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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει βασικό σκοπό να εξετάσει αλλά και να αναλύσει μία 

από τις δυναμικότερες εταιρίες, την εταιρεία ΟΠΑΠ. Το τελευταίο χρονικό περιθώριο 

διανύουμε μία πολύ δύσκολη οικονομική χρονική περίοδο σαν χώρα, η εταιρεία ΟΠΑΠ 

κατάφερε να αναπτυχθεί τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και των κερδών της μέσω των 

δραστηριοτήτων της, στην δημιουργία υποδομών στην Ελλάδα. 

Η εργασία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το θεωρητικό όπου γίνεται ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας και εκτενής περιγραφή της εταιρείας αλλά και στρατηγική και 

χρηματοοικονομική ανάλυση. Το δεύτερο επίπεδο είναι το πρακτικό όπου πραγματοποιείται 

η αποτίμηση με την βοήθεια της μεθόδου των προ-εξοφλημένων ταμειακών ροών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι λόγο της αστάθειας στο οικονομικό περιβάλλον, δεν μπορούν να σχηματιστούν 

ακριβή συμπεράσματα, παρόλα αυτά οι αξίες που υπολογίσαμε προσεγγίζουν την 

πραγματικότητα. 

Καθώς για την ανάλυση αριθμοδεικτών αλλά και για την αποτίμηση της τιμής της μετοχής , 

χρησιμοποιήθηκαν τα ήδη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την εταιρεία 

ΟΠΑΠ και θεωρούνται αξιόπιστα καθώς έχουν επιβεβαιωθεί από  ανεξάρτητους εξωτερικούς 

ελεγκτές.  Όπου γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και εκτενής 

 

ABSTRACT 

 

The current thesis has as main purpose to study and to analyze the value of  ΟPAP group with 

discounted cash flow formula. OPAP is the leading gaming company in Greece and one of the 

most renowned in its industry worldwide. 

This analysis is trying to assess the cash flow of company and its share price from 2012-2016. 

Also tries to show the future economic environment for 2017-2022.  OPAP group has 

invested large amounts of money in the latest technology to provide high quality games to its 

customers and to be more competitive. The main target of the group is to achieve a log term 

growth while it transforms its business excellence into social contribution through an 

integrated corporate social responsibility strategy. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.1  O Όμιλος ΟΠΑΠ 

 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) είναι μια ελληνική εταιρεία 

διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Εδρεύει στο περιστέρι Αττικής. Για πολλά 

χρόνια αποτέλεσε το δημόσιο μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών και εξακολουθεί να διαθέτει το 

αποκλειστικό δικαίωμα  στη διοργάνωση και διαχείριση τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα 

εκτός διαδικτύου. 

Ο  Οργανισμός Προγνωστικών  Αγώνων  Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958 είναι  μια 

ελληνική εταιρεία διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Για πολλά χρόνια 

αποτέλεσε το δημόσιο μονοπώλιο τυχερών παιχνιδιών και εξακολουθεί να διαθέτει το 

αποκλειστικό δικαίωμα στη διοργάνωση και διαχείριση τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα 

εκτός διαδικτύου ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.). Ταυτόχρονα με την   

ίδρυση του θεσμοθετήθηκε με βασιλικό διάταγμα το πρώτο  παιχνίδι που εισήγαγε ο ΟΠΑΠ, 

το ΠΡΟ-ΠΟ (από τα αρχικά ΠΡΟγνωστικά  ΠΟδοσφαίρου), το οποίο οργανώθηκε στα 

πρότυπα του αντίστοιχου ιταλικού Τότο Κάλτσιο.  Tο 1999 είναι το έτος αναγέννησης του,   

καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία («Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 

Ποδοσφαίρου Α.Ε., ΟΠΑΠ Α.Ε.») με  το Ελληνικό Δημόσιο  ως το μοναδικό μέτοχο και  

καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της.   

 Σκοπός  της σύμφωνα  με  το καταστατικό  της  είναι η  οργάνωση,  η  λειτουργία και  η 

διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών όπως:  

 

•   αριθμολαχεία ( ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ,  

ΚΙΝΟ, SUPER 3, SUPER 4, 5 από 35 )    

•   αμοιβαία παιχνίδια πρόγνωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαίρου (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ)   

•   στοιχήματα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης (ΣΤΟΙΧΗΜΑ). 

  

 Πηγή : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0 
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1.2 Σκοπός εκπόνησης της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει η αποτίμηση της αξίας της εταιρείας, δηλαδή να 

προσδιοριστεί η πραγματική της αξία και η πραγματική τιμή της μετοχής. Επομένως θα 

εξετάσουμε το κατά πόσο η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή στο χρηματιστήριο 

είναι εύλογη – δίκαιη . Βασικό ρόλο στη πορεία της μετοχής διαδραματίζει το συνολικό 

οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά, καθώς και οι ανακοινώσεις για την εξεταζόμενη 

εταιρεία. 
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2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 

2.1  Η αξία της επιχείρησης και οι τρείς βασικοί παράγοντες  που την 

επηρεάζουν 

Οι   συνεχείς   αλλαγές και η ταχύτητα κυκλοφορίας των   κεφαλαίων, των εμπορευμάτων και 

κατ’  επέκταση των αξιών, επιβάλλουν τη  συνεχή αναγνώριση της θέσης και της  αξίας της 

επιχείρησης. Αξία επιχείρησης  καλείται το σύνολο της αξίας όλης της  επιχείρησης, με βάση 

τις  προσδοκίες για κέρδη,  ταμειακές ροές  κ.ο.κ. και είναι συνδεδεμένη  με τη  λειτουργία 

της επιχείρησης  και τις  μελλοντικές αποδόσεις. Αξίζει να τονισθεί, ότι η αξία  δημιουργείται 

από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα όταν   αυτή  αποφέρει   ένα   ποσοστό   απόδοσης  

μεγαλύτερο   από   το   κόστος  του χρησιμοποιηθέντος για την χρηματοδότησή της 

κεφαλαίου. Βασικός στόχος κάθε  επιχείρησης είναι να μεγιστοποιήσει  τη συνολική της αξία, 

δηλαδή τα κέρδη της  και τον πλούτο των μετόχων.  Η διοίκηση της επιχείρησης είναι αυτή  

που έχει  την ευθύνη  για  την απόκτηση  των  υλικών και  χρηματοοικονομικών πόρων από 

το εξωτερικό περιβάλλον και στη συνέχεια να  τους χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία  αξίας  

για  τους  υπάρχοντες  και  δυνητικούς  επενδυτές  των  τίτλων  της επιχείρησης. 

Σ΄ αυτό  το  σημείο είναι  χρήσιμο να  αναφέρουμε  τους τρείς  βασικούς εξωτερικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την Αξία της επιχείρησης  : 

▪    Ο Πληθωρισμός 

▪    Η Ρευστότητα της αγοράς και ακόμα περισσότερο, η ρευστότητα της μετοχής 

▪    Τα Επιτόκια 

Κοινό στοιχείο  και των  τριών παραγόντων είναι  ότι συνδέονται  άμεσα και κατά ένα   

μεγάλο  ποσοστό   σχηματίζουν   τις  προσδοκίες   των   ενδιαφερόμενων  μερών (επενδυτών,  

τραπεζών, μετόχων  κλπ).  Αν  και ο  πληθωρισμός  παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση  με  τα  

επιτόκια,  θα πρέπει  να  παρουσιαστούν  ξεχωριστά,  καθώς  έχουν διαφορετική  επίδραση  

στην   αξία  της  επιχείρησης.   Η  παράγοντες  αυτοί  παίζουν σημαντικό  ρόλο   στην  

αποτίμηση   των  επιχειρήσεων  που   είναι  εισηγμένες   στην κεφαλαιαγορά, καθώς  η 

αποτίμηση  είναι καθημερινή  και η  επίδραση αυτών άμεση. 
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Για  παράδειγμα,   μία  ανακοίνωση   για  αύξηση   ή  μείωση   των  επιτοκίων   ή  του 

πληθωρισμού,  επιδρά   έμμεσα στην μεταβολή της τιμής της μετοχής και  κατ’ επέκταση 

στην αξία της επιχείρησης. 

 

Η σχέση των παραγόντων αυτών και της πορείας της τιμής των μετοχών και της αξίας της 

επιχείρησης παρουσιάζονται στον  παραπάνω Πίνακα 1 από τον Γ.Λαζαρίδη (2005).     

 

Παρατηρούμε ότι ο  πληθωρισμός και τα επιτόκια  επιδρούν με τον ίδιο  τρόπο στην  πορεία 

της  τιμής  των μετοχών  και  στην αξία  της  επιχείρησης. Συγκεκριμένα καθώς  ο  

παράγοντας  πληθωρισμός  –  επιτόκια  αυξάνεται  λειτουργεί  αντιστρόφως ανάλογα στην  

πορεία της  τιμής της  μετοχής και  της αξίας  της επιχείρησης,  εφόσον επιφέρει  μείωση.   

Αντίθετα,  η  μεταβολή  του   παράγοντας  ρευστότητα  λειτουργεί ανάλογα στην πορεία της  
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τιμής της μετοχής και της  αξίας της επιχείρησης, εφόσον η αυξηση αυτής οδηγεί σε αύξηση 

της τιμής της μετοχής και της αξίας της επιχείρησης. 

 

Η  αξία της επιχείρησης   αποτελεί  σημαντικό   σημείο  στη   διαδικασία  λήψης αποφάσεων 

καθώς  διαμορφώνει  τη συμπεριφορά  όλων των  ενδιαφερόμενων μερών έναντι της  ίδιας 

της επιχείρησης.  Ανάλογα με  την  ιδιαιτερότητα της  θέσης τους,  η κάθε  κατηγορία  

προσώπων  ή  συμφερόντων  έχει  τα  δικά  της κριτήρια  της  αξίας. Ενδεικτικά τα πρόσωπα 

που ενδιαφέρονται για την αξία της επιχείρησης είναι: 

  

▪    Επιχειρηματίας, Στελέχη της Εταιρείας και Διευθυντές 

▪    Δανειστές 

▪    Πελάτες και Προμηθευτές 

▪    Εργαζόμενοι 

▪    Μέτοχοι 

▪    Λογιστές και Οικονομική Διεύθυνση 

▪    Εσωτερικοί και εξωτερικοί Ελεγκτές 

▪    Εφορία 

▪    Ευρύτερη Κοινωνία 

▪    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

Δεν μετρούν όλοι τα  ίδια πράγματα και δεν έχουν όλοι  την ίδια αντίληψη για την αξία της  

επιχείρησης.  Έτσι, ανάλογα  με τη  θέση  τους, άλλοι  ενδιαφέρονται για  τα λογιστικά  

κέρδη,  άλλοι  για την  καταμέτρηση  των  ταμειακών  ροών,  άλλοι  για  τα οργανικά κέρδη 

κ.ο.κ. 
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2.2 Η Έννοια και ο σκοπός της αποτίμησης  

 

Αρχικά, η  διαδικασία της  αποτίμησης στοχεύει  στην εκτίμηση της  σημερινής αξίας  ενός 

αγαθού ή  ενός περιουσιακού  στοιχείου ή  μιας οικονομικής  μονάδας ή  ενός επενδυτικού 

σχεδίου.  Σύμφωνα με  τη διεθνή  βιβλιογραφία,  αυτή η διαδικασία  πραγματοποιείται είτε 

βάσει ορισμένων παραμέτρων, που ο ενδιαφερόμενος αναλυτής θέτει, καθώς θεωρεί πιθανό 

το ενδεχόμενο να  επηρεάσουν  την μελλοντική απόδοση του στοιχείου που αναλύεται, είτε 

εξετάζεται συγκριτικά με  κάποιο άλλο στοιχείο. Στην  ουσία η διαδικασία της  αποτίμησης 

αποσκοπεί  στην εξαγωγή  μιας  ‘συγκεκριμένης’  τιμής της  μετοχής μιας  επιχείρησης και 

συνεπώς οδηγούμαστε σε τρία πιθανά  σενάρια, που είναι ενδεικτικά της πορείας  που αυτή 

ακολουθεί : 

▪Η μετοχή έχει μια δίκαιη τιμή (fair value) : η αγοραία αξία είναι ίση με την υπολογιζόμενη 

▪Η μετοχή είναι υποτιμημένη (undervalued) : η αγοραία αξία είναι υψηλότερη της           

υπολογιζόμενης 

▪Η μετοχή είναι υπερτιμημένη (overvalued) : η αγοραία αξία είναι υψηλότερη της 

υπολογιζόμενης 

 

2.3 Μύθοι για την Αποτίμηση 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία  έχουν εντοπιστεί ορισμένες  πλάνες ή μύθοι σχετικά με  την 

αποτίμηση.  Ένας  από  τους  βασικότερους θεωρητικούς  και  πρακτικούς  της αποτίμησης, 

είναι  ο καθηγητής Aswath  Damodoran, ο οποίος  έχει εντοπίσει δώδεκα μύθους που 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

   Μύθος 1ος : Η αποτίμηση είναι μια επιστήμη που παράγει ακριβή συμπεράσματα και    

δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. 

 Μύθος 2ος : Η αποτίμηση είναι πολύπλοκη και υπάρχουν εκατοντάδες μοντέλα και 

μέθοδοι διαθέσιμοι . 

 Μύθος 3ος : Δεν μπορούν να αποτιμηθούν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα χρόνια. 

 Μύθος 4ος : Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη.  

 Μύθος 5ος : Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της αξίας 
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του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους δανεισμού είναι συντηρητική. 

 Μύθος 6ος : Το επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος δανεισμού. 

 Μύθος 7ος:  Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου . Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν 

κινδύνους . Τα Βeta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί 

να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια. 

 Μύθος 8ος: Σημασία έχει το αποτέλεσμα κ όχι η διαδικασία αποτίμησης. 

 Μύθος 9ος :  Οι καταστάσεις ταμειακών ροών παρουσιάζουν πληροφορίες για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 Μύθος 10ος : Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται 

εξωγενείς και μεταβλητές. 

 Μύθος 11ος : Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών 

ροών. 

 Μύθος 12ος: Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μια επιχείρησης ισχύει επ’ 

αόριστο. 

 

2.4 Μέθοδοι Αποτίμησης 

              

            Το 1930 ο Fisher  I., ανέφερε για πρώτη  φορά την έννοια της παρούσας  αξίας και 

του  κόστος  ευκαιρίας  του  κεφαλαίου  στις  οποίες  στηρίζονται  όλες  οι  σύγχρονοι 

μέθοδοι των προεξοφλημένων  ταμειακών ροών. Έκτοτε, πολλοί είναι  οι επιστήμονες που  

έχουν  ασχοληθεί   με  το  θέμα  της  αποτίμησης   της  αξίας  των  επιχειρήσεων. 

Διαπιστώσαμε  ότι έχουν  αναπτυχθεί  πλήθος  υποδειγμάτων αποτίμησης  στη  διεθνή 

βιβλιογραφία. Οι  τρείς βασικές κατηγορίες  εντός των οποίων αναλύονται  ξεχωριστά και   

εκτενώς   τα   δημοφιλέστερα   μοντέλα    αποτίμησης   κάθε   κατηγορίας,   είναι ακόλουθες: 

 

 

▪    Μέθοδοι  που  βασίζονται   στην  προεξόφληση  των  μελλοντικών  ταμειακών ροών 

▪    Μέθοδοι που βασίζονται σε λογιστικά δεδομένα 

▪    Μέθοδοι που στηρίζονται σε στοιχειά της αγοράς  

(Μέθοδος πολλαπλασιαστών  

Πολλαπλασιαστών ή των Ομοειδών της Αγοράς) 
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Στη  συνέχεια   θα   γίνει  επιγραμματική   αναφορά   των  μεθόδων   αποτίμησης που 

χρησιμοποιούνται συχνότερα :  

 

i.Μέθοδος καθαρής περιουσιακής 

ii.Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών 

iii. Η μέθοδος των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών 

iv.Η   μέθοδος   της   καθαρής    περιουσιακής   θέσης   προσαυξημένης   με   την 

κεφαλαιοποιημένη υπερπρόσοδο των τελευταίων ή των επόμενων πέντε ετών 

v.Η μέθοδος  της  συγκριτικής ανάλυσης  εισηγμένων επιχειρήσεων  και χρήσης δεικτών 

κεφαλαιαγοράς 

vi. Η μέθοδος των συγκριτικών συναλλαγών 

vii.Η μέθοδος της προστιθέμενης αξίας 

viii.Η μέθοδος option pricing model  

 

Η επιλογή της καλύτερης μεθόδου  πραγματοποιείται βάση, των γενικών οικονομικών 

συνθηκών  που  επικρατούν,  της  οικονομικής  κατάστασης της  επιχείρησης  και  της 

τοποθέτησής  της  στον  οικονομικό  κύκλο,  καθώς  και  των  υποθέσεων  που  έγιναν δεκτές   

κατά  την   εκτέλεση  της   μεθόδου   αποτίμησης.  Επομένως   κάθε   μέθοδος παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα εργασία θα  δοθεί ιδιαίτερη  έμφαση στην  ανάλυση 

της  μεθόδου που  βασίζεται στην προεξόφληση  μελλοντικών  ταμειακών  ροών, σε  

συνάρτηση  με  τον  υπό  ανάλυσηεισηγμένο   Όμιλο    OΠΑΠ , εφόσον   αποτελεί    την πιο 

ευρέως διαδεδομένη χρησιμοποιούμενη  μέθοδο των  τελευταίων ετών.  Επίσης, τις  

τελευταίες  δεκαετίες, ολοένα  και περισσότεροι  επενδυτικοί  αναλυτές και  επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν  τις ταμειακές  ροές   ως  κύριο   εργαλείο  μέτρησης της απόδοσης  και   της   

αξίας   της επιχείρησης. 
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2.5 Προεξόφληση Ταμειακών Ροών (Discounted  Cash Flow  – DCF)  

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αποτίµησης ανάµεσα στις 

προαναφερθείσες και µε αποτελέσµατα που επιβεβαιώνονται από εµπειρικές µελέτες, είναι η 

αποτίµηση βάσει της προεξόφλησης ταµειακών ροών, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα 

και περισσότεροιαναλυτές χρησιµοποιούν τις ταµειακές ροές ως το κύριο εργαλείο µέτρησης 

της αξίας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε την µέθοδο της προεξόφλησης των ταµειακών ροών 

αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται ως το άθροισµα της καθαρής παρούσας αξίας όλων των 

παροντικών και µελλοντικών καθαρών ταµειακών ροών της επιχείρησης, προεξοφληµένων 

µε συντελεστές οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τον τρέχοντα και µελλοντικό αναλαµβανόµενο 

κίνδυνο. 

 

Για την εφαρμογή του DCF model πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω βήματα   , με σκοπό 

να οδηγηθούμε στην εκτίμηση της αξίας της εταιρείας: 

1.   Μελέτη  της  εταιρείας  και   του  κλάδου  στον  οποίο  εντάσσεται,  μέσω   της 

οικονομικής ανάλυσης και της στρατηγικής ανάλυσης. 

2.   Πρόβλεψη   των    ταμειακών   ροών    της   επιχείρησης    μέσω   οικονομικών 

προβλέψεων και προβλέψεων που σχετίζονται με τον κλάδο. 

3.   Ορισμός  της  απαιτούμενης απόδοσης  για  κάθε  επιχειρηματική  μονάδα, για την  

επιχείρηση ως  σύνολο,  για  το κόστος  δανεισμού,  για την  απαιτούμενη απόδοση   επί  των   

Ιδίων   κεφαλαίων  και   του   μέσου  σταθμικού   κόστους κεφαλαίου. 

 4.   Ο  Προσδιορισμός της  Παρούσας αξίας  των  Μελλοντικών Ταμειακών  Ροών της   

Επιχείρησης.   Η   προεξόφληση   πραγματοποιείται   με   το    κατάλληλο προεξοφλητικό 

επιτόκιο και σε  αυτό το στάδιο υπολογίζεται η παρούσα  και η υπολειμματική αξία. 

5.   Στο   τελευταίο   βήμα    αναλύονται   και   ερμηνεύονται    τα   αποτελέσματα. 

Πραγματοποιείται   σύγκριση  της   αξίας  που   προέκυψε   με  την   αξία   των 

ανταγωνιστριών επιχειρήσεων  του κλάδου  και  γίνεται ανάλυση  ευαισθησίας της αξίας που 

προέκυψε στις μεταβολές βασικών παραμέτρων του μοντέλου. 
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2.5.1   Παραδοχές 

                  

Οι µέθοδοι των ταµειακών ροών βασίζονται στις ακόλουθες παραδοχές:  

                        

Παραδοχή 1η : Επιχείρηση δεν είναι µόνο τα πάγια στοιχεία ενεργητικού αλλά και άλλοι 

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

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τις ευκαιρίες, την δυναµικότητα και τέλος την οργάνωση της 

επιχείρησης. 

Παραδοχή 2η : Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφληµένες καθαρές ταµειακές ροές 

(πλεονάσµατα).  

Παραδοχή 3η : Είναι δυνατός υπολογισµός ενός ή περισσοτέρων συνδυασµών συντελεστών 

προεξόφλησης. 

Παραδοχή 4η : Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταµειακών ροών µε τη προβολή και εκτίµηση 

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

ορισµένες υποθέσεις.                       

Παραδοχή 5η : Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών παρέχει περισσότερες και καλύτερες 

ποιοτικά πληροφορίες από τις υπόλοιπες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η µεγαλύτερη 

δυνατότητα επηρεασµού των Αποτελεσµάτων Χρήσης σε σύγκριση µε τις λειτουργικές 

ταµειακές ροές επιβάλλει τη χρήση των ταµειακών ροών για την διεξαγωγή διαχρονικών και 

διαστρωµατικών συγκρίσεων, καθώς οι ταµειακές ροές από λειτουργική δραστηριότητα 

αποµακρύνουν την επίδραση των διαφορετικών µεθόδων που έχουν επιλεγεί για την 

αναγνώριση του ίδιου λογιστικού γεγονότος. 

 

 

 Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των ταµειακών ροών είναι ότι µπορούν να αποκαλύψουν την ροή 

των µετρητών εντός της επιχείρησης καθώς και το γεγονός ότι οι ταµειακές ροές µπορούν να 

κατασκευάσουν ένα συγκριτικό εργαλείο µεταξύ επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 

διαφορετικές λογιστικές πολιτικές. Ακόµη, µε βάση τις ταµειακές ροές ο χρήστης µπορεί να 

ερµηνεύσει την χρηµατοοικονοµική δοµή της επιχείρησης, να προσδιορίσει την 

φερεγγυότητα της και τέλος την ικανότητά της να προσαρµόζεται στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος της και της αγοράς. Επιπλέον, η αυξηµένη ζήτηση για τις καταστάσεις των 

ταµειακών ροών στο εξωτερικό, κυρίως στις οικονοµικά ανεπτυγµένες χώρες που 

εφαρµόζουν κατά κύριο λόγο το αγγλοσαξονικό µοντέλο διοίκησης και οργάνωσης των 
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επιχειρήσεων καθιστά τον προσδιορισµό των ταµειακών ροών απαραίτητη διαδικασία καθώς 

αποτελεί βασικό κριτήριο των δυνητικών ξένων άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα. Συνεπώς, 

η µέθοδος της προεξόφλησης των ταµειακών ροών µπορεί να προσφέρει µια πιο έγκυρη 

προσέγγιση και αποτίµηση της µελλοντικής οικονοµικής επίδοσης µιας επιχείρησης 

συγκριτικά µε τις υπόλοιπες µεθόδους αποτίµησης και προκρίνεται έναντι των υπολοίπων 

κυρίως και για το ενδιαφέρον που παρουσιάζεται για αυτές. 

 

2.5.2 Πλεονεκτήματα  

 

i. Θεωρητικά είναι η πιο βάσιμη μέθοδος αποτίμησης . Βασίζεται περισσότερο σε 

μελλοντικές προσδοκίες παρά σε ιστορικά δεδομένα. 

 

ii. Είναι μία μέθοδος που κατά κύριο λόγο στηρίζεται στις εσωτερικές προσδοκίες και 

εκτιμήσεις της  

επιχείρησης της επιχείρησης και επηρεάζεται λιγότερο από εξωτερικούς παράγοντες 

 

iii. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία ταμειακών ροών από μέρους της επιχείρησης και 

επηρεάζεται λιγότερο από λογιστικά δεδομένα και εικασίες. 

 

iv. Επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφόρων παραμέτρων και στρατηγικών. 

 

v. Λαμβάνει υπόψη την διαφορετικότητα κάθε επιχείρησης. 

 

2.5.3 Μειονεκτήματα 

 

i. Η αποτίμηση με το DCF Model είναι άμεσα εξαρτημένη με την ποιότητα των υποθέσεων 

σχετικά με τις ελεύθερες ταμειακές ροές , τα κέρδη προ τόκων και φόρων και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο . Έτσι πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις που πηγάζουν από το 

DCF Model εκφράζουν ένα εύρος αξιών , παρά μία μεμονωμένη αξία . 

 

ii. To μοντέλο αυτό προσδοκά την εσωτερική εκτίμηση της εταιρικής αξίας και για το λόγο 

αυτό απαιτεί περισσοτέρους παραμέτρους σε σχέση με άλλα μοντέλα αποτίμησης. 
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iii. Oι επιχειρηματικές εξελίξεις μεταβάλλουν διαρκώς τις παραμέτρους του μοντέλου DCF 

με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητο ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα.   

 

Πηγή: http://macabacus.com/valuation/dcf/overview 

 

2.6 Τρόποι Εφαρμογής Μεθόδου DCF  

 

Κατά την  εφαρμογή της μεθόδου , καταφέρνουμε να αποτιμήσουμε την αξία  κάθε 

περιουσιακού στοιχείου ξεχωριστά , προεξοφλώντας τις αναμενόμενες ταμειακές ροές με ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο , το οποίο μας δείχνει τον κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων.  Ο 

τρόπος αυτός μας βοηθάει στον υπολογισμό  της εσωτερικής αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου της επιχείρησης . Η αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου αποτελεί συνάρτηση 

ταμειακών ροών , της διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου , την τυχούσα αύξηση των 

ταμειακών ροών και τον κίνδυνο που προέρχεται από αυτές.  

 

Χρήση μοντέλου προεξόφλησης ταμειακών ροών: 

  

Απαραίτητος υπολογισμός των παρακάτω μεταβλητών: 

1. Διάρκεια ζωής περιουσιακού στοιχείου 

2. Του προεξοφλητικού επιτοκίου που θα χρειαστεί για τον υπολογισμό της παρούσας 

αξίας. 

3. Των χρηματοροών που δημιουργεί στην διάρκεια της ζωής του. 

 

                                     Αξία επιχείρησης = 

 

Cft : Η χρηματοροή στην περίοδο t 

n : η διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου  

r : προεξοφλητικό επιτόκιο που αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο 

1(1 )t

n Cft

t r 


http://macabacus.com/valuation/dcf/overview
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2.6.1 Υπολογισμός  των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών και Παρούσα Αξία 

 

Στην  πράξη οι  αναλυτές  χρησιμοποιούν δύο  τρόπους για τον  υπολογισμό των  Ελεύθερων   

Ταμειακών  Ροών,   τις   οποίες   θα τις αναλλύσουμε  παρακάτω.   Βασικό πλεονέκτημα  και  

των  δύο   προσεγγίσεων  είναι  ότι  μπορούν  να  εφαρμοστούν   σε επιχειρήσεις που είτε  

διανέμουν μέρισμα, είτε όχι. Επίσης,  παρουσιάζονται ανώτερες σε  σχέση  με άλλα  μεγέθη  

όπως  τα  καθαρά  κέρδη, το  EBIT,  το  EBITDA  και  τις λειτουργικές ταμειακές ροές,  οι 

οποίες είτε παραλείπουν είτε  υπολογίζουν δύο φορές τις ταμειακές ροές  και συνεπώς δεν 

προκύπτει ορθό  αποτέλεσμα. Και στις δύο αυτές προσεγγίσεις, η  αξία της μετοχής  ισούται 

με την  παρούσα αξία των  προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών  ροών από  το χρόνο  1 έως  

το άπειρο,  προεξοφλημένων με  το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. 

 

Ελεύθερες Ταμειακές  Ροές  προς το  σύνολο της  εταιρείας-FCFF 

 

         

 Με τον όρο ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση (Free Cash Flow to the  Firm  –  

FCFF)  αναφερόμαστε  στις  ταμειακές  ροές  που  είναι  διαθέσιμες  στους μετόχους της 

εταιρείας μετά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των αναγκαίων επενδύσεων  σε   

κεφάλαιο  κίνησης  και   πάγιο  εξοπλισμό.  Συνεπώς,   οι  ελεύθερες ταμειακές  ροές  προς  

την  επιχείρηση  είναι  οι  ταμειακές  ροές  από  τις  λειτουργικές δραστηριότητες  της   

επιχείρησης  μείον   τις  δαπάνες  κεφαλαίου.  Στους   μετόχους περιλαμβάνονται οι κάτοχοι 

κοινών μετοχών, ομολόγων και προνομιούχων μετοχών και αποτελούν τους προμηθευτές 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Με τον όρο ελεύθερες ταμειακές ροές προς   τους  μετόχους 

(Free Cash Flow to Equity) αναφερόμαστε στις ταμειακές ροές που είναι μόνο διαθέσιμες 

στους κατόχους κοινών μετοχών μετά την καταβολή  των  λειτουργικών  εξόδων,  των  

τόκων,  των  κύριων  πληρωμών  και  των αναγκαίων επενδύσεων που έγιναν για το κεφάλαιο 

κίνησης και τον πάγιο εξοπλισμό. Συνεπώς, οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους 

είναι οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης μείον τις 

δαπάνες κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές. 

 

Η αποτίμηση με τη χρήση ελεύθερων ταμειακών ροών είναι δυσκολότερη της αποτίμησης  
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βάσει   μερισμάτων,   διότι  ο   αναλυτής  πρέπει   να  ενσωματώσει   στις  λειτουργικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.  

Ειδικότερα, καθώς οι FCFF είναι οι ταμειακές ροές μετά φόρων προς  όλους τους μετόχους 

της επιχείρησης, η αξία της βρίσκεται στην προεξόφληση των FCFF με το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου (WACC). Συνεπώς, αν αφαιρέσουμε  από  την  αξία  της  επιχείρησης  τις  

υποχρεώσεις  της  θα  έχουμε  την  αξία  των  ίδιων κεφαλαίων.  Την   αξία  των  ίδιων   

κεφαλαίων  προκύπτει,  επίσης,   άμεσα  από  την  προεξόφληση των FCFE χρησιμοποιώντας 

το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης ίδιων κεφαλαίων. Κατά συνέπεια, είναι στο χέρι του 

αναλυτή να κρίνει ποια από τις δύο  μεθόδους (FCFF ή FCFΕ) είναι η καταλληλότερη για την 

αποτίμηση της εκάστοτε εταιρείας.   

 

 Κύρια πηγή :  το βιβλίο του CFA Institute από τους Stowe, J. D., Robinson, T. R.Pinto, J. E. & McLeavey, 

D. W. (2007): «Equity Asset Valuation»  

 

2.6.2 Παρούσα Αξία  FCFF 

 

Αναλυτικότερα, η FCFF εκτιμά την αξία της επιχείρησης ως την παρούσα αξία των 

μελλοντικών FCFF προεξοφλημένων με το σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου (wacc) 

   

 

           Αξία της επιχείρησης =    

   

FCFF= ΕΒΙΤ (1- Φορ.Συντελεστή + Αποσβέσεις – Μεταβολή Κεφ.Κίνησης-Επενδύσεις σε 

Πάγιο Κεφάλαιο) 

Και καθώς η FCFF αποτελεί την ταμειακή ροή για όλους τους προμηθευτές κεφαλαίου, 

χρησιμοποιώντας το WACC δίνεται η συνολική αξία των κεφαλαίων της εταιρείας.  

Έτσι, η αξία των Ίδιων Κεφαλαίων προκύπτει από την αξία της εταιρείας μείον την αξία 

αγοράς του χρέους της. 

 

 

        Καθαρή Αξία =  Αξία Εταιρείας  –  Αγοραία Αξία Χρέους  

 

Διαιρώντας  το  συνολικό  ύψος  των  Ίδιων  Κεφαλαίων  με  τον  αριθμό  των  μετοχών 

1 (1 )tt

FCFFt

WACC
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παίρνουμε την τιμή ανά μετοχή. Το WACC είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μετά  

φόρων απαιτούμενων ποσοστών απόδοσης για το χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια, όπου οι 

σταθμίσεις είναι οι ανάλογες της συνολικής αξίας αγοράς της επιχείρησης από κάθε  πηγή, το 

χρέος και τα Ίδια Κεφάλαια. Ο τύπος είναι ο εξής:  

 

                WACC =     

 

 

Όπου : re = κόστος ίδιων κεφαλαίων    

             rd =  κόστος ξένων κεφαλαίων 

             Tc = φορολογικός συντελεστής 

             D = δανεισμός / χρέος 

             Ε = Ίδια κεφάλαια 

             C = Σύνολο παθητικού 

 

2.6.3 Παρούσα Αξία  FCFE 

 

  Η  προσέγγιση  αποτίμησης  FCFE εκτιμά  την  αξία  του  μετοχικού κεφαλαίου  της  

εταιρείας ως την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών προεξοφλημένων με το απαιτούμενο  

ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων:  

  

                        Αξία Μετοχικού Κεφαλαίου =  

 

FCFE= Καθ. Κέρδη + Αποσβέσεις – Κεφ. Δαπάνες – Μεταβολή Κεφ. Κίνησης-  Επενδύσεις 

σε Πάγιο Κεφάλαιο 

 

Καθώς, η FCFE είναι η ταμειακή ροή που απομένει για τους μετόχους μετά την ικανοποίηση  

όλων των άλλων απαιτήσεων, προεξοφλώντας την με το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης 

ίδιων  

κεφαλαίων (r), προκύπτει η αξία του μετοχικού κεφαλαίου  της εταιρίας. Η αξία ανά μετοχή  

προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ύψος των ίδιων κεφαλαίων με τον αριθμό των μετοχών. 

 

*(1 )*d c e

D E
r T r

C C
 

1 (1 )tt

FCFEt

r








16 

 

 

 

2.6.4 Μοντέλο  Ανάπτυξης FCFF & FCFE  ενός Σταδίου 

 

   Το χαρακτηριστικό που διακρίνει τα μοντέλα FCFF & FCFE ενός σταδίου είναι το   ότι   οι   

ελεύθερες  ταμειακές   ροές   αναπτύσσονται   με   σταθερό   ρυθμό.   Πιο συγκεκριμένα, σε 

ότι αφορά το μοντέλο FCFF, υποθέτουμε ότι η FCFF αυξάνεται με σταθερό ρυθμό g και είναι 

ίση με:  

        

                                1 *(1 )t tFCFF FCFF g    

 

 

Έτσι, η αξία της επιχείρησης θα ισούται με:   

 

   

    Αξία επιχείρησης  =  𝐹𝐶𝐹𝐹0 * (1+𝑔) / (𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔) 

   

 

   

           

               Αξία μετοχικού κεφαλαίου = 𝐹𝐶𝐹E0 * (1+𝑔) / (𝑟𝑒−𝑔) 

 

Το  προεξοφλητικό  επιτόκιο  (r)  είναι  το  απαιτούμενο  ποσοστό  απόδοσης  των 

ίδιων κεφαλαίων, ωστόσο στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης  

των FCFF και FCFE συχνά δεν είναι ο ίδιος  

 

2.6.5. Μοντέλο  Ανάπτυξης FCFF & FCFE  δύο Σταδίων 

 

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, ο ρυθμός ανάπτυξης στο δεύτερο στάδιο είναι ένας 

μακροπρόθεσμος σταθερός ρυθμός ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, ο ρυθμός ανάπτυξης μιας  

1 *(1 )t tFCFE FCFE g 
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βιομηχανίας που  βρίσκεται  σε  ύφεση  θα είναι ελαφρώς  χαμηλότερος  από τον 

ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα, ο ρυθμός ανάπτυξης μιας βιομηχανίας που 

προβλέπεται να αναπτυχθεί στο μέλλον περισσότερο θα είναι ελαφρώς υψηλότερος από το 

ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ .Το παραπάνω μοντέλο περιλαμβάνει δυο διαφορετικές εκδοχές. 

Στην πρώτη εκδοχή  του   μοντέλου  ανάπτυξης  FCFF   &  FCFE,  στο   πρώτο  στάδιο  ο   

ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερός και μειώνεται με ένα μακροπρόθεσμο σταθερό ρυθμό στο 

δεύτερο στάδιο. Στη δεύτερη εκδοχή του, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται στο πρώτο στάδιο 

και στη συνέχεια σταθεροποιείται στην αρχή του δεύτερου σταδίου.   

Αξία επιχείρησης=

11

1

1
( ) *
(1 ) ( ) (1 )

n
n

t n
t

FCFFFCFF

WACC WACC g WACC






  

  

 

 

 

2.7 Υπολειμματική Αξία 

 

Η πρόβλεψη των σχετικών ροών για ένα χρονικό διάστημα και ο υπολογισμός της παρούσας 

αξίας αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των απόλυτων μεθόδων αποτίμησης. 

Καθώς, όμως, η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία της και μετά το  πέρας  της  περιόδου 

πρόβλεψης,  η  οποία  είναι  συνήθως  από  5  με  10  έτη,  είναι αναγκαίος ο υπολογισμός της 

αξίας και για την υπόλοιπη μελλοντική περίοδο, δηλαδή ο  υπολογισμός της  υπολειμματικής 

αξίας. Ο υπολογισμός   αυτός εμπεριέχει  μεγάλο ποσοστό κινδύνου και αβεβαιότητας λόγω 

του μακροχρόνιου ορίζοντα υλοποίησης και για το λόγο αυτό η πρόβλεψη της μελλοντικής 

πορείας των ταμειακών ροών πέρα της αρχικής  περιόδου  πρόβλεψης   απαιτεί  εμπειρία  και  

γνώση. Η   υπερεκτίμηση  των μελλοντικών δυνατοτήτων θα οδηγήσει στον υπολογισμό 

μεγαλύτερης παρούσας αξία, 

ενώ  αντίθετα   η  υποεκτίμηση  των   μελλοντικών  δυνατοτήτων   θα  οδηγήσει  στον 

υπολογισμό  μικρότερης   παρούσας  αξίας.  Η  υπολειμματική   αξία  ισούται  με  την 

ταμειακή  ροή  του  τελευταίου  έτους  συνυπολογίζοντας  ένα  ρυθμό  αύξησης  για  τα 

επόμενα έτη : 
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    Υπολειμματική αξία =  

 

 

Όπου t είναι το τελευταίο  έτος  της  περιόδου  πρόβλεψης,  CF  είναι  οι  αναλογούσες  

ταμειακές ροές (OCF ή FCF), g είναι το ποσοστό αύξησης και r είναι το προεξοφλητικό 

επιτόκιο. Συνεπώς, η υπολειμματική αξία ισούται με την ταμειακή ροή του τελευταίου  έτους 

λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό αύξησης των μελλοντικών ετών.  

 

2.8 Προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) 

 

Το  μοντέλο  προεξόφλησης   ελεύθερων  ταμειακών  ροών  ως   προς  την  επιχείρηση 

(FCFF), χρησιμοποιεί  ως  προεξοφλητικό επιτόκιο  για τον  υπολογισμό της  παρούσας  

αξίας των  αναμενόμενων   ελεύθερων  ταμειακών   ροών  το   Μέσο  σταθμικό  κόστος  

κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital - WACC). 

 

Το κόστος κεφαλαίου είναι το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που οι επενδυτές της 

επιχείρησης επιθυμούν  να λάβουν. Με  άλλα λόγια είναι  η ελάχιστη απόδοση  που πρέπει να 

εξασφαλίσει η επιχείρηση  από την τοποθέτηση  των στοιχείων του ενεργητικού  της ανάμεσα 

σε  εναλλακτικές  επενδύσεις,  ώστε  να  ικανοποιήσει   τους  επενδυτές  της.  Ένας  από  τους 

ορισμούς που υπάρχουν  αναφέρει πως το WACC είναι  ο σταθμικός μέσος όρος του  

κόστους από τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης  της επιχείρησης. Η στάθμιση που δίνεται 

στις πηγές αυτές  βασίζεται στο  ποσοστό συμμετοχής  της  κάθε μιας  στην κεφαλαιακή  

διάρθρωση  της επιχείρησης.  

Ο τύπος του είναι ο εξής  :   WACC = Cost of Equity* ( )
Equity

Debt Equity
 + Cost of Debt * (1-t) 

*( )
Debt

Debt Equity
 

 

2.8.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 

 

Το  κόστος δανεισμού  υπολογίζει  το  τρέχον κόστος  των  δανειακών  κεφαλαίων της 

επιχείρησης, δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται για να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά 

1 *(1 )nFCFF g

WACC g
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της σχέδια. Πρέπει να αναφέρουμε πως για τον  υπολογισμό του WACC βρίσκουμε το 

κόστος δανεισμού μετά φόρων  [Cost of Debt  ∗  (1 − t)], γιατί αυτό  αποτελεί το καθαρό 

κόστος  του χρέους στην κεφαλαιακή  διάρθρωση της επιχείρησης,  καθώς επίσης, οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές που προεξοφλούνται είναι απαλλαγμένες από τους φόρους. 

 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να υπολογιστεί το Κόστος δανεισμού, οι δύο κυριότεροι 

που εφαρμόζονται στην πρακτική εφαρμογή είναι οι εξής   : 

  

   Κόστος Δανεισμού ( Cost of Debt) = 
( )

( )
 

 

ό ό ό

άά

 





   

  


 

Όπου θεωρούμε ότι ,  

 

Δανειακά Κεφάλαια = Βραχυπρόθεσμα Δάνεια + Μακροπρόθεσμα Δάνεια 

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt)= Risk Free Rate + Company Default Spread + Country 

Spread    

 

Risk  Free  Rate:  Tο   επιτόκιο  μηδενικού  κινδύνου,  αφορά  μια  επένδυση  που   δεν 

υπάρχει ο κίνδυνος αδυναμίας  καταβολής της απόδοσης της και επίσης  δεν υπάρχει το ρίσκο 

της επανεπένδυσης.  Είναι σύνηθες  να λαμβάνεται  η απόδοση  ενός κυβερνητικού ομολόγου 

μακροχρόνιας  διάρκειας,   της  χώρας  που  η   επιχείρηση  δημιουργεί  την   πλειοψηφία  

των εσόδων της. 

 

 

Company   Default   Spread:  Σχετίζεται   με   τη   διακύμανση   των   αποδόσεων  των 

ομολόγων   της   εταιρίας   που   διαπραγματεύονται   σε   οργανωμένη   αγορά   χρεογράφων. 

Καθορίζεται  από  την   πιστοληπτική  ικανότητα  και   φερεγγυότητα  της  εταιρίας,   η  

οποία αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διάφορους οίκους αξιολόγησης. 

 

 

Country Spread:  Συνήθως  χρησιμοποιείται ως  μια  επιπρόσθετη δικλείδα  ασφαλείας ώστε 

να μην υποεκτιμηθεί το Κόστος Δανεισμού. Αφορά τη διακύμανση  των αποδόσεων των  

ομολόγων  που  εκδίδει  η  χώρα  όπου  δραστηριοποιείται   η  εταιρία.  Καθορίζεται  από  την 
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πιστοληπτική ικανότητα και  φερεγγυότητα της χώρας, η  οποία αξιολογείται απo τους  

οίκους αξιολόγησης, αλλά και από τη μεταβλητότητα της αγοράς. 

 

2.8.2 Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Cost of Equity) 

 

Το  κόστος των  Ιδίων  κεφαλαίων  είναι  επί  της ουσίας  η  ποσοστιαία  απόδοση  που 

επιθυμούν οι μέτοχοι της εταιρίας ως ανταμοιβή για τον κίνδυνο που λαμβάνουν  

επενδύοντας τα  χρήματα   τους.   Ο  υπολογισμός   του   βασίζεται  στο   θεωρητικό  μοντέλο   

αποτίμησης κεφαλαιουχικών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) και ο τύπος 

είναι   : 

 

 Cost of Equity =    fR + Beta * Risk Premium 

 

fR : Όπως  αναφέρθηκε και  προηγουμένως είναι  το επιτόκιο  μηδενικού κινδύνου  και 

συνήθως λαμβάνεται  η απόδοση  ενός κυβερνητικού ομολόγου  μακροχρόνιας διάρκειας,  

της χώρας που η επιχείρηση δημιουργεί την πλειοψηφία των εσόδων της. 

 

Risk Premium : Το  πριμ  κινδύνου της  αγοράς ή  το  επασφάλιστρο κινδύνου  είναι  η 

επιπρόσθετη  απόδοση που  επιθυμεί  να  λάβει  ο επενδυτής,  πέρα  του  επιτοκίου  

μηδενικού κινδύνου , ώστε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο  που αναλαμβάνει από την 

πραγματοποίηση 

της επένδυσης. 

Ο υπολογισμός του Risk Premium υπολογίζετε από τον παρακάτω τύπο : 

 

Risk Premium = Mature Economy Risk Premium + Country Spread 

 

Το  Country Spread  όπως  αναλύθηκε  πιο πάνω  κατά  τον  υπολογισμό του  Κόστους 

δανεισμού (Cost  of Debt). Όσο αφορά  το Mature Economy  Risk Premium, πρόκειται  για το 

επασφάλιστρο κινδύνου  μιας ανεπτυγμένης  οικονομίας που διακρίνεται  για τη  

σταθερότητακαι την  φερεγγυότητα της.  Συνήθως επιλέγεται  η Οικονομία  των Ηνωμένων 

Πολιτειών  της Αμερικής, όπως  και  στη δική  μας  αποτίμηση για  τον Όμιλο  ΟΤΕ,  όπου το  
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Risk Premium είναι μηδενικό. 

 

Εναλλακτικά  το  Country  Spread  μπορεί   να  αντικατασταθεί  από  Adjusted  Equity 

Spread. Δηλαδή το  γινόμενο του Country Spread  και του πηλίκου της  διαίρεσης της τυπικής 

απόκλισης της αγοράς  μετοχών και της  τυπικής απόκλισης της αγοράς  ομολόγων της χώρας 

που διαπραγματεύονται οι μετοχές της υπό αποτίμηση εταιρίας. 

 

Adjusted Equity Spread = Country (Bond) Spread * 
    

    
( )
Standard Deviation Equity Market

Standard Deviation Bond Market
  

 

 

Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισμού του Risk Premium στηρίζετε στις τρέχουσες τιμές των 

μετοχών  βάση  του Γενικού  Χρηματιστηριακού Δείκτη  και εξάγεται  μέσω  του  Gordon 

Growth Model  

( )

D
P

r g



 

 

Value = 
 

  

Expected Dividents

Required Return Expected Growth
  

Λύνοντας έτσι την εξίσωση ως προς το Required Return (r) , καταλήγουμε στης εξής σχέση: 

Re Re
Expected Dividends

quired turn Expected Growth
Value

 
  
 

 

 

Σε   αυτή   τη   σχέση   ο   λόγος    
Expected Dividends

Value

 
 
 

   μπορεί   να   θεωρηθεί   ως   το 

επασφάλιστρο της συγκεκριμένης μετοχής και το Expected Growth ως το επιτόκιο μηδενικού 

κινδύνου Rf . Συνεπώς , ο τελικός τύπος για τον υπολογισμό του Risk Premium είναι : 

Equity Risk Premium = Required Return – Risk free Rate 

Beta  : Αφορά  το  συστηματικό κίνδυνο  της  εταιρίας και  μετρά  την ευαισθησία  της 
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απόδοσης  μιας  μετοχής  σε  μεταβολές   της  αγοράς.  Ο  δείκτης  Beta  προέρχεται  από  την 

παλινδρόμηση των  ημερήσιων αποδόσεων (Rj) της  μετοχής, της  υπό εξέτασης εταιρίας, και 

των  ημερήσιων  αποδόσεων   ( Ri ) του  Γενικού  Δείκτη   Τιμών  του  Χρηματιστηρίου  

όπου διαπραγματεύεται. 

Μια πιο "αυστηρή" προσέγγιση του Beta είναι  το Bottom up Beta ή Levered Beta που 

προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο    : 

 

     * 1 *
Debt

Beta Levered Beta Unlevered tax rate
Equity

  
   

  
  

Όπου , 

Beta (Levered) : Είναι το μοχλευμένο Beta 

Beta (Unlevered) : Είναι το μη μοχλευμένο Beta 

Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης για το Beta είναι ότι: 

 

•    Είναι υψηλότερο του παραδοσιακού συντελεστή Beta. 

•   Εξάγει μια  "δίκαιη τιμή"  και ενσωματώνει στο  Beta την κεφαλαιακή  διάρθρωση και τη 

χρηματοοικονομική μόχλευση της εταιρίας. 

•    Υπηρετεί την αρχή της συντηρητικότητας στη διαδικασία της αποτίμησης 

2.8.3 Ρυθμός ανάπτυξης και υπολειμματική αξία 

 

Είναι χρήσιμο και σημαντικό να αναφέρουμε σε δύο ακόμα μεταβλητές, καθοριστικής 

σημασίας   για  το   υπόδειγμα   προεξόφλησης  ελεύθερων   ταμειακών   ροών  ως   προς   

την επιχείρηση  δύο σταδίων  ανάπτυξής  (two  stage growth  FCFF  Valuation Model),  το  

ρυθμό ανάπτυξης  ή  μεγέθυνσης   των  λειτουργικών  κερδών και  την  υπολειμματική   αξία. 

(Terminal Value). 

O   ρυθμός  ανάπτυξης   των   λειτουργικών  κερδών, είναι  το   γινόμενο του ποσοστού 

επανεπένδυσης (Reinvestment  Rate) και  του  δείκτη απόδοσης  των  επενδυμένων κεφαλαίων  

(Return on  Capital  - ROC).Το ποσοστό επανεπένδυσης  είναι το  ποσοστό  των λειτουργικών 

κερδών μετά  φόρων που επενδύονται  σε καθαρές κεφαλαιουχικές δαπάνες  και σε καθαρό 

κεφάλαιο κίνησης, ενώ το ROC μετράει την ποιότητα αυτών των επενδύσεων 
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Re *EBITg investment Rate ROC   

 

Αντίστοιχα,  το Reinvestment  Rate  και  το ROC  υπολογίζονται  από τους  παρακάτω τύπους: 

 

 

 
Re

1

Net Cap Ex ChangeinWC
investmet

EBIT t




  
 

 

 

* 1EBIT t
ROC

BV Debt BV Equity





 

BV Debt  : Η λογιστική  αξία του  χρέους της  εταιρίας, δηλαδή των  βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων δανείων της όπως αυτά υπάρχουν στον ισολογισμό. 

 

BV Equity  : Η  λογιστική αξία  των ιδίων  κεφαλαίων, όπως  αυτά  εμφανίζονται στον 

ισολογισμό   της    εταιρίας.   Net Cap Ex (Net    Capital   Expenditures) : Οι   καθαρές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες  είναι  οι κεφαλαιουχικές  δαπάνες της  εταιρίας για  την αγορά  

νέων παγίων ή αντικατάσταση των παλιών, μείον τις αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί. 

Change in WC (Change  in Working Capital) : Η μεταβολή στο  κεφάλαιο κίνησης της 

εταιρίας (Κ.Κ = Κυκλοφορούν Ενεργητικό  - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) είναι η διαφορά 

του  κεφαλαίου  κίνησης  του τρέχοντος  έτους  με  το  κεφάλαιο  κίνησης  του προηγούμενου 

έτους. 
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3.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ 

 

3.1 O Όμιλος ΟΠΑΠ & η σύνθεση του. 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάµει του Β.∆. της από 20 Δεκεμβρίου 

1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του 

Ν.∆. 3865/1958, για την οργάνωση και  τη λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ. 

Αν το 1958 είναι το έτος γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος αναγέννησης του, 

καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία (Προεδρικό Διάταγμα 228/1999) με το Ελληνικό 

Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα 

με το άρθρο 1 του καταστατικού, η Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό 

Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»). 

Σήμερα o ΟΠΑΠ έχει εξελιχθεί σε όμιλο εταιρειών, στον οποίο ανήκουν οι θυγατρικές: 

ΟΠΑΠ Cyprus Ltd: Ιδρύθηκε το 2003, στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής επέκτασης 

της ΟΠΑΠ, προκειμένου να διεξάγει στην Κύπρο τα παιχνίδια που διαθέτει η μητρική εταιρία 

πλην του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. 

 

ΟΠΑΠ Sports: Πρόκειται για την κυπριακή εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων ΟΡΑΡ Glory 

Ltd που απέκτησε η ΟΠΑΠ (90% το 2003 και επιπλέον 10% το 2008), με στόχο την 

παρουσία της στον κλάδο του προκαθορισμένου στοιχήματος στην Κύπρο. Στα τέλη του 

2010 η OPAP Glory Ltd μετονομάστηκε σε ΟΠΑΠ Sports. 

 

ΟΠΑΠ International Ltd: Ιδρύθηκε το 2004 στην Κύπρο, με στόχο την υποστήριξη της 

στρατηγικής επέκτασης των λειτουργιών της Εταιρείας στο εξωτερικό, την εισαγωγή νέων 

παιχνιδιών και την αναβάθμιση των υφισταμένων σε διεθνή κλίμακα. 

 

ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 2004 με κύριο σκοπό την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε σχέση με επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες της ΟΠΑΠ. 
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ΟPAP INVESTMENT LTD: Ιδρύθηκε στην Κύπρο, με σκοπό τη διοργάνωση, διεξαγωγή 

και διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων 

προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης. 

 

Πηγή: http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/10 
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3.2 Ιστορική αναδρομή  

 

Τη δεκαετία του '50 ξεκίνησε μια προσπάθεια αναβάθμισης του ελληνικού αθλητισμού και 

βελτίωσης των υποδομών του. Στα πλαίσια αυτά συγκροτήθηκε το 1957 η Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). Για την εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση της ωρίμασε 

η ιδέα της χρήσης εσόδων από τη διεξαγωγή παιχνιδιών προγνωστικών αγώνων 

ποδοσφαίρου, όπως γινόταν ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτόν το σκοπό ιδρύθηκε ο 

ΟΠΑΠ 1958 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπαγόμενο στη ΓΓΑ. Ταυτόχρονα με 

την ίδρυση του θεσμοθετήθηκε με βασιλικό διάταγμα το πρώτο παιχνίδι που εισήγαγε ο 

ΟΠΑΠ, το ΠΡΟ-ΠΟ (από τα αρχικά ΠΡΟγνωστικά ΠΟδοσφαίρου), το οποίο οργανώθηκε 

στα πρότυπα του αντίστοιχου ιταλικού Τότο Κάλτσιο.[6] 

Το ΠΡΟ-ΠΟ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 1959, λίγους μήνες πριν από το 

ξεκίνημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου και μέρος των εσόδων του συνεισέφερε 

στη χρηματοδότηση της νεοσύστατης κατηγορίας. Αρχικά δεν υπήρχαν αποκλειστικά 

πρακτορεία και τα παιχνίδια παίζονταν σε συνεργαζόμενα ψιλικατζίδικα, γαλακτοπωλεία κλπ 

ενώ γεωγραφικά η διεξαγωγή του παιχνιδιού περιοριζόταν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Πειραιά. Από τον Μάιο ξεκίνησε, με αργούς ρυθμούς, η ίδρυση πρακτορείων και σε μεγάλες 

πόλεις της επαρχίας. 

 

Τα πρώτα χρόνια 

Το ΠΡΟ-ΠΟ γνώρισε την επιτυχία από την αρχή και εν μέρει αυτό οφείλεται στην έντονη 

διαφημιστική εκστρατεία. Τη δεκαετία του '60 το παιχνίδι γνώρισε διάφορες βελτιώσεις όπως 

η διανομή κερδών στα δελτία με 11 σωστές προβλέψεις. Ο ΟΠΑΠ απέκτησε παρουσία σε 

περίπου 70 πόλεις και το 1966 είχε φτάσει τα 795 πρακτορεία. Παραλληλα μετακόμισε σε 

νέα γραφεία στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από την Εθνική Βιβλιοθήκη. 

Τον Μάρτιο του 1965 ο ΟΠΑΠ λειτούργησε το δεύτερο παιχνίδι του, το «6 από 36», 

προσαρμογή ενός αντίστοιχου γερμανικού, η ίδρυση του οποίου προβλεπόταν στο ίδιο 

Βασιλικό Διάταγμα με το ΠΡΟ-ΠΟ. Σε κάθε δελτίο υπήρχαν 36 αγώνες και οι παίκτες 

καλούνταν να προβλέψουν τους έξι που θα έρχονταν ισόπαλοι με τα περισσότερα γκολ. Το 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0#cite_note-:0-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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παιχνίδι είχε θετική αποδοχή αρχικά αλλά γρήγορα τα δελτία του μειώθηκαν και τον Απρίλιο 

του 1966 αποφασίστηκε η διακοπή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΠΡΟΠΟ να είναι το 

μοναδικό παιχνίδι και για τις επόμενες δεκαετίες. 

 

Περίοδος της Δικτατορίας 

Κατά την περίοδο της Δικτατορίας, ο ΟΠΑΠ γνώρισε εντυπωσιακή ανάπτυξη, βοηθούμενος 

από την προβολή που έδινε το καθεστώς στον αθλητισμό. Τα πρακτορεία του από 900 στην 

αρχή της περιόδου έφτασαν τα 2000 και τα έσοδά του το 1974 ανήλθαν στα 1,3 

δισεκατομμύρια δραχμές από 176 εκατομμύρια το 1966. Σε αυτή τη διόγκωση συνέβαλε η 

αύξηση του ποσοστού κέρδους των πρακτορείων από 5% σε 10%, η εισαγωγή των ομαδικών 

συστημάτων και η κλήρωση αξιόλογων δώρων (αυτοκίνητα, ταξίδια κλπ) σε όλους τους 

συμμετέχοντες που ήδη είχε ξεκινήσει από το 1965.[6] 

 

Μεταπολίτευση 

Κατά τη Μεταπολίτευση οι εντυπωσιακοί ρυθμοί επέκτασης του ΟΠΑΠ συνεχίστηκαν. Το 

1981 τα πρακτορεία του είχαν φθάσει τα 2952 και τα έσοδά του τα 7,3 δισ. δραχμές. 

Παράλληλα, η διαχείριση των χορηγήσεών του έγινε πιο διαφανής και υπόκειταν σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τα χρήματα του ΟΠΑΠ συνεισέφεραν στη δημιουργία 

εκατοντάδων γηπέδων, κλειστών γυμναστηρίων και άλλων αθλητικών χώρων σε όλη την 

επικράτεια, ενώ οι χορηγίες του σταμάτησαν να περιορίζονται στον αθλητισμό και 

επεκτάθηκαν και στον πολιτισμό. Στα τέλη της δεκαετίας τα πρακτορεία του είχαν φτάσει τις 

4000 και τα έσοδά του είχαν ξεπεράσει τα 53 δισ. δραχμές. Το 1987 ψηφίστηκε και η 

λειτουργία δύο νέων παιχνιδιών, του ΛΟΤΤΟ και του ΠΡΟΤΟ, για τη διεξαγωγή των οποίων 

αναβαθμίστηκε σημαντικά και η μηχανοργάνωση του οργανισμού. 

 

Είσοδος στο χρηματιστήριο 

Την επόμενη δεκαετία η ανάπτυξη του οργανισμού συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς. 

Χαρακτηρίστηκε από τη λειτουργία πολλών νέων παιχνιδιών, ξεκινώντας από το ΛΟΤΤΟ το 

1990 και το ΠΡΟΤΟ το 1992 και ακολούθησαν τα ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ το 1996 και το ΤΖΟΚΕΡ 

το 1997. Το 2000 ήταν μια σημαντική χρονιά στην ιστορία του ΟΠΑΠ, καθώς ξεκίνησε η 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0#cite_note-:0-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
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λειτουργία του Πάμε Στοίχημα, η πρώτη μορφή νόμιμου αθλητικού στοιχήματος στην 

Ελλάδα. Το παιχνίδι θα εξελισσόταν γρήγορα στο πιο κερδοφόρο του ΟΠΑΠ. 

Το 1999 ο ΟΠΑΠ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με ονομασία ΟΠΑΠ Α.Ε. και η 

διάρκειά της με τη μορφή αυτή ορίστηκε στα 100 χρόνια. Το 2001 έγινε εισαγωγή του 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νόμο, σύμφωνα με τον οποίο, το Δημόσιο μπορούσε να 

διαθέσει σε επενδυτές μέχρι το 49% του μετοχικού κεφαλαίου. Αρχικά διατέθηκε το 5% των 

μετοχών και ακολούθησαν επιπλέον πωλήσεις πακέτων μετοχών του Δημοσίου το 2002, το 

2003 και το 2005, με το ποσοστό του να μειώνεται στο 33,6%.[7] Το 2003 με βάση 

διακρατική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 

ΟΠΑΠ Α.Ε. ίδρυσε την OPAP Cyprus Ltd., που είναι κυρίως υπεύθυνη για την οργάνωση, 

λειτουργία και διαφήμιση των παιχνιδιών της εταιρίας στην Κύπρο. 

Με βάση στοιχεία για το 2007 και κατάταξη βάσει πωλήσεων (τζίρου), ήταν η τρίτη 

μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, μετά ταΕλληνικά Πετρέλαια και τη ΔΕΗ . Το 2012 η εταιρία 

έκλεισε με κύκλο εργασιών ύψους 3,972 δις ευρώ και κέρδη 505 εκατομμύρια ευρώ. 

 

  

3.3 Τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ 

ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΑ : Αριθμολαχεία είναι τα παιχνίδια τύχης που αφορούν στη σωστή 

πρόβλεψη τυχαίων αριθμών που προκύπτουν είτε από μηχανική είτε από ηλεκτρονική 

κληρωτίδα. 

 ΛΟΤΤΟ 

 ΠΡΟΤΟ 

 ΤΖΟΚΕΡ 

 SUPER 3 

 EXTRA 5 

 KINO 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0#cite_note-7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ : Τα αμοιβαία παιχνίδια πρόγνωσης αποτελεσμάτων ποδοσφαίρου 

στηρίζονται στη σωστή πρόβλεψη αποτελεσμάτων ενός συνδυασμού αγώνων ποδοσφαίρου. 

 ΠΡΟΠΟ 14&7 

 ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ/ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

MONITOR GAMES 

Οι νέες μορφές στοιχηματισμού που λειτουργούν από τις 22.3.2011 είναι τύπου 

MONITΟR GAMES που παίζονται με τη συμπλήρωση δελτίου στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ 

ΑΕ, διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο και προβάλλονται ζωντανά στις τηλεοράσεις των 

πρακτορείων. 

 RACES 

 POWER SPIN 

 PENALTIES 

 BOWLING 

 VIRTUAL SPORTS 
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3.4 Διεθνής Παρουσία 

 

O ΟΠΑΠ είναι μέλος στις παρακάτω Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις Τυχερών Παιχνιδιών 

και έχει ενεργή συμμετοχή και παρουσία τόσο στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια και 

Επιτροπές, όσο και σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σεμινάρια και Συνέδρια. 

WorldLotteryAssociation/ WLA 

Διεθνής Ένωση που ιδρύθηκε το 1999 μετά τη συγχώνευση των δύο Διεθνών 

Οργανισμών Λοταριών INTERTOTO & AILE. 

Απαρτίζεται από περίπου 140 τακτικά Μέλη, Κρατικές ή με Κρατική Άδεια Εταιρείες 

Τυχερών Παιχνιδιών από 70 χώρες και των 6 ηπείρων καθώς και από Συνεργαζόμενα Μέλη, 

προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών της παγκόσμιας βιομηχανίας Τυχερών Παιχνιδιών. 

Στόχος της World Lottery Association είναι η προάσπιση των συμφερόντων των Μελών της. 

Όλα τα Μέλη της World Lottery Association υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις Αρχές της 

Κοινωνικής Ευθύνης και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως επίσης και να διαθέτουν μέρος 

των κερδών τους σε κοινωφελείς σκοπούς. O ΟΠΑΠ ήταν τακτικό Μέλος του INTERTOTO 

από το 1964 και ένα από τα ιδρυτικά Μέλη της WLA. 

Τα τελευταία χρόνια, στελέχη του ΟΠΑΠ συμμετέχουν ενεργά στην Επιτροπή Ασφάλειας και 

Διαχείρισης Ρίσκου της World Lottery Association. 

Τέλος, στο πλαίσιο της προώθησης του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, στον ΟΠΑΠ έχει απονεμηθεί 

επιτυχώς το Πιστοποιητικό Υπεύθυνου Παιχνιδιού Τρίτου Επιπέδου της World Lottery 

Association. 

 WorldLotteryAssociationαπονέμει τα μοναδικά Διεθνή Πρότυπα για την Αξιοπιστία 

Λειτουργίας των Λοταριών (WLA SecurityControlStandard), τα οποία έχουν γίνει 

προσφάτως αποδεκτά από το ISO ως IWA-17:2014. Την εν λόγω πιστοποίηση έχουν λάβει 54 

Λοταρίες και 10 προμηθευτές από όλες τις Hπείρους. 
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European State Lotteries and Toto Association/ European Lotteries/ EL 

Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών, η οποία απαρτίζεται από Κρατικές ή με Κρατική Άδεια 

Εταιρίες Τυχερών Παιχνιδιών και αριθμεί 73 τακτικά Μέλη, σε 43 Ευρωπαϊκές χώρες και 33 

Συνεργαζόμενα Μέλη, προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών της βιομηχανίας Τυχερών 

Παιχνιδιών. Η EuropeanLotteries, προάγει το ασφαλές και νόμιμο μοντέλο των 

αδειοδοτημένων Λοταριών, οι οποίες λειτουργούν για το όφελος της κοινωνίας, 

υποστηρίζοντας πάντα τις αρχές της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας  και της προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο. Τα Μέλη της EuropeanLotteries, υιοθέτησαν κατά τη διάρκεια της 

Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης στη Βουδαπέστη στις 24 Μαΐου 2007, τα Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τα οποία προσυπέγραψε και o ΟΠΑΠ όντας τακτικό Μέλος 

της Ένωσης από το 1991. 

O ΟΠΑΠ κατά τα τελευταία έτη, συμμετέχει ενεργά μέσω των στελεχών του, στην Επιτροπή 

Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας της EuropeanLotteriesκαθώς επίσης και στην Επιτροπή 

Συντονισμού Δημοσίων Υποθέσεων τηςEuropeanLotteries. 

 Ο ΟΠΑΠ διοργανώνει Ευρωπαϊκά και Διεθνή Σεμινάρια/ Συνέδρια στην Ελλάδα 

Μετά το 2000, o ΟΠΑΠ έχει αναπτύξει ακόμη πιο έντονη δραστηριότητα στο Διεθνή Χώρο, 

καθώς έχει διοργανώσει συναντήσεις, Σεμινάρια και Συνέδρια σε συνεργασία με Ευρωπαϊκές 

και Διεθνείς Ενώσεις/Οργανισμούς. 

 Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της European Lotteries, (10-11 

Σεπτεμβρίου 2001, στην Αθήνα), 

 η Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας Αθλητικού Στοιχήματος της European Lotteries, 

(25-27 Απριλίου 2002, στην Αθήνα) 

 το Σεμινάριο Αθλητικού Στοιχήματος (συνδιοργάνωση με την World Lottery 

 Association και την European Lotteries, 11-14 Μαΐου 2003, στην Αθήνα), 

 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της European Lotteries, (25–26 

Σεπτεμβρίου 2006, στο Ναύπλιο), 

 το Σεμινάριο Νομικών Υποθέσεων της European Lotteries, (25–27 Οκτωβρίου 2006, 

στη Θεσσαλονίκη), 



32 

 

 το Παγκόσμιο Συνέδριο & Εμπορική Έκθεση της World Lottery Association, (19 - 24 

Οκτωβρίου 2008, στη Ρόδο-  βρείτε σχετικές πληροφορίες  παρακάτω), 

 το Σεμινάριο "European Lotteries University" (4 – 9 Σεπτεμβρίου 2011, στα Χανιά 

της Κρήτης), 

 Η Ημερίδα " Εθνικά Δίκτυα για την καταπολέμηση του φαινομένου των προ 

συνεννοουμένων αγώνων"  της ΟΠΑΠ σε συνεργασία με την European Lotteries και  το 

Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών και Στρατηγικών Σχέσεων, (6 Μαΐου 2014, στην Αθήνα- βρείτε 

σχετικές πληροφορίες παρακάτω).  

 

 

Όραμα και επίτευξη στόχων έως το 2020 

 

 Ο πελάτης στο επίκεντρο : Ως εταιρεία ο ΟΠΑΠ θα επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στον 

πελάτη . Aυτό θα το επιτευχθεί κατανοώντας τον πελάτη καλύτερα, αυξάνοντας εσωτερικά 

την εστίαση σε αυτόν και ανταποκρινόμενοι συνεχώς στις ανάγκες και απαιτήσεις του. 

 Επένδυση στο δίκτυο : Το δίκτυο πρακτορείων αποτελεί την ραχοκοκαλιά του ομίλου 

ΟΠΑΠ. Θα γίνει εισαγωγή σε αυτά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως χαρακτηριστικά 

συσκευές για αυτόματη εξυπηρέτηση πελατών, μια διαδεδομένη υπηρεσία σε Ευρωπαϊκές 

χώρες. Επίσης, θα ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντά του ομίλου  με εκείνα των πρακτόρων  

και θα αυξηθεί η υποστήριξη που τους παρέχουμε.  

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού : Στόχος είναι η προσέλκυση νέων ταλέντων, η 

περαιτέρω ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού μέσω της Ακαδημίας ΟΠΑΠ καθώς και η 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν εντός της εταιρείας. 

 Δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών παγκόσμιων προδιαγραφών :  Ένας τομέας ο 

οποίος θα βελτιωθεί είναι αυτός των προϊόντων. Ο όμιλος έχει πολλά προϊόντα. Οι κινήσεις 

βελτίωσης θα επικεντρωθούν στην βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων καθώς και στην 

δημιουργία νέων. 

 Ισχυρή δέσμευση στην κοινωνία. ΟΠΑΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινότητες 

όπου δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Κύπρο και η δέσμευσή του ότι θα 
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συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες αυτές στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της 

Απασχόλησης και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού. 

 Ενίσχυση της δύναμης της Εταιρικής Εικόνας. Είναι ευρέως γνωστή η απήχηση και η 

αναγνωρισιμότητα που έχει το όνομα του ΟΠΑΠ και τις δυνατότητες που υπάρχουν για 

ενίσχυση της δυναμικής του. 

 Βελτίωση σχέσεων με το Κράτος, τη Ρυθμιστική Αρχή και άλλους φορείς. Οι σχέσεις του 

ΟΠΑΠ με τη ρυθμιστική αρχή, καθώς και την κυβέρνηση, είναι τομέας που πρέπει να 

βελτιωθεί.  

 

3.5 Κοινωνική Ευθύνη (1) 

Στη σημερινή εποχή, που οι κοινωνικές ανάγκες είναι εντονότερες από ποτέ, που η απαίτηση 

για διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα έχει γίνει πλέον επείγον αίτημα, η 

ΟΠΑΠ,  αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου αύριο για 

τη χώρα. 

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΟΠΑΠ θα αναπτυχθούν σε τρείς πυλώνες 

κυρίως: 

Υγεία,   Αθλητισμός, Εργασία. 

Υγεία  

Η ΟΠΑΠ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των δύο 

σημαντικότερων, παλαιότερων και μεγαλύτερων Παιδιατρικών Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων στην Ελλάδα: Του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και του 

Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού». 

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης τα δύο δημόσια εξειδικευμένα Νοσοκομεία Παίδων, που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών από όλη την Ελλάδα, θα προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε 

συνθήκες κορυφαίου επιπέδου. 
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Αθλητισμός 

Κτίζοντας το αύριο του ελληνικού αθλητισμού η ΟΠΑΠ θα δημιουργήσει ένα πανελλαδικό 

δίκτυο από Πρότυπες Ακαδημίες Ποδοσφαίρου για παιδιά 7-10 χρονών. 

Μέσα από τεχνική κατάρτιση υψηλού επιπέδου σε προπονητές και προσωπικό, σύγχρονο 

αθλητικό εξοπλισμό και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και γονείς, οι  Πρότυπες 

Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της ΟΠΑΠ θα παρέχουν κορυφαία αθλητική εκπαίδευση. 

Στόχος τους είναι να φέρουν τα παιδιά κοντά στον Αθλητισμό, να αναβαθμίσουν τα πρότυπα 

της αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να εμπνεύσουν τους νέους  με τα αθλητικά 

ιδεώδη, διασφαλίζοντας το αύριο του ελληνικού αθλητισμού. 

Εργασία 

Με στόχο να βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας η ΟΠΑΠ 

κάνει τη διαφορά επιδιώκοντας να σπάσει τον κύκλο της ανεργίας. Μέσω ενός νέου 

προγράμματος υποτροφιών, που θα αποτελεί φορέα ανάπτυξης δεξιοτήτων, η ΟΠΑΠ θα 

παρέχει γνώση της αγοράς και επιχειρησιακή τεχνογνωσία σε νέους ανθρώπους, ώστε να 

μπορέσουν να κτίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους. 

Παράλληλα, παρέχοντας θέσεις πρακτικής άσκησης στην εταιρεία, θα δοθεί σε νέους 

ανθρώπους η ευκαιρία να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία που θα τους επιτρέψει να 

μπουν ευκολότερα στην αγορά εργασίας. 
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3.6. Συμμετοχές  και Διοικητικό Συμβούλιο 

 

3.6.1 Συμμετοχές Ομίλου ΟΠΑΠ 

 

Επωνυμία Εταιρείας   Ποσοστά Συμμετοχής      Έδρα 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD    100,00%     Κύπρος 

ΟΠΑΠ SPORTS  LTD    100,00%     Κύπρος 

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD   100,00%     Κύπρος 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.  100,00%      Ελλάδα 

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD    100,00%      Κύπρος 

TORA DIRECT     100,00%                 Ελλάδα 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.     00,00%      Ελλάδα 

GLORY TECHNOLOGY LTD      20,00%      Κύπρος 

NEUROSOFT A.E.      29,53%      Ελλάδα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.     67,00%      Ελλάδα 

TORA WALLETS.A.     100,00%    q  Ελλάδα 

 

 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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 Ονοματεπώνυμο Iδιότητα 

1 Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), του Κarel 

(Καρελ) 

Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 

2 Damian Cope  (Ντάμιαν Κόουπ), του David 

(Ντέιβιντ) 

Διευθύνων Σύμβουλος , Εκτελεστικό 

Μέλος 

3 Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη Α’ Αντιπρόεδρος , Μη εκτελεστικό 

Μέλος 

4 Pavel Saroch (Πάβελ Σάροκ) , του Miroslav 

(Μιροσλάβ) 

Β’ Αντιπρόεδρος , Μη εκτελεστικό 

Μέλος 

5 Michal Houst (Μιχάλ Χούστ) , του 

Miroslav (Μιροσλάβ) 

Εκτελεστικό Μέλος 

6 Γεώργιος Μελισανίδης , του Δημητρίου  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7 Pavel Horak (Παβέλ Χόρακ) , του Pavel  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

8 Rober Chvatal του Ladislav Μη Εκτελεστικό Μέλος 

9 Χρήστος Κοπελούζος , του Δημητρίου Μη Εκτελεστικό Μέλος 

10 Marco Sala , του Gaetano ( Γκαετάνο) Μη Εκτελεστικό Μέλος 

11 Igor Rusek (Ιγκόρ Ρούσεκ) , του Milos 

(Μίλος) 

Ανεξάρτητο , Μη εκτελεστικό Μέλος 

12 Rudolf Jurcik (Ρούντολφ Γιούρσικ) , του 

Rudolf 

Ανεξάρτητο , Μη εκτελεστικό Μέλος 

13 Δημητράκης Ποταμίτης , του Ιωάννη  Ανεξάρτητο , Μη εκτελεστικό Μέλος 
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3.7 Εισαγωγή στην Στρατηγική Ανάλυση του Ομίλου 

 

 

Η κάθε επιχείρηση  επηρεάζεται (δια μέσου  των εισροών των παραγωγικών  συντελεστών)  

και  επηρεάζει  (δια  μέσου παραγόμενων  αγαθών  και  προσφερόμενων  υπηρεσιών)   τον 

κοινωνικό  της   περίγυρο.  Απόρροια   αυτής  της  αλληλεπίδρασης   είναι  η  μελέτη   του 

εσωτερικού  και  του εξωτερικού  περιβάλλοντος  της  επιχείρησης  η  οποία  συντελεί στη 

καλύτερη   κατανόηση   της   επιχειρηματικής   οντότητας.   Όσον   αφορά  το   εξωτερικό 

περιβάλλον η επιχείρηση οφείλει να γνωρίζει τις τάσεις της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των 

ανταγωνιστών,   τις  αδυναμίες   τους  κλπ.,   ενώ,   εσωτερικά  η   επιχείρηση  οφείλει   να 

αναγνωρίσει   τις    ικανότητες της, τις  δυνάμεις αλλά και τις   αδυναμίες    της.  

 Η  στρατηγική  λοιπόν  είναι  αυτή  που  επιτρέπει  στις  επιχειρήσεις  να  επιτύχουν  μία 

αρμονική  σύνδεση ανάμεσα  στο  εξωτερικό περιβάλλον  και  τις εσωτερικές  δυνατότητές 

τους.  Η   στρατηγική  οδηγεί  σε   συνεπείς  αποφάσεις,   θέτει  κατευθύνσεις,   oρίζει  την 

επιχείρηση και μειώνει την αβεβαιότητα. Επομένως, η στρατηγική ανάλυση που γίνεται στο 

κεφάλαιο  αυτό αποτελεί  ένα  βήμα  για  την καλύτερη  κατανόηση  της  επιχείρησης,   του 

κλάδου  στον   οποίο   ανήκει,  καθώς   και  του   μακροοικονομικού   περιβάλλοντός  της.  

 

3.8 Στρατηγική Ομίλου 

 

Επιχειρηματική στρατηγική: το σχέδιο για την επιτυχία!   

 

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης στην Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών και 

η διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας μέσω της  συνεχούς  βελτίωσης  και εξέλιξης  των  

παιχνιδιών,  της  ανάπτυξης  των  ευκαιριών,  

αξιοποιώντας τις ληφθείσες άδειες και παραχωρήσεις, της συνεχούς βελτίωσης του δικτύου 

πωλήσεων, του κόστους και των λειτουργιών, της ενίσχυσης της εταιρικής εικόνας δίνοντας 

έμφαση στην έννοια του υπεύθυνου παιχνιδιού, της  διατήρησης της θέσης στην ευρωπαϊκή 

αγορά τυχερών παιχνιδιών, της συνεχόμενης δέσμευσης για συνετή δημοσιονομική πολιτική 

δίνοντας έμφαση στην αύξηση κεφαλαίου και τον περιορισμό μόχλευσης.  
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3.9 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ομίλου -(s.w.o.t. analysis) 

 

 

Η ανάλυση  SWOT   είναι ένα  ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο στρατηγικού  σχεδιασμού για 

όλες τις  επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται  από αυτές για  την ανάλυση τόσο  του εσωτερικού 

όσο  και του  εξωτερικού περιβάλλοντός  τους,  όταν καλούνται  να  λάβουν αποφάσεις  σε 

σχέση  με  την επίτευξη  των  στόχων  που  έχουν θέσει,  διαμορφώνοντας  ταυτόχρονα  τη 

μελλοντική στρατηγική τους. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα,  εξετάζει  τα Δυνατά  (Strengths)  και  Αδύνατα σημεία  (Weaknesses) 

μιας  επιχείρησης,  τις Ευκαιρίες  (Opportunities)  αλλά  και τις  Απειλές  (Threats)  από  το 

περιβάλλον, όπου δραστηριοποιούνται. Τα  Δυνατά και  Αδύνατα  σημεία αφορούν  το  

εσωτερικό περιβάλλον  της  επιχείρησης.  

 

 

Εντοπίζονται  από την  ανάλυση των  λειτουργιών  και των  συστημάτων  της επιχείρησης, 

όπως είναι η  τεχνογνωσία, οι ικανότητες του  προσωπικού  και των στελεχών, οι  ιδιότητες 

και  τα χαρακτηριστικά  της  επιχείρησης,  η  χρηματοοικονομική υγεία  και  ικανότητα  να 

ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις και άλλα.   

   

Αντιθέτως,  οι  Ευκαιρίες  και  οι Απειλές  αντανακλούν  μεταβλητές  του  εξωτερικού 

περιβάλλοντος  της επιχείρησης.  Συνεπώς,  η  επιχείρηση  θα πρέπει  να  τις εντοπίσει,   να 

προσαρμοστεί σε  αυτές ή ακόμα και  να τις προσαρμόσει  στα δικά της δεδομένα, εφόσον 

κάτι τέτοιο  είναι εφικτό.  Παραδείγματα  τέτοιων μεταβλητών  αποτελούν η  είσοδος νέων 

ανταγωνιστών, οι ρυθμίσεις στο νομικό περιβάλλον, η δημιουργία νέων αγορών και άλλα 

Στον πίνακα 2  που ακολουθεί παρουσιάζει η ανάλυση Δυνάμεων – Αδυναμιών – Ευκαιριών 

– Απειλών (Strengths– Weaknesses– Opportunities– Threats, S.W.O.T.) της ΟΠΑΠ.    
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Πίνακας 2 – παρουσιάζει την SWOT Analysis 

Δυνάμεις 

 

•   Χρηματοοικονομική κατάσταση 

•   Εμπειρία Εκτενές δίκτυο πωλήσεων 

προϊόντων   

•   Υπό προϋποθέσεις μονοπώλιο 

•   Φήμη έμμεσου και ασφαλούς 

“καλοπληρωτή’’ 

 

 

Αδυναμίες 

 

•   Κουλτούρα δημόσιας επιχείρησης 

•   Καθυστέρηση 

εκσυγχρονισμού 

 

Ευκαιρίες 

 

•   Ζήτηση για τυχερά παιχνίδια 

•   Αύξηση χρήσης διαδικτύου 

•   Ανεκμετάλλευτες αγορές 

(διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο) 

διαδικτυακό 

 

Απειλές 

 

•    Ένταση ανταγωνισμού   (κυρίως  στο 

Στοίχημα) 

•   Ύφεση 

 

 (Ίδιες Εκτιμήσεις) 

 

   Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα, η ΟΠΑΠ  διαθέτει σημαντικές δυνάμεις που,  

σε συνδυασμό, μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις των αδυναμιών και απειλών. Βασική 

προτεραιότητα  της  εταιρίας   πρέπει  να  είναι   η  εκμετάλλευση  του   εκτενούς  δικτύου 

πωλήσεων για  την  είσοδο σε  νέα  τυχερά παιχνίδια  καθώς η  ένταση  του ανταγωνισμού 

εντοπίζεται  στο   διαδικτυακό  στοίχημα  και   όχι  στα  παιχνίδια   “στο   πρακτορείο”.   Η 

ιδιωτικοποίηση  αναμένεται επιταχύνει  το  χρόνο  ανανέωσης των  παιχνιδιών  καθώς  έχει 

αποδειχθεί ότι  η ΟΠΑΠ παρουσίαζε  σημαντικές καθυστερήσεις  στον εκσυγχρονισμό του 

χαρτοφυλακίου   προϊόντων    της.   Χαρακτηριστικό    παράδειγμα   είναι    η   σημαντική 

καθυστέρηση έναρξης του  διαδικτυακού στοιχήματος τη στιγμή  που πολλοί ανταγωνιστές 

προσέφεραν τέτοιου είδους παιχνίδια στην  ελληνική επικράτεια (αν και υπό  αμφιλεγόμενο 
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θεσμικό  πλαίσιο μέχρι  κάποια στιγμή).  Τόσο  η  αύξηση της  χρήση του  διαδικτύου  που 

μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες (αύξηση του ποσοστού πληθυσμού με σχετικές 

γνώσεις,  ενίσχυση   χρήσης  συσκευών  που  προσφέρουν   πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,   πχ 

smartphones και tablets, πτώση  των τιμών συνδέσεων κλπ) όσο και η “ανθεκτικότητα” της 

ζήτησης για  τυχερά  παιχνίδια παρά  την κρίση  συνιστούν παράγοντες  που  θα πρέπει  να 

οδηγήσουν την εταιρία στην εκμετάλλευση του διαδικτυακού παιχνιδιού όχι μόνο μέσω των 

«παραδοσιακών» παιχνιδιών ΟΠΑΠ, πχ  ΠΡΟ-ΠΟ και στοίχημα, αλλά και μέσω εισαγωγής 

νέων  παιχνιδιών που  προσφέρονται,  ήδη,  από  τους  ανταγωνιστές.   

 

 

Σε αντίθεση  με  την αβεβαιότητα  που   ενδεχομένως   αισθάνονται  οι   καταναλωτές  που  

απευθύνονται  στο διαδικτυακό ανταγωνισμό, ο  ΟΠΑΠ  πρέπει να  εκμεταλλευτεί την, κατά  

κοινή ομολογία, πολύ   θετική   φήμη   ως   προς   την  αξιοπιστία   στις   συναλλαγές   με   

τους   πελάτες. 

 

 

3.10    Περιγραφή  των κυριότερων  κινδύνων  και  αβεβαιοτήτων 

3.10.1 Κίνδυνος από τις  επιπτώσεις της αρνητικής  οικονομικής συγκυρίας 

στην Ελληνική και Κυπριακή οικονομία 

Ελλάδα 

Οι εξελίξεις κατά  την διάρκεια του 2015 και  οι συζητήσεις σε  εθνικό και διεθνές επίπεδο 

σχετικά με  την επανεξέταση των  όρων του προγράμματος  χρηματοδότησης της Ελλάδας,  

διατηρούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.  

Η επιστροφή στην οικονομική  σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό  από τις ενέργειες 

και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας όμως υπ’  

όψη τη  φύση των  δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και   τη χρηματοοικονομική κατάστασή 

της,  τυχόν αρνητικές  εξελίξεις στην  ελληνική οικονομία  δεν αναμένεται  να επηρεάσουν 

σημαντικά  την ομαλή  λειτουργία της.  Παρ’  όλα  αυτά,  η Διοίκηση  εκτιμά διαρκώς  την 

κατάσταση και  τις πιθανές  επιπτώσεις της, προκειμένου  να διασφαλίσει  ότι λαμβάνονται  

έγκαιρα όλα  τα αναγκαία και  δυνατά μέτρα  και ενέργειες  για την ελαχιστοποίηση  τυχόν 

επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  
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Κύπρος 

Τον Ιούνιο του  2012, η Κυπριακή κυβέρνηση  υπέβαλε αίτημα οικονομικής βοήθειας στην 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Τον Απρίλιο του 2013 συμφωνήθηκαν  οι λεπτομέρειες του πακέτου οικονομικής βοήθειας. 

Από τότε η Κύπρος εφαρμόζει το πακέτο των σχετικών διαρθρωτικών μέτρων.  

 

3.10.2 Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

 

Ο  Όμιλος  εκτίθεται  στον  κίνδυνο  αλλαγής  του  υπάρχοντος  φορολογικού  καθεστώτος 

παιγνίων  ή   των  συντελεστών   φορολόγησης  παιγνίων,   η  οποία   μπορεί  να  επιφέρει 

απρόσμενη αύξηση του κόστους και να επηρεάσει αρνητικά τους στρατηγικούς μας στόχους 

για αειφόρα έσοδα και  πρόσθετες επενδύσεις. Ο Όμιλος  επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα 

σε  κάθε   πιθανή  αλλαγή  φορολογίας,   μέσω  της   διατήρησης  των   απαιτούμενων  για 

φορολογικό σχεδιασμό πόρων και  αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι  ώστε να 

εφαρμοστούν  οι απαραίτητες  δράσεις  μείωσης  των  κινδύνων και  ελαχιστοποίησης  των  

συνολικών επιπτώσεων.   

 

3.10.3  Κίνδυνος αγοράς 

 

Ο κίνδυνος  αγοράς δημιουργείται  από το ενδεχόμενο  οι αλλαγές  στις τιμές της  αγοράς, 

όπως  σε συναλλαγματικές  ισοτιμίες  και επιτόκια  να  επηρεάσουν τα  αποτελέσματα  του 

Ομίλου και  της Εταιρείας  ή την  αξία των  χρηματοοικονομικών μέσων  που κατέχουν.   Η 

διαχείριση  του κινδύνου  της  αγοράς  συνίσταται στην  προσπάθεια  του  Ομίλου και  της 

Εταιρείας  να  ελέγχουν  την έκθεσή  τους  σε  αποδεκτά  όρια.  Παρακάτω  περιγράφονται 

αναλυτικότερα οι επιμέρους  κίνδυνοι που συνθέτουν  τον κίνδυνο αγοράς και  οι πολιτικές 

διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία.  

 

 

 

 

3.10.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα  και την Κύπρο και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με 

προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του  ευρώ. Τα κέρδη του Ομίλου προέρχονται από τα  

τυχερά  παιχνίδια που  πραγματοποιούνται  σε  ευρώ,  οι  εταιρικές συναλλαγές  και  οι 

εταιρικές  δαπάνες  εκφράζονται  και  πραγματοποιούνται  σε  ευρώ  και  ως  εκ  τούτου  η 

Εταιρεία  και ο  Όμιλος  δε βρίσκεται  σε  ουσιαστικό  συναλλαγματικό κίνδυνο.  Συν  τοις 

άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό  της βάσης του κόστους του Ομίλου, είναι  είτε ανάλογη με τα 

έσοδα  (δηλαδή  κέρδη  στους νικητές,  προμήθεια  πρακτόρων)  είτε με  συναλλαγές με 

εγχώριες εταιρείες (πχ. πληροφορικής, μάρκετινγκ).  

 

 

3.10.5 Διαχείριση κεφαλαίου 

 

Ο  πρωταρχικός στόχος  του  Ομίλου  και  της Εταιρείας  σχετικά  με  την  διαχείριση του 

κεφαλαίου είναι η διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και  υγιών 

κεφαλαιακών  δεικτών με  σκοπό  την υποστήριξη  των  επιχειρηματικών σχεδίων  και  την 

μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή 

διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με 

τις  αλλαγές  στο  επιχειρηματικό  και  οικονομικό  περιβάλλον  στο οποίο  λειτουργεί  και 

επιχειρεί.   Για  τη  βελτιστοποίηση   της  κεφαλαιακής   διάρθρωσης,  ο   Όμιλος  έχει   τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα  που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει 

κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.  

 

3.10.6 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η  έκθεση  του  Ομίλου  στον  πιστωτικό  κίνδυνο  επέρχεται,  κατά  κύριο  λόγο,  από  τις 

επισφαλείς  απαιτήσεις των  πρακτόρων  καθώς  επίσης και  από  οφειλές  πρακτόρων  στις 

οποίες έχουν γίνει  διακανονισμοί. Η κύρια  πολιτική διαχείρισης του  πιστωτικού κινδύνου 

είναι η  καθιέρωση πιστωτικών  ορίων ανά  πράκτορα. Επιπλέον, ο  Όμιλος  προβαίνει στις 

απαραίτητες  ενέργειες  για  να  περιορίσει   την  έκθεση  σε  πιστωτικό  κίνδυνο  προς  τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, είναι εκτεθειμένος σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με 

τους  φορείς,  με  τους  οποίους   έχει  κατατεθειμένα  κεφάλαια  ή  με  τους  οποίους  έχει 

συμβατικές σχέσεις. Διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από τους πράκτορες 

με διάφορους τρόπους. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική εγγύηση προς 
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διασφάλιση των  απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι  εν λόγω  καταθέσεις συγκεντρώνονται  και 

είναι στη  διάθεσή του Ομίλου  σε περίπτωση μη  πληρωμής οφειλής από  τους πράκτορες.  

Επιπροσθέτως έχει  θεσπιστεί ανώτατο  ποσό που  μπορεί να οφείλει  κάθε πράκτορας  ανά 

λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα υπερβαίνουν το 

αντίστοιχο όριο  ανά λογιστική  περίοδο, οι  τερματικές μηχανές  των πρακτόρων  κλείνουν 

αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα.   

 

3.10.7 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο Όμιλος διατηρεί τον  κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα μέσω  της διαχείρισης της 

απόδοσης των κερδών των νικητών και μέσω του σωστού σχεδιασμού του κάθε παιχνιδιού.  

Με  εξαίρεση  τα   παιχνίδια  προκαθορισμένης  απόδοσης  που   βασίζονται  σε  

αθλητικάγεγονότα, τα υπόλοιπα  παιχνίδια έχουν θεωρητική απόδοση κερδών  (που 

σχετίζεται με  τα κέρδη που  διανέμονται στους νικητές) και  βασίζονται στην  απόδοση που  

έχει βγει βάσει μαθηματικών   υπολογισμών.   Καθώς   η   θεωρητική    απόδοση   κερδών   

των   νικητών υπολογίζεται από ένα  μεγάλο αριθμό κληρώσεων, ενδεχομένως  να 

προκύψουν αποκλίσεις στα αριθμολαχεία  σε  μικρό χρονικό  διάστημα.  Για παράδειγμα  το 

ΚΙΝΟ  είναι  παιχνίδι σταθερών  αποδόσεων που  απονέμει στους  νικητές  περίπου το  69,5%  

των ακαθάριστων εισπράξεων, με απόκλιση της τάξης του 1%. Επίσης, διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο ρευστότητας περιορίζοντας το μέγεθος των κερδών των νικητών. Για  παράδειγμα το 

ΚΙΝΟ έχει μέγιστο έπαθλο της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ενώ αντίστοιχα κέρδη 

ανά στήλη ορίζονται για το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.  

 

3.10.8 Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία  και η  διαφάνεια σε  σχέση με  την  λειτουργία των  παιχνιδιών του  Ομίλου 

διασφαλίζονται με διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν 

τα δεδομένα των πληροφοριακών μας συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως 

ανάκτηση  και  παράνομη αποθήκευση  δεδομένων  καθώς  επίσης  και  τυχαία  ή σκόπιμη 

καταστροφή  δεδομένων.  Τα  μέτρα   ασφαλείας    καλύπτουν  το  σύστημα  επεξεργασίας 

δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού μας, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των 

δεδομένων και την λειτουργία του online δικτύου. 
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4.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ 

 

4.1 Κάθετη Ανάλυση 

 

Η κάθετη ανάλυση βοηθάει τον αναλυτή να βγάλει συμπεράσματα για τις μεταβολές των 

επιμέρους στοιχείων σε σχέση με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων , των υποχρεώσεων 

των ιδίων κεφαλαίων ή των πωλήσεων. Η ανάλυση αυτή μας βοηθάει να εκφράσουμε τα 

δεδομένα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων να εκφράζονται ως ποσοστό ορισμένου 

συνολικού μεγέθους. 

 

Πίνακας 3 παρουσιάζει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ομίλου ΟΠΑΠ Κάθετης 

Ανάλυσης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Μη Κυκλοφοριακά 

Περιουσιακά Στοιχεία 

70,15% 81,45% 76,64% 77,18% 75,26% 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά 

Στοιχεία 

29.84% 18,54% 23,35% 22,82% 24,74% 

Σύνολο Περιουσιακών 

Στοιχείου (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

Ίδια Κεφάλαια  67,16% 70,27% 70,46% 70,39% 60,67% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 15,27% 4,72% 3,4% 10,59% 17,26% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 17,55% 25% 26,12% 19,02% 22.07% 

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων (ΠΑΘΗΤΙΚΟ) 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

Από  τον   παραπάνω  πίνακα  βλέπουμε    τη  μεταβολή   της  σύνθεσης   του ενεργητικού  

κατά   75% ως μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία και 25% σε κυκλοφοριακά  
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περιουσιακά  στοιχεία  να  γίνεται  70%  και 30  %  αντίστοιχα  το  2016.   

 

 

 

 Πίνακας 4- παρουσιάζει την Κάθετη Ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Ομίλου  

ΟΠΑΠ  

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Κύκλος Εργασιών 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων --- 28,31% 29,37% 29,43% 34% 

Προμήθεια Πρακτόρων 40,63% 43,40% 26,10% 25,89% 25% 

Μικτό Κέρδος (margin) 59,37% 28,39% 44,53% 44,67% 41% 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 9,97% 14,55% 1,72% 9,20% 7,76% 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 11,50% 14,04% 21,10% 26,92% 26,75% 

Αποσβέσεις & απομειώσεις --- 1,62% 3,65% 5,32% 41,70% 

Έξοδα από χρημ/κες & Επενδύσεις 

δρασηριότητας 

1,80% 0,27% 0,16% 0,46% 1,17% 

ΕΒIDTA Κέρδη προ φόρων τόκων & 

αποσβέσεων 

10,61% 15,39% 25,15% 26,94% 22% 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι το περιθώριο μεικτού κέρδους ξεκινάει από το 

59% και φτάνει ως το 41% το 2016 . Τα λειτουργικά έξοδα με ξεκινάν από το 11% και 

φτάνουν ως και το 26% . Καθώς τάση σταθερότητας παρατηρούμε στα έξοδα από 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις. 
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4.2 Οριζόντια ανάλυση  

 

Η οριζόντια ανάλυση περιλαμβάνει συγκρίσεις λογαριασμών που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις κάθε έτους για ένα συγκεκριμένο διάστημα ετών. Τα στοιχεία 

γίνονται πιο κατανοητά ορίζουμε ένα έτος βάσης κ συγκρίνουμε τις μεταβολές των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε σχέση με αυτό το έτος. 

 

Οριζόντια ανάλυση του ομίλου ΟΠΑΠ για τα έτη 2012 – 2016 με έτος βάσης το 2011 είναι η 

παρακάτω:   

 

Πίνακας 5 – Οριζόντια Ανάλυση του Ομίλου ΟΠΑΠ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

(ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ) 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

 

2016 

Μη Κυκλοφοριακά 

Περιουσιακά Στοιχεία 

100,00% 103,39% 110,44% 110,17% 108,1% 109,10% 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά 

Στοιχεία 

100,00% 161,51% 86,69% 143,70% 136,87% 153,53% 

Σύνολο Περιουσιακών 

Στοιχείου (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) 

100,00% 114,40% 105,94% 116,52% 113,60% 117,51% 

       

Ίδια Κεφάλαια  100,00% 130,59% 126,59% 138,84% 135,22% 116,39% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100,00% 61,64% 17,30% 14,06% 42,57% 71,80% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100,00% 156,70% 207,86% 241,57% 171,45% 205,86% 

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων (ΠΑΘΗΤΙΚΟ) 

100,00% 114,40% 105,94% 116,52% 113,60% 

 

117,51% 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 
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Πίνακας 6- παρουσιάζει την οριζόντια Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ) 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Κύκλος Εργασιών 100,00% 92% 86% 97% 99% 99% 

Προμήθεια Πρακτόρων 100,00% 94% 93,84% 63,90% 64,38% 63,56% 

Μικτό Κέρδος (margin) 100,00% 215,30% 246,13% 251,82% 73,52% 63,37% 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 100,00% 102,38% 140,01% 18,71% 101,43% 85,50% 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 100,00% 89,75% 102,63% 174,14% 225,78% 224,02% 

Αποσβέσεις & απομειώσεις 100,00% --- 45% 115% 170% 133% 

Έξοδα από χρημ/κες & Επενδύσεις 

δρασηριότητας 

100,00% 43,47% 38,07% 24,49% 71,51% 182,10% 

ΕΒIDTA Κέρδη προ φόρων τόκων & 

αποσβέσεων 

100,00% 91,77% 30,20% 47,20% 51,36% 41,89% 

 

 (Ίδιες Εκτιμήσεις) 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει μείωση   του κύκλου εργασιών από 6% εώς κ 7%  το  

έτος  2016  σε  σχέση  με  το  έτος  βάσης,  με  παρόμοιο  ρυθμό  κινούνται  και  τα  κόστη 

πωληθέντων  με  συνεπεία  να  έχουμε  ως  πρώτο  εύρημα  ότι  η  εταιρία  ακολουθεί  τα  ιδία 

ποσοστά  μεικτού  κέρδους.  Σημαντική  είναι  η  αύξηση των  λειτουργικών  εξόδων  έως  

και 114,02 % το 2016 ,  υφίσταται όμως μεγάλη μείωση  τον εξόδων από τόκους και  συναφή 

έξοδα και έχοντας    η  εικόνα  τω   τα  EBITDA  που   παρουσιάζει μείωση λόγω της κρίσης 

που ξεκίνησε τον 2010 και επηρεάζει άμεσα τα κέρδη τον επόμενων ετών. 

  

4.3 Νεκρό σημείο 
 

Κάθε επιχείρηση έχει ως στόχο να ελαχιστοποιεί το κόστος της παραγωγικής απασχόλησης 

και να επιτυγχάνει πωλήσεις που θα μπορούν να καλύψουν το σύνολο των σταθερών και 

μεταβλητών δαπανών. Το σημείο αυτό ονομάζεται νεκρό σημείο διότι σε αυτό το σημείο δεν 

πραγματοποιούνται ούτε κέρδη ούτε ζημίες.  

Ο τύπος του νεκρού σημείου είναι ο παρακάτω: 

Πωλήσεις = Μεταβλητά Έξοδα + Σταθερά Έξοδα  
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Παρακάτω έγιναν οι εξής προσαρμογές   για  τον υπολογισμό του νεκρού  σημείου:  Τα  

έξοδα διαχωρίστηκαν  σε  σταθερά  και  μεταβλητά  σε ποσοστό  60%  και  40% . Επίσης , τα     

έξοδα   διαχωρίστηκαν  σε   σταθερά   και μεταβλητά   σε   ποσοστό   90%   και   10%    

αντιστοίχως   συμφώνα   με   τα   ποσοστά   των βραχυπρόθεσμων   προς    μακροπρόθεσμων   

δάνειων   που    βρίσκονται   στις   καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης  με συντελεστή 

βαρύτητας μεγαλύτερο στην τελευταία χρήση. 

 Πίνακας 7-παρουσιάζει το περιθώριο ασφαλείας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

4.4 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες  

Αριθμοδείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων στοιχείων των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση με την βοήθεια των αριθμοδεικτών αποσκοπεί να 

μειώσει τον μεγάλο αριθμό των δεδομένων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σε ένα σχετικά μικρό αριθμό αριθμοδεικτών. Παρακάτω θα γίνει η ανάλυση 

αυτών των χρηματοοικονομικών δεικτών :  

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ           

ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ 2012 2013 2014 2015 2016 

            

Κύκλος Εργασιών 

(Πωλήσεις) 1302110,00 1219923,00 1377679,00 1399671,00 1397565,14 

Μεταβλητά Έξοδα 622484,20 967595,10 858097,60 932869,97 988064,64 

α. Κόστος 

Εμπορευμάτων  529096,00 873573,00 764188,00 774333,00 824518,39 

β. Μεταβλητά 

λειτουργ. Έξοδα 89894,40 90955,80 91936,80 152776,97 148311,05 

γ. Μεταβλητά 

Χρηματ/κά έξοδα 3493,80 3066,30 1972,80 5760,00 15235,20 

Σταθερά Έξοδα 104253,80 105088,90 111831,40 176823,31 158852,83 

α. Σταθερά λειτουργ. 

Έξοδα 59929,60 60637,20 61291,20 101851,31 98874,03 

β. Αποσβέσεις 43936,00 44111,00 50321,00 74332,00 58286,00 

γ. Σταθερά Χρηματ/κά 

έξοδα 388,20 340,70 219,20 640,00 1692,80 

Νεκρό σημείο % προς 

πωλήσεις  15% 42% 22% 38% 39% 

Νεκρό σημείο  199742,15 508070,52 296522,88 530192,62 542141,41 

Περιθώριο Ασφαλείας  1102367,85 711852,48 1081156,12 869478,38 855423,73 
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Α) Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Εκφράζει της ικανότητα που έχει η επιχείρηση να ρευστοποιήσει σύνολο του κυκλοφορούν 

ενεργητικό ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

 

Πίνακας 8 Υπολογισμός Αριθμοδεικτών 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 516.605 297.023 409.375 389.913 437.374 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις  303.873 400.401 45.883 324.984 390.189 

Αριθμοδείκτης Γ.Ρ. 1,70 0,74 0,89 1,20 1,12 

Άμεση Ρευστότητα 1,70 0,74 0,89 1,16 1,09 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 212732 -103378 -4858 64292 47185 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 

Ενεργητικού 0,75 0,76 0,79 0,82 0,79 

Μ.Περ. Εισπ. Απαιτήσεων 8 11 24 14 21 

Βαθμός Δανειακής 

Επιβάρυνσης 33% 30% 30% 30% 39% 

ROA 29% 9% 11% 12% 10% 

ROE 42% 13% 16% 17% 16% 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας καλό είναι να ξεπερνάει τον αριθμό 2. Όπως παρατηρούμε 

μόνο στην χρονιά 2012 τον πλησιάζει, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι τις υπόλοιπες χρονιές ο 

όμιλος ΟΠΑΠ δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις του. (Πίνακας 8) 

Β) Αριθμοδείκτης Άμεσης ρευστότητας 

 
Είναι πιο  ορθολογικός δείκτης σε  σχέση με τον  προηγούμενο, γιατί  περιλαμβάνει τα 

στοιχεία του κυκλοφορούν  ενεργητικού που μπορούν να μετατραπούν  πιο άμεσα σε μετρητά 

(δεν λαμβάνει υπόψη του τα αποθέματα). 

 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας πρέπει να είναι πάνω από 1,5.  

Ο όμιλος ΟΠΑΠ ξεπερνάει την τιμή του 1,5 το 2012 που σημαίνει ότι μπορεί να 

ρευστοποιήσει άμεσα το κυκλοφορούν ενεργητικό για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις . (Πίνακας 8) 
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Γ) Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης 

Με τον αριθμοδείκτη αυτόν μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική ρευστότητα της 

επιχείρησης . Ένας αρνητικός αριθμός μας δείχνει ότι ο όμιλος εμφανίζει πρόβλημα στην 

εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. 

 

 

Δ) Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού  

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού και για τα πέντε χρόνια είναι κοντά στο 0,8 το 

οποίο σημαίνει ότι δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία ως προς τις 

πωλήσεις του ομίλου. 

 

Ε) Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης παρουσιάζει τον μέσο αριθμό των ημερών οι οποίες χρειάζονται για να 

εισπραχθούν οι εισπρακτέοι λογαριασμού δηλαδή οι απαιτήσεις. 

 

 

Ο παραπάνω  αριθμοδείκτης με την  πάροδο της  πενταετίας κυμαίνεται αυξητικά  στις 10 

μέρες, συμπεραίνεται  ότι  είναι εύκολο για τον όμιλο ΟΠΑΠ να εισπράξει  από τους πελάτες 

της. (Πίνακας 8) 

 

ΣΤ) Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Δ.Δ.Ε= (Μακρ. Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)/ Σύνολο Ενεργητικού 

Από  τα παραπάνω υπολογισμό   συμπεραίνουμε  ότι  ο  δείκτης με  την  πάροδο του  χρόνου  

σταθεροποιείται και το 2016 πλησιάζει  το 39% , δηλαδή ο δείκτης δανεισμού είναι χαμηλός 

και μπορεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές τις υποχρεώσεις. 
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E) Αριθμοδείκτης Απόδοσης επί των περιουσιακών στοιχείων 

 

O δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν είναι σωστή η συνέχιση της 

παραπέρα δέσμευσης των επενδυθέντων κεφαλαίων. 

Από τον πίνακα παραπάνω σταδιακά μειώνεται φτάνει στα 10% που είναι εξαιρετικά χαμηλό 

και δείχνει ότι αποδεσμεύει ο όμιλος τα επενδυμένα κεφάλαια. 

 

Ζ) Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός συνοψίζει την επιτυχία της διοίκησης της επιχείρησης να μεγιστοποιεί 

το ποσοστό απόδοσης επί του επενδυθέντος κεφαλαίου από μέρους των κατόχων κοινών 

μετοχών. 

Η απόδοση  του συνόλου  του ενεργητικού  δείχνει ότι μειώνεται  και  σταθεροποιείται στα 

16 % για  την διετία του 2014 και 2016.   
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5.ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΠΑΠ 

 

5.1 Μεθοδολογία Αποτίμησης  

 

Για την αποτίμηση του ομίλου ΟΠΑΠ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των προ εξοφλημένων 

ταμειακών ροών. Για την διαδικασία αυτήν ορίστηκαν δύο περίοδοι αποτίμησης. Η πρώτη 

περίοδος αφορά από το έτος 2017 ως και το 2022 με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η 

δεύτερη περίοδος ξεκινάει από το πέρας της πρώτης περιόδου δηλαδή από το έτος 2022 και 

εκτείνεται εις το διηνεκές , με χαμηλότερο ρυθμό.  

5.2 Αποτίμηση του FCFF 

 

Ο υπολογισμός των μελλοντικών ταμειακών ροών (2017-2022) βασίστηκε στην καταμέτρηση 

ορισμένων δεικτών για τα έτη 2011-2016 όπως αυτά έχουν  παρουσιαστεί στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του κάθε έτους. 

5.2.1 Υπολογισμός Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

 

Οι τύποι για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα με 

απώτερο σκοπό τον υπολογισμό των μέσων όρων τους : 

Πίνακας 9 – Υπολογισμός Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο 

Ρυθμός 

μεταβολής 

Πωλήσεων 

-15% -9% -7% 15% 0% -1% -3% 

ΕΒΙΤ/Πωλήσεις 49% 48% 15% 22% 22% 18% 29% 

Αποσβέσεις/Πω

-λήσεις 
3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 

Μεταβολή 

Κ.Κίνησης / 

Πωλήσεις 

-25% 9% -26% 4% 8% -1% -5% 

Δαπάνες για 

Πάγια / 

Πωλήσεις 0,08% 0,18% 0,09% 0,08% 0,10% 0,07% 0,10% 

 (Ίδιες Εκτιμήσεις) 
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5.2.2 Δημιουργία Πρόβλεψης για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες από το 

2017-2022 

Για την περαιτέρω έρευνα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα τελευταία δημοσιευμένα 

στοιχεία δηλαδή του 2016 καθώς θα γίνουν κάποιες αναπροσαρμογές με βάση τον παραπάνω 

πίνακα. Για τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του έτους 2017. (2.125.531 ευρώ ) σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ( 2.068.836 ευρώ ) .  Παρουσιάζεται αύξηση κατά 2,7 %,   και 

ποσοστιαία οι πωλήσεις  του 1 εξαμήνου , αποτελούν  το 50% περίπου του  συνόλου, 

σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε  στην διάθεση μας. Δείχνουν λοιπόν μια τάση  

για αύξηση 2,7% για κάθε εξάμηνο , οπότε θα θεωρήσουμε ως ετήσιο ρυθμό αύξησης το 

ποσοστό 5,2% .  

O συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για την εκτίμηση των ελεύθερων ταμιακών ροών θα 

θεωρήσουμε ότι παραμένει σταθερός καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας έρευνας σε 

ποσοστό 29% σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών 

προσώπων (Ν.4172/2013) 

 Πίνακας 10- Δημιουργία πρόβλεψης για τα έτη 2017-2022 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΕΥΡΩ 

ΕΤΟΣ 

ΒΑΣΗΣ 

2016 

2017 2018 2019 2020 2021 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ (%) 

5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
4429974 4660333 4902670 5157609 5425804 5707946 

ΕΒΙΤ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

ΕΒΙΤ 249254 321537,7 414783,6 535070,8 690241,4 890411,4 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
4% 4% 4% 4% 4% 4% 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 58286 60617,44 63042,14 65563,82 68186,38 70913,83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
-5% -5% -5% -5% -5% -5% 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΚΙΝΗΣΗΣ 
47195 44835,25 42593,49 40463,81 38440,62 36518,59 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΓΙΑ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΠΑΓΙΑ  940 949,40 958,89 968,48 978,17 987,95 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 
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5.2.3 Υπολογισμός FCFF για την περίοδο 2017-2021 
  

Υπενθυμίζουμε τον τύπο για τον υπολογισμό του FCFF = EBIT (1- φ) + Αποσβέσεις – 

Μεταβολή Κ.Κ – Επενδύσεις σε Πάγιο Κεφάλαιο  

 

Πίνακας 11- Υπολογισμός FCCF από το 2017-2021 

 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

 

5.3 Εκτίμηση του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου WACC 

 

Ο τύπος για τον υπολογισμό του WACC είναι ο παρακάτω : 

 

WACC=  

 

 

Συνεπώς για να προχωρήσουμε στον υπολογισμό του WACC πρέπει πρώτα να βρούμε  το 

κόστος δανεισμού(Cost of Debt) και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

 

 

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΕΒΙΤ 321537,7 414783,6 535070,8 690241,4 890411,4 

Μείον Φόρος 93245,92 120287,2 155170,5 200170 258219,3 

Πλέον 
Αποσβέσεις 60617,44 63042,14 65563,82 68186,38 70913,83 

Μείον Δαπάνες 
για Πάγια 949,4 958,894 968,4829 978,1678 987,9494 

Μείον 
Μεταβολή στο 
Κ.Κ 44835,25 42593,49 40463,81 38440,62 36518,59 

            

FCFF 243124,5 313986,1 404031,8 518838,9 665599,3 

*(1 )*d c e

D E
r T r

C C
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5.3.1 Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) 

 

Θα υπολογίσουμε το κόστος δανεισμού για τα  πέντε ιστορικά έτη (2012-2016) και εν 

συνέχεια  θα   προσδιορίσουμε  το  μέσο   όρο  της  πενταετίας   αυτής.  Τα   στοιχεία  που  θα 

χρειαστούμε θα  τα αντλήσουμε από  τις δημοσιευμένες  Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται στο  τέλος της  παρούσας μελέτης, στο  σχετικό παράρτημα.  

Ο τύπος  είναι ο εξής:  

Κόστος Δανεισμού (Cost of Debt) = Χρηματοοικονομικό Κόστος (τόκοι) / ( Βραχυπρόθεσμος 

Δανεισμός + Μακροπρόθεσμος Δανεισμός) 

 

Πίνακας 12- Υπολογισμός Κόστος Δανεισμού 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε 
χιλιάδες 
ευρώ 

2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο 

Χρημ/κό 
Κόστος 

3882 3407 2192 6400 16928 6561,8 

Βραχυπρ. 
Δανεισμός 

84903 165447 0 32097 118689 80227,2 

Μακροπρ. 
Δανεισμός 

16568
6 

0 0 115000 263000 108737,2 

  

Κόστος 
Δανεισμού 
(Cost of 
Debt) 

2% 2% 0% 4% 4% 2% 
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5.3.2 Κόστος ιδίων κεφαλαίων (Cost of Equity) 

 

Υπενθυμίζουμε τον τύπο για το κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων είναι ο εξής  : 

 

Cost of Equity =Risk Free Rate  + Beta * Risk Premium 

 

Για το  επιτόκιο μηδενικού  κινδύνου  (Risk Free  Rate) λαμβάνουμε  το μέσο  όρο της 

απόδοσης  του  ελληνικού  ομολόγου   δεκαετούς  διάρκειας  το  τελευταίο  τρίμηνο   από  

την παράδοση  της παρούσας  διπλωματικής  εργασίας του  2017  ( δηλαδή  Μάιο  με Ιούλιο)  

που είναι  5,63%  ,  επειδή  η  Ελλάδα  είναι  χώρα  όπου ο  όμιλος  ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται  

και αποκτά την πλειοψηφία των συνολικών εσόδων του . 

 

       Πίνακας 13 Απόδοση Ομολόγου 

Ποσοστό %  
Μάιος 

2017 

Ιούνιος 

2017 

Ιούλιος 

2017 
Μ.Ο. 

Απόδοση δεκαετούς 

Ομολόγου 
6,10% 5,43% 5,37% 5,63% 

      (Ίδιες Εκτιμήσεις) 

Ο συντελεστής  beta που  εφαρμόστηκε είναι  το 5-Years  Beta όπως  έχει  υπολογιστεί και 

παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες των Financial Times και Reuters. Επομένως ο συντελεστής 

beta που θα εφαρμόσουμε είναι 1,09. 

 

Για  το επασφάλιστρο  κινδύνου  (Risk  Premium) βρήκαμε Risk Premium = 10, 22%. *  

 

Άρα το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων είναι :  

 

Cost of Equity = Risk free rate + Beta*Risk premium= 5,63+1,09*10,22=16.77% 

 

 

*Πηγή: http://www.market-risk-premia.com/gr.html 
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5.3.3 Υπολογισμός του WACC 

 

Σύμφωνα με όσα υπολογίσαμε παραπάνω τα ποσοστά των ιδίων κεφαλαίων : 

Equity(Debt+Equity) καθώς των ξένων κεφαλαίων είναι : Debt/(Debt+Equity) , όπως αυτά 

εμφανίζονται στης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους ομίλου ΟΠΑΠ. 

Άρα το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίων είναι : 

Συντελεστής Φορολογίας 29% 

Μέσο Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων (2012-2016):  86% 

Μέσο Ποσοστό Ξένων Κεφαλαίων (2012-2016): 14% 

Kόστος Δανεισμού (rd): 4% 

Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων : 16,77% 

WACC= 0,04*(1-0.29)*0,14+0,1677*0,86=0,148 ή 14,8% 

5.4 Ο υπολογισμός της Υπολειμματικής Αξίας  

Είναι αναγκαίο να εκτιμήσουμε ένα ρυθμό μεγέθυνσης. Θα προχωρήσουμε στον υπολογισμό 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από τις οικονομικές  από το 2012 ως το 2016.  Παρακάτω είναι 

ο τύπος που θα χρησιμοποιήσουμε για τον υπολογισμό του gebit .   

  gebit= ROC * Reinvestment Rate  

Πίνακας 14 – Υπολογισμός gebit 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ταμειακές 

Ροές από Ε.Δ 117163,00 130181,00 32850,00 39067,00 52315,00 

Διαφορά Κ.Κ 117403,00 -316110,00 54870,00 113437,00 -17744,00 

ΕΒΙΤ 629869,00 177601,00 296203,00 302770,00 249254,00 

T 0,20 0,26 0,26 0,29 0,29 

EBIT*(1-T) 503895,20 131424,74 219190,22 214966,70 176970,34 

Reinvestment 

Rate 0,47 -1,41 0,40 0,71 0,20 

EBIT*(1-T) 503895,20 131424,74 219190,22 214966,70 176970,34 

BV Debt 250589,00 165447,00 45001,00 147097,00 381689,00 

BV Equity 1162466,00 1125283,00 1173803,00 1202827,00 1072231,00 

ROC 0,36 0,10 0,18 0,16 0,12 

gebit 0,17 -0,14 0,07 0,11 0,02 

(Ίδιες Εκτιμήσεις) 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει :  

Μ.Ο gebit = 5,2%  
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Αυτός ο μέσος όρος οφείλεται στην θετική επίδραση των g στις χρονιές 2012 , 2014 , 2015 

και  2016. Στην συνέχεια θα πάρουμε ως ρυθμό μεγέθυνσης το g της τελευταίας χρονιάς το 

2016 που g=5,2% και το g που θα πάρουμε για το διηνεκές είναι g=2,5% , που η μείωση του 

g οφείλεται στην μικρότερη αύξηση των χρηματοροών λόγω της εισαγωγής στην αγορά νέων 

ανταγωνιστών. 

Άρα η υπολειμματική αξία στο διηνεκές είναι :  

FCFF διηνεκές = [FCFF 2021 x (1+g)] / WACC – g = 5.546.661,25  

5.5 Προσδιορισμός της Αξίας του ομίλου ΟΠΑΠ  

Για τον υπολογισμό της αξίας του ομίλου ΟΠΑΠ θα προεξοφλήσουμε τις ελεύθερες 

ταμειακές ροές και την υπολειμματική αξία που υπολογίσαμε πιο πάνω χρησιμοποιώντας το 

WACC= 14,8%  

Στο τέλος η αξία της μετοχής θα προκύψει από την διαίρεση της καθαρής αξίας με τον 

αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία  στις 31/12/16 που ανέρχεται σε 319.000.000 

 

Πίνακας 15 – Υπολογισμός της αξίας της μετοχής του Ομίλου ΟΠΑΠ 

Ποσά σε 

χιλιάδες ευρώ 2017 2018 2019 2020 2021 
Μακροχρόνια 

Εκτίμηση 
          

FCFF 243.124,53 313.986,10 404.031,81 518.838,95 665.599,35 682.239,33 

Συντελεστής 

Προεξόγλησης  
0,871 0,759 0,661 0,576 0,502 0,437 

Παρούσα 

Αξία FCFF 
211.761,47 238.315,45 267.065,03 298.851,24 334.130,87   

Σωρευμένη 

Παρούσα 

Αξία  

211.761,47 450.076,92 717.141,94 1.015.993,18 1.350.124,05   

Υπολειματική 

Αξία  
          

5.546.661,25 

Παρούσα 

Υπολειματική 

Αξία 

          2.423.890,97 

  

Αξία Ομίλου 3.774.015,02           

Αριθμός 

Μετοχών 
319.000           

Τιμή 

Μετοχής 11,83 
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6 .ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Είναι φανερό , πως η αποτίμηση μια επιχείρησης αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία , με 

έντονα στοιχεία υποκειμενικής εκτίμησης του εκάστοτε αναλυτή που πραγματοποιεί την 

αποτίμηση. Βασικό αποτέλεσμα αυτού είναι να μην εξάγεται το ίδιο αποτέλεσμα από της 

μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιούνται κατά την αποτίμηση. Συνεπώς η προσπάθεια 

εξαγωγής της εύλογης αξίας μίας επιχείρησης θα πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή, με 

την υιοθέτηση απλών στη χρήση μοντέλων και με την εφαρμογή ενός εύλογου αριθμού 

υποθέσεων , σωστά τεκμηριωμένων . Κάτω από αυτό το πρίσμα , μπορεί να επιτευχθεί τελικά 

ο στόχος της αποτίμησης των σημαντικότερων στοιχείων της επιχείρησης και παράλληλα της 

δίκαιης τιμής ανά μετοχής. Στην συγκεκριμένη εργασία, για την αποτίμηση του ομίλου 

ΟΠΑΠ εφαρμόστηκε η μέθοδος προ εξοφλημένων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση και 

τους μετόχους. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία από τις πλέον αποδεκτές και 

αξιόπιστες μεθόδους, η οποία στηρίζεται κυρίως στις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης.  

 

Τα αποτελέσματα της αποτίμησης έδειξαν ότι παρά την οικονομική και πολιτική κρίση που 

επικρατεί στην Ελλάδα και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία, ο ΟΠΑΠ έχει καταφέρει 

να ανταπεξέλθει εμφανίζοντας υψηλά κέρδη στη διάρκεια της πενταετίας 2012-2016 την 

οποία εξετάσαμε. Με τις κατάλληλες αποφάσεις της διοίκησης του Ομίλου κατάφερε να 

περιορίσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε σε πολλές περιπτώσεις και ταυτόχρονα να 

προσανατολίσει της δραστηριότητα του σε πολλά υποσχόμενες αγορές. 

 

Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα της  αποτίμησης με τη χρήση των προεξοφλημένων 

ταμειακών  ροών έδωσε  για τις  ελεύθερες  ταμειακές ροές  προς το σύνολο  της επιχείρησης,  

εκτίμηση  τιμής  11,83 €  ανά  μετοχή  και για  τις  ελεύθερες τα  Η  τιμή πώλησης στο  

Χρηματιστήριο Αθηνών την  ημέρα της αποτίμησης  (23/11/2017) ήταν 10,04 € . Επομένως, 

η  εκτίμηση της παρούσας εργασίας είναι πως  η τιμή του ΟΠΑΠ  είναι υποτιμημένη από την 

αγορά. 
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