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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης στα πλαίσια της Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης είναι μια απαραίτητη διαδικασία για κάθε τύπο εταιρίας. Η συνεχής και 

ακριβής εκτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης συμβάλλει στην λήψη ορθών αποφάσεων 

που έχουν σχέση με επενδύσεις, πιθανές εξαγορές ή συνεργασίες και αποτυπώνει την 

πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, ώστε να επιτευχθεί καταρχήν η 

επιβίωση και κατόπιν η ανάπτυξη της και η ευημερία της. 

Κάθε οικονομικός διευθυντής οφείλει να γνωρίζει όχι μόνο θεωρητικά, αλλά 

και στην πράξη, τις διάφορες μεθόδους αποτίμησης που υπάρχουν και 

χρησιμοποιούνται ώστε να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις που θα δημιουργήσουν 

αξία στους μετόχους. Για το λόγο αυτό η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης 

είναι καθοριστικής σημασίας στον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας της 

επιχείρησης.  

Στην εν λόγω διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε με την αποτίμηση της 

αξίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. βάσει των ταμιακών ροών (ελεύθερων και λειτουργικών). 

Ως κύρια μέσα για την διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται τόσο ιστορικά στοιχεία 

σχετικά με τις αποδόσεις της επιχείρησης, όσο και στοιχεία που αφορούν στο κόστος 

κεφαλαίου ιδίων και ξένων. Όλα αυτά τα απαραίτητα και χρήσιμα στοιχεία, ανάλογα 

με το μοντέλο αποτίμησης που χρησιμοποιεί ένας αναλυτής, την οικονομική 

κατάσταση που επικρατεί, την αμεροληψία που τον διακρίνει, τον τρόπο ανάλυσης των 

δεδομένων, την συλλογή και επιλογή των σωστών πληροφοριών και δεδομένων, 

συμβάλλουν στην εύρεση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης. 
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ABSTRACT 

The valuation of a business within the Financial Management is a necessary 

process for each type of company. A continuous and accurate valuation of an 

enterprise's value, helps to make sound decisions about investments, possible 

acquisitions or partnerships, and reflects the real economic situation of the business, in 

order to achieve survival, growth and prosperity. 

Financial managers must know theoretically and in practice the different 

valuation methods that exist and are used to be able to make decisions that will create 

value for the shareholders. For this reason, the choice of the appropriate valuation 

method is critical to the objective determination of the value of the firm. 

In this thesis we will deal with the valuation of the value of INTRALOT SA 

based on cash flows. The main instruments used in this process are both historical data 

on the returns of the company and data relating to the cost of own and foreign capital. 

All these necessary and useful data, depending on the valuation model used by an 

analyst, the financial situation, the impartiality that distinguishes it, the way of 

analyzing the data, the collection and selection of the correct information and data, 

contribute to find the real value of the business. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η INTRALOT1 είναι μια εταιρία εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής λύσεων τυχερών παιχνιδιών 

και φορέας εκμετάλλευσης που δραστηριοποιείται σε 55 ελεγχόμενες χώρες σε όλο τον 

κόσμο. Με κύκλο εργασιών 1,32 δισεκατομμυρίων ευρώ και παγκόσμιο εργατικό 

δυναμικό άνω των 5.300 εργαζομένων το 2016, η INTRALOT είναι μια ισχυρή 

εταιρεία με μοναδικό στόχο να προσφέρει στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε 

διάφορες γεωγραφικές περιοχές ευέλικτα, σταθερά και ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες 

παιχνιδιών. Η INTRALOT διαχειρίζεται κατά μέσο όρο € 23,4 δισ. στοιχήματα 

ετησίως και έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί περισσότερα από 300.000 ιδιόκτητα 

τερματικά σε όλο τον κόσμο. 

Η INTRALOT έχει επενδύσει πρόσφατα σε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και 

υπηρεσιών επόμενης γενιάς, για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των λαχειοφόρων 

αγορών με ψηφιακές λύσεις που επικεντρώνονται στις σύγχρονες ανάγκες των 

παικτών, ενώ παράλληλα προσφέρουν ψυχαγωγικές εμπειρίες μέσω όλων των διαύλων 

διανομής σε όλα τα καταστήματα (Lottery, Betting, Interactive, VLT ). Η νέα 

στρατηγική σχεδιασμού προϊόντων «Όλα για τον παίκτη» αντιμετωπίζει τις σύγχρονες 

καταναλωτικές τάσεις και εκμεταλλεύεται το δυναμικό πληροφορικής για μεγάλη 

ανάλυση δεδομένων και μια εξατομικευμένη εμπειρία αναπαραγωγής .  

Η INTRALOT υιοθέτησε μια παγκόσμια αναπτυξιακή στρατηγική που 

σχεδιάστηκε γύρω από συνέργειες με τοπικούς εταίρους, με στόχο την επέκταση της 

ικανότητας διείσδυσης στην αγορά και τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των 

προϊόντων της στις τοπικές αγορές. Η εταιρεία εφαρμόζει αυτές τις στρατηγικές ενώ 

τηρεί πιστά τις αρχές της Παγκόσμιας Λοταρίας του Responsible Gaming . 

Ως μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, η INTRALOT 

είναι ένας παγκόσμιος εταιρικός πολίτης που είναι αφοσιωμένος στην αειφόρο 

ανάπτυξη και είναι ενεργός υποστηρικτής των αρχών υπεύθυνου τυχερού παιχνιδιού, 

που διαθέτει το πιστοποιητικό πλαισίου υπεύθυνου τυχερού παιχνιδιού WLA . 

                                                 
1 http://www.intralot.com/content/102/company (προσπελάστηκε στις 5/5/2017) 

http://www.intralot.com/content/102/company
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Η εταιρεία διατηρεί τις υψηλότερες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Η INTRALOT 

είναι ο πρώτος διεθνής πωλητής στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών που έχει 

πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Ελέγχου Ασφάλειας της World Lottery 

Association (WLA) το 2012. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το ISO 27001 

για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) και διατηρεί την 

πιστοποίηση ISO 20000-1 για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

Η INTRALOT συμβάλλει αποφασιστικά στις μελλοντικές εξελίξεις της 

βιομηχανίας, αφού είναι μέλος των σημαντικότερων σωματείων τυχερών παιχνιδιών 

σε όλο τον κόσμο. Είναι συνεργάτης με την Platinum της WLA και Premium Partner 

των Ευρωπαϊκών Λαχειοφόρων αγορών. Είναι κύριος χορηγός της 

Βορειοαμερικανικής Ένωσης Κρατικών & Επαρχιακών Λοταριών, Star Contributor of 

CIBELAE (Ένωση Λαχειοφόρων αγορών για τη Νότια Αμερική και την Ιβηρική 

Χερσόνησο), της Ασιατικής Ένωσης Λοταριών. Τέλος, είναι μέλος του Συλλόγου 

Τυποποιημένων Τυχερών Παιχνιδιών και Μέλος Χρυσού του Συνδέσμου 

Κατασκευαστών Εξοπλισμού Παιχνιδιών. 

Σκοπός2 της εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι να προμηθεύει τους οργανισμούς 

τυχερών παιχνιδιών και τις επιχειρήσεις λαχειοφόρου αγοράς παγκοσμίως με σύγχρονα 

ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, υπηρεσίες περιεχομένου 

παιχνιδιών και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ώστε να εκμεταλλεύονται λαχειοφόρες 

αγορές και να παρέχουν υπηρεσίες διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών με ασφάλεια και 

αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας κερδοφορία. 

Όραμα της είναι να διατηρήσει ηγετική θέση στη βιομηχανία τυχερών 

παιχνιδιών και να προσφέρει σταθερή αξία στους πελάτες, τους μετόχους και τους 

υπαλλήλους της. Βασικός άξονας της εταιρικής της κουλτούρας είναι να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των εργαζομένων και των πελατών της. Έτσι: 

 Δεσμεύεται για ικανοποίηση των πελατών, συνεχή βελτίωση και 

ανάπτυξη 

 Προσπάθεια για την επίτευξη προκλητικών στόχων 

                                                 
2 http://www.intralot.com/content/136/philosophy (προσπελάστηκε στις 5/5/2017) 

http://www.intralot.com/content/136/philosophy
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 Εστιασμός στο σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων και 

αποτελεσματικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες 

απαιτήσεις της αγοράς και στις ανάγκες των πελατών 

 Αριστεία σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων 

 Ακεραιότητα & Ευθύνη προς τους πελάτες, τους μετόχους και τους 

υπαλλήλους της και την τήρηση του κοινωνικού ρόλου των κρατικών 

λαχειοφόρων αγορών 

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε και θα προσπαθήσουμε να 

αποτιμήσουμε μία δίκαιη τιμή της μετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Βέβαια το παραπάνω δεν 

είναι εύκολο και εφικτό λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει 

η χώρα μας. Κάνοντας χρήση και επεξεργασία των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων που έχουν δημοσιευτεί, θα γίνει εφαρμογή συγκεκριμένου υποδείγματος 

Αποτίμησης Αξίας Επιχειρήσεων, ενώ θα αναφερθούν θεωρητικά και άλλα 

υποδείγματα. 

Θα διαπιστώσουμε αν η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να επηρεάσει μία 

απόφαση επένδυσης και αν η αποτίμηση αξίας των μετοχών της εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

βοηθά στον εντοπισμό υπερτιμολογημένων ή υποτιμολογημένων μετοχών.  

Τα πρώτα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας είναι καθαρά θεωρητικά, αφού 

στο δεύτερο κεφάλαιο βρίσκεται η ανασκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία παρουσιάζει 

το άφθονο υλικό (άρθρα, αναφορές, συγγράμματα)  στο θέμα της αποτίμησης αξίας. 

Στο κεφάλαιο τρία αναφέρονται οι βασικοί μέθοδοι αποτίμησης και οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενοι από τους αναλυτές παγκοσμίως. Στο δεύτερο σκέλος της 

διπλωματικής, παρατίθεται το κεφάλαιο τέσσερα όπου γίνεται αναφορά στην 

οικονομική κατάσταση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ την περίοδο που διανύουμε, τα σχέδια 

επέκτασης της, οι κίνδυνοι που διατρέχει, η πορεία της μετοχής της και η αποτίμηση 

της βάσει των ταμιακών ροών. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν τα 

συμπεράσματα της εργασίας και οι προοπτικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η αποτίμηση της αξίας μίας εταιρείας αποτελεί βασική συνιστώσα της 

σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και διδασκαλίας. Οι Brealey και Myers (2000), ο Ross 

Westerfield και ο Jaffe (2001) συνιστούν συνήθως ανάλυση των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών (DCF) και εξετάζουν μερικές φορές την εσωτερική μέθοδο 

αποτίμησης (IRR). Πιο ολοκληρωμένη επισκόπηση των κοινώς χρησιμοποιούμενων 

μεθόδων είναι αυτή των Cornell (1993) και Damodaran (2001), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν επίσης μεθόδους αποτίμησης που βασίζονται σε λογιστικές αξίες και 

συγκρίσιμες εταιρείες. Επιπλέον, ο Damodaran (2001) επισήμανε τις παγίδες των 

μεμονωμένων μεθόδων εάν εφαρμόζονται σε νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις. Άλλες 

αναφορές όπως των Copeland, Koller και Murrin (1990), Benninga και Sarig (1997), 

Palepu, Bernard και Healy (2000), ή Drukarczyk (2001) ασχολούνται με την μέθοδο 

της καθαρής παρούσας αξίας περισσότερο λεπτομερειακά.  

Ένας μεγάλος αριθμός ερευνών εξετάζει το ερώτημα ποιες είναι οι μέθοδοι 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Οι περισσότερες από αυτές τις έρευνες 

επικεντρώνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν για 

την κατανομή κεφαλαίων μεταξύ ανταγωνιστικών έργων. Η πιο ολοκληρωμένη έρευνα 

είναι αυτή των Graham και Harvey (2001), οι οποίοι αξιολογούν τις απαντήσεις των 

CEO μιας ευρείας ποικιλίας αμερικανικών εταιρειών (392) και διαπιστώνουν ότι, σε 

σύγκριση με τις προηγούμενες έρευνες, οι μέθοδοι καθαρής παρούσας αξίας (NPV) 

έχει αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου. Το 74,9% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πάντα 

ή σχεδόν πάντα χρησιμοποιούνται οι τεχνικές καθαρής παρούσας αξίας. Το πιο 

ενδιαφέρον είναι ότι οι διευθυντές των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν πιο πιθανό να 

χρησιμοποιούν μεθόδους καθαρής παρούσας αξίας από τους CΕO των μικρότερων 

επιχειρήσεων. 

Άλλες δημοφιλείς μέθοδοι ήταν η IRR και η προεξόφληση των ταμειακών ροών 

κατά τους Manigart et al (2000). Αυτοί περιγράφουν και συγκρίνουν τις μεθόδους 

αποτίμησης που χρησιμοποιούνται από τους κατόχους επιχειρηματικών κεφαλαίων σε 

πέντε Χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Βέλγιο). Τα 

αποτελέσματά τους συμπληρώνουν την έρευνα παρέχοντας συγκρίσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τους γερμανούς επιχειρηματικούς καπιταλιστές. Ενώ οι έρευνες αυτές 

παρέχουν μια καλή περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην 
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πράξη, παραμένουν σιωπηλοί για τη χρησιμότητα αυτών των μεθόδων: Δεν 

γνωρίζουμε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο αποτίμησης που συνδέει τη χρήση της με τις 

επιδόσεις της κάθε εταιρίας, ανάλογα με το μέγεθος της, τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται και την οικονομία της χώρας που εδρεύει.  

Ένα άλλο σκέλος της βιβλιογραφίας χρησιμοποιεί διαφορετικά μέτρα 

αποτίμησης για την πρόβλεψη της εξαγοράς μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Αυτό το 

κομμάτι βιβλιογραφίας μπορεί δυνητικά να αναγνωρίσει την επιτυχία μίας μεθόδου 

αποτίμησης, αλλά είναι αβέβαιο εάν οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στην πράξη. Τα  

περισσότερα papers συγκρίνουν διάφορες παραλλαγές της μεθόδου των 

πολλαπλασιαστών (σύγκριση εταιρίας) όπως αυτά των Boatsman και Baskin 1981, 

Alford 1992,  Kim και Ritter 1999, επειδή τα απαραίτητα δεδομένα είναι εύκολα 

διαθέσιμα. Οι προεξοφλημένες μέθοδοι ταμειακών ροών, ωστόσο, βασίζονται σε 

προβλέψεις ταμειακών ροών και δεν διατίθενται γενικά, έτσι ώστε να υπάρχουν μόνο 

μερικές μελέτες.  

Οι Kaplan και Ruback (1995) συγκρίνουν την μέθοδο DCF με αυτήν των 

πολλαπλασιαστών για συναλλαγές με υψηλή μόχλευση και οι Gilson, Hotchkiss και 

Ruback (2000) εκτελούν μια παρόμοια ανάλυση για τις εταιρείες που αναδύονται από 

την πτώχευση. Και οι δύο μελέτες διαπιστώνουν ότι η DCF κυριαρχεί ελαφρώς από 

τους πολλαπλασιαστές.   

Αρκετές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν πρέπει να αποτιμηθεί ένα 

στοιχείο ή μία εταιρεία. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, εκείνες που βασίζονται στις 

λογιστικές πληροφορίες, εκείνες που βασίζονται στην ανάλυση των επενδύσεων και 

τέλος στις οικονομοτεχνικές. Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις μεθόδους 

αποτίμησης βάσει των αναλογικών πληροφοριών του χρηματιστηρίου (Caballer, 1994, 

Moya, 1994; Caballer και Moya, 1997; Sales, 2000). 

Οι μέθοδοι αποτίμησης εταιρειών που χρησιμοποιούν δεδομένα από την 

λογιστική έχουν τις ρίζες τους στον υπολογισμό της patrimonial αξίας ως διαφορά 

μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. Ωστόσο, πρέπει να το θυμόμαστε ότι 

η λογιστική αξία δεν αποτελεί καλό εκτιμητή της αγοράς (Caballer, 1994). 

Από την άλλη, η χρήση μεθόδων που σχετίζονται με την δημιουργία αξίας προς 

τους μετόχους όπως ο EVA (Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας) και MVA (Αγοραίας 
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Προστιθέμενης Αξίας) παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με τις Ελεύθερες Ταμειακές 

Ροές (Sales 2000). 

Τα τελευταία χρόνια η αποτίμηση και ο υπολογισμός της αξίας έγινε όλο και 

περισσότερο σημαντική λόγω των αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι, 

σήμερα οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν απευθείας στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. Θεωρητικά, οι διαχειριστές ελέγχουν την ιδιοκτησία της 

επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τους ενδιαφερόμενους, αλλά στην πραγματικότητα 

οι αποφάσεις επενδύσεων είναι δικές τους (Rogers, 2002). 

Ο κύριος σκοπός μιας επιχείρησης είναι να επενδύσει σε στοιχεία ενεργητικού 

που παράγουν τις μεγαλύτερες ταμειακές ροές, έτσι ώστε να έχουν όλο και 

περισσότερα εισοδήματα και κέρδος. Για το λόγο αυτό οι διαχειριστές επιθυμούν να 

αυξήσουν την σταθερή αξία τους (Damodaran, 2006). 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι μεταβολές της αξίας, πρώτα πρέπει να είναι 

δυνατός ο υπολογισμός της τιμής της αρχικής αξίας και να καθοριστούν οι παράγοντες 

αυτοί που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην τιμή αυτή.  

Η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών προέρχεται από την 

ανάλυση των υπαρχόντων ροών. Δηλαδή, τι πληρώνει τώρα ένας αγοραστής για ένα 

περιουσιακό στοιχείο. Η τιμή αυτή δεν είναι ίση με την αξία αλλά υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις μπορεί να είναι η ίδια. Η αξία εξαρτάται από την τεχνική αποτίμησης, η 

οποία καθορίζεται από το σκοπό της αποτίμησης. Ένας από τους σκοπούς είναι η 

δημιουργία συμφωνιών αγοράς ή πώλησης για την οποία η αξία της επιχείρησης είναι 

απαραίτητη. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος είναι μία σημαντική παράμετρος. Η αξία 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας αποτίμησης είναι έγκυρη για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό σημείο (Natalwala, 2011). 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης είναι τα επιπλέον χρήματα που 

παραμένουν μετά την καταβολή των φόρων και του λειτουργικού κόστους, 

ικανοποιώντας τις ανάγκες του κεφαλαίου κίνησης και επανεπενδύοντας το κεφάλαιο. 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση μπορούν να προσδιοριστούν 

χρησιμοποιώντας το καθαρό εισόδημα ή το EBIT. Ο κύριος στόχος του υπολογισμού 

των ελεύθερων ταμειακών ροών είναι ο καθορισμός του χρηματικού ποσού που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τους κατόχους χρεών και ιδίων κεφαλαίων. Ένα άλλο 
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στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι λεγόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, 

δηλαδή οι επενδύσεις που είναι απαραίτητες για την επιχείρηση. Ο τύπος των 

επενδύσεων εξαρτάται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Η τελευταία κύρια 

κατηγορία των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση του EBIT είναι 

το κεφάλαιο κίνησης. Η απόσβεση και άλλα στοιχεία που δεν περιλαμβάνουν εκροές 

μετρητών θα πρέπει να προστεθούν στα κέρδη προ φόρων και τόκων, καθώς και στις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης πρέπει να αφαιρεθούν από 

αυτό (Allman, 2010). 

Τα καθαρά έσοδα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό όχι μόνο των 

ελεύθερων ταμειακών ροών, αλλά είναι και η βάση για τον υπολογισμό των δεικτών 

κερδοφορίας. Αυτές οι αναλογίες χρησιμοποιούνται συχνά για τη σύγκριση των 

επιχειρήσεων μεταξύ τους μέσα σε έναν κλάδο (Rózsa, 2014). 

Υπάρχουν δύο κύριες μέθοδοι υπολογισμού της αξίας που βασίζονται στις 

ελεύθερες ταμειακές ροές ανάλογα με την αναμενόμενη ανάπτυξη της εταιρείας. Εάν 

αναμένεται μία περίοδος ταχείας ανάπτυξης, τότε ο ρυθμός ανάπτυξης της επιχείρησης 

μειώνεται σε ένα σταθερό, χαμηλότερο, μακροπρόθεσμο επιτόκιο για το περαιτέρω 

χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται ένα μοντέλο πολλαπλών 

περιόδων. Μια άλλη περίπτωση είναι όταν υπάρχει μόνο ένας αναμενόμενος ρυθμός 

ανάπτυξης, τότε χρησιμοποιείται ένα μοντέλο μιας περιόδου με βάση τον τύπο της 

παρούσας αξίας της με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης (Natalwala, 2011). 

Η αξία μιας επιχείρησης είναι ίση με την ελεύθερη ταμειακή ροή (FCFF) 

μειωμένη κατά το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC). Αυτή είναι η 

λεγόμενη Εσωτερική αποτίμηση, και συγκεκριμένα η προσέγγιση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (Damodaran, 2013). Υπάρχουν περιπτώσεις στις 

οποίες η ελεύθερη ταμειακή ροή στα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να υπολογιστεί, π.χ. 

στην περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν επικεντρωνόμαστε στις ταμειακές ροές, αλλά στα μερίσματα που 

αποδεσμεύονται για τον υπολογισμό της αξίας (Damodaran, 2013).  

Για τον υπολογισμό της αξίας, υπάρχουν αρκετές παράμετροι που πρέπει να 

εκτιμηθούν. Η πρώτη παράμετρος είναι η ταμειακή ροή, τα προεξοφλητικά επιτόκια 
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και η αναμενόμενη ανάπτυξη (οι υπολογισθείσες ταμειακές ροές θα αλλάξουν με την 

πάροδο του χρόνου) (Damodaran, 2013). 

Ένα από τα βασικά προβλήματα της προσέγγισης με βάση τις προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές είναι ότι το θα πρέπει να ληφθεί απόφαση επί του παρόντος, ενώ η αξία 

των ταμιακών ροών υπολογίζεται για το μέλλον. Έτσι, αυτά τα μοντέλα μπορούν να 

υποτιμήσουν πολλές φορές την αξία μιας επιχείρησης. Άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτά 

τα μοντέλα είναι στατικά, επομένως δεν υπολογίζουν τις μεταβαλλόμενες 

επιχειρηματικές συνθήκες (Abrams, 2010). 

Όλα τα προαναφερθέντα μοντέλα και τεχνικές επιχειρούν να υπολογίσουν την 

αξία των επιχειρήσεων. Όλα τους βασίζονται στην υπόθεση ότι η αξία μίας εταιρίας 

είναι ίση με την παρούσα αξία των χρημάτων που θα δημιουργηθούν στο μέλλον.  

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι και τεχνικές με τις οποίες οι εμπειρογνώμονες 

μπορούν να αξιολογήσουν μια επιχείρηση, αλλά το πιο σημαντικό κριτήριο για την 

επιλογή μεταξύ αυτών είναι ο κύριος σκοπός της αποτίμησης. Το πρώτο σημαντικό 

έργο πριν ξεκινήσει μια διαδικασία αποτίμησης είναι να οριστεί ο ακριβής στόχος. Στη 

συνέχεια πρέπει να επιλεγεί η μέθοδος αποτίμησης με βάση το σκοπό και το μοντέλο 

που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
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3.1 Εισαγωγικά 

Υπάρχουν διάφοροι αποδεκτοί τρόποι για την αποτίμηση μίας εταιρίας, οι 

οποίοι έχουν αναπτυχθεί για την ενσωμάτωση των διαφορετικών πραγματικών 

στοιχείων που διέπουν την κάθε αποτιμώμενη εταιρία, των γενικότερων οικονομικών 

συνθηκών του περιβάλλοντός της και των δυνατοτήτων και προοπτικών του κλάδου ή 

των κλάδων στον/στους οποίο/ους δραστηριοποιείται. Επιπλέον, είναι σκόπιμο - και 

ακολουθείται στη διεθνή πρακτική - να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση 

περισσότερες της μίας μέθοδοι, προκειμένου να καλύπτεται κάθε δυνατή παράμετρος. 

Αφού έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της στρατηγικής της επιχείρησης, 

έρχεται η ώρα να δει ο αναλυτής την στρατηγική μεταφρασμένη σε συγκεκριμένα 

νούμερα προβλέψεων. Η επιχείρηση, με βάση τη στρατηγική της και τους τρόπους με 

τους οποίους θα την υλοποιήσει καλείται να δώσει στον υποψήφιο επενδυτή τα 

νούμερα που θα καταστήσουν την επένδυση ελκυστική ή μη. 

Για να είναι σε θέση ο αναλυτής να προχωρήσει σε αποτίμηση της επιχείρησης 

πρέπει να έχει προβλέψεις της εταιρίας εκφρασμένες σε καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεων και ισολογισμούς. Συνήθως ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο επεκτείνονται 

οι προβλέψεις είναι πέντε έτη χωρίς αυτό να αποτελεί τον κανόνα. 

Μέσα από αυτές τις προβλέψεις ο αναλυτής είναι σε θέση να αναπτύξει την 

κατάσταση ταμιακών ροών και να προχωρήσει στην αποτίμηση της επιχείρησης. 

Μερικά σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα είναι: 

 Να συνδεθεί το μοντέλο των προβλέψεων με την στρατηγική της επιχείρησης 

και είναι έτσι δομημένο ώστε ο αναλυτής να είναι σε θέση να προσδιορίσει την 

εφικτότητα των προβλέψεων. 

  Να έχει την δυνατότητα ο αναλυτής να εξάγει τα στοιχεία που χρειάζεται για 

να προχωρήσει στην σύνταξη των ταμιακών ροών. 

 Να προσεχθούν ιδιαίτερα οι βασικές υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι 

προβλέψεις (π.χ. πολλά επιχειρηματικά σχέδια εμφανίζουν τα έξοδα διάθεσης 

ως ένα σταθερό ποσό επί των πωλήσεων.  Μια τέτοια λανθασμένη υπόθεση θα 

καταλήξει σε μία περαιτέρω αύξηση των εξόδων διάθεσης χωρίς αυτό στην 

πραγματικότητα να δικαιολογείται από την στρατηγική της εταιρίας. 
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Σύμφωνα με τη γενικά παραδεκτή μεθοδολογία αποτίμησης οικονομικών μονάδων, οι 

βασικές μέθοδοι είναι οι εξής :  

Α) Η μέθοδος προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών (Discounted Cash 

Flow Method), η οποία επιλέγεται σε περιπτώσεις εταιριών με μακροχρόνιο ορίζοντα 

κερδοφορίας. 

Β) Η μέθοδος των δεικτών της κεφαλαιαγοράς η οποία χρησιμοποιείται όταν η υπό 

μελέτη εταιρία είναι εισηγμένη σε κάποιο χρηματιστήριο.  

Γ) Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, η οποία επιλέγεται σε 

περιπτώσεις με σημαντική αξία παγίων στοιχείων τα  

οποία μπορούν να αξιοποιηθούν πέραν της κανονικής λειτουργίας της εταιρίας. 

Δ) Η μέθοδος των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών η οποία είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθεί όταν είναι διαθέσιμα ακριβή στοιχεία σχετικά με συμφωνίες 

αγοροπωλησιών μεταξύ αντίστοιχων εταιριών. 

Ε) Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών η οποία στηρίζεται σε 

προβλέψεις αποτελεσμάτων τα οποία προεξοφλούνται με ένα συντελεστή ο οποίος 

αγνοεί τον παράγοντα του κινδύνου. 

Ζ) Η μέθοδος της υπερπροσόδου η οποία στηρίζεται στην ιδέα μίας κερδοφόρας 

επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων. Η 

επιπλέον αξία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης 

εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από τον τραπεζικό κλάδο. 

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι παραπάνω μέθοδοι αποτίμησης. 
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3.2 Η μέθοδος προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών (Discounted Cash 

Flow Method) 

Η εν λόγω μέθοδος θεωρείται διεθνώς ως η πιο αποδεκτή και ενδεδειγμένη για 

την αποτίμηση εταιριών. Βάση της είναι η παραδοχή ότι η αξία μίας εταιρίας σήμερα 

προκύπτει από την προεξόφληση των μελλοντικών κερδών – ταμιακών ροών προς τους 

μετόχους της. Δεν χρησιμοποιείται εδώ η έννοια του λογιστικού κέρδους, διότι τον 

επενδυτή τον ενδιαφέρει η δυνατότητα να μπορεί να εισπράξει από την επιχείρηση ή 

να επανεπενδύσει. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί την διεξαγωγή έρευνας – 

ανάλυσης αναφορικά με μία σειρά παραγόντων οι οποίοι επιδρούν στη λειτουργία της 

εταιρίας όπως τις προοπτικές της αγοράς στην οποία απευθύνεται, τα αναμενόμενα 

μελλοντικά έσοδα της, τα λειτουργικά της έξοδα, το κεφάλαιο κίνησης το οποίο 

απαιτείται για τη λειτουργία της, τις αναγκαίες επενδύσεις και τον τρόπο 

χρηματοδότησης τους και την κεφαλαιακή της διάρθρωση, ενώ επιπλέον 

ενσωματώνονται στην ανάλυση και παράγοντες όπως το κόστος κεφαλαίου της 

εταιρίας καθώς και ο εμπορικός – επενδυτικός κίνδυνος τόσο της ίδιας της οικονομικής 

μονάδας όσο και της οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται. Ειδικότερα όσον 

αφορά σε καθεμία από τις παραπάνω παραμέτρους : 

Η ανάλυση των εσόδων περιλαμβάνει πρόβλεψη των εσόδων από τις πωλήσεις 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρίας. Σε αυτό τον τύπο της ανάλυσης 

λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, οι συνθήκες ανταγωνισμού κτλ. 

Η ανάλυση των επενδύσεων περιλαμβάνει επιμέρους αναλύσεις και 

προσδιορισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, των προϋπολογιζόμενων εσόδων 

για επενδύσεις κεφαλαίου και εξοπλισμού, της επενδυτικής πολιτικής κτλ. 

Η ανάλυση της κεφαλαιακής δομής περιλαμβάνει την ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εταιρίας (δάνεια, ίδια κεφάλαια κ.λ.π.) του 

κόστους κεφαλαίου όπως καθορίζεται από το κόστος κάθε επιμέρους στοιχείου του 

κεφαλαίου και από τους αντίστοιχους παράγοντες συστηματικού και μη συστηματικού 

κινδύνου. 

3.2.1 Κόστος Κεφαλαίου 

Η έννοια του κόστους κεφαλαίου έχει τα θεμέλια της στον κλασικό οικονομικό 

όρο του κόστους ευκαιρίας και απεικονίζει την απαιτούμενη απόδοση του κεφαλαίου 
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που απαιτεί η αγορά ώστε να επενδύσει τα κεφάλαια της σε μία συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

Η σχέση της με το κόστος ευκαιρίας βρίσκεται στο ότι απεικονίζει την 

καλύτερη εναλλακτική λύση η οποία υπάρχει στην αγορά την δεδομένη στιγμή. Το 

κόστος του κεφαλαίου ενσωματώνει και τον επενδυτικό κίνδυνο, το βαθμό δηλαδή 

αβεβαιότητας ότι η απαιτούμενη απόδοση τελικά θα πραγματοποιηθεί. 

Στην περίπτωση της αποτίμησης μιας επιχείρησης το κόστος του κεφαλαίου 

ενσωματώνει τις αποδόσεις που απαιτούν τόσο οι μέτοχοι όσο και οι δανειστές της 

επιχείρησης και για αυτό τον λόγο ενσωματώνει δύο μεταβλητές:   

  Το κόστος των Ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (cost of equity). 

 Το κόστος του δανεισμού μετά τους φόρους (cost of debt). 

Με βάση τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων, γίνεται μια πρόβλεψη 

των ταμιακών ροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης, για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία των ιδίων 

κεφαλαίων και των δανείων στο σύνολο ίδια και ξένα. Ο καθορισμός του κατάλληλου 

χρονικού ορίζοντα δεν εξαρτάται τόσο από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της 

επιχείρησης, όσο από την δυνατότητα διενέργειας ασφαλών προβλέψεων. Οι ταμιακές 

ροές στη συνέχεια προεξοφλούνται με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο και 

προσδιορίζεται η παρούσα αξία. Ο συντελεστής προεξόφλησης που χρησιμοποιείται 

περιλαμβάνει την απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk free rate) το οποίο ταυτίζεται 

συνήθως με την απόδοση των 10ετών ομολόγων (benchmark) προσαυξημένο με το 

πριμ κινδύνου της αγοράς που αναλαμβάνει ο επενδυτής. Για τον προσδιορισμό της 

απόδοσης αυτής χρησιμοποιείται η μέθοδος του μέσο σταθμικού κόστους κεφαλαίου 

(WACC) στην οποία εκτιμάται το κόστος κεφαλαίου ανάλογα με το ποσοστό 

συμμετοχής των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια της 

επιχείρησης.  

Συγκεκριμένα, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου προσδιορίζεται από την 

παρακάτω σχέση :  

WACC = Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Ι. Κ. / (Χρέος + Ι.Κ.)) + Κόστος Δανειακών 

Κεφαλαίων  (Χρέος / (Χρέος + Ι.Κ.)) [3.1] 
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Πίνακας 1: Παράδειγμα υπολογισμού Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 

Risk free rate 3,6% 

Risk premium 6,7% 

Beta  0,56 

Cost of equity 7,3% 

 

Credit Spread 4,4% 

Cost of debt 8,0% 

Tax rate 20,0% 

Cost of debt 6,4% 

    

Debt / (Equity+Debt) 7% 

WACC 7,3% 

 

3.2.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου Capital Assets 

Pricing Model (CAPM) και στηρίζεται στην παρακάτω εξίσωση : 

re = rf+ β(rm- rf) [3.2] 

Όπου : 

rf : το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk free rate) 

β : ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου μίας μετοχής σε σχέση με την απόδοση του 

συνόλου της κεφαλαιαγοράς 
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rm : Η συγκεκριμένη μεταβλητή αναφέρεται συνήθως στην προσδοκώμενη απόδοση 

χαρτοφυλακίου όλης της αγοράς και προσδιορίζεται βάσει του Γενικού Δείκτη τιμών 

του Χ.Α.Α.   

(rm – rf)  :   το πριμ κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής 

Για τον υπολογισμό του κόστους των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιείται 

ευρύτατα το θεωρητικό μοντέλο τιμολόγησης του κεφαλαίου στην αγγλική γλώσσα 

είναι γνωστός ως Capital asset pricing model. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο το κόστος των ιδίων κεφαλαίων προσδιορίζει την 

απόδοση που απαιτεί ένας επενδυτής προκειμένου να αγοράσει μετοχές της 

επιχείρησης. 

Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται το μοντέλο είναι ότι όσο 

μεγαλύτερο ρίσκο είναι διατεθειμένος να φέρει ο επενδυτής τόσο μεγαλύτερη είναι η 

απόδοσή που απαιτεί, αυτό οφείλεται κυρίως στην τυπική απόκλιση (standard 

deviation). To CAPM βασίζεται στην υπόθεση ότι κάθε επενδυτής που έχει στα χέρια 

του μία μετοχή, θα απαιτεί απόδοση μεγαλύτερη από μία επένδυση με θεωρητικά 

μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, έτσι ώστε να ανταμειφθεί για το ρίσκο το οποίο δέχτηκε 

να αναλάβει. 

Απόδοση χωρίς επενδυτικό κίνδυνο αφορά ουσιαστικά τις εναλλακτικές 

επενδύσεις οι οποίες έχουν μηδενικό κίνδυνο, δηλαδή δεν έχουν τυπική απόκλιση και 

άρα χαμηλότερες αποδόσεις.  Τέτοιου είδους επενδύσεις είναι τα έντοκα γραμμάτια 

του δημοσίου, τα ομόλογα (bonds) οι καταθέσεις ταμιευτηρίου κ.λ.π.  Η κοινή 

πρακτική στο υπολογισμό του Risk free rate είναι η χρήση της απόδοσης ενός 

δεκαετούς κρατικού ομολόγου.  Είναι πάντα στην διακριτική ευχέρεια του αναλυτή να 

χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εναλλακτική λύσει θεωρεί εκείνος πιο σωστή για την 

περίπτωση που εξετάζει, αρκεί φυσικά να περιέχει την εξάλειψη του επενδυτικού 

κινδύνου και την σωστή καταγραφή των αποδόσεων.  

Σύμφωνα με το CAPM ο επενδυτικός κίνδυνος διακρίνεται σε συστημικό και σε μη 

συστημικό. 

Αναλυτικότερα λέγοντας συστημικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο της αγοράς 

τον οποίο ο επενδυτής δεν μπορεί να μειώσει ούτε να εξαλείψει εν αντιθέσει με τον μη 
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συστημικό που σχετίζεται με την επιχείρηση και μπορεί να μειωθεί μέσω της αγοράς 

πολλών μετοχών. Με αυτό τον τρόπο θα εξαλειφτεί ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον 

Markowitz, ο ιδανικός αριθμός μετοχών για την εξάλειψη του κινδύνου είναι 30 

μετοχές. 

Exp return = rf  + β (rm – rf) [3.3] 

Αυτή η σχέση είναι το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και 

υποδηλώνει ότι η προσδοκώμενη απόδοση μια μετοχής σχετίζεται γραμμικά με το beta 

της. Ο όρος (Rm-Rf) θεωρείται ότι έχει θετικό πρόσημο διότι διαχρονικά η απόδοση 

της αγοράς έχει υπολογιστεί ότι είναι μεγαλύτερη από την απόδοση των ακίνδυνων 

αξιόγραφων. Για αυτό το λόγο η προσδοκώμενη απόδοση μιας μετοχής σχετίζεται με 

το beta της. 

Οι υποθέσεις για τιs oποίες ισχύει το CAPM αφορούν το επιτόκιο ακίνδυνου 

αξιόγραφου και τον δανεισμό.  Συγκεκριμένα το επιτόκιο π.χ. ενός ελληνικού δημοσίου 

θεωρείται ακίνδυνο κάτι  που δεν ισχύει λόγω της αβεβαιότητας του πληθωρισμού. 

Επιπλέον, υπόθεση του υποδείγματος αποτελεί η δυνατότητα των επενδυτών να 

δανείζονται και να δανείζουν χρήματα στο επίπεδο του ακίνδυνου αξιόγραφου. Στην 

πραγματική οικονομία βέβαια το επιτόκιο για τον επενδυτή που χρεώνεται ένα δάνειο 

είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που λαμβάνει δανείζοντας χρήματα.  Αν το beta στην 

εξίσωση του CAPM  είναι ίσο με το μηδέν τότε η προσδοκώμενη απόδοση της μετοχής 

ισοδυναμεί με το επιτόκιο του ακίνδυνου αξιόγραφου.  Αν το beta μιας μετοχής είναι 

ίσο με το 1 τότε η προσδοκώμενη τιμή της μετοχής ισοδυναμεί με την απόδοση της 

αγοράς.  

Το beta δηλαδή μετρά τον συστημικό κίνδυνο μιας μετοχής, δηλαδή μετρά την 

ευαισθησία της τιμής της συγκεκριμένης μετοχής στις κινήσεις της αγοράς. 

Ουσιαστικά απεικονίζει  την σχέση με την διακύμανση της απόδοσης της συνολικής 

αγοράς του χρηματιστηρίου σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Αποτυπώνοντας την σχέση αυτή σε μία εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης η 

απόδοση της μετοχής ισούται με το άλφα (μη προσδιορίσιμη απόδοση) συν το beta επί 

την απόδοση της αγοράς. Το u συμβολίζει τα κατάλοιπα της εξίσωσης παλινδρόμησης. 
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 Η σχέση προσδοκώμενης απόδοσης της μετοχής όπως αυτή εξηγείται από το 

CAPM σε κατάσταση ισορροπίας της κεφαλαιαγοράς απεικονίζεται γραφικά από την 

γραμμή που ενώνει το επίπεδο του επιτοκίου του ακίνδυνου αξιόγραφου και του 

σημείου που εκφράζει την προσδοκώμενη απόδοση και το beta της αγοράς.  Η γραμμή 

αυτή έχει ανοδική κλίση και λέγεται Security market line.  Από τη γραμμικότητα και 

την ανοδική κλίση της γραμμής των αξιόγραφων συμπεραίνουμε ότι μετοχές με υψηλό 

beta θα έχουν μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση σε σχέση με μετοχές με χαμηλό 

beta. 

 

 

Κάθε μετοχή θα πρέπει να βρίσκεται επί της γραμμής των αξιόγραφων. Ας 

θεωρήσουμε ότι η μετοχή Α βρίσκεται κάτω από την γραμμή των αξιόγραφων (σημείο 

Α).  Στο σημείο Α, το beta της μετοχής είναι 0.7, beta που θα επιτύγχανε ένας επενδυτής 

αν επένδυε το 30% του συνολικού χαρτοφυλακίου ακίνδυνα αξιόγραφα και το 70% σε 

μία μετοχή με beta ίσο με 1.  Η τιμή της μετοχής Α αναμένουμε να μειωθεί γιατί για το 

ίδιο beta, o επενδυτής που κατέχει την μετοχή Α θα την πουλήσει για να αγοράσει μία 

μετοχή όπου με το ίδιο beta θα έχει μεγαλύτερη προσδοκώμενη απόδοση, αν αυτή 

βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή πάνω στην γραμμή αξιόγραφων. Η πτώση 

της τιμής της μετοχής Α θα συνεχιστεί μέχρι η μετοχή Α να εφάπτεται της security 

market line. 

Exp 

Return 

Beta 

Rf 

  SML 

M 

A 

1 

Διάγραμμα 1: Security Market Line 
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H μετοχή Γ που έχει beta 0.9 και βρίσκεται πάνω από την γραμμή αξιόγραφων 

θεωρείται υποτιμημένη γιατί η προσδοκώμενη απόδοση της για το ίδιο beta είναι 

μεγαλύτερη από την προσδοκώμενη απόδοση της σε κατάσταση ισορροπίας. Αν οι 

επενδυτές αντιληφτούν την αστάθεια αυτή θα προβούν σε αγορές της μετοχής, θα 

αυξήσουν την τιμή και θα μειώσουν την προσδοκώμενη απόδοση της στο επίπεδο της 

SML.  

Οι μη εισηγμένες εταιρίες δεν έχουν beta, στην περίπτωση αυτή ο αναλυτής 

προκειμένου να μπορέσει να υπολογίσει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, η καλύτερη 

λύση είναι η επιλογή μίας ομάδας εισηγμένων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 

ίδιο κλάδο ή παρόμοιο και η εξαγωγή του μέσου beta των εταιριών αυτών. Βέβαια η 

λύση δεν είναι η βέλτιστη επιστημονικά αλλά μπορεί να διευκολύνει το έργο του 

αναλυτή. Στην περίπτωση που ο αναλυτής θέλει να προχωρήσει σε μεγαλύτερου 

βάθους ανάλυση έχει την δυνατότητα να σταθμίσει το μέσο beta με βάση την 

κεφαλαιοποίηση των εταιριών ή να διαλέξει μία η περισσότερες από αυτές τις εταιρίες 

που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την υπό αξιολόγηση εταιρία και να 

χρησιμοποιήσει το δικό τους beta. Η απαιτούμενη απόδοση πάνω από την απόδοση 

χωρίς κίνδυνο δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί, ειδικά σε αγορές όπως η Ελληνική, η 

οποία δεν έχει φτάσει σε επίπεδα ωριμότητας όπως εκείνη των ΗΠΑ και της Αγγλίας.  

Στις ώριμες αγορές η απόδοση αυτή υπολογίζεται με ιστορικά στοιχεία ( historical 

premium approach) παίρνοντας τις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις από μετοχές για μία 

μεγάλη χρονική περίοδο και τις αντίστοιχες αποδόσεις σε επενδύσεις με μηδαμινό 

επενδυτικό κίνδυνο (κρατικά ομόλογα). Η διαφορά τους μας δίνει την απαιτούμενη 

απόδοση. 

Για τις αγορές που δεν έχουν φτάσει ακόμη τα επίπεδα ωριμότητας των διεθνών 

χρηματαγορών ο τρόπος υπολογισμού είναι ο εξής: 

Παίρνουμε την απόδοση μίας ώριμης αγοράς και προσθέτουμε τον επενδυτικό 

κίνδυνο της χώρας. Ο δείκτης αυτός μετρά τον κίνδυνο που υπάρχει να μη μπορέσει να 

εξαργυρώσει τιε ομολογίες που έχει εκδώσει.  Το άθροισμα αυτό μας δίνει την 

απαιτούμενη απόδοση της χώρας. Έτσι στην περίπτωση της Ελλάδας μπορεί κανείς να 

χρησιμοποιήσει την απαιτούμενη απόδοση μίας ώριμης αγοράς όπως της Γερμανίας, η 

οποία βρίσκεται και στην Ευρωζώνη και είναι 5,8% και να προσθέσει τον επενδυτικό 
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κίνδυνο της Ελλάδας που κυμαίνεται στα επίπεδο του 1,1%. Άρα η απαιτούμενη 

απόδοση επάνω από τις επενδύσεις μηδαμινού κινδύνου για την Ελλάδα είναι 6,9%. 

3.2.3. Υπολογισμός Αξίας Επιχείρησης 

Ο υπολογισμός του κόστους των δανειακών κεφαλαίων γίνεται κατά περίπτωση 

και δεν χρησιμοποιείται μία τυποποιημένη διαδικασία όπως για τον υπολογισμό του 

κόστους των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης, υπολογίζεται η υπολειμματική αξία της 

επιχείρησης στο τέλος του χρονικού διαστήματος για το οποίο γίνονται προβλέψεις και 

προεξοφλείται και αυτή για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. Τέλος, η παρούσα 

αξία των ταμιακών ροών προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειμματικής αξίας. 

Το αποτέλεσμα είναι η αξία της εταιρίας όπως αυτή προκύπτει από τη συνήθη 

λειτουργία της. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση αλλά 

δεν αποτελούν λειτουργικά στοιχεία (non – operating items) θα πρέπει να αποτιμηθούν 

ξεχωριστά και να προστεθούν εκ των υστέρων. Παρακάτω παρουσιάζεται γραφικά ο 

υπολογισμός της αξία της επιχείρησης βάσει της μεθόδου προεξόφλησης των 

μελλοντικών ταμιακών ροών: 

Παρούσα Αξία Μελλοντικών Ταμιακών Ροών + Παρούσα Αξία Υπολειμματικής Αξίας 

+ Τυχόν μη λειτουργικά Περιουσιακά Στοιχεία Επιχείρησης – Καθαρό Χρέος = Αξία 

Επιχείρησης για τους Μετόχους 

Η αποτίμηση με την μέθοδο των ταμιακών ροών βασίζεται στην αντίληψη ότι 

δεν είναι τα λογιστικά κέρδη τα οποία απεικονίζουν την πραγματική αξία μιας 

επιχείρησης αλλά η ικανότητα της να παρουσιάσει σημαντική ρευστότητα προς του 

μετόχους της και τους δανειστές της. 

Ας αναλογιστεί κανείς μία επιχείρηση που πραγματοποιεί τεράστιες πωλήσεις 

παρέχοντας παράλληλα τεράστιες πιστώσεις. Αν αυτή η εταιρία δεν μπορεί να 

αντλήσει ανάλογες πιστώσεις προς τους προμηθευτές της τότε παρά τη λογιστική 

κερδοφορία της, μπορεί να φτάσει και στην χρεοκοπία ή να αναγκαστεί να προσφύγει 

σε υπέρογκο δανεισμό ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κεφάλαιο κινήσεως 

επιβαρύνοντας τελικά τα αποτελέσματά της λόγω χρεωστικών τόκων. 

Η διαμόρφωση των ταμιακών ροών βασίζεται σε 4 βασικά λογιστικά στοιχεία: 

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας προ φόρων και τόκων, το ποσό των φόρων της 

χρήσης, τις μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης και τέλος τις επενδύσεις. 
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Ειδικότερα, οι ελεύθερες ταμιακές ροές, η υπολειμματική αξία και το καθαρό 

χρέος της επιχείρησης προσδιορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Ελεύθερες Ταμιακές Ροές 

Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων και Τόκων (EBIT) 

Μείον: 

Φόροι Αναλογούντες στα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 

Πλέον: 

Αποσβέσεις 

Μείον: 

Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 

Μείον: 

Επενδύσεις 

Αφού υπολογισθούν οι καθαρές ταμιακές ροές για όλα τα έτη πρέπει να 

προεξοφληθούν με το  κόστος του κεφαλαίου. Το άθροισμα των ταμιακών ροών όλων 

των ετών θα μας δώσει την παρούσα αξία της επιχείρησης για την χρονική διάρκεια 

της περιόδου. Αυτό εκφράζεται στον παρακάτω τύπο: 

ΠΑ=
Σ(𝐹𝐶𝐹)

(1+k).
  [3.4] 

Όπου: 

ΠΑ= η Παρούσα αξία της επιχείρησης την χρονική περίοδο των προβλέψεων 

FCF= H ταμειακή ροή 

k= το κόστος του κεφαλαίου 

= 

Ελεύθερη Ταμιακή  

Ροή (FCF) 
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3.2.3.1 Το κόστος των δανεικών κεφαλαίων μετά από φόρους 

Το κόστος των δανειακών κεφαλαίων είναι ουσιαστικά η απόδοση που 

απαιτούν οι δανειστές της επιχείρησης και εκφράζεται συνήθως με το επιτόκιο το οποίο 

πληρώνει η επιχείρηση. Για τον υπολογισμό του κόστος των δανειακών κεφαλαίων 

μετά από φόρους: 

Cost of debt after taxes=cost of dept before taxes*(1-Tax rate) [3.5] 

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το κόστος μετά από φόρους είναι επειδή 

οι τόκοι ουσιαστικά μειώνουν το κέρδος, και άρα το ποσό του φόρου με το οποίο 

επιβαρύνεται η επιχείρηση. Το ποσό αυτό του φόρου το οποίο κερδίζει η επιχείρηση 

λόγω των τόκων ενσωματώνεται έτσι στο κόστος του δανεισμού.  

3.2.4 Υπολειμματική Αξία  

Η επιχείρηση δεν παύει να υφίσταται μετά την πάροδο της περιόδου των 

προβλέψεων, είναι ανάγκη να υπολογιστεί η αξία της και μετά το πέρας αυτής. 

Η υπολειμματική αξία της επιχείρησης είναι η αξία που υπολογίζεται ότι θα 

έχει η επιχείρηση μετά τον προσδιορισμό της ταμιακής ροής που παράγει στο τέλος 

της περιόδου για την οποία γίνονται συγκεκριμένες προβλέψεις. Για τον υπολογισμό 

της υπολειμματικής αξίας χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι όπως η μέθοδος της 

προεξόφλησης μίας “ες αεί χρηματικής ροής”, η μέθοδος της καθαρής περιουσιακής 

θέσης, η μέθοδος του δείκτη τιμή προς πωλήσεις κ.α. 

 Μετά τον υπολογισμό με έναν από τους παραπάνω τρόπους η υπολειμματική 

αξία της επιχείρησης προεξοφλείται και αυτή για να βρεθεί η παρούσα αξία της η οποία 

προστίθεται στην παρούσα αξία των ταμιακών ροών και το αποτέλεσμα είναι η αξία 

της επιχείρησης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός 

ορίζοντας για τον οποίο γίνονται αναλυτικές προβλέψεις τόσο μικρότερη είναι η 

προεξοφλημένη υπολειμματική αξία της επιχείρησης. 

Αποδεικνύεται μαθηματικά ότι η υπολειμματική αξία ισούται με το πηλίκο της 

ταμειακής ροής του τελευταίου έτους των προβλέψεων δια την διαφορά του 

σταθμισμένου κόστους του κεφαλαίου από τον ρυθμό ανάπτυξης που αναμένεται να 

έχει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια.  Για να υπολογισθεί η πραγματική αξία των ιδίων 
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κεφαλαίων της επιχείρησης πρέπει να αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης το 

τελευταίο έτος των προβλέψεων. 

RV =
FCFn

(r−g)
  [3.6] 

Όπου: 

RV=Residual value ή Υπολειμματική αξία 

FCFn= H ταμειακή ροή του τελευταίου έτους των προβλέψεων 

r= το σταθμισμένο κόστος του κεφαλαίου 

g= Ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 

Καθαρό Χρέος 

Το καθαρό χρέος της επιχείρησης υπολογίζεται ως εξής: 

Σύνολο Δανείων 

Μείον: 

Διαθέσιμα 

Μείον: 

Χρεόγραφα 

3.3 Η Μέθοδος των δεικτών της Κεφαλαιαγοράς 

Η βασική υπόθεση της μεθόδου αυτής είναι ότι οι αγορές είναι 

αποτελεσματικές, ότι ενσωματώνουν δηλαδή στην αξία μίας εταιρίας όλες τις 

διαθέσιμες πληροφορίες για την εταιρία αυτή. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η αξία της επιχείρησης θα πρέπει να ισούται με το ποσό που θα ήταν 

διατεθειμένοι να πληρώσουν για το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας επενδυτές που 

είναι καλά πληροφορημένοι και ενεργούν ορθολογικά.  

Για τη χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου επιλέγουμε ένα δείγμα Εταιριών, 

παρόμοιων (συγκρίσιμων) με την υπό μελέτη εταιρία, των οποίων οι μετοχές τους είναι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

= Καθαρό Χρέος 
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Όπως και στην μέθοδο των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών που παρουσιάζεται 

στη συνέχεια, το κρίσιμο σημείο στην μέθοδο της κεφαλαιαγοράς είναι η επιλογή του 

κατάλληλου δείγματος συγκρίσιμων εταιριών βάσει κάποιων λογικών κριτηρίων. Κατά 

κανόνα το δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι έως οκτώ εταιρίες για να 

είναι ουσιαστικά τα αποτελέσματα της σύγκρισης. 

Η αδυναμία αυτής της μεθόδου είναι ότι οι επιλεγόμενες εταιρίες είναι 

πρακτικά αδύνατο να είναι όμοιες με την εξεταζόμενη επιχείρηση.  

Το δεύτερο στάδιο είναι ο υπολογισμός για τις εταιρίες του δείγματος μίας 

σειράς δεικτών (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δημοσιοποιημένων στοιχείων, 

στους οποίους συνήθως συμπεριλαμβάνονται οι εξής : 

α) Χρηματιστηριακή αξία / Καθαρά Κέρδη (Ρ/Ε), 

β) Χρηματιστηριακή Αξία / Κύκλος Εργασιών (ΜV / Sales) 

γ) Χρηματιστηριακή Αξία / Κέρδη Προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΜV / 

EBITDA) 

δ) Χρηματιστηριακή Αξία / Λειτουργικό Κέρδος (ΜV / EBIT) 

Στη συνέχεια οι παραπάνω δείκτες εφαρμόζονται στα μεγέθη της Εταιρίας για 

την οποία πραγματοποιείται η μελέτη αποτίμησης Θα πρέπει πάντως να  σημειωθεί ότι 

σε περίπτωση μη εισηγμένης εταιρίας είναι σκόπιμο να επιλέξουμε το ύψος του 

καθενός από τους παραπάνω δείκτες να είναι σημαντικά μικρότερο από αυτόν μίας 

αντίστοιχης εισηγμένης. Ο λόγος είναι ότι αγοράζοντας μετοχές μίας εισηγμένης  

εταιρίας υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης ρευστοποίησης μέσω του Χρηματιστηρίου, 

γεγονός που δεν ισχύει για τις μη εισηγμένες.  

Ο υπολογισμός της αξίας μίας εταιρίας μπορεί να γίνει με βάση μία στάθμιση 

των παραπάνω δεικτών, όπου οι συντελεστές εξαρτώνται από τα πραγματικά 

περιστατικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιριών του δείγματος καθώς και 

των αποτιμωμένων εταιριών.  

Αυτή η πρώτη εκτίμηση πρέπει να διορθωθεί όταν η συγκρισιμότητα της 

εταιρίας με τις εισηγμένες εταιρίες του δείγματος είναι περιορισμένη. Τέτοιες 

διορθώσεις μπορεί να αφορούν στο γεγονός ότι προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία των 
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μετοχών της μειοψηφίας (αντιστοίχως: πλειοψηφίας) των ιδιοκτητών πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η αδυναμία (αντιστοίχως:  ικανότητα) τους να ελέγξουν την πορεία της 

επιχειρήσεως και άρα πρέπει να γίνει διόρθωση της εκτιμώμενης αξίας προς τα κάτω 

(αντιστοίχως: άνω), στην ενδεχομένη περιορισμένη εμπορευσιμότητα, στην 

ενδεχόμενη ύπαρξη μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων κλπ.  Η διορθωμένη τιμή 

εκφράζει τότε την εκτίμηση της κεφαλαιαγοράς για την αξία της επιχείρησης. 

3.4 Μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης 

Η μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης είναι μια έμμεση μέθοδος 

αποτίμησης της αξίας μίας επιχείρησης.  Κατά την μέθοδο αυτή, οι αξίες όλων των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας εκτιμώνται και προστίθενται.  Κατά συνέπεια, η 

μέθοδος αυτή απαιτεί χωριστή αποτίμηση των παρακάτω κατηγοριών περιουσιακών 

στοιχείων: 

1. Βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού (διαθέσιμα, χρεόγραφα, αποθέματα, 

απαιτήσεις, κ.λ.π.) 

2. Κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λ.π. 

3. Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, όπως οικόπεδα, κτίρια, κ.λ.π. 

4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ευρεσιτεχνίες, σήματα κατατεθέντα, κατάλογοι 

πελατών, εργατικό δυναμικό, καλή φήμη, αξία συνεχιζόμενης λειτουργίας κ.λ.π. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η αξία καθενός από τα παραπάνω περιουσιακά 

στοιχεία εκτιμάται χωριστά, χρησιμοποιώντας την καταλληλότερη μέθοδο για το 

καθένα.  Το άθροισμα όλων των αξιών είναι η αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 

Οι παρούσες αξίες των υποχρεώσεων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, 

προσδιορίζονται επίσης και προστίθενται, ώστε να βρεθεί η συνολική αξία των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης.  

Η αξία των υποχρεώσεων αφαιρείται από την αξία των περιουσιακών 

στοιχείων.  Η προκύπτουσα διαφορά είναι η καθαρή αξία της επιχείρησης για τους 

ιδιοκτήτες της. 
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Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται σε περιπτώσεις που η εταιρία είναι ζημιογόνος ή 

τα κέρδη της είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα περιουσιακά της στοιχεία.  

3.5 Η μέθοδος των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών  

Η μέθοδος των συγκρίσιμων αγοροπωλησιών προσδιορίζει την αξία μιας 

Εταιρίας με βάση την αξία με την οποία εξαγοράστηκαν άλλες παρόμοιες 

(συγκρίσιμες) οικονομικές μονάδες κατά το πρόσφατο παρελθόν. Το πρώτο βήμα της 

μεθόδου είναι ο προσδιορισμός ενός δείγματος τέτοιων εταιριών. Αυτές οι εταιρίες 

μπορεί να είναι εισηγμένες ή μη, ολόκληρες εταιρίες ή τμήματα εταιριών, κ.λ.π.  

Προφανώς η σωστή επιλογή του δείγματος των συγκρίσιμων εταιριών έχει μεγάλη 

σημασία για αυτή την μέθοδο, και τα κριτήρια συγκρισιμότητας κυμαίνονται κατά 

περίπτωση. 

Για κάθε εταιρία του δείγματος προσδιορίζονται διάφοροι δείκτες σχετικοί με 

την αγοραπωλησία.  Αυτοί οι δείκτες μπορεί να περιλαμβάνουν τους λόγους 

τιμή/κέρδη, τιμή/πωλήσεις κ.λ.π., διάφορα χαρακτηριστικά όπως μέγεθος, ρυθμούς 

ανάπτυξης, ρευστότητα, λόγο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων, κ.λ.π..  Με βάση αυτούς τους δείκτες ο αναλυτής επιλέγει 

τον κατάλληλο συντελεστή που εφαρμοζόμενος στα μεγέθη της υπό μελέτη εταιρίας 

θα δώσει την εκτίμηση της αξίας της. 

Αυτή η εκτίμηση μπορεί να διορθωθεί, κατά την κρίση και την πείρα του 

αναλυτή, για την όποια μειωμένη συγκρισιμότητα της εταιρίας με τις εταιρίες του 

δείγματος. Το διορθωμένο αποτέλεσμα εκφράζει την αξία της επιχείρησης κατά την 

μέθοδο των συγκρίσιμων αγοραπωλησιών. 

3.6 Η μέθοδος της υπερπροσόδου  

Η μέθοδος της υπερπροσόδου στηρίζεται στην ιδέα πως η αξία μίας 

κερδοφόρας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των περιουσιακών της 

στοιχείων.  Η επιπλέον αυτή αξία οφείλεται  στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της 

επιχείρησης εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από τον τραπεζικό επιτόκιο.  

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς σε ετήσια βάση των 

οργανικών κερδών και του τόκου του απασχολούμενου κεφαλαίου. Η διαφορά αυτή 

ονομάζεται υπερπρόσοδος. Αν οι θετικές αυτές διαφορές υπολογισθούν σε ένα χρονικό 
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ορίζοντα προβλέψεων και προεξοφληθούν με το κόστος του κεφαλαίου μπορεί να 

υπολογισθεί η υπεραξία της επιχείρησης η οποία και αθροίζεται στην καθαρή 

περιουσιακή θέση (ίδια κεφάλαια για να εξαχθεί η συνολική αξία της επιχείρησης. 

Για να υπολογισθεί η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο της υπερπροσόδου ο 

αναλυτής χρειάζεται τις προβλέψεις σε έναν ορίζοντα πενταετίας σε επίπεδο 

αποτελεσμάτων και ισολογισμών. 

Οι υπολογισμοί γίνονται ως εξής: 

 Υπολογίζονται τα κέρδη προ φόρων και τόκων. 

 Υπολογίζεται το απασχολούμενο κεφάλαιο της επιχείρησης αφαιρώντας από 

το σύνολο του ενεργητικού όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν είναι 

λειτουργικά (συμμετοχές επισφάλειες κ.λ.π.). 

 Αντίστοιχα υπολογίζεται για κάθε χρόνο ο τόκος του απασχολούμενου 

κεφαλαίου. 

 Υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των κερδών προ φόρων και τόκων και της 

κανονικής προσόδου για κάθε έτος (υπερπρόσοδος). 

 Και τέλος, εξάγεται ο μέσος όρος της υπερπροσόδου για όλα τα έτη και 

προεξοφλείται με το κόστος του κεφαλαίου.  

   Όπως όλοι οι μέθοδοι αποτίμησης έτσι και η μέθοδος της υπερπροσόδου 

παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα τα οποία θα ονομαστούν και θα παρουσιαστούν: 

 Αρχικά αγνοεί το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική επιβάρυνση της 

επιχείρησης (η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των 

οργανικών κερδών) υπολογίζεται με μεγαλύτερο επιτόκιο από εκείνο που  

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κανονικής προσόδου.  Ο 

παράγοντας αυτός οδηγεί επίσης σε υπερεκτίμηση της εταιρίας. 

 Στηρίζεται σε αποκλειστικά λογιστικά μεγέθη χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

της την ρευστότητα της μονάδας. Αγνοεί τους υπόλοιπους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της αξίας (φόρους κεφάλαιο κίνησης, και 

επενδύσεις) 
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 Κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου των υπερπροσόδων αγνοείται η 

πορεία των κερδών πέραν της πενταετίας χωρίς έτσι να λαμβάνεται υπόψη 

ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της επιχείρησης με αποτέλεσμα να τείνει ναι 

υποτιμά της αξία της επιχείρησης. 

3.7 Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών  

Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών στηρίζεται σε 

προβλέψεις αποτελεσμάτων τα οποία προεξοφλούνται με ένα συντελεστή  ο οποίος 

αγνοεί συνήθως τον παράγοντα κινδύνου (μέση απόδοση της αγοράς). Υπάρχει μεγάλη 

ομοιότητα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αποτίμησης με την μέθοδο των 

ταμιακών ροών αφού βασίζεται σε προβλέψεις περιόδου οι οποίες προεξοφλούνται με 

ένα συντελεστή και αθροίζουν με την προεξοφλημένη υπολειμματική αξία. Η μέθοδος 

των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών περιλαμβάνει μόνο τα οργανικά κέρδη 

μετά από τόκους και αποσβέσεις χωρίς να συνυπολογίζονται ανόργανα έσοδα και 

έξοδα καθώς και οι φόροι. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία δεν υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιηθεί το 

σταθμισμένο κόστος του κεφαλαίου συνυπολογίζοντας και τον κίνδυνο στο 

συντελεστή προεξόφλησης. 

Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να έχει μια περισσότερο λογιστική 

προσέγγιση και όχι πραγματική αφού αγνοεί παράγοντες που προσδιορίζουν της αξία 

μίας επιχείρησης όπως οι μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης και οι επενδύσεις παγίων. 

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συνυπολογισθούν προσθετικά στις 

προβλεπόμενες καταστάσεις αποτελεσμάτων επιβαρύνοντας τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα από πρόσθετο δανεισμό που κρίνεται αναγκαίος για να χρηματοδοτήσει είτε 

ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης είτε σε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. Η μέθοδος αυτή 

όμως δεν δίνει ούτε στο συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου τη δυνατότητα να 

συντάξει σωστά τις προβλέψεις του και να διαχειριστεί σωστά το επιχειρηματικό του 

σχέδιο για την υλοποίηση του, αλλά ούτε υποστηρίζει τον αξιολογητή στο να βγάλει 

ουσιαστικά συμπεράσματα για το πως οι ενέργειες του  επιχειρηματικού σχεδίου 

μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ανάγκες χρηματοδότησης. 
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3.8 Η μέθοδος Ρ/Ε 

O δείκτης P/E (price/earnings) είναι ευρύτατα γνωστός στους 

χρηματιστηριακούς κύκλους και εκφράζει το πηλίκο της τιμής μιας μετοχής 

εισηγμένης στο χρηματιστήριο τη συγκεκριμένη ημέρα δια τα κέρδη της προηγούμενης 

χρήσης ή τα αναμενόμενα κέρδη της παρούσας χρήσης. Συνεπώς το γινόμενο P/E με 

τα κέρδη μας δίνει την αξία της επιχείρησης.   

Ουσιαστικά ο δείκτης P/E δίνει μία ένδειξη του πως αξιολογεί η αγορά τις 

δυνατότητες των μελλοντικών κερδών της εταιρίας. Η αγορά θα διαμορφώσει μία 

άποψη σχετικά με τα κέρδη τα οποία μπορεί μα πραγματοποιηθούν και αυτή η άποψη 

θα εκφραστεί μέσω της τιμής μιας μετοχής η οποία με την σειρά της θα διαμορφώσει 

και το δείκτη P/E. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το P/E καταλήγει να είναι ένας δείκτης που 

αντιπροσωπεύει των αριθμό των ετών μέσα στα οποία τα κέρδη της γίνονται ίσα με την 

αξία της επιχείρησης. Έτσι ένα P/E ίσο με 20 σημαίνει ότι η αξία της επιχείρησης 

αντιπροσωπεύει κέρδη 20 ετών. 

Πως μπορεί να βοηθήσει όμως ο δείκτης  P/E στην αποτίμηση μίας μη 

εισηγμένης εταιρίας; Ένας καθαρά πρακτικός τρόπος που χρησιμοποιείται 

περισσότερο σε επενδύσεις του τύπου bridge financing (όπου η εισαγωγή στο 

χρηματιστήριο βρίσκεται πολύ κοντά και άρα η επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να 

ακολουθήσει τις τάσεις της αγοράς) είναι η ανεύρεση των εισηγμένων εταιριών του 

κλάδου στον οποίο ανήκει η υπό αξιολόγηση εταιρία, η εξαγωγή του μέσου P/E και ο 

πολλαπλασιασμός του με τα κέρδη της υπό αξιολόγηση εταιρίας.   

Στον υπολογισμό αυτό θα ήταν σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη τα 

πραγματοποιηθέντα κέρδη της τελευταίας χρήσης και τα μέσα προβλεπόμενα κέρδη 

της επερχόμενης διετίας - τριετίας και μετά να εξάγεται ο μέσος όρος τους, ώστε να 

πληρείται και το κριτήριο του παρελθόντος της εταιρίας το οποίο διαδραματίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Εκτός από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο δείκτης P/Ε, η μέθοδος δεν είναι ενδεδειγμένη για δύο απλούς λόγους: 

 Το P/E δε συνδέεται με το επιχειρηματικό σχέδιο παρά μόνο στο επίπεδο 

προβλεπόμενων κερδών, και όχι στο επίπεδο όλων των μεταβλητών εκείνων 
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που προσδιορίζουν την αξία της επιχείρησης.  Συνεπώς, η αξιολόγηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου χάνει το νόημα της. 

 Η μέθοδος του P/E είναι πιο χρήσιμη όταν τα αποτελέσματα της αποτίμησης με 

βάση τις ταμειακές ροές ανάγονται σε P/E με βάση τα προβλεπόμενα κέρδη. 

Αυτός ο δείκτης σε συνδυασμό με το μέσο P/E εισαγωγής και τα P/E των 

εταιριών του κλάδου μπορεί να δώσει μία πρώτη προσέγγιση της 

χρηματιστηριακής  τιμής που θα μπορούσε ίσως να επιτύχει η επιχείρηση 

μπαίνοντας στο χρηματιστήριο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΗΣ 

4.1 Προφίλ εταιρίας και σημαντικά γεγονότα του 2016 

Η INTRALOT3, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε 

ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, 

όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 55 κράτη και πολιτείες του κόσμου με 

ρυθμισμένη αγορά. Με έσοδα €1,3 δις και περίπου 5.300 εργαζομένους παγκοσμίως 

(3.450 εκ των οποίων σε θυγατρικές εταιρίες και 1.850 σε συγγενείς) το 2016, η 

INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρία, τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να 

προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον το κόσμο 

καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία. 

Τον Ιανουάριο του 2016, ο Όμιλος INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο με την 

Κρατική Λοταρία της Χιλής ‘Polla Chilena de Beneficencia’ για τη διαχείριση των 

παιχνιδιών της, την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων 

και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης. Σύμφωνα με τους 

όρους του συμβολαίου, η INTRALOT εγκατέστησε το κορυφαίο διεθνώς Κεντρικό 

Σύστημα παιχνιδιών LOTOS™ O/S, 2.700 τερματικά Photon καθώς και 800 

πολυλειτουργικά τερματικά Genion στα σημεία πώλησης της Polla Chilena σε όλη τη 

χώρα.  

Στα τέλη Μαρτίου 2016, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική 

της, INTRALOT do Brasil, υπέγραψε 6ετή ανανέωση συμβολαίου, ώστε να συνεχίσει 

να διαχειρίζεται τη λοταρία της Πολιτείας Minas Gerais, στην Βραζιλία. 

 Τον Απρίλιο του 2016, Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική, 

INTRALOT NEDERLAND BV, υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τις λοταρίες της 

Ολλανδίας, De Lotto και De Nederlandse Staatsloterij, οι οποίες ανακοίνωσαν τη 

συγχώνευσή τους και την ίδρυση ενός νέου οργανισμού τυχερών παιχνιδιών. Η 

επέκταση του συμβολαίου είναι τριετής, έως τον Απρίλιο του 2019, με δυνατότητα 

επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.  

                                                 
3http://www.intralot.com/sites/default/files/INTRALOT%20(Fin.%20Stat.%20-

%20Full%20Notes)gr_5.pdf (προσπελάστηκε στις 17/5/2017) 

http://www.intralot.com/sites/default/files/INTRALOT%20(Fin.%20Stat.%20-%20Full%20Notes)gr_5.pdf
http://www.intralot.com/sites/default/files/INTRALOT%20(Fin.%20Stat.%20-%20Full%20Notes)gr_5.pdf
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Στα τέλη Μαΐου 2016, η INTRALOT S.A. υπέγραψε συμβόλαιο επέκτασης της 

συνεργασίας της με την Pacific Online Systems Corporation (POSC), εισηγμένης 

εταιρίας, η οποία διοργανώνει τα παιχνίδια του κρατικού οργανισμού Philippines 

Charity Sweepstake Office (PCSO) . Αυτή είναι η 5η επέκταση συμβολαίου που 

υπογράφουν τα δύο μέρη από την έναρξη της συνεργασίας τους το 2006, 

διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της POSC.  

Τον Οκτώβριο του 2016, η INTRALOT S.A. υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας 

με τη θυγατρική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA), 

“EarlyWarningSystem(EWS)”, συμμετέχοντας ενεργά στην πρωτοβουλία της 

Ομοσπονδίας για την προστασία της ακεραιότητας του ποδοσφαίρου. Τα δύο μέρη 

συμφώνησαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με ασυνήθιστες και ύποπτες 

δραστηριότητες στοιχηματισμού με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση 

πιθανών προσπαθειών χειραγώγησης του ποδοσφαίρου. 

4.2 Χρηματοδότηση εταιρίας 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η INTRALOT S.A. ανακοίνωσε την επιτυχή 

τιμολόγηση της προσφοράς ομολογιών ύψους €250 εκατ., 6,750%, λήξεως το 2021 που 

εκδόθηκαν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital 

Luxembourg S.A. Οι Ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro 

MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.  

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016, η Intralot Finance Luxembourg S.A. ανακοινώσε 

τη λήξη της προθεσμίας της Πρότασης Επαναγοράς τοις μετρητοίς κάθε και όλων των 

ομολογιών Α’ τάξης (Senior Notes), της έκδοσης ομολογιών ύψους €325,0 εκατ. και 

με επιτόκιο 9,750%, οι οποίες έληγαν το 2018, από τους κατόχους των Ομολογιών. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατέθηκαν από την Lucid Issuer Services Limited, 

ο Εκπρόσωπος Αποδοχής της Πρότασης, €56,2 εκατ. συνολικό ονομαστικό ποσό των 

Ομολογιών προσφέρθηκαν και αγοράστηκαν εγκύρως στην ή πριν την Ημερομηνία 

Λήξης Προθεσμίας.  

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, η INTRALOT S.A. ανακοίνωσε την υπογραφή 

κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ύψους €225 εκατ. μέσω της θυγατρικής της 

INTRALOT Finance UK Limited. Το δάνειο θα έχει τριετή διάρκεια (με δυνατότητα 

επέκτασης για δύο επιπλέον έτη) και αντικαθιστά την υφιστάμενη κοινοπρακτική 
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χρηματοδότηση ύψους €200 εκατ. που έληγε το Μάιο του 2017 και η οποία 

αποπληρώθηκε πλήρως. 

4.3 Οικονομικά αποτελέσματα  INTRALOT 2016 

Ο Όμιλος διατήρησε την λειτουργική του κερδοφορία, παρά την αύξηση της 

απόδοσης κερδών (payout) σε καίριες αγορές, με το EBITDA (κέρδη προ τόκων, 

φόρων, και αποσβέσεων) να φτάνει τα €175,8 εκατ. Από €164,9 εκατ. το 2015, με το 

περιθώριο EBITDA να παραμένει σχετικά αμετάβλητο το 2016 σε σύγκριση με το 

2015. 

Πίνακας 2: Οικονομικά αποτελέσματα 2016 

 

Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, διαμορφώνοντας τα έσοδα στο 2016 στα €1.323,6 εκατ.. Η αύξηση κατά το 

Οικονομικό Έτος του 2016 είναι αποτέλεσμα: των €+155,4 εκατ. στην Ανατολική 

Ευρώπη, λόγω της αύξησης των πωλήσεων στη Βουλγαρία και την Τουρκία, των 

€+21,6 εκατ. στη Βόρεια Αμερική, λόγω των πωλήσεων πολυτερματικών λοταρίας 

αυτόματης εξυπηρέτησης, καθώς και του μεγαλύτερου τζακπότ στην ιστορία του 

Powerball. Η αύξηση των εσόδων αντισταθμίστηκε, εν μέρει, από τις μειωμένες 

πωλήσεις κατά €-57,8 εκατ. στην περιοχή της Ασίας λόγω χαμηλότερων πωλήσεων 

στο Αζερμπαϊτζάν, όπου το τοπικό νόμισμα υπέστη σοβαρή υποτίμηση, των €-36,9 

εκατ. στη Νότια Αμερική, λόγω της σοβαρής υποτίμησης του νομίσματος της 

Αργεντινής και των χαμηλότερων πωλήσεων στην Τζαμάικα (εξαιτίας δυσμενών 

μεταβολών συναλλαγματικής ισοτιμίας) και τη Βραζιλία. 

Κατά το Οικονομικό Έτος 2016 το ποσοστό Απόδοσης Κερδών (Payout) 

αυξήθηκε κατά 3,5pps συγκριτικά με το Οικονομικό Έτος 2015 (70,2% έναντι 66,7%) 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στην Βουλγαρία, Τζαμάικα και τη Μάλτα. Παράλληλα, 

τα Ακαθάριστα Έσοδα από Τυχερά Παιχνίδια (GGR) αυξήθηκαν κατά 3,5% καθώς η 
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αύξηση των πωλήσεων των συμβολαίων B2B/B2G ισορρόπησε πλήρως την επίδραση 

της αυξημένης απόδοσης κερδών. 

Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,6% κατά το Οικονομικό 

Έτος 2016 από 18,9% το Οικονομικό Έτος 2015, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά κυρίως 

από την αύξηση του ποσοστού απόδοσης κερδών, με την βελτίωση του περιθωρίου 

κέρδους στις ΗΠΑ και την Ολλανδία εν μέρει να μετριάζει τη μείωση του περιθωρίου 

Μικτού κέρδους. Συνολικά, τα Μικτά Κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς συγκριτικά με τα 

επίπεδα του 2015 (-0,3%). 

Ωστόσο, η μείωση του Περιθωρίου μικτού κέρδους αναστράφηκε πλήρως σε 

επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς τα EBITDA, 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν σε €175,8 εκατ. κατά το οικονομικό έτος 

2016, σημειώνοντας αύξηση 6,6% συγκριτικά με το οικονομικό έτος 2015, η οποία 

οφείλεται εν μέρει στο περιορισμό των δαπανών και εν μέρει σε μη επαναλαμβανόμενα 

έσοδα από την Αυστραλία (επιτυχής διακανονισμός της αγωγής στην Πολιτεία 

Βικτόρια, τέταρτο τρίμηνο 2016). Σε ετήσια βάση, το περιθώριο EBITDA από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμεινε σταθερό στο 13,3%, αναδεικνύοντας την 

ανθεκτικότητα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου με την πλήρη απορρόφηση 

της αύξησης του ποσοστού απόδοσης κερδών κατά 3,5pps. 

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έφτασαν τα €4,8 εκατ. 

έναντι των €47,9 εκατ. το οικονομικό έτος 2015, έχοντας επηρεαστεί αρνητικά από τα 

αυξημένα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως λόγω της αναχρηματοδότησης 

ομολόγου και της αυξημένης απομείωσης / διαγραφής παγίων το τελευταίο τρίμηνο 

του 2016. 

Πίνακας 3: Οικονομική θέση συγκριτικά 2016-2015 
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Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά κατά το οικονομικό έτος 

2016 σε €168,1 εκατ. συγκριτικά με €113,8 εκατ. το οικονομικό έτος 2015, με την 

αύξηση να οφείλεται κυρίως στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης (+€46,8 εκατ. 

συγκριτικά με το οικονομικό έτος 2015), λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης και 

της ομαλοποίησης του κεφαλαίου κίνησης.  

Ο καθαρός δανεισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 εξελίχθηκε σε €494,9 εκατ., 

αυξημένος κατά €17,3 εκατ. συγκριτικά με τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Το 

τέταρτο τρίμηνο ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €38,9 εκατ., κυρίως λόγω των 

εσόδων από την συναλλαγή στο Περού. Οι χρηματοοικονομικές ρήτρες του Ομίλου σε 

σχέση με την αναλογία καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) (Δείκτης μόχλευσης, Leverage ratio) και ο δείκτης κάλυψης 

τόκων είναι οι εξής: 

Πίνακας 4: Ρήτρες 2016 

 

4.4 Μετοχική σύνθεση εταιρίας 

 Οι μέτοχοι που κατέχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά του ομίλου INTRALOT S.A. 

αναγράφονται στον πίνακα παρακάτω: 

Πίνακας 5: Μετοχική Σύνθεση INTRALOT 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 20,007% 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8,952% 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 5,0135% 

NOVOMATIC AG  5,0700% 

MAKURIA CREDIT MASTER FUND 

LTD 
5,0227% 

MITTLEMAN BROTHERS LLC 10,2162% 
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4.5 Έρευνα και ανάπτυξη 

Η INTRALOT επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στην 

ανάπτυξη και βελτίωση νέων και υφισταμένων προϊόντων. Κατά συνέπεια, οι πελάτες 

της INTRALOT απολαμβάνουν οφέλη τεχνολογίας αιχμής. Μία από τις βασικές αρχές 

της εταιρικής φιλοσοφίας, η οποία συμβάλει στην ηγετική της θέση στον κλάδο, αφορά 

το πάθος και την έμφαση που δίνει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων και 

αποτελεσματικών λύσεων. 

Μέσω του αφοσιωμένου Εργαστηρίου Καινοτομίας της (i-Lab), η INTRALOT 

παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την καινοτομία, από τη σύλληψη της ιδέας 

έως την υλοποίησή της. Η INTRALOT έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο 

είναι δυνατή η σύλληψη, η έρευνα και η ανάπτυξη/υλοποίηση κορυφαίων λύσεων. Τον 

Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησε την ίδρυση αρμόδιων κέντρων που λειτουργούν ως 

κόμβοι καινοτομίας στη Μάλτα, τις Φιλιππίνες και την Ελλάδα. Η INTRALOT έχει 

υιοθετήσει δοκιμασμένες προηγμένες μεθοδολογίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 

τις καλύτερες πρακτικές σε όλα τα σχέδια και τις εφαρμογές των συστημάτων της. Οι 

δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης υποστηρίζουν την εξέλιξη της πλατφόρμας 

LOTOSTM O/S και προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε τομείς όπως η επιχειρηματική 

ευφυΐα, η διαχείριση οικονομικών και επιχειρησιακών δεδομένων, η ασφάλεια των 

πληροφοριών, ο εντοπισμός αποπειρών απάτης, τα ηλεκτρονικά συστήματα και η 

παρακολούθηση καζίνο, η διαχείριση κινδύνου στοιχημάτων, τα διαδραστικά 

παιχνίδια, οι υπηρεσίες συνδρομής, τα διαδικτυακά κανάλια και μέσα και οι υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας. 

Ο Όμιλος INTRALOT κατατάχθηκε για 11η συνεχή χρονιά μεταξύ των 

κορυφαίων 1.000 ευρωπαϊκών οργανισμών του "Πίνακα Βιομηχανικής Έρευνας και 

Επενδύσεων Ανάπτυξης της ΕΕ για το 2016", ο οποίος συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεσμευμένη σε μια στρατηγική συνεχούς έμφασης στην 

καινοτομία, η ΙNTRALOT αποτελεί τον 643ο πιο σημαντικό επενδυτή στον τομέα της 

έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο Πίνακας Έρευνας και Ανάπτυξης μέτρησε τη 

συνολική αξία της παγκόσμιας επένδυσης της INTRALOT για έρευνα και ανάπτυξη 

που χρηματοδοτήθηκε με δικούς της πόρους, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου η 

αντίστοιχη δράση έρευνας και ανάπτυξης έλαβε χώρα. 
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Με τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, είναι πρωτοπόρα εταιρία στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Ορισμένες από τις πιο πρόσφατες ενέργειες 

ανάπτυξης προϊόντων περιλαμβάνουν:   

Mobile Lottery: μία καινοτόμα, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφαρμογή για κινητές 

συσκευές, που επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια οποιαδήποτε στιγμή από 

οπουδήποτε και δίνει τη δυνατότητα στους πράκτορες να προσφέρουν το προϊόν τους 

σε κινητές συσκευές  

Tap & Bet: ένας νέος και απλός τρόπος συμμετοχής σε αθλητικά στοιχήματα, 

εξαλείφοντας τους παράγοντες που αποτρέπουν τη συμμετοχή   

Εμπειρία Horizon Cinematic: η νέα γενιά οθονών πρακτορείων σε τηλεοράσεις 4K / 

UHD πολλαπλού περιεχομένου με οθόνες που χωρίζονται σε ζώνες, παρέχοντας 

κορυφαία ποιότητα οπτικοποίησης των ζωντανών αθλητικών γεγονότων και της ροής 

δεδομένων   

Proton: ένα ολοκληρωμένο τερματικό νέας γενιάς, βασισμένο σε τεχνολογία 

ευρεσιτεχνίας ψηφιακής εικόνας για την επεξεργασία δελτίων, λαχείων και των 

barcode των «ξυστών», σχεδιασμένο για εφαρμογές περιορισμένου χώρου   

Canvas: μια προηγμένη πλατφόρμα CMS που διευκολύνει την εξατομίκευση, την 

ομοιογένεια του περιεχομένου και την ενοποιημένη εμπειρία παίκτη σε όλα τα 

κανάλια, σε συνδυασμό με την ευελιξία υποστήριξης πολλών ειδών παιχνιδιών   

Pulse Player: ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM που περιλαμβάνει ένα προηγμένο 

σύστημα Διαχείρισης Λογαριασμού Παίκτη και μία σειρά εξελιγμένων Εργαλείων 

Μάρκετινγκ που καλύπτουν τόσο τις διαδικτυακές όσο και τις δραστηριότητες σε 

δίκτυα λιανικής με τυχερά παιχνίδια. 

Εκτός από το δικό της τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, η INTRALOT 

συνεργάζεται με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας 

διεξήχθησαν αρκετά προγράμματα έρευνας σε τομείς όπως η Αναγνώριση και η 

Παρακολούθηση Προσώπου για δημιουργία στατιστικών μάρκετινγκ, Εργαλεία 

Αυτόματης Ανάπτυξης Περιεχομένου, Υπεύθυνο παιχνίδι, και Εργαλεία συνεργατικής 

ανάπτυξης παιχνιδιών. Ως κορυφαίος συνεργάτης στο Corallia Gaming Cluster, η 

INTRALOT στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού, τεχνολογικού Gaming 
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Innovation Cluster, βασισμένου στην Ελλάδα καθώς και πλαισίου συνεργασίας για την 

αξιοποίηση και ανάδειξη του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου. Η 

INTRALOT υποστηρίζει ενεργά την καινοτομία και τη συνεργασία με νέες ομάδες και 

υψηλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, προσβλέποντας στην παρουσίαση 

περισσότερων τεχνολογικά καινοτόμων λύσεων, πρωτοποριακού περιεχομένου και 

νέων τεχνολογιών στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2016, η INTRALOT κατέχει περίπου 

130 διπλώματα και σχέδια ευρεσιτεχνίας σε όλο τον κόσμο και διαθέτει περίπου 83 

επιπλέον ευρεσιτεχνίες σε διάφορα στάδια έγκρισης. Οι πιο πρόσφατες ευρεσιτεχνίες 

μας συμπεριλαμβάνουν μία καινοτόμα εφαρμογή λοταρίας για κινητές συσκευές, ένα 

καινοτόμο σύστημα για την ανίχνευση και πρόληψη απάτης (fraud) για τους παρόχους 

λοταριών και στοιχημάτων, ένα μοναδικό παιχνίδι που συνδυάζει μια γκάμα εικόνων 

και αριθμών, μια καινοτόμα μέθοδο γραφικής αναπαράστασης για την απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων των κληρώσεων και ένα κορυφαίο σύστημα που χρησιμοποιεί κάμερα 

για να διαβάσει τα δελτία λοταρίας/στοιχήματος σε διάφορες συνθήκες. 

4.6 Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Η Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου διαχειρίζεται τα θέματα της 

εταιρικής ευθύνης, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητες της Εταιρίας 

και να προάγει την υπεύθυνη λειτουργία σε στρατηγικό, οργανωτικό και λειτουργικό 

επίπεδο. Η οργανωτική δομή της INTRALOT σχετικά με την εταιρική ευθύνη (η οποία 

περιλαμβάνει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα) περιγράφεται στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Διάγραμμα 2: Διαχείριση εταιρικής ευθύνης 

 Σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, τη συνολική ευθύνη του Ομίλου κατέχει 

ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

και καθοδηγεί το σχέδιο εταιρικής ευθύνης. 

 Σε επίπεδο Διευθυντών, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου είναι 

υπεύθυνος για την οργάνωση των συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και τη 

διαμόρφωση και παρακολούθηση του προγράμματος του Ομίλου για το 

υπεύθυνο παιχνίδι. 

 Σε λειτουργικό επίπεδο, η Επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό, τον προγραμματισμό, 

την εκτέλεση και την αξιολόγηση του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης, 

καθώς και τη συνεργασία με άλλα τμήματα. 

 Η Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων ενημερώνει τους Γενικούς Διευθυντές 

Διεθνών Δραστηριοτήτων και άλλες διευθύνσεις της εταιρίας, σε τοπικό και 

διεθνές επίπεδο, σχετικά με την εφαρμογή αντίστοιχων κοινωνικών πρακτικών 

που εφαρμόζονται. 

4.7 Κίνδυνοι εταιρίας 

4.7.1 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους στη λειτουργία του Ομίλου, λόγω των συνεχών 
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μεταβολών του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος πέρα από 

τους παραδοσιακούς κινδύνους, δηλαδή κίνδυνο ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο, 

αντιμετωπίζει και κινδύνους αγοράς. Οι κυριότεροι από τους κινδύνους αυτούς είναι ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνου αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς και 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και στοχεύει στον περιορισμό 

ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικές 

πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η 

πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του 

Ομίλου το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων 

από τη Διοίκηση. 

4.7.1.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των 

συμβαλλομένων μερών λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και 

οι χορηγούμενες πιστώσεις ορίζονται από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των απαιτήσεων, όπως αυτές 

απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την ελαχιστοποίηση του 

πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό 

στο ποσό στο οποίο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει 

μια μέθοδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, 

χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

4.7.1.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, 

δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές 

διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς του προκειμένου να έχει διαρκώς 

επαρκή ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, που να μπορούν να καλύψουν 

αντίστοιχες υποχρεώσεις. 
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4.7.1.3 Κίνδυνος αγοράς 

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις 

μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα 

που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι συναλλαγές του Ομίλου πραγματοποιούνται σε 

περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση κινδύνου από τις 

μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος αναφοράς, 

το Ευρώ. Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί 

σημαντικό πλεονέκτημα αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του 

χαρτοφυλακίου και άρα καλύτερη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το 

είδος του κινδύνου προκύπτει τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως 

επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της 

κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες χρηματοοικονομικών 

παραγώγων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με 

την διαχείριση της έκθεσής του στον συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά όχι μόνο την 

μητρική εταιρία αλλά και τις θυγατρικές της 

2) Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι 

μελλοντικές ταμειακές ροές ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν 

διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Οι δραστηριότητες του 

Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των επενδύσεων και των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση 

αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα 

αντιστάθμισης κινδύνου προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση της 

έκθεσής του στον κίνδυνο επιτοκίου αφορά όχι μόνο τη μητρική Εταιρία αλλά και τις 

θυγατρικές της για τα δάνεια που έχουν συνάψει σε Ευρώ ή τοπικό νόμισμα. Η έκθεση 

του Ομίλου στον κίνδυνο των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς αφορά κυρίως στις 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο 

Όμιλος διαχειρίζεται επίσης τον κίνδυνο επιτοκίου, έχοντας ένα ισορροπημένο 

χαρτοφυλάκιο των δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου, περίπου το 75% του δανεισμού του Ομίλου είναι 

με σταθερό επιτόκιο (2015: 71%). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των 
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διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα χρήσεως και στις ταμειακές ροές των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου να είναι μικρές. 

4.7.2 Λειτουργικοί κίνδυνοι 

Αποδόσεις προς τους νικητές στο αθλητικό στοίχημα 

Η INTRALOT είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διεξαγωγής αθλητικού 

στοιχήματος παγκοσμίως. Οι αποδόσεις προς τους νικητές του αθλητικού στοιχήματος 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα καθώς εξαρτώνται από τα αποτελέσματα 

των αγώνων. Οι διακυμάνσεις των αποδόσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα της INTRALOT, καθώς αποτελούν σημαντικό κόστος για την Εταιρία. 

Εξάρτηση των τυχερών παιχνιδιών από την οικονομική δραστηριότητα 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών επηρεάζεται από τους κύκλους της 

οικονομίας, καθώς τα διάφορα παιχνίδια αποτελούν καταναλωτικά προϊόντα. Ωστόσο, 

παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας 

σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Ειδικότερα, τα παιχνίδια με συχνότερο ρυθμό 

πονταρίσματος, όπως το ΚΙΝΟ και το video lotto, είναι περισσότερο ευαίσθητα στις 

μεταβολές της οικονομίας, ενώ παιχνίδια τύπου Λόττο επηρεάζονται πολύ λιγότερο. Η 

INTRALOT με την διεθνή επέκτασή της έχει καταφέρει σημαντική διαφοροποίηση και 

έχει περιορίσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και οικονομίες. 

Φορολογία τυχερών παιχνιδιών 

Η χρηματοοικονομική κρίση έχει μεγεθύνει τα ελλείμματα πολλών κρατών. Η 

αύξηση της φορολογίας των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί μερικές φορές μία εύκολη 

απόφαση, αν και κατά τη γνώμη μας λανθασμένη, εκ μέρους των κυβερνήσεων στην 

προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν τα κρατικά ελλείμματα, που ενδεχομένως να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της INTRALOT. 

Λοιποί Λειτουργικοί κίνδυνοι 

 αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στην κυβερνητική εποπτεία στις χώρες 

στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, 

 κίνδυνοι από παράνομο στοιχηματισμό (απώλεια μεριδίου αγοράς), 

 αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, 
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 αύξηση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών, 

 αλλαγές στις τάσεις της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών 

αλλαγών και τις μεταβαλλόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις και προτιμήσεις των 

πελατών μας, 

  μη ανανέωση ή τερματισμός σημαντικών συμβάσεων και αδειών, 

 εποχικότητα των αθλητικών γεγονότων, 

 απάτη (fraud) από τους παίκτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 
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Για τον προσδιορισμό της αξίας της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε βάσει της μεθόδου 

προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών δημιουργήσαμε ένα 

χρηματοοικονομικό μοντέλο πρόβλεψης των κυρίων οικονομικών μεγεθών του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας για την περίοδο 2017-2021. 

Αρχικά θα υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου WACC. Για τον 

υπολογισμό του πρέπει να γνωρίζουμε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων, το κόστος 

δανειακών κεφαλαίων και το μέσο ποσοστό δανειακών και ιδίων κεφαλαίων. 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 

Για τον υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο 

αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων CAPM. 

re = RF + β (RM – RF) [5.1] 

Όπου:  RF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο  

RΜ = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς 

RM - RF = η αμοιβή κινδύνου της αγοράς  

β = το beta της μετοχής 

β(RM - RF) = η αμοιβή κινδύνου της μετοχής της επιχείρησης 

 Το RF δηλαδή το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο ισούται με 5,36%4. Το ασφάλιστρο 

κινδύνου (market risk premium) ή αλλιώς η αμοιβή κινδύνου της αγοράς είναι 9,29%5. 

Ενώ το beta της μετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ σύμφωνα με την επίσημη σελίδα reuters 

ισούται με 0,956. Άρα το κόστος ιδίων κεφαλαίων είναι re= 14.18%. 

Κόστος Δανειακών Κεφαλαίων  

 Ο υπολογισμός του κόστους δανειακών κεφαλαίων θα γίνει με την χρήση του 

τύπου 5.2: 

                                                 
4 http://countryeconomy.com/countries/greece (προσπελάστηκε στις 16/7/2017) 
5 http://www.market-risk-premia.com/gr (προσπελάστηκε στις 16/7/2017) 
6 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=INLr.AT (προσπελάστηκε στις 16/7/2017) 

http://countryeconomy.com/countries/greece
http://www.market-risk-premia.com/gr
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=INLr.AT
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𝐫𝐝 =
𝚻ό𝛋𝛐𝛊

𝚩𝛒𝛂𝛘𝛖𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛐𝛓+𝚳𝛂𝛋𝛒𝛐𝛑𝛒ό𝛉𝛆𝛔𝛍𝛐𝛓 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛔𝛍ό𝛓
 [5.2] 

Κάνοντας του υπολογισμούς αντλώντας στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις του 

2016 βρίσκουμε το κόστος δανειακών κεφαλαίων rd= 7,50% 

Μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων 

Το μέσο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων υπολογίστηκε με τον τύπο 5.3 και είναι 18,51%. 

𝚳έ𝛔𝛐 𝛑𝛐𝛔𝛐𝛔𝛕ό 𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎 =
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚰𝛅ί𝛚𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚰𝚱+𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑.
 [5.3] 

Μέσο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων 

Το μέσο ποσοστό δανειακών κεφαλαίων υπολογίστηκε με τον τύπο 5.4 και είναι 

81,49%. 

𝚳έ𝛔𝛐 𝛑𝛐𝛔𝛐𝛔𝛕ό 𝚫𝛂𝛎𝛆𝛊𝛂𝛋ώ𝛎 𝚱𝛆𝛗𝛂𝛌𝛂ί𝛚𝛎 =
𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛚𝛎

𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚰𝚱+𝚺ύ𝛎𝛐𝛌𝛐 𝚼𝛑.
 [5.4] 

Υπολογισμός WACC 

Το WACC αποτελεί το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που απαιτείται για την 

προεξόφληση των ταμιακών ροών που θα δημιουργηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης, και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κόστος χρηματοδότησης 

τους. Θεωρούμε ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 29%. Κάνοντας αντικατάσταση 

των δεδομένων που υπολογίστηκαν παραπάνω στον τύπο 5.5 βρίσκουμε ότι WACC = 

6,96% 

𝐖𝐀𝐂𝐂 =
 𝚰.𝚱

𝚰.𝚱.+𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛐𝛓
× 𝐫𝐞 +

𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓

𝚰.𝚱.+𝚼𝛑𝛐𝛘𝛒𝛆ώ𝛔𝛆𝛊𝛓
× 𝐫𝐝(𝟏 − 𝐓𝐚𝐱 𝐑𝐚𝐭𝐞) [5.5] 

Παρακάτω, παρουσιάζεται αναλυτικά η αποτίμηση της εταιρίας βάσει της μεθόδου 

προεξόφλησης των μελλοντικών ταμιακών ροών. Ειδικότερα παρατίθενται: 

1. Οι βασικές παραδοχές της μελέτης αποτίμησης. 

2. Οι προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας για την περίοδο 2017-

2021. 

3. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου. 
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Βασικές παραδοχές  

Θα υποθέσουμε μία σταθερή αύξηση των μελλοντικών ταμιακών ροών στα 

επόμενα χρόνια 3%, διότι θεωρούμε ότι οι επενδύσεις της και η τεχνογνωσία θα 

αποδώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Ο ρυθμός αυτός θα παραμείνει σταθερός στο 

διηνεκές. Συνεπώς τα ΚΠΦΤ, οι αποσβέσεις, η ΔΝWC (μεταβολή στο κεφάλαιο 

κίνησης), και τα CAPEX (έξοδα επενδύσεων) θα αυξάνονται 3% από το 2017 έως το 

2021. Σε αντίθεση με τον φορολογικό συντελεστή που δεν επηρεάζεται από τον ρυθμό 

αύξησης και θα παραμείνει σταθερός στο 29%.  

Πίνακας 6: Ρυθμός αύξησης ταμιακών ροών 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ 3% 3% 3% 3% 3% 

Φορολογικός 

Συντελεστής 
29% 29% 29% 29% 29% 

Αποσβέσεις 3% 3% 3% 3% 3% 

ΔΝWC 3% 3% 3% 3% 3% 

CAPEX 3% 3% 3% 3% 3% 

WACC 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 6,96% 

 

Προβλέψεις των οικονομικών μεγεθών 

Σύμφωνα με τον ρυθμό αύξησης θα υπολογίσουμε τις προβλεπόμενες 

ταμειακές ροές. Παίρνουμε τα ΚΠΤΦ για την χρήση 2016 από την ετήσια οικονομική 

έκθεση, αφαιρούμε από αυτά τον φόρο πολλαπλασιάζοντας τα με το φορολογικό 

συντελεστή 29%. Στην συνέχεια, προσθέτουμε τις αποσβέσεις της χρήσης και τέλος 

αφαιρούμε την μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης έτσι ώστε να φτάσουμε στις 

λειτουργικές ταμειακές ροές. Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών 

αφαιρούμε από τις λειτουργικές ροές τα έξοδα επένδυσης.  
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Πίνακας 7: Προβλεπόμενες ταμειακές ροές 2017-2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΚΠΤΦ 
84.528.000 87.063.840 89.675.755 92.366.028 95.137.009 97.991.119 

(-)Φόρος 
24.513.120 25.248.514 26.005.969 26.786.148 27.589.733 28.417.424 

(+)Αποσβέσεις 
86.873.000 89.479.190 92.163.566 94.928.473 97.776.327 100.709.617 

(-)ΔΝWC 
76.800.000 79.104.000 81.477.120 83.921.434 86.439.077 89.032.249 

Λειτουργικές 

Ταμειακές Ροές 
70.087.880 72.190.516 74.356.232 76.586.919 78.884.526 81.251.062 

(-) CAPEX 
62.900.000 64.787.000 66.730.610 68.732.528 70.794.504 72.918.339 

Ελεύθερες 

Ταμειακές Ροές 
7.187.880 7.403.516 7.625.622 7.854.391 8.090.022 8.332.723 

 

Αποτίμηση βάσει λειτουργικών ταμιακών ροών 

Η συνολική αξία της ΙΝΤΡΑΛΟΤ βάσει του τύπου 5.6 είναι 1.769.895.960 €. 

Όπου FCFF1 η λειτουργική ροή το 2017. 

𝑭𝒊𝒓𝒎 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 =
𝑭𝑪𝑭𝑭𝟏

𝑾𝑨𝑪𝑪−𝒈
 [5.6] 

 Η αξία του μετοχικού κεφαλαίου βάσει του τύπου 5.7 είναι 905.295.960€. 

Equity Value=Firm Value-Dept [5.7] 

Διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με το σύνολο των μετοχών της 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ  158.961.721 θα βρούμε την αξία της μετοχής βάσει λειτουργικών ροών 

και είναι 5,695€. Η τιμή της είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή, η οποία είναι  

1,350 €7. Η μετοχή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι υποτιμημένη.  

Στηριζόμενοι στη μέθοδο της υπερπροσόδου, η οποία όπως προειπώθηκε 

θεωρεί ότι η αξία μίας κερδοφόρας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

                                                 
7 http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178 (προσπελάστηκε στις 8/8/2017) 

http://www.euro2day.gr/QuotesDetail.aspx?q=178
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περιουσιακών της στοιχείων και ότι η επιπλέον αυτή αξία οφείλεται  στο γεγονός ότι 

το κεφάλαιο της επιχείρησης εξασφαλίζει μεγαλύτερες αποδόσεις από το τραπεζικό 

επιτόκιο η μετοχή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι πάλι υποτιμημένη. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

εταιρία έχει υπεραξία που πρέπει να αθροίζεται στην καθαρή της περιουσιακή θέση 

(ίδια κεφάλαια για να εξαχθεί η συνολική αξία της επιχείρησης). 

Τέλος, βάσει της μεθόδου αποτίμησης των κεφαλαιοποιημένων οργανικών 

κερδών, η οποία στηρίζεται σε προβλέψεις αποτελεσμάτων τα οποία προεξοφλούνται 

με ένα συντελεστή  ο οποίος αγνοεί συνήθως τον παράγοντα κινδύνου (μέση απόδοση 

της αγοράς, Rm), για μία ακόμη φορά η ΙΝΤΡΑΛΟΤ είναι υποτιμημένη. Στην 

περίπτωση αυτή υπάρχει μεγάλη ομοιότητα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της 

αποτίμησης με την μέθοδο των ταμιακών ροών αφού βασίζεται σε προβλέψεις 

περιόδου οι οποίες προεξοφλούνται με ένα συντελεστή και αθροίζουν με την 

προεξοφλημένη υπολειμματική αξία. Η μέθοδος έχει λογιστική προσέγγιση και όχι 

πραγματική αφού αγνοεί παράγοντες που προσδιορίζουν της αξία μίας επιχείρησης 

όπως οι μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης και οι επενδύσεις παγίων. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Παράδειγμα υγιούς επιχειρηματικότητας αποτελεί η ΙΝΤRΑLOT. Η εταιρία 

αναπτύσσεται, αφουγκράζεται τις εξελίξεις και προσαρμόζεται στο σύγχρονο 

παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. 

H INTRALOT αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρίες ολοκληρωμένων 

συστημάτων τυχερών παιχνιδιών & διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων 

παιχνιδιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών 

παιχνιδιών και προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παγκοσμίως. Το ευρύ 

φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών 

στοιχημάτων και video lottery, η εμπειρία της στα αθλητικά παιχνίδια και η προηγμένη 
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τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην INTRALOT ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των πελατών της. 

Το έτος που πέρασε χαρακτηρίστηκε από σημαντική βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής δομής της INTRALOT, καθώς και από αξιοσημείωτες επιτυχίες 

στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, αποφέροντας τους καρπούς των 

σημαντικών αλλαγών που έλαβαν χώρα κατά τα περασμένα δύο έτη. Τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών αυτών αντικατοπτρίζονται ευκρινώς στα αποτελέσματα του 2016.  

Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου ξεκίνησε να αναπτύσσει στρατηγικές 

πρωτοβουλίες για τη βελτίωση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και 

υπηρεσιών βάσει μιας φιλοσοφίας που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των 

παικτών και την προσέλκυση της συμμετοχής τους, αποκομίζοντας τα οφέλη των 

επενδύσεών σε έρευνα και ανάπτυξη, σε τομείς όπως τα Συστήματα Διαχείρισης 

Σχέσεων Πελατών και εξατομικευμένης Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου.  

Πέτυχε την πραγματοποίηση σημαντικών συμφωνιών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων (Μ&Α) οι οποίες διευρύνουν τις δυνατότητες διείσδυσής της σε αγορές 

μέσω συνεργιών με ισχυρούς τοπικούς εταίρους και εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων σε αγορές όπως η Ιταλία, το Περού και η Βουλγαρία, ενώ την ίδια στιγμή η 

εταιρία δημιούργησε μια "ελαφρύτερη" δομή περιουσιακών στοιχείων 

απελευθερώνοντας έτσι πόρους οι οποίοι θα συνεισφέρουν σημαντικά στη μελλοντική 

ανάπτυξη.  

Οι προοπτικές της INTRALOT για το άνοιγμα νέων αγορών είναι ισχυρότερες 

από ποτέ με περισσότερα από 30 έργα που προσεγγίζουν την ωρίμαση παγκοσμίως, 

ενώ οι στοχευμένες επεμβάσεις και ενέργειες μάρκετινγκ έχουν βελτιώσει σημαντικά 

την απόδοση και την κερδοφορία σε ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες λιανικής 

πώλησης. 

Παρόλα αυτά, μεγάλο πλήγμα περίμενε την εταιρία τον Φεβρουάριο, με την 

ανακοίνωση της μη ανανέωσης του συμβολαίου της με τον ΟΠΑΠ. Σίγουρα η 

«αποκαθήλωση» της ΙΝΤΡΑΛΟΤ θα προκαλέσει πλήγμα στα οικονομικά της μεγέθη, 

καθώς θα χάσει ένα μεγάλο συμβόλαιο που της αποφέρει ετήσια μικτά έσοδα της 

τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Επί της ουσίας, η επιχειρηματική πορεία της εταιρίας 

στηρίχθηκε στις «παχυλές συμβάσεις» και τα συνεχή «προνομιακά συμβόλαια» που 
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είχε με τον κρατικό ΟΠΑΠ. Κυρίως στην 20ετία 1993-2013, όπου της απέφεραν πάνω 

από 1 δισ. ευρώ τζίρο, ενισχύοντας σημαντικά την πορεία διεθνοποίησης της με «όπλο» 

την πρωτοποριακή τεχνολογία. Όμως, η περίοδος με τις «παχιές αγελάδες» του ΟΠΑΠ 

είχε ημερομηνία λήξης, καθώς στα τελευταία χρόνια οι συμβάσεις «κουρεύτηκαν» 

αισθητά σε σχέση με το παρελθόν. Με συνέπεια η εταιρία να μπει σ’ ένα «τούνελ» 

ζημιών, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι τώρα.  

Τα πράγματα αναμένεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο, όταν διακοπεί 

εντελώς η οικονομική τροφοδοσία από τον ΟΠΑΠ τον Ιούλιο του 2018. Από τη στιγμή 

που η μετάβαση στα νέα συστήματα θα ολοκληρωθεί στα μέσα του επόμενου έτους 

από τους νέους τεχνολογικούς εταίρους, το ελληνικό ενδιαφέρον της Ιντραλότ θα 

περιοριστεί μόνο στο 16,5% της συμμετοχής της στην εταιρία των κρατικών λαχείων, 

όπου η δεσπόζουσα θέση ανήκει στον ΟΠΑΠ. Ο οποίος επικράτησε και στη μάχη για 

το ιπποδρομιακό στοίχημα. Προ της ιδιωτικοποίησης του ΟΠΑΠ, είχαν γίνει ορισμένες 

συζητήσεις για εξαγορά και συγχώνευση της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, που επίσης δεν είχαν 

συνέχεια, εξαιτίας του αναπόφευκτου πολιτικού κόστους που θα είχε μια τέτοια 

κίνηση. 
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