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Δπραξηζηίεο 

 

Η εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα εθηελνχο αλαδήηεζεο θαη έξεπλαο θαη γη‟ 

απηφ ζα ήζεια πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Παπαδφπνπιν 

πκεψλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ πεξάησζε 

απηήο ηεο δχζθνιεο αιιά ζπλάκα επνηθνδνκεηηθήο πεξηφδνπ, ζα ήζεια λα ζπγραξψ ην 

επξχηεξν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ην έξγν ηνπ θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ ηφζν ζε κέλα φζν θαη ζηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ αδηάθνπε ζηήξημε θαη ζπκβνιή 

ηεο ηφζν εζηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά ζηελ θαηάθηεζε απηνχ ηνπ ηίηινπ.  

Σέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο ζην ζπλάδειθν θαη ζηελφ θίιν κνπ Μηραήι – Άγγειν Βεξαλνχδε γηα 

ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηε κνξθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο κνπ.   
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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ζεκάησλ θαη 

δεηθηψλ απνηίκεζεο κηαο επηρείξεζεο. Πξσηίζησο γίλεηαη αλαθνξά ζε νξηζκέλα ζεσξεηηθά 

ζηνηρεία απνηηκήζεσο επηρεηξήζεσλ ηνλίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία θαη 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηρείξεζεο, ελψ ελ ζπλερεία γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνλ 

αλαιπηή.  

 

ε δεπηεξεχνπζα αλάιπζε, αλαθνξά γίλεηαη ζηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο θαζψο θαη ζηελ 

θαηαιιειφηεηα απηψλ ζε πηζαλέο πεξηπηψζεηο θάλνληαο ζαθέο φηη ε επηινγή ή/θαη ν 

ζπλδπαζκφο απηψλ θαηά ηελ εθπφλεζε κίαο κειέηεο απνηίκεζεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά 

δεηήκαηα ηα νπνία νδεγνχλ ζε έγθπξα θαη νξζά ζπκπεξάζκαηα ή ην αληίζεην. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

δίλεηαη ζηα κνληέια πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνεμφθιεζε, θαζψο εκπεξηέρνληαη ζηηο πιένλ 

δηαδεδνκέλεο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά ηνλ θφζκν.  

 

Δπηπξνζζέησο, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, εθπνλείηαη ε κειέηε 

πεξίπησζεο Απνηίκεζεο ηεο εηαηξείαο Πιαζηηθά Θξάθεο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο είλαη ε κέζνδνο Πξνεμφθιεζεο Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ ζηνπο Μεηφρνπο 

θαη ε κέζνδνο Πξνεμφθιεζεο Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ ζηελ Δηαηξεία.  

 

ε έλα ηδηαίηεξα ελαιιαζζφκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα λα 

δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο, ε πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηεο αμίαο 

ηεο εηαηξίαο θαζίζηαηαη εξγαιείν κείδνλνο ζεκαζίαο σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο.  

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Απνηίκεζε, Σακεηαθέο Ρνέο, Πξνεμφθιεζε, Μέζν ζηαζκηθφ θφζηνο, Πιαζηηθά 
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Abstract 

This thesis aims to the description and analysis of matters related to the valuation of a business. 

To start with, the theoretical background will be given in regards to Business Valuation, 

highlighting the factors that affect the value of a business and its components, ending to become 

the analyst‟s object of elaboration. 

 Following the latter, the valuation methods and their suitability in potential cases will be 

analyzed to declare that the selection or even their combination on the preparation of a valuation 

study are concerns which lead to valid conclusions or vice versa. In particular, emphasis will be 

placed to the models related to discounting as they are widely known for their use into methods 

of valuation developed around the world.   

Lastly, in the context of this thesis, the case of Thrace Plastics will be examined with the 

development of its evaluation study. The methods used to evaluate were the Discount of Free 

Cash Flow to Equity and the Discount of Free Cash Flow to the Firm.  

To close with, considering the current economic situation and political instability that raise 

concerns about the future existence of a business into its market, the assessment of a company‟s 

value it‟s a great importance tool to the former‟s strategic decisions.  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

Ο φκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο ζπζθεπαζίαο βηνκεραληθήο 

ρξήζεο, παξέρνληαο πξντφληα ηφζν γηα ρξήζε ζηνλ ηνκέα ρξσκάησλ θαη ρεκηθψλ, αιιά θαη 

ιχζεηο εθαξκνγήο ζε θαηαλαισηηθά πξντφληα ηνπ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. Με έκθαζε ζηελ 

θαηλνηνκία, ηε δηεζλνπνίεζε, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε, αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, έρεη επηηχρεη αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπ ηελ 

πεξίνδν 2010-2016, παξά ην αξλεηηθφ θαη αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηεί, ηδίσο 

ζηελ Διιάδα. Παξφια απηά, ε αβεβαηφηεηα ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ, ηα ρακειά επίπεδα 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλεζπρία πνπ πξνθαινχλ ηα γεγνλφηα ζε 

δηεζλέο επίπεδν, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα γίλεη ε απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξείαο, δειαδή λα 

πξνζδηνξηζηεί ε πξαγκαηηθή ηεο αμία θαη ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο. Δπνκέλσο, ζα 

εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ε ηηκή ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ε κεηνρή ζην ρξεκαηηζηήξην 

είλαη εχινγε – δίθαηε. Βαζηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο κεηνρήο δηαδξακαηίδεη ην ζπλνιηθφ 

νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά, θαζψο θαη νη αλαθνηλψζεηο γηα ηελ εμεηαδφκελε 

εηαηξεία.  

Η άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο ζα γίλεη απφ ηηο 

εηήζηεο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη απφ άιιεο πεγέο δηαζέζηκεο ζην επξχ θνηλφ. 

 

1.1 θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θαη απνηίκεζε κηαο δίθαηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο 

ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο δεκνζηεπκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, ζα εθαξκφζνπκε ζπγθεθξηκέλα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο κεηνρψλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκήζνπκε κία δίθαηε αμία. Η ζσζηή αμηνιφγεζε κίαο ελ δπλάκεη επέλδπζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε νξζνινγηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην απαηηνχκελν 

θεθάιαην επέλδπζεο, ην θφζηνο επθαηξίαο απηνχ θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ Καζαξψλ Σακεηαθψλ 

Ρνψλ ηεο επέλδπζεο δηαρξνληθά. 
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1.2 Μεζνδνινγία 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή γίλεηαη ζεσξεηηθή αλαθνξά ζηελ απνηίκεζε αμίαο κίαο εηαηξίαο κε 

δηάθνξεο κεζφδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηακεηαθψλ ξνψλ. Ιδηαίηεξα αλαιχνληαη έλλνηεο, 

κέζνδνη θαη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξείηαη αλαγθαία ε απνηίκεζε. Δλ ζπλερεία, απνηηκάηαη ε 

δίθαηε αμία ηεο κεηνρήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο καο. Η ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπγγξαθή 

ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ πινχζηα ειιεληθή, μέλε θαη ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κίαο επηρείξεζεο απαηηείηαη πιήξεο πιεξνθφξεζε, πνιιέο θνξέο απφ 

πεγέο δηαζέζηκεο κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο ζηηο νπνίεο ε πξφζβαζε δελ θαζίζηαηαη 

δπλαηή. Γηα ην ιφγν απηφ θαη θαζψο ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηείηαη εμσηεξηθά, ε κειέηε 

βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο δηαζέζηκεο ζην θνηλφ πιεξνθνξίεο. 

1.3 Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Η εξγαζία απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ επηά θεθάιαηα θαη ζηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ην 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. 

Σν 2
ν
  Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

απνηίκεζεο εηαηξηθήο αμίαο, βάζεη ησλ θπξηφηεξσλ άξζξσλ, πιαηζίσλ θαη ζπγγξακκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο. 

Σν 3
ν
  Κεθάιαην παξνπζηάδεη κία ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ κεζφδσλ απνηίκεζεο θαη εζηηάδεη 

ζηελ απνηίκεζε βάζεη πξνεμφθιεζεο ξνψλ πνπ είλαη ην εξγαιείν ην νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ αλάιπζε καο. 

Σν 4
ν
  Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ησξηλή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν Όκηινο Πιαζηηθά 

Θξάθεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ νκίινπ. 

Σν 5
ν
  Κεθάιαην εμεηάδεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ αλάιπζε ηνπ νκίινπ κε ζηνηρεία απφ ηνπο 

δεκνζηεπκέλνπο Ιζνινγηζκνχο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Σν 6
ν
 Κεθάιαην αλαιχεη ηελ απνηίκεζε ησλ Πιαζηηθψλ Θξάθεο, ππνινγίδνπκε ην κέζν 

ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ, ην θφζηνο Ιδίσλ θαη Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ, ηηο πξνβιεπφκελεο 

ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ απνηίκεζε βάζε ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ. 

Σν 7
ν
 θαη ηειεπηαίν Κεθάιαην πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο καο.  
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Κεθάιαην 2: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ησλ Μεζόδσλ 

Απνηίκεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Απνηίκεζεο ηεο Αμίαο ηεο Δπηρείξεζεο 

Ο Williams ην 1938 (J.B.Williams) εθδίδεη ην βηβιίν ηνπ γηα ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Γηα 

πξψηε θνξά γίλεηαη ιφγνο ζηελ εζσηεξηθή αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

αγνξαία ηηκή. Σν βηβιίν απηφ απνηειεί ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε δηαηχπσζε ηεο κεζφδνπ 

εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο βάζεη ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ πνπ ζα 

ιάβνπλ νη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο. 

Μηα δηαθνξεηηθή κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο αμίαο παξνπζηάζηεθε ην 1934 απφ ηνπο Graham θαη 

Dodd (Graham, Dodd, &Cottle, 1934) . Πξφθεηηαη γηα κηα πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε κε ηνλ 

πην ζεκαληηθφ παξάγνληα λα θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο σο ην κέζν 

αλακελφκελν θέξδνο ηεο. Γειαδή εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

παξάγεη θέξδε ηα νπνία φκσο λα δηαηεξνχληαη. 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ν Gordon (1959) παξνπζηάδεη έλα άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

κεξίζκαηα, ηα θέξδε θαη ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Βαζηδφκελνο ζηελ κειέηε ηνπ Williams εηζάγεη 

ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο σο ρξεκαηνξνή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηίκεζε ηεο 

αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Η κειέηε ηνπ Gordon επεθηείλεηαη ζην άπεηξν θαη είλαη κηα δηελεθήο 

ξάληα κε ζηαζεξφ εθηηκψκελν ξπζκφ αλάπηπμεο. 

To 1958 νη F. Modigliani θαη Μ.Η. Μiller (1958) απέδεημαλ φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 

θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο επηρείξεζεο, δελ επεξεάδνληαη απφ πεγέο καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. Σν ζεψξεκα ηνπο ππνζηεξίδεηε ζηελ ππφζεζε φηη ζε κηα ηέιεηα αγνξά, ην 

πφζν ζα ρξεκαηνδνηεζεί κηα επηρείξεζε δελ ζρεηίδεηαη  κε ηελ αμία ηεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ 

πξνζέγγηζε, ε αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ησλ κεξηζκάησλ 

αλά κεηνρή (κέζσ ηεο κφριεπζεο). Δπίζεο, πξφηεηλαλ δπν κεζφδνπο απνηίκεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Η πξψηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο γηα ηελ πξνεμφθιεζε 

ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ. Η δεχηεξε κέζνδνο , νλνκάζηεθε κέζνδνο ηεο 

πξνζαξκνζκέλεο παξνχζαο αμίαο θαη ιακβάλεη ππφςε ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο ρσξίο 

κφριεπζε, ππνινγίδνληαο παξάιιεια ηα θνξνινγηθά νθέιε απφ ηνλ δαλεηζκφ θαη ην θφζηνο ηνπ 

δαλεηζκνχ. 
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Ο Fama (1965) δεκνζηεχεη ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηπραίνπ πεξηπάηνπ ζηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. 

Απηφ ήηαλ ε αξρή γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο φζνλ αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο απνηίκεζεο εηαηξηθψλ 

αμηψλ, θαζψο νη πξνβιεπφκελεο ξνέο αθνινπζνχλ έλα ηπραίν θαη κε πξνβιέςηκν κνλνπάηη. 

Δπεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηνπ ν Fama αλέθεξε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο (efficient 

market hypothesis) ηελ νπνία θαη ηαμηλφκεζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αζζελήο, κέηξηα θαη ηζρπξή 

κνξθή απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ πνπ αθνινχζεζαλ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο θαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο εηαηξηθήο αμίαο. Η πξφνδνο 

πνπ ζεκεηψζεθε αθνξά αθελφο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη αθεηέξνπ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ εμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Απηφ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα λα δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ησλ αλαιπηψλ, ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ, θαζψο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πεξηζζφηεξα εξγαιεία θαη κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ κεγαιχηεξν πιήζνο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πην απνηειεζκαηηθά. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε ηδέα ησλ ειεχζεξσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. OJensen ην 1986 νη Copeland, Koller θαη Murrin ηo 1994 αιιά θαη ν 

Rappaport (1986), oStewart (1991) νη Hackel θαη Livnat (1996) αλαιχνπλ ηηο ειεχζεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο ζαλ έλα επηπιένλ εξγαιείν απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Σε 

κεζνδνινγία ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ν θαζεγεηήο Damodaran (1996) ζε κηα ζεηξά άξζξσλ 

ηνπ φπνπ αλαιχεη ηε ζεκαζία ππνινγηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ 

(discount rate) θαη ηνπ επηηνθίνπ άλεπ θηλδχλνπ (risk free rate) ζπγθξίλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ πξνεμφθιεζεο ησλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη 

κεξηζκάησλ. 

2.2 Αμία ηεο Δπηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Δηζνδήκαηνο (IRS) ην Μάξηην ηνπ 1959 αλαθέξεηε  ε 

αμία ηεο επηρείξεζεο κε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: Η δίθαηε αμία σο πξνο ηελ ηηκή όπνπ θάπνηα 

ηδηνθηεζία αιιάδεη ρέξηα κεηαμύ ελόο ππνςεθίνπ αγνξαζηή θαη ελόο ππνςεθίνπ πσιεηή, όηαλ ν 

αγνξαζηήο δελ αλαγθάδεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα αγνξάζεη θαη ν πσιεηήο δελ αλαγθάδεηαη λα 

πνπιήζεη, αιιά ελεξγνύλ κε ειεύζεξε επηινγή θαη έρνπλ ηελ γλώζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ. Αθφκε ν Cornell (1993) πξφζζεζε φηη ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο θαη πσιεηήο ζα 

πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη λα κπνξνχλ λα εκπνξεχνληαη. 
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Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα κεγηζηνπνηεί ηελ ζπγθεληξσηηθή ηεο αμία. 

Τπάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

a) ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

b) ν πξνβιεπφκελνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο 

c) ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ε επηρείξεζε ζε ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο 

d) ην θφζηνο θεθαιαίσλ (Damodaran, 2012). 

«Η αμία ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αμία όιεο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηηο πξνζδνθίεο γηα 

θέξδε, ηακεηαθέο ξνέο, θαη είλαη ζπλδεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο κειινληηθέο 

απνδόζεηο, ελώ επηρείξεζε ζεσξείηαη ην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ, πιηθώλ θαη ππνρξεώζεσλ, πνπ 

απνηεινύλ νξγαλσκέλε νηθνλνκηθή ελόηεηα γύξσ από ην πξόζσπν ηνπ θνξέα ηεο, πνπ ζηνρεύεη 

ζηελ επίηεπμε θέδξνπο»  όπσο αλαθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηεο αμίαο ν Λαδαξίδεο (2005). 

2.2.1 Σν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο 

Οη ηξείο ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία κηαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Πιεζσξηζκφο 

 Ρεπζηφηεηα ηεο αγνξάο 

 Δπηηφθηα 

Όπνηα κεηαβνιή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα παξαπάλσ έρεη αληίθηππν ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Μηα αλνδηθή αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ πιεζσξηζκνχ 

θαη ησλ επηηνθίσλ ζα έρεη σο αληίθηππν κείσζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ζηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Γηαθνξεηηθά, κηα αλνδηθή αιιαγή ηεο ξεπζηφηεηαο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ζηελ αμία 

ηεο επηρείξεζεο (Fischer, 1981). 

2.3 Απνηίκεζε ηεο Δπηρείξεζεο 

«Απνηίκεζε είλαη ν θαζνξηζκόο ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο πνπ βαζίδεηαη είηε ζε κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κειινληηθέο απνδόζεηο ηεο επέλδπζεο, είηε ζηε ζύγθξηζε κε άιιεο νκνεηδείο 

επελδύζεηο» αλαθέξεη σο νξηζκφ ηεο απνηίκεζεο ην Ιλζηηηνχην Δπελδχζεσλ (CFA, 2010). 
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Ο Cornell (1993) νξίδεη ηελ απνηίκεζε σο: «ηελ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο ηηκήο ζηελ νπνία κηα 

ηδηνθηεζία πξόθεηηαη λα αιιάμεη ρέξηα αλάκεζα ζε έλαλ αγνξαζηή θαη έλαλ πσιεηή». 

Οπζηαζηηθά ε ελέξγεηα ηεο απνηίκεζεο πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη κηα «ηηκή» ηεο κεηνρήο κηαο 

επηρείξεζεο βαζηζκέλε ζε νηθνλνκηθά δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπκε ζε έλα απφ ηα 

παξαθάησ: 

 Η ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη δίθαηε, ε αμία ηεο κεηνρήο είλαη ίζε κε ηελ ππνινγηδφκελε 

 Η ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ππνηηκεκέλε, ε αμία ηεο κεηνρήο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

ππνινγηδφκελε 

 Η ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη ππεξηηκεκέλε, ε αμία ηεο κεηνρήο είλαη πςειφηεξε απφ ηελ 

ππνινγηδφκελε. 

2.3.1 Υξεζηκόηεηα ηεο Απνηίκεζεο 

Η αμία ηεο επηρείξεζεο, γεληθά, εθηηκάηαη δηαθνξεηηθά γηα ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή. ε 

θακία πεξίπησζε φκσο ε αμία δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ε νπνία ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ. 

Γηα παξάδεηγκα κηα κεγάιε επηρείξεζε αλαδεηεί λα αγνξάζεη κηα εζληθή εηαηξεία, γηα λα 

απμήζεη ην κεξίδην ηεο ζηελ ηνπηθή αγνξά, εθκεηαιιεπφκελε ηελ θήκε ηεο ηνπηθήο εηαηξείαο. Η 

εζληθή εηαηξεία (πσιεηήο) ζα ζειήζεη λα πνπιήζεη ηελ εηαηξεία ηεο ζε πςειή ηηκή 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ αμία ησλ παγίσλ ηεο. ε αληίζεζε, ε πνιπεζληθή (αγνξαζηήο) ζα 

ππνινγίζεη κφλν ηελ αμία ηεο θήκεο (πειαηείαο) ηεο εγρψξηαο εηαηξείαο, αθνχ ν δηθφο ηεο 

εμνπιηζκφο είλαη ηερλνινγηθά πην εμειηγκέλνο. Η ηειηθή αμία ζα εθηηκεζεί ζην ζεκείν ηνκήο ησλ 

δχν πξνζθνξψλ. 

Βεβαίσο, ε αμία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο αγνξαζηέο. Η 

ρξεζηκφηεηα ηεο απνηίκεζεο κηαο επηρείξεζεο πνηθίιεη: 

 Πψιεζε επηρείξεζεο: Γηα ηνλ αγνξαζηή ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο απνηίκεζεο ζα ηνπ δείμεη 

ηελ πςειφηεξε ηηκή πνπ ζα πξέπεη λα πιεξψζεη ελψ ζηνλ πσιεηή ζα ηνπ δείμεη ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή πνπ ζα πξέπεη λα πνπιήζεη. 
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 Απνηηκήζεηο εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ: Η απνηίκεζε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επελδπηέο 

γηα λα ζπγθξηζεί ε ηηκή ηεο κεηνρήο κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ 

ζα πξνβνχλ ζε πψιεζε, αγνξά ή δηαηήξεζε ηεο κεηνρήο. Αθφκε, ε απνηίκεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ελφο ραξηνθπιαθίνπ, φπνπ ν επελδπηήο ζα 

κπνξεί λα εμεηάζεη εάλ νη κεηνρέο κηαο επηρείξεζεο είλαη ππνηηκεκέλεο ή ππεξηηκεκέλεο θαη 

αλαιφγσο λα πξάμεη. 

 Γεκνπξαζίεο: Η απνηίκεζε ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί ε ηηκή πψιεζεο 

ζην θνηλφ. 

 Κιεξνλνκηέο-κεηαβηβάζεηο: Υξεζηκνπνηείηαη ε απνηίκεζε κε ζθνπφ ηελ ζχγθξηζε ησλ 

κεηαβηβαδφκελσλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 ηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: Η απνηίκεζε είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηινγή ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο: Η απνηίκεζε ζπκβάιεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε πνηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ θαη ζε πνηνπο πειάηεο ζα απεπζχλνληαη. 

Η απνηίκεζε είλαη έλα εξγαιείν κέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, δείρλνληαο εάλ νη επηινγέο ζα ηηο απνθέξνπλ αμία ή ζα ηελ 

δεκηψζνπλ (Λαδαξίδεο 2005). 

2.3.2 Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο 

Η δηαδηθαζία πξηλ ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα: 

1. Αλαγλσξίδνπλ ηελ επηρείξεζε – ηξαηεγηθή Αλάιπζε 

2. Αλάιπζε πιεξνθνξηψλ 

3. Μεηξήζεηο θαη πξνβιέςεηο 

4. Μεηαηξνπή πξνβιέςεσλ ζε απνηίκεζε 

5. Δπηινγή κεζφδνπ απνηίκεζεο 
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ην αξρηθφ βήκα ρξεηάδεηαη επίζεο λα γλσξίδεηαη θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε, ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη ηηο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

ην επφκελν βήκα ζα πξέπεη λα ζεκεηψλνληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηα πξφηππα πνπ 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε φπσο ηα απνηππψλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο. 

ην ηξίην βήκα εθηειείηε ε πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

ην ηέηαξην θαη ζην πέκπην βήκα γίλνληαη νη απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο γηα ηελ απνηίκεζε θαη 

επηιέγεηαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο (Penman, 2001), Palepu et 

al. (2000) θαη Copeland et al. 2000). 

2.3.3 Μύζνη ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε 

χκθσλα κε ηνλ Damodaran (2014), ππάξρνπλ 12 κχζνη γηα ηελ απνηίκεζε κίαο εηαηξίαο, νη 

νπνίνη φκσο θαηαξξίπηνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αιήζεηεο. 

1
νο

 Μύζνο: Η απνηίκεζε είλαη κία επηζηήκε πνπ έρεη αθξηβή απνηειέζκαηα θαη δίλεη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη αθξηβείο απαληήζεηο. 

2
νο

 Μύζνο: Η απνηίκεζε είλαη πνιχπινθε θαη δχζθνιε ζαλ δηαδηθαζία θαη επίζεο έρνπλ θάλεη 

ηελ εκθάληζε ηνπο εθαηνληάδεο κνληέια θαη κέζνδνη. 

3
νο

 Μύζνο: Νέεο δεκηνγφλεο εηαηξίεο δελ κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ. 

4
νο

 Μύζνο: Μχζνη γηα ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη φηη ηα θξαηηθά αμηφγξαθα δελ έρνπλ θηλδχλνπο. 

5
νο

 Μύζνο: Σν επηηφθην δαλεηζκνχ απνηειεί θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 

6
νο

 Μύζνο:Η ρξήζε δεηθηψλ θαη ινγηζηηθψλ κεγεζψλ γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ ζεσξείηαη ζπληεξεηηθή. 

7
νο

 Μύζνο: Οη ινγηζηέο μέξνπλ λα ππνινγίδνπλ ηα θέξδε. 

8
νο

 Μύζνο: Οη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηνπρηθψλ δαπαλψλ θαιχπηνληαη απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ηακηαθψλ ξνψλ. 

9
νο

 Μύζνο: Οη πξνβιεπφκελνη ξπζκνί αλάπηπμεο ζηελ απνηίκεζε είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο. 
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10
νο

 Μύζνο: Απνηίκεζε είλαη ε πξνεμφθιεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

11νο Μύζνο: εκαζία ζην απνηέιεζκα ηεο απνηίκεζεο. 

12νο Μύζνο: Οη θαιέο απνηηκήζεηο δελ αιιάδνπλ θαη ηζρχνπλ γηα πάληα. 

2.4 ύγρξνλνη Μέζνδνη Απνηίκεζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

Η δηαδηθαζία εθηίκεζεο φπνπ ε απνηίκεζε ησλ δαλείσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κεηνρψλ 

εθηηκψληαη θαη πξνζζέηνληαη γηα λα εμάγνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Αλ θαη απηφ απνηειεί ηελ 

ηδαληθή δηαδηθαζία φηαλ είλαη εθαξκφζηκε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη εθηθηή γηαηί θάπνηα 

ρξεφγξαθα κηαο επηρείξεζεο δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζε δεκφζηεο αγνξέο. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο ε 

βέιηηζηε πξνζέγγηζε είλαη λα απνηηκεζεί ε επηρείξεζε ζπλνιηθά παξά ε απνηίκεζε θάζε 

ρξενγξάθνπ μερσξηζηά (Cornell, 1993). 

Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο αμίαο είλαη: 

 

 Μέζνδνη ηνπ ηζηνξηθνχ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ή θφζηνπο απνθηήζεσο 

 Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αμίεο 

o Μέζνδνο ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο (Entry Value) 

o Μέζνδνο ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ή αμίαο εμφδνπ (Exit Value) 

 Υξεκαηηζηεξηαθέο κέζνδνη 

 Μέζνδνο ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ κεξηζκάησλ (Dividend Discount Models - 

DDMs) 

o Μέζνδνο ηνπ P/E- EPS 

o Μέζνδνο πλνιηθήο Απφδνζεο Μεηφρνπ (Total Return to Shareholder - TRS) 

o Μέζνδνο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο 

 Μέζνδνη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (Discounted Cash Flows - DCF) 

 Μέζνδνο ηεο πξνζηηζέκελεο νηθνλνκηθήο αμίαο (Economic Value Added - EVA) 

 Μέζνδνο ησλ θεθαιαηνπνηεκέλσλ νξγαληθψλ θεξδψλ 

 Μέζνδνο ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο Τπεξπξνζφδνπ 

 Μέζνδνο ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ρξήζεο δεηθηψλ 

θεθαιαηαγνξάο 

 Μέζνδνο ησλ ζπγθξηηηθψλ ζπλαιιαγψλ (Λαδαξίδεο, 2005).  
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Κεθάιαην 3: Βαζηθέο Μέζνδνη Απνηίκεζεο Δπηρεηξήζεσλ 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο κηαο 

επηρείξεζεο. ρεδφλ φιεο νη κέζνδνη πξνζαλαηνιίδνληαη ζε κειινληηθέο απνθάζεηο θαη 

αλαθέξνληαη ζε ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο. Αμηνινγψληαο ην επίπεδν αβεβαηφηεηαο ππνζέηνπκε 

φηη ε παξνχζα αμία ηνπ ρξήκαηνο είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ κειινληηθή ηνπ αμία θαη φηη ην 

επίπεδν θηλδχλνπ είλαη επζέσο αλάινγν κε ην δπλαηφ θέξδνο. 

Ο Fisher (1930), αλέθεξε ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο θαη ηνπ θφζηνο επθαηξίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ, έλλνηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη φιεο νη ζχγρξνλνη κέζνδνη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Απφ ηφηε πνιινί επηζηήκνλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ηεο 

αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαπηχζζνληαο έλα πιήζνο ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Μέζα απφ απηήλ πξνθχπηνπλ νη ηξείο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ 

εληφο ησλ νπνίσλ αλαιχνληαη μερσξηζηά θαη εθηελψο ηα δεκνθηιέζηεξα κνληέια απνηίκεζεο: 

 Μέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Μέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά δεδνκέλα 

 Μέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζηνηρεία ηεο αγνξάο  

Γηα λα δνζεί ζηνλ αλαγλψζηε ην θαηάιιειν πιαίζην, ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα γίλεη 

επηγξακκαηηθή αλαθνξά ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα απφ 

αλαιπηέο.  

3.1 Μέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ – DCF Model 

Η κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ γλσζηνπνηήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Williams 

J.B. ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά ην 1938 αλαθέξζεθε ζηελ εζσηεξηθή αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηελ αγνξαία ηηκή. Ιδέεο ζηεξηδφκελεο ζηε κέζνδν ηνπ αλαπηχρζεθαλ ζεκαληηθά 

έθηνηε θαηαηάζζνληαο ηε ζηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε κέζνδν.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ην κνληέιν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ππνινγίδεη ηηο 

κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο ηεο επηρείξεζεο φρη φκσο ηελ πξνεγνχκελε ή ησξηλή θαηάζηαζε ηεο, 

κεηξψληαο ηφζν ηελ θαζαξή ζέζε φζν θαη ην ρξένο ηεο. Καηά ηνλ Damodaran (2001), ζηε 

κέζνδν απηή ιακβάλνπκε ππφςε ηξεηο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο: α) ην θαηά πφζν ην επηκέξνπο 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο παξάγεη ρξεκαηνξνέο, β) πφηε αλακέλνπκε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο 

νη ηακεηαθέο ξνέο θαη γ) ηνλ θίλδπλν πνπ ηηο πεξηβάιεη. Άξα, ν εθηηκεηήο αλαιχεη ηηο 
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κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο, ηηο πξνεμνθιεί, κεηαθέξνληαο έηζη ηελ αμία ηνπο ζε παξνχζα αμία 

θαη ηειηθά ππνινγίδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ηχπνο γηα ηελ κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ: 

Value= ∑
   

      
 
           φπνπ: 

Value= Αμία ηεο επηρείξεζεο 

CFt= Υξεκαηηθή ξνή ζηελ πεξίνδν t 

n= Γηάξθεηα δσήο 

r= Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θίλδπλν ησλ ππφ εμέηαζε ρξεκαηνξνψλ  

Γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη απαξαίηεην λα 

γλσξίδνπκε ηηο ηακεηαθέο ξνέο (ιεηηνπξγηθέο- operating ή ειεχζεξεο- free cash flows), ηελ 

ππνιεηκκαηηθή αμία (residual ή terminal value), θαζψο θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην (discount 

rate) (Damodaran, 2001). 

3.1.1 Παξαδνρέο ηεο κεζόδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθώλ ξνώλ 

Η κέζνδνο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ παξαδνρέο:  

 Η επηρείξεζε είλαη φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ δε 

κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, ηηο επθαηξίεο, ηε δπλακηθφηεηα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γεληθά φιε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Η επηρείξεζε αμίδεη φζν αμίδνπλ νη πξνεμνθιεκέλεο θαζαξέο ηακεηαθέο ηεο ξνέο. 

 Οη θαηαζηάζεηο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ δίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο θαηαζηάζεηο.  

 Μπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζπληειεζηέο πξνεμφθιεζεο ή θαη 

ζπλδπαζκφο ηνπο.  

 Δίλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ νη ηακεηαθέο ξνέο, κε ηελ εθηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ ζην κέιινλ, κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο. 

Η ινγηθή απηνχ ηνπ κνληέινπ απνηίκεζεο ζηεξίδεηαη ζην φηη ν επελδπηήο δελ ελδηαθέξεηαη 

ηφζν γηα ηα ινγηζηηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο φζν γηα ηα ηακεηαθά πιενλάζκαηά ηεο, ηα νπνία 

είηε κπνξεί λα ηα εηζπξάμεη, είηε λα ηα επαλεπελδχζεη, απμάλνληαο ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. 
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3.1.2 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζόδνπ ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθώλ 

ξνώλ 

Η κέζνδνο απηή σζηφζν παξνπζηάδεη νξηζκέλα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, 

φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Πιενλεθηήκαηα 

Η κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη απφ ηηο πην νινθιεξσκέλεο κεζφδνπο 

απνηίκεζεο εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζε πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα παξά ζε ζηνηρεία ηνπ 

παξειζφληνο. Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζε εζσηεξηθέο πξνβιέςεηο ηεο επηρείξεζεο παξά ζε 

εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Αθφκε, ε κέζνδνο απηή δίλεη έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία ηακεηαθψλ ξνψλ 

θαη επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ινγηζηηθέο πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, επηδέρεηαη ηελ πξνζζήθε 

δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ζηελ απνηίκεζε. Σέινο, ε κέζνδνο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ιακβάλεη ππφςε ηε πνιππινθφηεηα ηεο θάζε επηρείξεζεο.  

Μεηνλεθηήκαηα 

Η ζπγγξαθή ησλ πξνζδνθψκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ επηβάιιεη ηελ θαηνρχξσζε πνιιψλ 

παξαδνρψλ θαη ππνζέζεσλ. Δπηπιένλ απαηηείηαη γλψζε πνιιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο κεηαβάιινπλ δηαξθψο ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ, 

κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ επαίζζεην ην εμαγφκελν απνηέιεζκα. Σέινο, ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε είλαη κεγάινο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη πνιιέο. 

 

3.2 Δθαξκνγή ηεο Μεζόδνπ ησλ Πξνεμνθιεκέλσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κνληέινπ πξνεμφθιεζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζκφο 

ησλ εμήο βαζηθψλ κεγεζψλ (Damodoran, 2002):  

 ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 ηηο ρξεκαηνξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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3.2.1 Πξνζδηνξηζκόο ησλ Διεύζεξσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ 

χκθσλα κε ηνλ Λαδαξίδε (2005), «νη ειεύζεξεο ηακεηαθέο ξνέο είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ επηρείξεζε κεηά ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαη ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ». Οη ειεχζεξεο 

ηακεηαθέο ξνέο κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη είηε πξνο ηελ επηρείξεζε (Free Cash Flow to the Firm- 

FCFF), είηε πξνο ηνπο κεηφρνπο (Free Cash Flow to Equity- FCFE). 

Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο πξνο ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο - FCFF (Free Cash Flow to the 

Firm) 

Η πξνζέγγηζε ηεο απνηίκεζεο FCFF απνηηκά ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο σο ηελ παξνχζα αμία 

ησλ κειινληηθψλ Διεχζεξσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ πξνο ην ζχλνιν ηεο εηαηξείαο, πξνεμνθιεκέλσλ 

κε ην Μέζν ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ (WAAC). Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ην 

ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο (CFA, 2010), είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο 

θνηλνχο  κέηνρνπο,  θαηφρνπο νκνιφγσλ θαη πξνλνκηνχρνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, αθνχ έρνπλ 

θαηαβιεζεί φια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη αλαγθαίεο απαηηήζεηο ζε 

θεθάιαην θίλεζεο θαη πάγηα θεθάιαηα.  

FCFF= Καζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (ΚΣΡ) - Μεηαβνιή ζην κε ηακεηαθφ θεθάιαην 

θίλεζεο - Μεηαβνιή ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη άιια ζηνηρεία 

Γειαδή, νη θαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (FCFF) είλαη νη κεηά θφξσλ ηακεηαθέο ξνέο 

πξνο φινπο ηνπο επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη άξα ε αμία ηεο ππνινγίδεηαη κε ηελ 

πξνεμφθιεζε ησλ θαζαξψλ ιεηηνπξγηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (FCFF) κε ην Μέζν ηαζκηθφ 

Κφζηνο Κεθαιαίνπ (WACC). 

Αμία ηεο Δπηρείξεζεο = Παξνχζα Αμία ησλ Καζαξψλ Σακεηαθψλ Ρνψλ πξνο ηελ επηρείξεζε = 

∑
     

         
   
             ηελ ρξνληθή ζηηγκή t. 

Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο πξνο ηνπο Μεηφρνπο - FCFE (Free Cash Flow to the Equity) 

Οη ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο πξνο ηνπο κεηφρνπο (CFA, 2010), είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ έρνπλ θαηαβιεζεί φιεο νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, νη ηφθνη θαη νη πιεξσκέο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα 
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θεθάιαην θίλεζεο θαη πάγηα θεθάιαηα. Οη FCFE είλαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλ αθαηξεζνχλ νη θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, θαη πξνζηεζνχλ νη απνζβέζεηο θαη 

ην θαζαξφ ρξένο. 

FCFΔ= Καζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο (ΚΣΡ) - Καζαξά θεθαιαηνπρηθά έμνδα - Καζαξφ 

θεθάιαην θίλεζεο + Καηλνχξγηα Γάλεηα – Πιεξσκέο Γαλείσλ 

Αμία ηεο Δπηρείξεζεο = Αλακελφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ζηνπο κεηφρνπο =  

∑
     

      
 

   
          ηελ ρξνληθή ζηηγκή t. 

re= Κφζηνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Οη δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ηεο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο παξακέηξνπο ζηηο 

πξνβιεπφκελεο ρξεκαηνξνέο θαη ζην θφζηνο θεθαιαίνπ, ππνινγίδνπλ ηελ ίδηα αμία γηα θάζε 

επηρείξεζε,  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εθαξκφδνληαη νη ίδηεο ππνζέζεηο θαη παξαδνρέο. Σν 

ζεκαληηθφ είλαη λα κε ρξεζηκνπνηεζεί ε αλακελφκελε ηακεηαθή ξνή ζηελ εηαηξία κε ην θφζηνο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ δηφηη ζα νδεγεζνχκε ζε ππνηηκεκέλε αμία ηεο εηαηξείαο ή αληίζηνηρα ε 

αλακελφκελε ηακεηαθή ξνή ζηνπο κεηφρνπο κε ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ δηφηη ζα 

νδεγεζνχκε ζε ππεξηηκεκέλε αμία (Damodaran, 1994). 

3.2.2 Παξνύζα Αμία  

Παξνχζα αμία επηρείξεζεο FCFF 

Η FCFF είλαη ηακεηαθή ξνή γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θεθαιαίνπ. Άξα ρξεζηκνπνηψληαο ην Μέζν 

ηαζκηθφ Κφζηνο Κεθαιαίνπ (WACC) ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFF δίλεηαη ε ζπλνιηθή αμία 

φισλ ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. Η αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο 

κείνλ ην ρξένο ηεο. Σέινο, αλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ παίξλνπκε ηελ ηηκή αλά κεηνρή. 

Παξνχζα αμία επηρείξεζεο FCFΔ 

Η αμία ησλ Ιδίσλ θεθαιαίσλ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πξνεμφθιεζε ησλ FCFE κε ην θφζηνο ησλ 

Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (re), δειαδή ην βαζκφ απφδνζεο πνπ απαηηνχλ νη επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο. 

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

ησλ άιισλ απαηηήζεσλ, πξνεμνθιψληαο ηελ κε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ απφδνζεο ησλ ηδίσλ 
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θεθαιαίσλ, πξνθχπηεη ε αμία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, αλ δηαηξέζνπκε 

ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, νξίδεηαη ε αμία αλά κεηνρή. 

3.2.3 Πξνεμόθιεζε Διεύζεξσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Δλόο ηαδίνπ 

χκθσλα κε ην Gordon Growth Model, νη κειινληηθέο ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο απμάλνληαη κε 

έλα ζηαζεξφ ξπζκφ αλάπηπμεο g. Έηζη απνξξένπλ ηα κνληέια ελφο ζηαδίνπ ή ζηαζεξήο 

αλάπηπμεο γηα ηηο FCFF θαη FCFE. Γηαθνξεηηθά, ε ειεχζεξε ηακεηαθή ξνή ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

ηζνχηαη κε ηε ειεχζεξε ηακεηαθή ξνή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνιιαπιαζηαζκέλε κε ην (1+g). 

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡=𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡−1∗(1+𝑔) 

Αθνχ ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ε αμία ηεο επηρείξεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

Αμία ηεο επηρείξεζεο = 
     

        
 

     ∗     

        
 

Αληίζηνηρα, κε ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγίδνληαη θαη νη FCEE: 

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡=𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡−1∗(1+𝑔) 

Αθνχ ε FCFF απμάλεηαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ, ε αμία ηεο επηρείξεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

Αμία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = 
     

    
 = 

     ∗     

    
         re : ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 

3.2.4 Πξνεμόθιεζε Διεύζεξσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ Γύν ηαδίσλ 

Σα κνληέια δχν ή πνιιαπιψλ ζηαδίσλ είλαη ζρεδηαζκέλα λα εθηεινχλ ηηο απνηηκήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. ηα 

κνληέια δχν ζηαδίσλ, ζην δεχηεξν ζηάδην ν ξπζκφο αλάπηπμεο είλαη καθξνπξφζεζκα ζηαζεξφο. 

ηα δχν πην ζπλεζηζκέλα κνληέια νη επηρεηξήζεηο: α) πξνβιέπεηαη λα έρνπλ έλα ζηαζεξά ξπζκφ 

αλάπηπμεο ζην πξψην ζηάδην θαη πέθηνπλ ζε έλα ζηαζεξφ καθξνπξφζεζκν ξπζκφ ζην δεχηεξν 

ζηάδην. Η αμία ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηνλ Damodaran (1994) ππνινγίδεηαη : 

Αμία ηεο επηρείξεζεο = ∑
     

         
  

       

      

   
   ∗  
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Αμία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ = ∑  
     

       
   

       

    

   
   ∗  

 

         
 

3.3 Κόζηνο Ιδίσλ θαη Ξέλσλ Κεθαιαίσλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ WACC, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην 

θφζηνο ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ. Ο πην ζπρλφο ηξφπνο εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ηδίσλ 

θεθαιαίσλ κίαο επηρείξεζεο είλαη ην Μνληέιν Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Capital 

Asset Pricing Model – CAPM).  

χκθσλα κε ην CAPM, ε αλακελφκελε απφδνζε κίαο κεηνρήο ηζνχηαη κε:  

E(r) = Rf + β (Rm – Rf) 

Rf =αθίλδπλν επηηφθην 

β = ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ηεο κεηνρήο  

Rm = ε κέζε απφδνζε ηεο αγνξάο 

Σν Μνληέιν Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Capital Asset Pricing Model – CAPM) 

ζηεξίδεηαη φηη ν θάζε επελδπηήο ζέιεη λα έρεη κία απφδνζε αλάινγε ηνπ ξίζθνπ πνπ παίξλεη, ην 

νπνίν εθθξάδεηαη απφ ην ζπληειεζηή β. Οπζηαζηηθά ν ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ελφο ρξενγξάθνπ θαη ηεο αγνξάο. Έλαο πςειφο ζπληειεζηήο 

ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε ηνπ ρξενγξάθνπ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο. 

Έλαο ρακειφο ζπληειεζηήο ζεκαίλεη φηη ε απφδνζε κέλεη ζρεηηθά αλεπεξέαζηε. Ο ζπληειεζηήο 

β ζηεξίδεηαη ζηε ζρεηηθή κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξενγξάθνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο απνδφζεηο ηεο αγνξάο θαζψο θαη ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηεο 

επέλδπζεο θαη ηεο απφδνζεο ηεο αγνξάο. Τπνινγίδεηαη κε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κεηαμχ ηεο 

απφδνζεο κηαο επέλδπζεο θαη θάπνηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

(Pinto et al, 2007). Σν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ (risk premium) είλαη ε ππεξαπφδνζε ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ε κεηνρή. 

Σν θφζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ απνηππψλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ κίαο επηρείξεζεο. 

rd = 
                

                 
 

θαη θαζαξφ θφζηνο μέλσλ θεθαιαίσλ, κεηά θφξσλ = rd (1-t) 
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Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα ππνινγηζηεί είλαη: 

Cost of Debt = Risk Free Rate + Company Default Spread + Country Spread 

Risk Free Rate = επηηφθην κεδεληθνχ θηλδχλνπ,  

Company Default Spread = ε δηαθχκαλζε ησλ απνδφζεσλ ησλ νκνιφγσλ πνπ εθδίδεη ε εηαηξία 

Country Spread = ε δηαθχκαλζε ησλ νκνιφγσλ ηεο ρψξαο (Damodaran, 2002). 

3.3.1 Μέζν ηαζκηθό Κόζηνο Κεθαιαίνπ (Weighted Average Cost of Capital - WACC) 

Όπσο θαη παξαπάλσ, ην κνληέιν πξνεμφθιεζεο ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηελ 

επηρείξεζε (FCFF), ρξεζηκνπνηεί σο πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ (Weighted Average Cost Of Capital - WACC), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ πξνζδνθψκελσλ ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Απνηειεί ην απαηηνχκελν πνζνζηφ 

απφδνζεο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ νη επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή είλαη ε πην κηθξή 

απφδνζε πνπ νθείιεη λα έρεη ε επηρείξεζε απφ ηελ επέλδπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηεο, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο επελδπηέο ηεο. 

Σν WACC ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θφζηνπο (θπξίσο κέζσ ηνπ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ θαη ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ), ηα νπνία ζηαζκίδνληαη βάζεη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο 

αληίζηνηρεο πεγήο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ απαζρνιεί ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε (Βαζηιείνπ, 2008). 

Σν κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο : 

  𝐶𝐶  𝐶  𝑡    𝐸   𝑡 ∗  
𝐸   𝑡 

   𝑡  𝐸   𝑡 
 𝐶  𝑡       𝑡 ∗    𝑡 ∗  

   𝑡

   𝑡  𝐸   𝑡 
  

Cost of Equity = Κφζηνο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

Cost of Debt = Κφζηνο Σξαπεδηθνχ Γαλεηζκνχ  

Equity = Ίδηα Κεθαιαία 

Debt = Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο 

t = θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  
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3.4 Ρπζκόο Αλάπηπμεο g θαη Τπνιεηκκαηηθή Αμία (Terminal Value) 

Ρπζκφο Αλάπηπμεο g 

Η εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ θεξδψλ (πξν ηφθσλ θαη θφξσλ – EBIT) βαζίδεηαη ζην 

ξπζκφ επαλεπέλδπζεο (Reinvestment Rate) θαη ζηνλ δείθηε απφδνζεο θεθαιαίνπ (Return on 

Capital – ROC). Σν πνζνζηφ επαλεπέλδπζεο αθνξά ην πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ κεηά 

θφξσλ πνπ επελδχνληαη ζε θαζαξέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαη ζε θαζαξφ θεθάιαην θίλεζεο, 

ελψ ν δείθηεο απφδνζεο θεθαιαίνπ (ROC) κεηξάεη ηελ πνηφηεηα ησλ επελδχζεσλ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ g ζα αθνινπζήζνπκε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

𝑔                       ∗      

                  
  𝑡 𝐶   𝐸  𝐶   𝑔      𝐶

 𝐸   ∗    𝑡  
 

     
𝐸   ∗    𝑡 

      𝑡     𝐸   𝑡 
  

Net Cap Ex (Net Capital Expenditures): Καζαξέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηελ αγνξά λέσλ παγίσλ αθνχ έρνπλ αθαηξεζεί νη απνζβέζεηο. 

Change in WC (Change in Working Capital): Η κεηαβνιή ζην θεθάιαην θίλεζεο ηεο 

επηρείξεζεο (φπνπ Κεθάιαην Κίλεζεο= Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ-Βξαρπρξφληεο Τπνρξεψζεηο) 

θαη είλαη ε δηαθνξά ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ην Κεθάιαην Κίλεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

BV Debt: Η ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ. 

BV Equity: Η ινγηζηηθή αμία ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηνλ Ιζνινγηζκφ. 

Τπνιεηκκαηηθή Αμία (Terminal Value) 

«Η ππνιεηκκαηηθή αμία (residual value) είλαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο κεηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πξόβιεςεο ησλ ηακεηαθώλ ξνώλ» (Λαδαξίδεο, 2005).  

Οη πξνβιέςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηνξνέο αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη γη‟ απηφ ππνινγίδεηαη ε παξνχζα αμία ηνπο. Όκσο ε θάζε επηρείξεζε ζπλερίδεη ηε 
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δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη κεηά απφ ηελ πεξίνδν πξφβιεςεο, γη‟ απηφ είλαη απαξαίηεην λα 

ππνινγηζηεί ε αμία ηεο θαη γηα ην κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηακεηαθή ξνή ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη έλαλ ξπζκφ αλάπηπμεο απηήο (growth rate) γηα ηα έηε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, δειαδή 

(Brealy et al, 2003): 

                
       ∗     

      
   φπνπ 

FCFFn-1 = ε FCFF ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πξφβιεςεο 

g = έλαο ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ εθηείλεηαη ζην δηελεθέο. 

wacc = κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ. 
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Κεθάιαην 4: ηξαηεγηθή Αλάιπζε 

4.1 Δηζαγσγή 

χκθσλα κε ηνπο Johnson, Whittington θαη Scholes (2011), «ζηξαηεγηθή είλαη ε θαηεύζπλζε, 

(direction) ην εύξνο θαη ην είδνο δξαζηεξηνηήησλ (scope of activities) κηαο επηρείξεζεο 

καθξνπξόζεζκα, ε νπνία ηεο εμαζθαιίδεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζε έλα κεηαβαιιόκελν 

πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο ελαξκόληζεο ησλ πόξσλ θαη ηθαλνηήησλ,  κε ζηόρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders-ζπκκέηνρσλ)». 

Γηα λα αλαπηπρζεί έλα κνληέιν ζηξαηεγηθήο απφ κηα επηρείξεζε, πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα 

παξαθάησ βήκαηα: 

• Γηακφξθσζε 

• Τινπνίεζε 

• Αμηνιφγεζε- Έιεγρνο 

 

Έλαο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο είλαη απαξαίηεηνο «ν ζρεκαηηζκόο άπνςεο, από ηελ 

επηρείξεζε, ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ παξνύζα θαη κειινληηθή ζεηηθή πνξεία 

ηεο, έηζη ώζηε λα επηιέμεη ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηε κειινληηθή ηεο 

αλάπηπμε» (Θεξίνπ, 2014). 

Σα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη: 

• Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 

• Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 

• SWOT Αλάιπζε 

 

4.2 ηξαηεγηθή Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο 

Γηαηήξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εμσζηξέθεηαο:Ο Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο ζπλερίδεη λα πινπνηεί κε 

επηηπρία ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ζην εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδνληαο κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ην αζηαζέο πεξηβάιινλ πνπ θπξηαξρεί δηεζλψο. Ο φκηινο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 
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ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο, κε παξνπζία ζε 11 ρψξεο θαη εκπνξηθφ δίθηπν ζε 80 αγνξέο, έρεη 

ζηνρεχζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηεζλνπνίεζή ηνπ. Όπσο αλαθέξζεθε, «ην όξακά καο 

είλαη λα κεγαιώζνπκε ζεκαληηθά, ηόζν πνζνηηθά, όζν θαη πνηνηηθά». ην πιαίζην απηφ, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηνίθεζεο έρεη εζηηαζηεί ζηελ θεξδνθφξν αλάπηπμε, ζπλδπάδνληαο ηε 

δεκηνπξγία αμίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ηελ γεσγξαθηθή 

επέθηαζε. 

Δλίζρπζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο: Δθηφο απφ ηε δηεζλή ηεο πνξεία, ν Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο 

Α.Β.Δ.Δ, ζηεξίδεη ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, θαζψο έρεη  ζηελ θαηνρή ηνπ 6 ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο. Δπίζεο ε εηαηξία αλαθνίλσζε γηα ηελ δηεηία 2017-2018 λέεο επελδχζεηο  γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο. Ο Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο αλαθνίλσζε φηη 

νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Έιαζηξνλ Αγξνηηθή δηα απνξξνθήζεσο 

ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο Αλψλπκε Δηαηξεία Θεξκνθήπηα 

Θξάθεο. 

Ό Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο αλαθέξεη φηη ην «Σν όξακά καο είλαη λα κεγαιώζνπκε ζεκαληηθά» 

κε παξάιιειν ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο θαηά 30% αλά παξαγφκελν θηιφ, ε 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο κε έκθαζε ζε είδε πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν πιήξεο έιεγρνο 

ηεο παξαγσγήο φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ε αλάπηπμή ηνπο, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα λα θηάζνπλ 

έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Η πνιηηηθή σζηφζν ηεο κεγέζπλζεο είλαη πηζαλφλ λα θέξεη θαη 

θάπνηα αξλεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη επεξεάζεη ηνλ ζηφρν ηεο θεξδνθνξίαο: 

• Απφ ηελ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο, βξαρππξφζεζκα πιήηηνληαη ηα θέξδε. Οη απνζβέζεηο, νη 

ηφθνη, ηα έμνδα επέθηαζεο δηθηχνπ, αιιά θαη ε αλάγθε γηα ηαρεία αξρηθή δηάζεζε 

κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ πνπ ξίρλεη ηηο ηηκέο, ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

ηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ κε απηήλ ηε 

θπζηνινγηθή εμέιημε 

• Σα παξαπάλσ ζπλέβαιαλ σο έλα βαζκφ ζηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ε 

νπνία φκσο επεξεάζηεθε επίζεο θαη απφ άιινπο δχν παξάγνληεο: 

o Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη ε απμεκέλε παξαγσγή ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαηά θχξην ιφγν ζα επεξεάζεη ηηο πσιήζεηο απφ ην 

2018. 
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o Γεχηεξνλ, ε ζηαδηαθή άλνδνο ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο χιεο δελ πξφιαβε λα 

κεηαθπιήζεη ζηνπο πειάηεο, εμέιημε πνπ ειάηησζε ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. 

• Ωζηφζν, νη απμήζεηο ηηκψλ πνπ άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηνλ Απξίιην, εθηηκάηαη φηη 

ζα αλαπιεξψζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απψιεηεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, νπφηε ζα επηηεπρζεί ν 

εηήζηνο ζηφρνο ηεο εηζεγκέλεο. 

• Οη λέεο επελδχζεηο ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

• ηξαηεγηθή επηινγή ηνπ νκίινπ είλαη ν δείθηεο θαζαξνχ ρξένπο πξνο EBITDA λα 

ππνιείπεηαη ηνπ 2. 

• Ο φκηινο είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηηο φπνηεο αλαηαξάμεηο εκθαληζηνχλ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην ιφγσ ηνπ Brexit 

• ηξαηεγηθή ηνπ νκίινπ είλαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ αλάπηπμε. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζε λα 

εμεηάζεη ην ζελάξην θάπνηαο εμαγνξάο εθ‟ φζνλ πξνθχςεη ζρεηηθή επθαηξία. 

• Πάληνηε εμεηάδεηαη ην άλνηγκα επηπξφζζεησλ αγνξψλ θαη ε ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ ζε ρψξεο 

φπνπ  κέρξη ζήκεξα ε παξνπζία είλαη πεξηνξηζκέλε. 

• Η ζπγαηξηθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ληνκάηαο θαη αγγνπξηνχ δελ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ. 

 

4.3 Αλάιπζε Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Οκίινπ, ζα θάλνπκε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο PEST (Λαδαξίδεο, 2010), ε νπνία αλαπηχζζεηαη γηα λα εμεηάζνπκε ηηο ηάζεηο ησλ 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ ζην πιαίζην ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Οκίινπ. Αλ θαη ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, σο εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζηελ αλάιπζή καο ζα εζηηάζνπκε θπξίσο ζηελ Διιάδα, φπνπ 

θαη εδξεχεη ν Όκηινο. 

 Πνιηηηθνί Παξάγνληεο: γεληθφ πνιηηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο, θνξνινγηθή λνκνζεζία, λφκνη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλζήθεο δηεζλνχο εκπνξίνπ, εξγαζηαθή λνκνζεζία 
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 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο: Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, πιεζσξηζκφο, αλεξγία, επηηφθηα 

ΑΔΠ, δηαζέζηκν εηζφδεκα 

 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο: δεκνγξαθηθέο ηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνχ, αλάγθεο 

αηφκσλ, θαηαλαισηηθά πξφηππα, κφξθσζε, θνπιηνχξα. 

 Σερλνινγηθνί Παξάγνληεο: δαπάλεο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο θαη 

αλαθαιχςεηο, ηερλνινγηθή ππνδνκή. 

4.3.1 Πνιηηηθνί Παξάγνληεο 

Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο Πιαζηηθά 

Θξάθεο είλαη αξρηθά ε πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηα εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Διιάδα. Οη ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αιιάδνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο καο πξνθαινχλ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη επνκέλσο επεξεάδνπλ άκεζα 

ηφζν ηνλ δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Η θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ε 

θπβέξλεζε αζθεί πηέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο αδπλαηνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ηφζν ζηα γεληθά έμνδα, φζν θαη ζηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο, ελψ ην 

θαηλφκελν ηεο ζπλερνχο αιιαγήο ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δε 

δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ πιαίζην. Δθηφο ζπλφξσλ, ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Διιάδα θαη ε 

αξλεηηθή εηθφλα απηήο ιφγσ ηνπ θφβνπ γηα έμνδν ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξψ θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, απνηεινχλ παξάγνληα πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θίλεζε κε πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο εθηφο Διιάδαο. Δπίζεο, ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε 

απφ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ππάξρεη κία ηάζε πξνο ηηο ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο θαη ηηο 

νξγαλψζεηο αθξαίσλ δεμηψλ εμηξεκηζηψλ (Ellyatt, 2015; Tasch, 2015). Δπίζεο, ην γεσπνιηηηθφ 

ηνπίν αιιάδεη ζπλερψο, φπσο απνδεηθλχνπλ νη ζπξξάμεηο ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη ηδίσο ζηε 

πξία (Bhalla, 2015), αιιά θαη ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο (Dodds, 2015). 

4.3.2 Οηθνλνκηθνί Παξάγνληεο 

Σν δηεζλέο θαη εζληθφ αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ είλαη κία παξάκεηξνο ησλ αξλεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο,νη πηψζεηο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξίσλ 

ιφγσ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ, αιιά θαη ηεο ανξηζηίαο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Διιάδαο 

κε ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο, νη πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη νη έλνπιεο ζπξξάμεηο, ζπλζέηνπλ 



 
24 

κία αξλεηηθή εηθφλα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, νη νηθνλνκίεο φισλ ησλ 

ρσξψλ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη λα ζπλερίζνπλ λα επηβηψλνπλ.  ε εζληθφ επίπεδν, ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα, ηα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο, φπσο είλαη ε γξαθεηνθξαηία, ην δεκφζην ρξένο, 

αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο ε κεησκέλε 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, ε απμαλφκελε αλεξγία, ε ρακειή ηεο αληαγσληζηηθφηεηα, ε 

αδπλακία πιεξσκήο δεδνπιεπκέλσλ ζε δηάθνξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, νη ζπλερείο απνιχζεηο 

θαη κεηψζεηο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε κνλάδεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο (π.ρ. λνζνθνκεία, 

ζρνιεία), ην αζηαζέο θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, νη ζπλερείο απμήζεηο ζε θφξνπο θαηαλάισζεο, 

θαηνρήο πεξηνπζίαο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηνπ 

ήδε αξλεηηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα (Katsikas et al., 2014). 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα, 

αζηάζεηα, ζπλερείο αιιαγέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, επηπιένλ επηβαξχλζεηο, αιιά θαη κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμάλεηαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κε ζπλέπεηα πνιιέο νηθνγέλεηεο λα έξρνληαη αληηκέησπεο κε ζπλζήθεο θηψρεηαο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δχν δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηφζν ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο φζν θαη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηψρεηαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο. Απηή ε θαηάζηαζε επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο κε πνιινχο ηξφπνπο θαζψο 

νη θαηαλαισηέο δελ μνδεχνπλ ηα ρξήκαηα πνπ μφδεπαλ παιηφηεξα γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη 

νη ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλερψο απμάλνληαη σο πξνο ηε θνξνινγία θ.α. Μία 

ζεκαληηθή επίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ επηπέδνπ ηεο αλεξγίαο είλαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο, γηαηί είηε έραζαλ ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο 

είηε κεηψζεθε ην εηζφδεκά ηνπο, παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ θφξσλ ζε θαηαλαισηηθά είδε. 

4.3.3 Κνηλσληθνί Παξάγνληεο 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη ν αξηζκφο πξνζθχγσλ εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία (Doocy et al., 2015). έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ζήκεξα ε Διιεληθή θνηλσλία απνηειεί ε αζξφα 

εηζξνή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ απφ ηελ πξία, ιφγσ ηεο πξηαθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ην 

2011 (TheUNRefugeeAgency-Greece, 2015). 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην πξνζθπγηθφ δήηεκα έρεη αληίθηππν ηφζν ζε 

θνηλσληθφ, φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Απφ ηε κία πιεπξά δελ εληζρχεηαη ε εηθφλα ηεο 

Διιάδαο σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ελψ απφ ηελ άιιε ην γεγνλφο φηη δηάθνξεο ρψξεο δέρνληαη 

κεηαλάζηεο ζπκβάιιεη είηε ζε επηπξφζζεην βάξνο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηα θνηλσληθά ηνπο 

ηακεία (Μαξαγθίδνπ, 2015), είηε απελαληίαο ζε έζνδα γηα ην θξάηνο. Δπίζεο, δπζρεξαίλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο πνπ γίλνληαη 

πχιεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ, ελψ δεκηνπξγνχληαη θαη πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο. 

4.3.4 Σερλνινγηθνί παξάγνληεο 

Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

εηαηξεία Πιαζηηθά Θξάθεο, θαζψο ηα πξντφληα ηεο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηειεπηαίεο 

θαηλνηνκίεο θαη εμειίμεηο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ζπλερψο λα 

πξνζθέξεη θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθά πξντφληα ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο, έλαο αθφκε ηερλνινγηθφο 

παξάγνληαο πνπ κπνξεί πιένλ θαη επεξεάδεη άκεζα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην Γηαδίθηπν ,ην νπνίν 

ε εηαηξεία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί κεζνδηθά γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ηεο ζε εζληθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. πλεπψο, αλαθνξηθά κε ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχλ θαηαξρήλ ηα εξγαιεία Web 2.0 θαη Web 3.0, θαζψο θαη ηα εξγαιεία δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο 

πειάηεο , κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ, γηα παξάδεηγκα, νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο ζηηο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Biswas, 2014). 

Δπίζεο, εμειίμεηο ππάξρνπλ θαη ζηα ζπζηήκαηα ERP αιιά θαη Cloud Business ιχζεσλ, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ θαιχηεξεο βάζεηο δεδνκέλσλ, πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πειαηψλ, αιιά θαη 

απμεκέλε νξγαλσζηαθή επίδνζε (ERP Cloud News, 2013). 

4.4 Αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο – Αλάιπζε SWOT 

χκθσλα κε ηνλ Λαδαξίδε θαη ηνλ Παπαδφπνπιν (2010), ε ηαπηφρξνλε εμέηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο, κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats), επηηξέπεη ηελ επηινγή εθείλεο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε 
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καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ην πιαίζην απηήο ηεο αλάιπζεο, ε επηρείξεζε, 

εθκεηαιιεπφκελε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά, πξνζπαζεί λα 

μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ ζρεδίσλ. Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο αλάιπζεο απνηεινχλ 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ηεο πφξνπο, 

ελψ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αθνξνχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο ηηο νπνίεο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Γεληθά ε κήηξα SWOT πεξηέρεη ηφζν 

πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά ζηνηρεία. Ωζηφζν ε αλάιπζε ζηνρεχεη ζηε δηεμαγσγή φζν ην 

δπλαηφλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ απνηειεζκάησλ. 

Πίλαθαο 41– SWOT Αλάιπζε Πιαζηηθά Θξάθεο 

Δσνάμεις 

 Η εηαηξεία απνηειεί κέινο ηνπ Οκίινπ 

Πιαζηηθά Θξάθεο γεγνλόο πνπ ηεο 

πξνζδίδεη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αζθάιεηα θαη ηελ θάλεη αλαγλσξίζηκε 

δύλακε ζην θιάδν ηεο πιαζηηθήο 

ζπζθεπαζίαο. 

  Η ηαρύηεηα θαη ακεζόηεηα κε ηελ 

νπνία ε εηαηξεία αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο ζε επίπεδν 

εμππεξέηεζεο. 

 Η δπλαηόηεηα παξαγσγήο πξντόλησλ 

κε πνηθίιεο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο 

ηερληθέο. 

 Σν πςειό επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ε αθνκνίσζε ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνύξαο. 

 Η δηεζλνπνίεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ 

ησλ εμαγσγώλ ηεο πξνζθέξεη ηε 

δπλακηθή ηεο κεηαθνξάο, ηεο γλώζεο 

πνπ απνθηά, κέζα ζηνλ νξγαληζκό θαη 

ηελ εθαξκνγή επξσπατθώλ πξαθηηθώλ. 

 Σν ηζρπξό brand name ηεο εηαηξείαο 

Αδσναμίες 

 Τςειό θόζηνο παξαγσγήο ιόγσ ηεο 

πςειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη 

ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ησλ πξώησλ 

πιώλ. 

 O πςειόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο θαζώο 

ε εηαηξεία έρεη έθζεζε ζε θπξίσο 

βξαρππξόζεζκν ηξαπεδηθό δαλεηζκό κε 

ζρέζε μέλσλ πξνο ηδία θεθάιαηα έλα 

πξνο δύν 

 Ο πεξηνξηζκόο ησλ απνζεθεπηηθώλ 

ρώξσλ πνπ δηαηεξεί ε εηαηξεία θαη ε 

κεγάιε απόζηαζε απηώλ από ηηο 

αγνξέο ζηόρνπο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 Η αξγή εθαξκνγή ηεο ηδέαο B2C 

θαζώο δελ έρεη αθόκα κπεη ζε 

εθαξκνγή ε δεκηνπξγία ηνπ e-shop. 

 Ο κηθξόο αξηζκόο εμαγώγηκσλ 

θσδηθώλ πξντόλησλ. 

 Η αδξαλήο παξαγσγηθή δπλαηόηεηα 

ησλ κνλάδσλ ηδηαίηεξα ζηα ηκήκαηα 

bottle θαη baginbox. Σν ρακειό 

πνζνζηό ρξεζηκνπνίεζεο πόξσλ, 
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Capsnap, πνπ ην 2012 εμαγνξάζηεθε 

από ηελ εηαηξεία Πιαζηηθά Θξάθεο 

ABEE θαη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγή κπνπθαιηώλ 5 gal, έθαλε 

ηελ εηαηξεία ηνλ ηζρπξόηεξν παίρηε ζε 

κηα νιηγνπσιηαθή αγνξά. 

 Η επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο 

εηαηξείεο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνύ απνηειεί εθαιηήξην γηα 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο θαη 

πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ. 

 

άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ην ύςνο 

πσιήζεσλ ησλ ελ ιόγσ ηκεκάησλ, 

απμάλεη ην θόζηνο παξαγσγήο. 

Εσκαιρίες 

 Γπλαηόηεηα κεγαιύηεξεο δηείζδπζεο 

ζηελ Διιεληθή αγνξά 

 Δίζνδνο ζηελ αγνξά ησλ κεγάισλ 

αιπζίδσλ super market κε πξντόληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 Δίζνδνο ζηνλ θιάδν ηνπ θξαζηνύ θαη 

νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ κε λέα 

πξντόληα 

 Πξνζέγγηζε λέσλ πειαηώλ ζηνλ θιάδν 

γξήγνξεο εζηίαζεο θαη θαθέ (Mikel, 

Δverest, Μηθξνγεύκαηα Γξεγόξεο). 

 Αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θαη άκεζε 

είζνδν ζηελ αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο, 

 Αμηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ B2C 

θαζώο είλαη πην επέιηθηεο ζε αιιαγέο 

θαη δεκηνπξγία λέσλ πξντόλησλ. 

 Γεκηνπξγία γξακκήο παξαγσγήο FFS 

Films (Form Fill and Seal ). Σν 

παξαγόκελν πξντόλ εμάγεηαη ζε 

θπιηλδξηθή κνξθή θηικ θαη αθνξά ζε 

ηαηλίεο/ζαθνύιεο ζπζθεπαζίαο πνπ 

Απειλές 

 Δηζαγσγέο πξντόλησλ από γεηηνληθέο 

ρώξεο κε ρακειόηεξν θόζηνο. 

 Η πιεζώξα πνιιώλ, κηθξώλ ηνπηθώλ 

παξαγσγώλ απμάλεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ πειαηώλ 

νη νπνίνη πηέδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ 

εηαηξεία γηα ρακειόηεξεο ηηκέο ή 

επλντθόηεξνπο όξνπο 

 Οη κεγάινη αληαγσληζηέο, κπνξνύλ 

εύθνια λα εμαγνξάζνπλ ή λα 

απνξξνθήζνπλ ηνπηθνύο παξαγσγνύο 

θαη λα απνθηήζνπλ έηζη κεγαιύηεξα 

πνζνζηά ηεο αγνξάο. 

 Σν πςειό πνζνζηό επηζθαιεηώλ, σο 

απνηέιεζκα ηνπ αζηαζνύο νηθνλνκηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο ζπλερώο 

κεηαβαιιόκελεο θνξνινγίαο 

δπζρεξαίλεη ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθό 

πξνγξακκαηηζκό. 
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ρξεζηκνπνηνύληαη από βηνκεραληθέο 

 

4.5 πκπέξαζκα ηξαηεγηθήο Αλάιπζεο 

Παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπλερείο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο, έρεη 

θαηαθέξεη λα επηβηψζεη θαη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία. Καηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ θαη λα πινπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, ζπλερίδνληαο ηελ 

θεξδνθφξα πνξεία ηνπ, πεξηνξίδνληαο θαη απνθεχγνληαο ηνπο θηλδχλνπο, φζν απηφ θαζίζηαηαη 

δπλαηφ κε ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο. 
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Κεθάιαην 5: Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

5.1 Δηζαγσγή 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε (Financial Analysis) ζχκθσλα κε ηνπο Βαζηιείνπ θαη Ηξεηψηε 

(2008), νλνκάδεηαη «ε δηαδηθαζία άληιεζεο νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο». Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 

ηξεηο ηχπνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ:  

 Η απφιπηε αμία ηνπ κεγέζνπο πνπ καο ελδηαθέξεη 

 Η δηαθνξά κεηαμχ δχν κεγεζψλ 

 Ο ιφγνο δχν κεγεζψλ 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ θαη 

βνεζάεη ζηε ιήςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιχζνπκε 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζεο ηνπ Οκίινπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

Αξρηθά ζα γίλεη επηζθφπεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Θα αθνινπζήζεη αλάιπζε δηαρείξηζεο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε είλαη: α) ν ηζνινγηζκφο, β) ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, γ) ν πίλαθαο 

δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη δ) ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

5.2 Δπηζθόπεζε Βαζηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ θαη Λνγηζηηθό Πιαίζην 

χκθσλα κε ηνπο Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο (2006), «ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) 

θαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.) απνηεινχλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη 

απφ ηνπο ινγηζηέο θαη ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

θαηαζηάζεσλ. ηφρνο ηνπο είλαη νη αξρέο θαη θαλφλεο λα είλαη ίδηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο φινπ 

ηνπ θφζκνπ». 

Δπηπξνζζέησο ν Νεγθάθεο (2014) αλαθέξεη φηη ηα Γ.Π.Υ.Π. είλαη πξαθηηθέο ινγηζηηθέο κε 

κνξθή λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκκνξθσζεί ε επηρείξεζε. 

Οη θχξηεο αξρέο (Μπαηζηλίιαο, 2012) πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ είλαη νη εμήο: 
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 Αξρή ηεο πλερνχο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

Γειαδή νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Going Concern), ρσξίο λα έρεη ζηφρν ε επηρείξεζε ηελ άκεζε ξεπζηνπνίεζε 

ηεο. 

 Αξρή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ (Accruals Basis) 

Γειαδή νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα γεγνλφηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (Καξαγηψξγνο & 

Πεηξίδεο, 2006). 

 Αξρή ηνπ Κφζηνπο  

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγξαθέο πνπ ζπληάζζνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη 

αμίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο 

θηήζεσο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο Α.Β.Δ.Δ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε ρξήζεο, ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε 

εηαηξεία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

5.3 Αλάιπζε Κηλδύλσλ 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, φκσο   

αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο πεξηγξάθεηαη σο ε πηζαλφηεηα έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ελφο νξγαληζκνχ είηε κεηψλνληαο ηελ θαζαξή αμία ή ηηο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ, είηε επηδξψληαο ζηα θέξδε ηνπ (Culp, 2002). 

Ό φκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο φπσο θαη θάζε κεγάιε εηαηξεία, έξρεηαη ζπλερψο αληηκέησπε κε 

θάπνηα γεγνλφηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

ηεο θαηάζηαζε θαη νδεγνχλ ζε θηλδχλνπο πνπ νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί. Με βάζε ηελ εηήζηα 

νηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ νκίινπ γηα ην έηνο 2016, νη θίλδπλνη απηνί ζπλνςίδνληαη ζηνπο 

παξαθάησ:  
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5.3.1 Κίλδπλνο δηαθύκαλζεο ησλ ηηκώλ ησλ Α’ πιώλ 

O Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπ πνιππξνππιελίνπ, ηελ νπνία 

αληηκεησπίδεη κε αλάινγε κεηαβνιή ζηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Σν ελδερφκελν 

λα κε κεηαθπιήζεη πιήξσο ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πνιππξνππιελίνπ ζηελ ηηκή πψιεζεο 

πξνθαιεί ζπκπίεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

5.3.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο ηνπο νπνίνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη 

εθαξκφδεη κε ζπλέπεηα ζαθή πηζησηηθή πνιηηηθή, ε νπνία παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ζε 

ζπλερή βάζε, έηζη ψζηε ε ρνξεγνχκελε πίζησζε λα κελ ππεξβαίλεη ην πηζησηηθφ φξην αλά 

πειάηε. Δπίζεο, ζπλάπηνληαη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θάιπςεο πσιήζεσλ αλά πειάηε ελψ δελ 

απαηηνχληαη εκπξάγκαηεο εγγπήζεηο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη ε Γηνίθεζε θξίλεη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο νπζηαζηηθφο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο δελ θαιχπηεηαη απφ αζθαιηζηηθή θάιπςε ή πξφβιεςε. 

5.3.3 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Η παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο εζηηάδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ηακεηαθψλ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε κφληκε βάζε νχησο ψζηε ν Όκηινο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηακεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Η δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο γίλεηαη κε ηε 

δηαηήξεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. Καηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππήξραλ δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο 

εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ Όκηιν νη νπνίεο θξίλνληαη επαξθείο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πηζαλήο έιιεηςεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

αλαλεψλνληαη ζηε ιήμε ηνπο, δηφηη απνηεινχλ κέξνο ησλ εγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. 

 

5.3.4 πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ ππάξρνπζεο ή 

πξνζδνθψκελεο ηακεηαθέο ξνέο ζε μέλν λφκηζκα θαη απφ ηηο επελδχζεηο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη 
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ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Η δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ αληηκεησπίδεηαη κε ηε ρξήζε 

θπζηθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέζσλ. Δηδηθφηεξα, πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ζπλάπηεηαη 

δαλεηζκφο θαη γηα ην χςνο ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ζε μέλν λφκηζκα. Δπίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ 

ζπλαιιάγκαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ απφ κεηαηξνπή ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ 

Θπγαηξηθψλ ζηελ αιινδαπή. 

5.3.5 Κίλδπλνο Δπηηνθίσλ 

Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηνπ Οκίινπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Διιεληθέο θαη μέλεο ηξάπεδεο θαη 

είλαη εθθξαζκέλα, θαηά κείδνλα ιφγν, ζε Δπξψ. Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ηνπο πνηθίιιεη, 

αλάινγα κε ηε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ θαη είλαη θαηά θαλφλα ζπλδεδεκέλα κε Euribor πιένλ 

πεξηζσξίνπ. 

5.3.6 Κίλδπλνο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο 

Ο Όκηινο ειέγρεη ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε θαζαξνχ δαλεηζκνχ πξνο 

ιεηηνπξγηθά θέξδε θαη ηνλ δείθηε θαζαξνχ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα. ηφρνο 

ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα 

απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ κε ζθνπφ λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο ζηνπο 

κεηφρνπο θαη νθέιε ζε ινηπνχο ζπκβαιιφκελνπο, θαζψο επίζεο θαη λα δηαηεξεί κία ηδαληθή 

θαηαλνκή θεθαιαίνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ρακειφ θφζηνο θεθαιαίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ην θεθάιαην θίλεζεο ψζηε λα δηαηεξεί φζν ην δπλαηφ ρακειφηεξα 

επίπεδα εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

5.4 Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο 

Αληηθείκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη, ηφζν ε 

κειέηε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο ζε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, φζν θαη ησλ ζρέζεσλ απηψλ δηαρξνληθά (Νηθνιάνπ, 1999). 

Οη θπξηφηεξνη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

είλαη νη εμήο: 

 Κάζεηε κέζνδνο αλάιπζεο 

 Οξηδφληηα κέζνδνο αλάιπζεο 
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 Μέζνδνη Αλάιπζεο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κε δείθηεο ηάζεσο 

 Αλάιπζε κε αξηζκνδείθηεο 

 Δμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ, αλάιπζε 

κε ηε ρξήζε παιηλδξφκεζεο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο επηρείξεζεο 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιχζνπκε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ βάζεη θάζεηεο 

θαη νξηδφληηαο αλάιπζεο θαζψο θαη κέζσ αξηζκνδεηθηψλ. 

5.4.1 Οξηδόληηα Αλάιπζε 

Οξηδφληηα Αλάιπζε Γεηθηψλ Σάζεο Ιζνινγηζκνχ 

Η νξηδφληηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο γηα κηα ζεηξά εηψλ, γεγνλφο πνπ 

δηθαηνινγεί θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο δηαρξνληθήο κεζφδνπ αλάιπζεο (Νηάξρνο, 2004). 

Αθνινπζεί νξηδφληηα Αλάιπζε, κε πνζνζηά ηάζεο, ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηελ επηαεηία 2010-2016. 

Πίλαθαο 5-1 – Πίλαθαο Ιζνινγηζκνύ Πνζνζηώλ Σάζεο γηα 2010-2016 (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Πνζνζηά Σάζεο % 

Έηνο 

Βάζεο 
Ιζνινγηζκόο Πνζνζηώλ Σάζεο 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 100% 97.81% 102.36% 100.23% 99.51% 99.51% 93.45% 

ΤΝΟΛΟ ΜΗ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 100% 109.64% 107.17% 107.37% 111.56% 111.87% 111.98% 

ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 100% 73.00% 92.27% 85.26% 74.26% 56.22% 54.61% 

ΤΝΟΛΟ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΩΝ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 100% 102.10% 92.84% 75.10% 108.24% 93.94% 93.15% 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΩΝ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 100% 95.47% 65.75% 485.10% 79.80% 61.90% 88.56% 
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ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ 

ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 100% 96.22% 106.61% 103.14% 96.54% 94.43% 93.65% 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ηάζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ παξαηεξνχκε 

φηη: 

Σν ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα ζηαζεξή πνξεία αλά έηνο κε ηελ 

κεγαιχηεξε ηηκή ην 2012 102,36% αχμεζε. Σα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία αθνινπζνχλ κία 

ζηαδηαθή αλνδηθή πνξεία. Σα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ αθνινπζνχλ κία θζίλνπζα 

πνξεία ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο. 

Οη Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ παξαηεξείηαη φηη ζηαδηαθά κεηψλνληαη ζε 

ρακειφηεξα ζεκαληηθά πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ην έηνο βάζεο. Όκσο ην 2013 παξαηεξείηαη κηα 

ηεξάζηηα αχμεζε ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 485%. Δλψ ηα επφκελα έηε παξαηεξείηε κηα 

κείσζε ζε απηφ ην πνζνζηφ. Οη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο 

ζηελ επηαεηία κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ λα ζεκεηψλεηαη ην 2013 75,10% ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο ελψ ην κεγαιχηεξν ην 2014 108,24% πεξίπνπ 8% πςειφηεξα απφ ην έηνο βάζεο. Ο 

ινγαξηαζκφο ησλ Ιδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

επηαεηίαο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ζεκεηψλεηαη ην 2012 106,6% ζε ζρέζε κε ην έηνο 

βάζεο. Η αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ζηελ επηαεηία δείρλεη φηη ν 

Όκηινο πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ηα Ξέλα Κεθάιαηα θαη λα εληζρχζεη ηε 

ζέζε ηνπ καθξνπξφζεζκα. 

Οξηδφληηα Αλάιπζε Γεηθηψλ Σάζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

Απφ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Κχθιν Δξγαζηψλ, ηα Κέξδε, ηηο 

Γαπάλεο θαη γεληθά γηα ηελ απφδνζε ηεο Δπηρείξεζεο ζε θάπνηα δεδνκέλε πεξίνδν. 

Πίλαθαο 5-2 – Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Πνζνζηώλ Σάζεο γηα 2010-2016 (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Πνζνζηά Σάζεο % 

Δηνο 

Βάζεο 
Απνηειέζκαηα Υξήζεο Πνζνζηώλ Σάζεο 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 100% 106.70% 89.08% 60.54% 60.04% 47.65% 50.68% 

ΜΙΚΣΟ 
100% 150.42% 103.34% 166.18% 198.12% 91.96% 233.19% 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΚΟΣΟ 

ΠΩΛΗΘΔΝΣΩΝ 100% 105.17% 88.58% 56.84% 55.20% 46.10% 44.28% 

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 100% 85.72% 75.14% 94.38% 93.48% 115.79% 99.19% 

ΚΔΡΓΗ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ 100% 45.66% -322.63% 20.53% 63.72% -10.14% -7.31% 

Απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα ηεο Αλάιπζεο Σάζεο ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηνπ Οκίινπ 

παξαηεξνχκε :  

Ο Κχθινο Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο εκθαλίδεη κηα θαζνδηθή πνξεία θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ην 2015 47,65% ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο. 

Απηή ηελ ρξνληά ν Όκηινο θαηαθέξλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κφιηο  13 εθαη. πσιήζεηο. Σν Μηθηφ 

Απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ εκθαλίδεη αλνδηθή πνξεία ζηελ επηαεηία κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή λα 

ζεκεηψλεηαη ην 2016 ήηνη 233,19% ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο.  

Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα πξν θφξσλ επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ 

παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πνξεία κε ηνπο θηάλνληαο ην 2015 ζε 

πνζνζηφ 115,79% ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο. 

Σέινο, ην απνηέιεζκα ηνπ Οκίινπ, δειαδή ηα θέξδε κεηά θφξσλ αληαλαθινχλ ηε εμέιημε ηνπ 

Οκίινπ γηα ηηο λέεο επελδχζεηο πνπ πξνζπαζεί λα επηηχρεη γηα ηελ εκθάληζε θεξδψλ. Απηφ 

νθείιεηαη θαη ζην απμεκέλν θφζηνο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρξνληέο. Η γεληθή 

εηθφλα ηνπ Οκίινπ, δείρλεη φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί ζεηηθή πνξεία ζηελ επηαεηία. 

 

5.4.2 Κάζεηε Αλάιπζε 

Κάζεηε Αλάιπζε Γεηθηψλ Σάζεο Ιζνινγηζκνχ 

ε αληίζεζε κε ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ε νπνία εμεηάδεη ηηο κεηαβνιέο κεγεζψλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ εηψλ, ε θάζεηε αλάιπζε εμεηάδεη ηε ζχλζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ζην ζχλνιν. πλήζσο νξίδεηαη σο βάζε ην 
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ζχλνιν ελεξγεηηθνχ γηα ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ν θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηα Απνηειέζκαηα 

Υξήζεο, νπφηε φια ηα ππφινηπα κεγέζε απεηθνλίδνληαη σο ζπλζεηηθά ηνπο (Λαδαξίδεο, 2010). 

Πίλαθαο 5-3 – Πίλαθαο Ιζνινγηζκνύ Πνζνζηώλ Σάζεο γηα 2010-2016 (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Πνζνζηά Σάζεο % 

Ιζνινγηζκόο Πνζνζηώλ Σάζεο 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΤΝΟΛΟ ΜΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 68% 76% 71% 73% 76% 76% 81% 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 32% 24% 29% 27% 24% 18% 19% 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΩΝ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 27% 28% 25% 20% 30% 26% 27% 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΩΝ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 1% 1% 1% 6% 1% 1% 1% 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 72% 70% 75% 74% 69% 68% 72% 

 

Απφ ηελ θαηάζηαζε θνηλνχ κεγέζνπο ηνπ Ιζνινγηζκνχ δηαπηζηψλνπκε ηα παξαθάησ: 

Ο Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κνλάδα Πάγησλ ηνηρείσλ, εθφζνλ ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηελ 7-εηία (68%-76%-71%-73%-

76%-76%-81%) είλαη κεγαιχηεξα απφ εθείλα ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ κε 

πνζνζηά γηα ηελ 7 εηία (32%-24%-29%-27%-24%-18%-19%). 

Όζνλ αθνξά ζηα πνζνζηά ησλ ζηνηρείσλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ βιέπνπκε κηα ζηαζεξή πνξεία ζην 

70% πεξίπνπ γηα ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ επηαεηία. Γηαπηζηψλνπκε φηη ν Όκηινο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηνπ κέζσ ησλ Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ ρσξίο ηε ρξήζε Ξέλσλ Κεθαιαίσλ, πξάγκα πνπ απνηειεί ζεηηθή έλδεημε γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη ν Όκηινο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζή ηνπ απφ ην 

μέλν θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Μαθξνρξφλην Γαλεηζκφ θαη βξαρπρξφλην δαλεηζκφ, 

θαζψο νη Μαθξνρξφληεο Τπνρξεψζεηο παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζην 

1%. Παξάιιεια νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εκθαλίδνπλ ζρεδφλ ζηάζηκε πνξεία κε κηθξέο 
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απμνκεηψζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο. Ο φκηινο κπνξεί θαη ηζνζηαζκίδεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ κε ζρεηηθά κηθξφ θεθάιαην θίλεζεο. 

 

Κάζεηε Αλάιπζε Γεηθηψλ Σάζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

Πίλαθαο 5-4 – Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Πνζνζηώλ Σάζεο γηα 2010-2016 (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Πνζνζηά Σάζεο % 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο Πνζνζηώλ Σάζεο 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ΜΙΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 3% 5% 4% 9% 11% 7% 16% 

ΚΟΣΟ ΠΩΛΗΘΔΝΣΩΝ 97% 95% 96% 91% 89% 93% 84% 

ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 18% 14% 15% 28% 28% 44% 35% 

ΚΔΡΓΗ ΜΔΣΑ ΦΟΡΩΝ -9% -4% 32% -3% -9% 2% 1% 

Μεηά απφ κειέηε ηεο θαηάζηαζεο θνηλνχ κεγέζνπο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηνπ Οκίινπ γηα ηα 

έηε 2010-2016 παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ:  

Σα θέξδε πξν θφξσλ, επελδπηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ απνηειεζκάησλ είραλ κία αλνδηθή 

πνξεία πάλσ ζηηο πσιήζεηο. πγθεθξηκέλα ην 2015 παξά ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

είρακε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ πεληαεηία ήηνη 44%. Απηφ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ 

εηαηξεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ θεξδψλ κεηά θφξσλ κε ζεηηθφ πξφζεκν 

κεηά ην 2012. 

5.5 Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Αξηζκνδεηθηώλ 

«Η αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ είλαη ε εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηάθνξσλ 

κεγεζψλ, ινγηζηηθήο θπξίσο πξνέιεπζεο, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο, ησξηλήο 

θαη πξνβιεπφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο» 

(Βαζηιείνπ θαη Ηξεηψηεο, 2008).  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο, ζπλήζσο είλαη εθθξαζκέλνη ζε ιφγνπο (θιάζκαηα) θαη 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
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 Γείθηεο ξεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο 

 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

Παξαθάησ εμεηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο γηα λα 

αμηνινγεζεί θαιχηεξα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ νκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο : 

5.5.1 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέιζεη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη αξηζκνδείθηεο 

ξεπζηφηεηαο αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο θαη ζηηο ζρέζεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο πεγέο 

θάιπςεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο κπνξεί 

λα ζεσξεζεί θαιή κφλν εθφζνλ απηή έρεη ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηφηεηα (Νηάξρνο, 1994). 

Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο ή γεληθήο ξεπζηφηεηαο ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην 

ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο (Δπζχκνγινπ, Λαδαξίδεο, 2010). 

                                  
                                 

                                  
 

Πίλαθαο 5-5 – Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο Οκίινπ γηα ηα έηε 2010-2016 

Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.19 0.85 1.18 1.35 0.82 0.71 0.7 
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Γηάγξακκα 5-1 - Αξηζκνδείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ηα Έηε 2010-2016 

 

Παξαηεξνχκε ζηελ επηαεηία 2010-2016 φηη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο έρεη ηηκή 

κηθξφηεξε απφ 2, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη δελ είλαη ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε. Η 

κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ δείθηε εκθαλίδεηαη ην 2013 ήηνη 1,35. Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο «πγηέο» θαη έηνηκν λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. Απφ ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε πνπ πξνέθπςαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 2010-2016, ε 

ξεπζηφηεηα έρεη ζεηηθή ηηκή ππνδειψλνληαο πσο ν Όκηινο βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θαιφ επίπεδν 

ξεπζηφηεηαο πνπ λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηα απαξαίηεηα φξηα αζθαιείαο. 

Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο 

Έλαο αθφκε δείθηεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο. Δλ αληηζέζεη κε 

ηνλ δείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο, απηφο δελ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ ζηα 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο απηά δελ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα απφ 

ηελ επηρείξεζε, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηνο (Νηάξρνο, 1994). 

                           
                                           

                                  
 

Πίλαθαο 5-6 – Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο Οκίινπ γηα ηα έηε 2010-2016 

Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.98 0.62 1.05 1.22 0.73 0.64 0.63 
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Γηάγξακκα 5-2 – Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο Οκίινπ γηα ηα έηε 2010-2016 

 

Η αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππφ 

εμέηαζε πεξηφδνπ, ε νπνία δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπλέβαιε ζηε κείσζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα 

λα ζπκπεξαίλεηαη πσο ε ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ δελ θπκαίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. 

 

Αλάιπζε Κεθαιαίνπ Κίλεζεο (Κ.Κ) 

Σν θεθάιαην θίλεζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ θαη 

Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην Κεθάιαην Κίλεζεο ηφζν 

επλντθφηεξεο είλαη νη ζπλζήθεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο.  

                                                                          

Πίλαθαο 5-7 – Κεθάιαην Κίλεζεο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Γείθηεο Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,409,000 -4,402,000 4,829,000 7,525,000 -5,735,000 -7,786,000 -8,109,000 
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Γηάγξακκα 5-3 – Κεθάιαην Κίλεζεο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ε εμέιημε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζηελ επηαεηία 

είλαη αξλεηηθή, πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ν Όκηινο έρεη πξφβιεκα κε ην Κεθαιαίν Κίλεζεο 

θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

5.5.2 Γείθηεο Γξαζηεξηόηεηαο 

Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ή δηαρείξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηξνχλ ηνλ 

βαζκφ απνηειεζκαηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο 

(Νηάξρνο, 1994). 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ ππνινγίδεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηελ αμία ησλ πσιήζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο κε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πξνο πειάηεο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη 

πφζεο θνξέο εηζπξάηηνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεσο, νη απαηηήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. 

                                 
        

                    
 

Πίλαθαο 5-8 – Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1.52 2.15 2.52 1.75 1.8 1.04 1.03 
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Γηάγξακκα 5-4 – Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

Ο δείθηεο απηφο πξνζδηνξίδεη ην κέζν αξηζκφ ησλ εκεξψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα λα 

εηζπξαρζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο. Με άιια ιφγηα ν δείθηεο απηφο αληηπξνζσπεχεη ηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξέπεη λα πεξηκέλεη ε επηρείξεζε γηα λα εηζπξάμεη ηα κεηξεηά απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο. Μεηξά ηνλ αξηζκφ εκεξψλ ρνξεγεκέλεο πίζησζεο ζηνπο 

πειάηεο ηεο. 

                                    
                      ∗     

         
 

Πίλαθαο 5-9 – Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

237 167 143 206 200 346 350 
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Γηάγξακκα 5-5 – Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Ο δείθηεο κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο ηνπ νκίινπ δείρλεη ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. Ο Όκηινο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ πνπ ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα 

ξεπζηφηεηαο απηφ απνηππψλεηε θαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε κε ηελ απμεηηθή ηάζε θαηά ηελ πάξνδν 

ησλ ρξφλσλ. Με θνξπθή ην 2016 ζηηο 350 εκέξεο ε πεξίνδνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ. 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο Δλεξγεηηθνχ δείρλεη ηα έζνδα ηα νπνία δεκηνπξγεί θάζε επξψ 

πνπ έρεη επελδπζεί ζην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, αλ ν δείθηεο απηφο είλαη ίζνο κε 

1 ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεηο 1 € γηα θάζε 1 € πνπ επέλδπζε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο. Δπνκέλσο, δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε δηνίθεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην λα 

δεκηνπξγήζεη πσιήζεηο. 

                                            
         

                  
 

Πίλαθαο 5-10 – Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλνιηθνύ 

ελεξγεηηθνύ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.27 0.29 0.23 0.16 0.16 0.14 0.15 
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Γηάγξακκα 5-6 – Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο είλαη < 1 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ζηελ επηαεηία, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη ε επηρείξεζε δελ 

είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθή ζηε δηνίθεζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πσιήζεσλ. Παξφια απηά βιέπνπκε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δείθηε ηα έηε 2013 - 2016 κε ην 

δείθηε λα θπκαίλεηαη θνληά ζην 0,20. Σν νπνίν δελ είλαη ζεηηθφ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

5.5.3 Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μόριεπζεο 

Γείθηεο Υξένπο 

Ο δείθηεο ρξένπο δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ησλ 

πηζησηψλ ηεο ή δηαθνξεηηθά κεηξά ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ (Ξέλα Κεθάιαηα) σο πνζνζηφ 

ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε θαη ν θίλδπλνο, εθφζνλ, πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε 

ππνδειψλνπλ έλδεημε αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνπο πηζησηέο εμαηηίαο ηεο πηζαλφηεηαο ε 

επηρείξεζε λα θαηαζηεί αθεξέγγπα, πξνηνχ ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο 

(Ννχιαο, 2015). 
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Πίλαθαο 5-11 – Γείθηεο Υξένπο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Γείθηεο Υξένπο 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.28 0.30 0.25 0.26 0.31 0.28 0.28 

 

 

Γηάγξακκα 5-7 – Γείθηεο Υξένπο ηνπ Οκίινπ 2010-2016  

 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο ρξένπο ζηνλ Όκηιν θπκαίλεηαη ζε επίπεδα <0,5 κε ζηαζεξή πνξεία 

ζηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο. Σν 2012 φπνπ ν δείθηεο έρεη ηε κηθξφηεξε ηηκή 0,25, δειαδή ην 

25% ηνπ Δλεξγεηηθνχ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ξέλα Κεθάιαηα ή δηαθνξεηηθά γηα λα 

απνπιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ, ζα πξέπεη λα πσιεζεί ην 25% ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ. Δπίζεο ε ρακειή ηηκή ηνπ δείθηε ππνδειψλεη φηη ν Όκηινο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

δαλεηζκνχ θαη εμαζθάιηζεο ησλ πηζησηψλ καθξνπξφζεζκα. 

 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη ηε ζρέζε ησλ ηδίσλ πξνο ηα μέλα θεθαιαία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

επίπεδν κφριεπζεο ηεο επηρείξεζεο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο ηφζν ππεξρξεσκέλε 

είλαη ε επηρείξεζε ή ηφζν πςειφηεξν ην επίπεδν άζθεζεο θεθαιαηαθήο κφριεπζεο. 

 

                                         
                   

             
 

Πίλαθαο 5-12 – πλνιηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

πλνιηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ίδηα 

θεθάιαηα 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.40 0.42 0.34 0.36 0.44 0.39 0.39 
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Γηάγξακκα 5-8 – πλνιηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ άκεζε έλδεημε ηεο ππεξρξέσζεο ηεο επηρείξεζεο κε μέλα θεθάιαηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη πην πνιχ απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο επηρείξεζεο γηα λα εθηηκήζνπλ ην βαζκφ 

αζθαιείαο πνπ ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα, αιιά θαη απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ ην επίπεδν ζην νπνίν έρεη θζάζεη ε ρξήζε 

θεθαιαηαθήο κφριεπζεο (Γ. Βαζηιείνπ- Ν. Ηξεηψηεο, 2008). 

Σα μέλα θεθάιαηα, ινηπφλ, δελ θαιχπηνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε εηαηξεία δελ βξίζθεηαη ζε ηφζν δπζκελή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο πσιήζεηο 

 

Παξαηεξψληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ηεο εηαηξείαο, εμεηάδεηαη ν 

αξηζκνδείθηεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηηο πσιήζεηο ηεο.  

 

                                         
                   

        
 

Πίλαθαο 5-13 – Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Βξαρππξόζεζκεο 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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ππνρξεώζεηο πξνο 

πσιήζεηο 

101.48% 97.10% 105.76% 125.88% 182.94% 200.06% 186.53% 

 

 

 

Γηάγξακκα 5-9 – Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Έπεηηα απφ κηα ζηαζεξή πνξεία ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, γηα ηα έηε 2010 έσο 2012, ε κεγάιε 

αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ πσιήζεσλ νδήγεζαλ 

ζηελ απφηνκε άλνδν ηνπ δείθηε.  

 

5.5.4 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο εκθαλίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαηά ηε δηάξθεηαο κηαο ρξήζεο. Οη αξηζκνδείθηεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο δείρλνπλ πφζν απνηειεζκαηηθά ιεηηνχξγεζε ε επηρείξεζε θαη θαηά πφζν ε 

θεξδνθνξία ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή (Νηάξρνο, 1994). 

 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 

Ο δείθηεο απηφο καο ππνδεηθλχεη ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ απνκέλνπλ ζηελ εηαηξεία αθνχ 

έρεη πιεξψζεη ην θφζηνο πσιεζέλησλ. Τςειφηεξεο ηηκέο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη πεξηζζφηεξν 

επηζπκεηέο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην κηθηφ θέξδνο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ν δείθηεο κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ, ηφζν πην εχθνια θαιχπηνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θαη άιια έμνδα. 
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Πίλαθαο 5-14 – Πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.0339 0.0478 0.0393 0.093 0.1118 0.0654 0.1559 

 

 

Γηάγξακκα 5-10 – Πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή πνξεία γηα ηνλ Όκηιν 

ζηελ επηαεηία. Ο δείθηεο βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα φκσο παξνπζηάδεη κηα κηθξή ζηαδηαθή 

αλνδηθή πνξεία κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. 

Γείθηεο Απφδνζεο Δλεξγεηηθνχ (Return on Assets – ROA) 

Ο δείθηεο απφδνζεο ελεξγεηηθνχ κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ρξεζηκνπνηεί 

απνηειεζκαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

δείθηεο ηφζν απνηειεζκαηηθφηεξα δηνηθείηαη ε επηρείξεζε. 

                                                    
             

                  
 

Πίλαθαο 5-15 – Γείθηεο Απόδνζεο Δλεξγεηηθνύ (ROA) ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Γείθηεο Απόδνζεο 

Δλεξγεηηθνύ (ROA) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-0.0209 -0.0104 0.0873 0.0111 -0.0051 0.0009 0.0032 
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Γηάγξακκα 5-11 – Γείθηεο Απόδνζεο Δλεξγεηηθνύ (ROA) ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Ο δείθηεο ROA ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία ζηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο. Σν 2012 

παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή. Ξεθηλψληαο κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαη έρνληαο ζηαζεξνπνηεζεί 

ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ζε ζεκείν ιίγν πην πάλσ απφ ην 0. Δπίζεο ν Γείθηεο ROA επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ην πεξηζψξην Κέξδνπο εθφζνλ αθνινπζνχλ παξφκνηα πνξεία ζηε δηάξθεηα ησλ 

ρξφλσλ πνπ εμεηάδνπκε. Έηζη ην ρακειφ θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο νδεγεί θαη ην ROA ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν. 

Γείθηεο Απφδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ (Return of Equity – ROE) 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεκαληηθφ δείθηε, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη 

ππνδειψλεη θαηά πφζν πξαγκαηνπνηήζεθε ν ζηφρνο ηεο γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. 

Μεηξά ηελ απφδνζε ησλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ζπλνςίδεη ηελ επηηπρία ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο λα κεγηζηνπνηήζεη ην πνζνζηφ απφδνζεο επί ηνπ επελδπζέληνο θεθαιαίνπ απφ 

κέξνπο ησλ θαηφρσλ θνηλψλ κεηνρψλ. 

                                                        
             

             
 

Πίλαθαο 5-16 – Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 

(ROE) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

-0.0292 -0.0148 0.1171 0.015 -0.0074 0.0013 0.0044 
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Γηάγξακκα 5-12 – Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) ηνπ Οκίινπ 2010-2016 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο απφδνζεο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ αθνινπζεί παξφκνηα πνξεία κε ην 

δείθηε απφδνζεο Δλεξγεηηθνχ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε Du Pont, είλαη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο, ε ζπλνιηθή 

θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα θαη ε ζρέζε ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. Δπνκέλσο, κηα 

κεηαβνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ (Δπζχκνγινπ, Λαδαξίδεο, 2010). 

Γείθηεο Κέξδε αλά Μεηνρή (EPS) 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην χςνο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κεηνρή. 

Δπεξεάδεηαη, ηφζν απφ ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φζν θαη απφ ησλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

ηεο επηρείξεζεο ζε θπθινθνξία. 

                 
             

               
 

Πίλαθαο 5-17 – Κέξδε αλά κεηνρή 

Κέξδε αλά κεηνρή 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0.024 0.915 0.157 0.552 0.144 0.22 0.304 
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Γηάγξακκα 5-13 – Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Ο δείθηεο θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα κε δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο κε ηηκέο κέρξη ην 1. Γελ 

είλαη θαη κηα κεηνρή πνπ εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ φκσο παξαηεξείηε έλα κνηίβν 

κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κε κηα ζρεηηθή αλνδηθή πνξεία. 

5.6 Μεηνρή ηεο Δηαηξίαο (ΠΛΑΘ) 

Η Δηαηξία Πιαζηηθά Θξάθεο εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ηνλ Ινχλην ηνπ 1995 

κε ηηκή 0,958 € θαη παξνπζίαζε κηα αλνδηθή πνξεία κφλν ηελ πεξίνδν απφ ην 1999 κέρξη ην 

2000. Έπεηηα δηαηεξεί κηα ζηαζεξή πνξεία κε δηάθνξεο δηαθπκάλζεηο απφ 0,5 € έσο 2 € πεξίπνπ. 

 

Γηάγξακκα 5-14 – Μεηνρή ΠΛΑΘ (www.capital.gr)  
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Κεθάιαην 6: Απνηίκεζε Πιαζηηθά Θξάθεο 

 

6.1 Δηζαγσγή 

Γηα λα απνηηκεζεί ε αμία ηεο εηαηξίαο Πιαζηηθά Θξάθεο  κε ηε κέζνδν ησλ πξνεμνθιεκέλσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε παξαπάλσ θαη λα 

πξνβιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κεγέζε κε ηε βνήζεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηψλ 

2010-2016. Οη κειινληηθέο εθηηκήζεηο ζα αθνξνχλ ηελ πεληαεηία 2017-2021 θαη ζην δηελεθέο. 

Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε αξρηθά ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο γηα ηα πξνζερή έηε, λα 

εθηηκήζνπκε ηηο FCFF κε βάζε απηνχο  ηνπο ξπζκνχο, λα ππνινγίζνπκε ην WACC θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε απηφ λα πξνεμνθιήζνπκε ηηο FCFF θαη ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία. Σειηθά αλάινγα κε 

ην δαλεηζκφ θαη ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο λα νδεγεζνχκε ζηελ απνηίκεζή ηεο. 

 

6.2 Τπνινγηζκόο ησλ Ρπζκώλ g1 θαη g2 

Γηα λα ππνινγίζνπκε αξρηθά ην ξπζκφ αλάπηπμεο g1 είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζζνχλ ν 

Ρπζκφο Δπαλεπέλδπζεο θαη ν Γείθηεο ROC. 

                       
                                                         

    ∗                          
 

Τπνινγίδνπκε ηηο Καζαξέο Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο γηα ηα έηε 2010-2016, θαζψο επίζεο θαη 

ηνλ Μ.Ο. ηεο πεληαεηίαο σο εμήο: 

Καζαξέο Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο= Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο- Απνζβέζεηο 

Πίλαθαο 6-1 – Καζαξέο Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

Κεθαιαηνπρηθέο 

Γαπάλεο 251,800 317,000 53,000 565,000 1,122,000 46,000 137,000 355,971 

Απνζβέζεηο 
11,536,000 11,121,000 10,758,000 9,533,000 8,860,000 9,900,000 12,255,000 10,566,143 

Καζαξέο 

Κεθαιαηνπρηθέο 

Γαπάλεο -11,284,200 -10,804,000 -10,705,000 -8,968,000 -7,738,000 -9,854,000 -12,118,000 -10,210,171 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ζην Κεθάιαην Κίλεζεο. 
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Πίλαθαο 6-2 – Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

Αύμεζε (κείσζε) 

απνζεκάησλ -329,000 503,000 -3,173,000 -773,000 -200,000 -747,000 -77,000 -685,143 

Αύμεζε (κείσζε) 

πειαηώλ θαη 

ινηπώλ 

απαηηήζεσλ 2,533,000 -5,208,000 -1,879,000 -112,000 401,000 4,365,000 1,763,000 266,143 

Αύμεζε (κείσζε) 

ησλ εκπνξηθώλ θαη 

ινηπώλ 

ππνρξεώζεσλ 2,068,000 134,000 -2,636,000 -335,000 2,387,000 -1,371,000 -330,000 -11,857 

Αύμεζε (κείσζε) 

ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο -136,000 4,839,000 2,416,000 550,000 2,186,000 -4,989,000 -2,016,000 407,143 

 

Έπεηηα ηα Κέξδε πξν Σφθσλ θαη Φφξσλ γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν θαη αλάινγα κε ην 

θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θάζε ρξνληάο λα ππνινγίζνπκε ηα Κέξδε Μεηά Φφξσλ. Απφ ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηνπ νκίινπ πξνθχπηεη φηη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηα έηε 2010 έσο 

θαη 2012 ήηαλ 20%, γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 ήηαλ 26%, ελψ κε ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηε ρψξα καο απφ ην 2015 θαη έπεηηα έρεη απμεζεί ζε 29%. Δπνκέλσο γηα ην Μ.Ο. ζα 

έρνπκε: 

Πίλαθαο 6-3 – ΚΠΣΦ (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΚΠΣΦ -2,572,000 -492,000 -2,139,000 -1,500,000 -450,000 251,000 678,000   

Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 0.20 0.20 0.20 0.26 0.26 0.29 0.29   

1-Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο 0.80 0.80 0.80 0.74 0.74 0.71 0.71   

ΚΠΣΦ * (1-Φνξνινγηθόο 

πληειεζηήο) -2,057,600 -393,600 -1,711,200 -1,110,000 -333,000 178,210 481,380 -706,544 

 

πλεπψο απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην Ρπζκφο 

Δπαλεπέλδπζεο 

 

                       
                   

        
      

 

Πίλαθαο 6-4 – Ίδηα Κεθάιαηα θαη ηνθνθόξεο ππνρξεώζεηο (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 
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Σειηθά γηα ην Γείθηε ROC ζα ηζρχεη: 

          𝐶   
    ∗                          

                                                                

 
        

                                
        

Σειηθά γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο Πιαζηηθά Θξάθεο ζα έρνπκε: 

g1 = Ρπζκφο Δπαλεπέλδπζεο * Γείθηε ROC = 13,8*(-0,004) = 5%  

ρεηηθά κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο g2 πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ νκίινπ ζην δηελεθέο, ιφγσ ηνπ 

δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα, ηίζεηαη ίζνο κε 2,5%, φζν 

δειαδή πξνβιέπεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα λα απμεζεί ην ΑΔΠ ζηε ρψξα καο γηα ην 

2017. 

6.3 Τπνινγηζκόο Μέζν ηαζκηθό Κόζηνο Κεθαιαίνπ (WACC) 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην WACC ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

  𝐶𝐶    ∗
𝐸

  𝐸
      ∗   ∗

 

  𝐸
 

Δλψ γηα ην θφζηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

       ∗         

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ κεδεληθνχ θηλδχλνπ (Risk Free Rate) ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηηο απνδφζεηο ηνπ Διιεληθνχ Οκνιφγνπ δεθαεηνχο δηάξθεηαο. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

παξαηεξνχκε ηηο απνδφζεηο ηνπ νκνιφγνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2017 απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Bloomberg. 

Ίδηα Κεθάιαηα 72,760,000 80,614,000 77,992,000 73,002,000 71,406,000 70,817,000 74,601,286 

Μαθξνπξόζεζκεο 

Σνθνθόξεο 

Τπνρξεώζεηο 16,025,000 13,045,000 11,493,000 9,468,000 9,799,000 18,663,000 13,854,286 

Βξαρππξόζεζκεο 

Σνθνθόξεο 

Τπνρξεώζεηο 68,392,000 67,924,000 63,659,000 56,190,000 59,025,000 67,139,000 63,668,000 
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Γηάγξακκα 6-1 – Απόδνζε 10-εηνύο Διιεληθνύ Οκνιόγνπ (www.bloomberg.com)  

Παξαηεξνχκε φηη ην 2017 ην επηηφθην αθνινπζεί κία ζρεηηθά πησηηθή πνξεία, πξάγκα πνπ 

απνηειεί έλδεημε γηα ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ Διιεληθή αγνξά. 

πγθεθξηκέλα, ην Ννέκβξην ηνπ 2016, παξαηεξνχκε ηε κεγαιχηεξε ηηκή επηηνθίνπ 8,30 %, ελψ 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2017, ην επηηφθην θηάλεη ζε ρακειά επίπεδα κε ηηκή 5,26%.  

Γηα ηνλ ζπληειεζηή Beta ρξεζηκνπνηήζακε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ Financial Times θαη Reuters. 

Beta = 0.58  

Σν γεγνλφο φηη ν δείθηεο Beta είλαη κηθξφηεξνο απφ ηε κνλάδα, ππνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία 

Πιαζηηθά Θξάθεο είλαη κία ακπληηθή κεηνρή, ζρεηηθά κε επάισηε ζε αιιαγέο ηνπ γεληθνχ 

δείθηε ηηκψλ. 

To Market Risk Premium αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10,22%. 

Άξα ζχκθσλα κε ην CAPM: 

𝐸         𝑡 ∗                        ∗               

Γειαδή Cost of Equity = 11.18% 

Σν Κφζηνο Γαλεηζκνχ rd, είλαη ην θφζηνο πξν-θφξσλ Έθδνζεο Νένπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ γηα 

ηελ εηαηξία. Απφ ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ εηψλ 2010 έσο 2016 ππνινγίδεηαη ν 

κέζνο φξνο ηνπο ζε 5,24 %.  

http://www.bloomberg.com/
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Δπίζεο ππνινγίδεηαη θαη απφ ηνλ ηχπν    
     

                                       
  

Πίλαθαο 6-5 – Τπνινγηζκόο Κόζηνπο Γαλεηζκνύ (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Δηνο 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 M.Οξνο 

Σόθνη 2130000 1594000 1220000 989000 1360000 584000 794000 - 

Βξαρππξνζεζκεο 

ππνρξεώζεηο 21977000 22103000 22027000 18010000 22009000 22132000 21241000 - 

Μαθξνπξόζεζκεο 

ππνρξεώζεηο 0 0 0 40000000 0 0 92000 - 

ύλνιν 21977000 22103000 22027000 58010000 22009000 22132000 21333000 - 

Rd 9.69% 7.21% 5.54% 1.70% 6.18% 2.64% 3.72% 5.24% 

 

ηε ζπλέρεηα γηα λα ππνινγίζνπκε ην WACC ρξεηαδφκαζηε ηνπο ιφγνπο ησλ ηδίσλ θαη 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα θαζψο θαη ηνπο Μ.Ο. ηεο πεληαεηίαο: 

Πίλαθαο 6-6 – Ιδηά θαη δαλεηαθά θεθάιαηα (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 107,542,000 100,866,000 110,958,000 113,705,000 112,453,000 129,238,000 122,788,000 113,935,714 

ύλνιν 

Μαθξνπξόζεζκσλ 

Τπνρξεώζεσλ 32,301,000 43,233,000 31,227,000 27,082,000 31,539,000 26,076,000 48,656,000 34,302,000 

ύλνιν 

Βξαρππξόζεζκσλ 

Τπνρξεώζεσλ 101,850,000 106,291,000 109,020,000 110,755,000 102,930,000 109,217,000 118,047,000 108,301,429 

πλνιηθά 

Κεθάιαηα 241,693,000 250,390,000 251,205,000 251,542,000 246,922,000 264,531,000 289,491,000 256,539,143 

Ιδηα Κεθάιαηα / 

πλνιηθά 

Κεθαιαηα 44.50% 40.28% 44.17% 45.20% 45.54% 48.86% 42.42% 44.42% 

Γαλεηαθα 

Κεθάιαηα / 

πλνιηθά 

Κεθάιαηα 55.50% 59.72% 55.83% 54.80% 54.46% 51.14% 57.58% 55.58% 

 

Άξα ην WACC είλαη:  

WACC = 11.18% * 44.42% + 5,24% * (1-0.29) * 55.58% =7.03% 

6.4 Τπνινγηζκόο ησλ Διεύζεξσλ Σακεηαθώλ Ρνώλ γηα ηα έηε 2017-2021 

Με βάζε ηνπο ξπζκνχο g1 θαη g2 πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ θαη ζηεξηδφκελνη ζηε ζεσξία 

ησλ δχν ζηαδίσλ, νη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο ζα εθηηκεζνχλ 

κε απηνχο ηνπο ξπζκνχο σο εμήο: 
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Πίλαθαο 6-7 – Τπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2017-2021e (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Ρπζκνί Αλάπηπμεο - Τπνζέζεηο 2017 2018 2019 2020 2021 ΓΙΗΝΔΚΔ 

ΚΠΣΦ 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 

Φνξνινγηθόο πληειεζηήο 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Απνζβέζεηο 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 

Μεηαβνιή Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 

Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 2.5% 

WACC 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 7.03% 

 

‟ απηφ ην ζεκείν είκαζηε ζε ζέζε λα ππνινγίζνπκε ηηο ειεχζεξεο ηακεηαθέο ξνέο FCFF ηνπ 

Οκίινπ γηα ηα έηε 2017e έσο 2021e θαη ζην Γηελεθέο. 

Θα ππνινγίζνπκε ηηο Διεχζεξεο Σακεηαθέο Ρνέο FCFF γηα ηελ  

Έηζη γηα ην έηνο 2017e ζα έρνπκε: 

ΔΒΙΣ2017e = ΔΒΙΣ2016*(1+g) = 678,000 * (1+0,05)= 711,900 

Με αληίζηνηρν ηξφπν θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νκίινπ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα, ζα ππνινγίζνπκε θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ νκίινπ γηα ην 

δηάζηεκα 2017-2021 θαη έηζη ζα πξνθχςεη ν αθφινπζνο πίλαθαο. ην ηέινο ζα πξνθχςνπλ νη 

FCFF γηα ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. 

Πίλαθαο 6-8 – Δθηίκεζε ησλ FCFF ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2017e-2021e (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνεο 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 

ΓΙΗΝΔΚΔ

 

ΚΠΣΦ 678,000 711,900 747,495 784,870 824,113 865,319 886,952 

Μεηνλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 196,620 206,451 216,774 227,612 238,993 250,942 257,216 

Πιενλ Απνζβέζεηο 

12,255,00

0 

12,867,75

0 

13,511,13

8 

14,186,69

4 

14,896,02

9 

15,640,83

1 16,031,851 

Μείνλ Μεηαβνιή Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο -2,016,000 -2,116,800 -2,222,640 -2,333,772 -2,450,461 -2,572,984 -2,637,308 

Μεηνλ Κεθαιαηνπρηθέο 

Γαπάλεο 137,000 143,850 151,043 158,595 166,524 174,851 179,222 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνεο 

10,583,38

0 

11,112,54

9 

11,668,17

6 

12,251,58

5 

12,864,16

5 

13,507,37

3 13,845,057 

 

Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ FCFE ζην εμεηαδφκελν δηάζηεκα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

𝐹𝐶𝐹𝐸=     ά  έ    +      έ     −             έ     ά    −        ή       ί   

 ί      +      φ 𝛸 έ   



 
58 

Τπνζέηνπκε φηη ην Καζαξφ Υξένο ηνπ Οκίινπ, ζα απμάλεηαη κε ξπζκφ 5 % απφ ην 2017-2021 

θαη κε 2,5 % ζην δηελεθέο. 

Πίλαθαο 6-9 – Δθηίκεζε ησλ FCFE ηνπ Οκίινπ γηα ηα έηε 2017e-2021e (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

Έηνο 2016 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e ΓΙΗΝΔΚΔ 

ΚΠΣΦ 678,000 711,900 747,495 784,870 824,113 865,319 886,952 

Μεηνλ Φόξνο Δηζνδήκαηνο 196,620 206,451 216,774 227,612 238,993 250,942 257,216 

Πιενλ Απνζβέζεηο 12,255,000 12,867,750 13,511,138 14,186,694 14,896,029 15,640,831 16,031,851 

Μείνλ Μεηαβνιή Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο -2,016,000 -2,116,800 -2,222,640 -2,333,772 -2,450,461 -2,572,984 -2,637,308 

Μεηνλ Κεθαιαηνπρηθέο Γαπάλεο 137,000 143,850 151,043 158,595 166,524 174,851 179,222 

Καζαξόο Υξένο 54,722,000 57,458,100 60,331,005 63,347,555 66,514,933 69,840,680 71,586,697 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνεο 65,305,380 68,570,649 71,999,181 75,599,141 79,379,098 83,348,052 85,431,754 

 

6.5 Τπνινγηζκόο ηεο Αμίαο ηεο επηρείξεζεο Πιαζηηθά Θξάθεο βάζε FCFF 

Σν δεχηεξν ζηάδην αλάπηπμεο κε ξπζκφ g2, ζα μεθηλά κεηά ηελ πεληαεηία 2017-2021, δειαδή ην 

2022 θαη ζα ζπλερίδεη ζην δηελεθέο, φπσο πξναλαθέξζεθε. Γηα λα βξνχκε ηελ Τπνιεηκκαηηθή 

Αμία (Τ.Α.) ηφηε πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηελ αμία ησλ FCFF, σο ηελ αμία πνπ έρνπλ ην έηνο 

2021 απμαλφκελε απφ εθεί θαη πέξα ζηαζεξά κε ην ξπζκφ g2, κε βάζε ην Gordon Growth 

Model. Όπσο ππνινγίζακε θαη πξνεγνπκέλσο γηα ην έηνο 2022 ζα ηζρχεη: 

FCFF2022= FCFF2021* (1+ g2)= 14.297.068 * (1+0,025) = 14.654.494 

Άξα ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο Terminal Value = 
        

       
 

          

            
 305.630.397 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Αμίαο ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα πξνεμνθιήζνπκε φιεο ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πξνο ηελ επηρείξεζε ησλ πέληε εηψλ θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πνπ ππνινγίζακε 

παξαπάλσ ρξεζηκνπνηψληαο κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 4,98%. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο 

καο ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξαθάησ ηχπνο: 

                  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹 

         
 

𝐹𝐶𝐹𝐹   

     𝑔
∗

 

         

 

   

 

 Πίλαθαο 6-10 – Παξνύζα Αμία Πιαζηηθά Θξάθεο βάζε FCFF (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2017e 2018e 2019e 2020e 2021e ΓΙΗΝΔΚΔ 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνεο 11,112,549 11,668,176 12,251,585 12,864,165 13,507,373 13,845,057 

πληειεζηήο Πξνεμόθιεζεο 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.681 

Παξνπζα Αμία Σακεηαθώλ Ρνώλ 10,290,220 9,999,627 9,727,759 9,455,161 9,198,521   

πλνιηθή Παξνύζα Αμηα 10,290,220 20,289,848 30,017,606 39,472,767 48,671,288   
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Τπνιεηκκαηηθή Αμία - - - - - 305,630,397 

Παξνπζα Αμία Τπνιεηκκαηηθήο Αμίαο - - - - - 208,134,300 

Αμία Δηαηξίαο - - - - - 256,805,588 

 

Δπνκέλσο ην ζχλνιν ηεο Παξνχζαο Αμίαο ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο ησλ ειεχζεξσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηελ επηρείξεζε είλαη 256,805,588 εθ. €. 

Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ νκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο ζε θπθινθνξία ηελ εκέξα ηεο 

απνηίκεζεο (15/11/2017) ήηαλ ίζνο κε 43.741.452 κεηνρέο. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή αμία ηεο 

κεηνρήο ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια αλ δηαηξέζνπκε ηελ 

εθηίκεζή καο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπ Οκίινπ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία. 

Δπνκέλσο θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εχινγε αμία ηεο κεηνρήο ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά 

Θξάθεο είλαη ίζε κε 5,87 €. 

6.6 Τπνινγηζκόο ηεο Αμίαο ηεο επηρείξεζεο Πιαζηηθά Θξάθεο βάζε FCFE 

Η Τπνιεηκκαηηθή Αμία (Terminal Value), απνηειεί ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο απφ ην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ ζηαδίνπ πξφβιεςεο θαη ζην δηελεθέο (2ν ζηάδην). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

                    
𝐹𝐶𝐹𝐸   ∗    𝑔 

   𝑔
 

𝐹𝐶𝐹𝐸   

   𝑔
 

Όπνπ FCFEn-1 , ε FCFE ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ πξφβιεςεο, δειαδή ην 

2021e θαη g έλαο ζηαζεξφο ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ εθηείλεηαη ζην δηελεθέο πνπ φπσο εθηηκήζακε 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη g=2,5%. 

                    
          

            
             

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Αμίαο ηνπ Οκίινπ ζα πξέπεη λα πξνεμνθιήζνπκε φιεο ηηο ηακεηαθέο 

ξνέο πξνο ηελ επηρείξεζε ησλ πέληε εηψλ θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο πνπ ππνινγίζακε 

παξαπάλσ ρξεζηκνπνηψληαο κέζν ζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ 4,98 %. Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο 

καο ρξεζηκνπνηήζεθε ν παξαθάησ ηχπνο: 
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                  ∑ 
𝐹𝐶𝐹𝐸 

      
 
  

𝐹𝐶𝐹𝐸   

   𝑔
∗

 

      
 

 

   

 

Πίλαθαο 6-11 – Παξνύζα Αμία Πιαζηηθά Θξάθεο βάζε FCFΔ (Ίδηνη Τπνινγηζκνί) 

 
2017e 2018e 2019e 2020e 2021e ΓΙΗΝΔΚΔ 

Διεύζεξεο Σακεηαθέο Ρνεο 68,570,649 71,999,181 75,599,141 79,379,098 83,348,052 85,431,754 

πληειεζηήο Πξνεμόθιεζεο 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.621 

Παξνπζα Αμία Σακεηαθώλ Ρνώλ 62,330,720 59,471,324 56,774,955 54,215,924 51,759,141   

πλνιηθή Παξνύζα Αμηα 62,330,720 121,802,044 178,576,998 232,792,922 284,552,063   

Τπνιεηκκαηηθή Αμία - - - - - 984,236,797 

Παξνπζα Αμία Τπνιεηκκαηηθήο Αμίαο - - - - - 611,211,051 

πλνιηθό Καζαξό Υξένο           389,078,970 

Αμία Δηαηξίαο - - - - - 506,684,144 

 

Δπνκέλσο ην ζχλνιν ηεο Παξνχζαο Αμίαο ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο ησλ ειεχζεξσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηελ επηρείξεζε είλαη 506.684.144 εθ €. 

Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηνπ νκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο ζε θπθινθνξία ηελ εκέξα ηεο 

απνηίκεζεο (15/11/2017) ήηαλ ίζνο κε 43.741.452 κεηνρέο. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή αμία ηεο 

κεηνρήο ηνπ Οκίινπ Πιαζηηθά Θξάθεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί εχθνια αλ δηαηξέζνπκε ηελ 

εθηίκεζή καο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπ Οκίινπ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία. 

Οπφηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εχινγε αμία ηεο κεηνρήο ηνπ Οκίινπ είλαη ίζε κε 

11€. 

6.7 ρνιηαζκόο ηηκήο κεηνρήο 

Η κέζνδνο απνηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο Πιαζηηθά Θξάθεο κε ηε κέζνδν πξνεμνθιεκέλσλ 

ειεχζεξσλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ επηρείξεζε (FCFF) θαη ζηνπο κεηφρνπο (FCFE) έδεημε φηη ε 

δίθαηε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη 5,87 € θαη 11€ αληίζηνηρα. Η ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζήκεξα ζηηο 

(15/11/2017) είλαη 2,34 €, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε. 

Οη ηηκέο ζηφρνη πνπ θαηαιήμακε γηα ηε κεηνρή, θξίλεηαη κάιινλ ζσζηή, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ηηκέο ζηφρνπο ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαιήμεη εηαηξείεο αλαιχζεσλ. Ο φκηινο ηελ δηεηία 2015-2016 

πξνρψξεζε ζε έλα λέν ζεκαληηθφ επελδπηηθφ πξφγξακκα. Με βαζηθφ απνηέιεζκα ηελ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο θαηά 30% ζε θάζε παξαγφκελν θηιφ ε βειηίσζε ηνπ πξντνληηθνχ κίγκαηνο κε 
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έκθαζε ζε είδε πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ν πιήξεο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο φισλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ε αλάπηπμή ηνπο, θαζψο ε πξνζπάζεηα λα θηάζνπλ έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ κεγαιψκαηνο, βξαρππξφζεζκα πιήηηνληαη ηα θέξδε. Οη απνζβέζεηο, νη 

ηφθνη, ηα έμνδα επέθηαζεο δηθηχνπ, αιιά θαη ε αλάγθε γηα ηαρεία αξρηθή δηάζεζε κεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ πνπ ξίρλεη ηηο ηηκέο, ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Σα παξαπάλσ ζπλέβαιαλ σο έλα βαζκφ ζηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο ε 

νπνία φκσο επεξεάζηεθε επίζεο θαη απφ άιινπο δχν παξάγνληεο: 

Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη ε απμεκέλε παξαγσγή ιφγσ ηνπ πξνεγνχκελνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαηά θχξην ιφγν ζα επεξεάζεη ηηο πσιήζεηο απφ ην 2017 θαη δεχηεξνλ, ε 

ζηαδηαθή άλνδνο ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο χιεο δελ πξφιαβε λα κεηαθπιεζεί ζηνπο πειάηεο, 

εμέιημε πνπ ςαιίδηζε ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο. Ωζηφζν, νη απμήζεηο ηηκψλ πνπ άξρηζαλ λα 

ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηνλ Οθηψβξην εθηηκάηαη φηη ζα αλαπιεξψζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απψιεηεο 

έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, νπφηε ζα πηαζηεί ν εηήζηνο ζηφρνο ηεο εηζεγκέλεο. Δπίζεο ν φκηινο 

επεξεάζηεθε θαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Brexit θαη ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ απνθιηκάθσζε 

ησλ επηηνθίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ο φκηινο ησλ Πιαζηηθψλ Θξάθεο αζρνιείηαη θαηά 

θχξην ιφγν (πέξαλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα) ζηνπο θιάδνπο ηνπ ηερληθνχ πθάζκαηνο θαη ησλ εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο. Πσιήζεηο γίλνληαη ζε νγδφληα ρψξεο, ελψ ζηελ Διιάδα πινπνηείηαη ην 55% ηεο 

παξαγσγήο θαη ην 18% ησλ πσιήζεσλ. Καη θπζηθά αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη νη απνθιίζεηο ζηηο 

ηηκέο ησλ αλαιπηψλ νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη 

εθηηκήζεηο. 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα 

 ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αλαθέξζεθε φηη αμία κηαο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο λα παξάγεη θέξδνο. Οη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πνιχπινθα 

πεξηβάιινληα πνπ επεξεάδνληαη ηφζν απφ εζσηεξηθνχο φζν θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηαβάιιεηαη ε αμία ηεο επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, ε ηθαλφηεηα 

ηεο λα δεκηνπξγεί θέξδνο. 

Απφ ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε, ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

αιιά θαη ηε SWOT αλάιπζε πξνέθπςε φηη ν Όκηινο Πιαζηηθά Θξάθεο δηαζέηεη πνιιά δπλαηά 

ζεκεία φπσο ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, νη λέεο επελδχζεηο ηνπ, ε ηζρπξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ε θήκε θαη ην φλνκά ηεο. Σα ηζρπξά απηά ζεκεία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ, ηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, 

κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη ηζρπξνπνίεζε ηεο εηαηξείαο. Θα πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο απεηιέο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αζηάζεηα ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη δηεζλέο επίπεδν. 

ρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε φηη ηα έηε 

2010 έσο θαη 2016 ππάξρεη κηα ζηαζεξή κηθξή αχμεζε ζην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο θαηά ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ. πγθεθξηκέλα εκθαλίζηεθε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ αιιά 

θαη ζηα θαζαξά θέξδε, κηα θαη πιένλ ν φκηινο πέξαζε ζε θεξδνθνξία. Η αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη αξηζκνδεηθηψλ έδεημε φηη ν Όκηινο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αιιά θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο εηζπξάμεηο 

απφ ηνπο πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκνδείθηεο ηεο κέζεο πεξίνδνχ είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία. Ο αξηζκνδείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα είλαη 

ζηαδηαθά απμαλφκελνο, γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνιηηηθή πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο γηα 

λα ρξεκαηνδνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηεο επελδχζεηο ηνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί κηα πιεζψξα κεζφδσλ 

απνηίκεζεο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, ζαλ θαηαιιειφηεξν κνληέιν επηιέρζεθε ην κνληέιν 

απνηίκεζεο βάζεη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη ηακεηαθέο ξνέο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

κέζνδν απηή κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην νξζά 

απνηειέζκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απνηίκεζεο, ππνινγίζζεθε ν αξρηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο 



 
63 

g1, ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πεληαεηίαο 2010 - 2016 θαη εθαξκφζζεθε γηα ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ ρξεκαηνξνψλ γηα ηα έηε 2017-2021. Έπεηηα κε βάζε ηελ αλακελφκελε 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο, νξίζζεθε ν ξπζκφο g2 θαη ππνινγίζζεθε ε ππνιεηκκαηηθή αμία θαη νη 

ηακεηαθέο ξνέο ζην δηελεθέο. Όια ηα παξαπάλσ πξνεμνθιήζεθαλ κε ζπληειεζηή ην WACC θαη 

πξνέθπςε ε αμία φινπ ηνπ νκίινπ. ηε ζπλέρεηα βξέζεθε ε αμία πξνο ηνπο κεηφρνπο θαη ηεο 

κεηνρήο. Με βάζε ηελ ηηκή 2,34 € πνπ ππνινγίζακε θαη ηελ ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 5,87 € θαη 11 € ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κεηνρή είλαη ππνηηκεκέλε. 
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