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Περίληψη
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί μια από τις πιο γνωστές, κερδοφόρες και επιτυχημένες
εταιρίες

της

ελληνικής

οικονομίας

και

ειδικότερα

του

κλάδου

των

τσιμεντοβιομηχανιών. Η πορεία του και η όλη εικόνα του συχνά προσελκύει το
ενδιαφέρον των επενδυτών σε διεθνές επίπεδο. Θεωρήθηκε έτσι ενδιαφέρον να
εκτιμηθεί η αξία του Ομίλου ανά μετοχή και κατόπιν η σύγκρισή του με την
πραγματική τιμή της μετοχής του ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα χρήσιμο για κάθε
ενδιαφερόμενο επενδυτή. Για τον υπολογισμό της αξίας αυτής, η βιβλιογραφία ορίζει
ότι μια επίσημη μέθοδος αποτίμησης πρέπει να εφαρμοστεί, η οποία θα έχει ως βάση
της ένα ορισμένο μέγεθος που να πληροί τα κριτήρια της αξιοπιστίας των
αποτελεσμάτων. Ένα τέτοιο μέγεθος είναι οι Ταμειακές Ροές, που αντανακλούν την
ικανότητα της εταιρίας να δημιουργεί ρευστότητα και εμμέσως κερδοφορία. Έτσι,
εφαρμόστηκε η μέθοδος των Ελεύθερων Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών,
διαδικασία η οποία προηγήθηκε από μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών του εταιρικού
περιβάλλοντος και χρηματοοικονομική ανάλυση. Η μέθοδος καταλήγει ότι η μετοχή
του ΤΙΤΑΝ διαπραγματεύεται στο ελληνικό Χρηματιστήριο με υπεραξία.
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Εισαγωγή
Η εργασία αυτή αφορά στην αποτίμηση της αξίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με την μέθοδο
των Ελεύθερων Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Η εφαρμογή της μεθόδου απαιτεί
προηγουμένως την ανάλυση με τρόπο ποιοτικό και ποσοτικό των συνθηκών που
επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Ομίλου. Στην πρώτη ενότητα
περιγράφονται οι στόχοι, μεθοδολογία και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων που
απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης. Στη δεύτερη ενότητα της εργασίας δίνονται
πληροφορίες που αφορούν στον ΤΙΤΑΝ, ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τον
χαρακτήρα και την πορεία του ομίλου. Στη τρίτη ενότητα διεξάγεται ανάλυση
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος με την χρήση ειδικών μεθόδων και
εργαλείων

που

προτείνει

η

βιβλιογραφία.

Στη

τέταρτη

λαμβάνει

χώρα

χρηματοοικονομική ανάλυση των βασικών μεγεθών του Ομίλου για την περίοδο 20122016. Στην πέμπτη ενότητα εφαρμόζεται η μέθοδος αποτίμησης που επιλέχθηκε για
την εκτίμηση της αξίας του ΤΙΤΑΝ.
Στο τέλος της εργασίας γίνεται μια συζήτηση- παρουσίαση των βασικών
συμπερασμάτων αυτής, ενώ επίσης ακολουθεί η λίστα των βιβλιογραφικών πηγών
όπως και οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ΤΙΤΑΝ για την πενταετία
2012-2016 στο Παράρτημα.
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Ενότητα 1: Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την επικείμενη εργασία

1.1 Σκοπός της εργασίας
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εκτιμήσει την αξία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με την
εφαρμογή της μεθόδου των Ελεύθερων Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Απώτερος
στόχος είναι η σύγκριση της Καθαρής αξίας ανά μετοχή που θα εκτιμήσει η μέθοδος
με την πραγματική τιμή της μετοχής του ΤΙΤΑΝ που διαπραγματεύεται κατά την
περίοδο της μελέτης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Για τις ανάγκες της μεθόδου,
θεωρήθηκε σκόπιμη η προηγούμενη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης αλλά
και ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ώστε οι προβλέψεις και
υποθέσεις που απαιτεί η μέθοδος να γίνουν με μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας και
συνέπειας.

1.2 Μεθοδολογία
Η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με την μέθοδο των Ελεύθερων
Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών απαιτεί την εκτίμηση διάφορων οικονομικών
μεγεθών στο μέλλον, τόσο για μία προκαθορισμένη χρονική περίοδο (2017-2021) όσο
και για το αόριστο μελλοντικό χρονικό διάστημα. Για την εκτίμηση των μεγεθών
αυτών, είναι απαραίτητη η εκτίμηση ρυθμών ανάπτυξης- μεγέθυνσης των δύο αυτών
περιόδων, η οποία βασίζεται τόσο στην χρηματοοικονομική ανάλυση όσο και στην
μελέτη των συνθηκών που επικρατούν γενικότερα στον κλάδο και την οικονομία. Άλλα
στοιχεία που απαιτεί η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε πληροφόρηση από εξειδικευμένους
φορείς- αναλυτές, ώστε τα στοιχεία της μεθόδου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις
ρεαλιστικές μετρήσεις. Μετά την εκτίμηση των στοιχείων που η μέθοδος προβλέπει,
εφαρμόζεται η αποτίμηση για να εκτιμηθεί η καθαρή αξία ανά μετοχή του ΤΙΤΑΝ και
να συγκριθεί έτσι με την πραγματική χρηματιστηριακή τιμή.
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1.3 Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης
αλλά και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης έγινε μέσα από τις επίσημες οικονομικές
καταστάσεις του ΤΙΤΑΝ, οι οποίες δίνονται στο Παράρτημα. Η μελέτη εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και σε σχετικές
μελέτες που δίνονται στην λίστα των βιβλιογραφικών πηγών.
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Ενότητα 2: Παρουσίαση του Ομίλου TITAN
2.1 Βασικά στοιχεία

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ελληνικός όμιλος επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1902. Η
μητρική Εταιρία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάϊο του 1902
από τους Ν. Κανελλόπουλο, Αλ. Ζαχαρίου, Ν. Χατζηκυριάκο και Λ. Οικονομίδη, ενώ
ακόμη και σήμερα ο Όμιλος συνεχίζει να διοικείται από τους απογόνους αυτών,
γεγονός σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Ο ΤΙΤΑΝ δραστηριοποιείται στον κλάδο
τσιμέντου, αποτελώντας την εταιρία- ηγέτη στην εγχώρια αγορά, ενώ ταυτόχρονα
φέρει εξαιρετικά δυναμική παρουσία στον διεθνή κλάδο τσιμεντοβιομηχανιών. Ο
Όμιλος απαρτίζεται από θυγατρικές εταιρίες, στις οποίες ο ΤΙΤΑΝ έχει είτε πλήρη
έλεγχο ή πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου, και οι οποίες στην πράξη έχουν αναλάβει
τα επιμέρους τμήματα της δραστηριότητας του Ομίλου (Δικτυακός τόπος Ομίλου
ΤΙΤΑΝ).
Η διεθνής παρουσία του Ομίλου και η αναγνωρισμένη καταξιωμένη θέση του
παγκοσμίως τον καθιστούν μια δυναμική, πολλά υποσχόμενη εταιρία στους επενδυτές,
ενώ η πορεία του ως εταιρία σχετίζεται με την πορεία και εξέλιξη της ελληνικής
οικονομίας από τις αρχές του 20ου αιώνα. Ο ΤΙΤΑΝ αποτελεί σήμερα μια εταιρία που
λειτουργεί υπό το πρίσμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στην οποία δίνει εξέχουσα
βαρύτητα, καθώς η εταιρική κουλτούρα και στρατηγική διέπονται και χαρακτηρίζονται
από τους στόχους περί ηθικής διακυβέρνησης, εστίαση στον άνθρωπο και την
κοινωνική υπευθυνότητα (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ/ Ετήσια Έκθεση χρήσης
2016 ΤΙΤΑΝ).
Ειδικότερα, ο Όμιλος υποστηρίζει την διαρκή έρευνα και ενημέρωση αναφορικά με
εξελίξεις στις τεχνολογίες και την εμφάνιση οποιωνδήποτε καινοτομιών. Ταυτόχρονα
υποστηρίζει και δίνει εξέχουσα σημασία στην δια βίου εκπαίδευση με απώτερο στόχο
τη βελτίωση των εσωτερικών διεργασιών προς όφελος όλων των συμμετεχόντων και
ενδιαφερόμενων μερών.

Από

το 1983, ο ΤΙΤΑΝ δημοσιεύει τον Κοινωνικό

Απολογισμό που σχετίζεται με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σχετικά με
την κοινωνία και την βιώσιμη ανάπτυξη (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ).
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Πέραν αυτών, ο ΤΙΤΑΝ ως πολυεθνική επιχείρηση δραστηριοποιείται και λειτουργεί
με γνώμονα τις ακόλουθες αρχές (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ/ Ετήσια Έκθεση
χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ):


Ακεραιότητα: ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, διαφάνεια και αξιοπιστία,
επικοινωνία



Γνώση: υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς, αριστεία στις δράσεις



Αξία στον πελάτη: υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, πρωτοπορία,
ικανοποίηση των αναγκών του κάθε πελάτη



Δέσμευση έναντι στόχων: αξία για τους μετόχους, καθορισμένοι στόχοι και
καθορισμένα πρότυπα



Συνεχής Βελτίωση: πρωτοβουλίες, ανάληψη προκλήσεων ως ευκαιρίες,



Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: προτεραιότητα στην ασφάλεια, βιώσιμη
ανάπτυξη, δράση ως ομάδα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Παρακάτω, ακολουθεί το οργανόγραμμα του Ομίλου το οποίο απεικονίζει τον τρόπο
που δομείται εσωτερικά η διοίκηση και οργανώνεται η εταιρία:
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Γράφημα 2.1: Οργανόγραμμα ΤΙΤΑΝ

Πηγή: Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 14 χώρες τεσσάρων γεωγραφικών τομέων, τις
ΗΠΑ,

τη

Δυτική

Ευρώπη

(συμπεριλαμβανόμενης

και

της

Ελλάδας),

τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο (Ετήσια Έκθεση χρήσης 2016
ΤΙΤΑΝ).
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2.2 Ιστορική αναδρομή
Μετρώντας περισσότερο από έναν αιώνα από την ίδρυση της μητρική εταιρίας, ο
ΤΙΤΑΝ χαρακτηρίζεται από ένα πλούσιο ιστορικό που, όπως προαναφέρθηκε,
εξελίσσεται παράλληλα με την πορεία ολόκληρης της ελληνικής οικονομίας.
Παρακάτω, δίνεται εν συντομία η πορεία της εταιρίας μέσα στα χρόνια που
ακολούθησαν της ίδρυσής της ως σήμερα (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ):


Δεκαετία 1900: η μητρική εταιρία ιδρύεται και ανεγείρεται το πρώτο
εργοστάσιο (ιστορικά, αναφέρεται ως τσιμεντοποιείο) στην πόλη της
Ελευσίνας.



Δεκαετία 1910: η εταιρία μετατρέπεται νομικά σε Ανώνυμη Εταιρία με την
επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ». Η εταιρία εισέρχεται στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1912.



Δεκαετία 1920: το εργοστάσιο της Ελευσίνας ξεκινά να κάνει χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει με ίδιες εγκαταστάσεις.



Δεκαετία 1930: η εταιρία συνάπτει τις πρώτες συμφωνίες εξαγωγών, ενώ το
εργοστάσιο ανακαινίζεται με κατάργηση των κατακόρυφων κλιβάνων και
εγκατάσταση περιστροφικών κλιβάνων.



Δεκαετία 1950: οι εξαγωγές αυξάνονται σημαντικά, αποτελώντας πλέον το
52% των πωλήσεων της εταιρίας και το ήμισυ περίπου των συνολικών
εξαγωγών τσιμέντου της Ελλάδας.



Δεκαετία 1960: στο εργοστάσιο εγκαθίσταται για πρώτη φορά στη χώρα το
πρώτο ηλεκτροστατικό φίλτρο αποκονίωσης σε κλίβανο. Το 1962, η εταιρία
ιδρύει νέο εργοστάσιο στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και έξι έτη αργότερα
ιδρύει τρίτο εργοστάσιο στο Δρέπανο Αχαΐας.



Δεκαετία 1970: το εργοστάσιο στο Δρέπανο μεγεθύνεται για να ανταπεξέλθει
στις υψηλές ανάγκες παραγωγής, ενώ παράλληλα η εταιρία για πρώτη φορά
ασχολείται με ζητήματα και δράσεις για «αποκατάσταση του περιβάλλοντος».
Το 1976 η εταιρία ιδρύει τέταρτο εργοστάσιο στο Καμάρι Βοιωτίας, ενώ το
1978 ο ΤΙΤΑΝ ιδρύει την πρώτη του θυγατρική, την ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., με αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εμπορία
ετοίμου σκυροδέματος. Το 1979 λαμβάνουν χώρα δύο πολύ σημαντικές
εξελίξεις για την εταιρία, αρχικά η έναρξη λειτουργίας δύο πλωτών βάσεων-
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σταθμών αποθήκευσης τσιμέντου στην Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, και
δεύτερον η ίδρυση της θυγατρικής ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. η οποία ανέλαβε τη
διαχείρισης -συντονισμό των θαλάσσιων μεταφορών τσιμέντου.


Δεκαετία 1980: η εταιρία εξάγει για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, ενώ το 1988 ιδρύει
σταθμό διανομής τσιμέντου στο Port Newark, New Jersey για την κάλυψη των
αναγκών των πελατών στην Αμερική. Στα τέλη της δεκαετίας αυτής, ο ΤΙΤΑΝ
προέβη σε ίδρυση πολλαπλών σχετικών σταθμών στην περιοχή της Ευρώπης,
ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ζήτησης και της δραστηριότητάς του.



Δεκαετία 1990: η δεκαετία αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική για την πορεία του
Ομίλου, καθώς αποφασίστηκε και εφαρμόστηκε η στρατηγική της
καθετοποίησης δραστηριοτήτων για την εξασφάλιση ποιότητας στα τελικά
προϊόντα αυτού. Έτσι, ο Όμιλος ξεκινά επενδύσεις σε λατομεία αδρανών
υλικών και μονάδες σκυροδέματος, ενώ εγχώρια ξεκινά την παραγωγή έτοιμων
κονιαμάτων INTERMIX. Παράλληλα, σε αγορές του εξωτερικού, αγοράζει την
πλειοψηφία των μετοχών της βουλγαρικής εταιρίας Plevenski Cement, της
εταιρίας Cementarnica Usje στα Σκόπια και της αιγυπτιακής Beni Suef
Cement . Στις ΗΠΑ, αποκτά έλεγχο της τσιμεντοβιομηχανίας Roanoke στην
οποία προέβη και σε ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων.



Δεκαετία 2000: ο Όμιλος εξαγοράζει την TARMAC AMERICA Inc
(μετονομασία σε ΤΙΤΑΝ ΑΜΕRΙCΑ) μέσω της οποίας αποκτά πλήρως τα
εργοστάσια Roanoke (Virginia) και Pennsuco (Florida), και μεταξύ άλλων
διάφορες μονάδες λατομείων, παραγωγής σκυροδέματος, σταθμών διανομής
τσιμέντου. Την ίδια δεκαετία, ο ΤΙΤΑΝ θα γίνει η πρώτη εταιρίας της χώρας
που υπογράφει το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του ΟΗΕ. Ως το
2010, ο Όμιλος επιτυγχάνει μια σειρά από εξαγορές και ιδρύσεις νέων
εργοστασίων σε εσωτερικό και εξωτερικό, ενώ λαμβάνει ολοένα και
περισσότερες δράσεις που ωθούν την φιλοσοφία της αειφόρου ανάπτυξης και
κοινωνικής βιωσιμότητας τόσο στο εταιρικό περιβάλλον όσο και ευρύτερα
στην κοινωνία. Η όλη δραστηριότητά της πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς, καθώς
πολλαπλές διακρίσεις και βραβεία αποδεικνύουν την εστίαση του Ομίλου στην
εξασφάλιση ποιότητας για τον πελάτη και κοινωνικής υπευθυνότητας για το
περιβάλλον.



Δεκαετία 2010: ο Όμιλος συνεχίζει την εξαιρετική πορεία του με συνεχείς
δράσεις σχετικές με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στα πλαίσια της
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επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ο ΤΙΤΑΝ προέβη το 2016 σε απόκτηση
συμμετοχής στην τσιμεντοβιομηχανία Companhia Industrial de Cimento Apodi
της Βραζιλίας και του σύγχρονου εργοστάσιου παραγωγής τσιμέντου στο
Quixeré. Ειδικότερα, η εν λόγω τσιμεντοβιομηχανία θα ελέγχεται κατά 50%
από την εταιρία ΤΙΤΑΝ/Sarkis (που ανήκει κατά 94% στον ΤΙΤΑΝ).

2.3 Δραστηριοποίηση- παρουσίαση προϊόντων
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝ σχετίζεται με την παραγωγή, διανομή
και διακίνηση τριών τύπων οικοδομικών υλικών (Πηγή: Δικτυακός τόπος Ομίλου
ΤΙΤΑΝ):


Τσιμέντο,



Σκυρόδεμα, και



Αδρανή υλικά.

Παρακάτω, παρατίθενται οι πωλήσεις των τριών παραπάνω ειδών προϊόντων, όπως
αυτές εκτιμώνται από τον Όμιλο για την τριετία 2013-2015:

Διάγραμμα 2.1: Πωλήσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε τσιμέντο το διάστημα 2013-2015
Πηγή: Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ
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Διάγραμμα 2.2: Πωλήσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε σκυρόδεμα το διάστημα 20132015
Πηγή: Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Διάγραμμα 2.3: Πωλήσεις Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε αδρανή υλικά το διάστημα 20132015
Πηγή: Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ

Στα πλαίσια της εταιρικής του δράσης, ο Όμιλος θέτει ορισμένους στόχους για την
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το όραμα της διοίκησης για αυτόν. Έτσι, ο ΤΙΤΑΝ
στοχεύει «να αναπτυχθεί ως ανεξάρτητη πολυ-περιφερειακή και καθετοποιημένη δύναμη
στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, επιχειρηματικό πνεύμα και ανταγωνιστικότητα
με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον».
Ειδικότερα, οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ακόλουθους παράγοντες:
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Γεωγραφική Διαφοροποίηση: ο Όμιλος στοχεύει στην διεύρυνση της
διεθνούς παρουσίας του µέσω εξαγορών και εγκατάστασης νέων μονάδων σε
αγορές του εξωτερικού που υπόσχονται πολλά για τις εταιρίες του κλάδου
τσιμεντοβιομηχανιών (Ετήσια Έκθεση χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ). Βασικοί
επιμέρους στόχοι που απορρέουν από την επέκταση αυτή είναι η εξασφάλιση
οικονομιών κλίμακας, που με τη σειρά της εξασφαλίζει οικονομική ευρωστία
και οφέλη για τους μετόχους αλλά έμμεσα και τους πελάτες, και την
διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας πρώτων υλών, που οδηγεί σε διασπορά
κινδύνου (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ).



Συνεχής βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας: ο ΤΙΤΑΝ αποτελεί εταιρία που
εφαρμόζει καινοτομίες στις γραμμές παραγωγής με απώτερο στόχο τη μείωση
του κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του (Ετήσια Έκθεση
χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ).



Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων: όπως ήδη αναφέρεται και δηλώνεται ρητά
στους στρατηγικούς στόχους του ΤΙΤΑΝ, ο Όμιλος έχει πλέον ενσωματώσει
την στρατηγική της καθετοποίησης στις πρακτικές διοίκησης και ανάπτυξής
του. Η καθετοποίηση, δηλαδή η επέκταση της δραστηριότητας σε άλλα στάδια
της αλυσίδας αξίας των τριών ειδών προϊόντων που παράγει ο Όμιλος,
εξασφαλίζει μεγαλύτερο έλεγχο στην παραγωγή αυτών με αποτέλεσμα την
εξασφάλιση των χαρακτηριστικών που ο ΤΙΤΑΝ θέτει ως βασικά για τα
προϊόντα του, καθώς επίσης και σε μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας
(Περιοδικό Χρήμα, 03/2012/ Ετήσια Έκθεση χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ).



Έμφαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
(ΕΚΕ): η εστίαση του ΤΙΤΑΝ σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος αποδεικνύεται
από τις συνεχείς και πολυάριθμες δράσεις που αφορούν στην εξέλιξη, πρόοδο
και ευημερία του προσωπικού στο εργασιακό περιβάλλον, όπως επίσης και την
εξασφάλιση συνθηκών ανέλιξης και ίσων ευκαιριών. Η ΕΚΕ αποτελεί
επιπρόσθετα πυλώνα για τον Όμιλο, όπως έχει ήδη φαίνεται παραπάνω στη
διαχρονική του πορεία (Τσακίρη, 02/09/2015/ Δικτυακός τόπος CSR Hellas/
Ετήσια Έκθεση χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ).
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2.4 Ανασκόπηση κλάδου τσιμεντοβιομηχανιών
Στην Ελλάδα, ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας αποτελεί σήμερα έναν εκ των
βασικότερων της ελληνικής οικονομίας, καθότι συμβάλει δυναμικά στην εκτίμηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας και παράλληλα αποτελεί σημαντικό
ποσοστό των εξαγωγικών δραστηριοτήτων αυτής. Η τσιμεντοβιομηχανία μάλιστα
θεωρείται η παλαιότερη ελληνική βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς ιστορικά
ξεκίνησε το 1902 με την ίδρυση της μητρικής εταιρίας ΤΙΤΑΝ. Ο λόγος που καθιστά
τον κλάδο τόσο δυναμικό και ταυτόχρονα αναπτυσσόμενο διαχρονικά είναι η αφθονία
ασβεστολιθικού υλικού στην ελληνική γεωγραφική επικράτεια, υλικό που αποτελεί την
βασική πρώτη ύλη στην παραγωγή τσιμέντου και αδρανών υλικών (Δικτυακός τόπος
orykta.gr). Καθώς τα τελευταία αποτελούν τα οικοδομικά υλικά με την μεγαλύτερη
ζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας αποτελεί ακόμη
και σήμερα έναν κερδοφόρο τομέα.
Ιστορικά, ο κλάδος καθορίστηκε από την ύπαρξη τεσσάρων επιχειρήσεων, όπως
φαίνεται παρακάτω (Δικτυακός τόπος Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος):


Ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρείας Τσιμέντων "ΤΙΤΑΝ" το 1902,



Ίδρυση της Ανωνύμου Γενικής Εταιρίας Τσιμέντων "ΗΡΑΚΛΗΣ" το 1911,



Ίδρυση της Εταιρίας "ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε." το 1926,



Πρώτη ίδρυση της Εταιρίας με την Επωνυμία "Σ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε."
το 1934 και επανίδρυση το 1943 με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΧΑΛΥΨ Α.Ε.",



Συγχώνευση της ΗΡΑΚΛΗΣ και της ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε. υπό την
επωνυμία της πρώτης.

Παρακάτω, περιγράφεται με τη βοήθεια της εικόνας η σημερινή εικόνα των
εργοστασίων και των σημείων διανομής των εταιριών του κλάδου στην Ελλάδα:
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Εικόνα 2.1: Κατανομή ελληνικών εργοστασίων παραγωγής τσιμέντου
Πηγή: Δικτυακός τόπος orykta.gr

Στα πρόσφατα έτη, ο κλάδος ηγείται από τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ ο οποίος κατέχει την πρώτη
θέση σε πωλήσεις, ακολουθεί ο ΗΡΑΚΛΗΣ και στη τρίτη θέση βρίσκεται ο ΧΑΛΥΨ:
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Διάγραμμα 2.4: Ετήσια παραγωγική ικανότητα τσιμέντου ανά εταιρία στην
Ελλάδα
Πηγή: Δικτυακός τόπος Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όπως όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, έτσι και
αυτός της τσιμεντοβιομηχανίας επηρεάστηκε αρνητικά από την εμφάνιση της
οικονομικής ύφεσης στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Οι δυσμενείς συνέπειες
φαίνονται διαχρονικά μετά το 2010, όπου η δραστηριότητα συλλογικά του κλάδου σε
πωλήσεις εντός της χώρας αλλά και σε εξαγωγές σε αγορές του εξωτερικού μειώνονται.
Σταδιακά όμως ο κλάδος τείνει να επανέρχεται, καθώς η όλη δραστηριότητά του έχει
επανέλθει σε θετική πορεία:
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Διάγραμμα 2.5: Πωλήσεις τσιμέντου σε εσωτερικό και εξαγωγές, συλλογικά
στοιχεία, πριν και μετά την ύφεση
Πηγή: Δικτυακός τόπος Ένωσης Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος
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Ενότητα 3: Μελέτη περιβάλλοντος
3.1 Ανάλυση PEST
Οι ακαδημαϊκοί έχουν αναπτύξει διαχρονικά διάφορα εργαλεία και μοντέλα
προκειμένου να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες
δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι κάθε εταιρία και
γενικότερα οργανισμός λειτουργεί εντός ενός ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος,
το οποίο στην ουσία αφορά την διεθνή και εγχώρια οικονομία και κλάδο αντίστοιχα,
και το ειδικότερο μικρο- περιβάλλον ή αλλιώς εσωτερικό, που σχετίζεται με τις
εσωτερικές διεργασίες και λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα καθημερινά στην εταιρία
(Παπαδάκης, 2007). Τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί αφορούν συνήθως το
ένα από τα δύο είδη περιβάλλοντος.
Ένα εξ αυτών, αρκετά διαδεδομένο και σύνηθες στη χρήση από τον ακαδημαϊκό αλλά
και τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η ανάλυση PEST, τα αρχικά γράμματα της οποίας
αφορούν στις τέσσερις λέξεις- παράγοντες που κατά βάση χαρακτηρίζουν το εξωτερικό
περιβάλλον ενός οργανισμού. Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο που
βοηθά στον προσδιορισμό και κατανόηση των συνθηκών που τείνουν να επηρεάζουν
μια επιχείρηση υπό το πρίσμα των ευρύτερων συνθηκών που την αφορούν (Luthans &
Doh, 2008). Έτσι, οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:


Πολιτικοί παράγοντες- Political,



Οικονομικοί παράγοντες- Economical,



Κοινωνικοί παράγοντες- Social,



Τεχνολογικοί παράγοντες- Technological.

Στην πορεία των δεκαετιών, το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις
έγινε σταδιακά πολυπλοκότερο με συνέπεια συχνά να αναφέρονται πρόσθετοι
παράγοντες για να περιγράψουν με αποτελεσματικότερο τρόπο τις νέες, περίπλοκες
συνθήκες που αυτό φέρει. Έτσι, το μοντέλο PEST εξελίχθηκε σε PESTEL, καθώς
πλέον περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιπρόσθετους παράγοντες (Halik, 2012):


Περιβαλλοντικοί παράγοντες-Environmental,



Νομικοί παράγοντες-Legal.
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Αναφορικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, η ανάλυση PESTEL εφαρμόζεται παρακάτω:
Πίνακας 3.1: Ανάλυση PESTEL για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ανάλυση PESTEL Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Πολιτικοί παράγοντες


Η χώρα διέπεται από ένα ασταθές πολιτικό περιβάλλον τα πρόσφατα έτη.
Μετά την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής ύφεσης στα τέλη της
προηγούμενης δεκαετίας, η πολιτική σκηνή χαρακτηρίζεται από αρκετές
εναλλαγές κυβερνήσεων. Καθεμία εξ αυτών ήρθε αντιμέτωπη με την
υποχρεωτική επιβολή μέτρων και ρυθμίσεων που είχαν ως αποτέλεσμα την
συρρίκνωση της οικονομίας, την πτώση του ΑΕΠ και την δυσμενή επιρροή
όλων των κλάδων της εγχώριας οικονομίας (Lowe, 28/10/2016).



Η κατάσταση της πολιτικής σκηνής έφερε ως πρόσθετο αποτέλεσμα την
επιδείνωση των επενδύσεων, με αποτέλεσμα το πάγωμα έργων και δράσεων
που συνεπάγονται αυξημένη δραστηριότητα στις τσιμεντοβιομηχανίες
(Πέππας, 20/08/2015).



Η πολιτική αστάθεια οδήγησε σε χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση τόσο της
χώρας, όσο και των ελληνικών πολυεθνικών εταιριών, γεγονός που βλάπτει
την φερεγγυότητά τους και αξιοπιστία στα μάτια των ξένων επενδυτών
(Δικτυακός τόπος ICAP).

Οικονομικοί παράγοντες


Η ύφεση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έπληξε την οικονομία συνολικά. Ο
κλάδος της τσιμεντοβιομηχανίας οδηγήθηκε σε χαμηλότερο ύψος πωλήσεων
και εξαγωγών (διάγραμμα 2.5) μετά το 2010, ως αποτέλεσμα των
περιοριστικών πολιτικών που έκτοτε εφαρμόζονται και των προβλημάτων
της αγοράς.



Η πρόσβαση σε τραπεζική δανειοληψία περιορίστηκε σημαντικά, λόγω της
έλλειψης ρευστότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία (Ewing &
Landon, 29/06/2015).



Η φορολογία σήμερα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πρόοδο και
εξέλιξη των εταιριών, καθώς το ύψος των φόρων ανέρχεται σε πολύ υψηλά
επίπεδα για τις επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αποφασίζουν να
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μεταφέρουν είτε την έδρα ή τις εγκαταστάσεις τους εκτός χώρας για να
εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους (Δικτυακός τόπος Price Waterhouse
Coopers).
Κοινωνικοί παράγοντες


Στην εγχώρια αγορά, οι Έλληνες καταναλωτές φέρουν πλέον χαμηλότερα
εισοδήματα από ότι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της
ζήτησης των προϊόντων του κλάδου (Πέππας, 20/08/2015).



Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση προϊόντων φθηνότερων από
χώρες του εξωτερικού (Εφημερίδα Καθημερινή, 05/08/2013).

Τεχνολογικοί παράγοντες


Η τεχνολογία αποτελεί κινητήριο μοχλό για την βιωσιμότητα και επιτυχία
των τσιμεντοβιομηχανιών. Η πρόσβαση, απόκτηση και χρήση υψηλής
τεχνολογίας εξοπλισμού και α’ υλών οδηγεί με βεβαιότητα σε
ανταγωνιστικά, ποιοτικά προϊόντα (Ετήσια Έκθεση χρήσης 2016 ΤΙΤΑΝ).



Σήμερα, η ανάπτυξη καινοτομιών είναι βασικό μέλημα των εταιριών του
κλάδου, προκειμένου να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τα
έξοδα συνεπώς σε Έρευνα και Ανάπτυξη είναι παραδοσιακά αυξημένα, αν
και η εμφάνιση της ύφεσης οδήγησε σε σημαντική τους μείωση. Παρόλα
αυτά, ο ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στον τομέα αυτό, καθώς
διαχρονικά η ανάπτυξη εκ μέρους του ορισμένων καινοτομιών σε τεχνική
βάση (όπως αυτή στον τομέα της ιπτάμενης τέφρας) του εξασφαλίζει
αναγνωρισιμότητα, φήμη, αξιοπιστία και επιτυχία (Ετήσια Έκθεση χρήσης
2016 ΤΙΤΑΝ).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες


Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί μέλημα όλων
των εταιριών του κλάδου, καθώς τα απόβλητά τους δύναται να βλάψουν
σημαντικά την πανίδα και χλωρίδα της κοντινής περιοχής (Δικτυακός τόπος
Ομίλου ΤΙΤΑΝ).
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Το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο σε ζητήματα εταιρικής υπευθυνότητας είναι
πλέον αυστηρό (σε σχέση με το παρελθόν) και πρακτικά ωθεί τις επιχειρήσεις
της βαριάς βιομηχανίας να λαμβάνουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
από τις εκροές της παραγωγής τους (Ahrens & Καλτιριμτζής, 13/11/2012).



Ο Όμιλος έχει μια αναγνωρισμένη και πολλάκις επιβραβευμένη πολιτική
περιβαλλοντικής προστασίας και ΕΚΕ, καθώς φροντίζει όχι απλώς να
διορθώνει τυχόν αρνητικές συνέπειες, αλλά να προωθεί ενισχυτικές δράσεις
για διάφορα ζητήματα που αφορούν την αειφόρο κοινωνική ευημερία
(Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ).

Νομικοί παράγοντες


Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απαιτητικό σε
ζητήματα συμμόρφωσης περί ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς και
υγιούς ανταγωνισμού.

3.2 Ανάλυση SWOT

Η εν λόγω ανάλυση αφορά σε μια μελέτη των βασικών και καθοριστικών για την
εικόνα της εταιρίας παραγόντων που διέπουν τις κεντρικές πλευρές του εσωτερικού
αλλά και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η SWOT στην ουσία διαχωρίζει τα δύο είδη
περιβάλλοντος και τα μελετά αναφορικά με τα τυχόν πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα που αυτά κρύβουν για την επιχείρηση. Έτσι, στο εσωτερικό περιβάλλον
αναγνωρίζει την ύπαρξη των δυνατών (Strengths) και των αδύνατων σημείων
(Weaknesses) που φέρει ο οργανισμός, ενώ στο εξωτερικό αναγνωρίζει τις ευκαιρίες
(Opportunities) και τυχόν απειλές (Threats) που αυτό ενέχει. Η εφαρμογή της μεθόδου
αυτής καθιστά τον αναλυτή ενήμερο σε ζητήματα παράγοντες που κατά την τρέχουσα
περίοδο χαρακτηρίζουν την όλη δράση της εταιρίας, και έτσι του παρέχουν μια πλήρη
εικόνα αυτής (Παπαδάκης, 2007).
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Αναφορικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, η ανάλυση SWOT εφαρμόζεται παρακάτω 1:
Πίνακας 3.2: Ανάλυση SWOT για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Ανάλυση SWOT Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Δυνάμεις


Ηγέτης στην ελληνική αγορά.



Δραστηριοποίηση στον κλάδο περισσότερο από 100 έτη, γεγονός που
υποδηλώνει πείρα και γνώση του κλάδου και των αναγκών του.



Ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό και κατοχή μεγάλων μεριδίων αγοράς στις
ξένες αγορές που ο ΤΙΤΑΝ είναι παρών.



Διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας.



Ισχυρή και αναγνωρισμένη ΕΚΕ.

Αδυναμίες


Μειωμένες πωλήσεις τα πρόσφατα έτη λόγω εμφάνισης της ύφεσης.



Η τελευταία καθιστά δύσκολη την λήψη τραπεζικού δανεισμού και έτσι
πρόσβασης σε ρευστότητα.



Ισχυρός ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά από τις άλλες δύο εταιρίες,
καθώς ο κλάδος είναι ολιγοπωλιακός.



Η εταιρία συνεχίζει να έχει υψηλό επίπεδο υποχρεώσεων διαχρονικά, όπως
θα αναλυθεί εκτενώς στο επόμενο κεφάλαιο.

Ευκαιρίες


Οι περισσότερες χώρες του εξωτερικού έχουν ήδη εξέλθει από την ύφεση και
έτσι αναμένεται μια αύξηση των επενδύσεων και ανάκαμψη της ζήτησης για
τα προϊόντα του κλάδου τσιμεντοβιομηχανιών.



Εγχώρια, ακόμη και αν η χώρα ακόμη εφαρμόζει περιοριστικές πολικές,
υπάρχουν αναγγελίες για νέα δημόσια έργα (Ρουσάνογλου, 27/05/2017).



Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αύξηση των πωλήσεων στην Λατινική
Αμερική όπου ο Όμιλος μόλις εισήλθε, όσο και στην αγορά των ΗΠΑ που
συνεχώς έχει μεγάλες ανάγκες σε ανοικοδόμηση.

1

Οι πληροφορίες αντλούνται από την ως τώρα προηγηθείσα ανάλυση.
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Απειλές


Η αγορά στην Ελλάδα ήταν «μουδιασμένη» για αρκετά χρόνια λόγω
χαμηλών εισοδημάτων.



Ξένες χώρες τείνουν να αποτελούν απειλητικούς ανταγωνιστές, καθώς
προσφέρουν τσιμέντο και συναφή προϊόντα σε χαμηλή τιμή.



Σε ορισμένες χώρες, όπως στην Αίγυπτο, οι κυβερνήσεις θέτουν αυστηρά
πλαίσια λειτουργίας για ξένες πολυεθνικές.



Η αύξηση των τιμών σε καύσιμα και πετρέλαιο αποτελεί μια μόνιμη απειλή
για την διατήρηση (στο μέτρο του εφικτού) των δαπανών λειτουργίας και
παραγωγής σε χαμηλό επίπεδο.

3.3 Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter
Ένα ακόμη εργαλείο που συμβάλει δυναμικά στην κατανόηση των συνθηκών του
κλάδου στον οποίο μια εταιρία δραστηριοποιείται είναι αυτό του Michael Porter. Ο
τελευταίος υποστηρίζει ότι κάθε οργανισμός επηρεάζεται από πολλές ομάδες
ενδιαφερόμενων μερών, ξεκινώντας από τους ίδιους τους εργαζομένους και
καταλήγοντας ευρύτερα στην κοινωνία ως σύνολο. Κάποιες όμως από αυτές δύνανται
να επηρεάζουν σε υψηλότερο βαθμό την δράση του οργανισμού, με αποτέλεσμα να
φέρουν ιδιαίτερη βαρύτητα σαν παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών του κλάδου
και συνεπώς του ίδιου του οργανισμού (Grundy, 2006). Υπό το πρίσμα αυτό, ο Porter
αναγνωρίζει πέντε από τις ομάδες αυτές ως τις πιο κρίσιμες, δηλαδή αυτές που έχουν
μεγαλύτερη δύναμη (ή υπό την ίδια έννοια, απειλή) στην όλη λειτουργία μιας
επιχείρησης, τους Καταναλωτές, τους Προμηθευτές, τα Υποκατάστατα Προϊόντα, τους
Νέο-εισερχόμενους στον κλάδο ανταγωνιστές και τον Υφιστάμενο Ανταγωνισμό
(Porter, 2008):
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Γράφημα 3.1: Το Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Michael Porter

Πηγή: Porter, 2008

Αναφορικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter εφαρμόζεται
παρακάτω:
Πίνακας 3.3: Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Μοντέλο των 5 Δυνάμεων του Porter - Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Δύναμη των Καταναλωτών
Τα προϊόντα τσιμέντου αγοράζονται από οικοδομικές εταιρίες για διοχέτευση σε
μικρά οικοδομικά έργα (όπως η οικοδόμηση οικίας), μεσαίου μεγέθους (όπως
επενδύσεις εταιριών για απόκτηση εργοστασίων, αποθηκών, κτλ) και μεγάλου
μεγέθους έργα (όπως δημόσια έργα). Όπως είναι λογικό, η διαπραγματευτική δύναμη
αυτών μπορεί να γίνει σημαντική, καθώς ανάλογα με την αγοραζόμενη ποσότητα ή
αλλιώς το μέγεθος της παραγγελίας, οι καταναλωτές μπορούν να πετύχουν
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χαμηλότερη τιμή προς όφελός τους. Επιπρόσθετα, καθώς αυτός που λαμβάνει την
αγοραστική απόφαση παραμένει πάντα ο τελικός καταναλωτής, αν αυτός
αποφασίσει να συνεργαστεί με κάποιον ανταγωνιστή, εγχώριο ή όχι, το αποτέλεσμα
θα είναι η απώλεια ενός πελάτη για τον Όμιλο. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι η
ομάδα των Καταναλωτών φέρει υψηλή δύναμη.
Δύναμη των Προμηθευτών
Γενικότερα, η προμήθεια υλικών για την παραγωγή σκυροδέματος (το οποίο είναι το
πιο διαδεδομένο προϊόν τσιμέντου) γίνεται από την απόκτηση τσιμέντου και
αδρανών υλικών. Βάσει αυτού, μια οποιαδήποτε εταιρία παραγωγής σκυροδέματος
θα πρέπει να συνεργαστεί με προμηθευτές των προηγούμενων υλικών και συνεπώς
να εξαρτάται από την δική τους πολιτική και την καλή συνεργασία. Συγκεκριμένα
όμως ο ΤΙΤΑΝ αποτελεί Όμιλο ο οποίος κάνει καθετοποιημένη στρατηγική, δηλαδή
διαθέτει δικές του μονάδες παραγωγής τσιμέντου και αδρανών υλικών, με
αποτέλεσμα να μην φέρει βαθμό εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές. Παρόλα
αυτά, θεωρώντας ότι ως Όμιλος συνεργάζεται με άλλες εταιρίες για την προμήθεια
υλικών που δεν επηρεάζουν άμεσα τα τελικά προϊόντα του (για παράδειγμα, χαρτική
ύλη), τότε μπορεί να ειπωθεί ότι η ομαλή διεξαγωγή της καθημερινής
δραστηριότητας ενδέχεται να φέρει κάποιου, χαμηλού όμως, βαθμού εξάρτησης από
τους προμηθευτές αυτούς. Γενικότερα, καθώς όμως αυτό όπως προαναφέρθηκε δεν
φέρει άμεση σχέση με τα τελικά προϊόντα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ομάδα των
Προμηθευτών φέρει πολύ χαμηλή δύναμη.
Δύναμη των Υποκατάστατων Προϊόντων
Τα τελικά προϊόντα των τσιμεντοβιομηχανιών χρησιμοποιούνται κατά βάση ως το
κύριο συστατικό των οικοδομήσεων. Ελάχιστα άλλα προϊόντα φέρουν τέτοια
αναγνώριση, όπως οι σιδηροκατασκευές, που και πάλι έχουν ειδικές και ιδιαίτερες
χρήσεις σε οικοδομήματα συγκεκριμένου τύπου βιομηχανιών. Καθώς η πλειοψηφία
των καταναλωτών ζητά τα προϊόντα του τσιμέντου, μπορεί να ειπωθεί ότι η δύναμη
των Υποκατάστατων Προϊόντων είναι πολύ χαμηλή.
Δύναμη των Νέο-εισερχόμενων Ανταγωνιστών
Ο κλάδος των τσιμεντοβιομηχανιών της χώρας φέρει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά,
καθώς λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρίες κυριαρχούν στην αγορά. Ακόμη και αν
ενδέχεται να εμφανίζονται κατά καιρούς και μικρότερες επιχειρήσεις, εντούτοις
αυτές δεν αποτελούν απειλή για τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Δεδομένου
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αυτού, η είσοδος στον κλάδο προϋποθέτει την επένδυση σε αγορά τεχνικού
εξοπλισμού που φυσικά απαιτεί υψηλά κεφάλαια, όπως επίσης την κατοχή άριστης
τεχνογνωσίας, ενώ η απόκτηση φήμης ισάξιας με τους κυρίαρχους στην αγορά
απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, ακόμη και αν θεωρητικά η πρόσβαση στον
κλάδο δεν είναι δύσκολη, παρόλα αυτά υπάρχουν σημαντικά εμπόδια έναρξης νέας
εταιρίας. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ομάδα των Νέο-εισερχόμενων
Ανταγωνιστών φέρει πολύ χαμηλή δύναμη.
Δύναμη των Υφιστάμενων Ανταγωνιστών
Όπως έχει ήδη αναλυθεί, ο κλάδος είναι αρκετά ολιγοπωλιακός, καθώς κατά βάση
τρεις επιχειρήσεις κυριαρχούν στην αγορά. Αυτές οι εταιρίες συγκεντρώνουν
περίπου το 100% της εγχώριας αγοράς, ενώ για να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν
τα μερίδιά τους πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικές, εμφανίζοντας
καινοτομίες και υψηλότερη ποιότητα εκ των υπολοίπων. Τα μεγάλα έξοδα σε
Έρευνα και Ανάπτυξη και η εστίαση στην καινοτομία καθιστούν εξαιρετικά έντονο
τον ανταγωνισμό. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ομάδα των Υφιστάμενων
Ανταγωνιστών φέρει πολύ υψηλή δύναμη.

3.4 Στρατηγική διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η
κίνηση αυτή που μπορεί να βάλει μια εταιρία στον χάρτη, δηλαδή να την καθιερώσει
ως μια σημαντική επιχειρηματική οντότητα και έναν αξιόλογο ανταγωνιστή (Barney,
1991/ Oliver, 1997). Όπως είναι εύλογο, η ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος είναι απλώς η αρχή, καθώς η διασύνδεσή του αποκλειστικά με την
εταιρία που το ανέπτυξε και κατόπιν η ενσωμάτωσή του στην εταιρική κουλτούρα και
επωνυμία είναι ζήτημα διατήρησής του διαχρονικά (Reed & DeFillippi,1990/ Porter,
2008).
Σήμερα, ο ακαδημαϊκός κόσμος αναγνωρίζει μια θεωρία του Porter, αυτή της μήτρας
των στρατηγικών (Generic Strategies), ως την βασικότερη για να αναγνωριστεί και εν
συνεχεία να διατηρηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Dess & Davis, 1984/ Porter,
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2008). Η θεωρία των γενικών στρατηγικών του Porter υποδεικνύει ότι μια εταιρεία
μπορεί να αναπτύξει, διατηρήσει ακόμα και να βελτιώσει ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, συνδυάζοντας δύο διαστάσεις, το φάσμα της αγοράς και την φύση του
πλεονεκτήματος. Ο Porter σχεδίασε έτσι μια μήτρα- πίνακα που συνδυάζει τις δύο
διαστάσεις και δημιουργεί έτσι τέσσερις στρατηγικές, μία για κάθε συνδυασμό (Akan
et al., 2006):
Πίνακας 3.4: Η μήτρα των γενικών στρατηγικών του M. Porter
Φύση πλεονεκτήματος

Φάσμα αγοράς

Γενικές Στρατηγικές του Porter

Χαμηλό κόστος

Διαφοροποιημένο
προϊόν

Ευρύ

Στρατηγική ηγεσίας
κόστους

Στρατηγική
διαφοροποίησης

Στενό

Στρατηγικής εστίασης
και κόστους

Στρατηγική εστίασης
και διαφοροποίησης

Πηγή: Akan et al., 2006
Η κάθε μία εκ των παραπάνω στρατηγικών έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα
οποία όντως μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για μια εταιρία που φέρει τις
αντίστοιχες διαστάσεις (αγορά- πλεονέκτημα).
Αναφορικά με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, η ως τώρα μελέτη καταδεικνύει ότι ο τελευταίος
ανήκει ταυτόχρονα σε δύο στρατηγικές, κάτι που παραδοσιακά δεν υποστηρίζει η
παραπάνω θεωρία του Porter. Από την μία πλευρά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε ένα
ευρύ φάσμα αγοράς, όντας πολυεθνική επιχείρηση στον κλάδο τσιμεντοβιομηχανίας.
Δεδομένου του υψηλού ανταγωνισμού που δέχεται τόσο εγχώρια όσο και στο
εξωτερικό, ο ΤΙΤΑΝ έχει προβεί σε καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του αφενός
για καλύτερη κατανόηση των συνθηκών των διάφορων σταδίων της αλυσίδας
παραγωγής, αφετέρου για εξάλειψη μεσαζόντων και έτσι επίτευξη χαμηλότερου
κόστους παραγωγής (το οποίο μεταφέρεται και στον πελάτη) (Ετήσια Έκθεση χρήσης
2016 ΤΙΤΑΝ). Δεδομένων έτσι των πληροφοριών αυτών, ο ΤΙΤΑΝ χαρακτηρίζεται
από ευρύ φάσμα αγοράς και χαμηλό κόστος ως φύση του πλεονεκτήματος, άρα για την

31

διατήρηση του ανταγωνιστικού του πλεονεκτήματος πρέπει να ακολουθεί την
στρατηγική ηγεσίας κόστους.
Παράλληλα όμως, ο Όμιλος αναφέρει ότι θέτει ως μία από τις αξίες του την εστίαση
στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, προσπαθώντας να αναπτύσσει καινοτομίες ειδικές
για συγκεκριμένα τμήματα του πελατολογίου ώστε να ικανοποιούν ιδιαίτερες ανάγκες
(Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ). Υπό το πρίσμα αυτό, ο ΤΙΤΑΝ επίσης
χαρακτηρίζεται από την στρατηγική εστίασης- διαφοροποίησης, όταν στοχεύει σε
στενό φάσμα αγοράς και θέτει ως φύση του πλεονεκτήματος την διαφοροποίηση. Αν
ληφθεί υπόψη ότι διαχρονικά ο Όμιλος έχει προβεί σε καινοτομίες που άλλαξαν ριζικά
τις συνθήκες στον παγκόσμιο κλάδο, όπως η ιπτάμενη τέφρα, τότε μπορεί να ειπωθεί
ότι όντως ο τελευταίος ακολουθεί και τις δύο στρατηγικές κατά Porter για ανάπτυξη
και διατήρηση των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων.
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Ενότητα 4: Χρηματοοικονομική ανάλυση Ομίλου ΤΙΤΑΝ
4.1 Σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Ο σχηματισμός της αντικειμενικής εικόνας μιας επιχείρησης θεωρείται ανέκαθεν μια
πολύπλοκη διαδικασία, η οποία διέπεται από μεγάλο κίνδυνο να αποκλίνει από την
πραγματικότητα. Η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών του επιπέδου αυτού που
να αποδίδει σωστά και με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης είναι
διαδικασία χρονοβόρα, ενώ συνήθως η πρόσβαση σε στοιχεία αυτού του είδους είναι
δυνατή μόνο εκ των έσω (Helfert & Helfert, 2001). Τα τελευταία χρόνια όμως υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον διεθνώς για την ορθή διατύπωση με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
της όλης πορείας μιας επιχείρησης για διάφορους λόγους, οι περισσότεροι εκ των
οποίων σχετίζονται με τα συμφέροντα που οι διάφορες κατηγορίες μερών έχουν για
αυτήν (Νιάρχος, 2004).
Δεδομένης της έντονης επιχειρηματικότητας που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες
δεκαετίες, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους και να εισέλθουν σε αγορές του εξωτερικού. Η εύρεση
ρευστότητας θεωρείται απαραίτητη για την λήψη μιας τέτοιας απόφασης, ως εκ τούτου
η προσέλκυση επενδυτών είναι μια ενέργεια που απασχολεί τις περισσότερες εταιρίες.
Κάθε επενδυτής με τη σειρά του επιθυμεί την αποδοτική τοποθέτηση των κεφαλαίων
του σε επιχειρήσεις που φέρουν πορεία ικανοποιητική και επιδεικνύουν μια άρτια
εικόνα σε οικονομικά ζητήματα. Για να μπορέσει συνεπώς ο επενδυτής να επιλέξει την
εταιρία στην οποία θα επενδύσει, πρωτίστως οφείλει να προβεί σε κάποιο είδος
ανάλυσης τόσο των ποιοτικών της στοιχείων (εικόνα κλάδου, πορεία εταιρίας, μελέτη
στρατηγικής, κ.α.) αλλά και των ποσοτικών (Helfert & Helfert, 2001/ Ξανθάκης &
Αλεξάκης, 2007).
Πέραν της επενδυτικής δράσης, πολλές άλλες ομάδες ενδιαφερόμενων επιδιώκουν να
έχουν σχετική πληροφόρηση. Ξεκινώντας από τους εργαζομένους που έχουν συμφέρον
να εργάζονται σε μια καλή επιχείρηση, προχωρώντας στους προμηθευτές οι οποίοι
συνάπτουν επαγγελματικές συμφωνίες με την εταιρία και καταλήγοντας στους πελάτες
οι οποίοι αγοράζουν τα τελικά προϊόντα αυτής, κάθε ομάδα επιθυμεί να γνωρίζει για
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την καλή ή όχι πορεία της εταιρίας σε οικονομικά μεγέθη (Ξανθάκης & Αλεξάκης,
2007).
Καθώς η ανάλυση των οικονομικών μεγεθών σταδιακά απέσπασε μεγάλο ενδιαφέρον
για το ευρύ κοινό, διάφορες μέθοδοι εκτέλεσης αυτής αναπτύχθηκαν, εκ των οποίων
ορισμένες είναι εξαιρετικά διαδεδομένες και εύχρηστες. Έτσι η ανάλυση κοινού
μεγέθους, η κάθετη και η εκτίμηση των αριθμοδεικτών αποτελούν μεθόδους που κατά
βάση χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Έτσι, στην παρούσα εργασία οι
προαναφερθείσες μέθοδοι εφαρμόζονται στην περίπτωση του ΤΙΤΑΝ για δύο λόγους.
Πρώτον, για την αξιολόγηση της πορείας του Ομίλου κατά την διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας 2012-2016 στα χρηματοοικονομικά μεγέθη και την δημιουργία μιας
ασφαλούς εικόνας για την οικονομική του κατάσταση. Δεύτερον, για την χρήση
κάποιων βασικών μεγεθών για την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης του Ομίλου,
όπως αυτή θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο.

4.2 Χρηματοοικονομικά μεγέθη Ομίλου ΤΙΤΑΝ
Όπως κάθε ελληνική εταιρία, έτσι και ο ΤΙΤΑΝ εκδίδει κάθε έτος (όπως επίσης και σε
περιόδους μικρότερες αυτού) τις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις, οι οποίες
απαρτίζονται από (Δικτυακός τόπος Ομίλου ΤΙΤΑΝ):
•

Τον Ισολογισμό,

•

Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,

•

Την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος,

•

Την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, και

•

Την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

Από τις παραπάνω καταστάσεις θεωρήθηκε ικανοποιητική η χρήση των πρώτων δύο
εξ αυτών, καθώς τα στοιχεία που περιλαμβάνουν είναι αρκετά και επαρκή για την
άντληση των πληροφοριών που η ανάλυση αυτή αποσκοπεί να εξάγει. Μάλιστα, καθώς
τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται με ακρίβεια και σε μεγάλη έκταση, θεωρήθηκε
προτιμότερη η συγκέντρωση αυτών υπό το πλαίσιο της ευρύτερης κατηγορίας μεγεθών
στην οποία ανήκουν για να είναι ευκολότερη η εκπόνηση της ανάλυσης. Βάσει όλων
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αυτών, παρακάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία αυτά όπως θα χρησιμοποιηθούν στις
επόμενες ενότητες αλλά και την μέθοδο αποτίμησης του επόμενου κεφαλαίου:
Πίνακας 4.1: Στοιχεία Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τον ΤΙΤΑΝ,
2012-2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

2012

2013

2014

2015

2016

2.314.762

2.083.837
221.376
112.340

2.235.017
275.774
95.288

2.370.963
286.793
101.956

2.165.034
248.924
123.466

284.272
717.280
3.032.042

62.045
184.257
580.018
2.663.855

62.224
142.946
576.232
2.811.249

67.302
121.733
577.784
2.948.747

72.643
179.710
624.743
2.789.777

1.659.941
975.654
396.447
1.372.101

1.538.810
828.563
296.482
1.125.045

1.627.595
898.420
285.234
1.183.654

1.705.285
940.547
302.915
1.243.462

1.552.816
829.973
406.988
1.236.961

3.032.042

2.663.855

2.811.249

2.948.747

2.789.777

1.130.660
831.696

1.127.936
846.329

1.158.414
863.906

1.397.818
1.039.425

1.509.153
1.072.139

298.964

281.607

294.508

358.393

437.014

195.838

186.359

181.591

216.422

278.599

130.730

114.826

105.035

130.695

127.107

65.108
-1.302
17.526
-18.828

71.533
-9.360
19.636
-28.996

76.556
46.821
11.104
35.717

85.727
42.144
6.848
35.296

151.492
63.525
-63.805
127.330

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

233.765
127.488
71.755

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών
(Μείον)Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και
απομειώσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων,
αποσβέσεων και απομειώσεων
(Μείον)Αποσβέσεις και απομειώσεις
ενσώματων/ασώματων
ακινητοποιήσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
(Μείον) Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
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4.3 Ανάλυση τάσης
Η βιβλιογραφία ισχυρίζεται ότι κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων πρέπει να αξιολογεί
κάποια βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη σε διαχρονική βάση. Συγκεκριμένα,
προτείνεται η επιλογή ενός έτους που θα λάβει το ρόλο της βάσης (ιστορικά) για μια
περίοδο ετών και κάθε άλλο έτος θα εκτιμάται βάσει των στοιχείων αυτής. Ειδικότερα,
για κάθε μέγεθος των παραπάνω καταστάσεων, ορίζεται το πρώτο έτος ως η βάση για
την εκτίμηση της αξίας του μεγέθους τα επόμενα έτη (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης,
2000). Έτσι:
𝛭𝛭έ𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑖𝑖

=�

𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇έ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜏𝜏𝜏𝜏 έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑖𝑖
�𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇έ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜏𝜏𝜏𝜏 έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 − 𝛽𝛽ά𝜎𝜎𝜎𝜎� ∗ 100

Με τον τρόπο αυτό, ο ερευνητής μπορεί να διακρίνει τη τάση του μεγέθους, ή
ισοδύναμα πώς κάθε μέγεθος εξελίσσεται ως ποσοστό της αξίας του μεγέθους την
πρώτη χρονιά της περιόδου που διερευνά, επομένως να αξιολογήσει την καλή ή όχι
πορεία αυτού. Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας της ανάλυσης τάσης των στοιχείων του
ΤΙΤΑΝ με έτος- βάσης το 2012:
Πίνακας 4.2: Οριζόντια ανάλυση για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ

2012

2013

2014

2015

2016

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

90,02%
94,70%
88,12%

96,55%
117,97%
74,74%

102,43%
122,68%
79,97%

93,53%
106,48%
96,85%

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

86,47%
64,82%
80,86%
87,86%

86,72%
50,28%
80,34%
92,72%

93,79%
42,82%
80,55%
97,25%

101,24%
63,22%
87,10%
92,01%

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

92,70%
84,92%
74,78%
81,99%

98,05%
92,08%
71,95%
86,27%

102,73%
96,40%
76,41%
90,62%

93,55%
85,07%
102,66%
90,15%

100,00%

87,86%

92,72%

97,25%

92,01%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών
(Μείον)Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και
απομειώσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων,
αποσβέσεων και απομειώσεων
(Μείον)Αποσβέσεις και απομειώσεις
ενσώματων/ασώματων
ακινητοποιήσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

100,00% 99,76%
100,00% 101,76%

Κέρδη προ φόρων
(Μείον) Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

100,00% 718,89%
100,00% 112,04%
100,00% 154,00%

102,45%
103,87%

123,63%
124,98%

133,48%
128,91%

100,00%

94,19%

98,51%

119,88%

146,18%

100,00%

95,16%

92,73%

110,51%

142,26%

100,00%

87,83%

80,34%

99,97%

97,23%

117,58%
131,67%
3596,08% -3236,87%
63,36%
39,07%
-189,70% -187,47%

232,68%

100,00% 109,87%

Η εικόνα πολλών μεγεθών που περιλαμβάνει ο πίνακας παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και θεωρείται άξιο προσοχής και επιπρόσθετης συζήτησης:

Οριζόντια ανάλυση- Ενεργητικό
Πάγιο Ενεργητικό
140,00%
Αποθέματα

120,00%
100,00%

Απαιτήσεις από πελάτες

80,00%
60,00%

Λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

40,00%
20,00%
0,00%
2012 2013

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
2014 2015
2016

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Γράφημα 4.1: Οριζόντια ανάλυση Ενεργητικού για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Η εικόνα του Ενεργητικού παρουσιάζει διαχρονικά αυξομειώσεις, με το γενικό σύνολο
να μειώνεται ως το τέλος της περιόδου αυτής. Η μείωση οφείλεται τόσο στην κατά
βάση συρρίκνωση του Παγίου όσο και του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού. Στα
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-4879,03%
-364,06%
-676,28%

στοιχεία του τελευταίου, οι Απαιτήσεις παρουσιάζουν μείωση ως το 2015 και αύξηση
έκτοτε, τάση που ακολουθεί την πορεία των Πωλήσεων (όπως φαίνεται στο Γράφημα
4.3 που ακολουθεί παρακάτω). Τα Αποθέματα αυξάνονται την περίοδο 2013-2015 και
μειώνονται το 2016, ενώ τα Ταμειακά Διαθέσιμα μειώνονται ως το 2015 και πάλι
αυξάνονται το 2016.

Οριζόντια ανάλυση- Παθητικό
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

120,00%
100,00%

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

80,00%
60,00%

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

40,00%
20,00%

Σύνολο Υποχρεώσεων

0,00%
2012 2013
2014 2015
2016

Γράφημα 4.2: Οριζόντια ανάλυση Παθητικού για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Στο προηγούμενο γράφημα φαίνεται ότι διαχρονικά το σύνολο Παθητικού εμφανίζει
διαχρονικά μικρή μείωση, γεγονός που οφείλεται στις διακυμάνσεις που φέρει το
μέγεθος των Ιδίων Κεφαλαίων και αυτό των Υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, τα Ίδια
Κεφάλαια εμφανίζουν αυξομειώσεις διαχρονικά, με το 2016 να είναι χαμηλότερα των
υπολοίπων ετών (με εξαίρεση το 2013), ενώ οι Υποχρεώσεις μειώνονται το 2013 και
έκτοτε αυξάνονται με μικρό ρυθμό. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή της ξένης
χρηματοδότησης, οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μειώθηκαν σημαντικά την περίοδο
2012-2015 και ανήλθαν το τελευταίο έτος, ενώ οι Μακροπρόθεσμες φέρουν
αυξομειώσεις την περίοδο αυτή με το 2016 να είναι μειωμένες σε σχέση με τα
προηγούμενα έτη.

38

Οριζόντια ανάλυση- Αποτελέσματα
Χρήσης
2000,00%
Κύκλος εργασιών

0,00%
-2000,00%

2012 2013 2014
2015 2016

-4000,00%

(Μείον)Κόστος πωλήσεων
Κέρδη προ φόρων
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

-6000,00%

Γράφημα 4.3: Οριζόντια ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης για τον ΤΙΤΑΝ,
2012-2016

Στα Αποτελέσματα Χρήσης, ο Κύκλος Εργασιών είναι αυξανόμενος διαχρονικά με
μόνη εξαίρεση το 2013. Ταυτόχρονα όμως, τα Κόστη Πωληθέντων επίσης αυξάνονται
διαχρονικά, αν και η αύξησή τους είναι μικρότερη από αυτή των Πωλήσεων. Η
κατάσταση αυτή οδηγεί σε επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για τον Όμιλο, καθώς ενώ
(προ φόρων) ο τελευταίος έφερε ζημίες τα έτη 2012 και 2013, έκτοτε περνά σε φάση
κερδοφορίας (το οποίο σαν μεταβολή φαίνεται με αρνητικό πρόσημο λόγω της
έκφρασης των αξιών ως προς την πρώτη χρονιά που έφερε ζημία). Ίδια πορεία φέρει
και το μέγεθος των Καθαρών Κερδών μετά φόρων, όπου η αξία αυτών περνά από
ζημίες το 2012 σε αυξημένη κερδοφορία το 2016.

4.4 Ανάλυση κοινού μεγέθους
Στα πλαίσια της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών μεγεθών, η διάρθρωση αυτών ανά
οικονομική κατάσταση και ανά έτος παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον. Η μέθοδος αυτή
προτείνει την εκτίμηση κάθε μεγέθους κάθε κατάστασης σε σχέση με την αξία ενός
συγκεκριμένου, βασικού μεγέθους που η τελευταία περιλαμβάνει. Στόχος είναι η
καλύτερη κατανόηση της δομής που χαρακτηρίζει την εταιρία κάθε έτος σε σχέση με
τα μεγέθη, τα οποία υπό το πρίσμα αυτό δείχνουν τις επιλογές και συμπεριφορά της
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διοίκησης. Έτσι, βάσει της μεθόδου αυτής, επιλέγεται σε κάθε κατάσταση ένα
ευρύτερο μέγεθος και η αξία αυτού χρησιμοποιείται ως η βάση για να εκτιμηθεί η αξία
των υπολοίπων, ή ισοδύναμα για να υπολογιστεί τι ποσοστό αυτού αποτελούν τα λοιπά
μεγέθη της κατάστασης (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Συνεπώς, για κάθε
κατάσταση το μέγεθος- βάση είναι:
•

Ενεργητικό: το σύνολο του Ενεργητικού,

•

Παθητικό: το σύνολο του Παθητικού,

•

Αποτελέσματα Χρήσης: ο Κύκλος Εργασιών.

Βάσει όλων αυτών, ανά έτος ισχύει:
𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇έ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑖𝑖
𝛭𝛭έ𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑖𝑖 = �
�𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇έ𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 − 𝛽𝛽ά𝜎𝜎𝜎𝜎� ∗ 100

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας της κάθετης ανάλυσης των στοιχείων του ΤΙΤΑΝ:
Πίνακας 4.3: Κάθετη ανάλυση για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016
ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2012

2013

2014

2015

2016

76,34% 78,23% 79,50%
7,71%
8,31%
9,81%
4,20%
4,22%
3,39%
2,37%
2,33%
2,21%
9,38%
6,92%
5,08%
23,66% 21,77% 20,50%
100,00% 100,00% 100,00%

80,41%
9,73%
3,46%
2,28%
4,13%
19,59%
100,00%

77,61%
8,92%
4,43%
2,60%
6,44%
22,39%
100,00%

57,90%
31,96%
10,15%
42,10%

57,83%
31,90%
10,27%
42,17%

55,66%
29,75%
14,59%
44,34%

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

100,00%

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%
73,56% 75,03% 74,58%

100,00%
74,36%

100,00%
71,04%

25,64%

28,96%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

54,75%
32,18%
13,08%
45,25%

57,77%
31,10%
11,13%
42,23%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κύκλος εργασιών
(Μείον)Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και
απομειώσεων

26,44%

24,97%

25,42%
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Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων
και απομειώσεων
(Μείον)Αποσβέσεις και απομειώσεις
ενσώματων/ασώματων ακινητοποιήσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
(Μείον) Φόρος εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

17,32%

16,52%

15,68%

15,48%

18,46%

11,56%

10,18%

9,07%

9,35%

8,42%

5,76%
-0,12%
1,55%
-1,67%

6,34%
-0,83%
1,74%
-2,57%

6,61%
4,04%
0,96%
3,08%

6,13%
3,01%
0,49%
2,53%

10,04%
4,21%
-4,23%
8,44%

Το ακόλουθο γράφημα απεικονίζει την δομή των στοιχείων του Ενεργητικού για τα έτη
2012-2016:

Κάθετη Ανάλυση- Ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
100,00%

Αποθέματα

80,00%

Λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία

60,00%
40,00%

2016

2015

2014

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
2013

0,00%

2012

20,00%

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

Πάγιο Ενεργητικό

Γράφημα 4.4: Κάθετη ανάλυση Ενεργητικού για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Όπως φαίνεται παραπάνω, το Πάγιο Ενεργητικό αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της
αξίας του Ενεργητικού διαχρονικά. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή αυτού αυξάνεται ως
το 2015 και μειώνεται το 2016, ενώ το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ακολουθεί την
αντίθετη πορεία. Όμοια συμπεριφορά ακολουθούν τα μεγέθη των Ταμειακών
διαθεσίμων και των Απαιτήσεων, ενώ τα Αποθέματα φέρουν αντίθετη πορεία
διαχρονικά. Το γεγονός αυτό ίσως εξηγείται από την ταυτόχρονη συμπεριφορά των
Πωλήσεων, οι οποίες μειώνονται ως το 2014 και αυξάνονται τα επόμενα δύο έτη, με
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αποτέλεσμα οι Απαιτήσεις και τα Ταμειακά Διαθέσιμα να κινούνται ομοίως, ενώ τα
Αποθέματα με αντίθετο τρόπο 2.

Κάθετη Ανάλυση- Παθητικό
60,00%

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

40,00%

Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

20,00%

Σύνολο Υποχρεώσεων

2016

2015

2014

2013

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
2012

0,00%

Γράφημα 4.5: Κάθετη ανάλυση Παθητικού για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Το παραπάνω γράφημα δείχνει ότι διαχρονικά τα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν το
μεγαλύτερο τμήμα των συνολικών κεφαλαίων του Ομίλου. Κατά τα περισσότερα έτη,
η συμμετοχή αυτών τείνει να αυξάνεται, ενώ παράλληλα αυτή των Ξένων Κεφαλαίων
μειώνεται. Το 2016 παρόλα αυτά, ο Όμιλος προέβη σε υψηλότερο δανεισμό με
αποτέλεσμα η συμμετοχή των Υποχρεώσεων να είναι μεγαλύτερη, ενώ αντίστοιχα
περιορίστηκε αυτή των Ιδίων Κεφαλαίων. Ειδικότερα αναφορικά με τα Ξένα
Κεφάλαια, οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από τις Βραχυχρόνιες
καθόλα τα έτη. αυτό υποδηλώνει ότι ο Όμιλος ίσως προβαίνει σε λήψη μακροχρόνιων
δανείων για την απόκτηση των Παγίων (που επίσης διαχρονικά αποτελούν το
μεγαλύτερο τμήμα του Ενεργητικού).

Τα Αποθέματα τείνουν να αυξάνονται όταν η εταιρία φέρει μειωμένη δραστηριότητα, συνεπώς οι
Πωλήσεις μειώνονται, και αντίθετα.

2
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Κάθετη Ανάλυση- Αποτελέσματα
Χρήσης
Κέρδη προ φόρων

80,00%

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

60,00%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων

40,00%

2016

2015

2014

-20,00%

2013

0,00%

2012

20,00%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων,
αποσβέσεων και απομειώσεων
Μικτά κέρδη προ αποσβέσεων και
απομειώσεων
Κόστος πωλήσεων

Γράφημα 4.6: Κάθετη ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης για τον ΤΙΤΑΝ, 20122016

Η ανάλυση της δομής των στοιχείων των Αποτελεσμάτων Χρήσης δείχνει ότι το
μεγαλύτερο τμήμα της αξίας των Πωλήσεων καταλαμβάνει διαχρονικά το Κόστος
πωληθέντων. Τα πρόσφατα χρόνια όμως αυτό μειώθηκε ως ποσοστό του Κύκλου
Εργασιών, γεγονός θετικό για την διατήρηση περισσότερης αξίας ως κέρδος. Όντως,
όλες οι κατηγορίες κέρδους ενώ ξεκινούν με πολύ χαμηλά ποσοστά επί των Πωλήσεων
(ακόμη και αρνητικά), εντούτοις σταδιακά αυξάνονται και μάλιστα το 2016 τα Καθαρά
Κέρδη (μετά φόρων) αποτελούν περίπου το 8,44% του Κύκλου εργασιών, αποτέλεσμα
πολύ θετικό δεδομένου ότι ως το 2013 ο Όμιλος έφερε ζημίες.

4.5 Μέθοδος των αριθμοδεικτών
4.5.1 Κατηγορίες και ερμηνεία

Η μέθοδος των αριθμοδεικτών αποτελεί ίσως την πιο διαδεδομένη τεχνική
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Διεθνώς η χρήση αυτών θεωρείται σχεδόν βέβαιη όταν
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κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να σχηματίσει εικόνα της οικονομικής πορείας
μιας εταιρίας. Ο λόγος είναι κυρίως ότι η μέθοδος μπορεί να παρέχει πολλές και
σημαντικές πληροφορίες για την δομή, συμπεριφορά, απόδοση και γενικά τη δράση
της εταιρίας, ενώ επιπρόσθετα καθώς οι εκτιμήσεις γίνονται σε συγκεκριμένα μεγέθη,
κάθε δείκτης μπορεί να συγκριθεί με την αξία που έφερε σε προηγούμενη χρονιά για
την ίδια εταιρία ή ακόμη και με κάποιον ανταγωνιστή (ή ακόμη καλύτερα, με τον μέσο
όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει) (Νιάρχος, 2004).
Οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε συγκεκριμένου τύπου κατηγορίες, ανάλογα με το
αντικείμενο που εξετάζουν. Έτσι, η βιβλιογραφία τους διαχωρίζει σε τέσσερις κύριες
κατηγορίες (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000/ Νιάρχος, 2004/ Ξανθάκης & Αλεξάκης,
2007):
•

Δείκτες ρευστότητας: εκτιμούν την ικανότητα της εταιρίας να διατηρεί
ρευστότητα επαρκή για να καλύψει υποχρεώσεις που λήγουν άμεσα.

•

Δείκτες δραστηριότητας: εκτιμούν την αποτελεσματική τέλεση των δράσεων
της εταιρίας.

•

Δείκτες αποδοτικότητας: αξιολογούν το βαθμό που η εταιρία χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά τα στοιχεία της με σκοπό την επίτευξη κερδοφορίας.

•

Δείκτες

κεφαλαιακής

διάρθρωσης:

αξιολογούν το

βαθμό άντλησης

χρηματοδότησης από ίδια ή ξένα κεφάλαια.
Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει πληθώρα αριθμοδεικτών για κάθε μία εκ των παραπάνω
κατηγοριών. Καθώς η παρούσα εργασία δεν αποσκοπεί στην εκπόνηση μιας πλήρους
χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, επιλέγονται παρακάτω
ορισμένοι διάσημοι και ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες για την ανάπτυξη μιας
αντικειμενικής εικόνας της πορείας των μεγεθών του ΤΙΤΑΝ διαχρονικά. Έτσι, οι
επιλεχθέντες δείκτες και ο μαθηματικός τύπος αυτών δίνονται παρακάτω:
Πίνακας 4.4: Επιλογή και παρουσίαση αριθμοδεικτών
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Γενικής Ρευστότητας
Άμεσης Ρευστότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητας Αποθεμάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κυκλοφ. Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
(Κυκλοφ. Ενεργητικό- Αποθέματα)/
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Κόστος πωληθέντων/ Αποθέματα
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Κυκλοφοριακή Ταχύτητας Απαιτήσεων
Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους
Μικτού Περιθωρίου Κέρδους
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων- ROE
Απόδοσης Ενεργητικού- ROA
Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια
Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

Πωλήσεις/ Απαιτήσεις
[Καθαρά κέρδη μετά φόρου/ Πωλήσεις]
* 100
[Μικτό Αποτέλεσμα/ Πωλήσεις] * 100
[Καθαρά κέρδη μετά φόρου/ Ίδια
Κεφάλαια] * 100
[Κέρδη προ τόκου και φόρου/ Σύνολο
Ενεργητικού] * 100
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Υποχρεώσεων

4.5.2 Εφαρμογή μεθόδου αριθμοδεικτών για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

Βάσει της παραπάνω θεωρητικής επισκόπησης για την μέθοδο των αριθμοδεικτών, οι
επιλεχθέντες δείκτες εκτιμούνται για τον ΤΙΤΑΝ την περίοδο 2012-2016
χρησιμοποιώντας τα μεγέθη που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 4.1:
Πίνακας 4.5: Εκτίμηση αριθμοδεικτών για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Γενικής Ρευστότητας
Άμεσης Ρευστότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητας Αποθεμάτων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητας Απαιτήσεων
Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους
Μικτού Περιθωρίου Κέρδους
Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων- ROE
Απόδοσης Ενεργητικού- ROA
Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια
Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια

2012

2013

2014

2015

2016

1,81
1,22
3,56
8,87
-1,67%
26,44%
-1,13%
2,15%
54,75%
1,21

1,96
1,21
3,82
10,04
-2,57%
24,97%
-1,88%
2,69%
57,77%
1,37

2,02
1,05
3,13
12,16
3,08%
25,42%
2,19%
2,72%
57,90%
1,38

1,91
0,96
3,62
13,71
2,53%
25,64%
2,07%
2,91%
57,83%
1,37

1,54
0,92
4,31
12,22
8,44%
28,96%
8,20%
5,43%
55,66%
1,26

Στην κατηγορία της Ρευστότητας, ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας είναι καλό να παίρνει
τιμές κοντά στο 2. Ο δείκτης εκτιμά το βαθμό που η εταιρία χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, είναι σε θέση να καλύψει άμεσες
υποχρεώσεις (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Έτσι, για τον ΤΙΤΑΝ παρατηρείται η
ακόλουθη διαχρονική πορεία των τιμών του δείκτη:
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Γράφημα 4.7: Δείκτης Γενικής Ρευστότητας για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος είναι σε θέση να καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις μέσω των στοιχείων του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, καθότι οι τιμές
του είναι αρκετά μεγαλύτερες της μονάδας διαχρονικά. Όμως, την ιδανική τιμή (2) ο
δείκτης την φέρει μόνο το 2014, ενώ πριν από αυτό οι τιμές αυξάνονται και μετά από
αυτό μειώνονται, το οποίο σημαίνει ότι τα πρόσφατα έτη, η μετρούμενη ικανότητα
περιορίστηκε για τον ΤΙΤΑΝ.
Ο δείκτης Άμεσης Ρευστότητας είναι καλό να παίρνει τιμές κοντά στο 1. Ο δείκτης
εκτιμά το βαθμό που η εταιρία χρησιμοποιώντας τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (δηλαδή εξαιρώντας τα Αποθέματα), είναι σε θέση
να καλύψει άμεσες υποχρεώσεις (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007). Έτσι, για τον ΤΙΤΑΝ
παρατηρείται η ακόλουθη διαχρονική πορεία των τιμών του δείκτη:
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Γράφημα 4.8: Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Ο δείκτης δείχνει ότι ως το 2014 ο Όμιλος ενώ ήταν σε πολύ θέση για να καλύψει τις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις μέσω του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού χωρίς τα
Αποθέματα, έκτοτε η ικανότητα αυτή περιορίστηκε σημαντικά. Ο ΤΙΤΑΝ τα πρόσφατα
έτη δεν διαθέτει επαρκές ύψος άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων για την κάλυψη
βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Λαμβάνοντας υπόψη και τον προηγούμενο δείκτη,
μπορεί να ειπωθεί ότι ο Όμιλος μπορεί να καλύψει τις τελευταίες βασιζόμενος αρκετά
στην αξία των Αποθεμάτων.
Στην κατηγορία της Δραστηριότητας, ο δείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Αποθεμάτων εκτιμά πόσες φορές κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς η εταιρία ανανεώνει
τα τελευταία (δηλαδή προβαίνει σε μετατροπή τους σε πωλήσεις) (Ευθύμογλου &
Λαζαρίδης, 2000). Έτσι, για τον ΤΙΤΑΝ η πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.9: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων για τον ΤΙΤΑΝ,
2012-2016

Ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος τείνει να ανανεώνει τα Αποθέματα αρκετές φορές σε
ετήσια βάση. Ο δείκτης έφερε μείωση το 2014, ενώ έκτοτε αυξάνει σημαντικά, το οποίο
σημαίνει ότι ο ΤΙΤΑΝ προέβη σε αυξημένες πωλήσεις την περίοδο 2014-2016. Όντως,
όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, οι Πωλήσεις αυξάνονται την περίοδο αυτή, τάση που
εξηγεί την πορεία του εν λόγω δείκτη.
Ο δείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων εκτιμά πόσες φορές κατά τη
διάρκεια μιας χρονιάς η εταιρία εισπράττει οφειλές από πελάτες, δηλαδή πόσες φορές
αυτοί εξοφλούν τις αγορές τους επί πιστώσει (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Για
τον ΤΙΤΑΝ η πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.10: Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων για τον
ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος τείνει να εισπράττει τις απαιτήσεις από τους πελάτες
αρκετές φορές σε ετήσια βάση. Ο δείκτης ακολουθεί αυξανόμενη πορεία ως το 2015,
δηλαδή ο ΤΙΤΑΝ ήταν σε θέση να εισπράττει αρκετά συχνά τις οφειλές των πελατών
του, γεγονός σαφώς θετικό για την ρευστότητά του. Το 2016 η τιμή του δείκτη πέφτει,
το οποίο σημαίνει ότι εισέπραξε οφειλές σε πιο αραιή βάση ή πιθανώς ότι προέβη σε
πιο χαλαρούς πιστωτικούς όρους για τους πελάτες.
Στην κατηγορία της Αποδοτικότητας, ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους εκτιμά
τι τμήμα της αξίας των ετησίων Πωλήσεων είναι το Καθαρό Κέρδος. Όπως είναι
λογικό, αν η εταιρία φέρει ζημίες, ο δείκτης φέρει αρνητικό νούμερο. Επίσης,
θεωρείται θετικό ο δείκτης να φέρει διαχρονικά καλύτερες τιμές το οποίο υποδηλώνει
μια αποτελεσματική εταιρική στρατηγική (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007). Για τον
ΤΙΤΑΝ η πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.11: Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους για τον ΤΙΤΑΝ, 20122016

Διαχρονικά ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος τείνει να βελτιώνει την δομή των
Αποτελεσμάτων Χρήσης του, δηλαδή κατορθώνει να διατηρεί ολοένα και μεγαλύτερο
τμήμα της αξίας του Κύκλου Εργασιών ως κέρδος. Η πορεία του δείκτη βελτιώνεται
έτσι σημαντικά, καθώς αυτός περνά από φάση ζημίας (2012, 2013) σε κερδοφορία
(2014-2016) και μάλιστα το 2016 καταφέρνει να διατηρεί πάνω από το 8% των
Πωλήσεων ως καθαρό κέρδος.
Ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους εκτιμά τι τμήμα της αξίας των ετησίων
Πωλήσεων παραμένει στην εταιρία μετά την εκτίμηση του Κόστους πωλήσεων. Όσο
μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη, τόσο πιο αποτελεσματική η πολιτική της εταιρίας για
να κρατά περισσότερο περιθώριο των εσόδων της εντός της ίδιας (Νιάρχος, 2004). Για
τον ΤΙΤΑΝ η πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.12: Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους για τον ΤΙΤΑΝ, 20122016

Διαχρονικά ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος κατορθώνει να παρακρατά μεγαλύτερο
τμήμα της αξίας των πωλήσεων και να δαπανά λιγότερο για τις παραγόμενες μονάδες
προϊόντων. Ο δείκτης μειώνεται μεταξύ 2012 και 2013, ενώ έκτοτε αυξάνεται
σημαντικά (φάση που είναι σύμφωνη με την αύξηση των Πωλήσεων αλλά και της
κερδοφορίας του Ομίλου).
Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων- ROE εκτιμά το βαθμό που η εταιρία
χρησιμοποιεί αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαια της με σκοπό να δημιουργήσει κέρδος. Αν
η εταιρία φέρει ζημίες, ο δείκτης φέρει αρνητικό νούμερο, ενώ αν αυτός φέρει
διαχρονικά καλύτερες τιμές, οι επενδυτές θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να
επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην εταιρία καθώς αυτή τείνει να χρησιμοποιεί τα
τελευταία με αποτελεσματικό τρόπο (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007). Για τον ΤΙΤΑΝ η
πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.13: Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων- ROE για τον ΤΙΤΑΝ,
2012-2016

Διαχρονικά ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος κατορθώνει να χρησιμοποιεί ολοένα και πιο
αποδοτικά τα Ίδια Κεφάλαιά του. Ο δείκτης μειώνεται μεταξύ 2012 και 2013- όταν
εμφανίστηκαν ζημίες, ενώ έκτοτε αυξάνεται σημαντικά, υποδηλώνοντας μια πολύ
ικανοποιητική χρήση των Ιδίων Κεφαλαίων, κυρίως το 2016 όπου η τιμή του δείκτη
είναι σημαντικά αυξημένη.
Ο δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού- ROΑ εκτιμά το βαθμό που η εταιρία
χρησιμοποιεί αποδοτικά τα στοιχεία του Ενεργητικού της ώστε να έχει λειτουργικό
κέρδος. Αν η εταιρία φέρει ζημίες, ο δείκτης φέρει αρνητικό νούμερο, ενώ αν αυτός
φέρει διαχρονικά καλύτερες τιμές, οι επενδυτές θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να
επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στην εταιρία καθώς αυτή τείνει να χρησιμοποιεί τα
περιουσιακά της στοιχεία με αποτελεσματικό τρόπο (Νιάρχος, 2004). Για τον ΤΙΤΑΝ
η πορεία των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.14: Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού- ROΑ για τον ΤΙΤΑΝ,
2012-2016

Διαχρονικά ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος κατορθώνει να χρησιμοποιεί ολοένα και πιο
αποδοτικά τα περιουσιακά στοιχεία του για να σχηματίσει κέρδος. Ο δείκτης αυξάνεται
καθ’ όλη την περίοδο υπό μελέτη, υποδηλώνοντας μια πολύ ικανοποιητική στρατηγική
χρήσης αυτών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων που φέρουν κέρδος. Όπως και στον
προηγούμενο δείκτη, η τάση αυτή είναι πολύ καλή κυρίως το 2016 όπου η τιμή του
δείκτη είναι σημαντικά αυξημένη.
Στην κατηγορία της Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, ο δείκτης Ίδια προς Συνολικά
Κεφάλαια εκτιμά τι τμήμα των συνολικών κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η εταιρία είναι
ίδια και όχι ξένα (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Μια υγιής εταιρία πρέπει να φέρει
μια αρκετά υψηλή τιμή στον δείκτη. Για τον ΤΙΤΑΝ η πορεία των τιμών του δείκτη
έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.15: Δείκτης Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια για τον ΤΙΤΑΝ, 20122016

Διαχρονικά ο δείκτης δείχνει ότι ο Όμιλος χρησιμοποιεί κυρίως ίδια κεφάλαια για την
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, καθώς καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο
άνω του ήμισυ των κεφαλαίων του κατέχουν τα ίδια κεφάλαια. Η συμμετοχή των
τελευταίων στα συνολικά αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 2012 και 2013, διατηρήθηκε σε
υψηλά επίπεδα ως το 2015, ενώ το 2016 το ποσοστό αυτό μειώθηκε, καθώς ο Όμιλος
προέβη σε λήψη ξένης χρηματοδότησης κατά το έτος αυτό. Παρόλα αυτά παραμένει
μόνιμα σε ποσοστό άνω του 54,5%.
Ο δείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια εκτιμά τη σχέση που οι δύο κατηγορίες
χρηματοδότησης έχουν μεταξύ τους (Ευθύμογλου & Λαζαρίδης, 2000). Μια υγιής
εταιρία θεωρητικά είναι καλό να φέρει τιμές άνω της μονάδας στο δείκτη αυτό, ώστε
η αξία των ιδίων να υπερτερεί αυτής των ξένων κεφαλαίων. Για τον ΤΙΤΑΝ η πορεία
των τιμών του δείκτη έχει ως εξής:
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Γράφημα 4.16: Δείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016

Όπως φάνηκε και στην ανάλυση του προηγούμενου δείκτη, διαχρονικά ο δείκτης
δείχνει ότι ο Όμιλος χρησιμοποιεί κυρίως ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων του, καθώς ο δείκτης φέρει τιμές άνω της μονάδας καθ’ όλη την
εξεταζόμενη περίοδο. Η υπεροχή των ιδίων σε σχέση με τα ξένα τείνει να μεγαλώνει
διαχρονικά, ενώ περιορίστηκε - σε μικρό όμως βαθμό- το 2016 λόγω της λήψης ξένου
δανεισμού το 2016.
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Ενότητα 5: Εφαρμογή της μεθόδου για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ
5.1 Θεωρητική επισκόπηση της μεθόδου αποτίμησης αξίας εταιρίας
με τις ελεύθερες προεξοφλημένες ταμειακές ροές
Η εκτίμηση της αξίας μιας εταιρίας είναι μια διαδικασία που κατά τη διάρκεια των
πρόσφατων δεκαετιών απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ολοένα μεγαλύτερη
ανάπτυξη σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων, η είσοδος κερδοφόρων επιχειρήσεων
σε νέες αγορές, η καινοτομία και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι βασικά χαρακτηριστικά
του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος διεθνώς. Σήμερα περισσότερο από
ποτέ υπάρχει το κίνητρο της κερδοσκοπίας, δηλαδή η προσπάθεια των επενδυτών να
αποκομίσουν κέρδος τοποθετώντας τα κεφάλαιά τους σε αποδοτικές πηγές. Η
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαια των εταιριών αποτελεί από πάντα μια διαδεδομένη
σχετική τακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο επενδυτής διερευνά να συγκεντρώσει
πληροφορίες για το προφίλ και την εικόνα της επιχείρησης ώστε εντέλει να καταλήξει
σε μια αξιολόγηση για το κέρδος- απόδοση που ο ίδιος θα έχει αν όντως επιλέξει να
επενδύσει σε αυτήν (Amram & Kulatilaka, 1999/ Fernández, 2007a).
Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τέτοιου τύπου πληροφορίες μπορεί να
δώσει η χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία συμβάλει να σχηματίσει ο επενδυτής
μια αρκετά ρεαλιστική εικόνα για την πορεία και οικονομική εξέλιξη μιας εταιρία.
Όμως, είναι γεγονός ότι ο επενδυτής διερευνά ταυτόχρονα πολλές επιλογές εταιριών,
με αποτέλεσμα να επιθυμεί εντέλει να εκτιμήσει ένα ορισμένο μέγεθος που θα
αποτυπώνει καλύτερα την αξία κάθε εταιρίας. Συγκεκριμένα, η ίδια η εκτίμηση της
συνολικής αξίας που έχει μια εταιρία είναι μέγεθος εξαιρετικά χρήσιμο για κάθε
επενδυτή, ενώ προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη πρόσθετοι παράγοντες, όπως το
μέγεθος της εταιρίας και ο αριθμός των μετοχών της, είναι σύνηθες να εκτιμάται η αξία
της εταιρίας ανά μετοχή (Fernández, 2007a/ Damodaran, 2012).
Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποτίμησης της αξίας
μιας εταιρίας. Συχνά αναφέρεται η εκτίμηση της λογιστικής αξίας αυτής, η χρήση
προϊόντων όπως τα options για το σκοπό αυτό, ενώ είναι διαδεδομένη η χρήση των
Ταμειακών Ροών για την διαδικασία αυτή (Kellogg & Charnes, 2000/ Fernández,
2007a/ Steiger, 2010). Από τις διάφορες μεθόδους, η τελευταία είναι κατά βάση η
προτιμητέα καθώς συγκεντρώνει πολλαπλά πλεονεκτήματα.
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Αρχικά, η Κατάσταση των Ταμειακών Ροών περιλαμβάνει μεγέθη τα οποία σχετίζονται
με την ρευστότητας της εταιρίας, και επιπρόσθετα μπορούν να δώσουν πληροφορίες
γενικά για την ικανότητα αυτής να δημιουργεί και να διατηρεί ρευστότητα. Αναφορικά
με το μέγεθος των Ταμειακών Ροών, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι αυτές μπορούν
να αποδώσουν αξιόλογες πληροφορίες για την πορεία της εταιρίας, αν ο επενδυτής
προβεί σε μελέτη – προβλέψεις για την πορεία αυτών στο μέλλον, βασιζόμενος πάντα
σε στοιχεία και δεδομένα ρεαλιστικά (Thomas, 2001/ Steiger, 2010). Στα πλαίσια της
αποτίμησης, σήμερα υποστηρίζεται η χρήση των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών,
μέγεθος που είναι απαλλαγμένο από την ύπαρξη των υποχρεώσεων, ώστε να μην
αντανακλά την επιρροή της μόχλευσης στην αξία της εταιρίας (Fernandez, 2007b).
Η αποτίμηση με βάση τις προεξοφλημένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow
to the Firm- FCFF) ορίζει ότι για να καταλήξει ο επενδυτής στην εκτίμηση της αξίας
της εταιρίας ανά μετοχή, θα πρέπει πρωτίστως να προβεί σε μια σειρά βημάτων. Αυτά
περιλαμβάνουν τον υπολογισμό όλων των μεγεθών που η μέθοδος απαιτεί για να
εκτιμήσει την αξία ανά μετοχή. Ειδικότερα, η μέθοδος των FCFF υποστηρίζει ότι η
τελευταία βασίζεται στην εκτίμηση αυτών για μια σειρά ετών στο μέλλον (βάσει
κάποιων παραμέτρων που θα εξηγηθούν παρακάτω) και στην συνέχεια να εκτιμηθεί το
άθροισμα των Παρουσών Αξιών αυτών. Το άθροισμα αυτό αποτελεί την Αξία της
εταιρίας σαν σύνολο, ενώ αφού το μέγεθος υπολογιστεί ως Καθαρή Αξία, κατόπιν
διαιρείται με τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία (Λαζαρίδης, 2005/ Damodaran,
2012).
Οι παράμετροι που η μέθοδος απαιτεί αναλύονται παρακάτω (Λαζαρίδης, 2005):
•

FCFF: ο τύπος υπολογισμού αυτών είναι ο εξής:
FCFF = Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (1φορ. συντελεστής) - (Κεφαλαιακές δαπάνες - Αποσβέσεις) – Μεταβολές στο
Κεφάλαιο Κίνησης
Ειδικότερα, ως Κεφαλαιακές Δαπάνες θεωρούνται οι Αγορές ενσώματων και
ασώματων ακινητοποιήσεων για κάθε οικονομική χρήση, ενώ οι Μεταβολές
στο Κεφάλαιο Κίνησης αφορούν τις αυξομειώσεις των μεγεθών των στοιχείων
του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων,
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στοιχεία που δίνονται στην Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων για
κάθε οικονομική χρήση.
•

Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου: αποτελεί τον σταθμισμένο άθροισμα των
πηγών άντλησης χρηματοδότησης για τις επενδύσεις της εταιρίας. Ο
μαθηματικός τύπος είναι ο εξής:
ΜΣΚΚ= WΙΚKΙΚ + WΞΚKΞΚ (1-φσ)
WΙΚ, WΞΚ: τα ποσοστά συμμετοχής των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων
αντίστοιχα στο Σύνολο Κεφαλαίων,
KΙΚ, KΞΚ: το κόστος των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων αντίστοιχα,
φσ: φορολογικός συντελεστής.

•

Ρυθμός ανάπτυξης- μεγέθυνσης για την υλοποίηση των προβλέψεων: οι
προβλέψεις των μεγεθών που απαιτούνται για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων FCFF βασίζονται στο ρυθμό ανάπτυξης στο μέλλον. Αυτός
μπορεί να αφορά ένα σταθερό ποσοστό στο μέλλον (Μοντέλο ανάπτυξης του
Ενός Σταδίου) – όταν οι συνθήκες δεν προβλέπεται να διαφοροποιηθούν
μελλοντικά, ή ένα συγκεκριμένο ρυθμό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια και
έκτοτε κάποιον άλλο ρυθμό για το διηνεκές (Μοντέλο ανάπτυξης των Δύο
Σταδίων) – όταν οι οικονομικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.
Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής, ακολουθείται το Μοντέλο ανάπτυξης των
Δύο Σταδίων, καθώς το οικονομικό κλίμα θεωρείται στην Ελλάδα
μεταβαλλόμενο και όχι σταθερό. Συγκεκριμένα, ο πρώτος ρυθμός ανάπτυξης,
g1, υιοθετείται για την επόμενη πενταετία 2017-2021, ενώ έκτοτε εκτιμάται
άλλος ρυθμός, g2, που να περιγράφει καλύτερα τις προσδοκίες που υπάρχουν
για τις οικονομικές συνθήκες της οικονομίας.

Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης με βάση της FCFF περιλαμβάνει την
ολοκλήρωση συγκεκριμένων βημάτων:
1. Εκτίμηση των ρυθμών μεγέθυνσης g1 και g2 των Δύο Σταδίων,
2. Εκτίμηση των αναμενόμενων FCFF για την επόμενη πενταετία 2017-2021
(Στάδιο 1) και επίσης για το αόριστο μελλοντικό χρονικό διάστημα (Στάδιο 2),
3. Εκτίμηση του ΜΣΚΚ μέσω εκτίμησης των WΙΚ, WΞΚ, KΙΚ, KΞΚ,
4. Υπολογισμός της Αξίας της Εταιρίας ανά μετοχή.
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5. Υπολογισμός Καθαρής Αξίας ανά μετοχή, αφαιρώντας από την Αξία εταιρίας
το ύψος του Καθαρού Δανεισμού του πρόσφατου έτους.
Στην επόμενη ενότητα γίνεται η εφαρμογή των παραπάνω βημάτων, προκειμένου να
λάβει χώρα η αποτίμηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τη μέθοδο αυτή.

5.2 Εφαρμογή της μεθόδου για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ

5.2.1 Εκτίμηση των ρυθμών μεγέθυνσης των Δύο Σταδίων

Αναφορικά με το στάδιο 1, ο ρυθμός g1 αφορά τον ρυθμό μεγέθυνσης των Κερδών προ
φόρων και τόκων. Μαθηματικά δίνεται από τον τύπο (Damodaran, 2012):

gEBIT= Ποσοστό Επανεπένδυσης * Δείκτης ROC
Σχετικά με το Ποσοστό Επανεπένδυσης (Rate of Re-investment), υπολογιστικά αυτό
δίνεται ως το τμήμα των Κερδών προς διάθεση που η εταιρία δεν διανέμει αλλά
επιλέγει να παρακρατήσει. Έτσι (Λαζαρίδης, 2005):
Ποσοστό Επανεπένδυσης= Παρακρατηθέντα κέρδη/ Κέρδη προς Διάθεση= (Κέρδη
προς διάθεση – Αξία που διανέμεται ως μέρισμα)/ Κέρδη προς Διάθεση
Καθώς η μελέτη αυτή λαμβάνει χώρα για την πενταετία 2012-2016, θεωρείται ορθό να
υπολογιστεί το Ποσοστό Επανεπένδυσης κάθε έτους και στη συνέχεια να εκτιμηθεί ο
μέσος όρος αυτών. Καθώς ο Όμιλος τα έτη 2012 και 2013 έφερε ζημίες και έτσι δεν
διένειμε μέρισμα, η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα για τα έτη 2014-2016:
Πίνακας 5.1: Εκτίμηση του Ποσοστού Επανεπένδυσης
Ποσά σε Χιλ. €
Καθαρά κέρδη προς διάθεση
Αξία κερδών που διανεμήθηκε ως
μέρισμα
Αξία κερδών που παρακρατήθηκαν
Ποσοστό Επανεπένδυσης
Μέσος όρος Ποσοστών Επανεπένδυσης

2012 2013

2014

2015

Μέσος
όρος
64.048
19.748

2016

30.947 33.754 127.444
8463 25.390 25.390
22.484
73%

8.364 102.054
62%
80%

44.301
69,17%
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Ο Δείκτης Αποδοτικότητας Επενδυμένων Κεφαλαίων (Return On invested CapitalROC) αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της ικανότητας της εταιρίας να δημιουργεί
κέρδος αναλογικά με το κόστος που συνεπάγεται κάθε επένδυσή της (Damodaran,
2012). Έτσι, μπορεί να εξαχθεί ο παρακάτω τύπος:
Δείκτης ROC = Κέρδος επένδυσης/ Κόστος υλοποίησης επένδυσης
Παρά το γεγονός ότι ο παραπάνω δείκτης φαίνεται απλός στην εφαρμογή του,
εντούτοις είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα αυτά στοιχεία που να
αφορούν κάθε επένδυση μεμονωμένα που μια εταιρία υλοποιεί. Έτσι και στην
περίπτωση του ΤΙΤΑΝ που είναι μια πολυεθνική με διάφορες επενδύσεις ετησίως, τόσο
η ανεύρεση των δεδομένων όσο και η σωστή εκτίμηση του δείκτη είναι πρακτικά
αδύνατη. Για το λόγο αυτό, θεωρείται καλύτερο να χρησιμοποιηθεί η τιμή του δείκτη
αυτού όπως την εκτιμά ο δικτυακός τόπος gurufocus.com. Συνεπώς, για τον ΤΙΤΑΝ ο
δείκτης ROC ισούται με 9,07%.
Βάσει των δύο αυτών μεγεθών που εκτιμήθηκαν, ο g1 ισούται με:
g1= Ποσοστό επανεπένδυσης * Δείκτης ROC = 69,17% * 9,07%= 6,27%
Αναφορικά με το δεύτερο στάδιο, ο ρυθμός μεγέθυνσης g2 αφορά στην αύξηση των
μερισμάτων στο αόριστο μελλοντικό χρονικό διάστημα. Καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί
να μετρηθεί με τρέχοντα δεδομένα, θεωρείται καλύτερο να υιοθετηθεί ένα τέτοιο
επίπεδο ρυθμού μεγέθυνσης που να αντικατοπτρίζει τόσο τις προοπτικές ανάπτυξης
της εταιρίας όσο και της αμερικανικής οικονομίας, όπου ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει πάνω
από το 50% των δραστηριοτήτων του σε εκείνη την χώρα. Από την μία πλευρά, η
επίδειξη κερδοφορίας τα πρόσφατα χρόνια και η γενική ικανοποιητική εικόνα που
σχηματίστηκε μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, υποδηλώνει την δυνατότητα
ανάπτυξης για τον Όμιλο τα προσεχή χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Αμερικανική
Οικονομία βρίσκεται σε περίοδο ανάκαμψης, χάρη στο ασθενές δολάριο, στην άνοδο
των τιμών του πετρελαίου, στη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και στην
επιτάχυνση της παγκόσμιας οικονομίας. με τους διάφορους φορείς (όπως το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο) να δίνουν ρυθμούς ανάπτυξης για το 2018 μεταξύ 2,4% και 3%
(Δικτυακός τόπος www.washingtonpost.gr). Προκειμένου να διεξαχθεί η παρούσα
αποτίμηση με τρόπο όσο γίνεται πιο ρεαλιστικό, θεωρείται σκόπιμο να υιοθετηθεί ο
ρυθμός g2=3%.
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5.2.2 Εκτίμηση των FCFF για την επερχόμενη πενταετία 2017-2021 και το
διηνεκές

Όπως προϋποθέτει η μέθοδος αποτίμησης, οι αναμενόμενες FCFF θα εκτιμηθούν σε
δύο στάδια, το πρώτο θα αφορά την περίοδο 2017-2021 με χρήση του g1 και το δεύτερο
θα αφορά την εκτίμηση της συνολικής αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών FCFF
για αόριστο μελλοντικό χρονικό διάστημα με χρήση του g2 (σε όρους αξίας στο έτος
2021, ως το τελευταίο έτος πριν την είσοδο στο αόριστο χρονικό διάστημα του
μέλλοντος).
Για το πρώτο στάδιο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του 2016 ως βάση για τον
υπολογισμό των αναμενόμενων FCFF και βάση των ρυθμών ανάπτυξης που
περιγράφηκαν παραπάνω, λαμβάνουν χώρα οι ακόλουθες προβλέψεις για την περίοδο
2017-2021:
Πίνακας 5.2: Εκτίμηση των αναμενόμενων FCFF με βάση τα στοιχεία του 2016
για τον ΤΙΤΑΝ, 2017-2021
Ποσά σε Χιλ. €
Κέρδη προ φόρων, επενδυτικών,
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων
-Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη μετά φόρου
+Αποσβέσεις
-Μεταβολή στο Κεφάλαιο
Κίνησης
-Κεφαλαιουχικές δαπάνες
FCFF

2016 2017e

2018e

2019e

2020e

2021e

151.492

160.996

171.096

181.830

193.237

205.359

43.933
107.559
116.293

46.689
114.307
123.589

49.618
121.478
131.342

52.731
129.099
139.582

56.039
137.198
148.338

59.554
145.805
157.644

-17.107

-18.180

-19.321

-20.533

-21.821

-23.190

150.556
90.403

160.001
96.075

170.039
102.102

180.706
108.507

192.043
115.315

204.091
122.549

Στο δεύτερο στάδιο, χρησιμοποιώντας τον ρυθμό g2, εκτιμάται η αναμενόμενη FCFF του

αόριστου χρονικού διαστήματος που ξεκινά από το 2022, δηλαδή ένα έτος μετά το
2021. Ήτοι:
FCFF 2022= FCFF 2021 + g2*FCFF2021= €126.225 χιλ.
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5.2.3 Εκτίμηση του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου

Το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ) αποτελεί όπως δηλώνει ο όρος έναν
σταθμισμένο μέσο όρο των κατηγοριών κόστους που συνεπάγεται η χρηματοδότηση
μιας εταιρίας από τις διάφορες πηγές άντλησης ρευστότητας. Γενικότερα, αυτές
διαχωρίζονται σε Ίδια Κεφάλαια και Ξένα (ή αλλιώς Δανειακές Υποχρεώσεις),
καθεμία εκ των οποίων φέρει ορισμένο κόστος για την εταιρία να κάνει χρήση αυτής
(Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007). Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα Ίδια Κεφάλαια, η
εταιρία χάνει τον τόκο αποταμίευσης των χρημάτων αυτών ή ισοδύναμα την απόδοση
άλλων ενδεχόμενων επενδύσεων όπου θα μπορούσε να τοποθετήσει τα κεφάλαια αυτά.
Αναφορικά με τα Ξένα, όπως είναι λογικό, το κόστος αυτών ισούται με τον τόκο
δανεισμού κάθε πηγής χρηματοδότησης- δανείου.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ΜΣΚΚ υπολογίζεται ως:
ΜΣΚΚ= WΙΚKΙΚ + WΞΚKΞΚ (1-φσ)
Η εκτίμηση των ποσοστών συμμετοχής των Ιδίων και των Ξένων Κεφαλαίων WΙΚ και
WΞΚ βασίζεται στο πηλίκο της αξίας των Ιδίων προς τα Συνολικά και των Ξένων προς
τα Συνολικά αντίστοιχα για κάθε έτος την περίοδο 2012-2016, και στη συνέχεια της
εκτίμησης του Μέσου Όρου αυτών για να χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό του
ΜΣΚΚ:
Πίνακας 5.3: Εκτίμηση των WΙΚ και WΞΚ για τον ΤΙΤΑΝ, 2012-2016
Χιλ. €
Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια/ Συνολικά Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια/ Συνολικά Κεφάλαια
Μέσος Όρος WIK
Μέσος Όρος WΞK

Αναφορικά με το ΚΙΚ,

2012

2013

2014

2015

2016

1.659.941
879.863
2.539.804
65,36%
34,64%

1.538.810
723.056
2.261.866
68,03%
31,97%

1.627.595
683.717
2.311.312
70,42%
29,58%

1.705.285
743.079
2.448.364
69,65%
30,35%

1.552.816
840.464
2.393.280
64,88%
35,12%
67,67%
32,33%

αυτό θα υπολογιστεί με τη χρήση του Υποδείγματος

Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων, γνωστό ως CAPM. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει
ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να υπολογίζει θεωρητικά την αναμενόμενη απόδοση που
ένας τίτλος- στοιχείο πρέπει να φέρει, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν
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(Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007/ Da et al., 2012). Έτσι, με βάση την απόδοση ενός
αξιόγραφου χωρίς κίνδυνο, τον μέσο όρο των αποδόσεων της αγοράς και
χρησιμοποιώντας το επίπεδο του συστηματικού κινδύνου που φέρει ο τίτλος
(προερχόμενος από την εταιρία), το μοντέλο υπολογίζει την αναμενόμενη απόδοση
αυτού. Καθώς στην περίπτωση του ΜΣΚΚ, η εταιρία υπολογίζει το κόστος που
συνεπάγεται η χρήση των Ίδιων Κεφαλαίων, η απόδοση που προκύπτει από το μοντέλο
υποδηλώνει το κόστος χρήσης αυτής της πηγής- τίτλου χρηματοδότησης. Θεωρώντας
τις μετοχές ως το βασικότερο τμήμα των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, το ΚΙΚ θα
εκτιμηθεί ως η αναμενόμενη απόδοση των μετοχών αυτού.
Μαθηματικά, το CAPM υπολογίζεται βάσει του τύπου (Da et al., 2012):
𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑖𝑖 ) = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝑏𝑏𝑖𝑖 (𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓 )

Ε(ri): η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής,

Rf: η απόδοση του αξιόγραφου χωρίς κίνδυνο,
bi: ο συντελεστής beta- μέτρο εκτίμησης συστηματικού κινδύνου της μετοχής,
Rm: ο μέσος όρος των αποδόσεων της αγοράς
Σχετικά με τα συστατικά μέρη του παραπάνω τύπου, η απόδοση του αξιόγραφου χωρίς
κίνδυνο δίνεται από την απόδοση των τίτλων Δημοσίου, καθώς αυτοί θεωρούνται
επενδύσεις μηδενικού κινδύνου (Da et al., 2012). Έτσι, για τις ανάγκες της εργασίας,
εκτιμάται ο μέσος όρος του τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου 2018 της ετήσιας απόδοσης
των μακροπρόθεσμων 10ετών ελληνικών ομολόγων και ακολούθως παρατίθεται ο
πίνακας για το τελευταίο εξάμηνο 2017 - 2018 (Δικτυακός τόπος fred.stlouisfed.org):
Πίνακας 5.4: Εκτίμηση του Rf για την περίοδο Μάιος-Οκτώβριος 2017
Σε %
Ετήσια απόδοση
10ετούς ομολόγου
Ελλάδας

Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος 2017
2017
2017
2017
2017
2017
(έως 11/01/2018)
5,55
5,56
5,59
5,22
4,44
3,85

Μέσος όρος

5,03

O συντελεστής beta του Ομίλου ΤΙΤΑΝ δίνεται από τις εκτιμήσεις του δικτυακού
τόπου financial times ως 0,679.
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Αναφορικά με τον όρο (R m − R f ), αυτός είναι γνωστός ως Implied Market Risk
Premium (IMRP), δηλαδή ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς. Βάσει των εκτιμήσεων του

δικτυακού τόπου market-risk-premia.com για την Ελλάδα το μήνα Δεκέμβριο του
2017, το μέγεθος αυτό ισούται με 9,16%.
Βάσει όλων αυτών, η εφαρμογή του CAPM για την εκτίμηση του ΚΙΚ έχει ως εξής:
ΚΙΚ = 3,85% + 0,679*9,16%= 10,06%
Αναφορικά με τον υπολογισμό του (ΚΞΚ) Κόστους Ξένων Κεφαλαίων του Ομίλου
ΤΙΤΑΝ θα ήταν σκόπιμο να λάβουμε υπόψη ότι ο Όμιλος πέρασε ένα διάστημα κατά
το οποίο δανειζόταν με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Παρόλα αυτά, από το 2014 άρχισε
να διαφαίνεται αποκλιμάκωση των επιτοκίων μεσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού. Για
την ακρίβεια:
 το 2014, εξέδωσε ομολογίες συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο
4,25% και λήξη το 2019
 το 2016 εξέδωσε ομολογίες συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο
3,5% και λήξη το 2021
 όπως αναφέραμε και πιο πάνω ο Όμιλος δανείστηκε το Νοέμβριο 2017 με
έκδοση ομολόγου συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκ. €, ετήσιο επιτόκιο
2,375%.
Επίσης τα παλαιότερα ομόλογα του Ομίλου (όσα από αυτά δεν έχουν ήδη αγορασθεί
από τον Όμιλο) έχουν αρχίσει να λήγουν, ενδεικτικά αναφέρουμε πως στις 19
Ιανουαρίου 2017, η θυγατρική εταιρία του Ομίλου TITAN Global Finance PLC
αποπλήρωσε στη λήξη τους τις εγγυημένες ομολογίες ετήσιου επιτοκίου 8,75% ύψους
€88 εκ. Καταλήγουμε ότι παρότι δεν έχουν δημοσιευθεί τα χρηματοοικονομικά μεγέθη
του έτους 2017, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω πληροφορίες κινδυνεύουμε να
οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα.
Κατά τη γνώμη μας, το υψηλό κόστος δανεισμού του Ομίλου οφείλονταν στο υψηλό
κόστος δανεισμού του κράτους αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων γενικότερα,
αλλά και στην κερδοφορία του Ομίλου η οποία ήταν αρνητική ή χαμηλή τα
προηγούμενα έτη. Ακόμα ένας λόγος που δεν φαίνεται καθαρά η μείωση του κόστους
δανεισμού στις Οικονομικές Καταστάσεις των υπό εξέταση ετών, είναι επειδή το
κόστος του μακροχρόνιου δανεισμού καθυστερεί να δείξει την τάση για το κόστος
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δανεισμού της επιχείρησης, επειδή βασίζεται σε ομολογίες ή συμφωνίες δανεισμού
κατά βάση με σταθερό επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται για αρκετά έτη.
Έτσι για τον υπολογισμό του κόστους των ξένων κεφαλαιων της επιχείρησης, και
προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η υπάρχουσα τάση που αναλύθηκε θα γίνει
χρήση του σταθμισμένου μέσο όρου αντί του κλασσικού, όπως κάναμε και για τον
υπολογισμό του 𝑅𝑅𝑓𝑓 και η βαρύτητα θα υπολογισθεί ως εξής:

 1η και 2η περίοδοι θα συνεισφέρουν με 12,5% (Αφορά στα έτη 2014 & 2015)
 3η περίοδος θα συνεισφέρει με 25% (Αφορά στα έτος 2016)
 4η περίοδος θα συνεισφέρει με 50% (Αφορά στα έτος 2017)

Για τον υπολογισμό των ετών 2014-2016 θα χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες
δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις από όπου θα αντληθούν στοιχεία και θα
χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:
𝛫𝛫𝛯𝛯𝛯𝛯 =

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
𝛴𝛴ύ𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽ό𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 & 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇ό𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿ώ𝜈𝜈 𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐𝜐ώ𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎

Για το δε έτος 2017 θα λάβουμε ως κόστος δανεισμού το 2,375%, λαμβάνοντας υπόψη
την αξιολόγηση των αγορών στην πράξη, εφόσον οι αγορές υπερκάλυψαν την έκδοση
του Ομολόγου.
Για το σύνολο των ετών 2014-17 το κόστος δανεισμού υπολογίζεται στα:
Πίνακας 5.5: Εκτίμηση κόστους ξένου κεφαλαίου (ΚΞΚ)
(Ποσά σε χιλ. €)

2014

2015

2016

Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα
Τόκοι Εισπραχθέντες
Ξένα Κεφάλαια (Δανεισμός)
Κόστος Δανεισμού WΞΚ
Συντελεστές στάθμισης

55.316

56.318

64.713

2017

2.148
1.767
1.059
683.717 743.079 840.464
7,78%
7,34%
7,57% 2,38%
12,5%
12,5%
25,0% 50,0%

Μεσοσταθμικός
Μ.Ο.

4,97%

𝛫𝛫𝛯𝛯𝛯𝛯 = 4,97%

Συνεπώς, με βάση όλες τις παραπάνω πληροφορίες, το ΜΣΚΚ για τον ΤΙΤΑΝ είναι:
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ΜΣΚΚ= WΙΚKΙΚ + WΞΚKΞΚ (1-φσ)= 67,67%* 10,06% + 32,33%*4,97%*(1-0,29)=
7,95%

5.2.4 Αποτίμηση αξίας Ομίλου με την μέθοδο των ελεύθερων προεξοφλημένων
ταμειακών ροών

Τα προηγούμενα βήματα περιλαμβάνουν όλες τις εκτιμήσεις που απαιτούνται για να
υπολογιστούν τα συστατικά μέρη για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου
αποτίμησης. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης των δύο σταδίων, g1 και g2, οι FCFF και το ΜΣΚΚ
είναι τα απαιτούμενα μέρη της μεθόδου, η οποία χρησιμοποιεί τον τύπο της Παρούσας
Αξίας για να εκτιμήσει την αξία της εταιρίας σε τρέχουσες τιμές.
Ειδικότερα, η Παρούσα Αξία (ΠΑ) είναι μια τεχνική στην οποία ο αναλυτής βασίζεται
στην Μέλλουσα Αξία (ΜΑ) ενός στοιχείου και τον συντελεστή της ΠΑ, ο οποίος με τη
σειρά του βασίζεται στην απόδοση αυτού r για κάθε έτος n. Στην περίπτωση αυτή,
ισχύει (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007):
𝛱𝛱𝛱𝛱 = 𝛭𝛭𝛭𝛭�(1 + 𝑟𝑟)𝑛𝑛

Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται όταν υπάρχει δεδομένη περίοδος ετών, ενώ στο
διηνεκές ο τύπος εκτίμησης της ΠΑ βασίζεται στο μοντέλο της σταθερής μεγέθυνσης
των μερισμάτων, βάσει του οποίου η συνολική αξία των μελλοντικών καταβολών ενός
στοιχείου ισούται με (Ξανθάκης & Αλεξάκης, 2007):
𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 έ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑖𝑖 =

𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱𝛱ό𝑖𝑖+1
�(𝑟𝑟 − 𝑔𝑔)

Η αξία αυτή στο έτος i είναι ορισμένη σε τρέχουσες τιμές της χρονιά i, συνεπώς αφού
αυτή εκτιμηθεί, ο αναλυτής μετατρέπει την αξία αυτή σε ΠΑ του σημερινού έτους.
Στην προκειμένη περίπτωση, ως r χρησιμοποιείται το ΜΣΚΚ και ως ρυθμός g ο g2
(που ορίστηκε ως ο ρυθμός ανάπτυξης στο μέλλον). Βάσει όλων αυτών των
πληροφοριών, η αξία των FCFF του αορίστου διαστήματος στο μέλλον κατά το
τελευταίο έτος των προβλέψεων, 2021, δηλαδή η υπολειμματική αξία – αξία του
Ομίλου στο δεύτερο στάδιο πρόβλεψης ισούται με:
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𝛢𝛢𝛢𝛢ί𝛼𝛼 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇ώ𝜈𝜈 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝜏𝜏𝜏𝜏 2021 =
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2022
�(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑔𝑔2)=125.000�(7,95% − 3%)=€2.524.145,54 χιλ.

Βάσει όλων των παραπάνω, η εκτίμηση της αξίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τη μέθοδο
αυτή έχει ως εξής:
Πίνακας 5.6: Εκτίμηση αξίας Ομίλου ΤΙΤΑΝ με τη μέθοδο των FCFF
(Ποσά σε χιλ. €)

2017e

2018e

2019e

2020e

2021e

Μέλλον

Απόκλιση έτους από το 2016

1
96.075

2
102.102

3
108.507

4
115.315

5
122.549

5
2.524.145,54

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Συντελεστής ΠΑ

0,9263

0,8581

0,7949

0,7363

0,6821

0,6821

Παρούσα Αξία FCFF

88.998

87.614

86.251

84.910

83.590

1.721.701

FCFF
WACC

2.153.063

Αξία εταιρίας
Μακροπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις έτους 2016
Βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις έτους 2016
Δανεισμός έτους 2016
(-)Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσης
Καθαρός συνολικός
δανεισμός έτους 2016

710.965
129.499
840.464
179.710
660.754

Καθαρή Αξία εταιρίας

1.492.309

Αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία

77.063,60

Καθαρή Αξία εταιρίας

19,36

Τιμή μετοχής ΧΑΑ
12/01/2018
Απόκλιση δίκαιης τιμής από
ΧΑΑ

23,05
-15,99%

Αν από την Αξία Εταιρίας αφαιρεθεί το ύψος του Καθαρού Δανεισμού, που προκύπτει
από το Συνολικό δανεισμό αν απ’ αυτόν αφαιρεθούν τα Συνολικά Ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα λήξης χρήσης, της πιο πρόσφατης χρονιάς, προκύπτει η Καθαρή Αξία
της εταιρίας, όπως ορίζει η μέθοδος αποτίμησης των FCFF. Στον Ισολογισμό του 2016,
δηλώνεται ότι οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις είναι €710.965 χιλ. και οι
βραχυπρόθεσμες είναι €129.499 χιλ., άρα σύνολο €840.464 χιλ. ενώ τα Ταμειακά
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διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ανέρχονται σε €179.710 χιλ. οπότε προκύπτει
Καθαρός Δανεισμός €660.754χιλ.. Συνεπώς, η Καθαρή Αξία της εταιρίας ισούται με:
Καθαρή Αξία της εταιρίας= Αξία Εταιρίας – Καθαρός Δανεισμός έτους 2016=
2.153.063 - 660.754= €1.492.309χιλ.
Σύμφωνα με τον δικτυακό τόπο naftemporiki.gr, ως τον Δεκέμβριο 2017 ο Όμιλος
διαθέτει 77.063.568 μετοχές σε κυκλοφορία, ή ισοδύναμα 77.063, 6 χιλιάδες μετοχές.
Συνεπώς:

Καθαρή Αξία ανά μετοχή ΤΙΤΑΝ = € 1.492.309 χιλ. / 77.063, 6 χιλ. = € 19,36

Η εκτίμηση της αξίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανά μετοχή σε κυκλοφορία μέσω της
αποτίμησης των FCFF ισούται με €19,36. Η αξία αυτή είναι θεωρητική καθώς
προκύπτει από θεωρητικό μοντέλο. Για να αξιολογηθεί η αξία αυτή, συγκρίνεται η
τελευταία με την τρέχουσα τιμή κάθε μετοχής που διαπραγματεύεται στη
χρηματιστηριακή αγορά. Έτσι, στις 12/01/2018 η τιμή ανά μετοχή για τον ΤΙΤΑΝ στο
ΧΑΑ βρέθηκε ίση με €23,05 (Δικτυακός τόπος naftemporiki.gr). Βάσει όλων αυτών, η
μετοχή του Ομίλου θεωρητικά έχει ποσοστιαία απόκλιση της τάξης του:
Ποσοστιαία διαφορά θεωρητικής και πραγματικής αξίας ανά μετοχή=

18,36−23,05
23,05

∗

100 = −15,99%. Οπότε η τιμή της μετοχής θεωρείται υπερτιμημένη, που σημαίνει ότι
διαπραγματεύεται με υπεραξία.
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Συμπεράσματα
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ αποτελεί σήμερα μία από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις της χώρας,
καθώς έχει σημειώσει μια πολύχρονη επιτυχή πορεία, συνδεδεμένη με σημαντικά
γεγονότα της ελληνικής οικονομίας. Ο Όμιλος αποτελεί μία από τις λίγες ελληνικές
επιχειρήσεις με αναγνωρισμένη δυναμική πορεία σε αγορές του εξωτερικού, ενώ το
brand name του Ομίλου θεωρείται ισοδύναμο της υψηλής ποιότητας των προϊόντων
που αυτός παράγει και πωλεί. Ειδικότερα, η επιχειρηματική δραστηριότητα του
τελευταίου σχετίζεται με την παραγωγή, διανομή και διακίνηση τσιμέντου,
σκυροδέματος και αδρανών υλικών. Στα πλαίσια της κουλτούρας του ΤΙΤΑΝ, αυτός
διοικείται και εξελίσσεται με γνώμονα την γεωγραφική διαφοροποίηση, την
καθετοποίηση των δραστηριοτήτων, την συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
την εστίαση στο προσωπικό και την ΕΚΕ.
Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον φέρει αρκετές προκλήσεις για τις ελληνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες αγωνίζονται σκληρά τα τελευταία χρόνια να ανταπεξέλθουν
στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που με τη σειρά τους είναι απόρροια της
πρόσφατης χρηματοπιστωτικής ύφεσης που ξεκίνησε το 2010. Όπως όλοι οι κλάδοι,
έτσι και αυτός της τσιμεντοβιομηχανίας βιώνει τα τελευταία έτη πολλαπλά
προβλήματα, σχετιζόμενα με την μειωμένη παραγωγικότητα, περιορισμένη ζήτηση,
συρρικνωμένες επενδύσεις και φυσικά την δυσκολία πρόσβασης σε επαρκή
ρευστότητα. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, ο ΤΙΤΑΝ καταλαμβάνει ως σήμερα το
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη χώρα και αποτελεί έτσι τον ηγέτη της ελληνικής
τσιμεντοβιομηχανίας.
Ειδικότερα, η ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας κατέδειξε ότι όντως ο Όμιλος
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά δυναμικό υφιστάμενο ανταγωνισμό, ενώ επίσης
κρίσιμος παράγοντας είναι οι προτιμήσεις των πελατών. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας
τα χαρακτηριστικά αυτά, ο ΤΙΤΑΝ αποδείχθηκε ότι για να διατηρήσει το
ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και να εξασφαλίσει την διατήρηση της ηγετικής
θέσης, ο Όμιλος ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους καθότι έχει προβεί σε
καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του, ενώ παράλληλα βρέθηκε να ακολουθεί
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ταυτόχρονα στρατηγική εστίασης- διαφοροποίησης καθώς εστιάζει στις προσωπικές
ανάγκες των πελατών αναπτύσσοντας καινοτομίες.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση που έλαβε χώρα κατά την περίοδο 2012-2016 έδειξε
ότι η τρέχουσα αρνητική εικόνα της ελληνικής οικονομίας τείνει να επηρεάζει σε
χαμηλό βαθμό την πορεία του Ομίλου. Ειδικότερα, η αξία του Ενεργητικού τείνει να
συρρικνώνεται ως το τέλος της υπό μελέτης περιόδου, με τις Απαιτήσεις και τα
Διαθέσιμα να μειώνονται ως το 2015, ενώ τα Αποθέματα μειώνονται το 2016.
Ταυτόχρονα, η εικόνα των στοιχείων του Παθητικού φέρει διάφορες αυξομειώσεις,
υποδηλώνοντας ότι κατά την υπό μελέτη περίοδο ο Όμιλος δεν ήταν σε θέση να
διατηρήσει μια σταθερή δομή στην κεφαλαιακή του διάρθρωση. Η ανάλυση τάσης
κατέδειξε όμως ότι διαχρονικά τα Ίδια Κεφάλαια τείνουν να αποτελούν το υψηλότερο
τμήμα των κεφαλαίων του Ομίλου, αν και το 2016 οι Υποχρεώσεις ανήλθαν ως
ποσοστό των κεφαλαίων, τάση που ίσως ερμηνεύεται από την αυξημένη
δραστηριότητα που έχει ο Όμιλος το έτος αυτό. Ειδικότερα, παρά τις όποιες δυσμενείς
συνθήκες, ο Όμιλος έφερε ζημίες μόνο το 2012 και 2013, ενώ έκτοτε οι αυξημένες
πωλήσεις οδήγησαν εντέλει σε αυξημένη καθαρή κερδοφορία.
Η ανάλυση των αριθμοδεικτών κατέληξε ότι αναφορικά με την ρευστότητα, ο Όμιλος
βασίζεται σημαντικά στη χρήση των Αποθεμάτων για να αποκτήσει ρευστότητα για να
καλύψει τρέχουσες οφειλές του. Σχετικά με τη δραστηριότητα, ο ΤΙΤΑΝ φαίνεται να
ανανεώνει τακτικά τα Αποθέματά του, ενώ η ακολουθούμενη εισπρακτική πολιτική
των Απαιτήσεων δείχνει να είναι αποτελεσματική καθότι ο Όμιλος εισπράττει επίσης
τακτικά τις οφειλές που έχει από τρίτους. Αναφορικά με την αποδοτικότητα, ο Όμιλος
δείχνει μια άριστη εικόνα, με τους σχετικούς δείκτες να έχουν αυξανόμενη διαχρονικά
πορεία. Τέλος, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση, όπως αναφέρεται παραπάνω
ο Όμιλος φαίνεται να κάνει περισσότερο χρήση των Ιδίων Κεφαλαίων του και πιο
περιορισμένα να προβαίνει σε λήψη δανεισμού για την κάλυψη των αναγκών του.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, έλαβε χώρα η αποτίμηση της αξίας του Ομίλου με τη
μέθοδο των Ελεύθερων Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. Η μέθοδος αυτή
επιλέχθηκε και προτιμήθηκε έναντι άλλων λόγω των πολλαπλών πλεονεκτημάτων που
προσφέρει. Τόσο το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη την διαχρονική αξία του χρήματος,
όσο και τα χαρακτηριστικά που φέρει τόσο ο Όμιλος στις οικονομικές του καταστάσεις
αλλά και τις συνθήκες της ευρύτερης οικονομίας που τείνουν να επηρεάζουν τον τρόπο
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που αυτός αναμένεται να εξελιχθεί στα επόμενα έτη, η μέθοδος θεωρείται αρκετά
αποτελεσματική για την εκτίμηση της αξίας του ΤΙΤΑΝ σήμερα. Η εφαρμογή της
μεθόδου στην περίπτωση του τελευταίου κατέδειξε ότι η Καθαρή Αξία ανά μετοχή του
Ομίλου είναι € 19,36, τιμή που δείχνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με υπεραξία
έναντι της χρηματιστηριακής τιμής των €23,05 που έχει ο Όμιλος.
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