ δεκίεο. 

4
νο

 Μύζνο: Μχζνη γηα ην θφζηνο θεθαιαίνπ: Σα θξαηηθά αμηφγξαθα δελ εκπεξηέρνπλ 

θηλδχλνπο, ηα Beta ππνινγίδνληαη κε παιηλδξφκεζε θαη ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ζρεηηθή αθξίβεηα. 

5
νο

 Μύζνο: Σν επηηφθην δαλεηζκνχ είλαη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 

6
νο

 Μύζνο: Ζ ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ δεηθηψλ θαη κεγεζψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αμίαο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή ηνπ θφζηνπο ησλ δαλείσλ ζεσξείηαη ζπληεξεηηθή. 

7
νο

 Μύζνο: Οη ινγηζηέο μέξνπλ λα ππνινγίδνπλ ηα θέξδε. 

8
νο

 Μύζνο: Οη θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ εκθαλίδνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ. 

9
νο

 Μύζνο: Σν θεθάιαην θίλεζεο είλαη ίζν κε ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ κείνλ ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. 

10
νο

 Μύζνο: Οη πξνζδνθψκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζηελ απνηίκεζε ζεσξνχληαη 

εμσγελείο κεηαβιεηέο. 

11
νο

 Μύζνο: Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο απνηίκεζεο είλαη ε πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ. 

12
νο

 Μύζνο: Μία θαιά ηεθκεξησκέλε απνηίκεζε ηεο αμίαο κηαο εηαηξίαο, ηζρχεη επ΄ 

αφξηζην. 
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2.6 Μέζνδνη ηεο Πξνεμόθιεζεο ηωλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

          Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο – κειεηεηέο θαη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηακεηαθέο ξνέο σο ην θχξην εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

2.6.1 Παξαδνρέο 

 

            Οη κέζνδνη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηεξίδνληαη ζηηο εμήο παξαδνρέο 

(Λαδαξίδεο, 2005): 

 Δπηρείξεζε δελ είλαη κφλν ηα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, αιιά θαη νη άιινη 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιάβεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηηο επθαηξίεο, ηελ δπλακηθφηεηα, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηέινο ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Ζ επηρείξεζε αμίδεη φζν αμίδνπλ νη πξνεμνθιεκέλεο θαζαξέο ηακεηαθέο ξνέο 

(πιενλάζκαηα). 

 Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

πνηνηηθά πιεξνθνξίεο (ηδηαίηεξα αλ ππάξρεη κεγάιε ρξνλνζεηξά) απφ φηη 

ππφινηπεο. Ηδηαίηεξα γηα ηνλ κέηνρν, ε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 

απνθαιππηηθή (γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο δηνίθεζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

βεβαηφηεηαο φηη ζα έρεη εηζφδεκα (κεξίζκαηα) απφ ηελ εηαηξία, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε φηη ε αμία ηεο επηρείξεζεο ζα απμάλεη θαη ζην κέιινλ, θνθ.). 

 Δίλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ή ζπλδπαζκψλ 

ζπληειεζηψλ πξνεμφθιεζεο. 

 Δίλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε ηελ πξνβνιή θαη εθηίκεζε 

ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζην κέιινλ, κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη θαιά νξηζκέλεο ππνζέζεηο. 

 

2.6.2 Χθέιεηεο από ηελ ρξήζε ηωλ θαηαζηάζεωλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

θαη ιόγνη πηνζέηεζεο ηνπο ωο κέζν απνηίκεζεο 

 

          Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ δελ ηνπο απαζρνιεί, νχηε ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, νχηε ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί, νχηε εάλ ε 

επηρείξεζε έρεη πνιιά ή ιίγα πιηθά θαη άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νχηε εάλ ε 

θαζαξή πεξηνπζηαθή ζέζε είλαη κεγάιε ή κηθξή, νχηε ε ππεξπξφζνδνο ή 
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ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο. Σν κφλν πνπ ηνπο απαζρνιεί είλαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα <<παξάγεη>> ρξήκαηα. Ο παξάγνληαο απηφο ζεσξείηαη φηη είλαη ν 

θξηζηκφηεξνο γηα ηελ απνθνπή κεξίζκαηνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμίαο ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά είλαη θαη έλαο θαιφο θνηλφο παξαλνκαζηήο ζχγθξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο (Λαδαξίδεο, 2005). 

          Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ απνθαιχπηνπλ εάλ (Λαδαξίδεο, 2005): 

 Οη ζπλνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (επελδπηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο) δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ή φρη ηακεηαθή 

ξνή. 

 Οη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεκηνπξγνχλ ζεηηθή ή φρη ηακεηαθή ξνή. 

 Σνλ ηξφπν αλεχξεζεο (πεγή) ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ δαπαλψλ ηεο (δαλεηζκφο, ίδηα θεθάιαηα, έθδνζε ηίηισλ, θ.α.). 

 Σηο ρξήζεηο ησλ θεθαιαίσλ 

           Ζ απμεκέλε δήηεζε γηα ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην εμσηεξηθφ 

(θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ην αγγινζαμνληθφ 

κνληέιν δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ) πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη 

κέζσ ησλ θαηαζηάζεσλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα (Λαδαξίδεο, 2005): 

 Ρεπζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο 

 Πιεξψλεη ηα κεξίζκαηα 

 Υξεκαηνδνηεί λέεο επελδχζεηο πνπ παξάγνπλ επηπξφζζεηεο ηακεηαθέο ξνέο 

θαη θέξδε 

 Δμππεξεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

 πλερίδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο 

          Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη φηη κπνξνχλ λα 

απνθαιχςνπλ ηελ ξνή ησλ κεηξεηψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη 

νη ηακεηαθέο ξνέο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ζπγθξηηηθφ εξγαιείν κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Αθφκε κε βάζε 

ηηο ηακεηαθέο ξνέο κπνξεί ν ρξήζηεο λα εξκελεχζεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο, λα πξνζδηνξίζεη ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο θαη ηέινο ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο θαη ηεο αγνξάο. 

          Ζ αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ κειέηεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλαδεηθλχεη 

θαη ηελ αμία ηνπο σο κέζνπ ηφζν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο, φζν θαη γηα ηνπο 

εμσηεξηθνχο. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ <<δεκηνπξγίαο>> ησλ κεηξεηψλ ή ησλ 

ηζνδχλακσλ ηνπο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο κπνξεί ν κειεηεηήο ηεο 
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επηρείξεζεο λα πξνζδηνξίζεη κε ζρεηηθή αθξίβεηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηελ 

εηαηξία ζηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα 

αμηνινγεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή θεξδψλ θαη ηέινο, κε ηε 

ζεηξά ηνπο, λα πξνζδηνξηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ άιισλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ δελ κπνξνχλ λα απεηθνληζζνχλ ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο (αλζξψπηλν δπλακηθφ – επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηξφπνο νξγάλσζεο, θιπ.) 

(Λαδαξίδεο, 2005). 

 

2.6.3 Πιενλεθηήκαηα – Μεηνλεθηήκαηα 

 

Πιενλεθηήκαηα 

 ηνλ ππξήλα ηεο κεζφδνπ απηήο βξίζθεηαη ε πεγή δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο. 

 Ζ ινγηζηηθή θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζηνλ αλαγλψζηε, εάλ δηαζέηεη κηα ζρεηηθά κεγάιε ρξνλνζεηξά, απφ φηη νη 

ζηαηηθέο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Δίλαη δπλαηή ε πξνβνιή ζην κέιινλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 <<Καηαγξάθεη>> ηελ δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 <<Καηαγξάθεη>> ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηεζεί παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ θαη ηελ 

βαζηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη δπλαηφλ λα δψζεη έλα αξθεηά 

αμηφπηζην απνηέιεζκα. 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε είλαη αξθεηά κεγάινο. 

 Απαηηείηαη ε γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. 

 Ζ ζχληαμε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε 

αξθεηψλ παξαδνρψλ θαη ππνζέζεσλ (ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ή/θαη κεξνιεςίαο), ζπλεπψο κπνξεί εχθνια λα 

ακθηζβεηεζεί ην απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ, εάλ δελ εθαξκνζζνχλ νη βαζηθέο 

ινγηζηηθέο αξρέο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη πνιιέο. 

 Ζ κέζνδνο είλαη ζρεηηθά πνιχπινθε θαη απαηηεί κεγάιν ζηάδην 

πξνεηνηκαζίαο. 

 Θα πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη απφ ζρεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε 

(αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αξηζκνδείθηεο). 
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 Δίλαη πηζαλφ ε επηρείξεζε λα επεξεάζεη άκεζα ηα ηακεηαθά πιενλάζκαηα 

κεηψλνληαο δξαζηηθά ηηο επελδπηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

δπλαηφηεηα απηή πνπ δίλεηαη ζηελ επηρείξεζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο, φζν θαη ηεο θαζαξάο 

παξνχζαο αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (Λαδαξίδεο, 2005). 

 

2.7 Πξνζδηνξηζκόο ηωλ ειεύζεξωλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

          Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο (FCFF) είλαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο 

κεηά απφ ηελ θαηαβνιή ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζε 

θεθάιαην θίλεζεο θαη πάγηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ γίλεη. Οη FCFF είλαη νη ηακεηαθέο 

ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ ηηο θεθαιαηαθέο δαπάλεο. Οη 

πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνηλνχο κεηφρνπο, ηνπο 

θαηφρνπο νκνιφγσλ θαη ηνπο πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

FCFF κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο απφ ηνπο αλαιπηέο 

αλάινγα κε ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο (Stowe, 2007). 

          Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (FCFE) είλαη νη ηακεηαθέο 

ξνέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο εηαηξίαο κεηά απφ ηελ 

θαηαβνιή φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ησλ ηφθσλ, ησλ θχξησλ πιεξσκψλ θαη 

ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα θεθάιαην θίλεζεο θαη πάγηα 

θεθάιαηα. Οη FCFE είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο κείνλ 

ηηο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο κείνλ ηηο πιεξσκέο ζηνπο (θαη ζπλ ηηο εηζπξάμεηο απφ) 

δαλεηζηέο (CFA Institute, 2010). 

          Ζ απνηίκεζε βάζεη ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη  πην δχζθνιε απφ φηη 

βάζεη κεξηζκάησλ, επεηδή ν αλαιπηήο πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο κε εθείλεο απφ ηηο επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καζψο νη FCFF είλαη νη κεηά θφξσλ ηακεηαθέο ξνέο 

πξνο φινπο ηνπο επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο, ε αμία ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη απφ 

ηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFF κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ (WACC). Ζ 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε ζπλέρεηα πξνθχπηεη κε αθαίξεζε ηεο αμίαο ηνπ ρξένπο 

απφ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κπνξεί λα πξνθχςεη 

άκεζα απφ ηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFE κε ην θαηάιιειν απαηηνχκελν πνζνζηφ 
απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (CFA Institute, 2010). 

          Αλάινγα κε ηελ εηαηξία πξνο απνηίκεζε, έλαο αλαιπηήο επηιέγεη αλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο FCFF ή ηηο FCFE. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θεθαιαηαθή δηάξζξσζε 

ηεο εηαηξίαο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, ην κνληέιν ησλ FCFE είλαη πην άκεζν θαη απιφ 

ζηε ρξήζε απφ φηη είλαη απηφ ησλ FCFF, ελψ ζε πεξίπησζε κίαο κνριεπκέλεο 
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εηαηξίαο κε αξλεηηθέο FCFE, ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ησλ FCFF κπνξεί λα είλαη 

επθνιφηεξε (CFA Institute, 2010). 

 

2.7.1 Παξνύζα Αμία ειεύζεξωλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

          χκθσλα κε ην CFA Institute, 2010 ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηελ απνηίκεζε, νη νπνίεο είλαη ε FCFF θαη ε  

FCFE. ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, ε αμία ηεο κεηνρήο ηζνχηαη κε ηελ παξνχζα αμία ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ην ρξφλν 1 εψο ην άπεηξν, 

πξνεμνθιεκέλσλ κε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έρνπκε: 

1
ε
 πεξίπησζε: Παξνχζα Αμία ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο 

          Ζ πξνζέγγηζε απνηίκεζεο FCFF εθηηκά ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο σο ηελ 

παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο 

εηαηξίαο (FCFF), πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν θφζηνο θεθαιαίνπ 

(WACC).  

Αμία ηεο επηρείξεζεο =  
𝐅𝐂𝐅𝐅𝐭

 𝟏+𝐖𝐀𝐂𝐂 𝐭
∞
𝐭=𝟏  

          Δπεηδή ε FCFF είλαη ε ηακεηαθή ξνή γηα φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην WACC ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFF πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή 
αμία φισλ ησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. Ζ αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ε αμία ηεο 

εηαηξίαο κείνλ ηελ αμία αγνξάο ηνπ ρξένπο ηεο: 

 

Καζαξή Αμία = Αμία Δηαηξίαο – Αγνξαία Αμία Υξένπο 

 

          Γηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ παίξλνπκε ηελ ηηκή αλά κεηνρή. 

          Σν θφζηνο θεθαιαίνπ είλαη ε απαηηνχκελε απφδνζε πνπ νη επελδπηέο ζα πξέπεη 

λα απαηηήζνπλ γηα κία ξνή ζε κεηξεηά φπσο εθείλεο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εηαηξία ε 

νπνία αλαιχεηαη. Σν WACC εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν απηψλ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Σν WACC είλαη ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ κεηά θφξσλ απαηηνχκελσλ 

πνζνζηψλ απφδνζεο γηα ην ρξένο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα, φπνπ νη ζηαζκίζεηο είλαη νη 

αλαινγίεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο αγνξάο ηεο επηρείξεζεο απφ θάζε πεγή, ην ρξένο θαη 

ηα ίδηα θεθάιαηα. Ο ηχπνο γηα ην WACC είλαη: 
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Μέζν ηαζκηθό Κόζηνο Κεθαιαίνπ (WACC) = rd * (1 -  Tc) * 
𝑫

𝑪
 + re * 

𝑬

𝑪
 

 

Όπνπ: 

       rd= Σν θφζηνο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ ή ην θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ εηαηξία 

       re= Σν θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

         Tc= Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

         D= Ο δαλεηζκφο/ρξένο 

          Δ= Σα ίδηα θεθάιαηα 

          C= Σν ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ 

 

2
ε
 πεξίπησζε: Παξνχζα Αμία ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

          Ζ πξνζέγγηζε απνηίκεζεο FCFE εθηηκά ηελ αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξίαο σο ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ FCFE πξνεμνθιεκέλσλ κε ην 

απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Υαηδεπιήο, 2005). 

Αμία ηεο επηρείξεζεο =  
𝐅𝐂𝐅𝐅𝐭

 𝟏+𝐫 𝐭
∞
𝐭=𝟏  

          Δπεηδή ε  FCFE είλαη ε ηακεηαθή ξνή πνπ απνκέλεη γηα ηνπο κεηφρνπο κεηά ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ άιισλ απαηηήζεσλ, πξνεμνθιψληαο ηελ κε ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πξνθχπηεη ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξίαο. 

          Γηαηξψληαο ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ παίξλνπκε ηελ αμία αλά κεηνρή. 

 

2.7.2 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE ελόο ζηαδίνπ 

           

          χκθσλα κε ην CFA Institute, 2010 ζηε κέζνδν πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ην κνληέιν Gordon (ζηαζεξήο αλάπηπμεο) θάλεη ηελ ππφζεζε φηη νη ειεχζεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο απμάλνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ πνπ νδεγεί ζε κνληέια FCFF θαη  

FCFE ελφο ζηαδίνπ (ζηαζεξήο αλάπηπμεο). Γηα θάζε κνληέιν έρνπκε: 

Μνληέιν FCFF ελφο ζηαδίνπ 
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          Αο ππνζέζνπκε φηη ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ g, επνκέλσο ε FCFF 

ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζα είλαη ίζε κε ηελ FCFF ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

πνιιαπιαζηαδφκελε επί (1 + g), δειαδή:  

FCFFt =  FCFFt-1 * (1 + g) 

          Αλ ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηφηε: 

Αμία ηεο επηρείξεζεο = 
𝐅𝐂𝐅𝐅𝟏

𝐖𝐀𝐂𝐂−𝐠
=

𝐅𝐂𝐅𝐅𝟎∗ 𝟏+𝐠 

𝐖𝐀𝐂𝐂−𝐠
 

          Αθαηξψληαο ηελ αγνξαία αμία ηνπ ρξένπο απφ ηελ αμία ηεο εηαηξίαο, πξνθχπηεη 

ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

Μνληέιν FCFΔ ελφο ζηαδίνπ 

          Αο ππνζέζνπκε φηη ε FCFΔ απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ g,  επνκέλσο ε FCFΔ 

ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ζα είλαη ίζε κε ηελ FCFΔ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, 

πνιιαπιαζηαδφκελε επί (1 + g), δειαδή:  

FCFΔt =  FCFΔt-1 * (1 + g) 

          Αλ ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ηφηε: 

Αμία κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ = 
𝐅𝐂𝐅𝐄𝟏

𝐫𝐞−𝐠
=

𝐅𝐂𝐅𝐄𝟎∗(𝟏+𝐠)

𝐫𝐞−𝐠
 

          Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ην re, δειαδή ην απαηηνχκελν πνζνζηφ 

απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 

FCFF θαη ησλ FCFΔ ζπρλά δελ είλαη ν ίδηνο. 

 

2.7.3 Μνληέιν αλάπηπμεο FCFF θαη FCFE δύν ζηαδίωλ 

 

          Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ ζηαδίσλ γηα ηελ απνηίκεζε 

κε ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. χκθσλα κε ην CFA Institute, 

2010 ζηα κνληέια απνηίκεζεο δχν ζηαδίσλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δεχηεξν ζηάδην 

είλαη έλαο καθξνπξφζεζκνο ξπζκφο αλάπηπμεο. Γηα κία βηνκεραλία πνπ βξίζθεηαη ζε 

χθεζε, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δεχηεξν ζηάδην ζα είλαη ειαθξψο θάησ απφ ηνλ 

ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, γηα κηα βηνκεραλία ε νπνία πξνβιέπεηαη λα 

αλαπηπρζεί ζην κέιινλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία, ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ζην δεχηεξν ζηάδην ζα είλαη ειαθξψο πάλσ απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

ΑΔΠ. 
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          Οη δχν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο εθδνρέο ησλ κνληέισλ απνηίκεζεο 

FCFF θαη FCFΔ δχν ζηαδίσλ δηαθξίλνληαη απφ ηε κνξθή ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ζην 

ζηάδην 1. ηε κία εθδνρή ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη ζηαζεξφο ζην ζηάδην 1 θαη 

κεηψλεηαη κε έλα καθξνπξφζεζκν ζηαζεξφ ξπζκφ ζην ζηάδην 2. ηελ άιιε εθδνρή ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο κεηψλεηαη ζην ζηάδην 1 θζάλνληαο ζε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ ζηελ 

αξρή ηνπ ζηαδίνπ 2. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Η ΔΣΑΙΡΙΑ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 

 

3.1 Πεξηγξαθή ηεο εηαηξίαο 

 

          Ζ Μφηνξ Όηι Διιάο (ΜΟΔ) είλαη κηα εηαηξία κε εγεηηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηχιηζεο πεηξειαίνπ, πξνκεζεχνληαο ηηο αγνξέο πνπ εμππεξεηεί κε έλα επξχ θάζκα 

αμηφπηζησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ. Ζ εηαηξία έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ απφ ηνπο 

θχξηνπο ζηπινβάηεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ελψ παξάιιεια δηαηεξεί θαη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ 

ΜΟΔ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

Γεληθφ Γείθηε (ATHEX COMPOSITE INDEX), ζην δείθηε Τςειήο 

θεθαιαηνπνίεζεο (FTSE/ATHEX LARGE CAP) φπσο επίζεο θαη ζε επηκέξνπο 

θιαδηθνχο δείθηεο. 

          Σν Γηπιηζηήξην καδί κε ηηο βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο 

δηαθίλεζεο θαπζίκσλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν ακηγψο ηδησηηθφ βηνκεραληθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Διιάδνο θαη ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην επέιηθηα δηπιηζηήξηα ηεο 

Δπξψπεο. Μπνξεί λα θαηεξγάδεηαη αξγφ πεηξέιαην δηαθφξσλ ηχπσλ, παξάγνληαο έλα 

επξχ θάζκα πεηξειατθψλ πξντφλησλ, πνπ θαιχπηνπλ ηηο πην απζηεξέο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο, εμππεξεηψληαο έηζη κεγάιεο εηαηξίεο εκπνξίαο πεηξειαίνπ ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, ε ΜΟΔ είλαη ε κνλαδηθή ειιεληθή εηαηξία 

παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ιηπαληηθψλ. Σα παξαγφκελα βαζηθά θαη ηειηθά 

ιηπαληηθά είλαη εγθεθξηκέλα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (Association des Constructeur 

Europeens d’ Automobiles, American Petroleum Institute) θαη απφ ηηο Έλνπιεο 

δπλάκεηο ησλ ΖΠΑ. Σν Γηπιηζηήξην βξίζθεηαη ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο, Κνξηλζίαο, 

πεξίπνπ 70 ρικ. έμσ απφ ηελ Αζήλα. Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη νη Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο Δκπνξίαο, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθνχ & Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη 

ηξαηεγηθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ & Αλάπηπμεο, ζηεγάδνληαη ζε ζχγρξνλν 

θηίξην ζην Μαξνχζη Αηηηθήο. 

          Σν χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο ΜΟΔ είλαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα 

κε ην ISO 9001:2008 γηα ηελ παξαγσγή, εκπνξία θαη παξάδνζε θαπζίκσλ, 



 

27 
 

βηνθαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ, θεξηψλ θαη πξντφλησλ αζθάιηνπ. Σν χζηεκα 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο είλαη θαη απηφ πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ην  ISO 

14001:2004 γηα ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θαζψο επίζεο θαη ην 

ζχζηεκα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο κε ην OHSAS 18001:2007. Σν δηπιηζηήξην ηεο 

ΜΟΔ είλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα ζηελ Δπξψπε ην νπνίν έρεη πηζηνπνηεζεί θαη γηα ηα 

ηξία ζπζηήκαηα. 

          Ζ δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη θαζνιηθή. 

ηα πιαίζηα ηεο δέζκεπζεο απηήο, ην επηέκβξην ηνπ 2006 έγηλε Γηαπίζηεπζε ηνπ 

Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν  ISO 17025:2005, απφ ην Δζληθφ 

χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.). Ζ πηζηνπνίεζε ηζρχεη κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 

2018. 

          Δπηπξφζζεηα, απφ ην 2007 ε Δηαηξία πινπνηψληαο ηε δέζκεπζε ηεο γηα ζπλερή 

βειηίσζε ζηε Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο, εθδίδεη ζε εζεινληηθή βάζε ηελ εηήζηα 

Πεξηβαιινληηθή Γήισζε, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme) 1221/2009 επηθπξσκέλε απφ ηε Bureau Veritas. 

          Ζ κεγάιε επηηπρία ηεο ΜΟΔ νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πνπ απνηειεί έλα αλεθηίκεην θεθάιαην γηα ηελ εηαηξία. Μέζα απφ ζπλερή 

εθπαίδεπζε, δηαζθάιηζε πνιχ θαιψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, θαη ζεκαληηθέο παξνρέο ε 

εηαηξία πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν 

ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηηο πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10391 ). 

 

 

3.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 1970 – 1972: χζηαζε θαη έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ην νπνίν 

δηαζέηεη κνλάδα δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, δηπιηζηήξην παξαγσγήο βαζηθψλ 

ιηπαληηθψλ, πξνβιήηα κε ζηαζκφ θφξησζεο, ζηαζκνχο θφξησζεο βπηηνθφξσλ 

νρεκάησλ. 

 1975: Δπέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο θαπζίκσλ κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο κνλάδαο Αηκνζθαηξηθήο Απφζηαμεο. 

 1978: Καηαζθεπή κνλάδαο Καηαιπηηθήο Αλακφξθσζεο (πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία λάθζαο). 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10391
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 1980: Δγθαηάζηαζε Μνλάδαο Καηαιπηηθήο Ππξφιπζεο (επεμεξγαζία καδνχη 

ζε πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο). 

 1984: Καηαζθεπή κνλάδαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε αέξην θαχζηκν. Γηθαίσκα πψιεζεο ελέξγεηαο ζην 

εζληθφ δίθηπν. 

 1993:  Πηζηνπνίεζε γηα φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο θαηά 

ISO 9002. 

 1996: Αγνξά ηνπ 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο απφ ηελ Aramco Overseas 

Company BV, 100% ζπγαηξηθή ηεο Saudi Arabian Oil Company (Saudi 

Aramco). Μεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο ζε ζχγρξνλεο 

εγθαηαζηάζεηο ζην Μαξνχζη Αηηηθήο. 

 2000: Οινθιήξσζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2000. Σελ ίδηα 

ρξνληά πηζηνπνηείηαη ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο εηαηξίαο 

θαηά ISO 14001:1996. 

 2001: Δγθαηάζηαζε λένπ αεξηνζηξνβίινπ ζην ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Αλαβάζκηζε ηεο κνλάδαο θελνχ ησλ ιηπαληηθψλ. Αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε δεκφζηα εγγξαθή θαη έλαξμε 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζην Υ.Α. 

 2002: Δμαγνξά ηνπ 100% ηεο εηαηξίαο εκπνξίαο πεηξειαηνεηδψλ AVIN OIL 

Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 

 2003: Πηζηνπνίεζε Πνηφηεηαο γηα φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξίαο θαηά ISO 9001:2000. 

 2004: Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο θαηά ISO 14001:2000 κε ηζρχ κέρξη ην 2007. 

 2005: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Τδξνγνλνππξφιπζεο 

(Hydrocracker) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο <<θαζαξψλ>> θαπζίκσλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ 2009 (Auto Oil 

II). Απφθηεζε απφ ηελ Motor Oil Holdings S.A ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηείρε ε 

Aramco Overseas Company B.V ζηελ εηαηξία. 

 2006: Γηαπίζηεπζε ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO/IEC 17025:2005 

απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (Δ.Τ.Γ.) κε ηζρχ κέρξη ην επηέκβξην 

ηνπ 2010. 
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 2007: Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 

εηαηξίαο θαηά ISO 14001:2004 κε ηζρχ κέρξη ην 2010. Έθδνζε ζε εζεινληηθή 

βάζε ηεο πξψηεο εηήζηαο Πεξηβαιινληηθήο Γήισζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Δπξσπατθφ Καλνληζκφ EMAS ER 761/2006 (Eco-Management and Audit 

Scheme – EMAS) επηθπξσκέλε απφ ηε Bureau Veritas. 

 2008: πκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηε ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. – ΟΜΗΛΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ κέζσ ηεο ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ. γηα ηελ θαηαζθεπή, 

ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε θαχζηκν 

θπζηθφ αέξην πνπ ζα επξίζθεηαη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ 

ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο Κνξηλζίαο. Πηζηνπνίεζε ηνπ 

πζηήκαηνο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ (Health & Safety 

Management) θαηά ην δηεζλέο πξφηππν OHSAS 18001:2007 κε ηζρχ κέρξη ην 

2011. 

 2009: Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην λέν πξφηππν ISO 9001:2008 κε ηζρχ κέρξη ην 2012. Απφθηεζε 

πνζνζηνχ 64,06% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΄΄OFC ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ Α.Δ.΄΄ κε απνηέιεζκα ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Οκίινπ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ ζηελ OFC Α.Δ. λα απμεζεί ζε 92,06%. 

 2010: Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο Μνλάδαο Απφζηαμεο Αξγνχ (new Crude 

Distillation Unit) κε ηθαλφηεηα δηχιηζεο 60.000 βαξειηψλ αξγνχ εκεξεζίσο. 

Οινθιήξσζε ηεο εμαγνξάο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ΄΄SHELL 

HELLAS Α.Δ.΄΄ (κεηνλνκάζηεθε ζε ΄΄Coral Α.Δ.΄΄) θαη ΄΄SHELL GAS 

Α.Δ.Β.Δ. ΤΓΡΑΔΡΗΩΝ΄΄ (κεηνλνκάζηεθε ζε ΄΄Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ.΄΄). 

Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO 14001:2004 κε πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνο κέρξη ηνλ 

Ηαλνπάξην 2013 θαη ηνπ Υεκείνπ ηνπ Γηπιηζηεξίνπ θαηά ISO/IEC 17025 κε 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνο κέρξη ην επηέκβξην 2014. Έθδνζε ηεο εηήζηαο  

Πεξηβαιινληηθήο Γήισζεο ζχκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην Δπξσπατθφ 

Καλνληζκφ EMAS III 1221/2009. H ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ ηδξχεη απφ θνηλνχ κε ηε 

ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. – ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ηελ εηαηξία ΄΄Μ θαη Μ 

Α.Δ. ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ΄΄. 

 2011: Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 5νπ αεξηνζηξφβηινπ ζην 

ζπγθξφηεκα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αηκνχ ηνπ 
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Γηπιηζηεξίνπ, ηνπ νπνίνπ ε ζπλνιηθή ηζρχο δηακνξθψλεηαη ζε 85 MW (απφ 

68 MW).  Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  Τγηεηλήο θαη 

Αζθάιεηαο ζχκθσλα κε ην OHSAS 18001:2007 κε ηζρχ κέρξη ην 2014. 

Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο  

ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ. 

 2012: Δπαλαπηζηνπνίεζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 

θαηά ISO 9001:2008 κε ηζρχ κέρξη ην 2015. Έλαξμε ηεο εκπνξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο  ΚΟΡΗΝΘΟ POWER Α.Δ. 

 2013: Πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ πξνγξάκκαηνο πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο (major turnaround program) ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ηηο κνλάδεο κεηαηξνπήο ήηνη ην ζπγθξφηεκα 

Τδξνγνλνππξφιπζεο (Hydrocracker) θαη ην ζπγθξφηεκα κνλάδσλ 

θαηαιπηηθήο ππξφιπζεο (Fluid Catalytic Cracking). 

 2014: Δμαγνξά κέζσ δεκφζηαο πξφηαζεο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο εηαηξίαο CYCLON ΔΛΛΑ θαη δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ ηεο ηειεπηαίαο 

απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Αλαλέσζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 θαη OHSAS 18001:2007 κε δηάξθεηα ηζρχνο 

κέρξη ην Γεθέκβξην 2017. Αλαλέσζε ηεο δηαπίζηεπζεο ηνπ Υεκείνπ ηνπ 

Γηπιηζηεξίνπ θαηά ην πξφηππν ISO/IEC 17025 κε πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνο κέρξη 

ην επηέκβξην 2018 (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10659 ). 

 

 

3.3 Θπγαηξηθέο – πκκεηνρέο 

 

 AVIN OIL Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2002 ε AVIN OIL θαηέζηε 100% ζπγαηξηθή ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ 

βάζεη ηεο έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. Ζ AVIN OIL είλαη εηαηξία εκπνξίαο 

πεηξειαηνεηδψλ πνπ πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο θαχζηκα, ιηπαληηθά θαη άζθαιην, 

γηα φιεο ηηο ρξήζεηο (κεηαθνξέο, βηνκεραληθή θαη νηθηαθή ρξήζε). Γηαζέηεη 

παλειιαδηθφ δίθηπν 500 πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα AVIN θαη 

επηπιένλ παλειιαδηθφ δίθηπν πεξίπνπ 200 πξαηεξίσλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

CYCLON. Σν ζπλνιηθφ ηεο κεξίδην ζηελ αγνξά αλέξρεηαη ζην 12,3% πεξίπνπ, θάηη 

πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 4
ε
 ζέζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 1977 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10659
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ζηελ Αζήλα θαη έρεη σο βαζηθφ πξνκεζεπηή ηελ ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ. Σα θαχζηκα ηεο 

AVIN πιεξνχλ φιεο ηηο Δπξσπατθέο θαη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο ελψ ηα ιηπαληηθά 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο API, SAE, CCMC θαζψο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ κεγαιχηεξσλ θαηαζθεπαζηψλ απηνθηλήησλ. ηα πιαίζηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο αλάπηπμεο έρεη επηιεθηηθά ηνπνζεηεζεί ζε θιεηζηνχο 

απηνθηλεηφδξνκνπο ηεο ρψξαο. Έηζη έρεη θαηαζθεπάζεη θαη ιεηηνπξγεί ηνπο 

ηαζκνχο Δμππεξέηεζεο Απηνθηλήησλ (ΔΑ) ζηα Μέγαξα, ζηε Λεπηνθαξπά θαη 

ζηελ  Δγλαηία νδφ ζηελ ζέζε Πιάηαλνο, φπνπ εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο 

θαη αλεθνδηαζκνχ ησλ απηνθηλήησλ κε θαχζηκα, πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, 

ππεξεζίεο εζηηάζεσο φπσο επίζεο θαη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ε AVIN 

ζπκκεηέρεη θαηά 46,03% ζηελ OFC ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΤΗΜΟΤ 

Α.Δ. (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10401 ). 

 

 CORAL Α.Δ. 

ηηο 30 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 αλαθνηλψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ 

απφθηεζε απφ ηε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εκπνξίαο ηεο SHELL ζηελ 

Διιάδα κε ηελ κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ ΄΄Shell Hellas 

Α.Δ.΄΄ θαη ΄΄Shell Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ.΄΄. Αληηθείκελν ηεο ζπλαιιαγήο ήηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο SHELL ζηνλ ηνκέα ησλ πξαηεξίσλ, ησλ εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ θαπζίκσλ, ηεο αζθάιηνπ, ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθνδηαζκνχ θαη 

δηαλνκήο, ην πγξαέξην, ηα ρεκηθά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ιηπαληηθψλ ζηελ 

Διιάδα. Γηαζέηνληαο πεξίπνπ 740 πξαηήξηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ην εκπνξηθφ 

ζήκα SHELL, ε εηαηξία έρεη κεξίδην αγνξάο 22,7% ζηηο βελδίλεο θαη θαηέρεη ηελ 1
ε
 

ζέζε ζηελ Διιεληθή αγνξά. Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο είλαη ε δηαλνκή θαη εκπνξία 

κηαο επξείαο γθάκαο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, φπσο βελδίλε, πεηξέιαην θαη 

ιηπαληηθά, κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πξαηεξίσλ ηεο. Παξάιιεια νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαιχπηνπλ θαη ηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, ηα ρεκηθά θαζψο θαη ηελ λαπηηιία. Ζ ΄΄Coral 

Α.Δ.΄΄ ζπκκεηέρεη θαηά 100% ζηηο εηαηξίεο ΄΄ΔΡΜΖ Α.Δ.Μ.Δ.Δ.΄΄ θαη ΄΄ΜΤΡΣΔΑ 

Α.Δ.΄΄ νη νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη πξαηήξηα. Δπίζεο ε ΄΄Coral Α.Δ.΄΄ ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηφ 37,5% ζηελ εηαηξία δηαρείξηζεο εγθαηαζηάζεσλ πεηξειαηνεηδψλ ΄΄RAPI 

Α.Δ.΄΄ θαη κε πνζνζηφ 49% ζηελ εηαηξία εκπνξίαο αεξνπνξηθψλ θαπζίκσλ ΄΄Shell & 

MOH Aviation Fuels Α.Δ.΄΄ (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10402 ). 

 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10401
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10402
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 CORAL GAS Α.Δ.Β.Δ.Τ. 

H ΄΄Coral Gas Α.Δ.Β.Δ.Τ.΄΄ κέζσ ησλ 3 εγθαηαζηάζεσλ ηεο ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε 

θαη Ησάλληλα θαζψο θαη κηαο ζπλεξγαδφκελεο εγθαηάζηαζεο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, 

εμππεξεηεί πάλσ απφ 1.000.000 πειάηεο, πξνκεζεχνληαο ηνπο κε αμηνπηζηία θαη 

αζθάιεηα πγξαέξην α) ζε θηάιεο γηα νηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε, β) ρχκα ζε 

δεμακελέο γηα νηθηαθή, επαγγεικαηηθή θαη βηνκεραληθή θαηαλάισζε, γ) ζε θηαιίδηα 

θαη δ) ζε νρήκαηα (autogas), σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν πνπ πξνζθέξεη νηθνλνκία θαη 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο πξνκεζεχεη ηνπο πειάηεο θαη 

κε ζπζθεπέο πγξαεξίνπ γηα θηάιεο θαη θηαιίδηα 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10403 ). 

 

 OFC ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ Α.Δ. 

Ζ OFC Τπεξεζίεο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ Α.Δ. ιεηηνπξγεί ην χζηεκα 

Απνζήθεπζεο θαη Γηαλνκήο Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ 

΄΄Διεπζέξηνο Βεληδέινο΄΄. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο OFC  Α.Δ., θαηαζθεπαζκέλεο 

ζχκθσλα κε ηηο πιένλ ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, είλαη ζρεδηαζκέλεο κε γλψκνλα ηφζν 

ηελ απξφζθνπηε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία φζν θαη ηελ πιήξε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πιένλ ζχγρξνλεο παγθνζκίσο. Οη 

εγθαηαζηάζεηο θαη κέζνδνη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 

ΗΑΣΑ (International Air Transport Association), ηνλ AIA (Athens International 

Airport) θαη φινπο ηνπο δηεζλείο θαη εζληθνχο αξκφδηνπο θνξείο. Γηαηεξψληαο ην 

απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ ζην 

Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ε εηαηξία πξνζθέξεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηα 

πξνζδνθφκελα νθέιε, ελψ ηαπηφρξνλα θαηνρπξψλεη κεξίδηα αγνξάο ζηελ 

αλαπηπζζφκελε αγνξά αεξνπνξηθνχ θαπζίκνπ. Βαζηθνί κέηνρνη ηεο OFC Α.Δ. είλαη 

ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ (46,03%) θαη ε AVINOIL (46,03%) 

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10404 ). 

 

 Μ θαη Μ Α.Δ. ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ζηηο 4 Απγνχζηνπ 2010 κε έδξα ην Μαξνχζη Αηηηθήο θαη 

αληηθείκελν ηεο είλαη ε δηαλνκή θαη εκπνξία θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ κεηνρηθή ηεο 

ζχλζεζε είλαη ε εμήο: ΄΄ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ΄΄ - 50%, 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10403
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10404
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΄΄ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ (ΔΛΛΑ) Α.Δ.΄΄- 50%  

(http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10405 ). 

 

 

 ΚΟΡΙΝΘΟ POWER Α.Δ. 

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2005 κε ηε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε λα είλαη: ΄΄ΑΡΓΤΡΗΣΖ ΓΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΒΑΗΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΩΝ΄΄ 

(ζπγαηξηθή ηεο ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. - ΟΜΗΛΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ) – 65%,  

΄΄ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ (ΔΛΛΑ) Α.Δ.΄΄- 35%. Ζ εηαηξία δηαζέηεη κνλάδα παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 436,6 MW ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κε 

θαχζηκν θπζηθφ αέξην (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10406 ). 

 

 LPC Α.Δ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ απέθηεζε κέζσ Υξεκαηηζηεξίνπ ην 26,71% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο CYCLON ΔΛΛΑ. Σν Ννέκβξην ηνπ 2014 

νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο πνπ ε ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ ππέβαιιε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 θαη έηζη θαηέζηε κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο 

CYCLON ΔΛΛΑ θαη νη κεηνρέο ηεο ηειεπηαίαο δηεγξάθεζαλ απφ ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο θαπζίκσλ ηεο CYCLON 

ΔΛΛΑ (παλειιαδηθφ δίθηπν ιηαληθήο εκπνξίαο θαπζίκσλ 200 πξαηεξίσλ πεξίπνπ) 

κεηά ησλ ζπλαθψλ κε απηέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ 

AVINOIL Α.Δ. Οη δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ιηπαληηθψλ ηεο 

CYCLON ΔΛΛΑ κεηά ησλ ζπλαθψλ κε απηέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηε λενζπζηαζείζα, θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ 

(ΔΛΛΑ) Α.Δ., εηαηξία LPC Α.Δ. (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10805 ). 

 

 SHELL & MOH AVIATION  

Ζ εηαηξία ηδξχζεθε ην 2009 εθ κεηαηξνπήο απφ Δ.Π.Δ ζε Α.Δ. θαη ηελ ίδηα ρξνληά 

απνξξφθεζε ηνλ θιάδν πσιήζεσλ αεξνπνξίαο ηεο Shell Hellas Α.Δ. Αληηθείκελν ηεο 

είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ εθνδηαζκνχ αεξνζθαθψλ. Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε εμήο: ΄΄SHELL OVERSEAS HOLDINGS LIMITED΄΄ - 51%, 

΄΄CORAL Α.Δ.΄΄ - 49% (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10407 ). 

 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10405
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10406
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10805
http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10407
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 ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΓΧΓΟΤ ΚΑΤΙΜΧΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ 

Ζ εηαηξία ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεχαζε θαη ιεηηνπξγεί ηνλ Αγσγφ Μεηαθνξάο 

Αεξνπνξηθνχ Καπζίκνπ ζην λέν Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ ΄΄Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο΄΄. Δίλαη αλψλπκνο εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθηφο απφ ηε ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ (ΔΛΛΑ) (16%), ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ (34%) θαη ηα Διιεληθά 

Πεηξέιαηα (50%) (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10408 ). 

 

 

3.4 Δπελδπηηθνί Κίλδπλνη 

 

          Οη επελδπηηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξία είλαη νη παξαθάησ: 

 Μεηαβνιέο ζηελ Σηκή ηνπ Αξγνύ Πεηξειαίνπ 

Οη κεηαβνιέο ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ επεξεάδνπλ α) ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ (νπφηε πςειφηεξεο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε 

ζηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο) θαη β) ηα πεξηζψξηα δηχιηζεο. 

 Μεηαβνιέο ζηα Πεξηζώξηα Κέξδνπο Γηύιηζεο 

Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ δηχιηζεο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ 

ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ πεξηζσξίσλ δηχιηζεο. Σα πεξηζψξηα δηχιηζεο ηεο Δηαηξίαο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ θαη ησλ πξψησλ 

πιψλ. Δπνκέλσο, ε δηαζεζηκφηεηα θαη νη ηηκέο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αξγνχ θαη 

πξψησλ πιψλ, νη αηρκέο ηεο δήηεζεο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαζψο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηελ ππάξρνπζα δπλακηθφηεηα δηχιηζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Δπξψπεο επεξεάδνπλ ηα πεξηζψξηα δηχιηζεο ηεο Δηαηξίαο. 

 Μεηαβνιέο ζηα Πεξηζώξηα Κέξδνπο Δκπνξίαο 

Δθηφο απφ ηε δηχιηζε αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηε ρνλδξηθή εκπνξία πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραληθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, ε ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηελ εκπνξία πξντφλησλ πεηξειαίνπ ηα νπνία 

αγνξάδεη πξνο κεηαπψιεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. Σν πεξηζψξην θέξδνπο απφ ηελ 

εκπνξία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ρακειφηεξν απφ ην κέζν πεξηζψξην θέξδνπο 

απφ ηε δηχιηζε θαη εμαξηάηαη απφ ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ 

απηψλ δηεζλψο, ηηο ηηκέο αγνξάο, θαη ηηο ηηκέο πψιεζεο ηνπο. 

 Μεηαβνιέο ζηε πλαιιαγκαηηθή Ιζνηηκία 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10408
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Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε επξψ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Οη πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο 

Δηαηξίαο, σζηφζν, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε Γνιάξηα ΖΠΑ, λφκηζκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο ζηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

Δηαηξία πξνκεζεχεηαη αξγφ πεηξέιαην θαη ηηκνινγεί ηηο ρνλδξηθέο πσιήζεηο ησλ 

δηπιηζηεξίσλ κε βάζε ηηο δηεζλείο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε Γνιάξηα ΖΠΑ. 

Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο Δηαηξίαο (π.ρ. 

κηζζνί πξνζσπηθνχ) είλαη ζε επξψ. εκεηψλεηαη, σζηφζν, φηη πνιηηηθή ηεο 

Δηαηξίαο απνηειεί ηζνζθέιηζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε 

ζπλάιιαγκα θαη ζε επξψ, έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε επίπησζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη λα ππάξρεη κία ΄΄θπζηθή 

αληηζηάζκηζε΄΄ (natural hedging) ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Καηά ζπλέπεηα, 

ηα Καζαξά Κέξδε πξν Σφθσλ, Απνζβέζεσλ θαη Φφξσλ (θαη αθνχ έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ηα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα θαη έζνδα) ηεο Δηαηξίαο δελ επεξεάδνληαη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο επξψ / 

δνιαξίνπ. 

 Απνηίκεζε Απνζεκάηωλ 

Ζ Δηαηξία εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ κεληαίνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ηα νπνία απνηηκψληαη ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ 

θφζηνπο θηήζεο (κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο) θαη ηξέρνπζαο 

ηηκήο ξεπζηνπνίεζεο. Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ απεηθνλίδεηαη ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη επεξεάδεη ην θφζηνο πσιεζέλησλ ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. ε πεξηφδνπο κείσζεο ησλ ηηκψλ αξγνχ θαη πξντφλησλ πεηξειαηνεηδψλ, ε 

κέζνδνο απνηίκεζεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη 

πςειφηεξεο εθηηκψκελεο αμίαο πξντφληα πσινχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε 

ρακειφηεξεο αμίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ. 

Αληίζεηα ζε πεξηφδνπο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ πεηξειαηνεηδψλ ε κέζνδνο απηή 

νδεγεί ζε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ρακειφηεξεο 

εθηηκψκελεο αμίαο πξντφληα πσινχληαη θαη αληηθαζίζηαληαη κε πςειφηεξεο 

αμίαο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

κηθηνχ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο. Ζ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη ζε επξψ 

θαη επνκέλσο επεξεάδεηαη θαη απφ κεηαβνιέο ζηελ ηζνηηκία επξψ / δνιαξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο απνηειεί ε ηήξεζε φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξσλ πνζνηήησλ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ θαηά ην 
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ηέινο θάζε ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ηεο απνηίκεζεο 

ησλ απνζεκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξίαο. 

 Μεηαβνιέο ηωλ Δπηηνθίωλ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξίαο ζε θεθάιαην θίλεζεο ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο πςειψλ ηηκψλ αξγνχ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ δεκηνπξγεί απμεκέλεο 

αλάγθεο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ επηβαξχλεη κε 

ηφθνπο. Πησηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ γηα θεθάιαηα θίλεζεο έρνπλ 

ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο, ελψ αληίζεηα, ζε πεξηφδνπο 

αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ, ε Δηαηξία επηβαξχλεηαη κε απμεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε Δηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη ζε 

εμαηξεηηθά θαινχο φξνπο απφ ηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. 

 Δπνρηθόηεηα – Κιηκαηνινγηθέο πλζήθεο 

Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξίαο δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επνρηθφηεηα αλ θαη ε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα επεξεάδεηαη απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Δηδηθφηεξα, ε δήηεζε γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο είλαη 

πςειφηεξε ην πξψην θαη ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη πσιήζεηο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο είλαη απμεκέλεο ηηο ρξνληέο πνπ νη ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα είλαη ρακειέο γηα κεγάιν δηάζηεκα θαη επνκέλσο ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ην πξψην θαη ηέηαξην 

ηξίκελν είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν έηνο. Δπηπξφζζεηα, ε δήηεζε 

γηα βελδίλεο είλαη πςειφηεξε θαηά ην δεχηεξν θαη θπξίσο ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν έηνο. 

Ωζηφζν, ην δηπιηζηήξην ηεο Δηαηξίαο είλαη έλα απφ ηα πιένλ αξηηφηεξα 

ηερλνινγηθά ζπγθξνηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

παξάγνληαο πιήξεο εχξνο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη δηαζέηνληαο ηελ απαξαίηεηε 

επειημία παξαγσγήο ψζηε λα αξηζηνπνηεί ηελ δηάξζξσζε ηεο παξαγσγήο 

πξντφλησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, ειαρηζηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο 

φπνηεο επηδξάζεηο απφ ηηο επνρηθέο κεηαβνιέο ζηε δήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ (http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10410 ). 

 

 

http://www.moh.gr/Default.aspx?a_id=10410
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3.5 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλωλ 

 

          Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ έρεη αμηνινγήζεη ηηο επηπηψζεηο ζηελ δηαρείξηζε 

νηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηελ Διιάδα. Γεληθφηεξα φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

επηκέξνπο θηλδχλσλ, δελ ζεσξεί φηη ηπρφλ αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ειέγρνπο δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ ζηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ, ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο (Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ΜΟΖ, 

2016). 

 

α. Γηαρείξηζε θηλδύλωλ θεθαιαίνπ 

 

          Ο Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα είλαη βηψζηκεο κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζρέζεο δαλεηζκνχ πξνο 

ίδηα θεθάιαηα. Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ απνηειείηαη απφ δαλεηζκφ, 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θαη ίδηα θεθάιαηα ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θέξδε 

εηο λέν. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

Οκίινπ ζε ζπλερή βάζε. Μέξνο απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε αλαζεψξεζε 

ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ θηλδχλσλ αλά θαηεγνξία 

θεθαιαίνπ. Πξφζεζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε ηζνξξνπία ζηελ φιε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε κέζσ πιεξσκήο κεξηζκάησλ θαζψο θαη έθδνζεο λέσλ ή 

απνπιεξσκήο πθηζηακέλσλ δαλείσλ. Ο Όκηινο, κέζσ ηεο 100% ζπγαηξηθήο 

΄΄Motor Oil Finance plc΄΄, πνπ εδξεχεη ζην Λνλδίλν, πξνέβε ήδε απφ ην 2014 

ζηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ € 350 εθαη. κέζσ πξνζθνξάο 

Οκνινγηψλ πεληαεηνχο δηάξθεηαο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη γεληθά είλαη ζε ζέζε λα 

έρεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηαγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ δηεπξχλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηηο 

επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 
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ρέζε Καζαξνύ Υξένπο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (Gearing Ratio) 

 

          Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επηζθνπεί ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. ην πιαίζην απηήο ηεο επηζθφπεζεο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο 

θεθαιαίνπ θαη νη ζρεηηθνί θίλδπλνη γηα θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ. 

Ζ ζρέζε απηή έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Δικόνα 3.1: σέζη Καθαπού Υπέοςρ ππορ Ίδια Κεθάλαια
4
 

 

 

 

     β. Γηαρείξηζε νηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ 

 

          Ζ δηεχζπλζε δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ εμππεξεηεί ηνλ Όκηιν 

εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο ζηαζκίδνληαο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

Απηνί νη θίλδπλνη πεξηιακβάλνπλ θηλδχλνπο αγνξάο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

λνκηζκαηηθψλ θηλδχλσλ, θηλδχλσλ εχινγεο αμίαο επηηνθίσλ θαη θηλδχλσλ ηηκψλ), 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. Ο Όκηινο δελ πξαγκαηνπνηεί 

ζπλαιιαγέο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Ζ δηεχζπλζε 

δηαρείξηζεο δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ θάλεη αλαθνξέο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζηε 

δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 

εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο γηα λα ακβιχλεη ηελ πηζαλή έθζεζε ζε θηλδχλνπο. 

 

 

                                                      
4 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ ηοσ έηοσς 2016 
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γ. Κίλδπλνη αγνξάο 

 

          Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ηνλ εθζέηνπλ πξσηίζησο ζε νηθνλνκηθνχο 

θηλδχλνπο αιιαγήο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, επηηνθίσλ θαη ζηελ δηαθχκαλζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θπξίσο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηήξεζεο απνζεκάησλ. Ζ Δηαηξία 

πξνο απνθπγή κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ έρεη σο πνιηηηθή 

ηεο ηελ ηήξεζε ηνπο ζηα θαηψηεξα δπλαηά επίπεδα. Δπίζεο, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ζηα εθάζηνηε πεξηζψξηα δηχιηζεο, εθθξαδφκελα ζε δνιάξηα ΖΠΑ, επηδξά αλάινγα 

ζηα κηθηά πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο. Γελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πηζαλφλ εθηίζεηαη ν Όκηινο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη θαη κεηξά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηνλ θιάδν δηχιηζεο θαη εκπνξίαο 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ αιιά θαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, ε πνξεία 

ηφζν γηα ηνλ Όκηιν φζν θαη γηα ηελ Δηαηξία θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Δπίζεο ν Όκηινο 

κέζσ ζπγαηξηθήο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζρεδηάδεη ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ήδε ηζρπξνχ εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ. Δπηπιένλ ε αζηάζεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηνπο θεθαιαηαθνχο ειέγρνπο, δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ 

νκαιή ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο ε νπνία ιφγσ ηνπ έληνλα εμαγσγηθά ραξαθηήξα ηεο 

δεκηνπξγεί επαξθείο ρξεκαηνξνέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ αξγνχ πεηξειαίνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο 

θαζνξίδνληαη ζηελ δηεζλή αγνξά κε ζπλέπεηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηπρφλ 

εγρψξηεο αλαηαξάμεηο. 

 

δ. Κίλδπλνη ζπλαιιάγκαηνο  

 

          Λφγσ ηεο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ ηηκψλ platts ζε $ ΖΠΑ γηα αγνξέο/πσιήζεηο 

πεηξειαηνεηδψλ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο. Ζ Δηαηξία θξνληίδεη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θηλδχλσλ κέζσ θπζηθψλ αληηζηαζκίζεσλ 

(physical hedging) θπξίσο αληηζηαζκίδνληαο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ 

ζε μέλν λφκηζκα. 
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ε. Κίλδπλνη επηηνθίωλ 

 

          Ο Όκηινο έρεη πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο εγρψξηεο θαη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο 

θαη είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλεη αληαγσληζηηθά επηηφθηα θαη φξνπο δαλεηζκνχ. Ωο εθ 

ηνχηνπ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. Δάλ ηα 

πθηζηάκελα επηηφθηα ήηαλ 50 κνλάδεο βάζεο πςειφηεξα ή ρακειφηεξα, θξαηψληαο 

ζηαζεξέο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, ην θέξδνο ηνπ Οκίινπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 

31.12.2016, ζα κεησλφηαλ ή ζα απμαλφηαλ αληίζηνηρα θαηά πεξίπνπ Δπξψ 6,5 εθαη. 

 

δ. Πηζηωηηθόο θίλδπλνο 

 

          Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηνπ Οκίινπ αθνξά θπξίσο ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

θαη ινηπέο απαηηήζεηο. Ο Όκηινο έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ, 

θπξίσο ιφγσ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξίαο φπνπ κεγάιν πνζνζηφ απηψλ αθνξά 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πειαηψλ, νη νπνίνη φκσο είλαη θπξίσο δηεζλνχο θχξνπο 

πεηξειατθέο εηαηξίεο. πλεπψο έηζη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Οη εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο ηνπο, 

βαζηζκέλεο ζηελ εμέιημε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ. Δπίζεο, ν Όκηινο θαηά θαλφλα 

ιακβάλεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ή εγγξάθεη ππνζήθεο, πξνο 

εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο θαηά ηελ 31/12/2016 ήηαλ Δπξψ 21,5 εθαη. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ ΄΄Avin Oil Α.Β.Δ.Ν.Δ.Π.΄΄, ΄΄CORAL 

Α.Δ.΄΄, ΄΄CORAL GAS Α.Δ.Β.Δ.Τ.΄΄ θαη ΄΄L.P.C. Α.Δ.΄΄, απηέο θαηαλέκνληαη ζε έλαλ 

επξχ αξηζκφ πειαηψλ, ζπλεπψο δελ πθίζηαηαη ζπγθέληξσζε ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

πεξηνξίδεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Ο Όκηινο πξνζπαζεί λα ξπζκίδεη έηζη ηελ 

πηζησηηθή πνιηηηθή πξνο ηνπο εγρψξηνπο πειάηεο θαη λα πεξηνξίδεη αλάινγα ηηο 

εκέξεο πίζησζεο πνπ παξέρεη, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ 

θίλδπλν απφ απηνχο. 

 

ε. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

          Ζ δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ γξακκψλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο θξνληίδεη λα εμαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθψλ 

δηαζεζίκσλ πηζησηηθψλ νξίσλ δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα. 

Δπηπιένλ ν θχξηνο φγθνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκίινπ αθνξά καθξνπξφζεζκν 

δαλεηζκφ πνπ δηεπθνιχλεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ:   

 

Δικόνα 3.2: Πίνακαρ ενηλικίωζηρ ςποσπεώζεων ηος Ομίλος
5
 

 

 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο ελειηθίσζεο ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο:  

 

Δικόνα 3.3: Πίνακαρ ενηλικίωζηρ ςποσπεώζεων ηηρ Δηαιπίαρ
6
 

  

                                                      
5 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ ηοσ έηοσς 2016 
6 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ ηοσ έηοσς 2016 
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3.6 Η πνξεία ηεο κεηνρήο 

 

          Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη κεηνρέο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. χκθσλα κε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο 2016 ήηαλ € 83.088 ρηιηάδεο, 

απνηεινχκελν απφ 110.782.980 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,75 

έθαζηε. 

    

 

 Γιάγπαμμα 3.1: Ποπεία ηηρ μεηοσήρ ηηρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ για ηο 2015-2016
7 

          

                                                      
7 Πηγή: www.capital.gr 
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         Ζ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ζηηο 31/12/2015 ήηαλ 9,95€ 

ελψ ε ηηκή θιεηζίκαηνο ζηηο 30/12/2016 ήηαλ 13,10€. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη ε 

κεηνρή έρεη αλνδηθή πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε πνζνζηφ 31,66% 

(www.capital.gr). 

          Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζέινληαο λα κεγηζηνπνηήζεη ηε κεξηζκαηηθή απφδνζε 

ησλ κεηνρψλ ηεο ζα πξνηείλεη ζηελ εξρφκελε Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Ηνπλίνπ 2017 ηελ δηαλνκή ζπλνιηθνχ κηθηνχ κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2016 πνζνχ € 

99.704.682 (ή πνζνχ € 0,90 αλά κεηνρή). εκεηψλεηαη φηη έρεη ήδε θαηαβιεζεί θαη 

αλαγλσξηζζεί σο κηθηφ πξνκέξηζκα ρξήζεο 2016 πνζφ € 22.156.596 (ή πνζφ € 0,20 

αλά κεηνρή) απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ελψ ην ππφινηπν € 0,70 αλά κεηνρή ζα 

πιεξσζεί θαη ζα αλαγλσξηζζεί ζηε ρξήζε 2017 (Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 

ΜΟΖ, 2016). 

          ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηεο 

κεηνρήο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ζε ζχγθξηζε κε ην Γεληθφ Γείθηε ηηκψλ γηα ην έηνο 2015 – 

2016. Γεληθά, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξαθηηθή επηβάιιεη λα παξαθνινπζνχληαη ζπρλά 

νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε ηηο 

κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλεη ν Γεληθφο Γείθηεο. 

 

 

 Γιάγπαμμα 3.2: ύγκπιζη ηηρ μεηοσήρ ηηρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ με ηον Γενικό Γείκηη για ηο 2015-

2016
8
 

          Παξαηεξνχκε φηη ε πνξεία ηεο κεηνρήο είλαη αλάινγε κε απηή ηνπ Γεληθνχ 

Γείθηε, κε ηε δηαθνξά φηη ε κεηνρή δελ ζεκεηψλεη ηφζν έληνλεο κεηψζεηο φζν ν 

Γεληθφο Γείθηεο. Δπηπιένλ, βιέπνπκε φηη απφ ηα κέζα πεξίπνπ επηεκβξίνπ εψο θαη 

ηέιε Γεθεκβξίνπ ζεκεηψλεη έληνλε αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ηνλ δεχηεξν ν νπνίνο 

αθνινπζεί κηα πην ζηαζεξή πνξεία.  

                                                      
8 Πηγή: www.capital.gr 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

          Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο 

εηαηξίαο. Μία ηέηνηα αλάιπζε απνζθνπεί ζην λα δεκηνπξγήζνπκε κηα άπνςε γηα ηνπο 

βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο παξνχζεο θαη ζηηο κειινληηθέο 

επηδφζεηο ηεο εηαηξίαο. Οξηζκέλνη βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε 

είλαη ην πεξηβάιινλ, νη επηρεηξεζηαθνί πφξνη θαη νη πξνζδνθίεο ησλ δηαθφξσλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

αλάιπζεο. 

          Ζ ζηξαηεγηθή καο αλάιπζε πεξηιακβάλεη αλάιπζε PEST, ε νπνία είλαη έλα 

ζηξαηεγηθφ εξγαιείν ηνπ Marketing πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε 

Μαθξνπεξηβάιινληνο θαη  αλάιπζε SWOT, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο. 

 

4.2 ηξαηεγηθή Οκίινπ 

 

          Οη άμνλεο ζηξαηεγηθήο πάλσ ζηνπο νπνίνπο πνξεχηεθε ν φκηινο ηεο ΜΟΣΟΡ 

ΟΗΛ είλαη νη παξαθάησ (www.capital.gr): 

          Αξρηθά ε εηαηξία επηθεληξψζεθε ζην ζηφρν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο 

ηνπ δηπιηζηεξίνπ. Μάιηζηα επεηεχρζε λέν ηζηνξηθφ κέγηζην χςνο ζηα 185 ρηιηάδεο 

βαξέιηα απφ 172 ρηιηάδεο βαξέιηα πξνεγνπκέλσο, ελψ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

ηεο εηαηξίαο ζπγθξαηήζεθε. 

          Καηά δεχηεξνλ, ν φκηινο έδσζε έκθαζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ 

αμηνπνηψληαο ην παξαδνζηαθά εμσζηξεθή θαη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ. Έηζη παξά ηε ζπλερφκελε θαη εληεηλφκελε πηψζε ηεο θαηαλάισζεο 

ζηελ εγρψξηα αγνξά, ε εηαηξία πέηπρε λέν ξεθφξ πσιήζεσλ. 
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          Σέινο, ν ηξίηνο ζηφρνο γηα ηε ΜΟΖ επηθεληξψζεθε ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ νχησο ψζηε ε εηαηξία λα κπνξέζεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αχμεζε 

ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ηα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα ν ηδίξνο ηεο εηαηξίαο δηπιαζηάζηεθε, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο κεηψζεθε. 

 

 

4.3 Αλάιπζε Δμωηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο - Αλάιπζε PEST 

 

          Ζ κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ππφ ηελ επξεία έλλνηα δηεπθνιχλεηαη 

ζεκαληηθά εάλ νκαδνπνηεζνχλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζε θαηεγνξίεο. Ζ 

πηνζεηνχκελε νκαδνπνίεζε είλαη ε δηεζλνχο απνδεθηή νκαδνπνίεζε ηεο αλάιπζεο 

PEST, ε νπνία αλαιχεη ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ. Με ηελ αλάιπζε PEST ζα αλαιχζνπκε ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ. 

 

Παξάγνληεο αλάιπζεο PEST: 

 Πνιηηηθνί παξάγνληεο: γεληθφηεξν πνιηηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο, θνξνινγηθή                                   

λνκνζεζία, λφκνη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλζήθεο δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, εξγαζηαθή λνκνζεζία 

 Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο: πιεζσξηζκφο, αλεξγία, επηηφθηα, ΑΔΠ, δηαζέζηκν 

εηζφδεκα 

 Κνηλωληθνί παξάγνληεο: δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πιεζπζκνχ, αλάγθεο ησλ αηφκσλ, θαηαλαισηηθά πξφηππα, εθπαίδεπζε, 

θνπιηνχξα 

 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο: δαπάλεο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο θαη αλαθαιχςεηο, ηερλνινγηθή ππνδνκή, δηαδηθαζία κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο, λέα πξντφληα (Λαδαξίδεο θαη Παπαδφπνπινο, 2010). 

 

 

4.3.1 Πνιηηηθό Πεξηβάιινλ 

          Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

αβεβαηφηεηα. Οη εθάζηνηε πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη ε λνκνζεζία γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κεγάισλ νκίισλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε καο 
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ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, ε νπνία αιιάδεη δηαξθψο, δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Οη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πνιχπινθν θνξνινγηθφ ζχζηεκα έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο είηε ζε 

θιείζηκν είηε ζε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηνπο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Παξ΄φιεο φκσο 

ηηο δπζθνιίεο ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ηελ έδξα ηεο ζηελ Διιάδα. 

 

4.3.2 Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

          ηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο είλαη γλσζηφ φηη ε Διιάδα έρεη θινληζηεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Λφγσ απηήο ηεο θξίζεο 

ππήξρε κεησκέλε ξεπζηφηεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ρακειή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο επίζεο θαη δπζθνιία ζηηο δαλεηνδνηήζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο 

ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηηνθίσλ. 

          Σν ζηέγλσκα ηεο ξεπζηφηεηαο, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο θαη ε πηψζε ή 

θαη ε θαηάξξεπζε ησλ πσιήζεσλ απφ ηνλ Οθηψβξην κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 

ηαιαηπψξεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη εθηίλαμαλ ηηο πξνβιέςεηο 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ.  

          Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009 εηζέξρεηαη ζηελ ηειηθή επζεία ε πψιεζε ησλ πξαηεξίσλ 

θαη απνζεθεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Shell ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ν φκηινο 

ΔΛΠΔ καδί κε ηε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ έρνπλ θαηαζέζεη ήδε κε δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο 

ζηελ Credit Suisse πνπ ιεηηνπξγεί σο ζχκβνπινο πψιεζεο. 

          Ζ δηαδηθαζία πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο θαη αλακελφηαλ κέρξη ηα κέζα 

Ηνπιίνπ λα έρνπλ θαηαηεζεί δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο. Σν χςνο ηνπ ηηκήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηνπο θχθινπο ησλ ελδηαθεξφκελσλ αγνξαζηψλ θηλήζεθε κεηαμχ 400 – 

600 εθαη. επξψ, ελψ θχθινη ηνπ πσιεηή ην αλέβαζαλ εψο θαη ηα 700 εθαη. επξψ 

(www.euro2day.gr). 

 

4.3.3 Κνηλωληθό Πεξηβάιινλ 

 

          ρεηηθά κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα καο, ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά ην εηζφδεκα ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα αιιάμνπλ νη αγνξαζηηθέο 

ζπλήζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ. Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο θξίζεο θαη ηεο εξγαζηαθήο 
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αλαζθάιεηαο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο νδεγήζεθαλ ζηελ αγνξά θζελψλ πξντφλησλ, 

πξνηηκψληαο θπξίσο αληαγσληζηηθά πξντφληα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ ηα νπνία 

ήηαλ θζελφηεξα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. 

          Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη ζπζηεκαηηθά ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη αζιεηηθή δσή ησλ θνηλσληψλ ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ε 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο. πλεηζθέξεη ζε πξσηνβνπιίεο πνπ πξνβάιινπλ 

απηέο ηηο πεξηνρέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ζηνρεχεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζσ δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ, 

ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ζπλέξγηεο, πνπ νδεγνχλ ζε πνιχ πεξηζζφηεξν απηά 

απνηειέζκαηα απφ ηελ απιή θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. ηνπο φκνξνπο πξνο ην 

δηπιηζηήξην δήκνπο – Κνξίλζνπ, Λνπηξαθίνπ, Αγίσλ Θενδψξσλ, αξσληθνχ θαη 

νιπγείαο – παξέρεη ζηαζεξά θαη θάζε ρξφλν: 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

 Οηθνλνκηθή ζηήξημε ζην έξγν δηαθφξσλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηνρήο, 

 Τπνζηήξημε ζε έξγα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο  

 πλδξνκή ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε έξγα ηνπηθήο ππνδνκήο πνπ έρνπλ θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο 

 

          Βαζηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη λα πξνσζεί θαη λα ππνζηεξίδεη δξάζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. ε απηφ ην πιαίζην, εληζρχεη θνξείο πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθφ 

θαη καθξνρξφλην έξγν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

          Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα έηζη θαη ην 2013, φπνπ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε ζπλέρηζε λα πιήηηεη ζεκαληηθά ηνλ ηφπν καο θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο καο, 

ρνξεγήζεθαλ δσξεέο ζε νξγαληζκνχο, ηδξχκαηα θαη θνξείο πνπ είραλ σο ζηφρν, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ αλαθνχθηζε ησλ νηθνγελεηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ πξνο ην δελ. Έηζη, ππνζηεξίρηεθαλ πνιιέο δξάζεηο θνηλσληθήο 

σθέιεηαο, δηεηέζεζαλ ηξφθηκα κέζσ δεκνηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ αξρψλ ζε 

άπνξνπο, εληζρχζεθε ην έξγν θηιαλζξσπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηδξπκάησλ, 

ππνζηεξίρζεθαλ δξάζεηο γηα ηελ πγεία, ελψ ρνξεγήζεθαλ κεγάιεο πνζφηεηεο 
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πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνπο φκνξνπο Γήκνπο ησλ δηπιηζηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ζε φιε ηελ Διιάδα (www.moh.gr). 

 

4.3.4 Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ  

 

          Ζ Διιάδα απνηειεί κηα κεηξηνπαζή ρψξα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Γεληθφηεξα 

δελ δαπαλνχληαλ κεγάια πνζά απφ ην θξάηνο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ζηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά ηδηαίηεξα κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηα πνζά απηά έγηλαλ αθφκα 

κηθξφηεξα. 

          Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ έρεη αλαπηχμεη ηελ ηερλνγλσζία θαηά θχξην ιφγν ζε φ,ηη έρεη 

λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Δμνηθνλφκεζε Καπζίκσλ ζην Απηνθίλεην 

Ζ νηθνλνκηθή, νηθνινγηθή θαη αζθαιήο νδήγεζε, είλαη έλαο έμππλνο ηξφπνο 

νδήγεζεο ν νπνίνο ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη ζπλεπψο 

ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ερνξχπαλζεο θαη ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

 Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζην πίηη 

Κάλνληαο θάπνηεο κηθξέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, ρσξίο σζηφζν ε 

εθαξκνγή ηνπο λα επεξεάδεη ην επίπεδν άλεζεο καο, κπνξνχκε λα κεηψζνπκε 

ζεκαληηθά ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνπκε ζην ζπίηη, λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξήκαηα 

θαη λα ζπκβάινπκε ελεξγεηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 

 Μείσζε ησλ Δθπνκπψλ καο 

Ο ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο αξρέο ηεο 

εηαηξίαο. Ζ ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δεζκεχεηαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. Βαζηθφ εξγαιείν ζε απηή 

ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή Βέιηηζησλ Γηαζέζηκσλ Σερληθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηεο ΔΔ, γηα ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν θαη πξφιεςε ηεο 

ξχπαλζεο ζηε βηνκεραλία. 

 Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο Αηκφζθαηξαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε επξεία θιίκαθα ηερληθψλ, νη 

νπνίεο θάλνπλ ρξήζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ πνπ ζπλερψο εκπινπηίδεηαη 
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θαη αλαλεψλεηαη. Σν πξφγξακκα κεηξήζεσλ θαιχπηεη ηφζν ζεκεηαθέο φζν θαη 

δηάρπηεο εθπνκπέο ζε ζπλερή θαη αζπλερή βάζε. 

 Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 

Σα πγξά απφβιεηα, αλαιφγσο ηεο πξνέιεπζεο ηνπο θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ξχπσλ, 

είηε επεμεξγάδνληαη ζε ελδηάκεζεο κνλάδεο είηε νδεγνχληαη θαηεπζείαλ ζηελ Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Απνβιήησλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 

 Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ φπσο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, 

εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ θαη ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ νρεκάησλ θαη 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο γίλεηαη κέζσ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (www.moh.gr). 

 

 

4.3.5 πκπεξάζκαηα αλάιπζεο PEST 

 

          Με ηελ αλάιπζε PEST εμεηάζακε ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, εζηηάδνληαο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο Διιάδαο. Σν θνηλσληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη ζήκεξα, επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηελ εηαηξία, ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ φκσο, θαζψο δελ είλαη επλντθέο. Γελ κπνξνχλ φκσο 

ζε θακία πεξίπησζε λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ην 

αζηαζέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηεο θξίζεο απφ ην 2008 κέρξη θαη 

ζήκεξα. 

 

 

4.4 Αλάιπζε SWOT 

 

          Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, κέζσ απηήο ηεο αλάιπζεο κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη ηα 

αδχλαηα (Weaknesses) ζεκεία κηαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή θαη πεξηνρήο, αιιά 

θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. 
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          Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο 

θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο 

πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξίαο, ηερλνγλσζία, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). 

          Αληηζέησο νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξίαο ηηο νπνίεο ε εηαηξία ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη 

εθηθηφ (π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγία ή / θαη εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.). 

 

Πίνακαρ 4.1: Ανάλςζη SWOT ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ
9
 

        ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ         ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

                ΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ                       ΔΤΚΑΡΙΔ 

 Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ 

επελδχζεσλ ιφγσ αχμεζεο εζφδσλ 

 Μείσζε θφζηνπο εξγαζίαο 

 Ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο θαη 

πσιήζεσλ 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο 

 Αχμεζε εμαγσγψλ 

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο κέζσ 

εμαγνξψλ 

               ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ                        ΑΠΔΙΛΔ 

 Τςειή θνξνινγία 

 Τςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

 Τςειφο αληαγσληζκφο 

 Έθζεζε ηνπ νκίινπ ζηνπο θηλδχλνπο 

ηεο Διιεληθήο αγνξάο 

 Κάιπςε νκνινγηαθψλ δαλείσλ 

 Τςειφο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

 Πνιηηηθή αζηάζεηα 

 Οηθνλνκηθή θαη θνξνινγηθή 

αζηάζεηα 

 Δπηβνιή ειέγρσλ ζηελ θίλεζε 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Πηγή: www.euro2day.gr 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΟΜΙΛΟΤ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ  

 

5.1 Αλάιπζε βάζεη αξηζκνδεηθηώλ 

 

          ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κία απφ ηηο πιένλ δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο 

απνηειεί ε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ην πειίθν κεηαμχ 

επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κηαο επηρείξεζεο. Καηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο 

ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ νη 

νπνίνη αθνξνχλ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή (νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

          Οη αλαιπηέο (εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί) ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαιχζνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζα ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

δείθηεο ή αξηζκνδείθηεο. Με ηελ ρξήζε απηψλ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο αλάγθεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο θαζψο επίζεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

πνπ έρεη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ηεο ρξεκαηνδφηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε λα 

πιεξνθνξεζνχκε ζε γεληθέο γξακκέο γηα ηε ξεπζηφηεηα, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ 

απνδνηηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ δηάξζξσζε 

ησλ θεθαιαίσλ ηεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε νιφθιεξεο 

ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

          Ζ παξαδνζηαθή  αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηακνξθψζεθε γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ επελδπηψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη  

ησλ πηζησηψλ. Σν αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνηειεί ε 

ζπγθξηηηθή κέηξεζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ, ε δηεπθφιπλζε ηεο έμππλεο 

επέλδπζεο θαη ησλ πηζησηηθψλ απνθάζεσλ. Γεληθά, πεξηέρνπλ κηα πνξεία 

ηππνπνίεζεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηππνπνηήζνπλ κεζφδνπο 

θαηαγξαθήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα δηαρξνληθέο ζπγθξίζεηο θαη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο δεχηεξνο ηνπο ζθνπφο, ν νπνίνο είλαη θαη ν ζεκαληηθφηεξνο, είλαη 
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φηη κεηξνχλ ηηο απνθαζηζηηθέο ζρέζεηο κηαο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηηο εηζξνέο θαη ηηο 

εθξνέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπγθξίζεηο απηψλ ησλ ζρέζεσλ δηαρξνληθά θαη κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

          Οη παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

αλάιπζεο: 

1) Αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο: Μεηξά ηελ επάξθεηα ησλ πεγψλ κεηξεηψλ κηαο 

επηρείξεζεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ζε 

κεηξεηά. 

2) Αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο: Αμηνινγεί ην επίπεδν ησλ εθξνψλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απαζρνιήζεθαλ απφ ηελ 

επηρείξεζε. 

3) Αλάιπζε καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαη αμηφρξενπ: Δμεηάδεη ηελ 

θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ζε φξνπο ζχλδεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεγψλ ηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

ηθαλνπνηεί ηνλ καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ ηεο θαη ηηο επελδπηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηεο. 

4) Αλάιπζε απνδνηηθφηεηαο ή απφδνζεο: Μεηξά ην θαζαξφ εηζφδεκα κηαο 

επηρείξεζεο ην ζρεηηθφ κε ηα έζνδα ηεο θαη ην θεθάιαην (νπκπεληψηεο & 

Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

          Ωζηφζν, νη αξηζκνδείθηεο έρνπλ θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα θαζψο ν 

ππνινγηζκφο θαη ε παξνπζίαζε ηνπο είλαη κία κέζνδνο αλάιπζεο ε νπνία πνιιέο 

θνξέο παξέρεη κφλν ελδείμεηο. Γηα ην ιφγν απηφ έλαο κεκνλσκέλνο αξηζκνδείθηεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα καο δψζεη πιήξε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κίαο επηρείξεζεο, 

αλ δελ ζπγθξηζεί κε άιινπο πξφηππνπο αξηζκνδείθηεο ή αλ δελ έρεη ζπζρεηηζζεί κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνδείθηεο κία ζεηξάο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

          Οη αξηζκνδείθηεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο  

 Αξηζκνδείθηεο Δπελδχζεσλ (νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 
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          Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ιακβάλνληαη 

απφ ηηο παξαθάησ θαηαζηάζεηο: 

 Σνλ ηζνινγηζκφ 

 Σνλ ινγαξηαζκφ γεληθήο εθκεηάιιεπζεο 

 Σνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

 Σνπο ινγαξηαζκνχο γεληθήο ινγηζηηθήο  

 Σνπο ινγαξηαζκνχο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

 Σα ινγηζηηθά θαη εμσινγηζηηθά έληππα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο (Gill & Chatton, 1990). 

 

 

5.2 Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

          Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο εμεηάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο φξνο ξεπζηφηεηα νξίδεηαη 

σο ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί έλα ζηνηρείν λα κεηαηξαπεί ζε ξεπζηφ (ρξήκα) 

ρσξίο απψιεηεο. Οπζηαζηηθά, νη δείθηεο απηνί ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη νη 

απαηηήζεηο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

έρνπλ ίδην ρξφλν ξεπζηνπνίεζεο κεηαμχ ηνπο θαη αληίζηνηρν κε απηφλ ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (Ννχιαο, 2015/ νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 

2015). 

 

5.2.1 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεςμεσ Υποχρεώςεισ
 

 

          Ο δείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

κεηαηξέςεη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ζε κεηξεηά γηα λα θαιχςεη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Έλαο δείθηεο ηεο ηάμεο ηνπ 2 δειψλεη 

πσο ε αμία ησλ ξεπζηψλ θαη ησλ ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο είλαη δηπιάζηα απφ ηελ αμία ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα 
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απνπιεξσζνχλ ζην επφκελν έηνο. Γεληθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξνχλ ην δείθηε ηνπιάρηζηνλ ζηα επίπεδα ηεο κνλάδαο, έηζη ψζηε ην ζχλνιν ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ λα κπνξεί λα θαιχςεη φιεο ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Έλαο δείθηεο κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο πξνδηαγξάθεη κε κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο (Ννχιαο, 2015/ νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

Πίνακαρ 5.1: Απιθμοδείκηηρ Γενικήρ Ρεςζηόηηηαρ
10

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

 𝟏.𝟎𝟕𝟓.𝟑𝟎𝟔

𝟏.𝟎𝟏𝟖.𝟔𝟓𝟏
 = 1,06 

874.996

871.628
 =1,004  903.534

759.913
 =1,19  1.116.438

546.717
 = 2,04  1.394.712

611.176
 = 2,28 

 

          Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο έρεη αλνδηθή πνξεία, κε 

εμαίξεζε ηε ρξνληά 2013 φπνπ παξαηεξείηαη κηα κηθξή πηψζε, μεθηλψληαο ην 2012 κε 

ηηκή 1,06 θαη θηάλνληαο ην 2016 λα έρεη ηηκή ηελ κεγαιχηεξε ηνπ ηηκή, ην 2,28. 

Δπνκέλσο, ν δείθηεο καο ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο εψο θαη πνιχ θαιφο ην 2016. 

 

5.2.2 Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

 

  Αξηζκνδείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα

Βραχυπρόθεςμεσ Υποχρεώςεισ
 

       

          Ο δείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα θαιχπηεη 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ, ρσξίο φκσο λα ζπλππνινγίδεη απηή ησλ απνζεκάησλ. Έλαο ηέηνηνο 

αξηζκνδείθηεο γηα λα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ λα θπκαίλεηαη 

θνληά ζηε κνλάδα. Αληηζέησο, ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε πηζαλψο λα ππνδειψλνπλ 

πςειφ ξίζθν θαη αβεβαηφηεηα θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

(νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

 

 

 

                                                      
10 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
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Πίνακαρ 5.2: Απιθμοδείκηηρ Άμεζηρ Ρεςζηόηηηαρ
11

 

          2012           2013           2014           2015          2016 

𝟏.𝟎𝟕𝟓.𝟑𝟎𝟔−𝟔𝟎𝟗.𝟕𝟐𝟕 

𝟏.𝟎𝟏𝟖.𝟔𝟓𝟏
 = 0,46 

874.996−482.793

871.628
= 0,45 

903.534−401.892 

759.913
=0,66 

1.116.438−326.608

546.717
=1,44 

1.394.712−458.395

611.176
 = 1,53 

 

          Παξαηεξνχκε φηη θαη ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο παξνπζηάδεη άλνδν, κε 

εμαίξεζε ην έηνο 2013, έρνληαο ηηκή 0,46 ην 2012 θαη  θηάλεη ην 2016 λα έρεη ηηκή 

1,53. Ωζηφζν, ν δείθηεο βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειφηεξν επίπεδν ζε ζρέζε κε ηε 

κνλάδα ηηο ρξνληέο 2012, 2013 θαη 2014, θάηη ην νπνίν ηνλ θαζηζηά κε ηθαλνπνηεηηθφ. 

Αληίζεηα, ηηο επφκελεο δχν ρξνληέο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε έρνληαο ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. Απηφ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε δηαξθή κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ, κε εμαίξεζε ην έηνο 2016 φπνπ εκθαλίδνπλ αχμεζε. 

 

5.3 Αξηζκνδείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

 

          Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηξνχλ ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά ή πσιήζεηο.  Ζ 

αλάιπζε δξαζηεξηφηεηαο είλαη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλάιπζε ηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο. Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο απνθαιχπηνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ξεπζηφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο 

επελδχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ απφθηεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ε 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλνιηθή 

εηαηξηθή θεξδνθνξία (Ννχιαο, 2015/ νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

 5.3.1 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάηωλ 

 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απνζεκάηωλ =  
Πωλήςεισ

Αποθέματα
 

 

          Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απνζεκάησλ είλαη έλαο δείθηεο πνπ 

κεηξάεη πφζεο θνξέο ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ ν κέζνο φξνο ησλ απνζεκάησλ 

πσιήζεθε. Αθφκε, θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηα απνζέκαηα ηεο. Τςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη πξνηηκφηεξεο, 
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θαζψο έηζη δεζκεχνληαη ιηγφηεξνη πφξνη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ 

αμία. Ωζηφζν, πνιχ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε θαηαδεηθλχνπλ πνιχ ρακειά απνζέκαηα 

ελψ αληίζεηα νη ρακειέο ηηκέο ηνπ θαλεξψλνπλ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη 

δέζκεπζε θεθαιαίσλ ζε κε παξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο (νπκπεληψηεο & 

Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

 

Πίνακαρ 5.3: Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Αποθεμάηων
12

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎

𝟔𝟎𝟗.𝟕𝟐𝟕
 = 13,51 

7.843.683

482.793
 = 16,25 

7.436.908

401.892
 = 18,50 

5.276.468

326.608
 = 16,16 

4.511.920

458.395
 = 9,84 

 

        Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ βιέπνπκε φηη γεληθά θηλείηαη 

ζε πςειά επίπεδα, θάηη ην νπνίν ππνδεηθλχεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα. Γεληθά ν 

δείθηεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο κε ηε ρακειφηεξε ηνπ ηηκή ζην 9,84 λα 

εκθαλίδεηαη ην 2016, θαζψο κεηψλνληαη νη πσιήζεηο θαη απμάλνληαη ηα απνζέκαηα. 

 

5.3.2 Αξηζκνδείθηεο  Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ 

 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ =  
Πωλήςεισ

Ενεργητικό
 

 

          Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ δείρλεη πφζν 

απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεί κία επηρείξεζε φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο. Όζν πην πςειφο είλαη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί κέηξν ην νπνίν 

δείρλεη πφζν πεηπρεκέλεο ή φρη είλαη νη επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο. Πξνθαλψο, 

πεηπρεκέλεο επελδχζεηο πξνθαινχλ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη αχμεζε ηεο 

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Ννχιαο, 

2015). 
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Πίνακαρ 5.4: Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Δνεπγηηικού
13

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎

𝟐.𝟎𝟕𝟖.𝟑𝟐𝟒
 = 3,96 

7.843.683

1.855.756
 = 4,23 

7.436.908

1.856.070
 = 4,01 

5.276.468

2.012.241
 = 2,62 

4.511.920

2.274.579
 = 1,98 

 

          Ο δείθηεο θηλείηαη ζε αξθεηά πςειά επίπεδα κε εμαίξεζε ηηο ρξνληέο 2015 θαη 

2016, φπνπ παίξλεη ηηο ρακειφηεξεο ηνπ ηηκέο 2,62 θαη 1,98 αληίζηνηρα. Ζ κείσζε 

πνπ παξαηεξείηαη ηηο δχν απηέο ρξνληέο νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. 

 

5.3.3 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Πάγηνπ  

         Δλεξγεηηθνύ  

 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθ. Σαρύηεηαο Πάγηνπ Δλεξγεηηθνύ = 
Κύκλοσ Εργαςιών

Πάγιο Ενεργητικό
 

 

          Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ καο δείρλεη ην 

βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κίαο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαη παξέρεη ηελ έλδεημε ηνπ αλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε ζε 

πάγηα ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο.  

 

Πίνακαρ 5.5: Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Πάγιος Δνεπγηηικού
14

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎

𝟏.𝟎𝟎𝟑.𝟎𝟏𝟖
 = 8,22 

7.843.683

980.760
 = 7,99 

7.436.908

952.536
 = 7,81 

5.276.468

895.803
 = 5,89 

4.511.920

879.867
 = 5,13 

 

          Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα, κε ηηκέο πάλσ απφ 

ην 7 ηηο ρξνληέο 2012 – 2014, παξνπζηάδνληαο κηα κηθξή πηψζε ηα επφκελα δχν έηε. 

Ζ πηψζε απηή νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαηά ηα έηε 2015 θαη 2016. 
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5.3.4 Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απαηηήζεωλ 

 

Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Απαηηήζεωλ = 
Κύκλοσ Εργαςιών

Απαιτήςεισ
 

 

          Ο δείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρχηεηαο Απαηηήζεσλ κεηξά ηελ ηαρχηεηα κε ηελ 

νπνία ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο. Όζν γξεγνξφηεξα 

εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο απηέο ηφζν γξεγνξφηεξα απνθηά ε επηρείξεζε ηελ 

νθεηιφκελε ζε απηή ξεπζηφηεηα (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο, 2000/ Νηάξρνο, 2004). 

 

Πίνακαρ 5.6: Απιθμοδείκηηρ Κςκλοθοπιακήρ Σασύηηηαρ Απαιηήζεων
15

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎

𝟐𝟗𝟔.𝟓𝟔𝟓
 = 27,79 

7.843.683

291.651
 = 26,89 

7.436.908

218.517
 = 34,03 

5.276.468

223.978
 = 23,56 

4.511.920

249.576
 = 18,09 

 

          Γηα ηνλ παξαπάλσ δείθηε βιέπνπκε φηη  ε ηηκή ηνπ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο. 

Σηο ρξνληέο 2012 – 2014 φπνπ εκθαλίδνληαη νη πςειφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε ζεκαίλεη 

φηη ε εηαηξία εηζέπξαηηε άκεζα ηηο νθεηιέο ηεο. Σηο επφκελεο δχν ρξνληέο, 2015 θαη 

2016, ε ηηκή ηνπ δείθηε κεηψλεηαη αθφκα παξαπάλσ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία 

δελ θαηάθεξλε λα εηζπξάηηεη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα ηηο νθεηιέο ησλ πειαηψλ ηεο φπσο 

ηα πξνεγνχκελα έηε. 

 

 

5.4 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

          Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο αλήθνπλ ζηνπο δείθηεο θεξδνθνξίαο  θαη 

ζπγθξίλνπλ ηα θέξδε κε ηηο ελαιιαθηηθέο πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ. Γεληθφηεξα, νη 

δείθηεο θεξδνθνξίαο αμηνινγνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε. 

Μεηξάλε ην πφζν απνηειεζκαηηθά κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία  ηεο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζε φξνπο θεξδνθνξίαο. Δπηπιένλ, 

θαηαδεηθλχνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο δαπάλεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εμφδσλ (νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 
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5.4.1 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ (ROA) 

 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Δλεξγεηηθνύ = 
Καθαρά Κέρδη Μ.Φ.

Ενεργητικό
 x 100 

 

          Ο δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Δλεξγεηηθνχ θαλεξψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ 

γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ. Μεηξάεη πφζεο λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ζε θέξδε παξάγεη ε 

επηρείξεζε γηα θάζε κία πνπ επελδχεηαη ζην ελεξγεηηθφ. Ο δείθηεο είλαη επηζπκεηφ 

λα θπκαίλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα επίπεδα, θαζψο θαηαδεηθλχεηαη 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πςειή θεξδνθνξία 

(νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

Πίνακαρ 5.7: Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Δνεπγηηικού
16

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟗𝟎.𝟗𝟓𝟐

𝟐.𝟎𝟕𝟖.𝟑𝟐𝟒
 * 100 

=4,38% 

5.575

1.855.756
 * 100  

= 0,30% 

−86.986

1.856.070
 * 100  

= -4,69% 

201.104

2.012.241
 * 100 

=9,99% 

274.640

2.274.579
 * 100 

=12,07% 

  

          Δδψ βιέπνπκε φηη ην 2014 ν δείθηεο παίξλεη αξλεηηθή ηηκή, σζηφζν απφ ην 

2015 παξαηεξνχκε φηη απμάλεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη απμήζεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα θαζαξά θέξδε. Ζ θαηάζηαζε απηή 

καο δείρλεη φηη ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηάθεξε λα ρξεζηκνπνηεί κε απνδνηηθφ ηξφπν ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο. 

 

 

5.4.2 Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (ROE) 

 

Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίωλ Κεθαιαίωλ  = 
Καθαρά Κέρδη Μ.Φ.

Ίδια Κεφάλαια
 x 100 

 

          Ο δείθηεο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη θέξδε απφ ηα 

ρξήκαηα πνπ επελδχνπλ νη κέηνρνη. Μεηξάεη πφζεο λνκηζκαηηθέο κνλάδεο ζε θέξδε 
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παξάγεη ε επηρείξεζε γηα θάζε κία πνπ επελδχεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο. Δπηπιένλ, 

δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή αληακνηβή ησλ κεηφρσλ γηα ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνπλ θαη 

ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ. Γεληθφηεξα, ν δείθηεο είλαη επηζπκεηφ λα θπκαίλεηαη ζε 

πςειά επίπεδα, θαζψο θαηαδεηθλχεηαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ 

ησλ κεηφρσλ θαη πςειή θεξδνθνξία. Δάλ ν δείθηεο είλαη ρακειφο ζε ζρέζε κε ηνλ 

δείθηε άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηφηε κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο λα 

αληιήζεη λέα θεθάιαηα απφ ηελ θεθαιαηαγνξά, ηα νπνία πηζαλψο ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

επέθηαζε θαη δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 

2015/ Ννχιαο, 2015). 

 

Πίνακαρ 5.8: Απιθμοδείκηηρ Αποδοηικόηηηαρ Ιδίων Κεθαλαίων
17

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟗𝟎.𝟗𝟓𝟐

𝟒𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟔
 * 100 

= 18,94% 

5.575

441.000
 * 100  

=  1,26% 

−86.986

324.861
 * 100 = 

 -26,78% 

201.104

510.778
 * 100 

=39,37% 

274.640

706.675
 * 100 

=38,86% 

 

          χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, βιέπνπκε φηη ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηφξζσζε 

λα αμηνπνηήζεη κε απνδνηηθφ ηξφπν ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο θαη λα απμήζεη ηα θαζαξά 

θέξδε ηεο, εθηφο απφ ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014, φπνπ παξαηεξνχκε κεγάιε κείσζε 

ζηα θαζαξά θέξδε. 

 

 

5.4.3 Αξηζκνδείθηεο Πεξηζωξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο 

 

Αξηζκνδείθηεο Πεξηζωξίνπ Καζαξνύ Κέξδνπο =  
Καθαρά Κέρδη Π.Φ.

Πωλήςεισ 
 x 100 

 

          Ο δείθηεο Πεξηζσξίνπ Καζαξνχ Κέξδνπο θαλεξψλεη ηα θαζαξά θέξδε πνπ 

παξάγεη ε επηρείξεζε σο πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ. Γείρλεη ην πνζφ πνπ απνκέλεη απφ 

ηηο πσιήζεηο έπεηηα απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε θαηαδεηθλχνπλ ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο αθελφο λα πνπιάεη ζε πςειέο ηηκέο θαη αθεηέξνπ λα αζθεί θαιφ 

έιεγρν ηνπ θφζηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν δείθηεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζε 
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ρακειά επίπεδα, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη θάηη ην αλεζπρεηηθφ (νπκπεληψηεο & 

Σακπαθνχδεο, 2015). 

 

Πίνακαρ 5.9: Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Καθαπού Κέπδοςρ
18

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟏𝟏𝟒.𝟑𝟔𝟔

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎
 * 100 

=1,39% 

23.173

7.843.683
 * 100 

=0,29% 

−111.973

7.436.908
 * 100  

= -1,51% 

291.798

5.276.468
 * 100 

=5,53% 

392.804

4.511.920
 * 100 

=8,71% 

 

          Ο δείθηεο ηα ηξία πξψηα έηε είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο, κε ρακειφηεξε ηηκή ην  

-1,51% ην 2014, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία δελ έρεη θαζαξφ θέξδνο. Σα 

επφκελα δχν έηε, 2015 θαη 2016, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή άλνδνο ηνπ δείθηε θαζψο 

απμάλνληαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο. 

 

 

5.4.4 Αξηζκνδείθηεο Πεξηζωξίνπ Μηθηνύ Κέξδνπο 

 

Αξηζκνδείθηεο Πεξηζωξίνπ Μηθηνύ Κέξδνπο =  
Μικτά Κέρδη

Πωλήςεισ 
 x 100 

 

          Ο δείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνχ Κέξδνπο εθηηκά ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ην 

νπνίν κεηαηξέπεηαη ζε κηθηά θέξδε, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Κφζηνπο Πσιεζέλησλ. 

Όηαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη πςειέο απηφ δείρλεη φηη ε εηαηξία είλαη ζε ζέζε λα 

επηηχρεη πςειφ πεξηζψξην θεξδνθνξίαο (Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο, 2000/ Νηάξρνο, 

2004). 

      

Πίνακαρ 5.10: Απιθμοδείκηηρ Πεπιθωπίος Μικηού Κέπδοςρ
19     

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟏𝟗𝟖.𝟖𝟖𝟓

𝟖.𝟐𝟒𝟎.𝟐𝟔𝟎
 * 100 

=2,41% 

82.102

7.843.683
 * 100 

=1,05% 

4.451

7.436.908
 * 100 

=0,06% 

408.379

5.276.468
 * 100 

=7,74% 

465.999

4.511.920
 * 100 

=10,33% 

 

         Ξεθηλψληαο ην 2012 κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε λα είλαη ζην 2,41%, παξαηεξνχκε 

φηη γηα ηα επφκελα δχν έηε, ε ηηκή ηνπ έρεη θαζνδηθή πνξεία θηάλνληαο ην 2014 λα 

                                                      
18 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
19 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
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έρεη ηηκή 0,06%, ηηκέο πνπ δειψλνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ δείθηε. Ωζηφζν, ηηο ρξνληέο 

2015 θαη 2016 ε ηηκή ηνπ δείθηε αλέβεθε ζηαδηαθά, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

θαηαιήγνληαο ζηελ ηηκή 10,33% ην 2016, θαζψο απμήζεθε θαη ε ηηκή ησλ κηθηψλ 

θεξδψλ. 

 

 

5.5 Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξωζεο   

 

           Με ηνλ φξν θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ελλννχκε ηηο κνξθέο θαη ηα είδε ησλ 

θεθαιαίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο. πνπδαίν 

παξάγνληα απνηειεί ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θαη ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε. Οη αξηζκνδείθηεο απηνί θαζνξίδνπλ ην 

βαζκφ ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε 

καθξνρξφλην νξίδνληα βάζε ηεο δνκήο ησλ θεθαιαίσλ ηεο.        

 

5.5.1 Αξηζκνδείθηεο Ίδηα Κεθάιαηα πξνο Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 

 

Αξηζκνδείθηεο Ίδηα Κεθ. Πξνο Κπθινθ. Δλεξγεηηθό =  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
 

 

          Ο δείθηεο Ίδηα Κεθάιαηα πξνο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ καο δείρλεη θαηά 

πφζν ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Πίνακαρ 5.11: Απιθμοδείκηηρ Ίδια Κεθάλαια ππορ Κςκλοθοπούν Δνεπγηηικό
20

 

        2012          2013         2014         2015         2016 

𝟒𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟔

𝟏.𝟎𝟕𝟓.𝟑𝟎𝟔
 = 0,45 

441.000

874.996
 = 0,50 

324.861

903.534
 = 0,36 

510.778

1.116.438
 = 0,46 

706.675

1.394.712
 = 0,51 

 

          χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ  

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ηα ίδηα θεθάιαηα ρξεκαηνδνηνχλ πεξίπνπ απφ 0,45 κέρξη 0,51 ην 

                                                      
20 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
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πεξηζζφηεξν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη νη ηηκέο απηέο 

ζεσξνχληαη ζεηηθέο εθφζνλ είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο. 

 

5.5.2 Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 

Αξηζκνδείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα =  
Σύνολο Υποχρεώςεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 

          Ο δείθηεο Ξέλα πξνο Ίδηα Κεθάιαηα εθηηκά ηε ζρέζε ησλ Ξέλσλ θαη ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, κε άιια ιφγηα εθηηκά θαηά πφζν ηα Ξέλα Κεθάιαηα ππεξβαίλνπλ 

ηα Ίδηα. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε κφριεπζε θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηφζν πεξηνξηζκέλε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

(Δπζχκνγινπ & Λαδαξίδεο, 2000/ Νηάξρνο, 2004). 

 

 

Πίνακαρ 5.12: Απιθμοδείκηηρ Ξένα ππορ Ίδια Κεθάλαια
21

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟏.𝟓𝟗𝟖.𝟐𝟏𝟖

𝟒𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟔
 = 3,33 

1.414.756

441.000
 = 3,21 

1.531.209

324.861
 = 4,71 

1.501.463

510.778
 = 2,94 

1.567.904

706.675
 = 2,22 

 

          Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ν δείθηεο απηφο βξίζθεηαη ζε πςειά 

επίπεδα, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ έρεη θαη πςειή κφριεπζε. 

Ξεθίλεζε ην 2012 κε 3,33, θαη ζηε ζπλέρεηα απμνκεησλφηαλ θηάλνληαο ην 2016 λα 

έρεη ηηκή 2,22. 

 

 

5.6 Αξηζκνδείθηεο Δπελδύζεωλ 

  

          Δπελδπηηθνί αξηζκνδείθηεο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

επελδπηέο νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ αλ ζα πξέπεη λα αγνξάζνπλ, λα 

πνπιήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο. Δπεηδή νη 

δείθηεο αλαθέξνληαη ζε θαηά κεηνρή ζρέζεηο είλαη ρξήζηκνη γηαηί νη ηηκέο πνπ 

                                                      
21 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
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αλαθέξνληαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά αθνξνχλ ηε κία κεηνρή θαη φρη ζπλνιηθά 

κεγέζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

5.6.1 Αξηζκνδείθηεο Κέξδε αλά Μεηνρή (EPS) 

 

Αξηζκνδείθηεο Κέξδε αλά Μεηνρή =  
Καθαρά Κέρδη

Αριθμόσ Μετοχών 
 

 

          Ο δείθηεο Κέξδε αλά Μεηνρή καο δείρλεη ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε κεηνρή θαη επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θεξδψλ 

φζν θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο 

αληαλαθιά ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, κε βάζε κία κεηνρή ηεο. 

Δπηπιένλ, επεηδή κπνξεί λα ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, είλαη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ απηψλ, θαη 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηε ρξήζε ηνπ δείθηε απηνχ. 

Γεληθφηεξα, φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα θέξδε αλά κεηνρή ηφζν θαιχηεξε είλαη ε 

εηαηξία ζηνλ θιάδν ηεο, θαη ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη απφ πνχ αθξηβψο 

πξνέξρνληαη ηα θέξδε θαη ην θαηά πφζν είλαη δηαηεξήζηκα (νπκπεληψηεο & 

Σακπαθνχδεο, 2015/ Ννχιαο, 2015). 

 

 

Πίνακαρ 5.13: Απιθμοδείκηηρ Κέπδη ανά Μεηοσή
22

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟗𝟎.𝟗𝟓𝟐.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟎.𝟕𝟖𝟐.𝟗𝟖𝟎
 = 

0,82 

5.575.000

110.782.980
    =    

0,05 

−86.986.000

110.782.980
     =   

-0,79 

201.104.000

110.782.980
 = 

1,82 

274.640.000

110.782.980
 = 

2,48 

 

          χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βιέπνπκε φηη ε εηαηξία ζεκείσζε ζρεηηθά 

πςειά θέξδε αλά κεηνρή, κε εμαίξεζε ηηο ρξνληέο 2013 θαη 2014. Βέβαηα παξά απηφ 

ην γεγνλφο, ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηάθεξε λα γίλεη θαη πάιη θεξδνθφξα απφ ην 2015. 

 

 

                                                      
22 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016 
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5.6.2 Αξηζκνδείθηεο Σηκή πξνο Κέξδε αλά Μεηνρή (P/E) 

 

Αξηζκνδείθηεο Σηκή πξνο Κέξδε αλά Μεηνρή =  
Τιμή Μετοχήσ

Κέρδη ανά Μετοχή 
 

          Ο δείθηεο Σηκή πξνο Κέξδε αλά Μεηνρή καο δείρλεη πφζεο θνξέο 

δηαπξαγκαηεχεηαη κία κεηνρή ηα θέξδε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην ή 

δηαθνξεηηθά καο δείρλεη ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ πνπ είλαη πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ νη επελδπηέο γηα ηελ απφθηεζε ηεο κεηνρήο γηα θάζε επξψ θαζαξά θέξδε 

αλά κεηνρή πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε. Έλαο ρακειφο δείθηεο P/E, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κία ρακειή ηηκή κεηνρήο θαη κεγάια θέξδε απνηειεί έλδεημε φηη ε 

κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε. Μηα εηαηξία κε πςειή ρξεκαηηζηεξηαθή αμία θαη ρακειά 

θέξδε είλαη ππεξηηκεκέλε θαη  ε ηηκή ηεο ζα πξέπεη ινγηθά λα ππνρσξήζεη (Ννχιαο, 

2015). 

 

Πίνακαρ 5.14: Απιθμοδείκηηρ Σιμή ππορ Κέπδη ανά Μεηοσή
23

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟖,𝟐𝟎

𝟎,𝟖𝟐
 = 10 

8,22

0,05
 = 164,4 

6,50

0
 = ΓΤ 

9,95

1,82
 = 5,47 

13,10

2,48
 = 5,28 

 

          Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία βιέπνπκε φηη ηηο ρξνληέο 2015 θαη 2016 ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο είλαη αξθεηά ρακειή ζε ζρέζε κε ηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Σν 

2013 παξαηεξείηαη πςειή ηηκή ηνπ δείθηε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα ρακειά ηνπ 

θέξδε. Σε ρξνληά 2014 δελ ππνινγίδνπκε ηνλ δείθηε απηφλ εμαηηίαο ησλ δεκηψλ πνπ 

ζεκείσζε ε εηαηξία. 

 

 

5.6.3 Αξηζκνδείθηεο Δζωηεξηθήο Αμίαο Μεηνρήο (BV) 

 

Αξηζκνδείθηεο Δζωηεξηθήο Αμίαο Μεηνρήο =  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

 Αριθμόσ Μετοχών
 

 

          Ο δείθηεο Δζσηεξηθήο Αμίαο Μεηνρήο καο δίλεη ηελ ηζηνξηθή αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ε νπνία πξνθχπηεη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν 

                                                      
23 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016, www.capital.gr 
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ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία. εκεηψλεηαη πσο ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

αλαθέξεηαη ζε ηζηνξηθέο ηηκέο θαη δελ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

Πίνακαρ 5.15: Απιθμοδείκηηρ Δζωηεπικήρ Αξίαρ Μεηοσήρ
24

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟒𝟖𝟎.𝟏𝟎𝟔.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟎.𝟕𝟖𝟐.𝟗𝟖𝟎
 = 

4,33 

441.000.000

110.782.980
 = 

3,98 

413.499.000

110.782.980
 = 

2,93 

510.778.000

110.782.980
 = 

4,61 

706.675.000

110.782.980
 = 

6,38 

 

          Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο θπκαίλεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν ηηο ρξνληέο 

πνπ εμεηάδνπκε κε κηθξή εμαίξεζε ην 2014 πνπ έρεη ηε ρακειφηεξε ηνπ ηηκή ην 2,93 

θαη ην 2016 πνπ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ην 6,38. 

 

5.6.4 Αξηζκνδείθηεο Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο 

 

Αξηζκνδείθηεο Μεξηζκαηηθήο Απόδνζεο =  
Μέριςμα ανά Μετοχή

 Χρηματιςτηριακή Τιμή Μετοχήσ
 

 

          Ο δείθηεο Μεξηζκαηηθήο Απφδνζεο καο δείρλεη θαηά πφζν κηα επέλδπζε είλαη 

ζπκθέξνπζα ζηηο κεηνρέο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο κε βάζε ην κέξηζκα ην νπνίν 

δηαλέκεη θαη ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δείθηεο ηφζν απνδνηηθφηεξε ζεσξείηαη ε επέλδπζε ζε απηή ηε κεηνρή. Δλ ηνχηνηο, ν 

δείθηεο απηφο κπνξεί λα κελ έρεη πξαθηηθή αμία θαζψο κεηξά ην κέξηζκα πνπ έδσζε 

ε κεηνρή πξηλ απφ αξθεηνχο κήλεο, κε βάζε ηα θέξδε ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ 

(νπκπεληψηεο & Σακπαθνχδεο, 2015/ Ννχιαο, 2015). 

 

Πίνακαρ 5.16: Απιθμοδείκηηρ Μεπιζμαηικήρ Απόδοζηρ
25

 

        2012         2013         2014         2015         2016 

𝟎,𝟑𝟎

𝟖,𝟐𝟎
 = 0,036 

0,20

8,22
 = 0,024 

0

6,50
 = 0 

0,65

9,95
 = 0,065 

0,90

13,10
 = 0,069 

               

                                                      
24 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 - 2016 
25 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016, www.capital.gr 
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          Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξία 

θαηάθεξε λα απμήζεη ην δείθηε απηφ ζην 6,9% ην 2016, παξφιν πνπ ην 2014 δελ 

δφζεθε κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο εμαηηίαο ησλ δεκηψλ πνπ ζεκείσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΟΜΙΛΟΤ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ 

ΠΡΟΔΞΟΦΛΗΗ ΣΑΜΔΙΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

 

6.1 Δηζαγωγή 

 

          Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ έπεηηα απφ κειέηε δηαθφξσλ κνληέισλ 

απνηίκεζεο απνθαζίζακε φηη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο απνηίκεζεο ηνπ Οκίινπ 

απηνχ είλαη απηή ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ εηαηξία – 

δχν ζηαδίσλ αλάπηπμεο. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε, 

δηφηη απηφο ν ηχπνο ηακεηαθψλ ξνψλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηε κφριεπζε θαη 

αληαλαθιά θαιχηεξα ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θεξδψλ απφ κέξνπο ηεο εηαηξίαο 

(Penman, 2010). 

          Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο πξνζθέξεη 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα φζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα βαζηθά κεγέζε ηεο εηαηξίαο 

πνπ αθνξνχλ ηε ξεπζηφηεηα ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο κεηαβνιέο απηψλ, νχησο 

ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ ηθαλφηεηα αχμεζεο ή κείσζεο 

ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο εηαηξίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο ή ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πηζαλψο ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 

θαηαζηάζεσλ (Buffet & Clark, 2008). 

 

6.2 Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ FCFF γηα ηνλ Όκηιν ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 

 

 6.2.1 Πεξηγξαθή ζηαδίωλ απνηίκεζεο 

 

          ηελ πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κέζνδν πξνεμφθιεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζα εθηηκεζνχλ κεγέζε ηα 

νπνία αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην φπσο αλαιχζεθαλ θαη επηπιένλ κε ηε 

ρξήζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ γηα ηα έηε 2012 – 2016. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη πξνβιέςεηο ζα αθνξνχλ ηηο ρξνληέο 2017 - 2021. 
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          Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζεζνχλ είλαη ηα εμήο: 

 Τπνινγηζκφο ηνπ ξπζκνχ g1 θαη g2 

 Τπνινγηζκφο ησλ FCFF γηα ηα έηε 2017 – 2021 θαη ζην δηελεθέο 

 Τπνινγηζκφο ηνπ WACC 

 Τπνινγηζκφο ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ FCF κε πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ην 

WACC 

 Δθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο 

 χγθξηζε ζεσξεηηθήο θαη πξαγκαηηθήο ηηκήο αλά κεηνρή. 

 

6.2.2 Τπνινγηζκόο ηνπ ξπζκνύ g1 θαη g2 

 

          Αξρηθά, ζα γίλεη εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο g1. χκθσλα κε ην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν www.cnn.gr ε Κνκηζηφλ έθαλε πξφβιεςε γηα ην 2018 ξπζκφ 

αλάπηπμεο 2,5% ηνπ ΑΔΠ. Δπνκέλσο, κε βάζε απηφ ζα επηιεγεί ην g1 λα ηζνχηαη κε 

2,5% 

 

          ηε ζπλέρεηα, έρνπκε ην δεχηεξν ζηάδην ην νπνίν αθνξά ηελ κεγέζπλζε ησλ 

FCF ζην δηελεθέο, επνκέλσο έρνπκε θαη έλαλ δεχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο απηψλ, g2. 

Απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.neaselida.news βιέπνπκε φηη ην ΓΝΣ πξνβιέπεη γηα 

ην 2022 ξπζκφ αλάπηπμεο 1,5% ηνπ ΑΔΠ, νπφηε ν δείθηεο g2 ζα ηζνχηαη κε 1,5%. 

           

6.2.3 Τπνινγηζκόο ηωλ FCFF γηα ηα έηε 2017 – 2021 θαη ζην 

δηελεθέο 

 

          Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ εθηηκήζακε ηνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ησλ κεγεζψλ: 

 Πεξηζσξίνπ ΔΒΗΣ, ην νπνίν ζα απμάλεηαη ηα επφκελα έηε κέρξη ην 2021 κε 

ξπζκφ 4,4% θαη κε ξπζκφ 2,5% κεηά ην 2022. 

 Φφξν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο παξακέλεη ζηαζεξφο ζε φια ηα έηε. 

 Καζαξψλ Κεξδψλ κεηά θφξνπ, Κεθαιαηαθψλ Γαπαλψλ, Απνζβέζεσλ θαη 

Μεηαβνιήο ζην Κεθάιαην Κίλεζεο, ηα νπνία ζα απμάλεηαη ηα επφκελα έηε 

κέρξη ην 2021 κε ξπζκφ 4,4% θαη κε ξπζκφ 2,5% κεηά ην 2022. 

 

http://www.cnn.gr/
http://www.neaselida.news/
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Πίνακαρ 6.1: Δκηίμηζη μέζος όπος Μεηαβολήρ ζηο Κεθάλαιο Κίνηζηρ ηηρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 2012 

- 2016
26

 

ε ρηι. €    2012    2013    2014    2015    2016    Μ.Ο. 

Μείωζε/(αύμεζε) 

απνζεκάηωλ 

-10.197 126.934 80.901 75.284 -131.787  

Μείωζε/(αύμεζε) 

απαηηήζεωλ 

28.049 5.303 73.735 -5.450 -26.771  

Μείωζε/(αύμεζε) 

ππνρξεώζεωλ 

(πιελ δαλεηθώλ) 

135.814 -65.996 2.684 -272.465 222.895  

Μεηαβνιή ζην 

Κεθάιαην 

Κίλεζεο 

153.666 66.241 157.320 -202.631 64.337 47.786,60 

 

 

Πίνακαρ 6.2: Τποθέζειρ ανάπηςξηρ ηων μεγεθών πος πεπιλαμβάνονηαι ζηον ςπολογιζμό ηων 

αναμενόμενων FCFF ηηρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 2017 -  2021
27 

 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e Γηελεθέο 

Κέξδε πξν 

θόξωλ 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Φόξνο 

εηζνδήκαηνο 

29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Καζαξά Κέξδε 

κεηά θόξνπ 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Κεθαιαηνπρηθέο 

δαπάλεο 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Απνζβέζεηο 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

Μεηαβνιή ζην 

Κεθάιαην 

Κίλεζεο 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 

 

 

          ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηηο αλακελφκελεο FCFF γηα ηηο ρξνληέο 2017 – 2021: 

 

                                                      
26 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016 
27 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηο έηος 2016 
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Πίνακαρ 6.3: Τπολογιζμόρ ηων αναμενόμενων FCFF ηηρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 2017 -  2021
28

 

ε ρηι. €    2016    2017e    2018e    2019e    2020e    2021e 

Κέξδε πξν 

θόξωλ 

392.804 402.624,10 412.689,70 423.006,95 433.582,12 444.421,67 

-Φόξνο 

εηζνδήκαηνο 

113.913,16 116.760,99 119.680,01 122.672,01 125.738,81 

 

128.882,28 

=Καζαξά 

Κέξδε κεηά 

θόξνπ 

278.890,84 285.863,11 293.009,69 300.334,93 307.843,30 315.539,39 

-

Κεθαιαηνπρηθέο 

δαπάλεο 

58.309 59.766,73 61.260,89 62.792,42 64.362,23 65.971,28 

+Απνζβέζεηο 75.070 76.946,75 78.870,42 80.842,18 82.863,23 84.934,81 

-Μεηαβνιή ζην 

Κεθάιαην 

Κίλεζεο 

64.337 65.945,43 67.594,06 69.283,91 71.016,01 

 

72.791,41 

=Διεύζεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο 

ζηελ εηαηξία - 

FCFF 

231.314,84 237.097,71 

 

243.025,15 

 

249.100,78 

 

255.328,30 

 

261.711,51 

 

 

          Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Τπνιεηκκαηηθήο Αμίαο (ΤΑ), αξρηθά πξέπεη λα 

εθηηκεζεί ε ζπλνιηθή αμία ησλ FCFF ζην δηελεθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ FCFF ηνπ 

2021 θαη ηνλ ξπζκφ g2. Οπφηε, ε αλακελφκελε FCFF είλαη: 

FCFF2022 = FCFF2021 * (1 + g2) = 261.711,51 * (1 + 0,015) = 265.637,18 ρηι. € 

 

6.2.4 Τπνινγηζκόο ηνπ WACC 

 

          Γηα λα ππνινγηζζεί ην WACC ζα πξέπεη αξρηθά λα ππνινγηζζνχλ ηα ζηνηρεία 

απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Ο ηχπνο ηνπ WACC είλαη ν εμήο: 

 

                                                      
28 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηο έηος 2016 
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WACC = weke + wdkd (1 – t) 

 

          Μία απφ ηηο πην γλσζηέο κεζφδνπο εχξεζεο ηνπο θφζηνπο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

απνηειεί ην Τπφδεηγκα Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM). χκθσλα κε 

ην CAPM έρνπκε: 

           

Δ(ri) = rf + bi * (E(Rm) - rf) 

Όπνπ: 

Δ(ri) = Ζ αλακελφκελε απφδνζε ηεο κεηνρήο ή αιιηψο ke 

rf = Ζ απφδνζε ηνπ αθίλδπλνπ ρξενγξάθνπ 

bi = Ο ζπληειεζηήο beta ηεο κεηνρήο 

E(Rm) = Ζ απφδνζε ηεο αγνξάο 

E(Rm) - rf = Αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο 

 

          Ωο rf  ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε απφδνζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ 10εηψλ 

ειιεληθψλ νκνιφγσλ, σο ζηνηρεία κε κεδεληθφ θίλδπλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ησλ απνδφζεσλ απηψλ, θαζψο ε απφδνζε ηνπο αιιάδεη 

κεληαία. Σα ζηνηρεία έρεη δεκνζηεχζεη ε Σξάπεδα Διιάδνο γηα ην ηειεπηαίν εμάκελν.   

 

Πίνακαρ 6.4: Τπολογιζμόρ rf
29

 

 Μάηνο 

2017 

Ινύληνο 

2017 

Ινύιηνο 

2017 

Αύγνπζηνο 

2017 

επηέκβξηνο 

2017 

Οθηώβξην

ο 2017 

Μ.Ο. 

Απόδνζε 

10εηνύο 

ειιεληθν

ύ 

νκνιόγνπ 

5,86% 5,76% 5,33% 5,55% 5,56% 5,59% 5,61% 

 

          χκθσλα κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.market-risk-premium.com ην 

αζθάιηζηξν θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ίζν κε 10,22%. Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ 

                                                      
29 Πηγή: www.bankofgreece.gr 

http://www.market-risk-premium.com/
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ζπληειεζηή beta ηεο κεηνρήο, ρξεζηκνπνηείηαη απηφο ν νπνίνο εθηηκάηαη απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν www.financialtimes.com θαη ν νπνίνο είλαη ίζνο κε 0,8036. 

              χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, ην ke ηνπ νκίινπ είλαη ίζν κε: 

ke = 5,61% + 0,8036*10,22% = 13,82% 

 

              Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ kd ηνπ νκίινπ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ηνπ 

πειίθνπ Σφθνη/Καζαξά Γάλεηα ηεο πεληαεηίαο: 

Πίνακαρ 6.5: Τπολογιζμόρ kd
30

 

    2012    2013    2014    2015    2016    Μ.Ο. 

Καζαξόο 

Γαλεηζκόο 

1.998.724 1.821.434 1.994.923 1.964.224 2.039.042 1.963.669,4 

Σόθνη θαη ινηπά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα 

84.649 78.484 74.623 87.714 80.245 81.143 

Σόθνη/ Καζαξόο 

Γαλεηζκόο 

     4,14% 

 

 Δπνκέλσο, ην kd  είλαη ίζν κε 4,14%. 

 

          Σέινο, εθηηκάηαη ν κέζνο φξνο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Ηδίσλ θαη ησλ 

Ξέλσλ Κεθαιαίσλ ζηα ζπλνιηθά γηα ηηο ρξνληέο 2012 – 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016 

http://www.financialtimes.com/
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Πίνακαρ 6.6: Τπολογιζμόρ we
31

 

ε ρηι. €    2012    2013    2014    2015    2016    Μ.Ο. 

Ίδηα 

Κεθάιαηα 

570.827 521.649 413.499 603.814 824.060  

πλνιηθά 

Κεθάιαηα 

2.569.551 2.343.083 2.408.422 2.568.038 2.863.102  

Ίδηα 

Κεθάιαηα/ 

πλνιηθά 

Κεθάιαηα  

22,22% 22,26% 17,17% 23,51% 28,78% 22,79% 

 

 

Πίνακαρ 6.7: Τπολογιζμόρ wd
32 

ε ρηι. €    2012    2013    2014    2015    2016    Μ.Ο. 

Ξέλα 

Κεθάιαηα 

1.998.724 1.821.434 1.994.923 1.964.224 2.039.042  

πλνιηθά 

Κεθάιαηα 
2.569.551 2.343.083 2.408.422 2.568.038 2.863.102  

Ξέλα 

Κεθάιαηα/ 

πλνιηθά 

Κεθάιαηα 

77,78% 77,74% 82,83% 76,49% 71,22% 77,21% 

 

          Με βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 

είλαη πιένλ ίζνο κε 29%, ην WACC ηνπ νκίινπ ζα ηζνχηαη κε: 

WACC = 22,79% * 13,82% + 77,21% * 4,14% * (1 – 0,29) = 5,42% 

 

 

 

 

                                                      
31 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016 
32 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηα έηη 2012 – 2016 
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6.2.5 Τπνινγηζκόο – Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ 

 

          Ζ αμία ηεο εηαηξίαο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ παξνπζψλ αμηψλ ησλ 

πξνεμνθιεκέλσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζην πξψην θαη δεχηεξν ζηάδην 

ρξεζηκνπνηψληαο ην WACC σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

δεχηεξν ζηάδην ε εθηίκεζε ηεο ΤΑ βαζίζηεθε ζην ππφδεηγκα ζηαζεξήο αλάπηπμεο 

ηνπ Gordon (Penman, 2010) ζχκθσλα κε ην νπνίν:  

ΤΑ = FCFF2022 / (WACC -  g2) = 265.637,18 / (5,42% - 1,5%) = 6.780.732,28 ρηι. € 

 

               Δπνκέλσο, ε απνηίκεζε ηεο εηαηξίαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ κε νξίδνληα 

πξνβιέςεσλ γηα ηα έηε 2017 – 2021 αιιά θαη ζην δηελεθέο είλαη ε αθφινπζε: 

 

Πίνακαρ 6.8: Δθαπμογή μεθόδος FCFF για αποηίμηζη ηηρ αξίαρ ηηρ εηαιπίαρ ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ
33

 

    2017e    2018e    2019e    2020e    2021e  Γηελεθέο 

Αύμνλ 

αξηζκόο 

έηνπο 

1 2 3 4 5 5 

Διεύζεξεο 

ηακεηαθέο 

ξνέο ζηελ 

εηαηξία 

FCFF ζε ρηι. 

€ 

237.097,71 

 

243.025,15 

 

249.100,78 

 

255.328,30 

 

261.711,51 

 

6.780.732,28 

πληειεζηήο 

πξνεμόθιεζε

ο 

0,95 0,90 0,85 0,81 0,77 0,77 

Παξνύζα 

αμία 

ειεύζεξωλ 

ηακεηαθώλ 

ξνώλ ζε ρηι. 

€ 

224.912,98 218.688,30 212.635,90 206.751 201.028,97 5.208.497,12 

Αμία εηαηξίαο 

ζε ρηι. € 

     6.272.514,28 

                                                      
33 Πηγή: Εηήζια Οικονομική Έκθεζη ηης ΜΟΗ για ηο έηος 2016 
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          Δλ ζπλερεία, γηα λα ππνινγηζζεί ε Καζαξή Αμία ηεο εηαηξίαο θαη έπεηηα ε αμία 

αλά κεηνρή, ζα αθαηξεζεί απφ ηελ αμία πνπ ππνινγίζακε παξαπάλσ ην ζχλνιν ησλ 

Τπνρξεψζεσλ ηνπ έηνπο 2016: 

 

Καζαξή Αμία = 6.272.514,28  - 1.567.904 = 4.704.610,28 ρηι. € 

 

          Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.capital.gr, ν αξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ ζε θπθινθνξία είλαη 110.782.980, επνκέλσο ε εθηηκψκελε αμία αλά κεηνρή 

είλαη ίζε κε: 

 

Αμία αλά κεηνρή = 4.704.610,28 ρηι / 110.782.980 = 42,47€ 

 

6.3 ρνιηαζκόο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 

 

          Με βάζε ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε αμία 

ηεο εηαηξίαο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ ηζνχηαη κε 4.704.610,28 ρηι. €. Ζ αμία αλά κεηνρή ηεο 

εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο είλαη 42,47€. πγθξίλνληαο ηελ 

ηηκή απηή κε ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο αμίαο ηεο θάζε κεηνρήο πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη 

ηελ ίδηα εκέξα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (21/11/2017), ε νπνία είλαη ίζε κε 

20,39€, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηνρή ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ είλαη 

ππνηηκεκέλε. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

          Ζ απνηίκεζε κηαο εηαηξίαο απνηειεί κηα δηαδηθαζία ε νπνία είλαη ζπρλά 

πνιχπινθε. Δπηπιένλ, έρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηνπ θάζε αλαιπηή, κε 

απνηέιεζκα λα κελ εμάγνληαη ηα ίδηα αθξηβψο απνηειέζκαηα κε φιεο ηηο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζνδνη γηα ηελ κειέηε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο εηαηξίαο θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα εξγαιεία 

πνπ βνεζνχλ ζηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε απηήο. Κάλνληαο έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ 

ηερληθψλ, κπνξεί λα δνζεί κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο εηαηξίαο, θάηη ην 

νπνίν βνεζάεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ επέλδπζε ή φρη ζε κεηνρέο ή 

άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο. 

          Μία απφ ηηο πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο απνηίκεζεο απνηειεί ε 

κέζνδνο πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία επηιέρζεθε θαη σο κέζνδνο 

απνηίκεζεο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ειεχζεξεο ηακεηαθέο 

ξνέο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ εμαηηίαο ηεο κε επηξξνήο ηνπο απφ ηελ 

κφριεπζε. Γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνεμφθιεζε ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο. 

          Ζ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εηαηξία 

ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, ε παξνπζηάζηεθε ιεπηνκεξψο. Ο θιάδνο ηνπ πεηξειαίνπ, ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ησλ αλαιπηψλ, φπσο 

επίζεο απνηειεί αληηθείκελν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εγρψξηα αιιά θαη ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. 

          Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ Οκίινπ έδεημε πσο παξά ην αζηαζέο πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο, ε ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ θαηάθεξε λα επηζηξέςεη ζηελ 

θεξδνθνξία θαη λα ζεκεηψζεη αλάθακςε. Γεληθφηεξα, πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ επθαηξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξία. 

          Όζνλ αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε 

βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο νη δείθηεο γεληθήο θαη άκεζεο ξεπζηφηεηαο ήηαλ 

ζεκαληηθά βειηησκέλνη. Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθή βειηίσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ελεξγεηηθνχ (ROA) έθηαζε ην 2016 ζην 12,07% έρνληαο αξλεηηθή ηηκή ηε ρξνληά  

2014, θαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) έθηαζε λα έρεη ηηκή 

38,86% ην 2016 απφ ην -26,78% ηνπ 2014. Δπηπιένλ, θαη ν δείθηεο πεξηζσξίνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο ζεκείσζε αχμεζε θαζψο απφ ην -1,51% ην 2014 έθηαζε ζην 8,71% 

ην 2016. 
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Σέινο, ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ κε ηε κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πεληαεηία 2017 – 2021. Γηα 

ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ απηήο, έγηλε αξρηθά εθηίκεζε θαη ρξήζε ηνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο g θαη έπεηηα ππνινγίζζεθε ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ 

(WACC). Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο, θαηαιήμακε πσο ε αμία αλά 

κεηνρή ηεο εηαηξίαο είλαη ίζε κε 42,47€. Κάλνληαο  ζχγθξηζε ηεο ηηκήο απηήο κε ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή (21/11/2017) ζηα 20,39€, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

κεηνρή ηεο ΜΟΣΟΡ ΟΗΛ είλαη ππνηηκεκέλε. 
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