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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

 Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση στο οικονομικό γίγνεσθαι επέφερε μία σειρά από 

επιμέρους γεγονότα και συνέπειες σε θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής, τα οποία 

συνδέονται με τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης ως σύνολο. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αποτελεί το 

θεωρητικό τμήμα της, στο οποίο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και πραγματεύεται τη 

μέθοδο αποτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση και  τους 

μετόχους (ίδια κεφάλαια). Επισημαίνεται ότι, δεδομένης της αστάθειας του οικονομικού και 

φορολογικού περιβάλλοντος της χώρας, δεν είναι εύκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, 

παρόλα αυτά, οι αξίες που υπολογίστηκαν εμπίπτουν  στο εύρος αποτιμήσεων των εταιρικών 

αναλύσεων, ως «εύλογη αξία» , έτσι ώστε τα αποτελέσματα να προσεγγίζουν την 

πραγματικότητα.  

Το δεύτερο τμήμα της υιοθετεί και αναπτύσσει  την εφαρμογή της θεωρίας αυτής σε δύο 

ελληνικές εταιρείες (μέχρι την στιγμή της δημοσίευσης της παρούσας  παραμένουν και οι δύο 

υπό τον έλεγχο ελληνικών συμφερόντων), την Κορρέ Α.Ε. και την Apivita A.E.B.E.(παρόλη την 

ύπαρξη σχετικών δημοσιευμάτων, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας για εξαγορά 

της). Οι δύο αυτές εταιρείες ανήκουν στον κλάδο καλλυντικών με ελληνική και διεθνή 

παρουσία. Στην προσπάθεια σωστής αποτίμησης και ανάλυσης, παρατίθενται ορισμένοι 

αντιπροσωπευτικοί αριθμοδείκτες, ούτως  ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δύο αυτών ομίλων καθώς και η σύγκρισή τους με 

τους αντίστοιχους  δείκτες του κλάδου των καλλυντικών, στον οποίο και εντάσσονται. 

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω, προέρχονται τόσο 

από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των ομίλων, όσο και από τα επεξεργασμένα 

στοιχεία των εταιρειών   INFOBANK HELLASTAT  ΑΕ, και    ICAP ΑΕ, που επίσης παρέχουν 

και τα επίσημα στοιχεία του κλάδου .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Οι όμιλοι Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E. ανήκουν στο κλάδο καλλυντικών και 

δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, παράγοντας και διαθέτοντας φυσικά προϊόντα-

καλλυντικά .Ο όμιλος Κορρές Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 στην Αθήνα έχοντας ως στόχο τη χρήση 

βοτάνων και φυσικών-βιολογικών συστατικών υψηλής ποιότητας, για την παραγωγή των δικών 

τους προϊόντων. Ο όμιλος  Apivita A.E.B.E ιδρύθηκε το 1979 ως  η πρώτη εταιρεία φυτικών 

καλλυντικών στην Ελλάδα, λανσάροντας το πρώτο καινοτόμο μαύρο σαπούνι με πρόπολη και 

θυμάρι. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί η αποτίμηση των δύο 

εταιρειών, δηλαδή να υπολογιστεί η πραγματική αξία τους και να αναλυθούν κάποιοι βασικοί 

οικονομικοί δείκτες παρουσιάζοντας μια γενική εικόνα των ομίλων. Για τον όμιλο Κορρέ Α.Ε. 

θα εξεταστεί το κατά πόσο η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή του  στο Ελληνικό 

Χρηματιστήριο είναι εύλογη-δίκαιη.  

Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και συνεχείς μεταβολές. Άρα, η αποτίμηση των δύο ομίλων 

είναι καθοριστικής σημασίας. Το αποτέλεσμα της είναι σημαντικό και  θα μπορούσε  να 

αποτελέσει πληροφορικό – γνωστικό εργαλείο  για  όλα τα πρόσωπα και τις κοινωνικές ομάδες 

που ενδιαφέρονται για την πορεία των εταιρειών αυτών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος ορμώμενος από 

διαφορετική αιτία, αξιολογεί, κρίνει και ενεργεί αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά για ίδιον όφελος.  

Η άντληση πληροφοριών για την αποτίμηση των Ομίλων στηρίχθηκε στις ετήσιες 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και σε άλλες πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. 
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1.2 Μεθοδολογία 

 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, και 

συγκεκριμένα για τη διενέργεια ορθής αποτίμησης, αλλά και την σωστή χρηματοοικονομική 

ανάλυση των εταιρειών Κορρές και Apivita είναι η παρακάτω: 

 Βήμα 1ο: 

Θα πραγματοποιηθεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση περί της διαδικασίας αποτίμησης. 

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η σημασία της αξίας για την επιχείρηση και οι 

κατηγορίες των χρηστών που ενδιαφέρονται για αυτήν. Ακόμη, θα αναφερθούν οι λόγοι 

που οδηγούν στην αποτίμηση των επιχειρήσεων, ο σκοπός της και οι μύθοι γύρω από την 

έννοια της αποτίμησης. Επίσης, θα γίνει αναφορά στα υποδείγματα και τις μεθόδους 

αποτίμησης που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται. Στη συνέχεια θα αναλυθεί το 

μοντέλο προεξόφλησης ελευθέρων ταμειακών ροών που αποτέλεσε τη μέθοδο που 

εφαρμόστηκε για την αποτίμηση των δύο Ομίλων, Κορρές και Apivita. Θα 

παρουσιαστούν οι βασικές παραδοχές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του, θα 

γίνει διάκριση των ελευθέρων ταμειακών ροών προς το σύνολο της επιχείρησης (Free 

Cash Flows to the Firm-F.C.F.F.) και των ελευθέρων ταμειακών ροών προς τους 

μετόχους (Free Cash Flows to Equity- F.C.F.E.) και θα αναλυθούν οι βασικές 

μεταβλητές του (W.A.C.C., Υπολειμματική Αξία, Ρυθμός Ανάπτυξης-g). 

 Βήμα 2ο: 

Θα παρουσιαστούν οι Όμιλοι Κορρές και Apivita, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει 

καλύτερα τις δύο εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα παρουσιαστούν 

ακόμη η δομή του κάθε ομίλου καθώς και οι τομείς δραστηριότητάς τους. 

 Βήμα 3ο: 

Θα πραγματοποιηθεί η στρατηγική ανάλυση το κλάδου των καλλυντικών καθώς και των 

δύο Ομίλων, Κορρές και Apivita. Αρχικά, θα γίνει περιγραφή του κλάδου των 

καλλυντικών όπου δραστηριοποιούνται οι δύο όμιλοι και στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν αναλύσεις swot για τις δύο εταιρείες, αναλύοντας τις δυνάμεις, τις 

αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. 

 Βήμα 4ο: 
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Το πρακτικό κομμάτι της παρούσας εργασίας θα ξεκινήσει με την χρηματοοικονομική 

ανάλυση των ομίλων. Θα παρουσιαστούν κάποιοι βασικοί αριθμοδείκτες για να 

εξεταστεί η οικονομική απόδοση των δύο ομίλων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα του κλάδου. 

 Βήμα 5ο: 

Θα πραγματοποιηθεί η αποτίμηση των δύο ομίλων με τη μέθοδο των ελευθέρων 

ταμειακών ροών ώστε να εκτιμηθεί η πραγματική τους αξία. Στα πλαίσια της αποτίμησης 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν, από τον 

προσδιορισμό των βασικών μεταβλητών της μεθόδου(W.A.C.C., Υπολειμματική Αξία, 

ρυθμός Ανάπτυξης-g) και το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

 Βήμα 6ο: 

Το τελευταίο βήμα της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που 

εξήχθησαν από την έρευνα αυτή.  

 

 

1.3 Προέλευση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας προήλθαν από 

τις εξής πηγές: 

1. Δεδομένα από τις ίδιες εταιρείες 

Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

των εταιρειών αλλά και από τις ιστοσελίδες τους 

2. Δεδομένα από άλλες πηγές 

Αυτά τα δεδομένα προήλθαν από έγκυρες ηλεκτρονικές πηγές όπως οι ιστοσελίδες της 

Τράπεζας Ελλάδος, ή οικονομικές ιστοσελίδες όπως το capital, Financial Times, Reuters 

και άλλα. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα, πρέπει να επισημανθεί ότι η αποτίμηση στηρίχθηκε αποκλειστικά και μόνο στις 

διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις ετήσιες 
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οικονομικές καταστάσεις των ομίλων θεωρούνται αξιόπιστες καθώς έχουν ελεγχθεί από 

ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από εξωτερικές 

πηγές ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα τους μέσω της διασταύρωσης και επαλήθευσης τους 

με τη χρήση περισσοτέρων πηγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση της Αποτίμησης Επιχειρήσεων και των 

Μεθόδων Αποτίμησης 

 

 

2.1 Ορισμός της Αποτίμησης της εταιρείας και οι Λόγοι ύπαρξής της 

 

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος αποτελείται από 

μικρότερα υποσυστήματα βρισκόμενα σε διαρκή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση τόσο στο 

εσωτερικό τους όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Οι συνεχόμενες αλλαγές στο 

οικονομικό γίγνεσθαι όσο και στην ίδια την λειτουργία της επιχείρησης επιβάλλουν την συνεχή 

αναγνώριση και αξιολόγηση της αξίας της. Ως αξία της εταιρείας ορίζεται το σύνολο της αξίας 

όλης της επιχείρησης με βάση τις προσδοκίες για κέρδη, ταμειακές ροές, κ.λ.π. και είναι 

συνδεδεμένη με την ομαλή λειτουργία της και τις μελλοντικές αποδόσεις της.1  

 Η αποτίμηση είναι η εκτίμηση της αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου, είτε σε 

μεταβλητές, που θεωρούνται ότι σχετίζονται με μελλοντικές αποδόσεις επενδύσεων, είτε σε 

σύγκριση με παρόμοια περιουσιακά στοιχεία. Η δεξιότητα στην σωστή αποτίμηση της εταιρείας 

είναι μία πολύ βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε μορφής επένδυσης.2  

 Σε κάθε επίπεδο, σχεδόν κάθε επιχειρηματική απόφαση συνεπάγεται προϋπάρχουσα 

αποτίμηση (τουλάχιστον σιωπηρά). Παραδείγματος χάριν, εντός της επιχείρησης, ο 

προϋπολογισμός κεφαλαίου περιλαμβάνει την εξέταση του τρόπου με τον οποίο ένα 

συγκεκριμένο έργο θα επηρεάσει την αξία της επιχείρησης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, επίσης, 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η αξία επηρεάζεται από μεγαλύτερες δέσμες ενεργειών. 

Εκτός της επιχείρησης, οι αναλυτές ασφαλείας πραγματοποιούν αποτίμηση για να υποστηρίξουν 

                                                      
1 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
2 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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τις αποφάσεις αγοράς ή πώλησης και οι δυνητικοί αγοραστές (συχνά με τη βοήθεια των 

επενδυτικών τους τραπεζιτών) εκτιμούν την αξία των εταιρειών στόχων και τις συνέργειες που 

μπορούν να προσφέρουν. Η εκτίμηση είναι απαραίτητη για την τιμολόγηση μιας αρχικής 

δημόσιας προσφοράς και για την ενημέρωση των μερών για τις πωλήσεις, τους κληρονομικούς 

διακανονισμούς και τα τμήματα ιδιοκτησίας που αφορούν συνεχιζόμενες επιχειρηματικές 

ανησυχίες. Ακόμη και οι πιστωτικοί αναλυτές, οι οποίοι συνήθως δεν εκτιμούν ρητώς την αξία 

της επιχείρησης, πρέπει τουλάχιστον να σκεφτούν σιωπηρά την αξία του «μαξιλαριού» της 

εταιρείας, προκειμένου να διατηρήσουν την πλήρη εικόνα του κινδύνου που συνδέεται με τη 

δανειοδοτική δραστηριότητα.3 

 Οι αναλυτές επενδύσεων στοχεύουν στην καταλληλότερη εφαρμογή εργαλείων 

αξιολόγησης των εταιρειών για να αντιμετωπίσουν μια σειρά πρακτικών προβλημάτων. 

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές χρησιμοποιούν μοντέλα αποτιμήσεως για την επίτευξη των 

παρακάτω: 

 Επιλογή μετοχών. Οι αναλυτές μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αντιμετωπίζουν συνεχώς 

την ίδια ερώτηση για κάθε κοινό μετοχικό κεφάλαιο, είτε είναι ένα τρέχον, είτε ένα 

μελλοντικό χαρτοφυλάκιο και καλούνται να χαρακτηρίσουν τα αξιόγραφα ως δικαίως 

αποτιμώμενα, υπερτιμημένα, ή υποτιμημένα, σε σχέση είτε με τη δική τους τιμή αγοράς, 

είτε με τις τιμές των άλλων συγκρίσιμων χρεογράφων. 

 Προσδοκίες των επενδυτών για τη πορεία της αγοράς. Οι τιμές της αγοράς 

αντικατοπτρίζουν τις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με τις μελλοντικές προοπτικές 

των εταιρειών. Οι αναλυτές μπορούν να αναρωτηθούν για τις προσδοκίες σχετικά με τις 

μελλοντικές επιδόσεις με αναφορά μια  τιμή της μετοχής της εταιρείας και εάν αυτή είναι 

συνεπής με την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αυτή η ερώτηση μπορεί να γεννάται στον 

αναλυτή για διάφορους λόγους, όπως: 

o Οι ιστορικοί και οικονομικοί λόγοι που έχουν ορισμένες αξίες, ως προς τα 

ποσοστά αύξησης των κερδών καθώς  και για τις άλλες βασικές αρχές της 

εταιρείας, που μπορεί να είναι, ή να μην είναι λογικές. (Οι βασικές αρχές είναι 

χαρακτηριστικά μιας εταιρείας σε σχέση με την κερδοφορία, την οικονομική ισχύ 

ή τον κίνδυνο.) 

                                                      
3 Business Analysis & Valuation-Using Financial Statements  3rd edition, Palepu K., Healy P., Bernanrd 
V.  2004 
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o Η εξαγόμενη προσδοκία για ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό μπορεί να είναι 

χρήσιμη ως σημείο αναφοράς, ή να αποτελεί τιμή σύγκρισης του ίδιου 

χαρακτηριστικού για μια άλλη εταιρεία. 

 Αξιολόγηση εταιρικών εκδηλώσεων. Επενδυτικοί τραπεζίτες, εταιρικοί αναλυτές και 

επενδυτές χρησιμοποιούν εργαλεία αποτίμησης για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των 

εταιρικών εκδηλώσεων, όπως οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, οι εξαγορές διαχείρισης 

(MBOs) και οι ανακεφαλαιοποιήσεις με μόχλευση. Κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα 

μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές μιας εταιρείας και έτσι την αξία των 

συνολικών κεφαλαίων. Επιπλέον, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, το κοινό μετοχικό 

κεφαλαίο της εταιρείας συχνά χρησιμοποιείται ως το προσφερόμενο κεφάλαιο για την 

εξαγορά-συγχώνευση και στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές θέλουν να μάθουν εάν 

είναι η αξία του μετοχικού κεφαλαίου είναι η δικαίως εκτιμηθείσα. 

 Δημιουργία δίκαιων γνωμών. Τα μέρη σε μία συγχώνευση ενδέχεται να απαιτήσουν την 

δίκαιη γνώμη για τους όρους της συγχώνευσης από τρίτους, όπως μία τράπεζα 

επενδύσεων. Η αποτίμηση λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των γνωμών. 

 Αξιολόγηση επιχειρηματικών στρατηγικών και μοντέλων. Οι εταιρείες που ασχολούνται 

με τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών πρέπει να αξιολογούν την επίδραση 

εναλλακτικών στρατηγικών στην αξία των μετοχών. 

 Επικοινωνία με τους αναλυτές και τους μετόχους. Οι έννοιες της αποτίμησης 

διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συζήτηση μεταξύ της διοίκησης της εταιρείας, των 

μετόχων και των αναλυτών σε μία σειρά εταιρικών ζητημάτων, π.χ. οι αμοιβές των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανώτατων στελεχών, κ.λ.π., που επηρεάζουν 

την αξία της εταιρείας. 

 Αξιολόγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μια άλλη σημαντική χρήση των εργαλείων είναι 

να εκτιμήσουμε το κοινό μετοχικό κεφάλαιο στις ιδιωτικές εταιρείες. Το μετοχικό 

κεφάλαιο των  ιδιωτικών εταιρειών εξ ορισμού δεν εμπορεύεται δημοσίως. Κατά 

συνέπεια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια εκτίμηση της αξίας του μετοχικού 

κεφαλαίου με αγοραία τιμή.4 

                                                      
4 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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 Συνεπώς, η διαδικασία αποτίμησης της επιχείρησης στοχεύει στην εξαγωγή μίας 

συγκεκριμένης τιμής για το χρονικό διάστημα που ερευνούμε και οδηγεί σε τρία πιθανά 

σενάρια, τα οποία είναι: 

 Δίκαιη τιμή (Fair Value), στην οποία η αγοραία αξία ισούται με αυτή που έχουμε 

υπολογίσει μέσω της αποτίμησης 

 Υποτιμημένη (Undervalued), στην οποία η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη από αυτή που 

έχουμε υπολογίσει μέσω της αποτίμησης 

 Υπερτιμημένη (Overvalued), στην οποία η αγοραία αξία είναι υψηλότερη από αυτή που 

έχουμε υπολογίσει μέσω της αποτίμησης. 

 

 

2.2 Εξωτερικοί Παράγοντες που την επηρεάζουν 

 

Η αξία της επιχείρησης επηρεάζεται αρχικά από την λειτουργία της ίδιας, τις οικονομικές 

συναλλαγές που έχει αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι εξωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν σημαντικά την αξίας μιας επιχείρησης είναι: 

 ο πληθωρισμός 

 η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης 

 τα επιτόκια 

Το κοινό στοιχείο των τριών παραγόντων είναι ότι συνδέονται άμεσα και κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό σχηματίζουν τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών (επενδυτών, τραπεζών, 

μετόχων). Αν ο πληθωρισμός παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με τα επιτόκια, τότε θα πρέπει 

να παρουσιαστεί ξεχωριστά, καθότι έχει διαφορετική επίδραση στην αξία της εταιρείας. Οι 

τέσσερις παράγοντες που προαναφέρθηκαν πρωταγωνιστούν στην αποτίμηση των επιχειρήσεων 

που είναι εισηγμένες στην κεφαλαιαγορά, επειδή η αποτίμηση είναι καθημερινή και η επίδραση 

αυτών άμεση. Η σχέση των παραγόντων αυτών και την πορεία της τιμής των μετοχών και της 

αξίας της επιχείρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΞΙΑ ΕΠ/ΣΗΣ 

Πληθωρισμός 
 

 

  

Ρευστότητα   

  

Επιτόκια   

  

 

 Παρατηρούμε ότι η αξίας της επιχείρησης και της τιμής των μετοχών της λειτουργούν 

αντιστρόφως ανάλογα σε κάθε πιθανή μεταβολή των παραγόντων του πληθωρισμού και των 

επιτοκίων, δηλαδή όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός ή τα επιτόκια, η αξία της επιχείρησης και της 

τιμής των μετοχών της μειώνονται. Αντίθετα λειτουργεί για τον παράγοντα ρευστότητα, με τον 

οποίο σε κάθε πιθανή μεταβολή του, η αξία της επιχείρησης και της τιμής των μετοχών της 

ακολουθεί την ίδια πορεία, είτε ανοδική, είτε καθοδική. 

 Το αποτέλεσμα της αποτίμησης των εταιρειών επηρεάζει τις αποφάσεις κάθε 

ανθρώπου που σχετίζεται με την εταιρεία είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ο καθένας επηρεάζεται 

διαφορετικά και ως ένα βαθμό καθώς οι αποφάσεις που σχετίζονται με την εταιρεία διαφέρουν 

από κοινωνικό σύνολο σε κοινωνικό σύνολο. Τα  κοινωνικά σύνολα που επηρεάζονται είναι τα 

εξής: 

 Επιχειρηματίας 

 Δανειστές 

 Πελάτες 

 Προμηθευτές 

 Στελέχη της Εταιρείας-Διευθυντές 

 Εργαζόμενοι 

 Μέτοχοι 

 Λογιστές-Οικονομική Διεύθυνση 

 Εσωτερικοί Ελεγκτές 

 Εξωτερικοί Ελεγκτές 
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 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 Σύμβουλοι και Ανάδοχοι έκδοσης 

 Εφορία 

 Ευρύτερη Κοινωνία 

Για όλους τους προαναφερθέντες η αξία της επιχείρησης αποτελεί κεντρικό σημείο της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και διαμορφώνει την συμπεριφορά τους έναντι της ίδιας της 

επιχείρησης. Σαφώς δεν μετρούν όλοι τα ίδια σημεία και δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη για 

την αξία της εταιρείας. Άλλοι ενδιαφέρονται για τα λογιστικά κέρδη, άλλοι για την καταμέτρηση 

των ταμειακών ροών, άλλοι για τα οργανικά κέρδη κ.λ.π.5 

 

 

2.3 Θεωρητικές Αρχές και η διαδικασία αποτίμησης 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης βασίζονται 

στις ίδιες θεωρητικές αρχές με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επενδυτικών 

πλάνων για τις νέες επιχειρήσεις ή για νέες δραστηριότητες μέσα σε μία επιχείρηση. Με δύο 

βασικές διαφορές: 

 η αξιολόγηση νέων επενδυτικών πλάνων γίνεται αποκλειστικά με βάση την αναμενόμενη 

κερδοφορία τους, ενώ η αποτίμηση υπαρχουσών επιχειρήσεων περιλαμβάνει και 

λογιστικές μεθόδους για την μέτρηση της περιουσιακής τους θέσης. 

 Η αξιολόγηση νέων επενδυτικών πλάνων γίνεται αποκλειστικά με βάση τις μελλοντικές 

αποδόσεις, ενώ κάποιες από τις μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων χρησιμοποιούν και 

τα δεδομένα παρελθόντων ετών.6 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αξιολόγηση μίας συγκεκριμένης εταιρείας είναι ένα 

έργο στα πλαίσια των διαδικασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Κάθε μεμονωμένη αποτίμηση 

                                                      
5 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
6 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Α.Σφάρνας, Εκδόσεις: «Βιβλιοθήκη» Ευτυχία Σπ.Γαλαίου & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Αθήνα 1993  
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που αναλαμβάνει ένας αναλυτής μπορεί να θεωρείται ως διαδικασία με τα ακόλουθα πέντε 

βήματα: 

1. Κατανόηση της επιχείρησης. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προοπτικών της 

βιομηχανίας, την ανταγωνιστική της θέση και τις εταιρικές στρατηγικές, δεδομένου ότι 

οι οικονομικοί και τεχνολογικοί παράγοντες επηρεάζουν συνήθως όλες τις εταιρείες της 

βιομηχανίας/του  κλάδου που ανήκουν. Λόγω του ανταγωνισμού που επικρατεί στις 

εταιρείες για τις πωλήσεις, τόσο η γνώση του κλάδου όσο και η ανταγωνιστική ανάλυση 

βοηθούν τους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα τα οικονομικά της εταιρείας 

γνωρίζοντας και το περιβάλλον της. Ο αναλυτής μπορεί έτσι να κάνει περισσότερες και 

ακριβέστερες προβλέψεις. 

2. Πρόβλεψη επίδοσης της εταιρείας. Προβλέψεις πωλήσεων, κερδών και 

χρηματοοικονομικής θέσης (proforma analysis) είναι οι άμεσες εισροές στην εκτίμηση 

της αξίας. 

3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης. Η προσεκτική εξέταση και ερμηνεία 

των ανωτέρω εγγράφων που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης αλλά και των 

οικονομικών καταστάσεων είναι απαραίτητες για την σωστή επιλογή του μοντέλου 

αποτίμησης. 

4. Μετατροπή των προβλέψεων σε μια αποτίμηση. Μέσω της κατάλληλης μεθόδου ο 

αναλυτής μετατρέπει τις προβλέψεις σε αποτιμήσεις και αποτυπώνει την αξία της 

επιχείρησης.  

5. Πραγματοποίηση της επενδυτικής απόφασης (σύσταση). Περιλαμβάνει την τελική 

αναφορά του για την πορεία της επιχείρησης και τα τελικά συμπεράσματα του. 

Η κατανόηση της επιχείρησης σε βάθος και η δυνατότητα πρόβλεψης της απόδοσης μιας 

εταιρείας συμβάλλει στον προσδιορισμό της ποιότητας των προσπαθειών αξιολόγησης του 

αναλυτή.7 

 

 

 

                                                      
7  Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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2.4 Μύθοι της Αποτίμησης 

 

 Υπάρχουν κάποιοι μύθοι σχετικά με την αποτίμηση. Σύμφωνα με τον Damodaran οι 

σημαντικότεροι μύθοι που αφορούν την αποτίμηση είναι οι παρακάτω8:  

1. Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα και δίνει 

συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις.  

2. Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και μέθοδοι 

διαθέσιμα.  

3. Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (κόστος κεφαλαίου = επένδυση χωρίς κίνδυνο + 

Beta*ασφάλιστρο κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους. Το Beta 

υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί με 

σχετική ακρίβεια.  

4. Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού.  

5. Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. 

6.  Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη.  

7. Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον υπολογισμό 

των κεφαλαιουχικών δαπανών.  

8. Το κεφάλαιο κίνησης είναι ίσον με κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις.  

9. Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται εξωγενείς 

μεταβλητές.  

10. Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών.  

11. Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας ισχύει επ’ αόριστο.  

12. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης.  

13. Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα μόνο χρόνια και 

παρουσιάζουν ζημιές. 

14. Η αποτίμηση εφαρμόζεται μόνο στις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο. 

                                                      
8 An Introduction to Valuation, Damodaran, Aswath., (2005) 
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 Συνεπώς, η οικονομική επιστήμη έχει αναπτύξει διάφορες μεθόδους αποτίμησης, που 

βασίζονται στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, οι οποίες ωστόσο χρησιμοποιούνται από 

διάφορους οικονομικούς αναλυτές και ελεγκτές λογιστές με κάποιες παραλλαγές. Οι πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενες και οι πιο σημαντικές είναι οι εξής9: 

1. Μέθοδος  καθαρής  περιουσιακής θέσης 

2. Μέθοδος ταμειακών ροών 

3. Μέθοδος κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

4. Μέθοδος καθαρής  περιουσιακής θέσης προσαυξημένης με την κεφαλαιοποιημένη 

υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών 

5. Μέθοδος χρηματιστηριακής τιμής 

6. Μέθοδος συγκριτικής ανάλυσης εισηγμένων εταιρειών και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

7. Μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

8. Μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 

9. Μέθοδος option pricing model 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, η 

οποία αναλύεται κατωτέρω. 

 

 

2.5 Η προσέγγιση των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

 

Το μοντέλο εκτίμησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

μέθοδο εκτίμησης αξίας εταιρειών παγκοσμίως. Εξετάζει την επιχείρηση «δυναμικά» και όχι 

«στατικά» αναλύοντας την απόδοσή της κατά την διάρκεια των χρόνων και εξετάζοντας την 

δυνατότητα της να δημιουργεί ταμειακά πλεονάσματα.10 Στην αποτίμηση των προεξοφλημένων 

                                                      
9 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
 
10Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
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ταμειακών ροών, προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την εγγενή αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μιας εταιρείας βάσει των θεμελιωδών του στοιχείων. Εγγενής αξία είναι η αξία, η οποία 

προσδίδεται στην επιχείρηση από έναν εξειδικευμένο αναλυτή, ο οποίος όχι μόνο γνωρίζει τις 

αναμενόμενες ταμειακές ροές για την επιχείρηση αλλά και αποδίδει τη σωστή έκπτωση αυτών 

των ταμειακών ροών και τις αποτιμά με απόλυτη ακρίβεια. Έπειτα, η εγγενής αξία της 

επιχείρησης προεξοφλείται πάντοτε με το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου,  ώστε να αντανακλά 

την επικινδυνότητα αυτών των αξιών που αντικατοπτρίζουν τις αναμενόμενες αδέσμευτες 

ταμειακές ροές. Ουσιαστικά, το μοντέλο της προεξοφλητικής ταμειακής ροής εκτιμά τα ίδια 

κεφάλαια μιας εταιρείας ως την αξία της εκμετάλλευσης της εταιρείας μείον την αξία του χρέους 

και διαφόρων άλλων απαιτήσεων που υπερβαίνουν το ύψος των ίδιων κεφαλαίων. 

 

 

2.6 Παραδοχές και Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα τα 

ης μεθόδου 

Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, όπως και όλες οι μέθοδοι αντίστοιχα, 

στηρίζονται σε κάποιες παραδοχές. Παρακάτω αναλύονται οι παραδοχές που αφορούν την 

μέθοδο προεξοφλημένων ταμειακών ροών: 

 Η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού, αλλά και οι άλλοι 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τη δυναμικότητα, επιχειρηματικότητα και 

τέλος την οργάνωση και λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές  

ροές(πλεονάσματα) 

 Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες ποιοτικά 

πληροφορίες από τις υπόλοιπες. Ιδιαίτερα για το μέτοχο, η κατάσταση των ταμειακών 

ροών είναι αποκαλυπτική, παραδείγματος χάριν για τον έλεγχο της καλής διοίκησης, για 

την εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι θα έχει εισόδημα από την εταιρεία κλπ. 

 Είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ή περισσότερων ή συνδυασμών συντελεστών 

προεξόφλησης 
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 Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση των 

λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον, με βάση συγκεκριμένες και καλά 

ορισμένες υποθέσεις.11 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου αποτίμησης στηρίζεται στο γεγονός ότι ο επενδυτής 

εστιάζει στα ταμειακά πλεονάσματα της, και όχι στα λογιστικά της κέρδη, τα οποία είτε μπορεί 

να τα εισπράξει, είτε να τα επενδύσει, αυξάνοντας την αξία της επιχείρησης. Όπως όλες οι 

μέθοδοι, έτσι και η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών παρουσιάζει κάποια θετικά 

στοιχεία αλλά και κάποια αρνητικά, τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

Πλεονεκτήματα: 

 Στον πυρήνα της μεθόδου αυτή βρίσκεται η πηγή δημιουργίας χρήματος 

 Η λογιστική κατάσταση των ταμειακών ροών δίνει περισσότερες πληροφορίες στον 

αναγνώστη από τις στατιστικές λογιστικές καταστάσεις 

 «Καταγράφει» την δυναμική της επιχείρησης  

 «Καταγράφει» τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών για την πορεία της 

επιχείρησης 

 Μπορεί να δώσει ένα πολύ αξιόπιστο αποτέλεσμα αν χρησιμοποιείται παράλληλα με την 

ανάλυση αριθμοδεικτών και την χρηματοοικονομική ανάλυση. 

 Είναι δυνατή η προβολή στο μέλλον των ταμειακών ροών 

Μειονεκτήματα: 

 Ο χρόνος που απαιτείται για την διεκπεραίωση αυτής της μεθόδους είναι αρκετά 

μεγάλος 

 Απαιτείται η γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων 

 Η σύνταξη των μελλοντικών ταμιακών ροών επιβάλει την υιοθέτηση αρκετών 

παραδοχών και υποθέσεων(κίνδυνος υποκειμενικότητας και μεροληψίας) άρα μπορεί 

εύκολα να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα της μεθόδου, εάν δεν εφαρμοστούν οι 

βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι πολλές 

 Η μέθοδος απαιτεί μεγάλο στάδιο προετοιμασίας επειδή είναι πολύπλοκη 

                                                      
11 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
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 Η ανάλυση με αυτήν την μέθοδο πρέπει να ακολουθείται από χρηματοοικονομική 

μελέτη(ανάλυση χρηματοδεικτών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων) 

 Είναι πιθανό η επιχείρηση να επηρεάσει άμεσα τα ταμειακά πλεονάσματα 

μειώνοντας δραστικά τις επενδυτικές της δραστηριότητες και πολλαπλασιάζοντας τις 

χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες. Η δυνατότητα αυτή που παρέχεται στην 

επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για το προσδιορισμό τόσο της 

υπολειμματικής αξίας όσο και της καθαρής παρούσας αξίας των ταμειακών ροών.12 

 

 

2.7 Καταλληλότητα της μεθόδου  

 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ξεχωριστή και ευρέως διαδεδομένη καθότι είναι η 

καταλληλότερη στις περισσότερες περιπτώσεις αποτιμήσεως μιας εταιρείας. Οι σημαντικότεροι 

λόγοι είναι οι εξής: 

 Αξιολογεί τις επιχειρήσεις σαν ζωντανό οργανισμό, ανεξάρτητα από τα περιουσιακά 

στοιχεία που τις αποτελούν. 

 Στηρίζεται στις αναμενόμενες αποδόσεις λαμβάνοντας υπόψιν τη φορολογία του 

εισοδήματος που αλλοιώνει σημαντικά την εικόνα της απόδοσης. 

 Και τέλος λαμβάνει υπόψιν την κατάσταση της αγοράς και την ενσωματώνει στο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου είναι η αναμενόμενη ύπαρξη 

κερδών της επιχείρησης. Αν, ωστόσο, τα κέρδη είναι πολύ μικρά, είναι πιθανό η αξία της 

επιχείρησης να είναι μικρότερη από την καθαρή περιουσιακή της θέση. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

προτιμότερη η ρευστοποίηση της εταιρείας και η τοποθέτηση των χρημάτων σε ασφαλέστερες 

θέσεις με χαμηλότερο κίνδυνο, όπως σε δεκαετή κρατικά ομόλογα. Η έννοια του 

                                                      
12 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
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«προτιμότερου» συνεπάγεται με τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό απόδοσης και κινδύνου.13 

Υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Πολλές φορές, 

ακούμε τα αιτήματα των επενδυτικών τραπεζών ή των συμβουλευτικών εταιρειών ότι τα 

μοντέλα αποτίμησης τους είναι καλύτερα ή πιο εξελιγμένα από αυτά που χρησιμοποιούν οι 

ανταγωνιστές τους. Τελικά, ωστόσο, τα μοντέλα προεξοφλημένων ταμειακών ροών μπορούν να 

διαφέρουν μόνο σε μερικές παραμέτρους. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την εκτίμηση των 

ταμειακών ροών με προεξοφλημένη αξία: ο πρώτος αφορά στην αξία μόνο του μετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης, ο δεύτερος είναι η αποτίμηση ολόκληρης της επιχείρησης, η οποία 

περιλαμβάνει, πέραν των ιδίων κεφαλαίων, και τους άλλους δικαιούχους της επιχείρησης 

(ομολογιούχους, κ.λπ.) και το τρίτο αφορά στην αποτίμηση της εταιρείας τμηματικά, ξεκινώντας 

από τις λειτουργίες της και προσθέτοντας τις επιπτώσεις στην αξία του χρέους και των άλλων μη 

μετοχικών απαιτήσεων. Ενώ και οι τρεις προσεγγίζουν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές 

προεξόφλησης, οι αντίστοιχες ταμειακές ροές και τα προεξοφλητικά επιτόκια είναι διαφορετικά 

για τον κάθε ένα τρόπο. 

Equity Valuation: Η αξία των ιδίων κεφαλαίων αποκτάται με προεξόφληση των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών στα ίδια κεφάλαια, δηλαδή των υπολειπόμενων ταμειακών 

ροών μετά την κάλυψη όλων των εξόδων, των αναγκών επανεπένδυσης, των φορολογικών 

υποχρεώσεων και των καθαρών οφειλών (τόκοι, πληρωμές κεφαλαίου και νέες εκδόσεις χρεών) 

και το ποσοστό απόδοσης που απαιτείται από τα ίδια κεφάλαια. Το μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση αποτίμησης μετοχών, όπου η αξία των ιδίων 

κεφαλαίων είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών μερισμάτων. 

Firm Valuation: Η αξία της επιχείρησης επιτυγχάνεται με προεξόφληση των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών στην επιχείρηση, δηλαδή των υπολειπόμενων ταμειακών ροών μετά την 

κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων, των αναγκών επανεπένδυσης και των φόρων, αλλά 

πριν από οποιαδήποτε πληρωμή είτε σε χρεωστικούς είτε σε μετόχους, στο μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου , το οποίο είναι το κόστος των διαφόρων συνιστωσών χρηματοδότησης που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σταθμισμένο από τις αναλογίες της αγοραίας αξίας τους.  

The Adjusted Present Value (APV):  Η αξία της επιχείρησης μπορεί επίσης να επιτευχθεί με 

την αποτίμηση κάθε απαίτησης στην επιχείρηση ξεχωριστά. Στην προσέγγιση αυτή αρχίζουμε με 

                                                      
13 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Α.Σφάρνας, Εκδόσεις: «Βιβλιοθήκη» Ευτυχία Σπ.Γαλαίου & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Αθήνα 1993 
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την αποτίμηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρηση, υποθέτοντας ότι χρηματοδοτήθηκε μόνο με 

ίδια κεφάλαια. Στη συνέχεια, εξετάζουμε την προστιθέμενη αξία του χρέους (ή την 

αποσπώμενη) λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα αξία των φορολογικών ωφελειών που 

απορρέουν από το χρέος και τα αναμενόμενη κόστη χρεοκοπίας. Στην πραγματικότητα, η 

προσέγγιση αυτή μπορεί να γενικευθεί, ώστε να επιτρέπει διαφορετικές ταμειακές ροές της 

επιχείρησης να προεξοφλούνται με διαφορετικούς συντελεστές, αναλόγως της επικινδυνότητας 

τους.  

Ενώ οι τρεις προσεγγίσεις χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς των ταμειακών ροών και 

των προεξοφλητικών επιτοκίων, θα παράγουν συνεπείς εκτιμήσεις αξίας, εφόσον χρησιμοποιείτε 

το ίδιο σύνολο υποθέσεων στην αποτίμηση. Το βασικό σφάλμα που πρέπει να αποφευχθεί είναι 

η αναντιστοιχία των ταμειακών ροών και των προεξοφλητικών επιτοκίων, καθώς η 

προεξόφληση των ταμειακών ροών στα ιδία κεφάλαια στο κόστος του κεφαλαίου θα οδηγήσει 

σε μία μεροληπτική ανοδική εκτίμηση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων, ενώ η προεξόφληση των 

ταμειακών ροών της επιχείρηση στο κόστος των ιδίων κεφαλαίων θα προκαλέσει μεροληπτική 

καθοδική εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης.14  

 

 

2.8 Εφαρμογή της Μεθόδου των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών 

2.8.1 Ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση 

 

Η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση είναι το άθροισμα των ταμειακών ροών σε όλους 

τους κατόχους απαιτήσεων στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των 

ομολογιούχων και των προνομιούχων μετόχων. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης της ελεύθερης 

ροής κεφαλαίων στην επιχείρηση (FCFF).  

1. Είναι να προστεθούν οι ταμειακές ροές στους δικαιούχους απαιτήσεων, στις οποίες 

μπορούν να συμπεριληφθούν οι ταμειακές ροές προς τα ίδια κεφάλαια (που ορίζονται 

είτε ως ελεύθερη ταμειακή ροή προς ίδια κεφάλαια είτε ως μερίσματα), οι ταμειακές 

ροές σε δανειστές (στις οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν προνομιακές πληρωμές, 

                                                      
14 Investment Valuation Tools & Techniques for Determining the Value of Any Asset, Aswath 
Damodaran 2d edition 2002, New York, John Wiley & Sons Inc 
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έξοδα τόκων και νέες εκδόσεις χρεών) και οι ταμειακές ροές σε προνομιούχους 

μετόχους (συνήθως προνομιούχα μερίσματα). 

FCFF = ελεύθερη ταμειακή ροή προς ίδια κεφάλαια + Έξοδα τόκων (1 - φορολογικός 

συντελεστής) + προνομιακές πληρωμές - νέες εκδόσεις χρεών + Προνομιούχα μερίσματα 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αντιστρέφουμε τη διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε για να 

φτάσουμε στην ελεύθερη ταμειακή ροή των ιδίων κεφαλαίων, όταν αφαιρέθηκαν οι πληρωμές 

προς τους δανειστές και τους προνομιούχους μετόχους για να εκτιμηθεί η ταμειακή ροή που 

απομένει στους μετόχους. 

2. Απλούστερος τρόπος προσέγγισης των ελευθέρων ταμειακών ροών της επιχείρησης 

είναι να εκτιμηθούν οι ταμειακές ροές πριν από οποιαδήποτε από αυτές τις αξιώσεις. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τα κέρδη πριν από τους τόκους και τους 

φόρους και τις ανάγκες επανεπένδυσης και να φθάσουμε σε μια εκτίμηση της ελεύθερης 

ταμειακής ροής προς την επιχείρηση. 

FCFF = EBIT(1– φορολογικός συντελεστής) + Αποσβέσεις - Κεφαλαιουχικές Δαπάνες – 

Δ.κεφάλαιο κίνησης  

Δεδομένου ότι η ταμειακή αυτή ροή είναι προγενέστερη των πληρωμών του χρέους, αναφέρεται 

συχνά ως αδιάθετη ταμειακή ροή. Επισημαίνεται ότι αυτή η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την 

επιχείρηση δεν ενσωματώνει κανένα από τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από την 

πληρωμή τόκων.15 

 

2.8.2 Παρούσα αξία του FCFF 

Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων ταμειακών 

ροών της επιχείρησης, δηλαδή των υπολειπόμενων ταμειακών ροών μετά την κάλυψη όλων των 

λειτουργικών εξόδων, των φόρων και των αναγκών επανεπένδυσης, αλλά πριν από την πληρωμή 

των χρεών - με βάση το κόστος της κεφαλαιακής επάρκειας (WACC), δηλαδή από τα διάφορα 

στοιχεία της χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, σταθμισμένα κατά το ποσοστό 

της αγοραίας αξίας τους. 

                                                      
15 Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset, Aswath Damodaran., 
3d edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
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όπου FCFFt είναι η αναμενόμενη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση κατά την περίοδο t, και το 

WACC είναι το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Αν και οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούν 

διαφορετικούς ορισμούς της ταμειακής ροής και προεξοφλητικά επιτόκια, θα αποδώσει 

σταθερές εκτιμήσεις της αξίας των ιδίων κεφαλαίων εφόσον εφαρμόζεται το ίδιο σύνολο 

υποθέσεων.16 

Επειδή η ελεύθερη ταμειακή ροή προς την επιχείρηση (FCFF) είναι διαθέσιμη σε όλες 

τις πηγές κεφαλαίου, η προεξόφληση της πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου (WACC) δίνοντας τη συνολική αξία του συνόλου του κεφαλαίου της 

εταιρείας. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι η αξία της επιχείρησης μείον την αγοραία αξία του 

χρέους της: 

                                    Equity value=Firm value Market value of debt 

Διαιρώντας τη συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμό των κυκλοφορούντων 

μετοχών δίνει την αξία ανά μετοχή.17 

 

 

2.9 Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα Ίδια Κεφάλαια  

 

Ως ελεύθερη ταμειακή ροή προς τα ίδια κεφάλαια (FCFE) καθορίζουμε τις ταμειακές ροές που 

απομένουν μετά τις  παρακάτω αλλαγές: 

 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, που ορίζονται ευρέως για να συμπεριλάβουν εξαγορές, 

αφαιρούνται από το καθαρό εισόδημα, καθώς αντιπροσωπεύουν εκροές μετρητών. 

 Οι αποσβέσεις και οι απομειώσεις, από την άλλη πλευρά, προστίθενται ξανά επειδή είναι 

μη μετρητά. 

 οι αυξήσεις κεφαλαίου κίνησης μειώνουν τις ταμειακές ροές των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης, 

                                                      
16 Applied Corporate Finance, Aswath Damodaran, 2011 John Wiley & Sons, Inc., 4th edition  
17 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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 οι μειώσεις του κεφαλαίου κίνησης αυξάνουν τις ταμειακές ροές των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης. 

 η εξόφληση του κεφαλαίου επί του υφιστάμενου χρέους αντιπροσωπεύει εκροή 

μετρητών είτε με τμηματική είτε με ολική πληρωμή. Με την έκδοση νέου δανείου 

υπάρχει εισροή μετρητών και άρα αύξηση των ταμειακών ροών, εφόσον πρώτα 

πραγματοποιηθεί συμψηφισμός της αποπληρωμής παλαιού χρέους. Ο συμψηφισμός 

αυτός παρέχει το μέτρο των αλλαγών των ταμειακών ροών στο χρέος. 

Συνεπώς, επιτρέποντας τις επιδράσεις των ταμειακών ροών των καθαρών κεφαλαιουχικών 

δαπανών, των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης και των καθαρών μεταβολών στο χρέος προς 

τους επενδυτές κεφαλαίου, μπορούμε να καθορίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τα ίδια 

κεφάλαια (FCFE). 

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή Κεφαλαίου (FCFE) = Καθαρό εισόδημα - (Κεφαλαιουχικές δαπάνες - 

Αποσβέσεις) - (Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης πλην μετρητών) + (Νέο χρέος που εκδίδεται - 

Επιστροφή χρεών)18 

 

2.9.1 Παρούσα αξία του FCFE  

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων μπορεί επίσης να βρεθεί με την προεξόφληση της FCFE με το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (r): 

������ ����� = �
�����
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∞

���

 

Επειδή το FCFE είναι οι ταμειακές ροές που απομένει για τους μετόχους μετά την 

ικανοποίηση όλων των άλλων απαιτήσεων, η προεξόφληση του FCFE από το r (το απαιτούμενο 

ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων) δίνει την αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο 

διαχωρισμός της συνολικής αξίας των μετοχών από τον αριθμό των μετοχών δίνει την αξία ανά 

μετοχή.19  

 

 

                                                      
18 Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset, Aswath Damodaran., 
3d edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
19 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002  
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2.10 Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου(WACC) 

 

Το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου(WACC) ορίζεται ως το ζητούμενο κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης. Η κάθε επιχείρηση έχει συνήθως ένα στόχο κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο οποίος 

ορίζεται ως η σύνθεση των μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων των κοινών και 

προνομιούχων μετοχών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της χρηματιστηριακής 

τιμής της μετοχής της επιχείρησης ή την αγοραία τιμή της. Όταν η επιχείρηση αντλεί νέα 

κεφαλαία για να χρηματοδοτήσει νέα επενδυτικά προγράμματα, προσπαθεί η δομή των 

κεφαλαίων αυτών να είναι παρόμοια με τη κεφαλαιακή της σύνθεση, έτσι ώστε ο στόχος της 

κεφαλαιακής της διάρθρωσης να παραμένει σχετικά σταθερός διαχρονικά. 

Συνεπώς, το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου μια επιχείρησης είναι ο σταθμικός μέσος 

όρος του κόστους των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης της επιχείρησης, όπου οι σταθμίσεις 

είναι τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου της.20 Το WACC 

εξαρτάται από τον κίνδυνο αυτών των ταμειακών ροών από τις πηγές σύνθεσης των κεφαλαίων 

της επιχείρησης. Το κόστος του κεφαλαίου θεωρείται συχνά το κόστος ευκαιρίας των 

επενδυτών: Αν μπορούν να επενδύσουν αλλού σε επενδύσεις παρόμοιου κινδύνου, δεν θα 

επενδύσουν οικειοθελώς σε μία εταιρεία, εκτός εάν ο συντελεστής απόδοσης μπορεί 

τουλάχιστον να ισοσκελίσει αυτό το κόστος ευκαιρίας. Αν οι επενδυτές είναι οι πιστωτές και οι 

μέτοχοι, τα απαιτούμενα ποσοστά απόδοσης για το χρέος και το μετοχικό κεφάλαιο είναι τα 

ζητούμενα μετά φόρων ποσοστά απόδοσης για την εν λόγω εταιρεία υπό τις τρέχουσες συνθήκες 

της αγοράς. Οι σταθμίσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι αναλογίες της συνολικής αγοραίας 

αξίας της επιχείρησης από κάθε πηγή, δηλαδή το χρέος και το μετοχικό κεφάλαιο.  

Ο τύπος WACC είναι: 

                      ���� =
(����)
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Τα (Debt) και (Equity) είναι οι τρέχουσες αγοραίες αξίες του χρέους και των ιδίων 

κεφαλαίων αντίστοιχα. Εάν διαιρέσουμε το (Debt) ή (Equity) από τη συνολική αγοραία αξία του 

κεφαλαίου της επιχείρησης, η οποία είναι (Debt) + (Equity), δίνει τις αναλογίες του συνολικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης από το χρέος ή τα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. Αυτά τα βάρη θα 

                                                      
20 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 
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αθροίζονται στη μονάδα. Η ζητούμενη πριν από τη φορολογία απόδοση του χρέους, rd, είναι η 

αναμενόμενη απόδοση μέχρι τη λήξη βάσει της τρέχουσας αγοραίας αξίας του χρέους της 

εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα το re είναι η αναμενόμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Ο 

πολλαπλασιασμός με (1 - Tax rate) δίνει την απαιτούμενη επιστροφή του χρέους μετά τη 

φορολογία. Οι αναλυτές μπορούν να επιλέξουν από διάφορες μεθόδους για την εκτίμηση της 

απαιτούμενης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, όπως του μοντέλου τιμολόγησης ενεργητικού 

κεφαλαίου (CAPM), της θεωρίας τιμολόγησης του αρμπιτράζ, του μοντέλου ανάπτυξης Gordon 

και μιας μεθόδου συσσώρευσης.21  

 

 

2.11 Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων-CAPM 

 

Η πιο συνηθισμένη μέθοδος υπολογισμού της απαιτούμενης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι το 

μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων(CAPM), το οποίο αναπτύχθηκε στο τέλος της 

δεκαετίας του 1950 και κατά τη διάρκεια του 1960 βασιζόμενο στις εργασίες του Harry 

Markowitz, William Sharpe, John Lintner και Jack Treynor. Το CAPM βασίζεται στην υπόθεση 

ότι οι επενδυτές ενεργούν λογικά και έχουν στην διάθεση τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 

πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά χρεόγραφα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των 

εταιρειών για τα οποία ενδιαφέρονται. Κύριος σκοπός του επενδυτή είναι η μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των ανωτέρω σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου. Αυτό επιτυγχάνεται 

εξετάζοντας την αποδοτικότητα των χαρτοφυλακίων, δηλαδή τα χαρτοφυλάκια που προσφέρουν 

την υψηλότερη απόδοση για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου, και εισάγοντας το χωρίς κίνδυνο 

περιουσιακό στοιχείο. Το κοινό σημείο των δύο ανωτέρω είναι το χαρτοφυλάκιο με τον 

υψηλότερο δείκτη πριμ του κινδύνου, για το οποίο ο επενδυτής  φροντίζει να παραμείνει στη 

δική του κατοχή όσο χρονικό διάστημα υπάρχουν οι ομοιογενείς προσδοκίες μεταξύ των 

επενδυτών. Το χαρτοφυλάκιο αυτό ονομάζεται χαρτοφυλάκιο αγοράς (market portfolio-E(rm)). 

Σύμφωνα με το CAPM, αν όλοι οι επενδυτές διατηρούσαν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, τότε το 

                                                      
21 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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πριμ του κινδύνου που θα απαιτήσουν, θα ήταν αναλογικό με το beta(β) της αγοράς. Έτσι, ο 

υπολογισμός του CAPM είναι: 

E(r� ) = r�� +  β (E(r�) r��) 

Όπου: 

Ε(rj) είναι η αναμενόμενη απόδοση για χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο εάν 

αφορά σε ένα χαρτοφυλάκιο ή αναμενόμενη απόδοση για το κόστος ιδίων κεφαλαίων όταν 

πρόκειται για αποτίμηση εταιρείας.22 

 Το Rf χρησιμοποιείται από τους αναλυτές συχνά σαν επιτόκιο επί των ενδιάμεσων 

μεσοπροθέσμων κρατικών ομολόγων, με βάση την παρατήρηση ότι πρόκειται για ταμειακές 

ροές πέρα από το βραχυπρόθεσμο όριο που είναι προεξοφλημένο. Όταν το rf μετράται με αυτόν 

τον τρόπο, τότε συνήθως οι μέσες αποδόσεις των κοινών μετοχών(στηριγμένες στις αποδόσεις 

του Standard & Poor’s 500 Index) έχουν υπερβεί αυτό το δείκτη κατά ποσοστό 7,6% στη 

περίοδο 1926-1998. Αυτή η πλεονάζουσα απόδοση αποτελεί εκτίμηση του ασφαλίστρου 

κινδύνου αγοράς [E (rm) - rf].
23  

β (beta) ονομάζεται ο συστηματικός ή μη διαφοροποιημένος κίνδυνος, ο οποίος 

μεταφέρεται στο συγκροτούμενο χαρτοφυλάκιο από κάθε μετοχή και εξαρτάται από την 

συνδιακύμανση της απόδοσης τούτης με την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς προς την 

διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός δεν δύναται να 

εξουδετερωθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο ανεξάρτητα του βαθμού διαφοροποίησης του γιατί 

συνδέεται με όλους εκείνους τους μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

κεφαλαιαγορά σαν σύνολο, όπως νομισματική πολιτική, ρευστότητα, πληθωρισμός, 

ανταγωνισμός εθνικής οικονομίας, εισοδηματικής πολιτικής, πολιτικής τιμών κλπ. Για τον 

κίνδυνο αυτόν, ο οποίος είναι εκφρασμένος σε ποσοστό, ο επενδυτής θα πρέπει να αποζημιωθεί 

σε επιπλέον μονάδες απόδοσης [E (rm) - rf]. Ο τύπος που δίνει το ποσοστό του συστηματικού 

κινδύνου ή αλλιώς β(beta) είναι: ρjm* σj / σm = βj . Η εξίσωση της παλινδρόμησης είναι η 

ακόλουθη24: 

R� = a + b  R� 

                                                      
22Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της Επιχείρησης, Γιαν.Τ. Λαζαρίδης, 
Δημ.Λ. Παπαδόπουλος, Β’ Έκδοση Θεσσαλονίκη 2006 
23 Business Analysis & Valuation-Using Financial Statements  3rd edition, Palepu K., Healy P., Bernanrd 
V.  2004 
24 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κ.Κάντζος, Εκδόσεις: Φαίδιμος, Αθήνα 2013 
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Το β (beta) της μετοχής ή της εξεταζόμενης εταιρείας αλλάζει καθώς αλλάζει ο δείκτης 

χρέους. Στην πραγματικότητα, εκτιμήσαμε το αποπληθωρισμένο βήτα ως συνάρτηση του δείκτη 

χρέους/ιδίων κεφαλαίων της αγοράς μιας επιχείρησης, της αδιάθετης βήτα και του οριακού 

φορολογικού συντελεστή της επιχείρησης: 

β
�������

=  β
���������

�1 + (1 t)
D

E
� 

Επομένως, αν μπορούμε να υπολογίσουμε την αδιάθετη beta για μια επιχείρηση, 

μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να εκτιμήσουμε το βήτα της επιχείρησης σε κάθε 

δείκτη χρέους. Αυτός ο levered beta μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

του κόστους των ιδίων κεφαλαίων σε κάθε δείκτη χρέους. 

                                Cost of Equity = Riskfree rate + blevered (Risk Premium) 

Tο κόστος του χρέους για μια επιχείρηση είναι συνάρτηση του κινδύνου αθέτησης της 

επιχείρησης. Καθώς οι επιχειρήσεις δανείζονται περισσότερο, ο κίνδυνος αθέτησης θα αυξηθεί 

όπως και το κόστος χρέους. Χρησιμοποιώντας τις αξιολογήσεις ομολόγων ως το μέτρο του 

κινδύνου αθέτησης, μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος του χρέους σε τρία στάδια. Η αξία των 

ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να υπολογιστεί σε κάθε επίπεδο χρέους και ο βέλτιστος δείκτης 

χρέους θα είναι αυτός που μεγιστοποιεί την σταθερή αξία.25 

Risk Premium=[E (rm) - rf] είναι η διαφορά μεταξύ της απόδοσης της αγοράς και του 

επιτοκίου ονομάζεται κίνδυνος αγοράς ασφάλιστρου. Ως εκ τούτου, απαιτείται υψηλότερη 

απόδοση από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς σε σχέση με τις αποδόσεις των γραμματίων του 

Δημοσίου.26 

Για να υπολογίσουμε το risk premium χρησιμοποιούμε το βασικό μοντέλο για την 

αποτίμηση των μετοχών αν αποδεχθούμε ότι είναι το σταθερό μοντέλο προεξόφλησης 

μερισμάτων ανάπτυξης και να υποθέσουμε ότι ο αναμενόμενος ρυθμός αύξησης των 

μερισμάτων πρέπει να εξισωθεί με το μακροπρόθεσμο ρυθμό χωρίς κίνδυνο, τότε η μερισματική 

απόδοση των μετοχών γίνεται μέτρο για το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχικού κεφαλαίου: 

Value of equity =
Expected Dividends Next Period

(Required Return on Equity Expected Growth rate)
 

                                                      
25 Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset, Aswath Damodaran., 
3d edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 
26 Principles of Corporate Finance, Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen, The McGraw-
Hill Companies, New York, USA 2011 
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Dividends

Value of Equity
=  Required Return on Equity –  Expected Growth rate  

 Dividend Yield = Required Return on Equity Riskfree rate  

Equity Risk Premium = Required Return on Equity Riskfree rate  

Η απλή αυτή εξίσωση ισχύει με τις προϋποθέσεις ότι αν οι εταιρείες δεν πληρώνουν ότι 

κανονικά θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά σε μερίσματα (παρακράτηση μετρητών) και 

εάν τα κέρδη αναμένονται να αυξηθούν με πολύ μεγάλο ρυθμό βραχυπρόθεσμα. 

Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή αυτού του μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπου 

εστιάζουμε στα κέρδη και όχι στα μερίσματα. Ωστόσο, για να γίνει αυτή η μετάβαση, πρέπει να 

δηλώσουμε τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης ως συνάρτηση του δείκτη αποδόσεων και της 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE): 

                                    Growth rate = (1
���������

��������
)(Return on equity) 

Growth rate = (1 Payout ratio) (ROE)  

 

Αντικαθιστώντας πίσω στο σταθερό μοντέλο ανάπτυξης, 

Value of Equity =
Expected Earnings Next Period(Payout ratio)

(Required Return on Equity (1 Payout ratio)(ROE))
 

 

Αν υποθέσουμε ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) ισούται με την απαιτούμενη 

απόδοση ιδίων κεφαλαίων (κόστος ιδίων κεφαλαίων), δηλ. Ότι η επιχείρηση δεν κερδίζει 

υπερβολικές αποδόσεις, η εξίσωση αυτή απλοποιείται ως εξής:  

Value of Equity =
Expected Earnings Next Period

(Required Return on Equity)
 

 

Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων μπορεί να γραφεί ως 

εξής: 

Required Return on Equity =
Expected Earnings Next Period

Value of Equity
 

 

Στην πραγματικότητα, το αντίστροφο της αναλογίας PE (που επίσης αναφέρεται ως 

απόδοση κερδών) καθίσταται η απαιτούμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων, εάν οι επιχειρήσεις 
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βρίσκονται σε σταθερή ανάπτυξη και δεν κερδίζουν υπερβολικές αποδόσεις. Η αφαίρεση του 

ποσοστού άνευ κινδύνου πρέπει να αποφέρει μια σιωπηρή πριμοδότηση27: 

Implied premium (EP approach) = Earnings Yield on index –  Riskfree rate 

Παρόλο που το CAPM χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου, 

τα στοιχεία δείχνουν ότι το μοντέλο είναι ελλιπές. Υποθέτοντας ότι οι μετοχές έχουν 

τιμολογηθεί ανταγωνιστικά, οι αποδόσεις τους θα πρέπει να αναμένονται μόνο για να 

αποζημιωθούν οι επενδυτές για το κόστος του κεφαλαίου τους. 

Επομένως, οι μακροπρόθεσμες μέσες αποδόσεις θα πρέπει να είναι κοντά στο κόστος 

κεφαλαίου και θα πρέπει (σύμφωνα με το CAPM) να διαφέρουν μεταξύ των μετοχών ανάλογα 

με τον συστηματικό τους κίνδυνο. Ωστόσο, παράγοντες πέρα από τους συστηματικούς 

κινδύνους φαίνεται ότι παίζουν κάποιο ρόλο στην εξήγηση της διακύμανσης των 

μακροπρόθεσμων μέσων αποδόσεων. Ο σημαντικότερος αυτός παράγοντας ονομάζεται ως "size 

effect": οι μικρότερες επιχειρήσεις (όπως κατηγοριοποιούνται βάση της κεφαλαιαγοράς) τείνουν 

να παράγουν υψηλότερες αποδόσεις στις επόμενες περιόδους. Μία εξήγηση θα μπορούσε να 

είναι ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις είτε είναι πιο ριψοκίνδυνες από ό, τι υποδεικνύεται από το 

CAPM, είτε είναι υποτιμημένες στο σημείο που της κατηγοριοποιεί η κεφαλαιοποίηση της 

αγοράς ή συντρέχει συνδυασμός και των δύο παραγόντων. 28 

 

 

2.12 Το Κόστος Δανεισμού 

 

Το κόστος δανεισμού μετρά το τρέχον κόστος των δανειακών κεφαλαίων για τα σχέδια 

χρηματοδότησης, πιο συγκεκριμένα ποιο θα είναι το επιτόκιο που θα δανειστεί η επιχείρηση για 

τις επενδύσεις της. Για να υπολογίσουμε το wacc, χρησιμοποιούμε το κόστος δανεισμού μετά 

φόρων, δηλαδή cost of dept(1 - Tax rate) καθώς δίνει την απαιτούμενη επιστροφή του χρέους 

                                                      
27 Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications, Aswath Damodaran -The 
2017 Edition, Stern School of Business 
28 Business Analysis & Valuation-Using Financial Statements  3rd edition, Palepu K., Healy P., Bernanrd 
V.  2004 
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μετά τη φορολογία και οι ελεύθερες ταμειακές ροές προεξοφλούνται απαλλαγμένες από τους 

φόρους.. Σε γενικές γραμμές, καθορίζεται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

 Το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων 

Καθώς αυξάνονται τα επιτόκια της αγοράς, το κόστος του χρέους για όλες τις μετοχές θα 

αυξηθεί επίσης. 

 Ο κίνδυνος αθέτησης της εταιρείας 

Καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος αθέτησης του κινδύνου, οι δανειστές θα χρεώσουν υψηλότερα 

επιτόκια (ένα associated default spread) για να αντισταθμίσουν τον πρόσθετο κίνδυνο. 

 Το φορολογικό πλεονέκτημα που συνδέεται με το χρέος 

Επειδή οι τόκοι εκπίπτουν από το φόρο, το κόστος μετά από φόρους του χρέους είναι 

συνάρτηση του φορολογικού συντελεστή. Το φορολογικό πλεονέκτημα που απορρέει από την 

πληρωμή τόκων καθιστά το κόστος μετά από φόρους του χρέους χαμηλότερο από το κόστος προ 

φόρων. Επιπλέον, αυτό το πλεονέκτημα αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο φορολογικός 

συντελεστής. 

Το κόστος δανεισμού υπολογίζεται με τους παρακάτω δύο τρόπους29: 

���� �� ���� =
����������������ό �ό����

(�������ό����� + �������ό����� �������ά ���ά����)
 

                                                                           Ή 

        Cost of debt = Riskless Rate + Country Default Spread + CompanyDefault Spread   

 

Country Default Spread είναι η διακύμανση των αποδόσεων των ομολόγων που 

εκδίδονται σε μία χώρα. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, όπως οι  Fitch Ratings, Standard & 

Poor’s, Moody’s, είναι υπεύθυνοι για το επίπεδο της τιμής αυτού του μεγέθους καθώς και για 

την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. 

Country Company Default Spread είναι η διακύμανση των αποδόσεων των ομολόγων 

που εκδίδει μια εταιρεία και διαπραγματεύονται στην αγορά. Η πιστοληπτική ικανότητα της 

χώρας καθορίζει την τιμή αυτών. 

                                                      
29 Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset, Aswath Damodaran., 
3d edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2012 
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Risk Free Rate είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, το οποίο δεν περιέχει κίνδυνο και 

αποτελεί την απόδοση-ανταμοιβή του επενδύτη για την επένδυση που αφορά σε αυτό το 

επιτόκιο. Συνήθως ως μηδενικό επιτόκιο θεωρείται η απόδοση που προσφέρουν τα ομόλογα της 

χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 

 

2.13 Μοντέλα προεξόφλησης Ελευθέρων Ταμειακών Ροών ενός σταδίου 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων, το Gordon Growth μοντέλο υποθέτει ότι οι 

προβλεπόμενες ελεύθερες ταμειακές ροές αυξάνονται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης g. Συνεπώς, 

εάν αυξάνονται με σταθερό ρυθμό, τότε προκύπτουν τα μοντέλα FCFF και FCFE ενός σταδίου 

(σταθερής ανάπτυξης). 

 

2.13.1 Μοντέλο αποτίμησης σταθερής ανάπτυξης FCFF 

Θεωρείται ότι το FCFF μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό g, έτσι ώστε το FCFF σε οποιαδήποτε 

περίοδο να είναι ίσο με το FCFF της προηγούμενης περιόδου πολλαπλασιασμένο με (1 + g): 

FCFF� = FCFF��� (1 + g) 

Οπότε αν το FCFF μεγαλώνει με σταθερό ρυθμό, 

Firm Value =
FCFF�

WACC g
=

FCFF�(1 + g)

WACC g
 

Η αφαίρεση της αγοραίας αξίας του χρέους από την αξία της επιχείρησης δίνει την αξία των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Equity Value = Firm Value Market Value of Debt 

 

2.13.2 Μοντέλο αποτίμησης FCFE σταθερής ανάπτυξης 

Όπως και προηγουμένως στο FCFF,έτσι και στο FCFE θα ακολουθηθεί ο ίδιος τρόπος 

αντιμετώπισης. Το μοντέλο αποτίμησης FCFE σταθερής ανάπτυξης υποθέτει ότι το FCFE 

αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης g. Το FCFE σε οποιαδήποτε περίοδο ισούται με το 

FCFE κατά την προηγούμενη περίοδο πολλαπλασιασμένο επί (1 + g): 
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FCFE� = FCFE��� (1 + g) 

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων, αν η FCFE αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, είναι: 

Equity Value =
FCFE�

r� g
=

FCFE�(1 + g)

r� g
 

Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι r�, το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.  

 

 

2.14 Μοντέλα προεξόφλησης Ελευθέρων Ταμειακών Ροών δύο σταδίων 

 

Στα μοντέλα FCFF και FCFE δύο σταδίων, υπάρχουν δύο εκδόσεις των μοντέλων αυτών των 

δύο σταδίων, οι οποίοι διακρίνονται από το ρυθμό ανάπτυξης στο πρώτο στάδιο. Στη πρώτη 

εκδοχή ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός στο πρώτο στάδιο πριν από την πτώση στο 

μακροπρόθεσμο σταθερό ποσοστό στο δεύτερο στάδιο . Στην άλλη εκδοχή, οι ρυθμοί ανάπτυξης 

μειώνονται στο πρώτο στάδιο, φθάνοντας στο βιώσιμο ποσοστό στην αρχή του δευτέρου 

σταδίου.  Ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο στάδιο είναι ένας μακροπρόθεσμος ρυθμός βιώσιμης 

ανάπτυξης. Για μια φθίνουσα βιομηχανία, ο ρυθμός ανάπτυξης του δευτέρου σταδίου θα 

μπορούσε να είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Για μια βιομηχανία 

που θα αναπτυχθεί στο μέλλον σε σχέση με τη συνολική οικονομία, ο ρυθμός ανάπτυξης του 

δεύτερου σταδίου θα μπορούσε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης του 

ΑΕΠ. 

Οι ρυθμοί ανάπτυξης για το FCFF ή FCFE μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές 

μεταβλητές, όπως ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος (π.χ. το καθαρό εισόδημα) ή ο ρυθμός 

αύξησης των πωλήσεων. Αν ο ρυθμός αύξησης ήταν για καθαρά έσοδα, οι μεταβολές στο FCFF 

ή στο FCFE θα εξαρτηθούν επίσης από τις επενδύσεις σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και 

τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων. Όταν ο ρυθμός αύξησης των εσόδων μειώνεται, 

όπως μεταξύ του πρώτου σταδίου και του δευτέρου σταδίου, οι επενδύσεις σε λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία πιθανότατα θα μειωθούν ταυτόχρονα. Εάν ο ρυθμός αύξησης είναι για τις 

πωλήσεις, οι μεταβολές στα καθαρά περιθώρια κέρδους καθώς και οι επενδύσεις σε λειτουργικά 

περιουσιακά στοιχεία και τις πολιτικές χρηματοδότησης θα καθορίσουν το FCFF και το FCFE. 

Μια γενική έκφραση για το μοντέλο αποτίμησης FCFF δύο σταδίων είναι: 
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Firm Value = �
FCFF�

(1 + WACC)�

�

���

+
FCFF���

(WACC g)

1

(1 + WACC)�
 

 

Το άθροισμα δίνει την παρούσα αξία των πρώτων ετών n για το FCFF. Η τελική τιμή-

υπολειμματική αξία του FCFF από το έτος n+1 μέχρι το διηνεκές είναι 
�������

(������)
 και η οποία 

είναι προεξοφλημένη με το WACC για τις περιόδους n για να αποκτήσει την παρούσα αξία του 

στο χρόνο μηδέν-σήμερα. Η αφαίρεση της αξίας του ανεξόφλητου χρέους δίνει την αξία των 

ιδίων κεφαλαίων. Στη συνέχεια, η αξία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική αξία 

των μετοχών με τον αριθμό των μετοχών. 

Η γενική έκφραση για το μοντέλο αποτίμησης FCFE δύο σταδίων είναι: 

Equity Value = �
FCFE�

(1 + r)�

�

���

+
FCFE���

r g

1

(1 + r)� 
 

 

Το άθροισμα είναι η παρούσα αξία των πρώτων ετών n FCFE και η τελική τιμή-υπολειμματική 

αξία του FCFΕ από το έτος n+1 μέχρι το διηνεκές είναι 
�������

���
 και προεξοφλείται με το 

απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων για n έτη, ώστε να υπολογιστεί η 

παρούσα αξία στο χρόνο μηδέν-σήμερα. Η αξία ανά μετοχή προκύπτει διαιρώντας τη συνολική 

αξία των μετοχών με τον αριθμό των μετοχών.30 

 

 

2.15 Ρυθμός Ανάπτυξης g και Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) 

 

2.15.1 Ρυθμός Ανάπτυξης 

Για την εφαρμογή του υποδείγματος προεξόφλησης δύο σταδίων ανάπτυξης θα πρέπει να 

αναλύσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης g και την υπολειμματική αξία(Terminal Value). Για να 

                                                      
30 Equit Asset Valuation, John D.Stowe, Thomas R.Robinson, Jerald E.Pint, Εκδοτικός Οίκος: John Wiley 
& Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, U.S.A. 2002 
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εκτιμήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ του δείκτη 

απόδοσης κεφαλαίου και το ποσοστό επανεπένδυσης σε σταθερή ανάπτυξη: 

Stable Growth Rate���� = Reinvestment Rate ROC 

ROC: Return of Capital: η τρέχουσα απόδοση κεφαλαίου 

Reinvestment Rate: το ποσοστό επανεπένδυσης 

Εάν μια επιχείρηση αναμένεται να διατηρήσει την τρέχουσα απόδοση κεφαλαίου, οι 

μεταβλητές που καθορίζουν τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης είναι απλές. Η αναμενόμενη 

αύξηση του λειτουργικού εισοδήματος είναι το προϊόν του επιτοκίου επανεπένδυσης της 

επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό του λειτουργικού εισοδήματος μετά φόρων που επενδύεται σε 

καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες και στο κεφάλαιο κίνησης, καθώς και η ποιότητα αυτών των 

επανεπενδύσεων, που μετριέται ως απόδοση μετά από φόρους επί του επενδεδυμένου 

κεφαλαίου. Συνεπώς, το Reinvestment Rate  υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο: 

Reinvestment rate =
Capital expenditure  Depreciation +  ΔNoncash WC 

EBIT (1  Tax rate) 
  

Return on capital =
EBIT(1  �) 

(BV of equity +  BV of debt –  Cash) 
 

Και τα δύο μέτρα θα πρέπει να είναι προσανατολισμένα προς το μέλλον και η απόδοση 

κεφαλαίου θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη απόδοση του κεφαλαίου στις 

μελλοντικές επενδύσεις. Η απόδοση του κεφαλαίου συχνά βασίζεται στην απόδοση του 

κεφαλαίου της επιχείρησης σε υφιστάμενες επενδύσεις, όπου η λογιστική αξία του κεφαλαίου 

θεωρείται ότι μετρά το κεφάλαιο που επενδύεται σε αυτές τις επενδύσεις. Υποθετικά, θεωρούμε 

ότι η τρέχουσα λογιστική απόδοση του κεφαλαίου είναι ένα καλό μέτρο των πραγματικών 

αποδόσεων των υφιστάμενων επενδύσεων και ότι αυτή η απόδοση είναι καλός δείκτης για τις 

αποδόσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον31.      

 

2.15.2 Υπολειμματική Αξία (Terminal Value) 

Η υπολειμματική αξία είναι η αξία της επιχείρησης στο τέλος του πρώτου σταδίου της 

πρόβλεψης των ταμειακών ροών, εκφράζοντας το ύψος του κεφαλαίου το οποίο είναι 

διατεθειμένος ένας επενδύτης να επενδύσει σε μια επιχείρηση, προκειμένου να απολαμβάνει το 

σύνολο των μελλοντικών ταμειακών ροών στο διηνεκές. Επειδή το χρονικό διάστημα για το 

                                                      
31 Applied Corporate Finance, Aswath Damodaran, 2011 John Wiley & Sons, Inc., 4th edition 
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οποίο γίνονται προβλέψεις ταμειακών ροών(με μικρό κίνδυνο σφάλματος) είναι σχετικό μικρό η 

υπολειμματική αξία αποτελεί μεγάλο ποσοστό(30%-130%)της συνολικής αξίας της επιχείρησης, 

όταν αυτή υπολογίζεται με βάση την προεξόφληση των ταμειακών ροών. Η σημασία (ως 

ποσοστό της συνολικής αξίας της επιχείρησης) της υπολειμματικής αξίας εξαρτάται από τον 

κλάδο, το παραγόμενο προϊόν, το στάδιο του οικονομικού κύκλου που διανύει η οικονομία, τον 

κύκλο ζωής των προϊόντων κ.λ.π. Η υπολειμματική αξία έχει μεγάλη αξία στην περίπτωση που ο 

χρόνος εκτίμησης της εταιρείας είναι μικρός, ενώ η αξία φθίνει όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό 

διάστημα εκτίμησης.  

Με την υιοθέτηση του τύπου της σταθερής ανάπτυξης για την υπολειμματική αξία της 

επιχείρησης γίνονται οι υποθέσεις ότι: 

 Η ανάπτυξη των ταμειακών ροών θα ακολουθήσει μία σταθερή ανάπτυξη στο μέλλον, 

δηλαδή γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει μία σταθερότητα ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της, του κύκλου εργασιών της και των κερδών της. 

 Η επιχείρηση έχει σταθερά περιθώρια κέρδους και διατηρεί ένα σταθερό ρυθμό 

απόδοσης κεφαλαίων.(λειτουργικές δραστηριότητες) 

 Τα έσοδα της επιχείρησης αυξάνονται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό και η επιχείρηση 

επενδύει το ίδιο ποσοστό ταμειακών ροών κάθε έτος(επενδυτικές δραστηριότητες 

 Η επιχείρηση κερδίζει ένα συγκεκριμένο και σταθερό ποσοστό από τις τοποθετήσεις των 

διαθεσίμων της(χρηματοοικονομικές δραστηριότητες) 

 Το απαιτούμενο επιτόκιο παραμένει σταθερής απόδοσης(προσδοκίες) στο διηνεκές. 

 Το τελευταίο έτος μπορεί να χαρακτηριστεί και το αντιπροσωπευτικό έτος για τα 

επόμενα έτη 

Η υπολειμματική αξία υπολογίζεται ως εξής: 

Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
FCFF��� (1 + g)

WACC g
 

Όπου FCFFn-1 ,η FCFF του τελευταίου έτους του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και g ένας ρυθμός 

ανάπτυξης που ισχύει στο διηνεκές.32 

 

 

                                                      
32 Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Θεμιστοκλής Γ.Λαζαρίδης, Εκδοτικός Οίκος: Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 
Θεσσαλονίκη 2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Παρουσίαση των Ομίλων Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E. 

 

3.1 Ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. 

Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. είναι μία διεθνής εταιρεία παραγωγής φυσικών καλλυντικών με 

γνώμονα τη χρησιμοποίηση βοτάνων και φυσικών συστατικών υψηλής ποιότητας, φόρμουλες 

φιλικές προς το δέρμα και το περιβάλλον με κλινικά ελεγμένη αποτελεσματικότητα. Αποτελεί 

έναν όμιλο, ο οποίος παράγει φυσικά καλλυντικά για το σώμα, το πρόσωπο, τα μαλλιά καθώς 

και φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες, άντρες και 

παιδιά. Δραστηριοποιείται είκοσι χρόνια στον κλάδο καλλυντικών βασιζόμενη στη καινοτομία, 

στις επιτυχίες και την διεθνή αναγνώριση - αποδοχή, παραμένοντας πιστή στις δεσμεύσεις της, 

ενισχύοντας σταθερά οικονομικά μεγέθη και χτίζοντας μια παγκόσμια επωνυμία στον χώρο της 

κοσμετολογίας.  

Το πρώτο προϊόν ήταν ένα αρωματικό σιρόπι για τον λαιμό με μέλι και γλυκάνισο, 

εμπνευσμένο από το θερμαντικό ρακόμελο που έφτιαχνε ο παππούς του ιδρυτή της εταιρείας 

Γεώργιου Κορρέ στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νάξο. Πρώτο καλλυντικό ήταν η πρώτη φυσική 

κρέμα εικοσιτετράωρης ενυδάτωσης Άγριο Τριαντάφυλλο, η οποία παραμένει best-seller σε 

όλες τις αγορές. 

Η εταιρεία Κορρές Α.Ε. έχει σήμερα παρουσία σε τριάντα(30) χώρες, με περισσότερα 

από έντεκα χιλιάδες(11.000) σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων άνω των εξίμιση 

χιλιάδων(6.500) φαρμακείων στην Ελλάδα, όπου διατίθενται περισσότερα από τετρακόσια(400) 

προϊόντα της. Διαθέτει δεκαοχτώ (18) καταστήματα σε πόλεις μεταξύ αυτών βρίσκονται η 

Αθήνα, η Νέα Υόρκη, η Πράγα, το Παρίσι, η Μαδρίτη, το Ντουμπάι, το Ελσίνκι και η 

Βαρκελώνη.33 Καίριο και δεσμευτικό χαρακτήρα αποτελεί η επένδυση στην Έρευνα και στην 

                                                      
33 http://ir.korres.com/korres/app/el/article.globallocations 
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Ανάπτυξη για την εταιρεία, αντιστοιχώντας σταθερά σε περίπου 6% του ετήσιου 

προϋπολογισμού. Ήδη, στα είκοσι(20) χρόνια πορείας της, η εταιρεία έχει παρουσιάσει 

παγκόσμιες καινοτομίες που καθοδήγησαν τις εξελίξεις στον τομέα των φυσικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Κορρές Α.Ε. εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία φυσικών καλλυντικών 

στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.34 

 

3.1.1 Φιλοσοφία εταιρείας και τομείς δραστηριοποίησης    

Η φιλοσοφία της εταιρείας Κορρές Α.Ε. είναι η απλή χρήση βοτάνων και φυσικών-βιολογικών 

συστατικών υψηλής ποιότητας, φόρμουλες φιλικές προς το δέρμα και το περιβάλλον με κλινικά 

ελεγμένη αποτελεσματικότητα, σε προσιτή τιμή προσφέροντας τη δυνατότητα καθημερινής 

χρήσης και με τη χαρακτηριστική αισθητική που εμπνέει και «μας κάνει χαρούμενους».      

Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχουν καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα 

βασισμένα σε δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης, να προάγουν την έρευνα στα φυσικά 

συστατικά σε συνδυασμό με τη βιοχημεία του δέρματος και να αναδεικνύουν τα πολύτιμα 

ελληνικά βότανα μέσα από συνεργασίες με τοπικούς καλλιεργητές και την παραγωγή δικών τους 

φυτικών εκχυλισμάτων υψηλής βιολογικής αξίας. 35Ο Όμιλος δίνοντας έμφαση στην πρωτογενή 

έρευνα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών με διεθνή ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά ιδρύματα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ιδιαίτερης 

σημασίας για τη βιομηχανία φυσικών καλλυντικών. Στόχος είναι να αντιπαραβάλλει την 

αποτελεσματική φυσική εναλλακτική σε ευρέως χρησιμοποιούμενα συνθετικά συστατικά, για 

την ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων, σύμφωνων με τις αρχές αειφορίας.  

Επιπλέον, τα ελληνικά βότανα αποτελούν βασικό κεφάλαιο για την Κορρές Α.Ε.. Η 

επιστημονική μελέτη των ιδιοτήτων τους, το δίκτυο ηθικών συνεργασιών στις βιολογικές 

καλλιέργειες, αλλά και η δημιουργία μίας πρότυπης Μονάδας Εκχυλίσεως του φυτικού υλικού 

που προέρχεται από τις συγκεκριμένες συνεργασίες, εκφράζουν αυτή την προσπάθεια. Η 

                                                      
34 http://www.liberal.gr/arthro/38343/oikonomia/epicheiriseis/isoneikosarisesin-i-korres-i-proti-elliniki-startup.html 
35 http://ir.korres.com/korres/app/el/omilos 
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εταιρεία έχει επιλέξει συνειδητά να αναπτύξει δίκτυο συνεργασιών με τους παραγωγούς και τις 

τοπικές κοινωνίες, βάσει των αρχών συμβολαιακής γεωργίας.36 Παρακάτω παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι κατηγορίες των προϊόντων, τα οποία παράγονται και πωλούνται από την εταιρεία, 

ως ακολούθως: 

 Προϊόντα προσώπου. Περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 

περιποίηση και τον καθαρισμό του προσώπου όπως ενυδατικές κρέμες, μάσκες 

προσώπου, κρέμες ματιών, προϊόντα μακιγιάζ κ.λ.π.  

 Προϊόντα μαλλιών. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται βαφές μαλλιών και προϊόντα για 

την περιποίηση των μαλλιών όπως σαμπουάν, κρέμες. 

 Προϊόντα σώματος. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται προϊόντα για την περιποίηση του 

σώματος όπως αφρόλουτρα και γαλακτώματα, σαπούνια χεριών, σφουγγάρια και 

αντηλιακά. 

 Φαρμακευτικά-Παραφαρμακευτικά σκευάσματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 

προϊόντα κατά της κυτταρίτιδας, αντιφθειρικά προϊόντα, εντομοαπωθητικά, σιρόπια για 

τον βήχα, καραμέλες και ομοιοπαθητικά φάρμακα. 

 Προϊόντα για τα παιδιά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως 

παιδικό αφρόλουτρο, ενυδατικό γαλάκτωμα κ.λ.π. τα οποία είναι κατάλληλα για τα 

παιδιά. 

 Προϊόντα σχεδιασμένα για άντρες, τα οποία περιλαμβάνουν  ειδικά σκευάσματα για το 

ξύρισμα, τα μαλλιά, την ενυδάτωση του προσώπου, αντηλιακά αλλά και αρώματα.  

 Λοιπά προϊόντα. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τα προϊόντα μαστίχας, 

δηλαδή η πλήρης σειρά προϊόντων τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα προϊόντα που αφορούν την υγιεινή του στόματος, όπως 

οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα και λοιπά προϊόντα όπως αιθέρια έλαια, λάδια 

και προωθητικό υλικό. 

  

 

                                                      
36 Οικονομική έκθεση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. 2016 



 37 

3.1.2 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου Κορρές Α.Ε.37 

 

1996: Ιδρύεται η ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Στόχος της νεοσύστατης εταιρείας είναι η 

χρήση βοτάνων και φυσικών/βιολογικών συστατικών υψηλής ποιότητας, φόρμουλες φιλικές 

προς το δέρμα και το περιβάλλον με κλινικά ελεγμένη αποτελεσματικότητα και προσιτή τιμή.  

1999: Η πρώτη εξαγωγή ξεκινάει από ένα φαρμακείο της Κρήτης. Εκεί ανακαλύπτει ένας 

Αμερικανός τα προϊόντα κατά τη διάρκεια των διακοπών του και ζητάει να τα «ταξιδέψει» εκτός 

συνόρων. 

2000: Η buyer του καταστήματος Harvey Nichols στο Λονδίνο βλέπει τα προϊόντα Κορρές στη 

Νέα Υόρκη και τα ζητά για ένα νεοϊδρυθέν τμήμα με την ονομασία Beyond Beauty που 

συγκεντρώνει niche brands απ’ όλο τον κόσμο. Η κίνηση αυτή αποτελεί το ξεκίνημα για 

συνεργασία με τα καλύτερα καταστήματα σε Αγγλία και Γαλλία [Selfridges, Harrods, Liberty’s, 

Bon Marche, Galleries Lafayette]. Σαφώς, δεν είναι μια κίνηση προσχεδιασμένη, αλλά 

καταλήγει σε ένα φαινόμενο ντόμινο, όπου η μια χώρα «φέρνει» την άλλη. 

2003: Λανσάρεται το Γιαούρτι Cooling Gel, η δεύτερη παγκόσμια καινοτομία της Κορρές, 

εμπνευσμένη από το παραδοσιακό «φάρμακο» της γιαγιάς, γιαούρτι στην πλάτη για το έγκαυμα 

από τον ήλιο, στην οποία περιλαμβάνεται βρώσιμο γιαούρτι. Αποτέλεσμα τριετούς ανάπτυξης, 

το Cooling Gel αποτελεί ένα από τα κλασσικά best-sellers του φαρμακείου, με πωλήσεις που 

ξεπερνούν τα 1,000 τεμάχια για κάθε ημέρα του καλοκαιριού. Την ίδια χρονιά ξεκινάει και η 

συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Η πρώτη από μια σειρά συνεργασιών με 

τοπικούς καλλιεργητές, με σκοπό την ανάδειξη των πολύτιμων ελληνικών βοτάνων. Ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας απονέμει στον Γιώργο Κορρέ, ιδρυτή της εταιρείας και εμπνευστή της, το 

Βραβείο Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

2004: Ανοίγουν δύο νέα καταστήματα στη Βαρκελώνη και πραγματοποιείται το μεγάλο άνοιγμα 

στην Αμερική, μέσω του δικτύου Sephora. Μια μικρή ελληνική εταιρεία φαίνεται να κερδίζει 

σταδιακά το κοινό μιας κορεσμένης και απαιτητικής αγοράς. Παράλληλα, ακολουθώντας τη 

βραβευμένη με ΝΟΜΠΕΛ Χημείας ανακάλυψη του πρωτεασώματος [ubiquitin-mediated 

protein degradation], το Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Κορρές σε συνεργασία με το  

 

 

                                                      
37 http://gr.korres.com/el/heritage/timeline 
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Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκινάει πρωτογενή έρευνα στον τομέα 

Πρωτεάσωμα και Ανθρώπινη Γήρανση, μελετώντας την ενδυνάμωση του πρωτεασώματος με 

φυσικά αντιοξειδωτικά 

2006: Τα ελληνικά βότανα, μέσω της εταιρείας Κορρές, ξεκινούν το επόμενο μεγάλο τους ταξίδι 

στην Ασία, με πρώτους σταθμούς την Ιαπωνία και την Κίνα. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, η 

ομάδα της εταιρείας δουλεύει εντατικά σε μία νέα σειρά προϊόντων, Κορρές Nutraceuticals, 

ανάμεσα στα οποία και η γνωστή μαρμελάδα με σύκα, δαμάσκηνα και μέλι δια χειρός 

Παρλιάρου, η οποία βραβεύεται από το περιοδικό Gourmet της Ελευθεροτυπίας. Την ίδια χρονιά 

λανσάρεται η σειρά μακιγιάζ Κορρές Χρώμα, βασισμένη στη φιλοσοφία περιποίησης του 

προσώπου με φυσικά δραστικά, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία καταχωρείται στη λίστα των 500 

ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Ευρώπη [247η θέση] 

2007: Το ταξίδι των ελληνικών βοτάνων συνεχίζεται με το άνοιγμα καταστημάτων σε Νέα 

Υόρκη, Παρίσι, Σανγκάη, Μαδρίτη, Βιέννη, Γενεύη, ενώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης απονέμει τιμητική διάκριση στον Γιώργο Κορρέ για τη συμβολή του στην 

ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς η εταιρεία εισάγεται 

στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ το Νοέμβριο πραγματοποιείται το πρώτο διεθνές συνέδριο 

φυσικών καλλυντικών στο Παρίσι [Natural Beauty Summit / Cosmetics & Sustainability]. Ο 

Γιώργος Κορρές, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση των διοργανωτών, ανοίγει τη μία από τις 

τρεις μέρες του συνεδρίου. 

2008: Η Κορρές λαμβάνει το πρώτο Βραβείο Καινοτομίας – World’s Most Innovative Brand – 

στα βραβεία ICN [International Cosmetic News] και ΗΒΑ Global Expo. Πρώτο βραβείο και για 

το flagship κατάστημα Κορρές στο Σόχο της Νέας Υόρκης [Retail Renovation Competition 

2008]. Η εταιρεία παρουσιάζει τον πίνακα Formula Facts στη συσκευασία των προϊόντων της, 

επικοινωνώντας με ειλικρίνεια και διαφάνεια το ποσοστό φυσικότητας κάθε φόρμουλας, καθώς 

επίσης και τα συστατικά που επιλέγονται/αποφεύγονται με τρόπο κατανοητό από όλους. Η 

Sephora Αμερικής χρησιμοποιεί τον πίνακα Κορρές για την αξιολόγηση όλων των εταιρειών 

φυσικών καλλυντικών που εκπροσωπεί. Το Δεκέμβριο, λανσάρεται το πρώτο άρωμα Κορρές.  

2010: Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας, η ερευνητική πρόταση της Κορρές επιτυγχάνει 

τον υψηλότερο βαθμό πανευρωπαϊκά και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιστημονική  
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Επιτροπή η τετραετής μελέτη αντιγηραντικής και αντηλιακής δράσης 3,600 φυσικών δραστικών. 

Η τετραετής μελέτη υλοποιείται σε συνεργασία με 8 πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα  

του εξωτερικού [From Biodiversity to Chemodiversity: Novel Plant Produced Compounds with 

Agrochemical and Cosmetic Ιnterest, AGROCOS]. 

2012: Λανσάρεται η σειρά Μαύρη Πεύκη, που επιβεβαιώνει την πρωτοπορία της προσέγγισης 

Κορρές στην αντιγήρανση, συνδυάζοντας μια παγκόσμια καινοτομία με νέα έρευνα για 

αποτελεσματική σύσφιγξη προσώπου με φυσικά συστατικά. Ο συνδυασμός αυτός την οδηγεί 

στην πρώτη θέση του πορτφόλιο Κορρές στα φαρμακεία λίγους μόλις μήνες μετά την 

κυκλοφορία της. 

2014: Η Κορρές αναπτύσσει μια σειρά περιποίησης σώματος βασισμένη στο Ασύρτικο 

Σαντορίνης, γηγενής λευκή ποικιλία σταφυλιού που συναντάται σε άνυδρα ηφαιστειακά εδάφη. 

Αυτό το μοναδικό συστατικό καλλιεργείται και συλλέγεται από την Ένωση Συνεταιρισμών 

Θηραϊκών Προϊόντων/ Santowines, μία από τις πολλές συνεργασίες της Κορρές στο πλαίσιο 

στήριξης της τοπικής οικονομίας και ανάδειξης του πλούτου της ελληνικής φύσης. 

2016: H νέα αντιρυτιδική και συσφιγκτική σειρά Καστανιά Αρκαδική σηματοδοτεί την 4η 

παγκόσμια καινοτομία της μάρκας. Με αφετηρία τη μεγαλύτερη πρωτογενή έρευνα στα φυσικά 

συστατικά του πλανήτη, AGROCOS (2010 – 2014), και την εγχώρια Καστανιά Αρκαδική 

(αναδείχθηκε στα κορυφαία αντιοξειδωτικά φυτά παγκοσμίως), η συγκεκριμένη σειρά 

ενσωματώνει το καινοτόμο μόριο Active HALupeol, εισάγοντας για πρώτη φορά στην 

καλλυντική φροντίδα την προληπτική και επανορθωτική, εις βάθος, δράση της καθαρής 

λουπεόλης κατά των ρυτίδων. Επίσης, το Άγριο Τριαντάφυλλο γιορτάζει 20 χρόνια με μια 

αναδρομή στην αρχή της ιστορίας του και μια συλλεκτική εξελιγμένη έκδοση του πρώτου 

εκείνου ελιξιρίου ομορφιάς, το Λάδι Προσώπου Άγριο Τριαντάφυλλο για λάμψη και βαθιά 

ενυδάτωση. 
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3.1.3 Διοικητικό Συμβούλιο38 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κορρές Α.Ε. αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά, 

και από τέσσερα (4) μη εκτελεστικά εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 

μέλη. Η θητεία τους είναι τετραετής (4ετής), λήγουσα στις 28/05/2018(ημερομηνία ανάθεσης 

καθηκόντων (29/05/2014). Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη: 

 

Πίνακας 1: Διάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου της Κορρές Α.Ε. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Γεώργιος Κορρές του Νικολάου Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος 

Δημήτριος Βιδάκης του Ιωσήφ Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Χάρης Σταυρινουδάκης του Αλεξάνδρου Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Τενεδιώτης του Βασιλείου Γραμματέας ΔΣ & Νομικός Σύμβουλος 
,Εκτελεστικό Μέλος 

Πέτρος Κατσούλας του Σπυρίδωνα Μη Εκτελεστικό Δ.Σ. 

Χρήστος Γκλαβάνης του Μιχαήλ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Δ.Σ 

Ιωάννης Νικολακόπουλος του Θεοδώρου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Δ.Σ 

Περικλής Μαζαράκης του Μιχαήλ Γεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Δ.Σ 

 

 

3.1.4 Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου39 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2016, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ € 5.298.735 

διαιρούμενο σε 13.586.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,39 έκαστη 

Με βάση το μετοχολόγιο της 31 Δεκεμβρίου 2016, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η 

ακόλουθη: 

 

                                                      
38 http://ir.korres.com/korres/app/el/article.boardofdirectors 
39  Οικονομική Έκθεση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. για το έτος 2016 
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Πίνακας 2: Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Κορρές Α.Ε. 

Μέτοχος Αριθμός 

Μετοχών 

Αριθμός Μετοχών 

επί τοις % 

Αρ. 

δικαιωμάτων 

ψήφου άμεσα 

Αρ. δικαιωμάτων 

ψήφου (έμμεσα) 

Αρ. δικαιωμάτων 

ψήφου(μέσω 

πληρεξουσίων) 

% 

Κορρές Γεώργιος 

του Νικολάου  

4.138.082  30,5%  4.138.082  0  1.654.730  42,6% 

Arneta Ltd  1.800.000  13,2%  1.800.000  0  0  13,2% 

Damma Holdings 

S.A.  

695.229  5,1%  695.229  0  0  5,1% 

Περικλής 

Σταματιάδης του 

Πολυχρόνη  

569.008  4,2%  569.008  320.956  0  6,6% 

Μέτοχοι < του 5%  6.384.181  47,0%  4.408.495  0  0  32,4% 

Σύνολο  13.586.500  100%  11.610.814  320.956  1.654.730  100,0

0% 

 

Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τον κ. Σταματιάδη μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας 

AGGINA INVESTMENT Ltd παρουσιάζονται στη στήλη «αρ. δικαιωμάτων ψήφου (έμμεσα)» 

και υπολογίζονται σε 320.956. Οι αριθμοί που τίθενται στη στήλη «αρ. δικαιωμάτων (μέσω 

πληρεξουσίων) απεικονίζουν τα δικαιώματα ψήφου που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ότι 

θα ασκούνται μέσω πληρεξουσίων. 

 

3.1.5 Συμμετοχές του Ομίλου Κορρές Α.Ε. 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετοχές της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, είτε αυτές 

είναι θυγατρικές της, είτε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτήν, καθώς και η μέθοδος 

ενοποίησης τους. 

Πίνακας 3:Δομή Ομίλου Κορρές Α.Ε. και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 201640 

        Επωνυμία   Έδρα Λειτουργική 

Δραστηριότητα 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Είδος 

συμμετοχής 

Μέθοδος 

ενοποίησης 

                                                      
40 Οικονομική Έκθεση του Κορρές Α.Ε. του 2016 
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Κίνγκς εντ Κουήνς 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε  

Ελλάδα  Εμπορία καλλυντικών  100,00%  Άμεση Ολική  

Κορρές 

Ομοιοπαθητικά 

Α.Ε.  

Ελλάδα  Εμπορία 

ομοιοπαθητικών 

προϊόντων  

100,00%  Άμεση Ολική  

Φύτο Τουέλβ Α.Ε.Ε.  Ελλάδα  Εμπορία και διανομή 

φυτικών 

εκχυλισμάτων  

24,00%  Άμεση Καθαρή Θέση  

Korres D-A-CH  Γερμανία Εμπορία καλλυντικών, 

φαρμακευτικών και 

ομοιοπαθητικών 

προϊόντων 

50,00%  Άμεση Ολική  

Φάρμακον Βορείου 

Ελλάδας A.E.Β.Ε.  

Ελλάδα Εμπορία καλλυντικών, 

φαρμακευτικών και 

ομοιοπαθητικών 

προϊόντων 

100,00%  Άμεση Ολική  

Προϊόντα Κρόκου 

Κοζάνης ΑΕΒΕ  

Ελλάδα  Παραγωγή και εμπορία 

προϊόντων με χρήση 

κρόκου  

45,00%  Άμεση Καθαρή Θέση  

Aλυσός A.E.  Ελλάδα  Έρευνες και εφαρμογές 

μοριακής βιολογίας  

35,00%  Άμεση Καθαρή Θέση  

Korres Retail UK 

Limited 

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

Εμπορία καλλυντικών 

προϊόντων  

50,00%  Άμεση Καθαρή 

Θέση  

Korres USA Ltd ΗΠΑ  Εμπορία καλλυντικών 

προϊόντων  

100,00%  Άμεση Ολική  

Korres International 

Plc  

Ηνωμένο 

Βασίλειο  

Εμπορία καλλυντικών 

προϊόντων  

100,00%  Άμεση Ολική  

The Backyard Lab 

Limited  

Κύπρος  Επενδυτική Σχεδίασης 

– Παροχή Υπηρεσιών  

100,00%  Άμεση Ολική  

Backyard Design ΙΚΕ  Ελλάδα  Παροχή Υπηρεσιών 

Σχεδίασης  

100,00%  Έμμεση Ολική  
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3.2 Ο Όμιλος Apivita Α.Ε.Β.Ε. 

 

Η Apivita Α.Ε.Β.Ε. είναι μια εταιρεία με ισχυρή φιλοσοφία, αξίες, κοινωνική υπευθυνότητα, 

παράδοση και καινοτομία. Έχει εξελιχθεί σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν από ανθρώπους, 

προϊόντα, σκοπούς, αξίες, όνειρα και νέα εγχειρήματα. Είναι τρόπος ζωής, ένας τρόπος ζωής 

που τον μοιράζεται με τους εργαζόμενούς της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με προμηθευτές, 

συνεργάτες μελισσοκόμους και καλλιεργητές, πανεπιστημιακούς δάσκαλους και ερευνητές, 

συνεργάτες φαρμακοποιούς και τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η Apivita Α.Ε.Β.Ε έχει αναπτύξει και εδραιώσει πάνω από τριακόσια φυσικά, 

αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, 

ενσωματώνοντας σε αυτά υψηλής βιολογικής αξίας μελισσοκομικά προϊόντα, εκχυλίσματα από 

ελληνικά βότανα, αγνά αιθέρια έλαια και πολλές πράσινες καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες.41 

 Η σημαντικότερη απόδειξη της πράσινης φιλοσοφίας της είναι οι βιοκλιματικές 

εγκαταστάσεις της Apivita Α.Ε.Β.Ε στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Οι 

εγκαταστάσεις διαθέτουν σύστημα βιολογικού καθαρισμού για τη διαχείριση των όλων υγρών 

και στερεών αποβλήτων. Τμήμα της λειτουργίας του κτιρίου καλύπτεται από ένα πρωτοποριακό 

σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το 12 % της ενέργειας που χρησιμοποιείται 

προέρχεται από τα συστήματα γεωθερμίας και συλλογής ηλιακής ενέργειας. Στόχος είναι, το 

ποσοστό αυτό να ανέβει στο 25% και σταδιακά μέχρι το 2020, το υπόλοιπο 75 % να καλυφθεί 

από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  

Ο όμιλος Apivita Α.Ε.Β.Ε  δημιούργησε και συνεχίζει να φροντίζει τον Ιπποκράτειο 

Βοτανικό Κήπο στην Κω. Πρόκειται για μια έκταση πέντε στρεμμάτων δίπλα στον αρχαιολογικό 

χώρο του Ασκληπιείου, στο χώρο του Ιπποκράτειου Μελάθρου, στην τοποθεσία Πλατάνι στην 

Κω, εκεί όπου εδρεύει το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Η δημιουργία του κήπου περιλαμβάνει 

το φύτεμα των περίπου διακοσίων πενήντα καταγεγραμμένων φυτών που χρησιμοποιούσε ο 

Ιπποκράτης στη θεραπευτική του. Ταυτόχρονα, η δημιουργία της ΜΚΟ «Ιπποκράτης 2.500 

                                                      
41 https://www.apivita.com/hellas/our_history 
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χρόνια» εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του κήπου και προάγει την έρευνα, τη μελέτη και την 

προβολή του έργου του Ιπποκράτη.42 

Η εταιρεία διαθέτει πάνω από τριακόσια προϊόντα τα οποία διατίθενται κυρίως στο 

κανάλι του φαρμακείου στην Ελλάδα (5.100 φαρμακεία), όπως επίσης και σε επιλεγμένα 

καταστήματα καλλυντικών, ξενοδοχεία και SPA, όπου έχει αναπτύξει και προσφέρει 

καινοτόμες θεραπείες στηριγμένες στα Ελληνικά Ιπποκρατικά βότανα και μελισσοκομικά 

προϊόντα και τα αιθέρια έλαια. Επίσης διαθέτει 12 “γωνιές” σε πολυκαταστήματα, καθώς 

και δύο καταστήματα (APIVITA Shop), ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στη Λευκωσία 

της Κύπρου. Το πάθος και το όραμα της Apivita Α.Ε.Β.Ε απλώνεται μέσω των προϊόντων 

της σε δεκαπέντε χώρες: Ιαπωνία, Αυστραλία, Κύπρο, Χονγκ-Κονγκ, Σουηδία, ΗΠΑ, 

Ρουμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ισπανία κ.α.43. Στην 

Ισπανία έχει παρουσία σε 240 φαρμακεία, 58 πολυκαταστήματα El Corte Ingles και ένα 

κατάστημα στη Μαδρίτη. Στην Ιαπωνία, το 2010 άνοιξαν 2 καταστήματα APIVITA και στο 

Χονγκ Κονγκ 2 shop in shop και 1 κατάστημα. Στην Κύπρο βρίσκεται σε 256 σημεία και σε 

3 shop in shop στο Debenham’s, στην Αυστραλία σε 190 φαρμακεία Priceline, σε 35 

ανεξάρτητα φαρμακεία και σε 3 shop in shop στα Myers και στην Αμερική σε 60 σημεία. 

Στη Ρουμανία, όπου ξεκίνησε τη διανομή το Μάιο του 2010, βρίσκεται σε 75 φαρμακεία, 

ενώ στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία από τον Οκτώβριο του 2010 έχει διανομή σε 78 

φαρμακεία. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42 https://www.apivita.com/hellas/hippocrates_garden 
43 https://www.apivita.com/hellas/responsibility 
44 https://www.apivita.com/media/APIVITA.com_EKE_brochure.pdf 
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3.2.1 Η φιλοσοφία της APIVITA και οι τομείς 

 

Η φιλοσοφία και οι αξίες της Apivita Α.Ε.Β.Ε είναι αλληλένδετες με την ελληνική φύση, τον 

άνθρωπο, την αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής με έναν πιο οικολογικό τρόπο σκέψης. 

 

3.2.2Φιλοσοφία 

 

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η προσέγγιση της υγείας και της ομορφιάς με φυσικό, 

αποτελεσματικό και ολιστικό τρόπο, μέσω της γνώσης και της αγάπης μας για τα Ελληνικά 

βότανα και τα μελισσοκομικά προϊόντα με σεβασμό στο περιβάλλον. 

 

3.2.3 Θεμελιώδεις αξίες 

  

Δημιουργούνται και αναπτύσσονται προϊόντα και υπηρεσίες ομορφιάς που προάγουν έναν 

αρμονικό τρόπο ζωής, βασισμένα στην ελληνική φύση με την πλούσια βιοποικιλότητά της και 

τη μοναδική κοινωνία της μέλισσας με τα υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα της. Η Apivita 

Α.Ε.Β.Ε υιοθετεί την Ιπποκρατική ολιστική προσέγγιση της ομορφιάς, της ευεξίας και της 

υγείας, η οποία, σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση, υποστηρίζει και ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα της φύσης. Προάγει το «Κάλλος» (τη συσχέτιση της εσωτερικής και 

εξωτερικής ομορφιάς), ως εσωτερική και εξωτερική υψηλή αισθητική αξία, την ισορροπία, το 

μέτρο και την ευεξία. Τρεις πηγές έμπνευσης αποτελούν τον πυρήνα της Apivita Α.Ε.Β.Ε:  

1. Η μέλισσα και τα ανεκτίμητα προϊόντα που παράγει στο αξιοθαύμαστο εργαστήριο της 

φύσης (το μελίσσι): η πρόπολη (θαυματουργό φυσικό αντισηπτικό), το μέλι, ο βασιλικός 

πολτός, το κερί και η γύρη μελισσών.  

2. Η ελληνική χλωρίδα, μια από τις πλουσιότερες στην Ευρώπη με τα 5.700 διαφορετικά 

είδη φυτών που δίνουν πρώτες ύλες υψηλής βιολογικής αξίας.  

3. Η φιλοσοφία του Ιπποκράτη, πατέρα της Ιατρικής για ολιστική προσέγγιση της ομορφιάς 

και της υγείας.  
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Το όνομα Apivita, που αντανακλά και το σύνολο της φιλοσοφίας της εταιρείας, 

προέρχεται από τις λέξεις: Apis (μέλισσα) και Vita (ζωή) - Apivita σημαίνει η ζωή της μέλισσας 

Η εικόνα της μέλισσας που κοσμεί το λογότυπο της Apivita Α.Ε.Β.Ε προέρχεται από ένα σπάνιο 

Μινωικό κόσμημα από τα Μάλια της Κρήτης, το οποίο συμβολίζει τη γονιμότητα και την 

αρμονία. Η μέλισσα περιβάλλεται από τη λύρα του Απόλλωνα, σύμβολο συνεχούς εξέλιξης και 

αειφορίας. 

Το όνομα και το σήμα της εταιρείας εκφράζουν με παραστατικό και απόλυτο τρόπο την 

πίστη μας στη φύση και στη ζωή και την έμπνευση από αξίες συνδεδεμένες με την επιστήμη και 

τον πολιτισμό. Παραπέμπει στο συλλογικό-δημιουργικό πρότυπο της «Κυψέλης» και στον 

«Οργανωμένο Κόσμο του Μελισσιού», καθώς επίσης στη συσχέτιση και στη μεταφορά ενός 

«προτύπου» από τη φύση στη ζωή και στην κοινωνία, στην εταιρεία και στις ανθρώπινες 

σχέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες των προϊόντων, των οποίων 

παράγονται και πωλούνται από την εταιρεία, είναι οι εξής: 

 Προϊόντα προσώπου. Περιλαμβάνονται προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 

περιποίηση και τον καθαρισμό του προσώπου όπως ενυδατικές κρέμες, μάσκες 

προσώπου, κρέμες ματιών κ.λ.π.  

 Προϊόντα μαλλιών. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται βαφές μαλλιών και προϊόντα για 

την περιποίηση των μαλλιών όπως σαμπουάν, κρέμες. 

 Προϊόντα σώματος. Στην κατηγορία αυτή περιέχονται προϊόντα για την περιποίηση του 

σώματος όπως αφρόλουτρα και γαλακτώματα, σαπούνια χεριών, σφουγγάρια και 

αντηλιακά. 

 Φαρμακευτικά-Παραφαρμακευτικά σκευάσματα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται 

προϊόντα για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος, όπως σιρόπια για τον βήχα και 

καραμέλες. 

 Προϊόντα για τα παιδιά. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα όπως 

παιδικό αφρόλουτρο, ενυδατικό γαλάκτωμα κ.λ.π. τα οποία είναι κατάλληλα για τα 

παιδιά. 

 Προϊόντα στοματικής υγιεινής, όπως οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα  

 Μελισσοκομικά προϊόντα  
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3.2.4 Ιστορική Αναδρομή του Ομίλου Apivita Α.Ε.Β.Ε. 

 

1972-1978: Οι φαρμακοποιοί Νίκη & Νίκος Κουτσιανάς ετοιμάζουν στο φαρμακείο τους τις 

πρώτες κρέμες προσώπου από βασιλικό πολτό και μέλι, αλλά και άλλα προϊόντα, φυτικές 

κρέμες, μείγματα βοτάνων και ρόφηματα. 

1979: Δημιουργείται η Apivita Α.Ε.Β.Ε, η πρώτη εταιρεία φυτικών καλλυντικών στην Ελλάδα. 

Ο ζωγράφος Σπύρος Ορνεράκης σχεδιάζει τα εταιρικά stands στα φαρμακεία. Λανσάρεται το 

πρώτο καινοτόμο μαύρο σαπούνι με πρόπολη και θυμάρι. 

1980:Λανσάρεται το πρώτο σαμπουάν PROPOLINE κατά της πιτυρίδας στο κλασικό 

φαρμακευτικό μπουκάλι. 

1982:Λανσάρονται τα lipaid, που μέχρι και σήμερα αποτελούν την πρώτη επιλογή των 

καταναλωτών στο Ελληνικό φαρμακείο. 

1990: Λανσάρονται οι σειρές της αρωματοθεραπείας και του  προσωπικού καλλυντικού, που 

αποτελούν ένα “case study” καινοτομίας στο marketing κατά τον guru του marketing Philip 

Kotler 

2000:Λανσάρονται οι μάσκες express, που στηρίζονται στη μεσογειακή διατροφή, μια 

καινοτομία προϊόντος και marketing. Δημιουργείται έτσι μια νέα μεγάλη κατηγορία τόσο στα 

φαρμακεία όσο και στην παγκόσμια αγορά φυσικών καλλυντικών.  

2003: Η Apivita Α.Ε.Β.Ε εισέρχεται στην αγορά της Ισπανίας. Σήμερα η εταιρεία βρίσκεται στα 

πολυκαταστήματα El Corte Ingles, καθώς επίσης και στα φαρμακεία της Ισπανίας και σε ένα 

κατάστημα Apivita στο κέντρο της Μαδρίτης. 

2005: Η Apivita Α.Ε.Β.Ε εισέρχεται στην αγορά του Hong Kong. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 

στο χώρο των spas και των ξενοδοχειακών προϊόντων, συνάπτοντας σημαντικές συμφωνίες 

2006: Εγκαινιάζεται το πρώτο κατάστημα Apivita στην Ελλάδα, στην Αθήνα 

2007:Λανσάρεται με μεγάλη επιτυχία η σειρά περιποίησης προσώπου Queen Bee, 35 χρόνια 

μετά την πρώτη κρέμα προσώπου και ενισχύεται η ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών 

ελληνικών βοτάνων και η συνεργασία με τοπικούς καλλιεργητές σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

2008:Η μεγάλη επιτυχία της σειράς περιποίησης προσώπου οδηγεί στο λανσάρισμα των Aqua 

Vita, First line και Wine Elixir 
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2009:Ιδρύεται η Apivita Farm. Επίσης, η εταιρεία ιδρύει την πρώτη της θυγατρική εταιρεία, 

στην Ισπανία. Λανσάρεται η αντρική σειρά men's care και η σειρά των βαφών μαλλιών nature's 

hair color.. 

2010: Η Apivita Α.Ε.Β.Ε εισέρχεται υπογράφει συμφωνία με την Ajinomoto και εισέρχεται στην 

αγορά της Ιαπωνίας με 2 μαγαζιά στο Τόκυο. Επαναλανσάρεται η παιδική σειρά. 

2013: Λειτουργεί η μονάδα παραγωγής και συσκευασίας στις νέες βιοκλιματικές εγκαταστάσεις 

της εταιρείας στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. 

2014: Ανοίγει τις πόρτες του το APIVITA Experience Store, στο κέντρο της Αθήνας. Ένα 

καινοτόμο κατάστημα που προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωμένη εμπειρία ολιστικής 

προσέγγισης υγείας και ομορφιάς. 

2015:  Ιδρύθηκε το δεύτερο καινοτόμο κατάστημα της εταιρείας στην Κύπρο, στη Λευκωσία το 

«THE APIVITA EXPERIENCE STORE CYPRUS».  

 

 

3.2.5 Διοικητικό Συμβούλιο 

  

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο και παίρνει αποφάσεις για τη 

στρατηγική της εταιρείας, βάσει των κατευθύνσεων που λαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Επιπρόσθετα, μετατρέπει τη στρατηγική σε Σχέδια Δράσεων που οδηγούν στην επίτευξη των 

μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων στόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Apivita 

Α.Ε.Β.Ε. αποτελείται από τέσσερα (4) εκτελεστικά, και από τρία (3) μη εκτελεστικά. Η σύνθεση 

αυτή του διοικητικού συμβουλίου ήταν το έτος 2010. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι η ακόλουθη: 

 

Πίνακας 4: Διάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου της Apivita Α.Ε.Β.Ε45 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Νίκη Κουτσιανά Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος) 

Νικόλαος Κουτσιανάς Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 

Σύμβουλος (Εκτελεστικό μέλος) 

                                                      
45 https://www.apivita.com/media/APIVITA.com_EKE_brochure.pdf 
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Παναγιώτης 

Πανωτόπουλος 

Μέλος (Εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Μόκας Μέλος (Εκτελεστικό μέλος) 

Δημήτριος Μπουραντάς Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 

Στέφανος Μανέλης Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος) 

 

 

3.2.6 Εταιρική Διάρθρωση46  

 

H Apivita Α.Ε.Β.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής. 

Κύριος μέτοχος της Apivita είναι η οικογένεια Κουτσιανά, η οποία συγκεντρώνει το 83% των 

μετοχών της εταιρείας. 

 

 

3.2.7 Συμμετοχές του Ομίλου Apivita Α.Ε.Β.Ε.47 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετοχές της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, είτε αυτές 

είναι θυγατρικές της, είτε άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις με αυτήν, καθώς και η μέθοδος 

ενοποίησης τους. 

Πίνακας 5:Δομή Ομίλου Apivita Α.Ε.Β.Ε. και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 201548 

Επωνυμία  

Έδρα 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Είδος 

συμμετοχής 

Μέθοδος ενοποίησης 

APIVITA SPAIN SAU Ισπανία 100% άμεση Ολική 

APIVITA NORTH AMERICA 

INC 

Η.Π.Α. 100% άμεση Ολική 

ALOSNO HOLDINGS 

LIMITED 

Κύπρος 100% άμεση Ολική 

                                                      
46 https://www.apivita.com/hellas/responsibility 
47 Οικονομική Κατάσταση ομίλου Apivita Α.Ε.Β.Ε. 2015 
48 Οικονομική Κατάσταση ομίλου Apivita Α.Ε.Β.Ε. 2015 
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WISH WAVE HK HOLDING 

CO 

Χονγκ-

Κονγκ 

100% άμεση Ολική 

APIVITA JAPAN CO Ιαπωνία 40% έμμεση Καθαρής Θέσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Στρατηγική Ανάλυση 

 

4.1 Στρατηγικός σχεδιασμός  

 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning) είναι η διαδικασία μίας επιχείρησης για να 

καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της. Η στρατηγική σαν έννοια αποτελεί την 

κατεύθυνση και το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, με 

την οποία αποκτάει πλεονέκτημα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσω της διαμόρφωσης 

των πόρων και των ικανοτήτων, στοχεύοντας στην επίτευξη των προσδοκιών της.49 Ουσιαστικά, 

μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της 

επιχείρησης είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον στο μάκρο-περιβάλλον και στον επιχειρηματικό 

κλάδο στον οποίο εντάσσεται. Η καλύτερη κατανόηση μιας στρατηγικής θέσης ολοκληρώνεται 

μέσω της παράθεσης των δυνατοτήτων-καίριων ζητημάτων κάθε εταιρείας. 

Στο στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία, 

περιλαμβάνεται μία ανάλυση Porter για τον κλάδο των Καλλυντικών, ώστε να διαπιστωθεί εάν 

οι πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις αλληλεπιδρούν και καθορίζουν συλλογικά στην 

μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα ενός κλάδου βιομηχανιών.50 Στη συνέχεια της στρατηγικής 

ανάλυσης, παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT κάθε επιχείρησης ξεχωριστά αναπτύσσοντας τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία τους και προσδιορίζοντας τις ευκαιρίες και τις απειλές από το 

περιβάλλον τους. 

 

4.2 Ο κλάδος των καλλυντικών 

 
                                                      
49Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων,Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, μετφ.: 
Ν.Κωνσταντόπουλος, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011 
50Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, Χαρπερ Μποϊντ, Ορβιλ Γουλκερ, Ζαν-Κλοντ Λαρεσε, 
μετφρ.: Πητ Κωνσταντέας, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2002 
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Στην Ελλάδα ο κλάδος των καλλυντικών και των αρωμάτων, όπως άλλωστε το σύνολο του 

ελληνικού εμπορίου, έχει δοκιμαστεί με ιδιαίτερη σφοδρότητα από την οικονομική κρίση. Η 

οικονομική ύφεση και η αβεβαιότητα των τελευταίων χρόνων συνεχίζουν να επιμένουν καθώς 

και η πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, σε συνάρτηση με την αύξηση της 

έμμεσης και άμεσης  φορολογίας διαμορφώνει ένα δυσμενές επιχειρηματικό και οικονομικό 

περιβάλλον. Η κ. Σ. Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP 

Group, αναφέρει ότι οι συνολικές πωλήσεις καλλυντικών, σε τιμές χονδρικής, αυξήθηκαν την 

περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,9%. Την περίοδο 2010-2013 οι 

συνολικές πωλήσεις καλλυντικών, εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης από τους καταναλωτές, 

παρουσίασαν μείωση. Ωστόσο, το 2014 παρουσιάστηκε ανάκαμψη της αγοράς με τον κύκλο 

εργασιών να αγγίζει τις 1,944 εκατ. ευρώ51, η οποία συνεχίστηκε και το 2015, αλλά με 

μικρότερο ρυθμό (0,6% το 2015/2014).52 Με βάση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

Κλαδικής Μελέτης, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη 

κατηγορία καλλυντικών. Το 2015 εκτιμάται ότι κάλυψαν το 54,1% των συνολικών 

πωλήσεων, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 29%. Το κανάλι 

της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 47,6% της συνολικής αξίας της αγοράς 

καλλυντικών το 2015 και ακολούθησε το κανάλι των φαρμακείων με 21,4%. Από την ανάλυση 

του ομαδοποιημένου ισολογισμού, ο οποίος συντάχθηκε  με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα 22 

επιχειρήσεων του κλάδου (παραγωγικές, εισαγωγικές), προέκυψε ότι το τελικό καθαρό 

αποτέλεσμα ήταν κερδοφόρο για το 2014-2015, ωστόσο το 2015 ήταν μειωμένο κατά 37,4% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 16,4% περίπου το 

2015.53 

Βάσει των πιο πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων ομαδοποιημένων ισολογισμών 

επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η ανάκαμψη του κλάδου αποδεικνύεται πρόσκαιρη, ενώ τα κέρδη 

προ φόρου εισοδήματος όπως και τα EBITDA συρρικνώνονται ραγδαία κατά 28,2% και 22,1% 

αντίστοιχα, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στη 

δραστηριότητα των καλλυντικών. Εντούτοις, και εξαιτίας της δυναμικής που έχει αναπτύξει στη 

                                                      
51 http://www.inr.gr/?p=a2124  
52http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1522791/icap-ayxhsh-13-stis-polhseis-kallyntikon-sthn-
ella.html#sthash.4J2sIvCn.dpbs 
53 http://healthmag.gr/post/6648/icap-anastrofh-toy-arnhtikoy-klimatos-gia-ta-kallyntika-to-2014-2016 
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διάρκεια των τελευταίων ετών ο κλάδος, η μείωση του κύκλου εργασιών του στην περίοδο 

2013-2016 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,2% - 2,5%, αναδεικνύοντας τις αντιστάσεις αλλά 

παράλληλα και τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του, όπως τόνισε σε ομιλία του ο 

πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης.54 

Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια για τα 

καλλυντικά προϊόντα και το δίκτυο των φαρμακείων, όπου σημαντική παρουσία διαδραματίζουν 

δύο αμιγώς ελληνικές εταιρείες φυσικών καλλυντικών, η Apivita  και Kορρές, οι οποίες 

παράλληλα κατακτήσει και πολλές χώρες του εξωτερικού. Είναι ενδεικτικό ότι τα συνολικά 

έσοδα της αγοράς καλλυντικών μέσα από το δίκτυο των περίπου 7.000 φαρμακείων που 

λειτουργούν στην ελληνική αγορά, παρουσιάζει επίπεδα μεγαλύτερα των 85 εκατ. ευρώ. Οι 

κατηγορίες καλλυντικών που συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος των συνολικών πωλήσεων 

είναι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος και μαλλιών που πλησιάζουν τα 700 εκατ. ευρώ σε 

τιμές χονδρικής, σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP και έπονται τα προϊόντα μακιγιάζ με 102,2 

εκατ. ευρώ και τα αρώματα με περίπου 98 εκατ. Ευρώ55 

 

4.3 Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 

Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων(five forces framework) του Porter αναπτύχθηκε ως ένα μέσο 

για την εκτίμηση της ελκυστικότητας διαφόρων βιομηχανιών.(δυνατότητα κερδοφορίας)Οι 

πέντε δυνάμεις απαρτίζουν τη «δομή» μιας βιομηχανίας ή ενός κλάδου. Θεωρείται χρήσιμο 

εφαλτήριο για τη στρατηγική ανάλυση των επιχειρήσεων και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας 

ατζέντας δράσης στα ποίκιλα, ζωτικής σημασίας, θέματα.  

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της θεωρίας του  Porter είναι η ένταση του 

ανταγωνισμού του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το επίπεδο της έντασης 

καθορίζεται από τις βασικές ανταγωνιστικές δυνάμεις οι οποίες ρυθμίζουν, με την δυναμικότητα 

τους, το αποτέλεσμα κάθε επιχείρησης στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Όσο πιο δυνατή 

                                                      
54 http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/oikonomia/145901/antisteketai-stin-krisi-o-klados-ton-kallyntikon 
55 http://www.insider.gr/epiheiriseis/emporio/39276/antehoyn-stin-krisi-ta-kallyntika 
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είναι κάθε μία από τις δυνάμεις τόσο πιο περιορισμένα θα είναι τα κέρδη και το αντίστροφο θα 

ισχύει με την εξασθένηση των δυνάμεων. Βραχυπρόθεσμα αυτό αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα για την επιχείρηση αλλά ωστόσο μακροπρόθεσμα και με την κατάλληλη επιλογή 

στρατηγικής μπορεί να μετατρέψει την αρνητική επιρροή των δυνάμεων αυτών ή της δύναμης 

σε πλεονέκτημα της εταιρείας. 

 

 

Διάγραμμα 1: Μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter 56 

Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter περιλαμβάνει τις εξής πέντε ανταγωνιστικές 

δυνάμεις57: 

1. Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στο κλάδο 

2. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων 

3. Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες 

4. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

5. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

Στη συνέχεια της ανάλυσής μας θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση του Porter για τον κλάδο των 

καλλυντικών με έμφαση στην επιρροή που έχει ασκηθεί στις εταιρείες Korres A.E. και Apivita 

A.E.B.E. 

                                                      
56 Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, Χαρπερ Μποϊντ, Ορβιλ Γουλκερ, Ζαν-Κλοντ Λαρεσε, 
μετφρ.: Πητ Κωνσταντέας, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2002 
57 Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων,Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, μετφ.: 
Ν.Κωνσταντόπουλος, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011 
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Η πρώτη κινητήρια δύναμη που επηρεάζει τον ανταγωνισμό είναι ο ήδη υπάρχων 

ανταγωνισμός στον κλάδο των καλλυντικών. Ο ανταγωνισμός ευδοκιμεί στο συγκεκριμένο 

κλάδο διότι υπάρχουν πολλά παρόμοια προϊόντα (μικρή διαφοροποίηση) και κάθε πιθανή 

αλλαγή μίας εταιρείας στην παρασκευή του προϊόντος επιφέρει αλλαγές και στις άλλες.58 Η 

εγχώρια αγορά καλλυντικών περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών και εμπορικών 

σημάτων για κάθε προϊόν του κλάδου. Σχεδόν η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ασχολείται με 

περισσότερες από μία κατηγορίες καλλυντικών, ενώ ταυτόχρονα πολλές από τις πολυεθνικές 

έχουν εισχωρήσει και σε άλλους κλάδους όπως ο κλάδος φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών, απορρυπαντικών κ.λ.π. Οι κυρίαρχες εταιρείες σύμφωνα με την έρευνα 

της ICAP  για το 2015 ήταν οι εξής: 

 ΕΛΑΙΣ - UNILEVER HELLAS Α.Ε 

 ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 NOTOS COM. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε 

 L´OREAL HELLAS A.E 

 ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε 

 JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER Α. 

 ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Η δεύτερη κινητήρια δύναμη που επηρεάζει τον ανταγωνισμό είναι η απειλή των 

νεοεισερχόμενων, οι οποίοι προσθέτουν χωρητικότητα στην αγορά και φέρνουν μαζί τους την 

ανάγκη απόσπασης μεριδίου της αγοράς με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Όσον 

αφορά τον κλάδο των καλλυντικών, η πρόσβαση στις πρώτες ύλες είναι εύκολη και η 

τεχνογνωσία γενικά δεν αποτελεί κυρίαρχο εμπόδιο στην είσοδο νέων επιχειρήσεων σε αυτόν. 

Ένα σοβαρό εμπόδιο ενδεχομένως να θεωρούνται τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιούν οι 

ήδη υπάρχουσες εταιρίες καλλυντικών και η διαφοροποίηση των προϊόντων τους. Από το 

σύνολο των προϊόντων της ελληνικής αγοράς, η ευρεία διανομή μέσω σούπερ- μάρκετ κατέχει 

τη μερίδα του λέοντος, καλύπτοντας το 36,7% της αγοράς, ενώ ακολουθούν τα φαρμακεία με 

27,4% (η διανομή εντάθηκε σε αυτό το κανάλι κατά το 2016), τα καταστήματα καλλυντικών με 

19%, οι πωλήσεις πόρτα-πόρτα με 9,8%, τα κομμωτήρια με 5,8% και τα ινστιτούτα αισθητικής 

με 1,4%. Στη διανομή καλλυντικών μετέχουν ακόμη τα καταστήματα μακιγιάζ, τα κέντρα 

                                                      
58 Το Μάρκετινγκ και Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, Χαρπερ Μποϊντ, Ορβιλ Γουλκερ, Ζαν-Κλοντ Λαρεσε, 
μετφρ.: Πητ Κωνσταντέας, Εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2002 
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ευεξίας, τα ιατρικά κέντρα, τα spa και τα ξενοδοχειακά spa, τα ιαματικά κέντρα, οι εξαγωγές και 

το e-commerce, κανάλια που αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, βραχυπρόθεσμα.59 Οι 

επιχειρήσεις Korres A.E. και Apivita A.E.B.E. χρησιμοποιούν ως βασικό κανάλι προώθησης και 

προβολής των προϊόντων τους τα φαρμακεία, καθότι χαρακτηρίζονται ως φυσικά και 

παραφαρμακευτικά προϊόντα. Ωστόσο, λαμβάνοντας γενικά υπόψιν την κρίση που υπάρχει στην 

Ελληνική οικονομία δεν αναμένουμε στο άμεσο μέλλον είσοδο από ξένες εταιρίες στον κλάδο 

των καλλυντικών. 

Η τρίτη μεγάλη επιρροή των επιχειρήσεων είναι η διαπραγματευτική δύναμη των 

αγοραστών. Με την έννοια «αγοραστές» δεν εννοούμε τους τελικούς καταναλωτές-πελάτες της 

εταιρείας αλλά τους αγοραστές, οι οποίοι θα προωθήσουν και θα πουλήσουν τελικά στον 

καταναλωτή το προϊόν της εταιρείας, παραδείγματος χάριν πολυκαταστήματα, σουπερ μάρκετ. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ποσοστό της ευρείας διανομής κατέχεται από τα σουπερ μάρκετ 

με 36,7%.60 Αυτό συμβαίνει διότι η προσέλευση του κοινού σε αυτά τα καταστήματα είναι 

μεγάλη, ενώ παράλληλα οι εταιρείες προβαίνουν σε προσφορές ή και προνομιακές τιμές 

τοποθετώντας τους αγοραστές σε θέση ισχύος μιας και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον 

προμηθευτή τους. Αντιθέτως, οι πωλήσεις καλλυντικών μέσω των φαρμακείων καθιστά την 

διαπραγματευτική δύναμη αυτών μη ουσιαστική. 

Η τέταρτη κινητήρια δύναμη θεωρείται η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. Τα υποκατάστατα είναι προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν ανάλογα 

πλεονεκτήματα με τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός κλάδου, μέσω όμως μίας άλλης διαδικασίας. 

Τα υποκατάστατα ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για μια συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων, μέχρι και εξάλειψης αυτής της κατηγορίας, καθώς οι πελάτες θα στραφούν σε 

εναλλακτικά προϊόντα. Κίνητρο για μία τέτοια απειλή μπορεί να είναι η ποιότητα και τιμές των 

εναλλακτικών προϊόντων.61Στον κλάδο των καλλυντικών δεν υπάρχουν σοβαρές απειλές από 

υποκατάστατα καθότι δεν υπάρχουν. Ίσως η κατηγορία των φαρμάκων να θεωρούταν 

υποκατάστατο των παραφαρμακευτικών αλλά συνηθίζεται να πιστεύεται το αντίθετο. 

Τέλος, η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

επιρροή των επιχειρήσεων.  Οι προμηθευτές εφοδιάζουν την εταιρεία με όσα χρειάζεται για την 

                                                      
59 http://healthmag.gr/post/6689/foroys-kai-nea-kanalia-dianomhs-anamenei-fetos-o-klados-kallyntikwn 
60 http://healthmag.gr/post/6689/foroys-kai-nea-kanalia-dianomhs-anamenei-fetos-o-klados-kallyntikwn 
61 Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων,Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, μετφ.: 
Ν.Κωνσταντόπουλος, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011 
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παραγωγή των προϊόντων ή υπηρεσιών. Εκτός από τις πρώτες ύλες, ο εφοδιασμός περιλαμβάνει 

το εργατικό δυναμικό και τις πηγές χρηματοδότησης. Οι παράγοντες που ενισχύουν τη δύναμη 

των παραγωγών είναι αντίστροφοι από εκείνους που ενισχύουν τη δύναμη των αγοραστών. Στον 

κλάδο των καλλυντικών η δύναμή τους κρίνεται μικρή γιατί η εύρεση των πρώτων υλών 

πραγματοποιείται από διάφορους προμηθευτές και ίσως μικρο-προμηθευτές. Παρόλα αυτά, οι 

προμηθευτές μπορούν να βρεθούν σε θέση ισχύος προμηθεύοντας τις εταιρείες συγκεκριμένες 

πρώτες ύλες, όπως ο κρόκος Κοζάνης, ο οποίος χρησιμοποιείται στο προϊόν Golden Krocus 

Elixir της εταιρείας Korres A.E. και ο βασιλικός πολτός, ο οποίος χρησιμοποιείται στο προϊόν 

Queen Bee της εταιρείας Apivita A.E.BE. Συνήθως, αυτό το φαινόμενο συναντάται σε 

καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν μοναδικά φυσικά συστατικά που έχουν ξεχωριστές 

ιδιότητες. 

 

 

4.4 SWOT ανάλυση 

 

Η SWOT ανάλυση (δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών) η οποία εξετάζει τέσσερα 

ακόμη κύρια στοιχεία μίας επιχείρησης. Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα ύψιστης σημασίας 

εργαλείο στην διαδικασία σχεδιασμού για έναν οργανισμό, διότι συνοψίζει τα σημαίνοντα 

ζητήματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον και τη στρατηγική ικανότητα της επιχείρησης, τα 

οποία είναι πιθανότερο να επηρεάσουν την ανάπτυξη στρατηγικής. Στόχος είναι η επισήμανση 

του βαθμού στον οποίο οι δυνάμεις και οι αδυναμίες σχετίζονται με, ή και είναι ικανές να 

αντιμετωπίσουν, τις αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσω  των 

ευκαιριών και των απειλών που καταγράφονται, η επιχείρηση σκιαγραφεί την πορεία της, 

αποφεύγει δύσκολες καταστάσεις ή προετοιμάζεται για αυτές.62Παρακάτω, περιγράφονται 

συνοπτικά οι SWOT αναλύσεις των εταιρειών Korres A.E. και Apivita A.E.B.E. 

 

 

                                                      
62 Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων,Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, μετφ.: 
Ν.Κωνσταντόπουλος, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα 2011 
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4.4.1 SWOT ανάλυση- Korres A.E. 

 

Πίνακας 6:Ανάλυση SWOT της Korres A.E. 

Δυνάμεις 

 Υψηλή αναγνωρισιμότητα των 

προϊόντων και του εμπορικού σήματος 

της Korres A.E. παγκοσμίως. 

 Πραγματοποίηση πολυάριθμων 

συνεργασιών με βιοκαλλιεργητές, 

αγροτικούς συνεταιρισμούς και 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα 

 Ταύτιση της εταιρείας Korres A.E. με 

την έννοια της ποιότητας 

 Συνεργασία με Ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα σε συνεργασία με 

ελληνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, για έρευνα και ανάπτυξη των 

προϊόντων της 

 Διατηρεί δύο υπερσύγχρονα 

εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης 

 Ισχυρό ιστορικό παραγωγής και 

επιτυχημένης προώθησης προϊόντων 

 Έντονη παγκόσμια παρουσία σε 30 

χώρες ανά τον κόσμο 

 Διαθέτει 18 καταστήματα σε πόλεις 

μεταξύ άλλων, όπως Αθήνα, Νέα 

Υόρκη, Παρίσι, Πράγα, Μαδρίτη, 

Ντουμπάι, Ελσίνκι, Βαρκελώνη. 

 Έντονη περιβαλλοντική συνείδηση και 

χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 

Αδυναμίες 

 Απαίτηση σημαντικών χρηματικών 

κεφαλαίων για έρευνα και ανάπτυξη 

 Απαίτηση σημαντικών κεφαλαίων για 

προώθηση στην αγορά των προϊόντων 

της 

 Μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος και 

οικονομικό ρίσκο για επέκταση στις 

αγορές του εξωτερικού 

 Υψηλή τιμή σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα 

 Αρνητική φήμη ελληνικών εταιρειών, 

λόγω οικονομικής κρίσης  και 

φορολογικής αστάθειας, με 

αποτέλεσμα τη μειωμένη επενδυτική 

δραστηριότητα από το εξωτερικό προς 

την εταιρεία 

 Αύξηση έντασης του ανταγωνισμού. 

Ευκαιρίες 

 Συνεργασία με ανταγωνιστικές 

εταιρείες του ίδιου κλάδου 

 Είσοδος της και σε άλλες γεωγραφικές 

περιοχές-αγορές 

 Ανάπτυξη νέων καινοτομικών 

προϊόντων 

 Έντονη προτίμηση ελληνικών 

Απειλές 

 Η δυσμενής οικονομική κατάσταση 

που επικρατεί στις αγορές παγκοσμίως 

 Απουσία ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου 

πραγματοποιείται η βασική παραγωγή 

των προϊόντων 

 Προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση της 

φορολόγησης των ελληνικών 
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προϊόντων 

 Η συνεχής καινοτομία εξασφαλίζει τη 

δημιουργία νέων προϊόντων 

επιχειρήσεων 

 Ύπαρξη μεγάλου ανταγωνισμού στον 

κλάδο των καλλυντικών 

 Εξάρτηση από συγκεκριμένους 

προμηθευτές 

 

4.4.2 SWOT ανάλυση-Apivita A.E.B.E. 

 

Πίνακας 7:Ανάλυση SWOT της Apivita A.E.B.E. 

Δυνάμεις 

 Ισχυρό brand name άμεσα συνδεδεμένο 

με την υψηλή ποιότητα της 

επιχείρησης. 

  Έντονη περιβαλλοντική συνείδηση και 

χρήση ανακυκλώσιμων υλικών 

 Μεγάλη ποικιλία με διάφορα προϊόντα 

που μπορεί να ικανοποιήσει ευρεία 

γκάμα των αναγκών των καταναλωτών.  

 Ύπαρξη των βιοκλιματικών 

εγκαταστάσεων της Apivita στο 

Bιομηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλου 

Αττικής 

 Συνεργασία με την παγκόσμια 

ακαδημαϊκή κοινότητα για τη 

διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας στα 

ενδημικά φαρμακευτικά και αρωματικά 

φυτά και τα μελισσοκομικά προϊόντα. 

 Συνεργασίες με παραγωγούς σε 

ολόκληρη την Ελλάδα  

 Έχουν αναπτύξει δικές τους 

καλλιέργειες στον Όλυμπο, την 

Αρκαδία και τη Φθιώτιδα, 

επικεντρωμένες κυρίως σε ενδημικά 

φυτά όπως η λεβάντα, το 

μελισσόχορτο, το φασκόμηλο, το 

χαμομήλι, η ματζουράνα, το 

δενδρολίβανο και το τσάι του βουνού. 

 Η Apivita έχει καταστήματα σε μεγάλα 

Αδυναμίες 

 Η εταιρεία έχει μικρή μερίδα στην πίτα 

της διαφημιστικής αγοράς στα ΜΜΕ, 

το οποίο δεν φαίνεται να είναι στα 

άμεσα σχέδια της για επιδιόρθωση 

 Απαίτηση σημαντικών κεφαλαίων για 

προώθηση στην αγορά των προϊόντων 

της 

 Μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος και 

οικονομικό ρίσκο για επέκταση στις 

αγορές του εξωτερικού 

 Υψηλή τιμή σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα 

 Αρνητική φήμη ελληνικών εταιρειών, 

λόγω οικονομικής κρίσης  και 

φορολογικής αστάθειας, με 

αποτέλεσμα τη μειωμένη επενδυτική 

δραστηριότητα από το εξωτερικό προς 

την εταιρεία 

 Αύξηση έντασης του ανταγωνισμού. 
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εμπορικά κέντρα ή 

πολυκαταστήματα, στην Ελλάδα, την 

Ευρώπη, την Ασία, καταστήματα με το 

δικό τους μοναδικό design 

 Επενδύσεις σε καινοτομικές λύσεις, για 

την παραγωγή ορισμένων προϊόντων  

Ευκαιρίες 

 Η επέκταση της επιχείρησης σε νέες 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες 

αγορές αποτελεί σημαντική ευκαιρία 

για την αύξηση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης 

 Συνεργασία με ανταγωνιστικές 

εταιρείες του ίδιου κλάδου 

 Ανάπτυξη νέων καινοτομικών 

προϊόντων 

 Έντονη προτίμηση ελληνικών 

προϊόντων 

 Η συνεχής καινοτομία εξασφαλίζει τη 

δημιουργία νέων προϊόντων 

Απειλές 

 Ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο οποίος 

επικρατεί στον κλάδο.  

 Η δυσμενής οικονομική κατάσταση 

που επικρατεί στις αγορές παγκοσμίως 

 Απουσία ανάπτυξης της Ελλάδας, όπου 

πραγματοποιείται η βασική παραγωγή 

των προϊόντων 

 Προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση της 

φορολόγησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

 Εξάρτηση από συγκεκριμένους 

προμηθευτές 

 

 

4.5 Συμπεράσματα των Στρατηγικών Αναλύσεων των Korres A.E. και Apivita 
A.E.B.E. 

 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο όμιλοι 

παρασκευής και πώλησης καλλυντικών προϊόντων, έχουν καταφέρει να επιβιώσουν σε μία 

δύσκολη οικονομική συγκυρία και να επιτύχουν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους τους. 

Γενικότερα, κατάφεραν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσω των δυνατοτήτων 

τους και να μετατρέψουν τις απειλές σε επενδυτικές ευκαιρίες αποφεύγοντας ταυτόχρονα τους 

κινδύνους. Δύο αμιγώς ελληνικές εταιρείες (μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας) προσπαθούν, ακόμα, να έχουν κερδοφόρα αποτελέσματα μέσα από την 

παραγωγή, εξ ολοκλήρου, ελληνικών προϊόντων και την πώληση τους παγκοσμίως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα υλοποιηθεί η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

Ομίλων Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι αρχές που διέπουν τη 

σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ισχυόντων λογιστικών πλαισίων (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς), οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για τους δύο 

ομίλους και τέλος θα εξεταστεί η ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους, 

παρουσιάζοντας τις θέσεις των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών που διατυπώθηκαν στις εκθέσεις 

ελέγχου των τριών τελευταίων ετών.  

Στο σημείο αυτό οφείλεται να διευκρινιστεί ότι ο όμιλος Apivita A.E.B.E. μέχρι την 

ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας δεν είχε δημοσιεύσει τις οικονομικές 

καταστάσεις για το έτος 2016, με αποτέλεσμα η χρηματοοικονομική ανάλυση των ομιλών και 

του κλάδου να πραγματοποιείται για τα έτη 2012-2015. Φημολογείται ότι πραγματοποιήθηκε η 

εξαγορά του ομίλου από ισπανική πολυεθνική εταιρεία ( PUIG) στις αρχές του Μαρτίου του 

2016, εξαγορά για την οποία η εταιρεία δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.63 Σύμφωνα με 

τα δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, η επένδυση αυτή φαίνεται ότι θα εξασφαλίσει την 

κεφαλαιακή επάρκεια της Apivita, η οποία θα ενισχυθεί κεφαλαιακά με αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. Η έδρα και η γραμμή παραγωγής της εταιρίας θα παραμείνουν στην Ελλάδα, με 

πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ερευνητικού εργαστηρίου και των υπερσύγχρονων 

εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο. Παράλληλα, όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της Apivita θα 

                                                      
63 http://www.economy365.gr/article/44649/giati-kathysterei-deal-apivita-puig  
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συνεχιστούν και δίνεται η ευκαιρία να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, 

εξασφαλίζοντας εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών της εταιρείας.64 

  

5.2 Επισκόπηση των Βασικών  Λογιστικών Παραδοχών και Αρχών και το 
Λογιστικό Πλαίσιο 

 

Ο Όμιλος Korres A.E. χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-

Δ.Π.Χ.Α.(International Accounting Standards-I.A.S.) για τη κατάρτιση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. Στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η εφαρμογή 

των Δ.Π.Χ.Α. στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο από το 2006. 

Οι Λογιστικές Παραδοχές που υποχρεούται να τηρούνται είναι οι εξής65: 

i. Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας(Separate Entity Assumption) 

ii. Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης(Going Concern 

Assumption) 

iii. Παραδοχή της νομισματικής μονάδας μετρήσεως (The unity-of-Measure Assumption) 

iv. Παραδοχή της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων(Time period Assumption) 

Οι Λογιστικές Αρχές που πρέπει να τηρούνται είναι: 

i. Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων (Accrual Concept) 

ii. Αρχή της συντηρητικότητας ή συνέσεως (Conservatism or Prudent Principle) 

iii. Αρχή του ιστορικού κόστους (The Historical Cost Concept) 

iv. Αρχή της πραγματοποιήσεως του εσόδου (Revenue Realization Principle 

v. Αρχή της αντικειμενικότητας και της δυνατότητας επαληθεύσεως (Objectivity and 

verifiability Concept) 

vi. Αρχή της συνέπειας στην εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων (The Consistency Concept) 

vii. Αρχή της πλήρους αποκάλυψης (Full Disclosure Principle)  

viii. Αρχή του συσχετισμού των εσόδων –εξόδων( Τhe Matching Principle) 

                                                      
64 http://www.iefimerida.gr/news/359965/ 
65 Σύγχρονη Λογιστική, Επαμεινώντας Μπατσινίλας & Κυριάκος Πατατούκας Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, 
Αθήνα 2012 
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ix. Αρχή συνέπειας των Λογιστικών Μεθόδων (The Consistency Principle)  

x. Αρχή της αλήθειας και απεικόνισης της πραγματικής εικόνας 

xi. Αρχή απόλυτης σαφήνειας 

xii. Αρχή του μη συμψηφισμού ανομοιογενών λογαριασμών 

xiii. Αρχή της δημοσιότητας και καλής πληροφόρησης 

 

Επιπλέον, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να τηρούν τα 

παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, εφόσον σύμφωνα με αυτά οι χρήστες θα λάβουν 

αποφάσεις66: 

 Συνάφεια 

Για να χαρακτηριστούν τα οικονομικά στοιχεία ως συναφή, θα πρέπει ο χρήστης των 

οικονομικών καταστάσεων να μπορεί να προβεί στην αξιολόγηση των στοιχείων του 

παρελθόντος, παρόντος ή μέλλοντος και να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε επιβεβαίωση ή 

διόρθωση των προηγούμενων εκτιμήσεων του και σε πρόβλεψη των επόμενων στοιχείων. 

 Σημαντικότητα 

Τα οικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά εάν η παράλειψη ή η παραποίηση τους θα 

μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση 

Για να οδηγηθούν τα οικονομικά στοιχεία σε ακριβοδίκαιη παρουσίαση θεωρείται 

υποχρεωτικό να τηρούνται τα παρακάτω τρία χαρακτηριστικά: 

o Πληρότητα 

o Ουδετερότητα 

o Απαλλαγμένα από σφάλματα 

 Αξιοπιστία 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι αξιόπιστες όταν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη 

και προκαταλήψεις και ταυτόχρονα οι χρήστες μπορούν να βασίζονται σε αυτές. 

 

                                                      
66 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, Χρήστος Ι.Νεγκάκης 2015 
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Ο Όμιλος Apivita A.E.B.E. χρησιμοποιεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) από 

το 2015 και τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιούσε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο για τη 

κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. Για την καλύτερη 

συγκρισιμότητα και αξιοπιστία των στοιχείων έχουν χρησιμοποιηθεί στη παρούσα διατριβή τα 

τροποποιημένα λογιστικά στοιχεία της εταιρείας με βάση τα νέα λογιστικά πρότυπα. Τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στηρίζονται στις Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-Δ.Π.Χ.Α.(International Accounting 

Standards-I.A.S.). 

Οι Βασικές Παραδοχές της διάρθρωσης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(Ε.Γ.Λ.Σ.) είναι67:  

i. Η αρχή της αυτονομίας.  

Σύμφωνα με την αρχή αυτή το σχέδιο λογαριασμών, χωρίζεται σε τρία, διακεκριμένα και 

ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα: 

o Το τμήμα που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής(Ομάδα 1-8). 

o Το τμήμα που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής 

εκμετάλλευσης (Ομάδα 9). 

o Το τμήμα που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς Τάξεως.(Ομάδα 10) Οι λογαριασμοί 

κάθε τμήματος του σχεδίου συνδέονται και συλλειτουργούν μόνο μεταξύ τους σε 

ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Απαγορεύεται η συλλειτουργία λογαριασμών 

διαφορετικών τμημάτων (όπως λογαριασμοί γενικής λογιστικής με λογαριασμούς 

αναλυτικής λογιστικής ή λογαριασμούς τάξεως). 

ii. Αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης και παρακολούθησης των αποθεμάτων, εξόδων –

εσόδων στους οικείους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. 

Σύμφωνα μ’ αυτή την αρχή, οι λογαριασμοί των αποθεμάτων(Ομάδα 2), των εξόδων –

εσόδων(Ομάδα 6-7) και των έκτατων και ανόργανων αποτελεσμάτων(ομάδα 8), κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, δέχονται μόνο χρεοπιστώσεις και αντιλογισμούς. Στο τέλος της χρήσης τα 

χρεωστικά ή πιστωτικά υπόλοιπα των αποθεμάτων και των οργανικών εξόδων και εσόδων 

μεταφέρονται στον λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης. Οι παραπάνω λογαριασμοί 

λειτουργούν επίσης μόνο κατά είδος και όχι κατά προορισμό. 

                                                      
67 Γενική Λογιστική, Ευμ.Βουλγαρή-Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2005  
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iii. Αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης για τον 

προσδιορισμό των οργανικών αποτελεσμάτων 

Η κατάρτιση αυτού του Λογαριασμού γίνεται με τη μεταφορά σ’ αυτόν, μέσω λογιστικών 

εγγραφών, των αρχικών και τελικών αποθεμάτων, των αγορών και των οργανικών εξόδων και 

εσόδων. 

Οι Βασικές Αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου είναι ίδιες με τις Αρχές 

των ΔΠΧΑ, διότι είναι οι πρωταρχικές αρχές στις οποίες οικοδομήθηκε η Επιστήμη της 

Λογιστικής.  

 

 

5.3 Βασικές Διαφορές των Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π.-Δ.Π.Χ.Α. 

 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) θεσμοθετήθηκε από τα άρθρα 47-48 του 

νόμου 1041/80 τα οποία όριζαν με σαφήνεια την έννοια και τον σκοπό του, ενώ το περιεχόμενο, 

η μορφή του και η λειτουργία του προσδιορίζονταν με το Π.Δ. 1123/80. Εν συνεχεία, 

εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν κλαδικά λογιστικά σχέδια με σκοπό την ενιαία λογιστική 

τυποποίηση. Επίσης, η νομοθεσία προέβλεπε την υποχρεωτική εφαρμογή του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων των εταιρειών 

που ελεγχόταν, υποχρεωτικά, από ορκωτό ελεγκτή68 . Ωστόσο, στις  24.11.2014 δημοσιεύθηκε ο 

νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο 

οποίος ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις 

της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Έτσι, επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση του εθνικού λογιστικού πλαισίου 

με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές. Οι οικονομικές καταστάσεις αποσυνδέονται από την 

φορολογική νομοθεσία και απεικονίζουν καλύτερα την πραγματική οικονομική θέση των 

επιχειρήσεων, εμπνέοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και επιτυγχάνοντας 

καλύτερη συγκρισιμότητα προς όφελος του υγιούς ανταγωνισμού69. 

                                                      
68 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, Χρήστος Ι.Νεγκάκης 2015 
69 Σύγχρονη Λογιστική, Επαμεινώντας Μπατσινίλας & Κυριάκος Πατατούκας Εκδόσεις Αθ.Σταμούλης, 
Αθήνα 2012 
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Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) ή International Accounting Standards - IAS) 

είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους και εναρμονίζοντα 

υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία70. Κατόπιν μικρής 

καθυστερήσεως, η εφαρμογή τους καθίσταται υποχρεωτική από το 2006 και έπειτα, αρχικά για 

τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α., αλλά και έπειτα σε λοιπές εταιρίες. Τα Δ.Λ.Π. 

εμπλουτίζονται με οδηγίες που διαφοροποιούν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους 

προσανατολισμό και είναι τώρα γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards - IFRS). Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π.-

Δ.Π.Χ.Α. εξασφαλίζει την ακριβοδίκαιη, αμερόληπτη και πραγματική χρηματοοικονομική 

κατάσταση. Επίσης, παρέχεται υψηλή ποιότητα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

προωθείται η διαφάνεια και η εύρυθμη, αποτελεσματική, ομαλή και αποδοτική λειτουργία της 

ελληνικής κεφαλαιαγοράς71.  

Παρόλα αυτά μεταξύ των δυο Λογιστικών Προτύπων υπάρχουν κάποιες διαφορές, οι 

οποίες θα αναφερθούν παρακάτω, εν συντομία: 

1. Στις διατάξεις των ΕΛΠ καθορίζεται η δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων και παρέχεται ένα πλήρες υπόδειγμα των καταστάσεων αυτών, το οποίο 

πρέπει να τηρούν όλες, οι ανώνυμες εταιρίες και ΕΠΕ. Αντίθετα στα ΔΠΧΠ δεν 

καθορίζεται κανένα υπόδειγμα οικονομικών καταστάσεων. Παρέχεται μόνο ο ελάχιστος 

αριθμός λογαριασμών που πρέπει να παρατίθεται στις καταστάσεις αυτές. 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, η αποτίμηση του συνόλου, σχεδόν των 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις 

καθορισμένες λογιστικές αρχές και μεθόδους. Αντιθέτως, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., η 

αποτίμηση σχεδόν όλων των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με βάση τις λογιστικές 

εκτιμήσεις της Διοικήσεως. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, τα έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 

(Λογ.16) καταχωρούνται στον Ισολογισμό και αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα 

εντός 5 ετών, εν αντιθέσει με τα Δ.Π.Χ.Α., στα οποία προβλέπεται ότι τα έξοδα αυτά 

καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως, εκτός από τα έξοδα 

                                                      
70 Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) σε Συνδυασμό με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
- Θεωρία και Πράξη, Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., Εκδόσεις Γερμανός, Θεσσαλονίκη(2006) 
71 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Θεωρία και Εφαρμογές, Χρήστος Ι.Νεγκάκης 2015  
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ακινητοποιήσεων και το κόστος του δανεισμού για την απόκτηση μη άμεσων 

εκμεταλλεύσιμων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία κεφαλαιοποιούνται. 

4.  Όσον αφορά τις συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την 

αποτίμηση σε ευρώ των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, 

καταχωρούνται είτε στα έξοδα εγκαταστάσεως (π.χ. χρεωστικές συναλλαγματικές 

αποτιμήσεως δανείων σε ξένο νόμισμα για την απόκτηση ενσώματων πάγιων στοιχείων), 

είτε στο παθητικό (π.χ. πιστωτικές συναλλαγματικές αποτιμήσεως απαιτήσεων σε ξένο 

νόμισμα), είτε στα αποτελέσματα (π.χ. χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 

αποτιμήσεως υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα) με βάσει τις διατάξεις των ΕΛΠ. 

Απεναντίας, στα Δ.Π.Χ.Α. προβλέπεται ότι οι συναλλαγματικές διαφορές 

καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα χρήσεως (ΔΛΠ 21).  

5. Κατά τις διατάξεις των ΕΛΠ, τα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, 

αναπροσαρμόζονται κάθε 4 έτη (Ν. 2065/1992) και αποσβένονται με σταθερούς 

συντελεστές αποσβέσεως. Τα άυλα στοιχεία δεν αναπροσαρμόζονται και αποσβένονται 

ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους.  Τουναντίον, στα Δ.Π.Χ.Α. τα άϋλα και 

πάγια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους και 

αποσβένονται ανάλογα του χρόνου της ωφέλιμης ζωής τους (ΔΛΠ 38 και 16).  

6. Από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπεται ότι, τα ακίνητα της 

χρηματοδοτικής μισθώσεως καταχωρούνται σε λογαριασμούς ουσίας του εκμισθωτή και 

σε λογαριασμούς τάξεως του μισθωτή. Στα ΔΠΧΠ προβλέπεται ακριβώς το αντίθετο 

(καταχωρούνται σε λογαριασμούς ουσίας του μισθωτή και σε λογαριασμούς τάξεως του 

εκμισθωτή). Ως αξία κτήσεως καταχωρείται η παρούσα αξία των μελλοντικών 

μισθωμάτων. Λογίζονται αποσβέσεις στα βιβλία του μισθωτή, καθώς και τόκοι 

μισθωμάτων. Στα βιβλία του εκμισθωτή καταχωρείται αντίστοιχη χρηματοοικονομική 

απαίτηση (ΔΛΠ 17).  

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, οι ίδιες μετοχές καταχωρούνται ως στοιχείο 

ενεργητικού με την αξία κτήσεως τους και παράλληλα σχηματίζεται ισόποσο 

αποθεματικό που εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια. Τα κέρδη ή ζημίες από την πώλησή 

τους καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Αντίθετα, στα Δ.Π.Χ.Α. προβλέπεται 

ότι οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Τα κέρδη ή ζημίες 

από την πώλησή τους καταχωρούνται απ’ ευθείας στη καθαρή θέση (ΔΛΠ 32). 
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8. Όσον αφορά τα προτεινόμενα από το Δ.Σ. μερίσματα, εμφανίζονται ως υποχρέωση πριν 

ακόμη εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με βάσει τις διατάξεις των 

ΕΛΠ. Κατά τρόπον αντίθετον σε σχέση με των ΕΛΠ, τα μερίσματα στα ΔΠΧΑ 

εμφανίζονται ως υποχρέωση μόνον όταν εγκριθούν προς διανομή από το αρμόδιο όργανο 

της Εταιρίας (π.χ. ΔΣ, Γενική Συνέλευση κ.λ.π)  

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, οι επιχορηγήσεις εμφανίζονται στα Ίδια Κεφάλαια 

και αποσβένονται (μεταφορά στα αποτελέσματα) ανάλογα του χρόνου αποσβέσεως των 

επιχορηγηθέντων παγίων. Εν αντιθέσει, στα ΔΠΧΑ προβλέπεται ότι οι επιχορηγήσεις 

πρέπει να εμφανίζονται εκτός της κατηγορίας των Ιδίων Κεφαλαίων και αποσβένονται, 

ομοίως, ανάλογα του χρόνου αποσβέσεως των επιχορηγηθέντων παγίων (ΔΛΠ 20).  

10. Μία ακόμη βασική διαφορά είναι ότι ο φόρος εισοδήματος εμφανίζεται  στα ΕΛΠ στον 

πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, ενώ αντίστοιχα στα ΔΠΧΑ καταχωρείται στα 

αποτελέσματα χρήσεως (ΔΛΠ 12),εφόσον θεωρείται έξοδο της επιχειρήσεως.  

11. Από τις διατάξεις των ΕΛΠ, δεν προβλέπεται η λογιστική παρακολούθηση των 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από φόρους μελλοντικών χρήσεων, στις περιπτώσεις που 

υπάρχει ετεροχρονισμός ως προς την αναγνώριση, από την Φορολογική Αρχή, 

ορισμένων λογιστικοποιηθέντων εσόδων ή εξόδων. Αντιθέτως, στα ΔΠΧΑ προβλέπεται 

η απεικόνιση των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις 

(ΔΛΠ 12).  

12. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ, έκτακτα αποτελέσματα προκύπτουν από την μη 

συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. συναλλαγματικές διαφορές, πώληση πάγιων 

κ.λ.π.) εν αντιθέσει με τα ΔΠΧΑ, στα οποία προβλέπεται ότι τα έκτακτα αποτελέσματα 

προκύπτουν μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις (π.χ. απαλλοτριώσεις παγίων, καταστροφές 

κ.λ.π).  

13. Στις διατάξεις των ΕΛΠ καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο 

προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων. Τουναντίον, τα ΔΠΧΑ απαιτούν την 

γνωστοποίηση πολλών πληροφοριών που πρέπει να παρατίθενται στο Προσάρτημα των 

Οικονομικών Καταστάσεων.  

14. Από τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 (Ε.Γ.Λ.Σ.) προβλέπεται η απόσβεση 

των χρεωστικών διαφορών ενοποιήσεως, είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα, σε 

περισσότερες από μία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε (5) 
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έτη. Παρέχεται, όμως, και η ευχέρεια της απευθείας εμφάνισης των διαφορών αυτών, 

αφαιρετικά των ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων. Οι πιστωτικές διαφορές ενοποιήσεως 

καταχωρούνται απ’ ευθείας στα ενοποιημένα Ιδία Κεφάλαια. Αντίθετα, στα ΔΠΧΑ 

προβλέπεται ότι, η υπεραξία (Goodwill) που προκύπτει κατά την ενοποίηση εμφανίζεται 

στο Ενεργητικό του Ενοποιημένου Ισολογισμού και είναι μη αποσβέσιμο περιουσιακό 

στοιχείο, υποκείμενο σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Η υπεραξία μεταφέρεται απ’ 

ευθείας στα ενοποιημένα αποτελέσματα (ΔΠΧΑ 3). 

 

 

5.4 Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  

 

Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το 

σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών τους. Οι επιχειρήσεις είναι συνεχώς αντιμέτωπες 

με διαφόρων ειδών κινδύνους, προερχόμενοι από την δραστηριότητα της επιχείρησης, τις 

ενέργειες και τις αποφάσεις της διοίκησης ή και το εξωτερικό περιβάλλον. Ο κίνδυνος ορίζεται 

ως μία έννοια η οποία εκφράζει την αβεβαιότητα για τα γεγονότα και τα αποτελέσματά τους, τα 

οποία θα μπορούσαν να έχουν υλική επίδραση στους σκοπούς και τους στόχους μιας 

οικονομικής οντότητας αλλά και ως την μεταβλητότητα (volatility) απροσδόκητων 

αποτελεσμάτων.72  

Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος που δημιουργείται από τη 

χρηματοδότηση  της επιχείρησης με ξένα κεφαλαία μέσω τραπεζικού δανεισμού, εκδόσεως 

ομολογιών και εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.73 

  Ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως 

κίνδυνο αγοράς (κυρίως συναλλαγματικό και επιτοκιακό), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κεφαλαίου καθώς και σε κινδύνους που πηγάζουν από τη εκτεταμένη οικονομική 

ύφεση και αβεβαιότητα, η οποία χαρακτηρίζει την εγχώρια αλλά και την παγκόσμια αγορά. Η 

                                                      
72 https://dasta.uom.gr/Moke/files/afises_seminaria/seminario03032012.pdf  
73Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Μακροχρόνιος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός & 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου της Επιχείρησης. Τεύχος Β, Γιαν.Τ. 
Λαζαρίδης, Δημ.Λ. Παπαδόπουλος, Θεσσαλονίκη 2006 
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Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη διαμορφώνουν τις διαδικασίες και τις πολιτικές, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη πρόληψη και διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων, στο 

πλαίσιο της διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων. Επιπλέον, παρακολουθεί την πορεία της 

εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και ρυθμίσεων, ιδίως: 

 μεριμνά ώστε να είναι επαρκή τα ιδία κεφάλαια σε σχέση με τα χρηματοδοτικά 

ανοίγματα του Ομίλου. 

 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας 

των ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

 εφαρμόζει πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) και ειδικών 

αναλύσεων ευαισθησίας, βάσει των οποίων εκτιμάται και ποσοτικά η έκθεση του Ομίλου 

στους κινδύνους αυτούς 

 μελετά δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών μέσων ή εργαλείων 

αντιστάθμισης των κινδύνων και κατά περίπτωση προχωρά στην αξιοποίησή τους. 

Η έκθεση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. για το κίνδυνο ρευστότητας και το πιστωτικό κίνδυνο 

αναφέρει ότι  εξαρτάται από κινδύνους στο μέλλον, οι οποίοι πηγάζουν από το γενικότερο 

οικονομικό περιβάλλον του Ομίλου και τις προοπτικές της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς74. 

Όσον αφορά τον όμιλο Apivita A.E.B.E., αναφέρει στις οικονομικές καταστάσεις του για 

τη χρήση του 2015(οι αναφορές πραγματοποιούνται να τα στοιχεία του 2015 και οι τυχόν 

προβλέψεις αφορούν το έτος 2016) ότι παρακολουθεί και εξετάζει σε συνεχή βάση μέσω των 

εντεταλμένων οργάνων της μητρικής εταιρείας τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων και την έκθεση των ενοποιούμενων εταιρειών στους κινδύνους αυτούς. Ωστόσο, όπως 

κάθε εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα αντιμετωπίζει κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό με την οικονομική κατάσταση της χώρας75. 

Στην Ελλάδα, το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον παραμένει 

ευμετάβλητο και αρκετά ασταθές, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα ο χρηματοοικονομικός 

κίνδυνος να είναι αυξημένος. Στις 28 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και 

ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων(capital control), επηρεάζοντας σε 

μεγάλο βαθμό τη ρευστότητα στην Ελληνική αγορά. Παρότι η λειτουργία, η δραστηριότητα και 

η οικονομική κατάσταση των εταιρειών δεν φαίνονται να επηρεάζονται σημαντικά από το 

                                                      
74 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
75 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
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ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας, οι 

Διοικήσεις αυτών προβαίνουν σε διαρκείς εκτιμήσεις για την κατάσταση και τις πιθανές 

μελλοντικές επιπτώσεις της, διασφαλίζοντας συνεπώς ότι θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως όλες 

οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες τους. 

 

 

5.4.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Οι Όμιλοι εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται σε πιθανές απώλειες λόγω 

αποτυχίας του αντισυμβαλλόμενου μέρους να εξοφλήσει πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από κάποια οικονομική συναλλαγή.76  

Συγκεκριμένα για τον όμιλο Κορρές Α.Ε., ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο 

στο κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες του. Στο πλαίσιο της 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, εκτός από τις διαδικασίες και τις πολιτικές που πρέπει να 

εφαρμόζονται για την αποτελεσματική πρόληψη, λαμβάνονται υπόψιν η πιστοληπτική 

ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας, ο τομέας της οικονομίας στον οποίο 

δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Επισημαίνεται ότι, οι 

πωλήσεις αφορούν στην συντριπτική πλειονότητα (άνω του 99%) πωλήσεις χονδρικής σε 

πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων και με πολύ μεγάλη διασπορά στα υπόλοιπά τους 

(κυρίως φαρμακεία). Ο λογαριασμός «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις», αναλύεται ως εξής77: 

Πίνακας 8: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του ομίλου Κορρές Α.Ε. 

Ο Όμιλος 

 31/12/16 31/12/15 

Απαιτήσεις από πελάτες 5.678.322 5.819.078 

Λοιπές απαιτήσεις 1.208.277 2.692.147 

Σύνολο 6.886.599 8.511.225 

 

                                                      
76 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Matlab, Αχιλλέας Ζαπράνης Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
2009  
77 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
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Η εταιρεία Apivita A.E.B.E και οι θυγατρικές της αντιμετωπίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο 

με μια στρατηγική επιλογή πελατείας, καθώς απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό πελατών, στην 

πλειοψηφία τους σε φαρμακοποιούς-φαρμακεία και αλυσίδες πολυκαταστημάτων, καθώς 

επίσης, παρακολουθώντας την εισπραξιμότητα των υπολοίπων πελατών σε καθημερινή βάση. 

Όταν παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις προβαίνει σε προβλέψεις και απομειώνει τις 

απαιτήσεις στο βαθμό που αυτές κρίνονται ανακτήσιμες.78 

 

 

5.4.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο Κίνδυνος Ρευστότητας εμφανίζεται, όταν υπάρχει ετεροχρονισμός μεταξύ απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων και σχετίζεται με την ανικανότητα άντλησης κεφαλαίων για να ανταποκριθεί ένας 

επενδυτής στις υποχρεώσεις ταμειακών ροών ή την αδυναμία άμεσης εξυπηρέτησης των 

κεφαλαίων αυτών, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση θέσεων σε δυσμενείς τιμές. Η 

διαχείριση αυτού του είδους κινδύνου μπορεί να προσεγγιστεί με σωστό προγραμματισμό 

αναγκών, που μπορεί να επιτευχθεί με τη θέσπιση ορίων στα ανοίγματα μεταξύ εκροών και 

εισροών και με τη διασπορά.79  

Η διαχείριση των αναγκών της ρευστότητας του Ομίλου Κορρές Α.Ε.  πραγματοποιείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία πάντα με την Οικονομική Διεύθυνση, μέσω 

προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για τις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Ο 

Όμιλος Κορρές Α.Ε. έχει στην κατοχή του μετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης 

επενδύσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστημα έως 

30 ημερών. Η χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων αναγκών του προστατεύεται, επιπλέον, 

από ένα ικανοποιητικό αριθμό πιστώσεων και την ικανότητα να πωλήσει μακροπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Στον παρακάτω πίνακα, αναλύεται η ληκτότητα των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων παραθέτοντας στοιχεία σε σχέση με τη δυνατότητα 

                                                      
78 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
79 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Matlab, Αχιλλέας Ζαπράνης Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
2009  
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ρευστοποίησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Κορρές Α.Ε., 

συμπεριλαμβανομένου των τόκων που αναλογούν στα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.80        

 

Πίνακας 9: Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ομίλου Κορρές Α.Ε. 

31/12/16 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες  

 Εντός 6 μηνών 6 έως 

12 μήνες 

Από 1 

έως 5 έτη 

Αργότερα 

από 5 έτη 

Σύνολο 

Εμπορικές& 

λοιπές 

υποχρεώσεις 

12.072.932 0 0 0 12.072.932 

Δανεισμός 1.061.585 1.048.911 24.781.565 0 26.892.061 

Αλληλόχρεος 

δανειακός 

λογαριασμός 

10.365.487 0 0 0 10.365.487 

Υποχρεώσεις 

leasing 

96.230 97.439 1.714.914 0 1.908.584 

Σύνολο 23.596.234 1.146.350 26.496.479 0 51.239.064 

Σε ότι αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, ο όμιλος Apivita A.E.B.E  δεν αντιμετωπίζει τον 

κίνδυνο αυτό, διότι ελέγχει πλήρως τις εισπράξεις και πληρωμές της καθώς και των θυγατρικών 

σε τακτική βάση, ώστε να εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα και να αποπληρώνει τις 

υποχρεώσεις της κανονικά.81 

 

5.4.3 Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος που αφορά σε πιθανές απώλειες εξαιτίας δυσμενών 

μεταβολών συναλλαγματικών ισοτιμιών, τιμών, μετοχών, επιτοκίων και τιμών εμπορευμάτων, 

και που μετρώνται ως μεταβολές της αξίας των αντίστοιχων ανοικτών θέσεων ή των κερδών.82  

                                                      
80 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
81 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
82 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Matlab, Αχιλλέας Ζαπράνης Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
2009  
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Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Διοίκηση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. 

διαμορφώνει κατάλληλα τις διαδικασίες και τις πολιτικές ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική 

πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου κινδύνου. Επιπροσθέτως, μεριμνά για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των γενικών προβλεπόμενων διαδικασιών και ρυθμίσεων και 

ιδιαίτερα για τις ακόλουθες δύο: 

 να μελετήσει και αναλύσει τις δυνατότητες χρήσης ή απόκτησης χρηματοοικονομικών 

μέσων ή εργαλείων αντιστάθμισης των κινδύνων 

 να σταθμίσει τον κίνδυνο που απορρέει από την διακύμανση των ισοτιμιών των 

συναλλαγών που πραγματοποιούνται ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε ξένο 

συνάλλαγμα και διενεργήσει στο βαθμό που απαιτείται πράξεις αντιστάθμισης 

κινδύνων.83 

Η έκθεση στον κίνδυνο τιμών αφορά τον όμιλο Apivita A.E.B.E  λόγω της τάσης 

μείωσης των τιμών μερικών εμπορευμάτων και αποθεμάτων και ιδιαίτερα αυτών που είναι 

παρελθουσών συλλογών. Για την αντιμετώπιση και αποφυγή του κινδύνου της απαξίωσης των 

αποθεμάτων του, εφαρμόζεται μια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση των αποθεμάτων, που 

προσβλέπει στην αποφυγή αύξησης των αποθεμάτων, ενώ ταυτόχρονα σημαντικό ποσοστό 

αυτών διατίθενται μέσω προσφορών (bazars) και άλλων προωθητικών ενεργειών.84 

 

5.4.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος απώλειας μέρους της αξίας μιας επένδυσης 

εξαιτίας της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας που υπόκειται η επένδυση. Υπάρχουν 

τρεις μορφές έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο: 

I. Έκθεση σε κίνδυνο από μετατροπή ή αναγωγή ποσών σε ξένο συνάλλαγμα (translation 

exposure), η οποία είναι η διαφορά που προκύπτει κατόπιν μετατροπής των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα. 

II. Έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο (transaction exposure). Αφορά την έκθεση που 

προκύπτει από την αβεβαιότητα της αξίας συναλλαγής σε εγχώριο νόμισμα εκφρασμένης 

σε ξένο συνάλλαγμα που θα ολοκληρωθεί σε μελλοντική ημερομηνία. 

                                                      
83

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
84  Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
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III. Έκθεση σε οικονομικό κίνδυνο.(economic exposure)Πρόκειται για την έκθεση της 

επιχείρησης σε κίνδυνο όσον αφορά την πραγματική αξία της σε σχέση με τις μεταβολές 

των ισοτιμιών.85 

 

Ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. είναι εκτεθειμένος σε τέτοιου είδους κίνδυνο στο βαθμό που 

υπάρχει διακύμανση ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων στα οποία οι πραγματοποιούνται 

συναλλαγές και των αντίστοιχων λειτουργικών νομισμάτων των εταιρειών του ομίλου. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. εκτίθεται στην δεύτερη κατηγορία συναλλαγματικού 

κινδύνου, ως απόρροια της συμφωνίας με την εταιρεία AVON, καθώς και τη δραστηριότητα του 

στις Η.Π.Α. μέσω της θυγατρικής της εταιρείας. Συνεπώς παρουσιάζει δραστηριότητα (κυρίως 

έσοδα) που βασίζονται σε USD, των οποίων το ύψος διαφοροποιείται ανάλογα με την εκάστοτε 

ισοτιμία EURO/USD. Για την κάλυψη του κινδύνου, λόγω της διακύμανσης της εν λόγω 

ισοτιμίας, ο Όμιλος Κορρές Α.Ε.  έχει τη δυνατότητα, εάν κριθεί απαραίτητο, να προβεί σε 

σχετικές πράξεις αντιστάθμισης του κινδύνου, σταθεροποιώντας με αυτό τον τρόπο τις 

μελλοντικές ωφέλειες από την προαναφερόμενη συμφωνία. Επίσης, ο Όμιλος Κορρές Α.Ε.  

εκτίθεται στην τρίτη κατηγορία συναλλαγματικού κινδύνου, κατέχοντας την 31/12/2015 και την 

31/12/2016 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγμα, και 

ως εκ τούτου υφίστανται κίνδυνοι για την σωστή αποτίμηση και απεικόνιση των εν λόγω 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων λόγω της διακύμανσής της 

ισοτιμίας τους. Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν το ανωτέρω είδος 

συναλλαγματικού κινδύνου για τα έτη 2015-201686: 

 

Πίνακας 10:Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις σε Ξένο Συνάλλαγμα 

του Ομίλου Κορρές Α.Ε. 

Δολάριο ΗΠΑ 31/12/2015 31/12/2016 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 225.793 213.976 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 240.481 630.835 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις -612.840 -440.076 

                                                      
85Διεθνή Οικονομικά, Steven Husted, Michael Melvin, Μεταφρ.: Αντιγόνη Αποστολοπούλου Ίων 
Εκδόσεις Έλλην 2008 
86 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
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Σύνολο -146.566 404.735 

 

Για τον Όμιλο Apivita A.E.B.E παρατηρείται ότι δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό 

κίνδυνο διότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε ξένο νόμισμα κυμαίνονται σε ιδιαίτερα 

χαμηλά επίπεδα όταν προκύπτουν. Σαφώς, η Διοίκηση του ομίλου ελέγχει συστηματικά τα 

δεδομένα της εταιρείας καθότι οι αλλαγές είναι συνεχείς στον επιχειρηματικό περιβάλλον.87 

 

 

5.4.5 Κίνδυνος επιτοκίων 

 

Ο Κίνδυνος Επιτοκίων δημιουργείται από την μεταβολή των επιτοκίων, η οποία έχει άμεση 

επίδραση στην αγοραία αξία των τίτλων που κατέχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της ή στην 

ονομαστική αξία του τραπεζικού δανείου της.88  

Ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. υπόκειται σε κίνδυνο διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών 

του ροών ως αποτέλεσμα μιας μεταβολής των επιτοκίων λόγω της λήψης τραπεζικών δανείων με 

κυμαινόμενο επιτόκιο (κυρίως επί του Euribor - Euro Interbank Offered Rate), ενώ τα υπόλοιπα 

λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων. Επιπλέον, ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. έχει 

επενδύσεις σε τοκοφόρα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, στα οποία δεν διατρέχει 

σημαντικό κίνδυνο διότι οι καταθέσεις του συνίστανται σε καταθέσεις όψεως. Ακόμα, ο Όμιλος 

Κορρές Α.Ε δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.89 

Ο Όμιλος Apivita A.E.B.E εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο επί δανειακών υποχρεώσεων, 

κυρίως όσον αφορά τον κίνδυνο να αυξηθούν οι ταμειακές εκροές, εξαιτίας κάποιων 

ενδεχόμενων μεταβολών στα Euribor. Ο υπολογισμός των επιτοκίων δανεισμού της εταιρείας, 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου, γίνεται με συνδυασμό Euribor πλέον σταθερού 

επιτοκίου. Ο όμιλος εξετάζει διαρκώς τις τάσεις αναφορικά με τη διακύμανση των επιτοκίων, σε 

συνδυασμό πάντα με τις βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές της ανάγκες του. Επίσης, τα 

έσοδα και οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας και των θυγατρικών της δεν 
                                                      
87 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
88 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Matlab, Αχιλλέας Ζαπράνης Εκδόσεις Κλειδάριθμος 
2009  
89 Ετήσια Οικονομική Έκθεση KΟΡΡΕΣ Α.Ε. της χρήσης 2016 
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εξαρτιούνται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν 

διαθέτει τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού.90 

 

 

5.5 Εξέταση Ποιότητας Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και τις αποτιμήσεις των ομίλων, θα βασιστούμε στις 

Οικονομικές Καταστάσεις τους, συνεπώς κρίνεται σημαντικός ο έλεγχος  αξιοπιστίας τους και 

κύρους τους. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται από εξωτερικό 

ελεγκτή. 

Ο ελεγκτής πρέπει να διαμορφώσει γνώμη για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα µε το εφαρμοστέο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς.( Ε.Λ.Π. ή Δ.Π.Χ.Α.) Προκειμένου να διαμορφώσει αυτή τη 

γνώμη, ο ελεγκτής πρέπει να συμπεράνει εάν ο ίδιος έχει αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το 

εάν οι οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, είτε 

οφειλομένου σε απάτη είτε σε λάθος. Αυτό το συμπέρασμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη:  

 Το συμπέρασμα του ελεγκτή για το εάν έχουν αποκτηθεί επαρκή και κατάλληλα 

ελεγκτικά τεκμήρια 

 Το συμπέρασμα του ελεγκτή για το εάν τα µη διορθωμένα σφάλματα είναι ουσιώδη, 

ατομικά ή σωρευτικά, και 

 Τις αξιολογήσεις και τις εκτιμήσεις που απαιτούνται από την Διοίκηση των ομίλων να 

είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο. 

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου πλαισίου 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση των 

ποιοτικών πτυχών των λογιστικών πρακτικών της οντότητας, περιλαμβανομένων των ενδείξεων 

πιθανής μεροληψίας στις κρίσεις της διοίκησης. 

                                                      
90 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Apivita A.E.B.E της χρήσης 2015 
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Όταν οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα µε πλαίσιο εύλογης 

παρουσίασης, η ανωτέρω αξιολόγηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση. Η αξιολόγηση του ελεγκτή για το εάν οι 

οικονομικές καταστάσεις επιτυγχάνουν εύλογη παρουσίαση, πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση: 

 της συνολικής παρουσίασης, της δομής και του περιεχομένου των 

οικονομικών καταστάσεων, και 

 του εάν οι οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβανομένων των σχετικών σημειώσεων, 

αντιπροσωπεύουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα κατά τρόπο που 

επιτυγχάνει εύλογη παρουσίαση.91 

Ο Όμιλος Κορρές Α.Ε. είναι μια εταιρεία εισηγμένη στη χρηματιστήριο και αυτό 

συνεπάγεται ότι χρησιμοποιεί τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. 

(International Accounting Standards-I.A.S.). Οι οικονομικές καταστάσεις της έχουν ελεγχθεί 

από τους ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας PWC 

(PricewaterhouseCoopers). Κατόπιν μελέτης των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων του ομίλου 

Κορρές Α.Ε. και των εκθέσεων των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2012-2016 διαπιστώσαμε πως 

οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου παρουσιάζουν ορθά και από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονομική θέση του ομίλου.  

 Ο Όμιλος Apivita A.E.B.E. χρησιμοποιεί τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π., όπως 

ορίζονται με το νόμο 4308/14 για το 2015 και για τις προηγούμενες χρονιές χρησιμοποιεί το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εργασία 

είναι προσαρμοσμένα στα Ε.Λ.Π. από τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της Hellastat, αλλά 

ωστόσο οι παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών είναι βάσει των επίσημων δημοσιευμένων  

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Συνεπώς, η παρακάτω ανάλυση πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. για τα έτη 2013 και 2014. Οι οικονομικές καταστάσεις της έχουν 

ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές της ελεγκτικής εταιρείας Baker Tilly 

Greece. Κατόπιν μελέτης των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων του ομίλου Apivita A.E.B.E. και 

των εισηγήσεων των ορκωτών λογιστών για τα έτη 2013-2015 διαπιστώσαμε πως οι οικονομικές 

καταστάσεις του ομίλου παρουσιάζουν κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν την 

γνώμη τους. Οι παρακάτω παρατηρήσεις αφορούν τα 2013: 

                                                      
91 Βασικές Οδηγίες Εφαρμογής Διεθνών Προτύπων Ελέγχου (Δ.Π.Ε.), Βασίλειος Ι. Λουμιώτης, 
Βασίλειος Ν. Τζίφας, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα 2012 
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 Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Μητρικής Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Οι ορκωτοί λογιστές δεν έχουν 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 

τυχόν απαιτείται. 

 Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και βραδέως κινούμενα αποθέματα λογιστικής αξίας 

2.300.000 ευρώ περίπου για τα οποία έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης. 

Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων και τα Ίδια 

Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 2.300.000 ευρώ, τα αποτελέσματα εις νέον 

προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 1.800.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της 

κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 500.000 ευρώ. 

 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το 

συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 632.000 ευρώ, με 

συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα αποτελέσματα 

εις νέον προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 570.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της 

κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 62.000 ευρώ. 

  Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την 

προηγούμενη χρήση, συνολικό ποσό ευρώ 1.300.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί 

επαρκής πρόβλεψη. Με βάση τον έλεγχο που διενήργησαν οι ορκωτοί λογιστές εκτιμούν 

ότι η σχηματισθείσα από την Εταιρεία πρόβλεψη ποσό ευρώ 50.378 υπολείπεται κατά 

1.249.622 ευρώ του ποσό που θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί για την κάλυψη ζημιών από 

τη µη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Λόγω του µη σχηματισμού της 

πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια 

εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.249.622 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και 

της προηγούμενης χρήσεως είναι αυξημένα κατά 199.622 και 1.050.000 αντίστοιχα. 



 80 

Κατά συνέπεια, οι ορκωτοί λογιστές για την χρήση 2013 αποφάνθηκαν ότι οι 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη την 

οικονομική κατάσταση της εταιρείας, με εξαίρεση ωστόσο τις ανωτέρω παρατηρήσεις.  

Παρόμοιας φύσεως σχόλια αποτελούν το περιεχόμενο των παρατηρήσεων των ορκωτών 

λογιστών για το έτος 2014, με μοναδική διαφορά την διόγκωση των ποσών αυτών με το πέρας 

ενός ακόμη χρόνου. Αναλυτικά: 

 Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Μητρικής Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και βραδέως κινούμενα αποθέματα λογιστικής 

αξίας 2.600.000 ευρώ περίπου για τα οποία έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 

απαξίωσης. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των 

αποθεμάτων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 2.600.000 ευρώ, τα 

αποτελέσματα εις νέον προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 2.300.000 ευρώ και 

τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 300.000 ευρώ. 

 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 669.000 

ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα 

αποτελέσματα εις νέον προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 632.000 ευρώ και τα 

αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 37.000 ευρώ. 

 Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από 

την προηγούμενη χρήση, συνολικό ποσό ευρώ 1.500.000. Κατά παρέκκλιση των 

λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν 

έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες 

και τα ιδία κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.500.000 ευρώ και το 
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αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 200.000 ευρώ και 1.300.000 

ευρώ αντίστοιχα. 

Επομένως, οι ορκωτοί λογιστές για την χρήση 2014 αποφάνθηκαν ότι οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, με εξαίρεση ωστόσο τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Το 2015 ο όμιλος 

Apivita A.E.B.E. καλέστηκε να αλλάξει το λογιστικό πλαίσιο που μέχρι τότε χρησιμοποιούσε 

και να αποτυπώνει πλέον όλες τα οικονομικά γεγονότα σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα Ε.Λ.Π., όπως ορίζονται με το νόμο 4308/14. Άρα, οι παρατηρήσεις των ορκωτών 

λογιστών για το έτος 2015 αποτυπώθηκαν με βάση το νέο λογιστικό πλαίσιο ως εξής: 

 Στα αποθέματα περιλαμβάνονται και άχρηστα αποθέματα της Εταιρείας με λογιστική 

αξία ευρώ 3.800.000 ευρώ, τα οποία έχουν μηδενική ρευστοποιήσιμη αξία. Κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν διενεργήθηκε συνολική απομείωση της λογιστικής αξίας αυτών, με 

συνέπεια η αξία των αποθεμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων να εμφανίζονται αυξημένα 

κατά 3.800.000 ευρώ, τα αποτελέσματα εις νέον προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 

2.600.000 ευρώ και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως αυξημένα κατά 1.200.000 

ευρώ. 

 Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού της Εταιρείας λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη 

σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 845.888 ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις 

για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 845.888 ευρώ και τα ίδια 

κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης να 

εμφανίζονται αυξημένα κατά 176.888 ευρώ. 

  Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για την χρήση 2010. Οι φορολογικές υποχρεώσεις των ετών 2008 και 2009 

παραγράφονται καθότι έχει παρέλθει η πενταετία. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό που διενήργησαν οι 
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ορκωτοί λογιστές δεν έχουν αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίμηση του 

ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

Συνεπώς, οι ορκωτοί λογιστές για την χρήση 2015 αποφάνθηκαν ότι οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας, με εξαίρεση ωστόσο τις ανωτέρω παρατηρήσεις. 

Συμπερασματικά, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα και 

ορθά σε μεγάλο ποσοστό την οικονομική κατάσταση του ομίλου, παρότι υπάρχουν κάποιες 

παρατηρήσεις από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. Η χρηματοοικονομική ανάλυση 

και αποτίμηση του ομίλου Apivita A.E.B.E. θα γίνει βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του 

ομίλου για το έτος 2015 και για τα προηγούμενα έτη (2011-2014) βάσει των στοιχείων που 

έχουν δημοσιευθεί από την Hellastat με τις σχετικές τροποποιήσεις, -που αφορούν την αλλαγή 

στο εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο- , ώστε να καταστεί δυνατή  η συσχέτιση των δύο ομίλων 

καθώς και η σύγκρισή τους με τον κλάδο. 

 

 

5.6 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

 

5.6.1 Ορισμός Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και της Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών  

 

Η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών επιτρέπει την εκτίμηση της προηγούμενης, της 

τωρινής και της προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας 

επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτονται τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία της 

εξεταζόμενης επιχείρησης. Η αναγνώριση των δυνατών σημείων είναι σημαντική, διότι τότε 

μόνο αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς το όφελος της επιχείρησης. Από την άλλη 

πλευρά, η αναγνώριση των αδύνατων σημείων βοηθά την επιχείρηση να λάβει τα απαραίτητα 

διορθωτικά μέτρα. 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) ονομάζεται η διαδικασία άντλησης 

οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Υπάρχουν 
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τρεις τύποι χρηματοοικονομικών στοιχείων οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αυτή, που 

είναι οι εξής: 

 Η απόλυτη αξία του μεγέθους που μας ενδιαφέρει  

 Η διαφορά μεταξύ δύο μεγεθών  

 Ο λόγος δύο μεγεθών  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας και τους τρεις τύπους των στοιχείων που 

αναφέρθηκαν92.Υπάρχουν αρκετές κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τις 

χρηματοοικονομικές αναλύσεις, διότι αφ’ ενός μεν, οι περισσότεροι  δεν έχουν πρόσβαση στα 

εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της επιχείρησης,  και αφ’ ετέρου αυτοί επιθυμούν να 

εκμεταλλευθούν, προς ίδιον όφελος, των λογιστικών και  άλλων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που παρέχονται  και βεβαίως  δεν προσφέρονται  στη μορφή, που είναι οι 

δημοσιευμένες. 

Πίνακας 11:Ομάδες που χρησιμοποιούν την Χρηματοοικονομική Ανάλυση93 

Χρήστες Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

1.Μέτοχοι, Επενδυτές Διάφοροι 

2.Πιστωτικά Ιδρύματα 

3.Προμηθευτές/Πιστωτές 

4.Ανταγωνιστές 

5.Κεντρική Εξουσία 

6.Άλλες Επίσημες Αρχές 

7.Εργατικά Συνδικάτα 

8.Επαγγελματικές Οργανώσεις 

9.Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές 

10.Ακαδημαϊκοί και Ερευνητές 

 

                                                      
92 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 
93Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 
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Η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών (Financial Ratio Analysis) είναι η εξέταση των 

σχέσεων μεταξύ διαφόρων μεγεθών, λογιστικής κυρίως προέλευσης, με σκοπό τον υπολογισμό 

της προηγούμενης, τωρινής και προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης 

μιας επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δείκτες μιας επιχείρησης από μόνοι τους 

παρέχουν λίγη πληροφόρηση. Σημαντική πληροφόρηση προέρχεται από τη σύγκριση των 

δεικτών της επιχείρησης με τους αντίστοιχους δείκτες του κλάδου ή της ίδιας της επιχείρησης 

διαχρονικά. Η συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιεί μόνο έναν τρόπο εξέτασης των στοιχείων, 

εκείνον δηλαδή που έχει τη μορφή των λόγων( ratios) και με τον τρόπο αυτό,  η μέθοδος αυτή, 

εμποδίζει, την πιθανή διαφορά  μεγέθους των επιχειρήσεων, να επηρεάσει τη σύγκρισή τους σε 

μια χρονική στιγμή ή κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Άρα, η ανάλυση 

χρηματοοικονομικών δεικτών προσαρμόζει τα στοιχεία ανάλογα με το μέγεθος των 

επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα μεγέθους (size effect). Οι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι (6) μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες 

είναι οι εξής94: 

 Δείκτες Ρευστότητας 

 Δείκτες Δραστηριότητας 

 Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης 

 Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης 

 Δείκτες Απόδοσης 

 Δείκτες Αποτίμησης 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί ανάλυση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών για 

κάθε μία κατηγορία για τους δύο ομίλους, καθώς και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τα 

αποτελέσματα του κλάδου των καλλυντικών για την τετραετία 2012-2015. Τα οικονομικά 

αποτελέσματα του προηγούμενου έτους (2016) δεν έχουν δημοσιευθεί από τον όμιλο Apivita 

A.E.B.E. ακόμα, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχουν δημοσιευμένα τα αντίστοιχα του κλάδου των 

καλλυντικών από την Hellastat. Συνεπώς δεν πραγματοποιείται καμία αναφορά στις τιμές των 

αριθμοδεικτών για το έτος 2016 για καμία από τις δύο εταιρείες. Για την κατηγορία «Δείκτες 

Αποτίμησης» δεν θα μελετηθεί κάποιος δείκτης, διότι ακολουθεί η αποτίμηση με τη μέθοδο των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών για τους δύο ομίλους.  
                                                      
94 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 
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5.6.2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 

Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο όρος ρευστότητα ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία μπορεί 

ένα στοιχείο να μετατραπεί σε ρευστό χωρίς απώλειες.95 

 

5.6.2.3 Αριθμοδείκτης Γενικής-Κυκλοφοριακής Ρευστότητας  

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας= Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

 

 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει αποθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα και 

διαθέσιμα. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν προμηθευτές, γραμμάτια 

πληρωτέα, βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, προκαταβολές πελατών, υποχρεώσεις από φόρους 

και τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, μερίσματα πληρωτέα, πιστωτές διάφοροι και τις 

υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στην επόμενη χρήση των οικονομικών καταστάσεων. Ο δείκτης 

αυτός μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και το κλάδο στον οποίο ανήκει. 

Γενικά ένας δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας αν είναι μεγαλύτερος του 2 είναι μία καλή 

ένδειξη. Αντίθετα, ένα ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι υπερβολικά μεγαλύτερος, 

πιθανόν σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τις χρηματοδοτικές της ικανότητες, που 

υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μεγεθύνεται στην αγορά. Επίσης, μία τέτοια ένδειξη ίσως 

κρύβει την ύπαρξη απαξιωμένων ή κατεστραμμένων αποθεμάτων, η αξία των οποίων δεν έχει 

εμφανιστεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.96 Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα 

των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E., και του κλάδου των 

καλλυντικών. 

 

                                                      
95 Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Αθανάσιος Γ. Νούλας, 
Θεσσαλονική 2015 
96 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 



 

 

Πίνακας 12:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

Κυκλοφ. Ρευστότητα Κλάδος Καλλυντικών

2012 1,80

2013 1,51

2014 1,55

2015 1,51

 

Διάγραμμα 2:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

 

Παρατηρείται ότι ο κλαδικός δείκτης 

των επιχειρήσεων, δηλαδή να ισούται η κυκλοφοριακή ρευστότητα με 2

όμως ότι διατηρεί μια σταθερή διαχρονικά πορεία

υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα την διαχείριση αποπληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

Ομίλων είναι σημαντικά κάτω του κλαδικού

σχεδόν σταθερή κυκλοφοριακή ρευστότητα, η οποία βοηθά στην σχεδίαση για την έγκαιρη 

αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση πάντα με την πώληση των 

εμπορευμάτων του. Για τον όμιλο 

πτωτική πορεία και τείνει να είναι οριακά πάνω από το 1, το ο

                                                      
97 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor
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:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

Κλάδος Καλλυντικών Κορρές Α.Ε. Apivita A.E.B.E.

1,80 1,23 

1,51 1,20 

1,55 1,19 

1,51 1,18 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

Παρατηρείται ότι ο κλαδικός δείκτης  κυμαίνεται κάτω από την επιθυμη

, δηλαδή να ισούται η κυκλοφοριακή ρευστότητα με 2, με την επισήμανση 

διατηρεί μια σταθερή διαχρονικά πορεία, από το 2013 και ύστερα

υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα την διαχείριση αποπληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τους,. Παράλληλα σημειώνεται ότι οι δείκτες και των 

αντικά κάτω του κλαδικού. Για τον όμιλο Κορρές Α.Ε. παρατηρείται ότι έχει 

σχεδόν σταθερή κυκλοφοριακή ρευστότητα, η οποία βοηθά στην σχεδίαση για την έγκαιρη 

αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση πάντα με την πώληση των 

ον όμιλο Apivita A.E.B.E., η κυκλοφοριακή ρευστότητα 

είναι οριακά πάνω από το 1, το οποίο είναι μεν σε ανεκτά

imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-201597 

Apivita A.E.B.E. 

1,42 

1,19 

1,21 

1,05 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015 

κυμαίνεται κάτω από την επιθυμητό αποτέλεσμα 

με την επισήμανση 

, από το 2013 και ύστερα. δείχνοντας ότι 

υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα την διαχείριση αποπληρωμής των 

δείκτες και των δύο 

Για τον όμιλο Κορρές Α.Ε. παρατηρείται ότι έχει 

σχεδόν σταθερή κυκλοφοριακή ρευστότητα, η οποία βοηθά στην σχεδίαση για την έγκαιρη 

αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση πάντα με την πώληση των 

., η κυκλοφοριακή ρευστότητα παρουσιάζει 

ποίο είναι μεν σε ανεκτά επίπεδα 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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αλλά υπάρχει πιθανότητα σε τυχόν αύξηση των υποχρεώσεων του, να υπάρξει δυσκολία 

αποπληρωμής τους και να διατρέχει κίνδυνο φερεγγυότητας. Συνεπώς και οι δύο όμιλοι 

παρουσιάζουν χαμηλή κυκλοφοριακή ρευστότητα αρκετά κάτω του ήδη μειωμένου αντίστοιχου 

κλαδικού, γεγονός που ενδεχομένως αποτυπώνει  την ύφεση της ελληνικής οικονομίας με αιχμή 

το 2015 με το «κλείσιμο των τραπεζών». 

 

 

5.6.3 Δείκτες Δραστηριότητας (Activity Ratios) 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας  δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση διαχειρίζεται τους 

πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων. Δηλαδή, μετρούν την ταχύτητα με την οποία 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή πωλήσεις. Η ανάλυση 

δραστηριότητας είναι περισσότερο λεπτομερής κα ακριβής από την ανάλυση της γενικής 

ρευστότητας. Οι δείκτες δραστηριότητας αποκαλύπτουν την πραγματική ρευστότητα των 

διαφόρων στοιχείων.98 

 

5.6.3.1 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

 

Δείκτης Κυκλοφ. Ταχύτητας Αποθεμάτων = Πωλήσεις ή Κόστος Πωλήσεων / Αποθέματα 

 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα ανακυκλώνονται για 

να δημιουργήσουν όγκο πωλήσεων σε ένα λογιστικό κύκλωμα ή μία λογιστική χρήση. Ο 

συνδυασμός του δείκτη της γενικής ρευστότητας με τον δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των αποθεμάτων βοηθούν στη καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και 

δανειοληπτικής ικανότητας της εταιρίας που εξετάζεται. Το αποτέλεσμα του δείκτη θα πρέπει να 

είναι θετικό και όσο μεγαλύτερο είναι τόσο πιο αποδοτικό είναι για την εταιρεία. Σαφέστατα, το 

αποτέλεσμα του δείκτη αλλάζει από εταιρεία σε εταιρεία αλλά σημαντική αλλαγή 

                                                      
98 Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Αθανάσιος Γ. Νούλας, 
Θεσσαλονική 2015 



 

παρουσιάζεται από κλάδο σε κλάδο. Αδυναμία αυτού του δείκτη θεωρείται η μη γνωστοποίηση 

μέσω του αποτελέσματος σημαντικών παραγόντων που αφορούν τα αποθέματα, όπως

αποτίμησης των αποθεμάτων, οι κατηγορίες των αποθεμάτων, η εκάστοτε παρεμβολή του 

κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων, πρώτων υλών και ημιεπεξεργασμένων. 

ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και 

A.E.B.E., και του κλάδου των καλλυντικών.

Πίνακας 13:Δείκτης Κυκλοφοριακής

2012-2015100 

Κυκλοφ. Ταχύτητα 

Αποθεμάτων Κλάδος Καλλυντικών

2012 1,83

2013 2,40

2014 2,29

2015 1,88

 

Διάγραμμα 3:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 

2012-2015 

 

                                                      
99Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 
100 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor
101 http://www.euro2day.gr/news/economy
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παρουσιάζεται από κλάδο σε κλάδο. Αδυναμία αυτού του δείκτη θεωρείται η μη γνωστοποίηση 

μέσω του αποτελέσματος σημαντικών παραγόντων που αφορούν τα αποθέματα, όπως

αποτίμησης των αποθεμάτων, οι κατηγορίες των αποθεμάτων, η εκάστοτε παρεμβολή του 

κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων, πρώτων υλών και ημιεπεξεργασμένων. 

ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και 

., και του κλάδου των καλλυντικών. 

:Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 

 

Κλάδος Καλλυντικών 

 

Κορρές Α.Ε. Apivita A.E.B.E.

1,83101 0,95 

2,40 1,21 

2,29 2,39 

1,88 1,58 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 

imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 
economy/article/1190567/ptosh-tziroy-12-gia-ton-klado-kallyntikon

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

παρουσιάζεται από κλάδο σε κλάδο. Αδυναμία αυτού του δείκτη θεωρείται η μη γνωστοποίηση 

μέσω του αποτελέσματος σημαντικών παραγόντων που αφορούν τα αποθέματα, όπως η μέθοδος 

αποτίμησης των αποθεμάτων, οι κατηγορίες των αποθεμάτων, η εκάστοτε παρεμβολή του 

κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων, πρώτων υλών και ημιεπεξεργασμένων. 99 Στη συνέχεια 

ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και Apivita 

Ταχύτητας Αποθεμάτων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 

 

Apivita A.E.B.E. 

0,74 

0,70 

0,81 

0,80 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 

kallyntikon-to-2012.html 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.



 89 

 Παρατηρείται ότι ο κλαδικός δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

παρουσιάζει διακύμανση κυμαινόμενη από 1,83 (2012) έως 2,4 (2013) και καταλήγει πάλι στο 

1,88 (2015),  το οποίο δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρείες ανακυκλώνουν τα προϊόντα τους, 

κατά μέσο όρο, περίπου δύο φορές τον χρόνο. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και στη περίπτωση 

του ομίλου Κορρές Α.Ε., ο οποίος ακολουθεί γενικά  την διακύμανση του κλάδου, το 2014 

μάλιστα τον ξεπέρασε, αλλά εν συνεχεία το 2015 παρουσίασε ελαφρά κάμψη σε σχέση με 

αυτόν.  Εν αντιθέσει με τον κλάδο, ο όμιλος Apivita A.E.B.E. παρουσιάζει αρκετά χαμηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, χωρίς ιδιαίτερες διακυμάνσεις και μάλιστα σταθερά κάτω 

από τη μονάδα,  το οποίο σημαίνει ότι η πώληση των προϊόντων γίνεται μετά από μεγάλο 

χρονικό διάστημα από την ημέρα παραγωγής που προφανώς ξεπερνά το ένα έτος. Το γεγονός 

αυτό εξεταζόμενο αφ’ εαυτής καθιστά την εταιρεία  μη ανταγωνιστική . Επιπλέον, αυτή η 

ένδειξη ίσως να αποκαλύπτει μια ενδεχόμενη παθογένεια στο τομέα της διάθεσης των προϊόντων 

της εταιρείας, καθώς φαίνεται ότι ο δείκτης της Apivita A.E.B.E.  έχει υποδιπλασιαστεί σε 

σχέση με τον αυτόν του ομίλου Κορρέ Α.Ε. (παρόμοιας φύσης εταιρεία στον τρόπο  παραγωγής 

προϊόντων καθώς και διάθεσης αυτών). 

 

 

5.6.4 Δείκτες Χρέους ή Μόχλευσης(Financial Ratios) 

Τα κεφάλαια μιας επιχείρησης προέρχονται από τους ιδιοκτήτες της και τους πιστωτές της. Οι 

δείκτες χρέους δείχνουν την προσφορά κάθε κατηγορίας στα κεφάλαια της επιχείρησης, και 

συνεπώς δίνουν πληροφόρηση σχετικά με: 

 Την ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές 

 Τα αναμενόμενα κέρδη που προέρχονται από τη χρήση ξέων κεφαλαίων  

 Το βαθμό ελέγχου που έχουν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης 

Οι δείκτες χρέους είναι χρήσιμοι τόσο για τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και για τους 

δανειστές.102 

 

                                                      
102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Αθανάσιος Γ. Νούλας, 
Θεσσαλονική 2015 
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5.6.4.1 Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 

 

 

Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης = Υποχρεώσεις / Ιδία Κεφάλαια 

 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη σχέση ξένων προς ίδια  κεφάλαια  και πιο συγκεκριμένα 

το επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (και 

πάνω από τη μονάδα), τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο το επίπεδο 

άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. Για την ανάλυση του συγκεκριμένου δείκτη θα πρέπει να 

λαμβάνεται  υπόψη, όχι μόνο ο κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και η ενδεχόμενη θέση 

της στη κεφαλαιαγορά, αλλά και η τρέχουσα γενική οικονομική κατάσταση καθώς και η νομική  

της μορφή. Επιπρόσθετα σημαντικό παράγοντα αποτελεί ο πληθωρισμός που επηρεάζει 

σημαντικά τη σχέση ξένων προς  ιδία κεφαλαία υπέρ των ιδίων κεφαλαίων, αφού οι 

υποχρεώσεις αφαιρούνται στην ονομαστική τους αξία από το σύνολο του αναπροσαρμοσμένου 

για τον πληθωρισμό ενεργητικού, αφήνοντας έτσι στα ιδία κεφάλαια όλη την αναπροσαρμογή/ 

υπεραξία.  

Στις υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις για τους προμηθευτές, το προσωπικό 

της εταιρείας, τα ασφαλιστικά ταμεία, και οι φόροι. Οι δικαιούχοι αυτών των υποχρεώσεων δεν 

συνιστούν παρά αυτόματες και ανεπίσημες πηγές χρηματοδότησης χωρίς κανένα συμβατικό 

κόστος ή περιορισμό ως προς το ύψος. Ακόμα και οι προνομιούχες μετοχές μπορούν θεωρηθούν 

πηγή χρηματοδότησης με χαρακτηριστικά και ίδιων και ξένων κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμεύει σαν ένδειξη της υπερχρέωσης της επιχείρησης με ξένα κεφάλαια και χρησιμοποιείται 

πιο πολύ από τους δανειστές της εταιρείας για να εκτιμήσουν το βαθμό ασφάλειας που τους 

εξασφαλίζουν τα ιδία κεφάλαια αλλά και από τη διοίκηση και τους μετόχους της για να 

διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση της κεφαλαιακής μόχλευσης.103 Στη 

συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και 

Apivita A.E.B.E., και του κλάδου των καλλυντικών. 

                                                      
103Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 



 

Πίνακας 14:Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

για τα έτη 2012-2015104 

Υπερχρέωσης επιπέδου 

και     κεφαλαιακής 

μόχλευσης Καλλυντικών

2012 

2013 

2014 

2015 

 

Διάγραμμα 4:Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

για τα έτη 2012-2015 

Με τη χρήση αυτού του δείκτη παρατηρούμε ότι ο κλάδος των καλλυντικών δεν 

αποτελεί έναν υπερχρεωμένο κλάδο της ελληνικής οικονομία

τηρουμένων των αναλογιών και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Κορρές Α.Ε έχει σχετικά υψηλ

σχεδόν δύο φορές πάνω από τον αντίστοιχο κλαδικό, που όμως παρουσιάζει ευκρινή σημάδια 

αξιόλογης κάμψης για το 2015 

ιδιαίτερα αυξημένο δείκτη, κοντά στο 6%, ο οποίος αυξάνεται

φράγμα του 6%, με πιθανή μελλοντική 

                                                      
104 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor

0

1

2

3

4

5

6

7

2012 2013

91 

:Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

 

Κλάδος 

Καλλυντικών 

 

Κορρές Α.Ε. Apivita A.E.B.E.

0,97 2,39 

0,81 2,67 

0,84 2,75 

0,83 2,43 

Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

Με τη χρήση αυτού του δείκτη παρατηρούμε ότι ο κλάδος των καλλυντικών δεν 

αποτελεί έναν υπερχρεωμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και αλλά έναν «υγιή» κλάδο , 

τηρουμένων των αναλογιών και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Κορρές Α.Ε έχει σχετικά υψηλά επίπεδα κεφαλαιακής μόχλευσης, σε σταθερή διακύμανση, 

σχεδόν δύο φορές πάνω από τον αντίστοιχο κλαδικό, που όμως παρουσιάζει ευκρινή σημάδια 

αξιόλογης κάμψης για το 2015 . Αντιθέτως, ο όμιλος Apivita A.E.B.E. εμφανίζεται να έ

ιδιαίτερα αυξημένο δείκτη, κοντά στο 6%, ο οποίος αυξάνεται ξανά  το 2015 ξεπερνώντας

άγμα του 6%, με πιθανή μελλοντική συνέπεια τη δυσκολία κάλυψης 

imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

:Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

 

Apivita A.E.B.E. 

6,12 

5,80 

5,81 

6,05 

Δείκτης Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης Κλάδου και Ομίλων 

Με τη χρήση αυτού του δείκτη παρατηρούμε ότι ο κλάδος των καλλυντικών δεν 

ς και αλλά έναν «υγιή» κλάδο , 

τηρουμένων των αναλογιών και της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.. Ο όμιλος 

φαλαιακής μόχλευσης, σε σταθερή διακύμανση, 

σχεδόν δύο φορές πάνω από τον αντίστοιχο κλαδικό, που όμως παρουσιάζει ευκρινή σημάδια 

. εμφανίζεται να έχει 

ξανά  το 2015 ξεπερνώντας το 

τη δυσκολία κάλυψης  υποχρεώσεων. 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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Χαρακτηριστική είναι δε η μετατροπή ενός βραχυπρόθεσμου δανείου της εταιρείας σε 

μακροπρόθεσμο ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του.105 

 

 

5.6.5 Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης (Coverage Ratios) 

 

Οι Δείκτες Οικονομικής Κάλυψης εκφράζουν την ικανότητα της επιχείρησης να καλύψει τις 

διάφορες δαπάνες, οι οποίες προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πιστωτών της. Άρα, οι δείκτες 

αυτοί παρέχουν τη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η απάντηση στην εξής ερώτηση: 

Μήπως η επιχείρηση χρησιμοποιεί πολλά δανειακά κεφάλαια?106 

 

5.6.5.1 Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

Δείκτης Κάλυψης Τόκων = Αποτελέσματα προ φόρων και τόκων / Τόκους 

 

 

Ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων μας παραθέτει τη σχέση εισοδήματος προ φόρων σε σχέση 

με τα  χρηματοοικονομικά έξοδα της χρήσης. Το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού θα πρέπει να 

είναι άνω της μονάδας. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της δυνατότητας της επιχείρησης να 

δημιουργεί αρκετά έσοδα για να μπορεί να πληρώνει τα έξοδα τα οποία έχουν νομική ή 

ουσιαστική προτεραιότητα παραδείγματος χάριν, μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, πρώτες ύλες 

και βέβαια τα χρηματοοικονομικά. Ωστόσο, ο δείκτης εξετάζει τη λογιστική ικανότητα της 

επιχείρησης να αντεπεξέλθει μέχρι και τα χρηματοοικονομικά έξοδά της. Η διακλαδική 

σύγκριση καθίσταται δύσκολη αφού διάφορες επιχειρήσεις έχουν διαφορετική κεφαλαιακή 

διάρθρωση εκτός και αν η σύγκριση γίνει μεταξύ ομοειδών ως προς τα δανειακά κεφάλαια των 

                                                      
105http://www.liberal.gr/arthro/163307/oikonomia/epicheiriseis/.html 
106 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 



 

μονάδων.107 Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, 

Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E

Πίνακας 15:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

 

Δείκτης Κάλυψης 

Τόκων 

 

Κλάδος 

Καλλυντικών

2012 

2013 

2014 

2015 

 

Διάγραμμα 5:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

 

Μέσω του διαγράμματος παρατηρείται ότι ο κλάδος των καλλυντικών παρουσιάζει 

ανοδικές τάσεις ως προς την κάλυψη των τόκων, 

πάνω από το 4), εν αντιθέσει με τους δύο ομίλους που κινούνται αρκετά κάτω από την 

διακύμανση του κλαδικού, αλλά σαφέστατα πάνω από τη μονάδα

αναφοράς ότι όμιλος Κορρές Α.Ε.

του 2,49%, η οποία θα τον βοηθήσει να αναπτυχθεί 

                                                      
107 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 
108 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor
109 http://www.inr.gr/?p=a637&CB=1 
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Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, 

E., και του κλάδου των καλλυντικών. 

:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

 

Κλάδος 

Καλλυντικών 

 

Κορρές Α.Ε. Apivita A.E.B.E.

3,56109 1,39 

5,36 1,66 

4,79 2,53 

4,55 3,88 

:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

Μέσω του διαγράμματος παρατηρείται ότι ο κλάδος των καλλυντικών παρουσιάζει 

ανοδικές τάσεις ως προς την κάλυψη των τόκων, υπερκαλύπτοντας τα έξοδα (σχεδόν σταθερά 

ιθέσει με τους δύο ομίλους που κινούνται αρκετά κάτω από την 

διακύμανση του κλαδικού, αλλά σαφέστατα πάνω από τη μονάδα Αξιοπρόσεχτο σημείο 

όμιλος Κορρές Α.Ε. εμφανίζει σημαντικότατη βελτίωση  (2012-2015) της τάξεως 

%, η οποία θα τον βοηθήσει να αναπτυχθεί στα επόμενα χρόνια. Ο όμιλος 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός 

imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, 

:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015108 

 

Apivita A.E.B.E. 

2,32 

1,68 

2,37 

2,07 

:Δείκτης Δείκτης Κάλυψης Τόκων Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015 

Μέσω του διαγράμματος παρατηρείται ότι ο κλάδος των καλλυντικών παρουσιάζει 

υπερκαλύπτοντας τα έξοδα (σχεδόν σταθερά 

ιθέσει με τους δύο ομίλους που κινούνται αρκετά κάτω από την 

Αξιοπρόσεχτο σημείο 

2015) της τάξεως 

τα επόμενα χρόνια. Ο όμιλος Apivita 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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A.E.B.E. δεν παρουσιάζει σταθερή πορεία παρότι  δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα αξιολογήσιμες 

διακυμάνσεις. 

   

 

5.6.6 Δείκτες Απόδοσης 

 

Η απόδοση μια επιχείρησης επηρεάζεται από τις αποφάσεις και τις διάφορες πολιτικές που 

ακολουθεί η διοίκηση της. Οι δείκτες απόδοσης ( profitability ratios) παρουσιάζουν την 

αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται μια επιχείρηση. Οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα 

αναφερθούν στην παρούσα είναι οι εξής110: 

1. Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους  

2. Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

3. Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ( ROA)  

 

5.6.6.1Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους 

 

Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους = Μικτά Αποτελέσματα / Καθαρές Πωλήσεις 

 

Ο δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους απεικονίζει τη σχέση των μεικτών 

αποτελεσμάτων προς τις καθαρές πωλήσεις. Χρησιμοποιείται κυρίως για να μετρά την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων μίας επιχείρησης και να αντανακλά την αποτελεσματικότητα του 

τμήματος πωλήσεων και marketing στη διαμόρφωση συμφερουσών τιμών στην αγορά, αλλά και 

του τμήματος προμηθειών και παραγωγής στον έλεγχο του κόστους των προϊόντων. Ακόμα, 

είναι μία πρώτη ένδειξη της αποδοτικότητας της επιχείρησης, αφού ένα μικρό ποσοστό μεικτού 

κέρδους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κάλυψη των υπολοίπων εξόδων και της εμφάνισης 

                                                      
110 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 



 

καθαρού κέρδους τελικά.111. Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους 

δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και Apivita

Πίνακας 16:Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους Κλάδου και Ομίλων για τα έ

 

Δείκτης 

Περιθωρίου 

Μεικτού Κέρδους 

 

Κλάδος 

Καλλυντικών

2012 30,4%

2013 48,9%

2014 51,3%

2015 52,3%

 

Διάγραμμα 6:Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα του δείκτη Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους, ο κλάδος το 

2012-2013 παρουσίασε αύξηση της τάξεως των 18,5% 

ανάκαμψη που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για εμφ

των δύο εξεταζόμενων ομίλων 

κλαδικού, με τον όμιλο Κορρέ να συγκλίνει προς τις τιμές του κλάδου

                                                      
111Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 
112 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor
113 Πηγή : ICAP DATABANK: http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf
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. Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους 

Apivita A.E.B.E., και του κλάδου των καλλυντικών.

:Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους Κλάδου και Ομίλων για τα έ

 

Κλάδος 

Καλλυντικών 

 

Κορρές Α.Ε. Apivita A.E.B.E.

30,4%113 62,02% 69,08%

48,9% 59,52% 67,55%

51,3% 54,11% 65,89%

52,3% 56,18% 66,62%

Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

διάγραμμα του δείκτη Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους, ο κλάδος το 

2013 παρουσίασε αύξηση της τάξεως των 18,5% και από τότε υπάρχει μία σταθερά

ανάκαμψη που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για εμφάνιση καθαρού κέρδους τελικά. 

 φαίνεται να κινούνται αρχικά αρκετά πάνω του αντίστοιχου 

με τον όμιλο Κορρέ να συγκλίνει προς τις τιμές του κλάδου(2015)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 

imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 

http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

. Στη συνέχεια ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους 

., και του κλάδου των καλλυντικών. 

:Δείκτης Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015112 

 

Apivita A.E.B.E. 

69,08% 

67,55% 

65,89% 

66,62% 

Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015 

διάγραμμα του δείκτη Περιθωρίου Μεικτού Κέρδους, ο κλάδος το 

και από τότε υπάρχει μία σταθερά μικρή 

άνιση καθαρού κέρδους τελικά.  Οι δείκτες 

κινούνται αρχικά αρκετά πάνω του αντίστοιχου 

(2015) και τον όμιλο 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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Apivita να βρίσκεται τουλάχιστον κατά 10% πάνω από τις τιμές του κλάδου. Διαπιστώνεται 

λοιπόν ότι το ποσοστό των εσόδων που λαμβάνουν οι δύο όμιλοι μετά την αφαίρεση του 

κόστους πωληθέντων είναι αξιοπρόσεχτο, αντανακλώντας την αποδοτικότητα των πωλήσεων.  

 

5.6.6.2 Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

 

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Καθαρά Κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 

 

 

Ο δείκτης αυτός  απεικονίζει την αποτελεσματικότητα με την οποία μια επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το μέγεθος των κερδών που 

δημιουργήθηκε από τα κεφάλαια, που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση σε μία χρήση. 

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες, την 

απόδοση του ενεργητικού και τον πολλαπλασιαστή μόχλευσης ή αλλιώς τον πολλαπλασιαστή 

ιδίων κεφαλαίων. Γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση αν θέλει να αυξήσει την απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων της, το υλοποιεί μέσω της αύξησης της απόδοσης του ενεργητικού της ή μέσω 

αύξησης του πολλαπλασιαστή μόχλευσης που χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα ο πολλαπλασιαστής 

μόχλευσης αποτελεί ένα μέτρο χρηματοοικονομικού κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η 

επιχείρηση, καθώς αντανακλά το μέγεθος της μείωσης, την οποία μπορεί να υποστεί το 

ενεργητικό της επιχείρησης, προτού αυτή γίνει αφερέγγυα. Συνεπώς, ένας υψηλός 

πολλαπλασιαστής μόχλευσης αυξάνει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων όταν υπάρχει θετική 

απόδοση ενεργητικού, αλλά συγχρόνως σηματοδοτεί και ανάληψη υψηλού χρηματοοικονομικού 

κινδύνου από τους μετόχους της επιχείρησης. Ωστόσο, γενικά επιχειρήσεις με ιδιαίτερα 

προβλέψιμες και σταθερές ταμειακές ροές μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερη 

χρηματοοικονομική μόχλευση, από ότι επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Από την 

άλλη πλευρά οι επενδύσεις με χαμηλό βαθμό κινδύνου, που είναι εύκολα ρευστοποιήσιμες και 

έχουν σχετικά σταθερές ταμειακές ροές, παρέχουν συνήθως χαμηλές αποδόσεις.114 Στη συνέχεια 

                                                      
114 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 



 

ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και 

A.E.B.E., και του κλάδου των καλλυντικών

Πίνακας 17:Δείκτης Απόδοσης Ιδίων 

2015115 

 

Δείκτης Απόδ. Ιδίων 

Κεφαλ.(ROE) 

Κλάδος 

Καλλυντικών

              2012 -

2013 

2014 

2015 

Διάγραμμα 7:Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (

2015 

Παρατηρείται ότι ο κλάδος παρουσιάζει ανοδική πορεία τις χρονιές 2013

2015 υπάρχει μία μικρή πτώση. Φαίνεται ότι τα χρόνια της ύφεσης οι εταιρείες επιλ

θέτουν σε «δεύτερη μοίρα» τους μετόχους ώστε να είναι βιώσιμες. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

επηρεάζεται αρκετά από τους στόχους που θέτουν οι επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις, ειδικά σε περιόδους με ζημιές. Ο όμιλος Κορρές παρ

τιμές, από το οποίο συμπεραίνει κανείς ότι η απόδοση του ενεργητικού θα είναι εξίσου χαμηλή 

όπως και η κεφαλαιακή μόχλευση. Ωστόσο, το 2015 φαίνεται να υπήρξε άνοδος, η οποία θα 

αξιολογηθεί τα επόμενα χρόνια έχοντας περισσότερα στοιχεία 

                                                      
115 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400
116 Πηγή : ICAP DATABANK: http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf
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ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και 

., και του κλάδου των καλλυντικών. 

:Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

 

Κλάδος 

Καλλυντικών116 

 

Κορρές Α.Ε. Apivita

-21,5% -17,07% 

6,6% -20,77% 

9,2% -17,16% 

7,1% -0,98% 

:Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012

Παρατηρείται ότι ο κλάδος παρουσιάζει ανοδική πορεία τις χρονιές 2013

2015 υπάρχει μία μικρή πτώση. Φαίνεται ότι τα χρόνια της ύφεσης οι εταιρείες επιλ

θέτουν σε «δεύτερη μοίρα» τους μετόχους ώστε να είναι βιώσιμες. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

επηρεάζεται αρκετά από τους στόχους που θέτουν οι επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις, ειδικά σε περιόδους με ζημιές. Ο όμιλος Κορρές παρουσιάζει αρνητικές 

τιμές, από το οποίο συμπεραίνει κανείς ότι η απόδοση του ενεργητικού θα είναι εξίσου χαμηλή 

όπως και η κεφαλαιακή μόχλευση. Ωστόσο, το 2015 φαίνεται να υπήρξε άνοδος, η οποία θα 

αξιολογηθεί τα επόμενα χρόνια έχοντας περισσότερα στοιχεία για τα έτη που ακολουθούν. Ο 

http://www.imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 

http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

ακολουθούν τα αποτελέσματα των δεικτών για τους δύο ομίλους, Κορρές Α.Ε. και Apivita 

Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-

 

Apivita A.E.B.E. 

7,27% 

6,22% 

5,73% 

3,88% 

Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-

Παρατηρείται ότι ο κλάδος παρουσιάζει ανοδική πορεία τις χρονιές 2013-2014, ενώ το 

2015 υπάρχει μία μικρή πτώση. Φαίνεται ότι τα χρόνια της ύφεσης οι εταιρείες επιλέγουν να 

θέτουν σε «δεύτερη μοίρα» τους μετόχους ώστε να είναι βιώσιμες. Ο συγκεκριμένος δείκτης 

επηρεάζεται αρκετά από τους στόχους που θέτουν οι επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

ουσιάζει αρνητικές 

τιμές, από το οποίο συμπεραίνει κανείς ότι η απόδοση του ενεργητικού θα είναι εξίσου χαμηλή 

όπως και η κεφαλαιακή μόχλευση. Ωστόσο, το 2015 φαίνεται να υπήρξε άνοδος, η οποία θα 

για τα έτη που ακολουθούν. Ο 

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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όμιλος Apivita παρουσιάζει πτωτική τάση, σαφώς άνω της μονάδος τείνοντας στις τιμές του 

δείκτη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων του κλάδου. Φαίνεται ότι η εταιρεία αυτή έχει ακόμα τη 

δυνατότητα να ανταμείψει τους μέτοχους της που συνεχίζουν να τη στηρίζουν.  

 

5.6.6.3 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ( ROA)  

 

 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ( ROA) = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

Ο δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού παρουσιάζει την αναλόγια των καθαρών κερδών προς 

το σύνολο του ενεργητικού και μετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της  

επιχείρησης.117 Η απόδοση του ενεργητικού μιας επιχείρησης αντανακλά την ικανότητα της 

διοίκησης να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της επιχείρησης για να δημιουργεί καθαρά 

κέρδη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απόδοση ενεργητικού ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο και 

εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες, το περιθώριο καθαρού κέρδους και τη κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ενεργητικού. Για την μεγιστοποίηση του δείκτη αυτού υπάρχουν δύο στρατηγικές. Η 

πρώτη υιοθετεί υψηλό περιθώριο καθαρού κέρδους με μέτρια κυκλοφοριακή ταχύτητα και η 

δεύτερη υιοθετεί το αντίστροφο. Ιδανικό θα ήταν μία επιχείρηση να επιτύχει υψηλές τιμές και 

στους δύο παράγοντες, το οποίο ωστόσο είναι δύσκολο να παρατηρηθεί για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, καθώς προσελκύει πολλούς ανταγωνιστές.118 

Πίνακας 18:Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROΑ) Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-

2015119 

Δείκτης Απόδοσης 

Ενεργητικού ( ROA) 

 

Κλάδος 

Καλλυντικών 

 

Κορρές Α.Ε. 

 

Apivita A.E.B.E. 

2012 -2,36%120 -5,77% 1,02% 

                                                      
117Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κωνσταντινός Κάντζος, Εκδοτικός Οίκος 
«ΦΑΙΔΙΜΟΣ», Αθήνα 2013 
118 Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Δ.Βασιλείου & Ν.Ηρείωτης, Εκδόσεις Rosili, 
Αθήνα 2008 
119 Πηγή: Hellasstat, http://www.imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 



 

2013 

2014 

2015                

 

Διάγραμμα 8:Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (

Ο κλάδος των καλλυντικών εμφανίζει σταθερή πορεία από το 2013 και έπειτα δείχνοντας 

έτσι ότι οι εταιρείες αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία επαρκώς και με σταθερό ρυθμό. 

Παρατηρείται ότι ο όμιλος Κορρέ κυμαινόταν σε αρνητικές τιμές μέχρ

στις συνεχόμενες ζημιές που παρουσίασε ο όμιλος

από το διάγραμμα ότι ο όμιλος ανακάμπτει πετυχαίνοντας καλύτερες αποδόσεις ενεργητικού. Ο 

όμιλος Apivita παρουσιάζει μία σταθερή πορεία στη τριετ

του ενεργητικού παρουσιάζει βελτίωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                
120 Πηγή : ICAP DATABANK: http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf
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2.5% -4,63% 

2.8% -1,21% 

               2.2% 3,69% 

:Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROΑ) Κλάδου και Ομίλων για τα 

Ο κλάδος των καλλυντικών εμφανίζει σταθερή πορεία από το 2013 και έπειτα δείχνοντας 

έτσι ότι οι εταιρείες αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία επαρκώς και με σταθερό ρυθμό. 

Παρατηρείται ότι ο όμιλος Κορρέ κυμαινόταν σε αρνητικές τιμές μέχρι το 2014 οφειλόμενες 

στις συνεχόμενες ζημιές που παρουσίασε ο όμιλος, παρότι σημαντικά βελτιούμενος

ανακάμπτει πετυχαίνοντας καλύτερες αποδόσεις ενεργητικού. Ο 

παρουσιάζει μία σταθερή πορεία στη τριετία 2012-2014 ενώ το 201

του ενεργητικού παρουσιάζει βελτίωση, το οποίο είναι θετικό για την ευρωστία του ομίλου.

                                                                                                                        
http://www.inemy.gr/237_274_ESEE_2015.pdf 

2014 2015

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.

0,91% 

0,84% 

2% 

Κλάδου και Ομίλων για τα έτη 2012-2015 

Ο κλάδος των καλλυντικών εμφανίζει σταθερή πορεία από το 2013 και έπειτα δείχνοντας 

έτσι ότι οι εταιρείες αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία επαρκώς και με σταθερό ρυθμό. 

ι το 2014 οφειλόμενες 

, παρότι σημαντικά βελτιούμενος. Φαίνεται 

ανακάμπτει πετυχαίνοντας καλύτερες αποδόσεις ενεργητικού. Ο 

2014 ενώ το 2015 η απόδοση 

, το οποίο είναι θετικό για την ευρωστία του ομίλου. 

                                                   

Κλάδος Καλλυντικών

Κορρές Α.Ε.

Apivita A.E.B.E.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Αποτίμηση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. & Apivita Α.Ε.B.E. με τη 

Μέθοδο των Προεξοφλημένων Ελευθέρων Ταμειακών Ροών 

 

 

6.1Μέθοδος Αποτίμησης και Μεθοδολογία 

 

Για την αποτίμηση της εμπορικής αξίας του ομίλου Κορρές Α.Ε. και  του ομίλου Apivita 

Α.Ε.B.E. εφαρμόστηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών δύο 

σταδίων προς την επιχείρηση (two-stage growth FCFF model) και η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών δύο σταδίων προς τα ίδια κεφάλαια(two-stage 

growth FCFΕ model). Η πρώτη περίοδος της πρόβλεψής μας ορίστηκε στα πέντε έτη και αφορά 

το χρονικό διάστημα από το έτος 2017-2021 με ένα υψηλό ρυθμό ανάπτυξης για την εταιρεία 

Κορρές Α.Ε. Για την εταιρεία Apivita Α.Ε.B.E. ορίστηκε ως πρώτη περίοδος της πρόβλεψής μας 

στα έξι έτη και αφορά το χρονικό διάστημα από το έτος 2016-2021 με ένα υψηλό ρυθμό 

ανάπτυξης. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από το τέλος της πρώτης περιόδου για κάθε εταιρεία 

αντίστοιχα και εκτείνεται στο διηνεκές με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Η εφαρμογή των δύο 

μεθόδων για τους δύο ομίλους πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Microsoft Excel έκδοση 

2007 και με τη χρήση ιστορικών στοιχείων των ομίλων. Η μεθοδολογία της αποτίμησης 

περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

 Υπολογισμός των ελευθέρων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF) για το 

χρονικό διάστημα της πρόβλεψης 

 Υπολογισμός των ελευθέρων ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια (FCFΕ) για το 

χρονικό διάστημα της πρόβλεψης. 

 Υπολογισμός του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίων (WACC) για να καθοριστεί το 

ενδεδειγμένο προεξοφλητικό επιτόκιο 

 Προσδιορισμός της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value). 
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 Εκτίμηση της αξίας της εταιρείας με τη προεξόφληση όλων των προβλεπόμενων 

ελευθέρων ταμειακών ροών (FCFF ), καθώς και την αξία των ιδίων κεφαλαίων (FCFΕ) 

και την Υπολειμματική Αξία (Terminal Value). 

 

6.2 Αποτίμηση του Ομίλου Κορρές Α.Ε. με τη Μέθοδο των Προεξοφλημένων 
Ελευθέρων Ταμειακών Ροών 

 

Η παρούσα αποτίμηση και με τις δύο μεθόδους χρησιμοποιεί τα στοιχεία που απορρέουν από τις  

επίσημες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου (2012-2016). 

6.2.1 Υπολογισμός των ελευθέρων ταμειακών ροών για τα έτη 2017-2021 

Για να υπολογίσουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές για αυτό το χρονικό διάστημα (2017-

2021) θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο 

αυτή.  
 

6.2.2 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης g του ομίλου Κορρές Α.Ε. και καθορισμός σταδίων 

Για τις προβλέψεις αυτές θα χρησιμοποιήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του ομίλου 

Κορρές Α.Ε. βασιζόμενοι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του χρησιμοποιώντας ως βάση 

τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών τόκων (EBIT) και μέσω του τύπου:  

 

Stable Growth Rate���� = Reinvestment Rate ROC 

 

 

Για την εύρεση των παραπάνω δύο μεταβλητών, Reinvestment Rate και ROC, θα 

χρησιμοποιήσουμε τους δύο επόμενους τύπους: 

 

Reinvestment rate =
Capital expenditure  Depreciation +  ΔNoncash WC 

EBIT (1  Tax rate) 
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Return on capital =
EBIT(1  �) 

(BV of equity +  BV of debt –  Cash) 
 

 

 

Πίνακας 19:Εκτίμηση Ρυθμού Μεγέθυνσης (g) του ομίλου Κορρέ Α.Ε. 
 2016 2015 2014 2013 2012 Μ.Ο.Μ 

Καθ.Κεφ.Δαπ -824,141 - 2,288,611.00 -  2,642,885.00 -2,812,175.00 -3,202,365.00 -2,354,035 

EBIT 4,899,000.00 8,213,000.00 5,097,000.00 4,005,000.00 4,004,000.00 5,243,600.00 

Μεταβολή στο ΚΚ  1,889,288.00 -1,804,072.00 - 2,661,100.00 -1,528,989.00 -5,822,823.00 -1,985,539.20 

Ίδια κεφάλαια που 

αναλογούν στη μητρική  

13,660,635.00 16,133,003.00 16,977,201.00 18,980,356.00 22,976,930.00 17,745,625.00 

Τοκοφόρα δανειακά 

κεφάλαια  

34,774,070.00 28,650,157.00 31,892,764.00 34,568,416.00 37,747,836.00 33,526,648.60 

Ρυθμός Επανεπένδυσης 0.306227198 -0.701855869 -1.465646735 -1.526670535 -3.17470839 - 1.17 

ROC 0.071814002 0.130210329 0.074051005 0.053102058 0.046815166 0.07 

ρυθμός ανάπτυξης EBIT 2.20% -9.14% -10.85% -8.11% -14.86% -8.46% 

 

Ως ρυθμό μεγέθυνσης-ανάπτυξης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το μέσο όρο της 

πενταετίας 2012-2016. Παρόλα αυτά παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι το g είναι 

αρνητικό για τα έτη 2012-2015. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης 

παρουσιάζει αρνητικές τιμές στα συγκεκριμένα έτη, παρότι τις χρονιές αυτές η εταιρεία 

εμφανίζει θετικά πρόσημα στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (EBIT). Ο ρυθμός μεγέθυνσης δεν μπορεί να είναι αρνητικός, καθότι 

προβλέπονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης για το ΑΕΠ της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια και κατά 

συνέπεια υποθέτουμε ότι ο όμιλος Κορρές Α.Ε. θα συνεχίσει την ανοδική πορεία που ξεκίνησε 

το περασμένο έτος, όπως παρατηρείται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου για το 

έτος 2016. (μία οριακή, δηλαδή, αύξηση των πωλήσεων της τάξεως του 0,1%) Ωστόσο στο 

εξωτερικό, στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης όπως είναι η Γερμανία, Νορβηγία και 

Αγγλία, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 18%. Οι πωλήσεις στην Αμερική παρουσίασαν, 

συμπεριλαμβανομένου και του σημαντικού πελάτη SEPHORA, σημαντική αύξηση πωλήσεων, 

με μοναδική εξαίρεση τον HSN, κυρίως λόγω της αλλαγής γενικότερης πολιτικής του καθώς και 
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λόγω της μετάβασης του μοντέλου διανομής στον Καναδά σε ανεξάρτητο διανομέα, 

παρουσιάζοντας υστέρηση 12,6%. Συνεπώς, ορίζουμε δύο στάδια, ένα υψηλό πέντε ετών στο 

οποίο ο όμιλος θα αναπτύσσεται με 2,20% (πενταετία 2017-2021) και ένα μακροχρόνιο στο 

διηνεκές στο οποίο θα ακολουθήσουμε ρυθμό ανάπτυξης 0,40% καθώς αυτός προβλέπεται ότι 

θα είναι ο μέσος συντηρητικός ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.121 

 

 

6.2.3 Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και κερδών μετά φόρων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι προβλέψεις των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και των κερδών μετά φόρων χρησιμοποιώντας τους 

ρυθμούς ανάπτυξης που προσδιορίσαμε παραπάνω και θεωρώντας ότι ο φορολογικός 

συντελεστής θα παραμείνει ο ίδιος στο διηνεκές: 

Πίνακας 20:Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και κερδών μετά φόρων για τον όμιλο Κορρές Α.Ε. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 ΔΙΗΝΕΚΕΣ 

ΕΒΙΤ       

4,899,000.00  

    

5,006,778.00  

    

5,116,927.12  

    

5,229,499.51  

    

5,344,548.50  

          

5,462,128.57  

    

5,544,060.50  

φορολογικός 

συντελεστής 

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

Κέρδη μετά 

φόρων 

   

3,478,290.00  

    

3,554,812.38  

    

3,633,018.25  

    

3,712,944.65  

    

3,794,629.44  

          

3,878,111.28  

    

3,936,282.95  

 

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι προβλέψεις που αφορούν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη 

για τα έτη 2017-2021 βασισμένα στις προηγούμενες υποθέσεις: 

Πίνακας 21:Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για 2017-2021 

 2017  2018  2019  2020  2021 Διηνεκές 

ΕΒΙΤ 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 0,40% 

Συντ.Φορολογίας 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Κεφαλ.Δαπάνες 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 0,40% 

Αποσβέσεις  2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 0,40% 

                                                      
121https://tradingeconomics.com/greece/gdp-growth-annual/forecast 
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Μετ. στο κεφ.κίνησης 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 0,40% 

Καθαρό Χρέος 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 2.20% 0,40% 

 

 

6.2.4 Υπολογισμός FCFF και FCFΕ για τα έτη 2017-2021 

Στηριζόμενοι στα οικονομικά μεγέθη που προβλέψαμε για την επόμενη πενταετία (2017-

2021) και τη χρήση του παρακάτω τύπου:  

 

FCFF= ΕΒΙΤ*(1-Τ)+ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Υπολογίζουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free cash flow to the firm), οι 

οποίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 22:Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την Εταιρεία (FCFF) 2017-2021 

 

Ποσά σε 

χιλιάδες  € 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

EBITDA 

 

4,899,000.00 

 

5,006,778.00 5,116,927.12 5,229,499.51 5,344,548.50 5,462,128.57 5,483,977.08 

(-) ΦΟΡΟΙ 

 

1,420,710.00 1,451,965.62 1,483,908.86 1,516,554.86 1,549,919.07 1,584,017.28 1,590,353.35 

(+)Αποσβέσεις 

 

4,497,000 4,595,934.00 4,697,044.55 4,800,379.53 4,905,987.88 5,013,919.61 5,033,975.29 

(-)Κεφαλ. 

δαπάνες 

(824,141.00) (842,272.10) (860,802.09) (879,739.73) (899,094.01) (918,874.08) (922,549.57) 

(-)Μεταβολή 

στο κεφάλαιο 

κίνησης 

1,889,288.00 1930852.336 1973331.087 2016744.371 2061112.747 2106457.228 2114883.057 

FCFF 

 

6,910,143.00 7,062,166.15 7,217,533.80 7,376,319.54 7,538,598.57 7,704,447.74 7,735,265.53 
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Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια (Free cash 

flow to the equity), θα στηριχθούμε στα οικονομικά μεγέθη που προβλέψαμε για την επόμενη 

πενταετία (2017-2021) και τη χρήση του παρακάτω τύπου:  

 

 

FCFΕ= ΕΒΙΤ*(1-Τ)+ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ+ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ 

 

Έτσι διαμορφώνεται ο πίνακας με τον των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια ως 

εξής: 

Πίνακας 23:Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς τους Μετόχους (FCFΕ) 2017-2021  

 

 

Ποσά σε 

χιλιάδες  € 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

EBITDA          

4,899,000.00  

            

5,006,778.00  

     

5,116,927.12  

     

5,229,499.51  

     

5,344,548.50  

     

5,462,128.57  

     

5,483,977.08  

(-) Φόροι          

1,420,710.00  

               

1,451,965.62  

        

1,483,908.86  

        

1,516,554.86  

        

1,549,919.07  

        

1,584,017.28  

        

1,590,353.35  

(+)Αποσβέσεις  

4,497,000 

            

4,595,934.00  

     

4,697,044.55  

     

4,800,379.53  

     

4,905,987.88  

     

5,013,919.61  

     

5,033,975.29  

(-) 

Κεφαλαιακές 

δαπάνες 

        

(824,141.00) 

             

(842,272.10) 

       

(860,802.09) 

       

(879,739.73) 

       

(899,094.01) 

       

(918,874.08) 

       

(922,549.57) 

(-)Μεταβολή 

στο κεφάλαιο 

κίνησης 

    

1,889,288.00    

            

1,930,852.34  

     

1,973,331.09  

     

2,016,744.37  

     

2,061,112.75  

     

2,106,457.23  

     

2,114,883.06  

(+) Καθαρό 

χρέος 

 

34,774,070 

          

35,539,099.54  

   

36,320,959.73  

   

37,120,020.84  

   

37,936,661.30  

   

38,088,407.95  

   

38,926,352.92  

FCFE     

41,684,213.00  

          

42,601,265.69  

   

43,538,493.53  

   

44,496,340.39  

   

45,475,259.88  

   

45,792,855.69  

   

46,661,618.46  
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6.2.5 Υπολογισμός του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC) 

Για να εκτιμήσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC), θα εφαρμόσουμε τον 

παρακάτω τύπο: 

 

                         ���� =
(����)

(����)�(������)
�� (1 ��� ����) +

(������)

(����)�(������)
�� 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα το Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων(Cost 

of Equity) και το Κόστος Δανεισμού(Cost of Dept). 

 

6.2.5.1Κόστος Δανεισμού (Cost of Dept) 

Πρώτα από όλα θα προσδιορίσουμε το κόστος δανεισμού για το έτος 2016 και τα 

στοιχεία που θα χρειαστούμε θα αντληθούν από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

του ομίλου, οι οποίες παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας, στο σχετικό παράρτημα. Ο τύπος 

που χρησιμοποιείται είναι ο παρακάτω: 

 

Κόστος Δανεισμού(Cost of Dept) =
Χρηματοοικονομικό Κόστος

(Βραχυπρόθεσμα + Μακροπρόθεσμα Δανειακά Κεφάλαια)
 

 

 

Τα αποτελέσματα για τον υπολογισμό του κόστους δανεισμού παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 24:Κόστος Δανεισμού Κορρές ΑΕ για το έτος 2016 

Ποσά σε χιλιάδες  € 2016 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 2,096,909.00 

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 11,559,156.00 

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 23,214,914.00 

Δανεισμός Συνολικά 34,774,070.00 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 6.03% 
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6.2.5.2Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 

Ο υπολογισμός του κόστους Ιδίων Κεφαλαίων στηρίζεται στον εξής τύπο: 

 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων(Cost of Equity )= Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου(Risk free rate) + 

Βeta(blevered )*Eπασφάλιστρο Κινδύνου(Risk Premium) 

 

 

Για το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (Risk free rate) παρατηρούμε στο κάτωθεν 

διάγραμμα την πορεία του για τα έτη 2013-2017.122  

 

Διάγραμμα 9:Απόδοση 10-ετούς Ελληνικού Ομολόγου για τα έτη 2013-2017 

 

Ωστόσο, στην παρούσα εργασία λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος της απόδοσης του 

ελληνικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας το τρίμηνο του 2017 (Ιούνιου-Αυγούστου), το οποίο 

είναι 5,55%. 

Πίνακας 25:Μέσος Όρος Απόδοσης 10-ετούς Ελληνικού Ομολόγου το Τρίμηνο 2017123 

Ποσοστό % Ιούνιος 2017 Ιούλιος 2017 Αύγουστος 2017 Μέσος Όρος  

Απόδοση 10-ετούς 

Ομολόγου 

5,76% 5,33% 5,55% 5,55% 

                                                      
122 https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND 
123 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017 
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Για την εύρεση του συντελεστή Beta χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα των ιστοσελίδων 

των Financial124 και Times Reuters125, τα οποία μας παραθέτουν την τιμή: Beta = 0.4504 

Το γεγονός ότι ο δείκτης Beta είναι μικρότερος από τη μονάδα, υποδεικνύει ότι η μετοχή του 

ομίλου Κορρέ είναι μία αμυντική μετοχή, η οποία δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη σε αλλαγές 

του γενικού δείκτη τιμών. 

Το Eπασφάλιστρο Κινδύνου(Risk Premium) ανέρχεται σε ποσοστό 8,84% 

 

Διάγραμμα 10:Απόδοση Αγοράς για την Ελλάδα για το 2017126 

 

Με βάση τα παραπάνω το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι: 

Κόστος  Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) =Risk Free Rate + (Beta*Rp)  

Κόστος  Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) = 9.53% 

6.2.5.3 Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC) 

Για να υπολογίσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων θα πρέπει πρώτα να 

εκτιμήσουμε το μέσο όρο της πενταετίας 2012-2016 για το φορολογικό συντελεστή, τα ποσοστά 

των ιδίων κεφαλαίων και ξένων κεφαλαίων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) 

                                                      
124 https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary?s=KORRES:ATH 
125 http://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/KRRr.AT 
126 http://www.market-risk-premia.com/gr.html 
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χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 

ομίλου.  

Πίνακας 26:Μέσος Όρος Φορολογικού Συντελεστή (2012-2016)127 

2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

20% 26% 26% 29% 29% 26% 

 

Πίνακας 27:Μέσο Ποσοστό των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων (2012-2016) 

  2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

Ποσοστό ιδίων 

Κεφαλαίων= 

Equity/(Equity+Dept) 

37.33% 34.67% 33.44% 34.38% 25.61% 33.09% 

Ποσοστό Ξένων 

Κεφαλαίων= 

Dept/(Equity+Dept) 

62.67% 65.33% 66.56% 65.62% 74.39% 66.91% 

 

Τέλος, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC) του ομίλου Κορρές Α.Ε. 

προσδιορίζεται ως εξής: 

Πίνακας 28:Προσδιορισμός του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου για τον όμιλο Κορρέ Α.Ε. 

  Ποσοστό 

Ι.Κ. 

Κόστος 

Ι.Κ. 

Ποσοστό 

Ξ.Κ. 

Κόστος 

Ξ.Κ. 

Κόστος Ξ.Κ. μετά 

από φόρους 

WACC 

Υπολογισμός 

WACC 

33.09% 9.53% 66.91% 6.03% 5.43% 6.14% 

 

6.2.6 Αποτίμηση βάσει FCFF 

6.2.6.1 Εκτίμηση της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Με το πέρας των υπολογισμών των προβλέψεων για τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου 

για το χρονικό διάστημα 2017-2021, στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσουμε την 

υπολειμματική αξία (Terminal Value) χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

                                                      
127 https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes 
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Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
FCFF��� (1 + g)

WACC g
 

 

 

Όπου η FCFF���, η FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο), 

δηλαδή το  2021 και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές που όπως 

εκτιμήσαμε προηγουμένως είναι g = 0,40%. 

Επομένως,                   Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
�.���.���,��

�,������,���
= 134,760,723.52 

 

6.2.6.2 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών της 

(FCFF) και της Υπολειμματικής Αξίας 

Για τον προσδιορισμό της Αξίας του ομίλου Κορρές Α.Ε. θα πρέπει να προεξοφλήσουμε 

όλες τις ταμειακές ροές προς την επιχείρηση των πέντε ετών και της υπολειμματικής αξίας που 

προσδιορίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας  το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου 6,79%. Για 

τους υπολογισμούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 

 

 

Firm Value = �
FCFF�

(1 + WACC)�

�

���

+
FCFF���

(WACC g)

1

(1 + WACC)�
 

 

 

Πίνακας 29:Προσδιορισμός Αξίας με βάσει το FCFF Κορρές ΑΕ και της μετοχής 

  2017 Ε 2018 Ε 2019 Ε 2020 Ε 2021 Ε Διηνεκές 

Ελεύθερες 
ταμειακες 

ροές 

                      
7,062,166.15  

            
7,217,533.80  

            
7,376,319.54  

                
7,538,598.57  

             
7,704,447.74  

               
7,735,265.53  

Συντελεστή 
προεξόφλησ

ης 

0.942151875 0.887650155 0.836301258 0.787922798 0.742342942 0.742342942 

Παρούσα 
αξία 

ταμειακών 

                  
6,653,633.08  

            
6,406,645.00  

            
6,168,825.31  

                
5,939,833.68  

             
5,719,342.40  
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ροών 

Συσσωρευμέ
νη παρούσα 

αξία 

                  
6,653,633.08  

        
13,060,278.08  

          
19,229,103.39  

           
25,168,937.07  

           
30,888,279.47  

  

Υπολειμματι
κή αξία 

               
134,760,723.52  

Παρούσα 
αξία 

υπολειμματι
κής αξίας 

               
100,038,671.92  

Αξία 
επιχείρησης 

             
130,926,951.39  

      

Αριθμός 
μετοχών 

               
13,586,500.00  

      

Αξία 
μετοχής 

 
9.64 € 

          

 

Άρα το σύνολο της παρούσας αξίας του ομίλου Κορρές Α.Ε. των ελευθέρων ταμειακών 

ροών προς την επιχείρηση είναι 130,926,951.39 €. Ο αριθμός των μετοχών του ομίλου Κορρές 

Α.Ε., όπως δηλώνετε στην ιστοσελίδα του, αποτελείται από 13.586.500 εκατομμύρια μετοχές σε 

κυκλοφορία και η εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή προσδιορίζεται σε 9.64 €. 

 

6.2.7 Αποτίμηση βάσει FCFE 

6.2.7.1 Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value), αποτελεί την αξία της επιχείρησης από το 

τέλος του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και στο διηνεκές (2ο στάδιο). Για τον προσδιορισμό της 

θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

 

Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
FCF���� (1 + g)

r� g
 

 

 

 Όπου η FCFE���, η FCFE του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο), 

δηλαδή το 2021 και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές που όπως 

εκτιμήσαμε προηγουμένως είναι g = 0,40%. 
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Επομένως,                   Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
��,���,���.��

�,������,���
= 369,356,113.36 

 

Πίνακας 30:Προσδιορισμός Αξίας με βάσει το FCFE  Κορρές ΑΕ και της μετοχής 

 

6.2.7.2 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών της 

(FCFE) και της Υπολειμματικής Αξίας 

 

Για να εκτιμήσουμε την Αξία του ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές προς τα ιδία κεφάλαια των πέντε ετών και της υπολειμματικής αξίας που 

προσδιορίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας  το κόστος ιδίων κεφαλαίων 9,53%. Για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 

 

  2017 Ε 2018 Ε 2019 Ε 2020 Ε 2021 Ε Διηνεκές 

Ελεύθερες 

ταμειακές ροές 

30,787,808.25 31,465,140.04 32,157,373.12 32,864,835.32 33,131,989.44 33,722,213.15 

Συντελεστή 

προεξόφλησης 

0.912991874 0.833554163 0.761028177 0.694812542 0.634358205 0.634358205 

Παρούσα αξία 

ταμειακών ροών 

28,109,018.76 26,227,898.46 24,472,667.05 22,834,899.77 21,017,549.35  

Συσσωρευμένη 

παρούσα αξία 

28,109,018.76 54,336,917.22 78,809,584.28 101,644,484.05 122,662,033.40  

Υπολειμματική 

αξία 

     369,356,113.36 

Παρούσα αξία 

υπολειμματικής 

αξίας 

     234,304,081.14 

Αξία 

επιχείρησης 

356,966,114.54      

Αριθμός 

μετοχών 

13,586,500.00      

Αξία μετοχής 26.27 €      
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Equity Value = �
FCFE�

(1 + r)�

�

���

+
FCFE���

r g

1

(1 + r)� 
 

 

 

Άρα το σύνολο της παρούσας αξίας του ομίλου Κορρές Α.Ε. των ελευθέρων ταμειακών 

ροών προς τα ιδία κεφάλαια είναι 356,966,114.54€. Ο αριθμός των μετοχών του ομίλου Κορρές 

Α.Ε., όπως δηλώνετε στην ιστοσελίδα του, αποτελείται από 13.586.500 εκατομμύρια μετοχές σε 

κυκλοφορία και η εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή προσδιορίζεται σε 26.27 €. 

 

 

6.2.8 Σχολιασμός τιμής μετοχής 

 

Η μέθοδος αποτίμησης της αξίας της μετοχής Κορρές Α.Ε. με τη μέθοδο προεξοφλημένων 

ελευθέρων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF) και στους μετόχους (FCFE) καθόρισε 

τη δίκαιη τιμή της μετοχής να είναι 9,64€ και 26,27 € αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή τιμή του 

Κορρές Α.Ε. σήμερα στις 07/09/2017 είναι 4,40€ .Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η 

χρηματιστηριακή τιμή του ομίλου κυμαίνεται σε κατώτερα επίπεδα από την αποτιμημένη αξία 

βάσει της μεθόδου προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF) 

και την αποτιμημένη αξία βάσει της μεθόδου προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών 

στους μετόχους (FCFE). Συνεπώς είναι υποτιμημένη με βάσει τα στοιχεία κατά περίπου 54,36% 

σε σχέση με την τιμή που προσδιορίστηκε βάσει της μεθόδου προεξοφλημένων ελευθέρων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση (FCFF) και κατά 83,25% σε σχέση με την τιμή βάσει της 

μεθόδου προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών προς τους μετόχους (FCFE). Βάσει της 

αρχής της συντηρητικότητας των οικονομικών θεωρείται πιο ακριβής και πιο συμβατή με τα 

σημερινά δεδομένα η τιμή βάσει της μεθόδου προεξοφλημένων ελευθέρων ταμειακών ροών 

προς την επιχείρηση (FCFF). 
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6.3 Αποτίμηση του Ομίλου Apivita Α.Ε.B.E.  με τη Μέθοδο των 
Προεξοφλημένων Ελευθέρων Ταμειακών Ροών 

 

Η παρούσα αποτίμηση και με τις δύο μεθόδους χρησιμοποιεί τα στοιχεία που απορρέουν από τις  

επίσημες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου (2011-2015) όπως αυτά αποτυπώνονται από την 

Hellastat, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν της τις παρατηρήσεις των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, 

που ενδέχεται να αλλάζουν σημαντικά την χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας. Οι 

Οικονομικές Καταστάσεις του 2016 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί για αυτό το λόγο η αποτίμηση 

πραγματοποιείται βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων, δηλαδή 

του έτους 2015.  

6.3.1 Υπολογισμός των ελευθέρων ταμειακών ροών για τα έτη 2016-2021 

Όπως αναφέρθηκε στην αποτίμηση του ομίλου Κορρές Α.Ε., για να υπολογίσουμε τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές για αυτό το χρονικό διάστημα (2016-2021) θα πρέπει να 

προσδιορίσουμε τα μελλοντικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για την περίοδο αυτή.  
 

6.3.2 Προβλέψεις ρυθμού ανάπτυξης g του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E. και καθορισμός σταδίων 

Για τις προβλέψεις αυτές θα χρησιμοποιήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης του ομίλου Apivita 

Α.Ε.B.E. βασιζόμενοι στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του χρησιμοποιώντας ως βάση τα 

κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών τόκων (EBIT) και μέσω του τύπου:  

 

Stable Growth Rate���� = Reinvestment Rate ROC 

 

Για την εύρεση των παραπάνω δύο μεταβλητών, Reinvestment Rate και ROC, θα 

χρησιμοποιήσουμε τους δύο επόμενους τύπους: 

 

Reinvestment rate =
Capital expenditure  Depreciation +  ΔNoncash WC 

EBIT (1  Tax rate) 
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Return on capital =
EBIT(1  �) 

(BV of equity +  BV of debt –  Cash) 
 

 

Πίνακας 31:Εκτίμηση Ρυθμού Μεγέθυνσης (g) του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E. 

 

Ως ρυθμό μεγέθυνσης-ανάπτυξης των κερδών προ φόρων και τόκων θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψιν μας το μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015. Παρατηρούμε ότι στην ανάλυση 

του ομίλου της  Apivita Α.Ε.B.E. ο μέσος όρος είναι θετικός και υψηλότερος από τον ρυθμό 

ανάπτυξης της Ελλάδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο δύο 

σταδίων όπως εφαρμόσαμε και για την αποτίμηση του ομίλου Κορρές Α.Ε. Στο δεύτερο στάδιο 

θα ακολουθήσουμε ρυθμό ανάπτυξης 0,40%, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για το διηνεκές, καθώς 

 χρήση 2011 χρήση 2012 χρήση 2013 χρήση 2014 χρήση 2015 ΜΟ 

Καθ.Κεφ.Δαπ 898,542.50 4,850,686.68 6,041,181.67 295,780.05 3,079,248.83 3,033,087.95 

ΚΠΤΦ 2,601,262.48 3,512,521.87 2,909,358.84 2,826,050.00 2,829,250.00 2,935,688.64 

Μεταβολή στο 

ΚΚ 

(241,843.48) (2,388,171.59) (3,570,659.54) (22,981.75) (1,096,354.00) (1,464,002.07) 

Ίδια κεφάλαια 

που αναλογούν 

στη μητρική 

5,516,216.23 5,665,896.72 7,188,607.18 7,627,710.00 7,596,452.00 6,718,976.43 

Τοκοφόρα 

δανειακά 

κεφάλαια 

21,826,406.88 25,047,352.14 29,758,807.65 28,629,055.05 23,983,471.00 25,849,018.54 

Ρυθμός 

Επανεπένδυσης 

0.355568961 0.98741908 2.913472824 0.135957594 0.987120127 0.752797853 

ROC 0.067546422 0.081199177 0.055907694 0.055341272 0.063609006 0.063999609 

ρυθμός 

ανάπτυξης 

ΚΠΤΦ 

2.40% 8.02% 16.29% 0.75% 6.28% 6.75% 
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αυτός προβλέπεται ότι θα είναι και ο μέσος συντηρητικός ρυθμός ανάπτυξης για την Ελλάδα τα 

επόμενα χρόνια.128 

 

 

6.3.3 Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και κερδών μετά φόρων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι προβλέψεις των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) και των κερδών μετά φόρων χρησιμοποιώντας τους 

ρυθμούς ανάπτυξης που προσδιορίσαμε παραπάνω και θεωρώντας ότι ο φορολογικός 

συντελεστής θα παραμείνει ο ίδιος στο διηνεκές: 

Πίνακας 32:Πρόβλεψη μελλοντικών EBIT και κερδών μετά φόρων για τον όμιλο Apivita  

 

Στη συνέχεια, αναφέρονται οι προβλέψεις που αφορούν τα χρηματοοικονομικά μεγέθη 

για τα έτη 2016-2021 βασισμένα στις προηγούμενες υποθέσεις: 

 

Πίνακας 33:Υποθέσεις για την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για 2016-2021 

Υποθέσεισ 2016Ε 2017 Ε 2018Ε 2019Ε 2020Ε 2021Ε Διηνεκές 

ΚΠΤΦ 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 0,40% 

Συντελεστής Φορολογίας 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Κεφαλιουχ.Δαπάνες 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 0,40% 

Αποσβέσεις 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 0,40% 

Μεταβολή στο 

κεφαλ.κίνησης 

6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 0,40% 

                                                      
128https://tradingeconomics.com/greece/gdp-growth-annual/forecast 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

ΕΒΙΤ                                

2,829,250.00  

                  

3,020,224.38  

         

3,224,089.52  

         

3,441,715.56  

         

3,674,031.36  

         

3,922,028.48  

                  

4,186,765.40  

                             

4,203,512.46  

Φορ. 

Συντ. 

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

Κέρδη 

μετά 

Φόρων 

                                    

2,008,767.50  

               

2,144,359.31  

      

2,289,103.56  

      

2,443,618.05  

      

2,608,562.27  

      

2,784,640.22  

               

2,972,603.44  

                          

2,984,493.85  
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Καθαρό Χρέος 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 6.75% 0,40% 

 

 

6.3.4 Υπολογισμός FCFF και FCFΕ για τα έτη 2016-2021 

 

Στηριζόμενοι στα οικονομικά μεγέθη που προβλέψαμε για την επόμενη εξαετία (2016-2021) και 

τη χρήση του παρακάτω τύπου:  

 

FCFF= ΕΒΙΤ*(1-Τ)+ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 

υπολογίζουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free cash flow to the firm), οι 

οποίες παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 34:Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς την Εταιρεία (FCFF) 2016-2021 

Ποσά σε 

χιλιάδες  € 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

 

EBITDA 

               

2,829,250.00  

         

3,020,224.38  

         

3,224,089.52  

         

3,441,715.56  

        

3,674,031.36  

                  

3,922,028.48  

                             

4,186,765.40  

      

4,203,512.46  

(-) Φόροι                   

820,482.50  

          

875,865.07  

          

934,985.96  

        

  998,097.51  

      

1,065,469.10  

               

1,137,388.26  

                         

1,214,161.97  

      

1,219,018.61  

(+)Αποσβέσ

εις 

 

1,294,423 

 

1,381,797 

 

1,475,068 

 

         1,574,635 

 

1,680,923 

 

1,794,385 

 

1,915,506 

 

1,923,168 

(-) 

Κεφαλαιακ

ές δαπάνες 

              

3,079,248.83  

      

3,287,098.13  

      

3,508,977.25  

    

  3,745,833.21  

      

3,998,676.96  

               

4,268,587.65  

                          

4,556,717.32  

      

4,574,944.19  

(-) 

Μεταβολή 

στο 

κεφάλαιο 

κίνησης 

   

 

(1,096,354.00) 

 

 

-1,170,357.90   

 

 

-1,249,357.05   

 

 

- 1,333,688.65   

 

 

- 1,423,712.64   

 

 

-1,519,813.24   

 

 

- 1,622,400.63   

 

 

- 1,628,890.24   

FCFF                

1,320,295.67  

      

1,409,415.63  

      

1,504,551.18  

      

        1,606,108.39  

      

 1,714,520.70  

               

1,830,250.85  

                          

1,953,792.78  

      

1,961,607.95  
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Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια (Free cash 

flow to the equity), θα στηριχθούμε στα οικονομικά μεγέθη που προβλέψαμε για την επόμενη 

εξαετία (2016-2021) και τη χρήση του παρακάτω τύπου:  

 

FCFΕ= ΕΒΙΤ*(1-Τ)+ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ+ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΕΟΣ 

 

 

Έτσι διαμορφώνεται ο πίνακας με τον των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια ως 

εξής: 

 

Πίνακας 35:Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προς τους Μετόχους (FCFΕ) 2016-2021 

Ποσά σε 

χιλιάδες  € 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Διηνεκές 

EBITDA 2,829,250.00 3,020,224.38 3,224,089.52 3,441,715.56 3,674,031.36 3,922,028.48 4,186,765.40 4,203,512.46 

(-)Φόροι 820,482.50 875,865.07 934,985.96 998,097.51 1,065,469.10 1,137,388.26 1,214,161.97 1,219,018.61 

(+) 

Αποσβέσεις 

1,294,423.00 1,381,797 1,475,068 1,574,635 1,680,923 1,794,385 1,915,506 1,923,168 

(-) 

Κεφαλαιακές 

δαπάνες 

3,079,248.83 3,287,098.13 3,508,977.25 3,745,833.21 3,998,676.96 4,268,587.65 4,556,717.32 4,574,944.19 

(-) 

Μεταβολή 

στο κεφάλαιο 

κίνησης 

(1,096,354.00) - 1,170,357.90 -1,249,357.05 -1,333,688.65 - 1,423,712.64 -1,519,813.24 -1,622,400.63 -1,628,890.24 

(+) Καθαρό 

χρέος 

13,370,914.00 14,273,451 15,236,909 16,265,400 17,363,314 18,535,338 19,786,473 19,865,619 

FCFΕ 14,691,209.67 15,682,866.32 16,741,459.80 17,871,508.34 19,077,835.15 20,365,589.02 21,740,266.28 21,827,227.35 

 

 

6.3.5 Υπολογισμός του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίων (WACC) 

 

Για να εκτιμήσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC), θα εφαρμόσουμε τον 

παρακάτω τύπο: 
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���� =
(����)

(����) + (������)
�� (1 ��� ����) +

(������)

(����) + (������)
�� 

 

 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό πρέπει να υπολογίσουμε πρώτα το Κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων(Cost 

of Equity) και το Κόστος Δανεισμού(Cost of Dept). 

 

6.3.5.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Dept) 

Πρώτα από όλα θα προσδιορίσουμε το κόστος δανεισμού για τα πέντε έτη (2011-2015) 

και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το μέσο όρο της πενταετίας αυτής. Τα στοιχεία που θα 

χρειαστούμε θα αντληθούν από τις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του ομίλου, οι 

οποίες παρουσιάζονται στο τέλος της εργασίας, στο σχετικό παράρτημα. Ο τύπος που 

χρησιμοποιείται είναι ο παρακάτω: 

 

�ό���� ��������ύ(���� �� ����) =
����������������ό �ό����

(�������ό����� + �������ό����� �������ά ���ά����)
 

 

 

Το κόστος ξένων κεφαλαίων παρουσιάζει μία ιδιομορφία στην εύρεση της τιμής του για 

εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο, καθώς δεν 

αποτελεί αγοραίο μέγεθος, ιδιαίτερα όταν ο συνήθης τρόπος δανεισμού είναι ο 

τραπεζικός με τον κύριο μέτοχο να εξασφαλίζει τα δάνεια πολλές φορές με προσωπικές 

εγγυήσεις. Σύμφωνα με τον Damodaran, υπάρχουν τρείς τρόποι εύρεσης του κόστους 

κεφαλαίων: 

1. Υποθέτουμε ότι το κόστος της εταιρίας θα προσεγγίζει τον μέσο όρο του αγοραίου 

κόστους ξένων κεφαλαίων του κλάδου.  

2. Υπολογίζεται το κόστος ξένων κεφαλαίων με τη βοήθεια χρηματοοικονομικών δεικτών, 

σύμφωνα πάντα με την κρίση του εκάστοτε αναλυτή και ανάλογα με το κόστος ξένων 

κεφαλαίων που παρουσιάζουν άλλες εταιρίες του κλάδου με παρόμοια ύψη των ίδιων 

αριθμοδεικτών.  
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3. Η τελευταία περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον η επιχείρηση έλαβε σχετικώς 

πρόσφατα δάνεια, τα οποία είναι μακροπρόθεσμα και προσδιορίζει το κόστος ξένων 

κεφαλαίων διαιρώντας τα έξοδα για τόκους με το σύνολο του χρέους. Ο τρόπος αυτός 

υπαινίσσεται  ότι οι τράπεζες που έχουν προσφάτως χορηγήσει τα δάνεια, έχουν 

αξιολογήσει επαρκώς τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 

στοιχείο το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον αναλυτή.129 

Στην περίπτωση της Apivita A.E.B.E. θα εφαρμοστεί ο τρίτος τρόπος με δεδομένο ότι η 

εταιρεία έχει συνάψει μακροπρόθεσμο δάνειο στην τρέχουσα χρήση (αρχές του 2016), 

ρυθμίζοντας τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ύψους 1,1 εκατομμύρια Ευρώ που είχε στην 

τράπεζα Αττικής, μετατρέποντάς τες σε μακροπρόθεσμες (9 ετούς διάρκειας). Θεωρείται λοιπόν 

ότι η τράπεζα Αττικής έχει αξιολογήσει επαρκώς τον όμιλο για την πιστοληπτική του ικανότητα, 

ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει μετατρέψει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις του σε μακροχρόνιες.130 

Τα αποτελέσματα για τον υπολογισμό του κόστους δανεισμού παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 36: Κόστος Δανεισμού Apivita Α.Ε.B.E. για το έτος 2015 

 

Ποσά σε χιλιάδες  € 

 

2015 

 

Χρηματοοικονομικό Κόστος 

 

1,988,396.00 

 

Δανεισμός Συνολικά 

 

28,821,097 

 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 

 

6.90% 

 

6.3.5.2 Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) 

Ο υπολογισμός του κόστους Ιδίων Κεφαλαίων στηρίζεται στον εξής τύπο: 

 

                                                      
129Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Aswath 
Damodaran, Stern School of Business, 2006 
130http://bankingnews.gr/%CE%B5%CF%80.html  
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Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων(Cost of Equity )= Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου(Risk free rate) + 

Βeta(blevered )*Eπασφάλιστρο Κινδύνου(Risk Premium) 

 

 

Όπως αναφέρθηκε στην αποτίμηση του ομίλου Κορρές Α.Ε. ο μέσος όρος της απόδοσης 

του ελληνικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας το τρίμηνο του 2017 (Ιούνιο-Αύγουστο) είναι 

5,55%. 

Πίνακας 37:Μέσος Όρος Απόδοσης 10-ετούς Ελληνικού Ομολόγου το Τρίμηνο 2017131 

Ποσοστό % Ιούνιος 2017 Ιούλιος 2017 Αύγουστος 2017 Μέσος Όρος  

Απόδοση 10-ετούς 

Ομολόγου 

5,76% 5,33% 5,55% 5,55% 

 

Το επασφάλιστρο Κινδύνου ανέρχεται σε ποσοστό 8,84%, βάσει του Διαγράμματος 10.  

Όσον αφορά το δείκτη Beta θα πρέπει να υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο απ’ τον 

συνηθισμένο. Καθώς οι μετοχές του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E. δεν διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο δεν μπορεί κατά άμεσο τρόπο να γίνει ο υπολογισμός του κόστους 

ιδίων κεφαλαίων. Έτσι, επιχειρείται συνήθως μια έμμεση μέθοδος προσδιορισμού του. Αυτή η 

μέθοδος χρησιμοποίει τον μέσο όρο των beta αρκετών εταιριών του κλάδου, συγκρίσιμου με την 

εταιρία. Οι εταιρείες, που χαρακτηρίζονται ως συγκρίσιμες, θεωρούνται οι εταιρείες που 

αποτελούν τον κλάδο της μη εισηγμένης εταιρείας ή σε όμορους κλάδους. Αφού υπολογιστεί ο 

μέσος συντελεστής beta, υπολογίζεται στη συνέχεια ο μέσος φορολογικός συντελεστής και ο 

μέσος λόγος ξένων – ιδίων κεφαλαίων (υπολογίζεται ως αγοραίο μέγεθος τόσο από πλευράς 

ιδίων κεφαλαίων, όσο και από την πλευρά του χρέους). Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται το 

μέσο μη μοχλευμένο beta (unlevered). Χαρακτηριστικά: 

 

β
���������

=  β �1 + (1 t)
D

E
� 

 

 

                                                      
131 http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/titloieldimosiou/titloieldimosiou.aspx?Year=2017 
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όπου β��levered είναι το μη μοχλευμένο beta, το μέσο beta των εισηγμένων εταιριών που 

επιλέχθηκαν, t είναι ο μέσος φορολογικός συντελεστής των εταιριών αυτών και 
�

�
 ο λόγος ξένων 

προς ίδια κεφάλαια από τις εταιρίες. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το beta της μη εισηγμένης ως 

εξής: 

 

β
����

=  β
���������

�1 + (1 �����)
D

E
� 

 

 

Γίνεται η υπόθεση ότι ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια της εταιρίας που αποτιμούμε θα 

συγκλίνει στο βραχυχρόνιο ορίζοντα με τον αντίστοιχο μέσο δείκτη του κλάδου.132 

Στην παρούσα εργασία και στην περίπτωση της Apivita Α.Ε.B.E, χρησιμοποιούνται οι 

πέντε(5) μεγαλύτερες αντιπροσωπευτικές εταιρίες του κλάδου καλλυντικών όπως δημοσιεύθηκε 

από την Hellastat τον Ιούλιο του 2017. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στις δέκα καλύτερες 

του κλάδου με βάσει  τον κύκλο εργασιών, όπως αναφέρονται από την Hellastat: 

 

Πίνακας 38:Οι δέκα (10) καλύτερες εταιρείες του κλάδου των καλλυντικών133 

 

                                                      
132 Principles of Private Firm Valuation, Stanley J. Feldman, John Wiley & Sons, Inc., New 
Jersey,U.S.A.2005 
133 http://www.imentor.gr/industryreport.do?groupid=20400 



 123 

Στη συνέχεια υπολογίζεται το μέσο beta του αντιπροσωπευτικού δείγματος του κλάδου 

των καλλυντικών, ο μέσος φορολογικός συντελεστής και ο μέσος λόγος ξένων κεφαλαίων προς 

ιδίων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 39:Υπολογισμός μέσου beta για του αντιπροσωπευτικού δείγματος του κλάδου των 

καλλυντικών  

 ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε 

L'OREAL 

HELLAS 

Α.Ε 

JOHNSON & 

JOHNSON 

ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε 

ESTEE 

LAUDER 

HELLAS 

Α.Ε 

ΚΟΡΡΕΣ 

ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Α.Ε 

Μ.Ο 

beta 0.409 0.6812 0.7831 0.6625 0.4504 0.59724 

φορολ.συντελεστής 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Ξένα/Ιδία Κεφάλαια 0.59 1.32 0.11 4.1 2.43 1.71 

Μέσο beta      0.269744 

 

Χρησιμοποιώντας το μέσο beta, προσδιορίζεται το beta της Apivita Α.Ε.B.E, το οποίο είναι: 

β
����

=  β
���������

�1 + (1 �����)
D

E
� 

 

����� = 0,269744 [1 + (1 29%) 4,83 = �, ������ 

 

Με βάση τα παραπάνω το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι: 

Κόστος  Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) =Risk Free Rate + (Beta*Rp)  

Κόστος  Ιδίων Κεφαλαίων (Cost of Equity) = 16,11% 

 

6.3.5.3Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίων (WACC) 

Για να υπολογίσουμε το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων θα πρέπει πρώτα να 

εκτιμήσουμε το μέσο όρο της πενταετίας 2011-2015 για το φορολογικό συντελεστή, τα ποσοστά 

των ιδίων κεφαλαίων και ξένων κεφαλαίων (μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων) 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 

ομίλου.  
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Πίνακας 40:Μέσος Όρος Φορολογικού Συντελεστή (2011-2015)134 

2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο. 

20% 20% 26% 26% 29% 24,2% 

 

Πίνακας 41:Μέσος Ποσοστό των Ιδίων και Ξένων Κεφαλαίων (2011-2015)135 

2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο. 

14.50% 14.00% 14.60% 12.90% 14.20% 14.04% 

85.50% 86.00% 85.40% 87.10% 85.80% 85.96% 

Τέλος, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίων (WACC) του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E 

προσδιορίζεται ως εξής: 

 

Πίνακας 42:Προσδιορισμός του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου για τον όμιλο  
  Ποσοστό 

Ι.Κ. 

Κόστος Ι.Κ. Ποσοστό 

Ξ.Κ. 

Κόστος 

Ξ.Κ. 

Κόστος Ξ.Κ. 

μετά από 

φόρους 

WACC 

Υπολογισμός 

WACC 

14.04% 16.11% 85.96% 6.90% 5.23% 6.76% 

 

6.3.6 Αποτίμηση βάσει FCFF 

6.3.6.1. Εκτίμηση της Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Με το πέρας των υπολογισμών των προβλέψεων για τα οικονομικά στοιχεία του ομίλου 

για το χρονικό διάστημα 2016-2021, στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσουμε την 

υπολειμματική αξία (Terminal Value) χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

 

Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
FCFF��� (1 + g)

WACC g
 

 

 

                                                      
134 https://www.taxheaven.gr/pages/klimakes 
135 http://www.inr.gr/?p=pco&c=1178# 
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Όπου η FCFF���, η FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο), 

δηλαδή το  2021 και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές που όπως 

εκτιμήσαμε προηγουμένως είναι g = 0,40%. 

Επομένως,                   Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
�,���,���.��

�,������,���
= 30,842,892.30  

 

6.3.6.2 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών της 

(FCFF) και της Υπολειμματικής Αξίας 

Για τον προσδιορισμό της Αξίας του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E θα πρέπει να 

προεξοφλήσουμε όλες τις ταμειακές ροές προς την επιχείρηση των πέντε ετών και της 

υπολειμματικής αξίας που προσδιορίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας  το μεσοσταθμικό 

κόστος κεφαλαίου 7.21%. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 

 

 

Firm Value = �
FCFF�

(1 + WACC)�

�

���

+
FCFF���

(WACC g)

1

(1 + WACC)�
 

 

 

 

Πίνακας 43:Προσδιορισμός Αξίας με βάσει το FCFF Apivita Α.Ε.B.E και της μετοχής 

  2016E 2017 Ε 2018 Ε 2019 Ε 2020 Ε 2021 Ε Διηνεκές 

Ελεύθερες 
ταμειακες 

ροές 

 
1,409,415.63 

               
1,504,551.18  

      
1,606,108.39  

      
1,714,520.70  

      
1,830,250.85  

      
1,953,792.78  

               
1,961,607.95  

Συντελεστή 
προεξόφληση

ς 

 
0.936680405 

 
0.87737018 

 
0.821815456 

 
0.769778434 

 
0.721036375 

 
0.675380643 

 
0.675380643 

Παρούσα 
αξία 

ταμειακών 
ροών 

                                    
1,320,172.00  

               
1,320,048.34  

      
1,319,924.70  

      
1,319,801.06  

      
1,319,677.44  

      
1,319,553.82  

  

Συσσωρευμέν
η παρούσα 

αξία 

                          
1,320,172.00  

               
2,640,220.34  

      
3,960,145.04  

      
5,279,946.10  

      
6,599,623.54  

      
7,919,177.36  

  

Υπολειμματικ
ή αξία 

                  
30,842,892.30  
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Παρούσα 
αξία 

υπολειμματικ
ής αξίας 

                   
 
20,830,692.43  

Αξία 
επιχείρησης 

                                 
28,749,869.80  

       

Αριθμός 
μετοχών 

 
5,324,000 

      

τιμή μετοχής 5.40€       

 

 

Άρα το σύνολο της παρούσας αξίας του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E των ελευθέρων 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση είναι 28,749,869.80€. Ο αριθμός των μετοχών του ομίλου 
Apivita Α.Ε.B.E, όπως δηλώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του για το έτος 2015, 

αποτελείται από 5,324,000 εκατομμύρια μετοχές και η εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή 

προσδιορίζεται σε 5.40€. 

 

 

6.3.7 Αποτίμηση βάσει FCFE 

6.3.7.1Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας (Terminal Value) 

Η Υπολειμματική Αξία (Terminal Value), αποτελεί την αξία της επιχείρησης από το 

τέλος του πρώτου σταδίου πρόβλεψης και στο διηνεκές (2ο στάδιο). Για τον προσδιορισμό της 

θα χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω τύπο: 

 

 

Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
FCF���� (1 + g)

r� g
 

 

 

 Όπου η FCFE���, η FCFE του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου πρόβλεψης (1ο στάδιο), 

δηλαδή το 2021 και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές που όπως 

εκτιμήσαμε προηγουμένως είναι g = 0,40%. 

Επομένως,                   Υπολειμματική Αξία(Terminal Value) =
21,827,227.35

�,������,���
=138,938,429.98 
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6.3.7.2 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας βάσει της προεξόφλησης των ταμειακών ροών της 

(FCFE) και της Υπολειμματικής Αξίας 

Για να εκτιμήσουμε την Αξία του ομίλου θα πρέπει να προεξοφλήσουμε όλες τις 

ταμειακές ροές προς τα ιδία κεφάλαια των πέντε ετών και της υπολειμματικής αξίας που 

προσδιορίσαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας  το κόστος ιδίων κεφαλαίων 16,11%. Για τους 

υπολογισμούς χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος: 

 

 

Equity Value = �
FCFE�

(1 + r)�

�

���

+
FCFE���

r g

1

(1 + r)� 
 

 

 

Πίνακας 44:Προσδιορισμός Αξίας με βάσει το FCFE Apivita Α.Ε.B.E και της μετοχής 

  2016Ε 2017 Ε 2018 Ε 2019 Ε 2020 Ε 2021 Ε Διηνεκές 

Ελεύθερες 

ταμειακές ροές 

 

15,682,866.32 

         

16,741,459.80  

          

17,871,508.34  

      

19,077,835.15  

           

20,365,589.02  

               

21,740,266.28  

 

21,827,227.35 

Συντελεστή 

προεξόφλησης 

 

0.861252261 

 

0.741755457 

 

0.638838564 

 

0.550201158 

 

0.473861991 

 

0.408114711 

 

0.408114711 

Παρούσα αξία 

ταμειακών 

ροών 

                                   

13,506,904.07  

         

12,418,069.16  

          

11,417,008.73  

      

10,496,646.98  

             

9,650,478.56  

                 

8,872,522.49  

  

Συσσωρευμένη 

παρούσα αξία 

                          

13,506,904.07  

         

25,924,973.23  

          

37,341,981.96  

      

47,838,628.94  

           

57,489,107.50  

               

66,361,629.99  

  

Υπολειμματική 

αξία 

                       

138,938,429.98  

Παρούσα αξία 

υπολειμματικής 

αξίας 

                         

56,702,817.19  

Αξία 

επιχείρησης 

                                 

123,064,447.17  

       

Αριθμός        
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Άρα το σύνολο της παρούσας αξίας του ομίλου Apivita Α.Ε.B.E των ελευθέρων 

ταμειακών ροών προς τα ιδία κεφάλαια είναι 123,064,447.17 €. Ο αριθμός των μετοχών του 

ομίλου Apivita Α.Ε.B.E, όπως δηλώνετε στην ιστοσελίδα του, αποτελείται από 5,324,000 

εκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία και η εκτιμώμενη αξία ανά μετοχή προσδιορίζεται σε 

23.12€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μετοχών 5,324,000 

τιμή μετοχής                 23.12       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

           Είναι πλέον αντιληπτό, πως η αποτίμηση μίας επιχείρησης αποτελεί μία δύσκολη 

διαδικασία, με έντονα τα στοιχεία της υποκειμενικής κρίσης του εκάστοτε αναλυτή που υλοποιεί 

την αποτίμηση. Αναμενόμενη συνέπεια αυτού είναι να μην εξάγεται ακριβώς το ίδιο 

αποτέλεσμα από τις μεθόδους αποτίμησης. Άρα, η προσπάθεια εξαγωγής της εύλογης αξίας μίας 

επιχείρησης, θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, με την υιοθέτηση απλών μοντέλων στη χρήση και 

με την εφαρμογή ενός εύλογου αριθμών υποθέσεων σωστά τεκμηριωμένων. Υπό αυτό το 

πρίσμα, ο στόχος της αποτίμησης των σπουδαιότερων στοιχείων της επιχείρησης επιτυγχάνεται 

τελικά και ταυτόχρονα η δίκαιη τιμή της μετοχής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, για τις 

αποτιμήσεις των ομιλών Κορρές Α.Ε. και Apivita A.E.B.E εφαρμόστηκε η μέθοδος αποτίμησης 

των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση και προς τους μετόχους. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται μία από τις πλέον αποδεκτές και αξιόπιστες μεθόδους, η οποία 

βασίζεται κυρίως στις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης. 

            Τα αποτελέσματα της αποτίμησης έδειξαν ότι παρά την οικονομική, φορολογική και 

πολιτική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα και γενικά στην παγκόσμια οικονομία, οι δύο όμιλοι 

καταφέρνουν να επιβιώνουν και να κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην αγορά των καλλυντικών. Ο 

όμιλος Κορρές Α.Ε. την πενταετία 2012-2016 παρουσίασε δυστυχώς ζημιές, οι οποίες 

τουλάχιστον βαίνουν μειούμενες, επαναφέροντας τον σε τροχιά οριακής ανάπτυξης, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με την Ελληνική οικονομία . Τα κέρδη που εμφανίζονται από τις αγορές 

του εξωτερικού συνεισφέρουν σημαντικά  στην βελτίωση της εικόνας του ομίλου. Εν αντιθέσει 

με τον όμιλο Κορρέ Α.Ε., ο όμιλος Apivita A.E.B.E (με τις επιφυλάξεις επί των παρατηρήσεων 

των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών, οι οποίες και δεν έχουν ληφθεί υπόψιν) παρουσιάζει για την 

πενταετία 2011-2015 κέρδη, τα οποία δείχνουν ότι αυξάνονται χρόνο με το χρόνο 

παρουσιάζοντας σχετική οικονομική ευρωστία για τον Όμιλο. Φαίνεται πως και οι δύο 

επιχειρήσεις, χάρις στις αποφάσεις των Διοικήσεών τους, κατάφεραν να περιορίσουν τον 
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κίνδυνο που αντιμετωπίζουν λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών και ταυτόχρονα να 

βελτιώνουν την εικόνα τους. 

         Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση που υλοποιήσαμε, 

συμπεραίνουμε ότι οι δύο Όμιλοι παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα κυκλοφοριακής ρευστότητας, 

σημαντικά κάτω του κλαδικού, τα οποία είναι μεν σε ανεκτά επίπεδα αλλά σε τυχόν αύξηση των 

υποχρεώσεων τους, κυρίως για τον όμιλο Apivita A.E.B.E., να υπάρξει δυσκολία αποπληρωμής 

τους. Ο δείκτης του περιθωρίου μεικτού κέρδους εμφανίζει στον κλάδο των καλλυντικών μία 

μικρή ανάκαμψη από το 2013 και μετά, που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για εμφάνιση 

καθαρού κέρδους τελικά. Οι δείκτες των δύο εξεταζόμενων ομίλων φαίνεται να κινούνται 

αρχικά αρκετά πάνω του αντίστοιχου κλαδικού, με τον όμιλο Κορρέ να συγκλίνει προς τις τιμές 

του κλάδου (2015) και τον όμιλο Apivita να βρίσκεται τουλάχιστον κατά 10% πάνω από τις 

τιμές του κλάδου, αντανακλώντας την αποδοτικότητα των πωλήσεων. Όσον αφορά τους δείκτες 

ROA και ROE, στον όμιλο Κορρέ Α.Ε κινείται σε αρνητικές τιμές το διάστημα 2012-2014 αλλά 

τείνουν στην μείωση αυτών, ώσπου το 2015 ο δείκτης ROE περνάει σε θετικές τιμές και ο ROA 

βρίσκεται οριακά υπό το μηδέν, σημειώνοντας αισθητή βελτίωση. Ο όμιλος Apivita A.E.B.E. 

δείχνει να έχει πτωτικές τάσεις για τον δείκτη ROE αλλά σταθερά άνω του 3%, ενώ ο δείκτης 

ROA παραμένει σχεδόν σταθερός, με μικρές διακυμάνσεις, παρουσιάζοντας μία καλή απόδοση 

ενεργητικού. Αντίστοιχα ο δείκτης ROE για τον κλάδο των καλλυντικών αυξάνεται ραγδαία  το 

2012-2013 και συνεχίζει την ανοδική πορεία, σε αντίθεση με τον δείκτη ROA ο οποίος 

παραμένει σχεδόν σταθερός από το 2013 και μετά. 

     Τέλος, το αποτέλεσμα της αποτίμησης για τον όμιλο Apivita A.E.B.E με τη χρήση των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών, έδωσε για τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς το σύνολο της 

επιχείρησης, εκτίμηση τιμής 5,40€ ανά μετοχή και για τις ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους 

μετόχους, εκτίμηση τιμής 23,12 € ανά μετοχή. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης για τον όμιλο 

Κορρέ Α.Ε με τη χρήση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, έδωσε για τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές προς το σύνολο της επιχείρησης, εκτίμηση τιμής 9,64€ ανά μετοχή και για τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους, εκτίμηση τιμής 26.27 € ανά μετοχή. Η τιμή 

πώλησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την ημέρα της αποτίμησης (07/09/2017) ήταν 4,40€. 

Επομένως, η εκτίμηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πως η μετοχή του ομίλου 

Κορρέ Α.Ε. είναι υποτιμημένη από την αγορά.  
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