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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση της εταιρείας 

ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και 

επεξεργασίας κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών και στην εμπορία κατεψυγμένων 

πουλερικών. Η ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα με κύριο 

χαρακτηριστικό των προϊόντων της η ποιότητά τους. 

 

Η παρούσα εργασία κινείται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι το θεωρητικό σκέλος και 

αφορά την προσπάθεια ορισμού της έννοιας της αποτίμησης και των συστατικών της 

στοιχείων και την καταγραφή των μεθόδων αποτίμησης που έχουν αναπτυχθεί. Το 

δεύτερο είναι το πρακτικό επίπεδο όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση της εταιρείας 

και η αποτίμησή της με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.  

 

Για την αποτίμηση της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις των ετών 2014-2016, δεδομένα από την επιχείρηση σχετικά με τα 

οικονομικά μεγέθη όπως αυτά έχουν καταγραφεί στα λογιστικά της αρχεία για το 2017 

και το business plan για την περίοδο 2017-2022 που έχει συντάξει η επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Καθημερινώς όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν διαισθητικά την αποτίμηση της 

αξίας κάποιου προϊόντος. Προσπαθούν να διαπιστώσουν κατά πόσο το αντίτιμο που 

κατέβαλαν ή σκοπεύουν να καταβάλουν για την απόκτηση κάποιου προϊόντος ή 

υπηρεσίας ανταποκρίνεται στην αξία του προϊόντος. Η διαδικασία αποτίμησης μιας 

επιχείρησης είναι μια πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει 

γιατί μια εταιρεία καλείται να συνδυάσει τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στην 

κατοχή της (εισροές) προκειμένου να παράγει αγαθά και υπηρεσίες (εκροές). Ο κλάδος 

στον οποίο δραστηριοποιείται, τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της, οι 

οικονομικοί δείκτες και τα αποτελέσματά της καθώς και πολλοί άλλοι ενδογενείς και 

εξωγενείς παράγοντες, σε συνδυασμό με την πληθώρα μεθόδων αποτίμησης που έχουν 

αναπτυχθεί, καθιστούν την αποτίμηση ένα δύσκολο και προκλητικό εγχείρημα. 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει η αποτίμηση της εταιρείας ΑΛΤΕΡΡΑ 

Α.Ε., μιας εταιρείας η οποία ιδρύθηκε το 2002, εδρεύει στα Γιαννιτσά του νομού 

Πέλλας και δραστηριοποιείται στο χώρο των κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών 

και εσχάτως και των κατεψυγμένων πουλερικών. Σημαντικό ρόλο στην αξία της 

επιχείρησης διαδραματίζει το γενικότερο οικονομικό κλίμα που επικρατεί, η έως 

σήμερα πορεία της εταιρείας και των οικονομικών μεγεθών της και η χάραξη 

στρατηγικής και στόχων για το μέλλον. 

 

1.2 Μεθοδολογία 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική εισαγωγή στην παρούσα εργασία. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την αποτίμηση 

και την διαδικασία της αποτίμησης. Επίσης, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους είναι 

σημαντική η αποτίμηση και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, 

περιγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται κατά την διαδικασία της αποτίμησης. Το 
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κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση και κατάρριψη των δημοφιλέστερων μύθων και 

αντιλήψεων που επικρατούν γύρω από την αποτίμηση. 

 

Η καταγραφή των κυριότερων μεθόδων αποτίμησης αναλύονται στο τρίτο κεφάλαιο. 

Περιγράφονται τα αλγεβρικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση των 

επιχειρήσεων και γίνεται αναφορά στα βασικά συστατικά στοιχεία του κάθε μοντέλου. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε., παραθέτοντας 

κάποια γενικά στοιχεία για την εταιρεία και την ιστορική αναδρομή της από την ίδρυσή 

της έως σήμερα, για να μπορέσει ο αναγνώστης να γνωρίσει την εταιρεία και να μάθει 

κάποιες πληροφορίες για αυτήν. Στη συνέχεια, γίνεται μια ανάλυση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας με διάφορα εργαλεία όπως PEST Analysis, 

SWOT Analysis και ανάλυση των δυνάμεων του Porter, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

διαμορφώσει μια σαφή άποψη σχετικά με τον κλάδο και το περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η αποτίμηση της εταιρείας. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως 

η πλέον κατάλληλη είναι η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προς την 

επιχείρηση. Παρουσιάζονται ιστορικά οικονομικά στοιχεία και έπειτα από τις 

παραδοχές στις οποίες προχωρήσαμε προσδιορίζουμε τις μελλοντικές αναμενόμενες 

ταμειακές ροές. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου και το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εξαγωγή του αποτελέσματος της αποτίμησης της 

εταιρείας. 

 

Τέλος, παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα και απόψεις σχετικά με την αποτίμηση 

γενικότερα αλλά και με την αποτίμηση της εταιρείας ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. με την οποία 

καταπιάστηκε η παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

1.3 Προέλευση των δεδομένων 

 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το 

business plan που έχει συντάξει η εταιρεία για την περίοδο 2017-2022 και το οποίο έχει 

λάβει την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτικών 

εταιρειών και των πιστωτριών τραπεζών της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

 

2.1 Αξία της επιχείρησης 

 

Αξία μιας επιχείρησης καλείται το σύνολο της αξίας όλης της επιχείρησης με βάση τις 

προσδοκίες για τις ταμειακές ροές, τα κέρδη κ.α. και συνδέεται με  την λειτουργία της 

επιχείρησης και τις αναμενόμενες μελλοντικές αποδόσεις. Αξία για μια επιχείρηση 

δημιουργείται από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αποφέρει ποσοστό 

απόδοσης μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου που χρησιμοποιήθηκε (Λαζαρίδης, 

2005). 

 

Βασικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της, η 

μεγιστοποίηση δηλαδή των κερδών της και κατ’ επέκταση του πλούτου των μετόχων 

της. Η διοίκηση της επιχείρησης είναι επιφορτισμένη με την απόκτηση των 

απαραίτητων πόρων (υλικών και χρηματοοικονομικών) και εν συνεχεία με την 

αποδοτική χρήση τους έτσι ώστε να  δημιουργηθεί αξία για τους μετόχους και του 

δυνητικούς επενδυτές αυτής. 

 

Οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία μιας επιχείρησης είναι οι 

εξής :  

• Ο Πληθωρισμός 

• Η Ρευστότητα της αγοράς και  

• Τα Επιτόκια 

Ο Πληθωρισμός και τα Επιτόκια επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στην αξία μιας 

επιχείρησης. Καθώς ο Πληθωρισμός και τα επιτόκια αυξάνονται, λειτουργούν 

αντιστρόφως ανάλογα στην αξία μιας επιχείρησης καθώς επιφέρουν μείωσή της. 

Αντίθετα, η Ρευστότητα επηρεάζει ανάλογα με την μεταβολή της και την αξία μιας 

επιχείρησης, δηλαδή αύξηση της ρευστότητας οδηγεί σε αύξηση και της αξίας μιας 

επιχείρησης. (Fisher, 1981). 

 

Η αξία της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων καθώς διαμορφώνει την συμπεριφορά των ενδιαφερόμενων μερών 
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απέναντι σε αυτήν. Πρόσωπα που μπορούν να ενδιαφέρονται για την αξία της 

επιχείρησης είναι : 

 

• Μέτοχοι της επιχείρησης 

• Στελέχη της επιχείρησης 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης 

• Πελάτες 

• Προμηθευτές 

• Δανειστές 

• Πιστωτές 

• Εργαζόμενοι 

• Δημόσιοι Οργανισμοί (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α.) 

• Υποψήφιοι επενδυτές 

• Τοπική και ευρύτερη κοινωνία 

 

Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της θέσης κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, κάθε πρόσωπο 

ή κατηγορία θέτει διαφορετικά κριτήρια για την μέτρηση της αξίας της επιχείρησης και 

διαμορφώνει διαφορετική αντίληψη για αυτήν. Έτσι, άλλα πρόσωπα ή ομάδες 

ενδιαφέρονται για τα λογιστικά κέρδη, άλλα πρόσωπα για τα λειτουργικά κέρδη, άλλα 

πρόσωπα για τις ταμειακές ροές κ.ο.κ. 

 

 

2.2 Αποτίμηση και λόγοι αποτίμησης 

 

Με τον όρο Αποτίμηση εννοούμε την διαδικασία προσδιορισμού της αξίας μιας 

επιχείρησης. Η αποτίμηση είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται καθημερινά και 

αποτελεί σημαντική πληροφορία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν στην αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι οι 

παρακάτω :  

• Εξαγορά-Συγχώνευση. Σε περίπτωση πώλησης μιας επιχείρησης ή τμήμα αυτής, 

ο επιχειρηματίας που θέλει να πωλήσει την επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει 
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την αξία της προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το τίμημα θα είναι δίκαιο και δεν 

θα υπολείπεται από το επιθυμητό. 

• Προσέλκυση Κεφαλαίων. 

• Σχεδιασμός επιχειρηματικού σχεδίου και πολιτικής. 

• Προσδιορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου που είναι συνδεδεμένες με 

την αξία της επιχείρησης (Mayer, 1986). 

 

Μέσα από την διαδικασία της αποτίμησης, εξάγεται μια συγκεκριμένη τιμή για την 

επιχείρηση ή της μετοχή της. Τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν είναι τρία 

και έτσι η τιμή της επιχείρηση ή της μετοχής μπορεί να είναι : 

• Δίκαιη Τιμή (Fair Value) : Η αγοραία τιμή είναι η ίδια με αυτή που έχουμε 

υπολογίσει με την διαδικασία της αποτίμησης. 

• Υποτιμημένη (Undervalued) : Η αγοραία τιμή είναι χαμηλότερη από αυτή που 

έχουμε υπολογίσει με την διαδικασία της αποτίμησης. 

• Υπερτιμημένη (Overvalued) : Η αγοραία τιμή είναι υψηλότερη από αυτή που 

έχουμε υπολογίσει με την διαδικασία της αποτίμησης. 

 

Η διαδικασία της αποτίμησης περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια : 

1. Γνώση και κατανόηση της επιχείρησης. Ο αναλυτής θα πρέπει να γνωρίζει τις 

λειτουργίες της επιχείρησης, την οργάνωσή της, τους στόχους και το όραμα της 

διοίκησης, τα ιστορικά χρηματοοικονομικά στοιχεία της, τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία της και να μπορεί να εντοπίσει τις απειλές που αντιμετωπίζει. 

2. Πρόβλεψη των επιδόσεων της επιχείρησης. Ο αναλυτής με τα ιστορικά στοιχεία 

που έχει συλλέξει αλλά και τις πληροφορίες που έχει αντλήσει στο προηγούμενο 

βήμα, καλείται να κάνει κάποιες προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική πορεία 

της επιχείρησης και των μεγεθών της για τα επόμενα χρόνια. 

3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης. Ανάλογα με την επιχείρηση, τις 

συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί πρέπει 

να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης που θα οδηγήσει σε σωστά 

αποτελέσματα. 

4. Μετατροπή των προβλέψεων σε αποτίμηση. Αφού έχει επιλεχθεί η κατάλληλη 

μέθοδος, ο αναλυτής προχωρά με την εφαρμογή της προκειμένου να εξάγει το 

αποτέλεσμα. 
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5. Επενδυτική απόφαση. Σε αυτό το τελικό στάδιο ερμηνεύεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας της αποτίμησης, εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα και 

λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η αποτίμηση. 

 

 

2.3 Μύθοι για την αποτίμηση 

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Aswath Damodaran, από τους βασικότερους θεωρητικούς 

και πρακτικούς της αποτίμησης, στην διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται 12 μύθοι 

σχετικά με την αποτίμηση. Αυτοί είναι οι παρακάτω :  

• Μύθος 1ος : Η αποτίμηση είναι μία επιστήμη που «παράγει» ακριβή αποτελέσματα 

και δίνει συγκεκριμένες και ακριβείς απαντήσεις. Για τον υπολογισμό της αξίας 

της επιχείρησης ο αναλυτής υιοθετεί κάποιες παραδοχές και υποθέσεις για αυτό 

οφείλει να είναι αμερόληπτος, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. 

Επιπλέον, υπάρχει και η πιθανότητα του λάθους από τη μεριά του αναλυτή. Για 

τον περιορισμό των παραπάνω προτείνεται η αποτίμηση να γίνεται με δύο 

μεθόδους, από όπου θα προκύπτει ένα εύρος τιμών και όχι μια συγκεκριμένη 

τιμή. 

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

μέθοδοι διαθέσιμα. Δεν μπορούν όλα τα μοντέλα και οι μέθοδοι να 

εφαρμοστούν σε όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του κλάδου, να γίνουν οι 

απαραίτητες παραδοχές και εν συνεχεία να επιλεγούν αυτές οι μέθοδοι που θα 

δώσουν επαρκή και σωστά αποτελέσματα. 

• Μύθος 3ος : Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν λίγα μόνο  

χρόνια και παρουσιάζουν ζημίες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι νέες επιχειρήσεις στα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας τους εμφανίζουν ζημίες, είναι δύσκολο να βρεθούν 

στοιχεία επιχείρησης που βρίσκεται στο ίδιο σημείο του επιχειρηματικού 

κύκλου και δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά στοιχεία για επαρκείς αναλύσεις. 

• Μύθος 4ος : Μύθοι για το κόστος κεφαλαίου (κόστος κεφαλαίου = επένδυση 

χωρίς κίνδυνο + Beta Χ ασφάλιστρο κινδύνου). Τα κρατικά αξιόγραφα δεν 

εμπεριέχουν κινδύνους. Τα Beta υπολογίζονται με παλινδρόμηση και το 

ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να υπολογιστεί με σχετική ακρίβεια 

• Μύθος 5ος : Το επιτόκιο δανεισμού αποτελεί και το κόστος δανεισμού. Δεν 

υπάρχει ιστορική ταύτιση για τα δύο αυτά στοιχεία. 
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• Μύθος 6ος : Η χρήση των λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της 

αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται 

συντηρητική. Εάν ισχύει η θεωρία και η έννοια των αποτελεσματικών αγορών 

τότε η αγοραία αξία είναι και η δίκαιη αξία. Ο υπολογισμός όμως με βάση τις 

αγοραίες αξίες μπορεί να προκαλέσει στρέβλωση της πραγματικής αξίας. 

• Μύθος 7ος : Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. Ο υπολογισμός των 

κερδών γίνεται υπό το πρίσμα των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

και των αναγκών των κυβερνήσεων. 

• Μύθος 8ος : Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες 

για τον υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. Λογαριασμοί όπως κόστη τα 

κόστη έρευνας και ανάπτυξης και εξαγορές, δεν εμφανίζονται. 

• Μύθος 9ος : Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται 

εξωγενείς μεταβλητές. Στον υπολογισμό των προσδοκώμενων ρυθμών 

ανάπτυξης δεν λαμβάνεται υπόψη η ενδογενής ικανότητα της επιχείρησης στην 

επίτευξή τους. 

• Μύθος 10ος : Μία καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας ισχύει 

επ’ αόριστο. Η αποτίμηση βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση 

και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι πληροφορίες αυτές δεν μένουν 

στάσιμες αλλά μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς και επιδρούν στα 

αποτελέσματα της αποτίμησης. Επομένως, το αποτέλεσμα από την διαδικασία 

της αποτίμησης αφορά την συγκεκριμένη στιγμή που έγινε η αποτίμηση και 

πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνονται οι νέες πληροφορίες 

και τα νέα δεδομένα. 

• Μύθος 11ος : Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης. Η 

διαδικασία εξασφαλίζει την αμεροληψία, την συνάφεια και την εγκυρότητα των 

δεδομένων και του αναλυτή και είναι αυτή που δίνει αξία στα τελικά ευρήματα. 

• Μύθος 12ος : Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των 

ταμειακών ροών. Δεν περιλαμβάνει την αξία, την δυναμική και την προοπτική 

μιας επιχείρησης που κατέχει μερίδια κι άλλων επιχειρήσεων. Για την 

αποτίμησή της θα πρέπει να γίνει αποτίμηση και των επιχειρήσεων των οποίων 

κατέχει μερίδια. 

 

Επίσης, ο καθηγητής Damodaran (2002), τονίζει ότι σε κάθε μοντέλο αποτίμησης θα 

πρέπει να ισχύουν τρία βασικά στοιχεία : 
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1. Η χρήση στοιχείων που δεν βοηθούν τον αναλυτή στην διαδικασία της 

αποτίμησης και δεν είναι απαραίτητα για την αποτίμηση είναι άσκοπη. 

2. Υπάρχει σχέση ανταλλαγής ανάμεσα στα οφέλη του προκύπτουν όταν 

συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες στα μοντέλα αποτίμησης και του κόστους 

σφαλμάτων των αποτελεσμάτων που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες. 

3. Η αποτίμηση γίνεται από τους αναλυτές και όχι από τα διάφορα μοντέλα 

αποτίμησης. Ο αναλυτής καθημερινώς γίνεται δέκτης σωρείας πληροφοριών. 

Επομένως, ανάλογης σημαντικότητας με την επιλογή του μοντέλου αποτίμησης 

είναι και ο διαχωρισμός εκείνων των πληροφοριών που είναι ουσιώδεις για την 

διαδικασία της αποτίμησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

3.1 Μοντέλα προεξόφλησης μερισμάτων 

 

Η αποτίμηση ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να γίνει από την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών του. Στην περίπτωση των μετοχών “οι αναμενόμενες 

ταμειακές ροές μπορεί να προέρχονται από δύο μεριές, τα μερίσματα και την τιμή 

πώλησής τους” (Ross, Westerfield & Jaffe, 2002. Corporate Finance. 6th σελ.56). 

Επομένως, η αξία μιας μετοχής μπορεί να προσδιοριστεί είτε από την παρούσα αξία του 

μερίσματος και την τιμή της μετοχής την επόμενη περίοδο είτε από την παρούσα αξία 

όλων των μελλοντικών μερισμάτων.  

 

Ο ενδιαφερόμενος για την αποτίμηση μιας μετοχής είναι ο υποψήφιος επενδυτής και 

για το λόγο αυτό ο συντελεστής προεξόφλησης περιλαμβάνει μόνο το κόστος ιδίων 

κεφαλαίων (r). Επίσης, γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση καταβάλλει κάθε χρόνο 

μερίσματα. 

 

Σύμφωνα με τους Brealey, Myers and Marcus (2001) το υπόδειγμα διαμορφώνεται ως 

εξής  

𝑃0 =  ∑
𝐷𝑖𝑣𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1

 

 

Υπάρχουν τρεις παραλλαγές αυτού του υποδείγματος που σχετίζονται με τον ρυθμό 

ανάπτυξης των μερισμάτων.  

 

3.1.1 Μηδενικής ανάπτυξης 

 

Σύμφωνα με το υπόδειγμα προεξόφλησης μερισμάτων μηδενικής ανάπτυξης τα 

αναμενόμενα μελλοντικά μερίσματα θα παραμείνουν σταθερά, αμετάβλητα και ίσα 

μεταξύ τους με την πάροδο των ετών (Div1 = Div2 = Div3 = … = Divt). Για τον 

υπολογισμό της αξίας μιας μετοχής της οποίας το μέρισμα παραμένει σταθερό αρκεί να 

υπολογίσουμε την παρούσα αξία του σταθερού μερίσματος. Ως προεξοφλητικό επιτόκιο 
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λαμβάνεται “το ποσοστό απόδοσης που απαιτείται από τους επενδυτές για να 

επενδύσουν στην μετοχή ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν ίδιο κίνδυνο”  

(Brealey, R. A., Myers, S. C. & Marcus, A. J., 2001. Fundamentals of Corporate 

Finance σελ.90). Ο τύπος υπολογισμού παρουσιάζεται παρακάτω  

𝑃0 =  
𝐷𝑖𝑣

𝑟
 

 

3.1.2 Σταθερής ανάπτυξης ή Gordon Growth Model 

 

Σε αυτό το υπόδειγμα προβλέπεται ότι  το μέρισμα θα αυξάνεται με έναν σταθερό 

ετήσιο ρυθμό (g). “Αν το μέρισμα μιας μετοχής εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνει 

με ένα σταθερό ρυθμό στο μέλλον, τότε εκτιμάται ότι και τα κέρδη και η τιμή της 

μετοχής θα συνεχίσουν να αυξάνουν με τον ίσιο ρυθμό” (Brigham, E. F. & Houston, J. 

F., 2007. Fundamentals of Financial Management σελ.155). Στην περίπτωση αυτή το 

υπόδειγμα έχει την εξής μορφή (μοντέλο του Gordon) 

𝑃0 =  
𝐷𝑖𝑣1

𝑟 − 𝑔
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η παραπάνω εξίσωση και να δώσει σωστά και 

αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής να είναι 

μεγαλύτερη από τον ρυθμό ανάπτυξης. 

 

3.1.3 Διαφορετικής ανάπτυξης 

 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί ένας 

σταθερός ρυθμός ανάπτυξης των μερισμάτων. Αυτοί οι λόγοι έχουν να κάνουν με τον 

κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η φάση του επιχειρησιακού κύκλου 

που βρίσκεται η επιχείρηση, το ευρύτερο οικονομικό κλίμα κ.α. Παρατηρούμε ότι οι 

νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις εμφανίζουν κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι φθίνουν στη συνέχεια μέχρι να 

σταθεροποιηθεί ο ρυθμός ανάπτυξής τους και έπειτα να αρχίσει να φθίνει. Για να γίνει 

αποτίμηση σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προσδιοριστεί το διάστημα που 

αναμένονται ακανόνιστες αποδόσεις προτού επέλθει ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης. 

Στη συνέχεια, υπολογίζονται τα αναμενόμενα μερίσματα για το διάστημα που υπάρχουν 

ακανόνιστες αποδόσεις και βρίσκεται η τιμή στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου.  
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Τέλος υπολογίζεται η καθαρή παρούσα αξία των μερισμάτων για τις δύο περιόδους και 

της τιμής στο τέλος της περιόδου (Ehrhardt, M. C. & Brigham, E. F., 2011. Financial 

Management: Theory and Practice. Σελ 181). Ο αλγεβρικός τύπος της μεθόδου είναι ο 

εξής  

𝑃0 =  [
𝐷𝑖𝑣1

(1 + 𝑟)1
+  

𝐷𝑖𝑣2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐷𝑖𝑣𝑁

(1 + 𝑟)𝑁
 ] +  

𝐷𝑖𝑣𝑁+1

𝑟 − 𝑔

(1 + 𝑟)𝑁
 

 

3.2 Μοντέλα προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών 

 

Ο πρώτος που εισήγαγε την ιδέα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών ήταν ο 

Williams J.B. το 1938 αναφερόμενος στην εσωτερική αξία της επιχείρησης σε σχέση με 

την αγοραία αξία της. Σε αυτή την ομάδα υποδειγμάτων τη θέση των μερισμάτων 

καταλαμβάνουν οι ελεύθερες ταμειακές ροές της επιχείρησης, ενώ τη θέση του 

επιτοκίου προεξόφλησης καταλαμβάνει το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου ή 

παραμένει το ίδιο. Τα μοντέλα αυτά είναι ιδανικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

επιχείρηση δεν πληρώνει μερίσματα ή εμφανίζει ασυνέχεια στις ετήσιες καταβολές 

τους.  

 

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη Θ. (2005) οι μέθοδοι της προεξόφλησης των ταμειακών 

ροών στηρίζονται σε κάποιες παραδοχές :  

• Η επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της αλλά και οι 

υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές, καθώς η λογιστική αξία των παγίων δεν 

περιλαμβάνει ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, οργάνωση, στελέχη κ.α. 

• Η επιχείρηση αξίζει όσο οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές της. 

• Μπορούν να υπολογιστούν ένας ή περισσότεροι συντελεστές προεξόφλησης. 

• Μπορούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές μέσω προβλέψεων 

και εκτιμήσεων γεγονότων στο μέλλον με βάση συγκεκριμένες και 

τεκμηριωμένες υποθέσεις. 

• Οι καταστάσεις ταμειακών ροών δίνουν ουσιαστικότερες και ποιοτικότερες 

πληροφορίες από τις υπόλοιπες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Δίνεται η 

δυνατότητα να αξιολογηθεί η επιχείρηση ως προς την ικανότητά της να 

δημιουργεί κέρδη, να πληρώνει μερίσματα και υποχρεώσεις, να χρηματοδοτεί 

νέες επενδύσεις κ.α. 
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3.2.1 Μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών προς την επιχείρηση 

(Free Cash Flow to the Firm – FCFF) 

 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς την επιχείρηση είναι οι ταμειακές ροές από την 

λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης αφού έχουν αφαιρεθεί οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες. Είναι δηλαδή οι ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους προμηθευτές 

κεφαλαίου στην επιχείρηση (κοινοί μέτοχοι, προνομιούχοι μέτοχοι και κάτοχοι 

ομολόγων) αφού έχουν καταβληθεί όλες οι λειτουργικές δαπάνες και έχουν καλυφθεί οι 

ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις. Ο τύπος υπολογισμού τους είναι  

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇) + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

− 𝛦𝜋휀𝜈𝛿ύ𝜎휀𝜄𝜍 𝜎휀 𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 

 

Το Τ αντιπροσωπεύει τον φορολογικό συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα 

κέρδη των επιχειρήσεων. Οι αποσβέσεις αποτελούν έξοδα για τις επιχειρήσεις χωρίς 

όμως να απαιτούν εκροή ταμειακών διαθεσίμων, επομένως θα πρέπει να προστεθούν 

για να υπολογίσουμε τις FCFF. Οι επενδύσεις σε πάγια αποτελούν κεφαλαιουχικές 

δαπάνες οι οποίες απαιτούν εκροή ταμειακών διαθεσίμων και για το λόγο αυτό 

αφαιρούνται. Το Κεφάλαιο Κίνησης υπολογίζεται αν από τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία αφαιρεθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Για να βρεθεί η συνολική αξία των κεφαλαίων της επιχείρησης θα προεξοφληθούν οι 

FCFF με το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC). Ο τύπος δίνεται παρακάτω 

𝛢𝜉ί𝛼 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

∞

𝑡=1

 

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης βρίσκεται αν από την αξία που 

υπολογίστηκε αφαιρεθεί το Χρέος της επιχείρησης. Στη συνέχεια διαιρώντας με τον 

αριθμό των μετοχών εξάγεται η τιμή της μετοχής.  

 

Αντίστοιχα, όπως και στα υποδείγματα προεξόφλησης μερισμάτων, υπάρχουν μοντέλα 

τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους και τον αναμενόμενο ρυθμό αύξησης των ταμειακών 

ροών. Έχουμε το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών ενός σταδίου και το μοντέλο 

προεξόφλησης ταμειακών ροών δύο σταδίων.  

 

Στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών ενός σταδίου, σύμφωνα με το Gordon 

Growth Model, οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές αυξάνονται με έναν σταθερό ρυθμό. 
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Σε αυτήν την περίπτωση οι αντίστοιχοι τύποι υπολογισμού των FCFF και της αξίας της 

επιχείρησης διαμορφώνονται ως εξής  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡 =  𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) 

𝛢𝜉ί𝛼 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
=  

𝐹𝐶𝐹𝐹0 ∗ (1 + 𝑔)

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
 

Στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών δύο σταδίων, εκτιμάται πως στην πρώτη 

πιο σύντομη περίοδο η επιχείρηση ακολουθεί έναν πιο υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και 

στην δεύτερη περίοδο που εκτείνεται στο διηνεκές ακολουθείται ένας μικρότερος και 

πιο φυσιολογικός ρυθμός ανάπτυξης. Ο τύπος υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης 

δίνεται από τον τύπο 

𝛢𝜉ί𝛼 휀𝜋𝜄𝜒휀ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑡

𝑛

𝑡=1

 +  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛+1

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
∗ 

1

(1 + 𝑤𝑎𝑐𝑐)𝑛
 

 

3.2.2 Μοντέλο προεξόφλησης ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους 

(Free Cash Flow to the Equity – FCFE) 

 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους είναι οι ταμειακές ροές από την 

λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης αφού έχουν αφαιρεθεί οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και προστεθούν οι αποσβέσεις και το καθαρό χρέος. Είναι δηλαδή οι ταμειακές 

ροές που είναι διαθέσιμες στους κοινούς μετόχους της επιχείρησης αφού έχουν 

καταβληθεί όλες οι λειτουργικές δαπάνες, οι τόκοι και οι πληρωμές των αναγκαίων 

επενδύσεων για κεφάλαιο κίνησης και πάγια κεφάλαια. Υπολογίζονται από τον τύπο  

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 + 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎휀𝜄𝜍 − 𝛭휀𝜏𝛼𝛽𝜊𝜆ή 𝜎𝜏𝜊 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

− 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝜊𝜐𝜒𝜄𝜅έ𝜍 𝛥𝛼𝜋ά𝜈휀𝜍 + 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛸𝜌έ𝜊𝜍 

 

Για να βρεθεί η αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης θα προεξοφληθούν οι FCFE 

με το κόστος ιδίων κεφαλαίων ή αλλιώς το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης από τους 

μετόχους (re). Ο τύπος για τον υπολογισμό της είναι 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 +  𝑟𝑒)𝑡

∞

𝑡=1

 

 

Όπως και στο μοντέλο προεξόφλησης των ταμειακών ροών προς την επιχείρηση, έτσι 

και στο μοντέλο προεξόφλησης των ταμειακών ροών προς τους μετόχους έχουμε το 

μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών ενός σταδίου και το μοντέλο προεξόφλησης 
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ταμειακών ροών δύο σταδίων. Οι παραδοχές είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρθηκαν 

στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

Στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών ενός σταδίου οι τύποι διαμορφώνονται ως 

ακολούθως  

𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡 =  𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡−1 ∗ (1 + 𝑔) 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =  
𝐹𝐶𝐹𝐸1

𝑟𝑒 − 𝑔
=  

𝐹𝐶𝐹𝐸0 ∗ (1 + 𝑔)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

 

Στο μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών δύο σταδίων η αξία των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης υπολογίζεται βάση του παρακάτω τύπου 

𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =  ∑
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑡

(1 +  𝑟𝑒)𝑡

𝑛

𝑡=1

 +  
𝐹𝐶𝐹𝐸𝑛+1

𝑟𝑒 − 𝑔
∗ 

1

(1 +  𝑟𝑒)𝑛
 

 

3.2.3 Μοντέλο υπολειμματικού εισοδήματος 

 

Στην βιβλιογραφία ως υπολειμματικό εισόδημα ορίζεται ως το καθαρό λειτουργικό 

εισόδημα που δημιουργείται από την επιχείρηση πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη 

απόδοση επί των λειτουργικών της στοιχείων. Με άλλα λόγια, το υπολειμματικό 

εισόδημα ισούται με τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης αν από αυτά αφαιρεθεί το 

κόστος ευκαιρίας που απαιτείται για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων.  

 

Στις διάφορες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που τηρούν και δημοσιεύουν οι 

επιχειρήσεις παρουσιάζεται μόνο το κόστος δανεισμού της επιχείρησης ως τόκος των 

ξένων κεφαλαίων που έχει δανειστεί. Δεν γίνεται καμία αναφορά όμως στο κόστος των 

ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη χρηματοδότησή της. 

Διαπιστώνεται λοιπόν η μεγάλη σημασία που έχει η έννοια του υπολειμματικού 

εισοδήματος στην αποτίμηση της επιχείρησης ή της μετοχής αυτής.  

 

Το μοντέλο επιχειρεί να υπολογίσει την αξία κάθε μετοχής εκκινώντας από την 

παρούσα λογιστική αξία της μετοχής και προσθέτοντας την αξία που δημιουργείται για 

κάθε μετοχή προεξοφλώντας τα αναμενόμενα μελλοντικά υπολειμματικά εισοδήματα. 

Ο μαθηματικός τύπος του μοντέλου είναι  

𝑉0 =  𝑆0 +  ∑
(𝐸𝑡 − 𝑟 ∗ 𝑆𝑡−1)

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡

𝑖=1
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Όπου St η λογιστική αξία της μετοχής στο χρόνο t, Et τα αναμενόμενα κέρδη ανά 

μετοχή στο χρόνο t και r το απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.  

 

3.3 Σχετικά μοντέλα αποτίμησης 

 

Σε αντίθεση με τα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης που παρουσιάστηκαν στις 

προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης αξιοποιούν την γνώμη 

και τις προσδοκίες της αγοράς για την αποτίμηση μιας επιχείρησης. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη ένα θεμελιώδες μέγεθος όπως αυτό αποτυπώνεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και ένα αγοραίο μέγεθος όπως η τιμή 

της μετοχής. Οι κύριες κατηγορίες αυτών των μοντέλων είναι οι πολλαπλασιαστές 

τιμής και οι δείκτες ώθησης. 

 

Η λογική των πολλαπλασιαστών τιμών είναι ότι η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

δεν μπορεί να αποτιμηθεί και άρα πρέπει να συγκριθεί με ένα άλλο περιουσιακό 

στοιχείο ως προς συγκεκριμένα θεμελιώδη μεγέθη όπως τα κέρδη. Η μελέτη και 

σύγκρισή τους  γίνεται είτε με τους ίδιους δείκτες άλλων εταιρειών, είτε με τους δείκτες 

ολόκληρου του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είτε με τους 

δείκτες της επιχείρησης για προηγούμενες χρήσεις. Σύμφωνα με τον Fernandez (2001) 

οι κυριότεροι δείκτες είναι:  

• Τιμή προς κέρδη (P/E) 

• Τιμή προς λογιστική αξία (P/BV) 

• Τιμή προς πωλήσεις (P/S) 

• Τιμή προς ταμειακή ροή 

• Τιμή προς κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (P/EBITDA) 

• Συνολική αξία προς κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EV/EBITDA) 

 

Η κεντρική ιδέα των δεικτών ώθησης είναι η συσχέτιση που παρουσιάζει το υπό 

εξέταση μέγεθος ως προς τις ιστορικές του τιμές ή τις προσδοκίες των επενδυτών και 

των αναλυτών για την εξέλιξή του στο μέλλον. Οι πιο ευρέως αποδεκτοί και 

χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι : 
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• Μη αναμενόμενα κέρδη : είναι η διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων 

κερδών μιας επιχείρησης και των αναμενόμενων από τους επενδυτές και τους 

αναλυτές. Η ερμηνεία του βασίζεται στη βάση ότι αποκλίσεις σε συνεχή ή 

συχνή βάση μπορεί να υποκρύπτουν κάποια τάση, δηλαδή η αγορά μπορεί να 

υποτιμολογεί ή υπερτιμολογεί την αξία μιας επιχείρησης (Chambers et al, 2005). 

• Δείκτες σχετικής δύναμης : θεμελιώδη μεγέθη ή δείκτες συγκρίνονται με τα 

αντίστοιχα μεγέθη άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, με τα μεγέθη ολόκληρου του 

κλάδου ή και με της ίδιας της επιχείρησης για προηγούμενες χρήσεις (Levy, 

1967). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ 

 

4.1 Περιγραφή της εταιρείας 

 

Η εταιρεία ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τον 

Ρουσόπουλο Θεόδωρο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Γιαννιτσά του νομού 

Πέλλας. Η ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. είναι μια καθετοποιημένη μονάδα που δραστηριοποιείται 

στο χώρο των κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών. Το 2005 δημιούργησε μονάδα 

επεξεργασίας και βαθιάς κατάψυξης φρούτων και λαχανικών, στην περιοχή Γιαννιτσών 

– Πέλλας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις  60.000 τ.μ., η οποία έχει σχεδιαστεί και 

λειτουργεί με την χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής. 

 

Τα προϊόντα της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ απευθύνονται σε βιομηχανίες επεξεργασίας, 

γιαουρτιού – παγωτού, χυμών, μαρμελάδας – κονφιτούρας, παιδικών τροφών, 

αρτοζαχαροπλαστικής, βιομηχανιών ζύμης, σε δίκτυα διανομής τροφίμων καθώς και σε 

Σούπερ Μάρκετ (S/M) με συσκευασίες λιανικής για άμεση κατανάλωση, είτε σαν 

επώνυμο προϊόν (ΠΕΛΛΑΣ) είτε σαν προϊόν ιδιωτικής ετικέτας (P/L). Λόγω του 

εύρους των πελατών στους οποίους απευθύνεται, η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της 

σε συσκευασίες των 450gr, 900gr και 1kg για τους πελάτες λιανικής ενώ στις 

βιομηχανίες προσφέρει συσκευασίες των 5kg, 8kg, 10kg και 20kg ανάλογα με τις 

ανάγκες τους και τη φύση κάθε προϊόντος.  

 

Η ανταγωνιστική θέση της εταιρίας στην ελληνική και διεθνή αγορά επιτυγχάνεται με 

την ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών και το εξαιρετικά ειδικευμένο και έμπειρο 

προσωπικό που διαθέτει. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της η εταιρία απέκτησε 

πιστοποιητικά ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, IFS InternationalFoodStandard/ 

HigherLevel, BRC, GLOBALGAP. Η εταιρεία εφαρμόζει συστήματα 

ολοκληρωμένης  διαχείρισης στις πρώτες ύλες καθώς επίσης και συμβολαιακή γεωργία. 

Έτσι σε συνεργασία με ομάδες παραγωγών αξιοποιείται ο πλούτος της εγχώριας 

πρωτογενούς παραγωγής. Τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι ως επί το πλείστον 

τοπικά παραγόμενα στην Πέλλα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η 

ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ διαθέτει πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο τμήμα διασφάλισης 
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ποιότητας το οποίο μέσα από τους πιο αυστηρούς ελέγχους που ορίζονται από την 

νομοθεσία ελέγχει και πιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων. 

 

Η προμήθεια των πρώτων υλών των παραγόμενων από την εταιρεία προϊόντων γίνεται 

από τον ελλαδικό χώρο. Η συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών-προμηθευτών όσον 

αφορά τα φρούτα προέρχεται από τον νομό Πέλλας και τους όμορους νομούς, ενώ 

συνεργάζεται στενά με τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στις περιοχές. Οι 

συνεταιρισμοί σε συνεργασία με τους γεωπόνους της εταιρείας παρακολουθούν όλη την 

πορεία των πρώτων υλών από την καλλιέργειά τους έως και την συγκομιδή τους, ενώ 

έχουν στην κατοχή τους διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO, BRC 

κ.α.). Στον τομέα της προμήθειας λαχανικών η εταιρεία από την πρώτη στιγμή 

εφαρμόζει προγράμματα συμβολαιακής καλλιέργειας με τους παραγωγούς του νομού 

Πέλλας και οι γεωπόνοι της εταιρείας είναι στο πλευρό τους από την σπορά έως και την 

συγκομιδή των τελικών προϊόντων. 

 

Η ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ απασχολεί (2017) 65 μόνιμους και 500 έκτακτους υπαλλήλους και η 

παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 20.000 τόνους ετησίως. 

Διαθέτει ιδιόκτητους χώρους 33.000 κ.μ  συντήρησης κατεψυγμένων με σύστημα 

αποθήκευσης drive-in/ back-to-back και εφαρμόζει αυτοματοποιημένα συστήματα 

διαχείρισης αποθεμάτων (WMS). 

 

Σημαντικό κομμάτι κάθε εταιρείας αποτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σε αυτό 

ανατίθεται η δύσκολη δουλειά της εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης και του 

βέλτιστου συνδυασμού όλων των παραγωγικών συντελεστών προκειμένου η 

επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της, οικονομικούς και μη. Αυτή τη στιγμή το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ αποτελείται από τους : 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος 

Ρουσόπουλος Θεόδωρος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Ρουσοπούλου Γενοβέφα-Νικολέτα Αντιπρόεδρος 

Ρουσοπούλου Αντωνία Μέλος 

Παπαϊωάννου Μιλτιάδης Μέλος 

Tompkins Mark John Μέλος 
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Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης, όπως αυτό 

διαμορφώνεται σήμερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες, την κουλτούρα και τις 

ιδιαιτερότητές της. 

 

 

4.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

2002 : Ιδρύεται η ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. από τον Ρουσόπουλο Θεόδωρο. 

2005 : Ένταξη της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.3220/2004. Έναρξη της 

πρώτης φάσης της επένδυσης με την κατασκευή της  κατάλληλης παραγωγικής και 

εφοδιαστικής υποδομής για την επεξεργασία φρούτων και εμπορία λαχανικών. 

2006 : Έναρξη προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας λαχανικών με παραγωγούς 

του νομού Πέλλας. 

2007 : Κατασκευή εφοδιαστικής υποδομής για την επεξεργασία φρούτων και 

λαχανικών (δεύτερη φάση επενδυτικού προγράμματος Α.Ν.3220/2004). Ολοκλήρωση 

της κατασκευής των παραγωγικών υποδομών του επενδυτικού προγράμματος της 

εταιρείας (τρίτη φάση έργου) με παράδοση προς χρήση 6.500 τ.μ. εγκαταστάσεων 

παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης λαχανικών και φρούτων. Παράλληλα, η 

εταιρεία λαμβάνει τιμητική διάκριση από το Business Week και καταλαμβάνει την 33η 

θέση του δείκτη Fortune 500 of Europe. 

2009 : Η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυο πωλήσεών της με την ένταξη μικρών και 

μεσαίων εταιρειών από το χώρο του λιανεμπορίου. 

 



20 
 

2010 : Επέκταση δικτύου πωλήσεων σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων με επώνυμα 

προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ένταξη επενδυτικού πλάνου στο National 

Strategic Reference Framework χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και εφαρμογή καινοτομιών στις παραγωγικές διαδικασίες. 

2013 : Υπογραφή στρατηγικής συμμαχία με την Lamex Foods Group. 

2014 : Επέκταση δικτύου πωλήσεων στην ελληνική αγορά με ένταξη υπεραγορών και 

λιανοπωλητών. 

2017 : Ολοκλήρωση επενδυτικού πλάνου που οδήγησε στην αύξηση της παραγωγικής 

και αποθηκευτικής δυναμικότητας της εταιρείας. Ταυτόχρονα, η εταιρεία εισέρχεται 

στο χώρο της εμπορίας κατεψυγμένου κρέατος. 

 

4.3 Τομείς δραστηριότητας  

 

Η εταιρεία παράγει και διανέμει κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, ενώ από το 2017 

δραστηριοποιείται και στο χώρο της εισαγωγής και εμπορίας κατεψυγμένων 

πουλερικών. Τα φρούτα τα οποία εμπορεύεται είναι βατόμουρο, βερίκοκο, βύσσινο, 

κεράσι, μάνγκο, μήλο, μαύρο μούρο, μύρτιλο, ροδάκινο, φραγκοστάφυλο και φράουλα. 

Τα φρούτα τα οποία παράγει και επεξεργάζεται είναι τα βερίκοκα, τα κεράσια και τα 

ροδάκινα. Όσον αφορά τα λαχανικά το εύρος των ειδών που εμπορεύεται είναι ακόμη 

μεγαλύτερο περιλαμβάνοντας τα εξής λαχανικά : αγκινάρα, αρακάς, καλαμπόκι, 

καρότο, κρεμμύδι, κολοκυθάκι, κουνουπίδι, μανιτάρι, μπάμια, μπρόκολο, πιπεριά, 

πράσο, σέσκουλο, σέλινο, σκόρδο, σπανάκι, ντομάτα, φασολάκι, άνηθος, μαϊντανός, 

βασιλικός. Τα λαχανικά τα οποία παράγει και επεξεργάζεται είναι το σπανάκι, το 

φασολάκι, ο αρακάς και η μπάμια.  

 

Τα προϊόντα της επιχείρησης δεν απευθύνονται μόνο στην ελληνική αγορά. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών προέρχεται από τις εξαγωγές φρούτων που 

πραγματοποιεί η επιχείρηση, οι οποίες αποτελούν διαχρονικά το 65-70% των 

πωλήσεων. Οι εξαγωγές της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ κατευθύνονται κυρίως στις αγορές της 

Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. 
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4.4 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Από τα πιο ευρέως διαδεδομένα εργαλεία στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

των επιχειρήσεων είναι η ανάλυση PEST. Μέσω της ανάλυσης αυτής επιδιώκεται η 

καταγραφή των συνθηκών σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο 

προκειμένου να διαπιστωθεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει η 

επιχείρηση. Αν και όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων 

προέρχεται από τις εξαγωγές που πραγματοποιεί η επιχείρηση εντούτοις στην ανάλυση 

θα εστιάσουμε στην Ελλάδα όπου βρίσκεται και η έδρα της. 

 

4.4.1 Πολιτικό Περιβάλλον 

 

Τα τελευταία χρόνια το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ιδιαίτερα ασταθές. Από το 2009 έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε 

εκλογικές αναμετρήσεις, έχουν ψηφιστεί και εφαρμοστεί σωρεία νομοθετικών 

παρεμβάσεων, γεγονότα που αποτελούν τροχοπέδη στην λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Η γραφειοκρατία, η πολυνομία και η κακονομία είναι παράγοντες που δεν περνούν 

απαρατήρητοι και αποτελούν εμπόδια στην ομαλή και συνεχή λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Τέλος, οι συνεχείς αυξήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ δεν βοηθούν στην 

σταθερότητα και τσην ανάπτυξη. 

 

4.4.2 Οικονομικό Περιβάλλον 

 

Το οικονομικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά στοιχεία που μπορούν να 

επηρεάσουν μια επιχείρηση όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

χώρας, τα επιτόκια κ.α. 

Η Ελλάδα έχει κλονιστεί τόσο από την οικονομική κρίση του 2008 όσο και από την 

κρίση Χρέους της χώρας. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα την ύφεση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, την πτώση της ζήτησης και την έλλειψη ρευστότητας από τις 

επιχειρήσεις με την αδυναμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν δανειοδότηση 

προς τις επιχειρήσεις. 

 

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης υλοποίησης του τρίτου Προγράμματος 

Οικονομικής Προσαρμογής με την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου 2017 και 

της τρίτης αξιολόγησης τον Ιανουάριο του 2018 κάμπτει την αβεβαιότητα που είχε 
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δημιουργηθεί στην προηγούμενη περίοδο, σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας 

αποδεκτής από όλες τις πλευρές οι οποίες συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις. 

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το ΑΕΠ το 2016 παρέμεινε 

σταθερό ενώ για το 2017 αναμένεται αύξηση κατά 2% έπειτα από αρκετά χρόνια 

ύφεσης που οδήγησαν στην απώλεια του 25% περίπου των εισοδημάτων. Ο Γενικός 

Δείκτης Καταναλωτή αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 4 χρόνια ενώ ανάλογη 

πορεία εμφανίζει και η ιδιωτική κατανάλωση. Τέλος, το ποσοστό ανεργίας εμφανίζει 

μια κάμψη καθώς έχει μειωθεί στο 20%. 

 

4.4.3 Κοινωνικό Περιβάλλον 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού, την κουλτούρα, το μορφωτικό επίπεδο και τον τρόπο 

ζωής.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των 

πολιτών λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους και της ανεργίας. 

Παρατηρείται στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα τα οποία όμως είμαι κατώτερης 

ποιότητας. Επιπλέον, λόγω του φαινομένου της οικονομικής μετανάστευσης των νέων 

στο εξωτερικό, παρατηρείται μια αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού και 

αυτό οδηγεί σε διαφορετικές καταναλωτικές συμπεριφορές. 

 

4.4.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μετριοπαθή χώρα στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με την 

οικονομική κρίση να μειώνει ακόμη περισσότερο τα ποσά που δαπανούν οι 

επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη (R & D). Παρόλο που έκθεση του ΟΟΣΑ το 2016 

δείχνει μια αυξητική τάση στο ποσοστό των δαπανών R & D ως προς τον κύκλο 

εργασιών τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις, εντούτοις υπολειπόμαστε σημαντικά από 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 
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4.5 Ανάλυση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

 

Για την ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ θα 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter. Το υπόδειγμα 

χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης μιας επιχείρησης στον κλάδο που 

δραστηριοποιείται και περιλαμβάνει την ανάλυση των εξής δυνάμεων : 

• Ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στον κλάδο των 

λαχανικών, ο οποίος επικεντρώνεται κυρίως στις πωλήσεις στο εσωτερικό και 

αφορά τόσο πωλήσεις σε βιομηχανίες τροφίμων όσο και πωλήσεις λιανικής 

μέσω αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά έντονος με 

αρκετές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον κλάδο και τα μερίδια αγοράς 

να είναι μοιρασμένα ενώ υπάρχει ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής είναι η εταιρεία 

Μπάρμπα-Στάθης ΑΒΕΕ. Αντίθετα στον κλάδο των φρούτων, που αφορά το 

μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων και αφορά κυρίως το εξαγωγικό σκέλος σε 

εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων, ο ανταγωνισμός δεν είναι τόσο έντονος, 

καθώς υπάρχουν λιγότεροι ανταγωνιστές. 

• Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Τόσο στον κλάδο των 

λαχανικών όσο και στον κλάδο των φρούτων δεν υπάρχουν ιδιαίτερα εμπόδια 

εισόδου νέων επιχειρήσεων. Το σημαντικότερο εμπόδιο που μπορεί να 

συναντήσει μια νέα επιχείρηση είναι το μεγάλο ύψος κεφαλαίων που χρειάζεται 

να επενδυθούν σε πάγιο εξοπλισμό για την έναρξη και λειτουργία της, σε 

συνδυασμό με την αδυναμία ή/και απροθυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να 

χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Επιπλέον, οι νέες επιχειρήσεις έχουν να 

αντιμετωπίσουν την τεχνογνωσία και καινοτομίες που έχουν αναπτύξει οι ήδη 

υφιστάμενες επιχειρήσεις. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι παρόλο που δεν 

υπάρχουν περιορισμοί και εμπόδια εισόδου στην αγορά, η είσοδος σε αυτήν δεν 

αποτελεί ελκυστική επένδυση. 

•  Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών. Στον κλάδο των λαχανικών όπου οι 

κύριοι αγοραστές είναι βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ, η πίεση που 

ασκείται είναι μεγάλη καθώς παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο. 

Στον κλάδο των φρούτων όπου ο κύριος όγκος κατευθύνεται στο εξωτερικό 

μέσω διεθνών οίκων, το μέγεθος και η εμπειρία τους δυσχεραίνουν το έργο της 

επιχείρησης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στους δύο κλάδους η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι μεγάλη και υπολογίσιμη 

δύναμη. 
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• Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών. Ο πρωτογενής αγροτικός τομέας στην 

Ελλάδα, τομέας από τον οποίο προέρχονται οι πρώτες ύλες της επιχείρησης, 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 

την απουσία μεγάλων και οργανωμένων συνεταιρισμών. Αυτό οδηγεί στην 

μείωση της διαπραγματευτικής τους δύναμης και την ενίσχυση της θέσης των 

επιχειρήσεων απέναντί τους. 

• Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τις 

γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες να ευνοούν την καλλιέργεια και 

ανάπτυξη πολλών αγροτικών προϊόντων, τα προϊόντα που μπορούν να 

υποκαταστήσουν τα κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα δεν είναι άλλα από τα 

νωπά λαχανικά και φρούτα. Αυτά είναι και τα κύρια υποκατάστατα των 

προϊόντων της επιχείρησης με τις εισαγωγές πιο φθηνών αλλά λιγότερο 

ποιοτικών προϊόντων να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. 

 

4.6 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

Η ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται με την ανάλυση SWOT. Η 

ανάλυση αυτή αφορά ωστόσο και την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και χρησιμοποιείται όταν η επιχείρηση καλείται να λάβει μια απόφαση 

σχετικά με την χάραξη στρατηγικής, τον ορισμό στόχων ή τους τρόπους επίτευξης 

αυτών. Το αρκτικόλεξο SWOT προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats (Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ενώ οι 

ευκαιρίες και οι απειλές προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

• Δυνάμεις. Οι δυνάμεις μιας επιχείρησης αναφέρονται στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημά της έναντι των ανταγωνιστών της και είναι αυτές που βοηθούν 

στην αποδοτικότερη λειτουργία της. Η πρώτη δύναμη της ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ είναι 

η εμπειρία και η εξειδίκευση που έχει αποκτήσει η εταιρεία από την 

ενασχόλησή της εδώ και 15 χρόνια με τα κατεψυγμένα λαχανικά και φρούτα. 

Επιπλέον, η εγγύτητα στις πρώτες ύλες (προερχόμενες κυρίως από τον κάμπο 

της Κεντρικής Μακεδονίας) είναι ένα δυνατό σημείο της εταιρείας. Τα ποιοτικά, 

φυσικά και πιστοποιημένα προϊόντα της, τα οποία αποτελούν προϊόν 

παρακολούθησης από την καλλιέργεια ακόμη των σπόρων και των δέντρων έως 

την συγκομιδή των καρπών και την επεξεργασία τους, είναι από τα πιο δυνατά 
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σημεία της εταιρείας. Επίσης, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός της σε συνάρτηση με το επενδυτικό σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις 

ελληνικές αρχές αποτελούν δυνατά σημεία της εταιρείας. Τέλος, οι εδραιωμένες 

σχέσεις με τους πελάτες, ο εξαγωγικός προσανατολισμός της και η πολυετής 

συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού είναι από τους λόγους της 

ανάπτυξης της εταιρείας. 

• Αδυναμίες. Μελετώντας τις αδυναμίες μπορούμε να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι 

εσωτερικοί της κίνδυνοι και να προβούμε στις ανάλογες ενέργειες προκειμένου 

να τις ξεπεράσουμε. Μια αδυναμία που χαρακτηρίζει την εταιρεία είναι η 

εποχικότητα της παραγωγής (από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο) η οποία με τη σειρά 

της οδηγεί σε υψηλές ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού για τις ανάγκες της 

παραγωγής και ανάγκη ύπαρξης ρευστότητας για την πληρωμή των 

προμηθευτών-παραγωγών και των λοιπών προμηθευτών. Μια δεύτερη αδυναμία 

είναι η περιορισμένη παραγωγική δυναμικότητα που αξιοποιείται πλήρως και 

απαιτεί νέες επεκτάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τις γραμμές 

παραγωγής και επομένως απαιτεί επενδύσεις. Τέλος, ο υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης των πωλήσεων σε λίγους οίκους του εξωτερικού απαιτεί μια 

αδυναμία σε περίπτωση κάποιας δυσμενούς εξέλιξης σε αυτούς. 

• Ευκαιρίες. Ευκαιρία για την επιχείρηση αποτελούν οι νέες καταναλωτικές και 

διατροφικές συνήθειες (π.χ. ποιότητα, πιστοποιήσεις, θρεπτικά χαρακτηριστικά, 

βιωσιμότητα, αειφορία και οργανική καλλιέργεια, περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

καινοτομίες στην συσκευασία, εγγύτητα και ταχύτητα προμήθειας). Μια ακόμη 

ευκαιρία αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών της χώρας και επομένως η 

δημιουργία νέων αγορών. Το κενό που διαπιστώθηκε από την διοίκηση της 

εταιρείας στον κλάδο των κατεψυγμένων πουλερικών και η είσοδος σε αυτόν 

αποτελεί μια ευκαιρία που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η εταιρεία. Η 

αυξανόμενη ζήτηση κατεψυγμένων λαχανικών και φρούτων και η καθιέρωσή 

τους στη συνείδηση των καταναλωτών ως ισάξια των νωπών τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές αποτελεί μια ακόμη 

ευκαιρία για την εταιρεία. Τέλος, η αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής 

ετικέτας αποτελεί ευκαιρία για την ανάπτυξη της εταιρείας. 

• Απειλές. Η μεγαλύτερη απειλή για την εταιρεία αποτελεί η ιδιαιτερότητα των 

πρώτων υλών της (νωπά λαχανικά και φρούτα) και η εξάρτηση αυτών από τις 

κλιματολογικές συνθήκες. Το ασταθές οικονομικό, φορολογικό και πολιτικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί μια ακόμη απειλή για την λειτουργία της 
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εταιρείας. Επίσης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος λόγω των υψηλών πωλήσεων 

σε χώρες εκτός ευρωζώνης (π.χ. ΗΠΑ, Ελβετία) αποτελούν μια υπαρκτή απειλή. 

Τέλος, η αυξανόμενη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών (σούπερ μάρκετ, 

μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και χονδρεμπόρων) σε συνάρτηση με το βαθμό 

συγκέντρωσης της αγοράς αποτελεί μια ακόμη απειλή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Για την αποτίμηση της εταιρείας ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (FCFF). Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε διότι η εταιρεία 

δεν πληρώνει μέρισμα σε ετήσια βάση, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς 

τομείς με διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης σε κάθε έναν από αυτούς και υπήρχε 

πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας προκειμένου να γίνει πιο ακριβής υπολογισμός 

των ταμειακών ροών.  

 

Η εταιρεία, στα πλαίσια του ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου του αναπτυξιακού νόμου 

Α.Ν.3220/2004 που ολοκληρώνεται και προκειμένου να προχωρήσει η εκταμίευση της 

επιδότησης, προχώρησε στην εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) 

για τα έτη 2017-2022. Τα δεδομένα για την διαδικασία της αποτίμησης αντλήθηκαν από 

το συγκεκριμένο business plan, το οποίο έχει εγκριθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, δύο 

από τις τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες και τις πιστώτριες τράπεζες της 

επιχείρησης. Από το 2023 και έπειτα εκτιμάται ότι τα μεγέθη της εταιρείας θα 

αυξάνονται με έναν ρυθμό 2% ετησίως. 

 

5.2 Ιστορικά Στοιχεία 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τα 

έτη 2014-2016, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί και δημοσιευθεί βάσει νόμων στον 

ιστότοπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) (https://www.businessregistry.gr/publicity/index) 

 

 

 

 

 

 

https://www.businessregistry.gr/publicity/index
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Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης 

(ποσά σε '000) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 17.654 17.769 18.839 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα 

στοιχεία 

- - 79 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 54 16 22 

Εγγυήσεις 26 26 33 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 17.734 17.811 18.972 

Αποθέματα 9.573 11.201 7.452 

Εμπορικές και λοιπές βραχ. απαιτήσεις 3.660 3.508 5.856 

Μετοχες και λοιπά χρεόγραφα 39 9 - 

Προπληρωμένα έξοδα 59 75 24 

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 171 978 1.350 

Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού 13.502 15.770 14.682 

Σύνολο ενεργητικού 31.236 33.581 33.654 

Μετοχικό κεφάλαιο 7.025 7.025 7.836 

Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέο 3.320 3.406 -2.299 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.345 10.431 5.537 

Μακροπρόθεσμος δανεισμός 8.954 10.600 13.716 

Λοιπές υποχρεώσεις και προβλέψεις 106 113 114 

Σύνολο μακρ. υποχρεώσεων 9.060 10.713 13.830 

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 4.605 2.206 4.570 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.589 9.955 9.418 

Ασφαλιστικοί λογαριασμοί 173 138 167 

Φόροι & τέλη 40 49 73 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 424 90 58 

Σύνολο βραχ. υποχρεώσεων 11.831 12.437 14.286 

Σύνολο υποχρεώσεων 20.891 23.150 28.116 

Σύνολο ι.κ. και υποχρεώσεων 31.236 33.581 33.654 
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Καταστάσεις Αποτελεσμάτων 

(ποσά σε '000) 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Κύκλος εργασιών 16.259  18.855  22.686  

Κόστος αναλώσεων -8.833  -9.488  -13.783  

Μικτό αποτέλεσμα 7.426  9.367  8.903  

Περιθώριο μικτού κέρδους (%) 45,70% 49,70% 39,20% 

Λοιπά έσοδα 11  29  12  

Λειτουργικά έξοδα -6.180  -7.115  -7.866  

Λοιπά αποτελέσματα - - - 

ΚΠΤΦΑ 1.257  2.281  1.049  

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ  (%) 7,70% 12,10% 4,60% 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -1.172  -1.118  -1.174  

Έκτακτα αποτελέσματα -62  -219  -4.808  

Αποσβέσεις -954  -859  -770  

Αποτελέσματα προ φόρων -930  85  -5.703  

Φόρος εισοδήματος - - - 

Αποτελέσματα μετά από φόρους -930  85  -5.703  

 

5.3 Υπολογισμός Ελεύθερων Ταμειακών Ροών 

 

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών προχωρήσαμε στις παρακάτω 

υποθέσεις : 

• Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας προέρχονται από το business plan για την 

περίοδο 2017-2022. 

• Από το 2023 και έπειτα ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας είναι 2%. 

• Ο φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός και ίσος με 29% για όλα τα 

έτη.  
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Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε δύο σημεία τα οποία χρήζουν 

ιδιαίτερης επεξήγησης. Το πρώτο είναι ότι παρατηρείται μια πολύ μεγάλη άνοδος στα 

ΕΒΙΤ κατά την περίοδο 2017-2022. Αυτό συμβαίνει λόγω της νέας δραστηριότητας την 

οποία αναπτύσσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η εταιρεία. Η νέα αυτή 

δραστηριότητα, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, είναι η εμπορία 

κατεψυγμένων πουλερικών. Η εταιρεία εντόπισε ένα κενό στην συγκεκριμένη αγορά 

και αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί μέσω του υφιστάμενου δικτύου διανομής της. Η 

νέα αυτή δραστηριότητα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του κύκλου εργασιών της 

εταιρείας κατά 35% περίπου το διάστημα 2016-2022, με τα οφέλη να γίνονται εμφανή 

στα ΕΒΙΤ. Το δεύτερο σημείο το οποίο αξίζει να σταθούμε είναι η μείωση των 

ταμειακών ροών προς την επιχείρηση για το ίδιο διάστημα παρόλο που τα ΕΒΙΤ 

αυξάνονται. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μεταβολής του 

Κεφαλαίου Κίνησης. Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρείας αναμένεται να 

αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς από τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της εταιρείας 

κατά το διάστημα αυτό. Αυτό θα συμβεί διότι θα υπάρξει ανάγκη αύξησης των 

αποθεμάτων λόγω της νέας δραστηριότητας και παράλληλα θα αυξηθούν οι 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αλλά και τα ταμειακά της διαθέσιμα. Στον 

αντίποδα, θα αυξηθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους 

προμηθευτές και τους λοιπούς πιστωτές αλλά με βάση την συμφωνία που επήλθε με τις 

πιστώτριες τράπεζες της εταιρείας για την αναδιάρθρωση των δανείων της, ένα κομμάτι 

των δανείων που αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μετατρέπεται σε 

μακροχρόνια υποχρέωση της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

(ποσά σε '000) 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022

EBIT 177 471 883 1.133 1.403 1.688

- Φόροι 51 137 256 329 407 490

+ Αποσβέσεις 773 787 801 816 830 844

- Κεφαλαιακές Δαπάνες 2.068 505 505 505 505 505

- Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης -1.536 1.622 256 481 729 987

FCFF 367 -1.006 667 634 592 550
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5.4 Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 

 

5.4.1 Υπολογισμός Κόστος Δανεισμού 

 

Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχει δημοσιεύσει η εταιρεία προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας με τα επιτόκια δανεισμού της  

  2014 2015 2016 2017 Μέσος Όρος 

Μέσο Επιτόκιο 

Δανεισμού 

7,29% 6,90% 4,94% 4,72% 5,96% 

 

Για τις οικονομικές χρήσεις από το 2017 και έπειτα, το μέσο ετήσιο επιτόκιο δανεισμού 

έπειτα από την αναδιάρθρωση δανείων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της εταιρείας 

και των πιστωτριών τραπεζών (με έναρξη αυτής το δεύτερο εξάμηνο του 2017) 

διαμορφώνεται στο 4,50%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τον μέσο όρο των 

προηγούμενων τριών ετών και αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης από τις τράπεζες προς 

την εταιρεία. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της συνεχούς μείωσης του μέσου επιτοκίου 

δανεισμού της εταιρείας την τελευταία τριετία όπως φαίνεται και στον παραπάνω 

πίνακα. Η εταιρεία έως σήμερα έχει αποδειχθεί απολύτως φερέγγυα προς τις τράπεζες 

ενώ και το business plan που επιμελήθηκε η εταιρεία τις έπεισε για την βιωσιμότητα 

του νέου εγχειρήματος και κατ’ επέκταση της ίδιας της εταιρείας και οδήγησε στην 

περαιτέρω μείωση του επιτοκίου δανεισμού. 

 

Επομένως Cost of Debt = 4,50% 

 

5.4.2 Υπολογισμός Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους Ιδίων Κεφαλαίων θα χρησιμοποιήσουμε το CAPM : 

𝐸𝑟 =  𝑅𝑓 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) 

Όπου Rf το επιτόκιο άνευ κινδύνου, beta ο συστημικός κίνδυνος της μετοχής και Rm η 

μέση απόδοση της αγοράς (ισχύει ότι risk premium = 𝑅𝑚 −  𝑅𝑓). 
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Υπολογισμός επιτοκίου μηδενικού κινδύνου 

 

Για τον υπολογισμό του επιτοκίου μηδενικού κινδύνου θα χρησιμοποιηθεί η απόδοση 

του δεκαετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η διακύμανση της απόδοσης του Ελληνικού 

Ομολόγου δεκαετούς διάρκειας, όπως αυτή καταγράφεται στην ιστοσελίδα του 

Bloomberg (https://www.bloomberg.com/quote/GGGB10YR:IND) 

 

 

Παρατηρούμε ότι το επιτόκιο ακολουθεί μια πτωτική πορεία από τα υψηλότερα επίπεδα 

του 14,63% που έφτασε τον Μάρτιο του 2015, περίοδο κατά την οποία η ελληνική 

κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της. Σήμερα η τιμή του 

είναι στο 3,72%, τιμή που υποδηλώνει την σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

προς την χώρα και είναι η τιμή που θα χρησιμοποιήσουμε για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας. 

 

Υπολογισμός beta 

 

Η μετοχή της εταιρείας ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ δεν είναι εισηγμένη στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. Για τον υπολογισμό του συντελεστή beta αντλήθηκαν από την 

ιστοσελίδα της Ναυτεμπορικής οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος καθώς και οι 

αντίστοιχες αποδόσεις του Γενικού Δείκτη και του Δείκτη Τροφίμων – Ποτών για την 

τελευταία πενταετία και υπολογίστηκε ο συντελεστής beta του κλάδου στον οποίο θα 

ανήκε η μετοχή της εταιρείας εάν ήταν εισηγμένη. 
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Ο συντελεστής beta υπολογίστηκε σε 0,42. Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής είναι 

μικρότερος της μονάδας κάτι που χαρακτηρίζει τις μετοχές του κλάδου ως αμυντικές, 

σχετικά μη ευάλωτες στις μεταβολές του Γενικού Δείκτη.  

 

Υπολογισμός Risk Premium 

 

Για τον υπολογισμό του Market Risk Premium αντλήσαμε τα στοιχεία από την 

ιστοσελίδα http://www.market-risk-premia.com/gr.html , όπου βλέπουμε κι εδώ την 

πτωτική πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον 9,16. 

 

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω στοιχεία βρίσκουμε ότι  

𝐸𝑟 =  𝑅𝑓 + 𝑏𝑒𝑡𝑎 ∗ (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓) = 3,72 + 0,42 * 9,16 => 

𝑬𝒓 = 𝟕, 𝟓𝟕% 

 

Επομένως, Cost of Equity = 7,57% 

 

Διάρθρωση Κεφαλαίων 

 

Για να υπολογίσουμε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (wacc) πρέπει να 

υπολογίσουμε τον λόγο των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα Συνολικά Κεφάλαια και τον 

λόγο Ξένων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια. 

 

http://www.market-risk-premia.com/gr.html
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Όπως προκύπτει από το business plan της εταιρείας ο λόγος Ιδίων Κεφαλαίων προς 

Συνολικά Κεφάλαια θα διαμορφωθεί στο 26% ενώ ο λόγος Ξένων Κεφαλαίων προς 

Συνολικά Κεφάλαια θα διαμορφωθεί στο 74%. 

 

Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου 

 

Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί ο 

παρακάτω τύπος 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∗
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡 ∗ (1 − 𝑇) ∗

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑏𝑡
 

  

Αντικαθιστώντας έχουμε 

WACC = 7,57*0,26 + 4,5*(1-0,29)*0,74 = 4,33% 

 

Προσδιορισμός Υπολειμματικής Αξίας 

 

Η Υπολειμματική Αξία αποτελεί την αξία της επιχείρησης από το τέλος του πρώτου 

σταδίου πρόβλεψης (2017-2022) και στο διηνεκές. Για τον υπολογισμό της θα 

χρησιμοποιήσουμε τον ακόλουθο τύπο  

𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 =  
𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛−1 ∗ (1 + 𝑔)

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
=  

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑛

𝑤𝑎𝑐𝑐 − 𝑔
 

Όπου FCFFn-1 η FCFF του τελευταίου έτους της πρώτης περιόδου της πρόβλεψης 

(2022) και g ένας σταθερός ρυθμός ανάπτυξης που εκτείνεται στο διηνεκές και όπως 

αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο είναι 2%. 

 

Επομένως, 𝛶𝜋𝜊𝜆휀𝜄𝜇𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 =  
550∗(1+0,02)

0,0433−0,02
 = 16.912 (χιλ. €) 

 

5.5 Προσδιορισμός Αξίας Εταιρείας Βάσει της Προεξόφλησης των Ταμειακών 

Ροών (FCFF) και της Υπολειμματικής Αξίας 

 

Για τον  προσδιορισμό της αξία της εταιρείας θα προεξοφλήσουμε όλες τις ταμειακές 

ροές προς την επιχείρηση και την υπολειμματική αξία χρησιμοποιώντας μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου 4,33% όπως το υπολογίσαμε παραπάνω 
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Επομένως, η αξία της εταιρείας είναι 15,2 εκ. € 

  

ποσά σε '000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Διηνεκές

FCFF 367 -1.006 667 634 592 550

Υπολειμματική Αξία 16.912

Συντελεστής 

Προεξόφλησης 1,0000 0,9585 0,9187 0,8806 0,8440 0,8090 0,8090

Παρούσα Αξία FCFF 367 -964 613 558 500 445

Παρούσα Αξία 

Υπολειμματικής Αξίας 13.682

Αξία Εταιρείας 15.200
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και εμπεριέχει έντονα 

στοιχεία υποκειμενικότητας από την πλευρά του αναλυτή που την πραγματοποιεί. 

Επακόλουθο αυτού είναι η απόκλιση μεταξύ της αξίας μιας επιχείρησης που 

υπολογίζουν διαφορετικοί αναλυτές χρησιμοποιώντας διαφορετικό μοντέλο 

αποτίμησης. Οι προβλέψεις που γίνονται στα πλαίσια της διαδικασίας της αποτίμησης 

πρέπει να είναι σωστά τεκμηριωμένες και στηριζόμενες σε έμπιστες πηγές ή δεδομένα. 

Μόνο κάτω από αυτό το πρίσμα, η διαδικασία της αποτίμησης μπορεί να οδηγήσει σε 

ασφαλή συμπεράσματα, χρήσιμα στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών. Για την 

αποτίμηση της εταιρείας ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

εφαρμόστηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ροών προς την επιχείρηση. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και αξιόπιστες, 

στηριζόμενη κυρίως στις μελλοντικές αποδόσεις της υπό εξέταση επιχείρησης. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εταιρεία παρόλο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

που επικρατούν στη χώρα, καταφέρνει να ανταπεξέλθει και να τοποθετηθεί σε νέες 

αγορές πραγματοποιώντας νέες επενδύσεις θέτοντας τις βάσεις για ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη στο μέλλον. Η Διοίκηση της εταιρείας, έχοντας συγκεκριμένη στρατηγική και 

πλάνο επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και με την διορατικότητα που οφείλει να 

διακρίνει κάθε σύγχρονο στέλεχος μιας επιχείρησης που αφουγκράζεται το κλίμα και 

τις συνθήκες που επικρατούν, επικεντρώθηκε από πολύ νωρίς στο εξαγωγικό κομμάτι 

όσον αφορά την δραστηριότητα των κατεψυγμένων φρούτων καταφέρνοντας να 

αντιμετωπίσει έτσι την πτώση της εγχώριας ζήτησης. 

 

Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο συγκρίσιμο αποτέλεσμα σχετικά με την αξία της μετοχής 

της, αλλά η στήριξη που δείχνουν οι πιστώτριες τράπεζες, σε συνδυασμό με τις 

αυξανόμενες πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς που καταδεικνύουν και τα ιστορικά 

στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αξία της αποτίμησης στην οποία κατέληξε η 

παρούσα εργασία αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική της αξία. 
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Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

  

 ΣΗΜ. 31.12.2016 31.12.2015 
    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

  

Ενσώματα πάγια  
  

Ακίνητα 4.1 7.144.999,96 7.910.156,31 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4.1 8.887.882,30 7.100.726,69 

Λοιπός εξοπλισμός 4.1 1.786.942,74 1.785.242,78 

Σύνολο   17.819.825,00 16.796.125,78 

    
Άυλα πάγια στοιχεία    
Άυλα πάγια στοιχεία 4.2 22.098,31 16.368,59 

Σύνολο  22.098,31 16.368,59 

    

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 4.3 1.018.749,77 972.420,80 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπoί συμμετοχικοί τίτλοι  0,00 9.035,20 

Σύνολο   1.018.749,77 981.456,00 

    
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  18.860.673,08  17.793.950,37 

    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα    

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 4.4 5.395.197,66 7.902.534,65 

Εμπορεύματα 4.4 546.931,61 768.087,16 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.4 1.339.535,69 1.597.036,55 

Προκαταβολές για αποθέματα 4.4 170.058,48 933.350,47 

Σύνολο   7.451.723,44 11.201.008,84 

    
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές    
Εμπορικές απαιτήσεις 4.5 2.436.283,15 2.547.968,74 

Λοιπές απαιτήσεις 4.6 3.530.851,60 1.019.712,73 

Προπληρωμένα έξοδα  24.338,88 74.885,70 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.7 1.349.932,64 977.668,45 

Σύνολο   7.341.406,27 4.620.235,62 

    
Σύνολο κυκλοφορούντων  14.793.129,71 15.821.244,45 

    
Σύνολο ενεργητικού  33.653.802,79 33.615.194,82 
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 ΣΗΜ. 31.12.2016 31.12.2015 

    

Καθαρή θέση  
  

Καταβεβλημένα κεφάλαια  
  

Κεφάλαιο 4.8 6.899.300,00 6.088.300,00 

Υπέρ το άρτιο  936.700,00 936.700,00 

Σύνολο   7.836.000,00 7.025.000,00 

    

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο    

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 4.9 69.167,02 69.167,02 

Αφορολόγητα αποθεματικά 4.10 5.583.054,77 5.583.054,77 

Αποτελέσματα εις νέο  (7.949,944,70) (2.246.465,34) 

Σύνολο  (2.297.722,91) 3.405.756,45 

    

Σύνολο καθαρής θέσης  5.538.277,09 10.430.756,45 

    

Προβλέψεις    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 4.11 113.882,84 112.881,50 
    

    

Υποχρεώσεις  
  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Δάνεια 4.12 13.716.443,80 10.346.084,34 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
  

Εμπορικές υποχρεώσεις 4.13 2.960.811,60 2.721.968,13 

Tραπεζικά δάνεια 4.12 3.370.324,43 2.164.012,35 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 4.12 1.199.955,13 296.327,42 

Λοιποί φόροι και τέλη  72.710,21 49.063,61 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  166.996,27 137.510,28 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.14 1.137.528,62 1.047.309,56 

Προκαταβολές πελατών  5.319.163,44 6.219.656,02 

Έξοδα χρήσης δουλευμένα  57.709,36 89.625,16 

Σύνολο   14.285.199,06 12.725.472,53 

    

Σύνολο υποχρεώσεων  28.001.642,86 23.071.556,87 

    

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 33.653.802,79 33.615.194,82 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος  

 

01.01 - 
31.12.2016   

01.01 - 
31.12.2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 4.15 22.371.929,00   18.855.191,20 

Μεταβολές αποθεμάτων 4.17 (2.635.993,40)   1.295.878,30 

Λοιπά συνήθη έσοδα  317.585,35   44.769,54 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  (11.146.296,92)   (10.783.409,34) 

Παροχές σε εργαζόμενους 4.18 (3.496.787,66)   (3.015.569,94) 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άϋλων 
στοιχείων 4.1 (769.898,36)   (858.912,49) 

Λειτουργικά έξοδα 4.16 (4.686.237,62)   (4.074.158,10) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 4.19 (165.113,52)   (102.818,53) 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 
ποσό) 4.20 (4.458.961,54)   (158.948,52) 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων  (15.785,60)   1.784,88 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  155.770,36   0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  (4.529.799,91)   1.203.807,00 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  378,47   1.395,52 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  (1.174.007,06)   (1.119.737,05) 

Αποτέλεσμα προ φόρων  (5.703.428,50)   85.465,47 

Φόροι εισοδήματος  0,00   0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  (5.703.428,50)   85.465,47 

 


