
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

“ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” – Μ.Β.Α. 

 

 

 

 

Διπλωματική εργασία με θέμα: 
 

Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση 

επιχειρήσεων. Η περίπτωση, των εισηγμένων στο Χ.Α. 

επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

 

 

 

 

 

 

 
 

         ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

Dr. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                    ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση 

επιχειρήσεων. Η περίπτωση, των εισηγμένων στο Χ.Α. 

επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                           ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 

Dr. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

1. Dr ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. Dr ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

            

 

 

 

 

 

ΠΑΤΡΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

3 

 

Περιεχόμενα 
 

Περιεχόμενα ..................................................................................... 2 
Πρόλογος......................................................................................... 5 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ................................................................................... 8 
A.1. Γενική θεώρηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης  (General 
perspective of financial analysis) 8 
A.2. Κατηγορίες ενδιαφερόμενων και η γενική σκοπιμότητα αυτών ..........11 

..................................................11 
......................15 

Σκοπιμότητα επενδυτών - μετόχων................................................15 
Σκοπιμότητα δανειστών επιχείρησης ..............................................17 
Σκοπιμότητα των managers..........................................................19 
Σκοπιμότητα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ..............................20 
Σκοπιμότητα ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων .............................20 
Σκοπιμότητα των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών & συγχωνεύσεων
...............................................................................................21 
Σκοπός λοιπών ομάδων ενδιαφερόμενων........................................22 

Α.3 Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων .............................24 
Κάθετη ανάλυση ή διαστρωματική ανάλυση ....................................25 
Οριζόντια ανάλυση......................................................................25 
Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης...................................................26 
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών ...................28 

..........................................................................................28 
...........................................................................29 

............................................................33 
.....................................................................34 

................................................36 
..............................................................40 

.....................................40 
..................................44 

............................49 

.........................................................64 
...........69 

...71 
Β.1. Αποτίμηση επιχειρήσεων (Valuation process). ................................73 
Εννοια, σκοπός και διαδικασία ............................................................73 

..........................................................................................73 
...................................................76 

..............................................................78 
...............................81 

...........................................82 
..................................83 

................................................84 
Μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (Divident Discount Model) - DDM84 
Μοντέλο προεξόφλησης αδέσμευτων ταμειακών ροών (Discount Cash 
Flow Model) – DCF......................................................................88 

.....................................................................93 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ..................................................................................95 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

4 

Εταιρική παρουσίαση Vivartia A.B.E.E..................................................95 
Mini SWOT analysis Vivartia ..........................................................115 

Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης ομίλου Vivartia .................................117 
Χρηματοοικονομική ανάλυση Vivartia ................................................118 

....................120 
Εταιρική παρουσίαση CCHBC............................................................189 
Εταιρικό προφίλ .............................................................................190 
Αποστολή και αξίες .........................................................................193 

Mini SWOT analysis CCHBC...........................................................200 
Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης ομίλου CCHBC ..................................201 
Χρηματοοικονομική ανάλυση CCHBC.................................................202 

................................204 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ................................................................................269 
Αποτίμηση Vivartia Α.Β.Ε.Ε. .............................................................269 

...........................................269 
...............273 

Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων .................273 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 2: Εκτίμηση μελλοντικών μεγεθών τριών 
σταδίων ανάπτυξης.........................................................................274 

............................274 
......................286 

..........................295 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 3: Εκτίμηση κόστους κεφαλαίου .................296 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας επιχείρησης .298 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 5: Εκτίμησεις value of firm & value of debt στο 
μέλλον .........................................................................................302 
Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης ..................308 
Αποτίμηση COCA COLA H.B.C...........................................................309 

...........................................309 
...................311 

Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων .................311 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 2: Εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών τριών 
σταδίων ανάπτυξης.........................................................................314 

............................314 
......................320 

......................................327 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 3: Υπολογισμός κόστους μετοχικού κεφαλαίου
...................................................................................................328 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας FCFE ..........332 
Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 5: Εκτίμηση value of the stock ...................334 
Συμπεράσματα από την εφαρμηγή της μεθόδου αποτίμησης ..................335 
Γενικά συμπεράσματα .....................................................................336 
Γενικά συμπεράσματα VIVARTIA A.B.E.E. ...........................................338 
Γενικά συμπεράσματα COCA COLA HBC .............................................340 
Βιβλιογραφία .................................................................................343 
e - βιβλιογραφία ............................................................................346 
Παράρτημα....................................................................................347 
 
 

 
 
 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

5 

 

Πρόλογος 
 

Ο χώρος της χρηματοοικονομικής παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια ως απόρροια των μεταβολών στο παγκόσμιο οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα στο νέο πλαίσιο που σταδιακά 

διαμορφώνεται, η επίτευξη εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι 

απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του. Η 

αυξανόμενη όμως πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων της 

χρηματοοικονομικής επιστήμης καθιστά αναγκαία, όχι μόνο τη θεωρητική 

εμβάθυνση στη φύση και την έννοια των προβλημάτων αυτών, αλλά πολύ 

περισσότερο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών για την 

αντιμετώπισή τους μέσα σε ορθολογικά, ρεαλιστικά και επιστημονικά 

πλαίσια. 

 

Μέσα στο δυναμικό αυτό περιβάλλον όλοι μας, ανάλογα με το ρόλο τον 

οποίο διαδραματίζουμε και ανάλογα με τις γνώσεις ή την αναλυτική μας 

σκέψη καλούμαστε καθημερινά να διαμορφώσουμε άποψη για τα γενόμενα 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ορισμένοι από εμάς να λάβουμε 

αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο την οικονομική μας 

δύναμη. 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση ως εργαλείο διεξαγωγής βασικής 

μικροοικονομικής έρευνας μας δίνει τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις 

να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ιδιότητες των επιχειρήσεων και 

μέσα από αυτά να οδηγηθούμε στη λήψη επιχειρηματικών/ επενδυτικών 

αποφάσεων. 

 

Βέβαια, η χρηματοοικονομική ανάλυση απαιτεί συγκροτημένη και αναλυτική 

δουλειά προκειμένου τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν να απορρέουν από 

τον ορθό συνδυασμό χρηματοοικονομικών δεδομένων και συνεπώς να 

αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματική κατάσταση.    
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Στο χώρο της χρηματοοικονομικής σημαντική θέση κατέχει η διαδικασία της 

αποτίμησης. Η διαδικασία της αποτίμησης, είναι σε πολλές περιπτώσεις 

αναγκαία για τη διάκριση της κατάστασης των μετοχών ανάλογα με την τιμή 

διαπραγμάτευσεώς τους σε υπερτιμημένες και υποτιμημένες, για τον 

εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών. Επίσης, η διαδικασία της αποτίμησης 

οδηγεί τους ενδιαφερόμενους σε εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 

προσδοκίες της αγοράς, όσον αφορά την μελλοντική προοπτική 

βιωσιμότητας και κερδοφορίας μιας επιχείρησης, μέσω σύγκρισης των 

θεμελιωδών στοιχείων αυτής, αλλά και μέσω της δημιουργίας σημείων 

αναφοράς (benchmarks). 

 

Δε χωρεί αμφιβολία στο ότι η διαδικασία της αποτίμησης αποτελεί αναγκαίο 

εργαλείο για τη διενέργεια αξιολόγησης επιχειρηματικών γεγονότων και 

ειδικότερα όσον αφορά τις επιδράσεις στην αξία των επιχειρήσεων που 

προβαίνουν σε ενέργειες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ακόμη, η εφαρμογή 

των τεχνικών της αποτίμησης αποτελεί έναν σπουδαίο μηχανισμό διαλόγου 

ανάμεσα στο management μιας εταιρείας, στους μετόχους αυτής ή στους 

αναλυτές για θέματα που επιδρούν στην αξία της εταιρείας, όπως επίσης 

αποτελεί και ένα σπουδαίο εργαλείο αξιολόγησης των εναλλακτικών 

στρατηγικών της εταιρείας. 

 

Στην παρούσα μελέτη, αναλύονται διεθνώς αποδεκτές απόψεις για την 

έννοια, το σκοπό και τη διαδικασία εφαρμογής του εργαλείου που καλείται 

χρηματοοικονομική ανάλυση, καθώς επίσης και προσωπικές μας απόψεις. Το 

αυτό λαμβάνει χώρα και για την περίπτωση της διαδικασίας αποτίμησης των 

επιχειρήσεων. Επίσης, τόσο για την ανάλυση όσο και για την αποτίμηση των 

επιχειρήσεων, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στο μέτρο του δυνατού τα 

πλέον σύγχρονα θεωρητικά στοιχεία με παράλληλες εφαρμογές αυτών.  

 

Εν κατακλείδι, όπως απορρέει από το θέμα της παρούσας γίνεται εφαρμογή 

των σύγχρονων θεωρητικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

και αποτίμησης επιχειρήσεων σε δύο ελληνικούς ομίλους επιχειρήσεων 

διεθνούς εμβέλειας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών ως εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι εταιρείες 

αυτές είναι η VIVARTIA A.B.E.E. και η COCA COLA H.B.C. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
 
 

A.1. Γενική θεώρηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης  
(General perspective of financial analysis) 
 
 
  Ε  ε 

 

πιχειρώντας να προσεγγίσουμε την έννοια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και το σκοπό για τον οποίο αυτή έχει επινοηθεί, θα μπορούσαμε 

να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι η πληροφορία εκείνη που πηγάζει μέσα 

από τους αριθμούς, η οποία καθιστά τη χρηματοοικονομική ανάλυση 

χρήσιμο «οδηγό» στα χέρια επιχειρηματιών, αναλυτών, συμβούλων 

επιχειρήσεων αλλά και τραπεζικών στελεχών, προκειμένου αυτοί να 

οδηγηθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με επενδυτικές ενέργειες, 

ενέργειες χρηματοδότησης και γενικότερα ενέργειες πάσης επιχειρηματικής 

φύσεως. 

 

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης δεν 

αποτυπώνουν πάντοτε την πραγματική τρέχουσα οικονομική της κατάσταση. 

Αυτό συμβαίνει συνήθως για λόγους που σχετίζονται με τη φορολογία, την 

πιστοληπτική της ικανότητα, τις σχέσεις της σε επίπεδο εντολέα – 

εντολοδόχου, τις γενικότερες συναλλαγές της με την πολιτεία καθώς και για 

τυχόν άλλους τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηματικούς λόγους.   

 
Επιπρόσθετα, η πληροφορία που αντλείται μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα 

των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί πάντα έτοιμο υλικό προς 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

9 

επεξεργασία και ανάλυση. Επίσης, τα αριθμητικά δεδομένα από μόνα τους, 

συνήθως, δεν εφοδιάζουν με σημαντικές πληροφορίες τον ενδιαφερόμενο.  

 

Για  το  λόγο  αυτό θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά, να εξετάζεται σε σχέση 

με κάποιο άλλο  δημιουργώντας λογικές σχέσεις μεταξύ τους. Οι λογικές 

αυτές σχέσεις αναγόμενες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

εξεταζόμενες συγκριτικά μεταξύ επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη το 

κόστος ευκαιρίας και το δείκτη κόστους οφέλους, μπορούν να καταστούν 

σημαντική πληροφορία στα χέρια των ενδιαφερόμενων. Η πληροφορία αυτή 

εάν λάβει την ανάλογη ορθή διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά 

επενδυτικά και κερδοσκοπικά αποτελέσματα.  

 

Συνήθως, οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν πηγές άντλησης 

πληροφοριών για όλους εκείνους τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται 

εκτός επιχείρησης (εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι), όπως επί παραδείγματι 

εξωτερικοί αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί & φοιτητές, 

πελάτες, προμηθευτές, το ευρύτερο κοινό. 

 

Είναι προφανές, ότι ο κάθε εξωτερικός ενδιαφερόμενος διαμορφώνει τη δική 

του σκοπιμότητα, η οποία πηγάζει μέσα από τα δικά του συμφέροντα. Η 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εκάστοτε εξωτερικού ενδιαφερόμενου, 

θα γίνει μέσα από την ορθή ερμηνεία των αριθμητικών κυρίως μεγεθών που 

θα αντλήσει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Τις 

πληροφορίες αυτές για να τις μετατρέψει σε χρήσιμη, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, πληροφορία θα πρέπει να τις επεξεργαστεί με κατάλληλα 

εργαλεία – τεχνικές.  

 

Από τη στιγμή σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων και έπειτα, ο τεχνικός 

ρόλος της λογιστικής περατώνεται. Ωστόσο, από το σημείο αυτό αρχίζει 

πλέον ένας άλλος ρόλος της λογιστικής που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την 

επεξεργασία και ανάλυση των αριθμητικών μεγεθών, των λογιστικών 

καταστάσεων, προκειμένου να αντληθεί η πολυπόθητη πληροφορία. Η 

πληροφορία αυτή θα είναι προϊόν της λεγόμενης “χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων” και θα μπορεί πλέον με ορθή 
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διαχείριση της, να οδηγήσει σε εξαγωγή πάσης φύσεως 

χρηματοοικονομικών συμπερασμάτων.   

 

Μιλώντας για χρηματοοικονομικά συμπεράσματα, θα ήταν ιδιαίτερα 

εύστοχο να προβούμε σε μια γενική ομαδοποίηση αυτών, προκειμένου να 

καταστεί περισσότερο αντιληπτή η έννοια τους και οι σκοποί που αυτά 

εξυπηρετούν. Συνεπώς, τα χρηματοοικονομικά συμπεράσματα διακρίνονται 

σε αυτά που αποτελούν: 

 

 Εργαλεία επιλογής επενδυτικών τίτλων 
 Εργαλεία πρόβλεψης μελλοντικών αποδόσεων 
 Εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία των επιχειρήσεων 
 Εργαλεία αξιολόγησης του management των επιχειρήσεων 

 

Ειδικότερα, αυτά τα χρηματοοικονομικά συμπεράσματα αφορούν: 

 

 Την κατάσταση ρευστότητας μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 Την κατάσταση  σταθερότητας μιας επιχείρησης, προκειμένου αυτή 
να 

ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της.    

 Την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, όσον αφορά το ικανοποιητικό 

μέγεθος της καθαρής θέσης αυτής. 

 Τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας επιχείρησης, βάσει της στρατηγικής 
ικανότητας του management να θέτει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας 

αυτής ολοένα και υψηλότερα. 

 

Γενικότερα, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η χρηματοοικονομική 

ανάλυση των επιχειρήσεων δε μπορεί να δώσει απάντηση παντού ή 

τουλάχιστον με την ίδια βαρύτητα και βεβαιότητα για το εκάστοτε 

αποτέλεσμα. Υπάρχουν χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των οποίων η 

φύση είναι περίπλοκη και η δημιουργία τους βασίζεται σε συνδυασμούς 

παραγόντων που μπορεί να αφορά ταυτόχρονα την ικανότητα του 

management, την τρέχουσα κατάσταση των κεφαλαιαγορών, την εγχώρια 
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και διεθνή ανταγωνιστικότητα του κλάδου, την κυβερνητική πολιτική αλλά 

και άλλους μακροοικονομικούς παράγοντες.    

 

Τέλος, θα μπορούσαμε να τολμήσουμε τον ισχυρισμό ότι η 

χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί την αντίστοιχη S.W.O.T. 

ANALYSIS των χρηματοοικονομικών μιας επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι 

μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης μπορούμε να εξάγουμε 

συμπεράσματα για τις χρηματοοικονομικής φύσεως ΔΥΝΑΜΕΙΣ και 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ μιας επιχείρησης και μέσα από αυτό να εντοπίσουμε τις 

αντίστοιχες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ και ΑΠΕΙΛΕΣ της στην αγορά. Με τον τρόπο αυτό 

η εκάστοτε επιχείρηση, θα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τις 

χρηματοοικονομικές της ΔΥΝΑΜΕΙΣ (χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα) 

και ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (χρηματοοικονομικά μειονεκτήματα), οι οποίες σε 

συνδυασμό με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που τη διέπει καθώς και την 

επιχειρηματικότητα που διακρίνει το management αυτής, θα επιδιώξει να 

εντοπίσει εκείνες τις επενδυτικές ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ της αγοράς που της 

αναλογούν. Επίσης, μέσω της ορθολογικής επενδυτικής συμπεριφοράς, της 

εξειδικευμένης γνώσης, της εμπειρίας και της επιχειρηματικής οξυδέρκειας 

του management σε συνδυασμό με τη χρήση της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης, ως εργαλείο πρόβλεψης, η επιχείρηση θα μπορέσει να 

προφυλαχτεί από επενδυτικές ΑΠΕΙΛΕΣ και τη λεγόμενη 

«χρηματοοικονομική αποτυχία». 

 
 

A.2. Κατηγορίες ενδιαφερόμενων και η γενική σκοπιμότητα 
αυτών 

 
 

 
 

Μέχρι τώρα έχουμε ήδη αναφερθεί στο γεγονός ότι η χρηματοοικονομική 

ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αφορά διάφορες κατηγορίες 

ενδιαφερόμενων. Τους ενδιαφερόμενους αυτούς μπορούμε να τους 

κατατάξουμε σε δυο θεμελιώδεις κατηγορίες ανάλογα με τη θέση τους: (1) 

Στους Εσωτερικούς και (2) Στους Εξωτερικούς. Κατ’ επέκταση, ανάλογα 
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με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο ενδιαφερόμενος που διενεργεί τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, διακρίνεται και αυτή με τη σειρά της σε 

εσωτερική και εξωτερική.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους εσωτερικούς ενδιαφερόμενους θα πρέπει 

να σημειώσουμε ότι λόγω της θέσεως που κατέχουν, διαθέτουν ένα από τα 

ισχυρότερα πλεονεκτήματα επικερδούς λήψης αποφάσεων που είναι η 

εσωτερική πληροφόρηση. Αυτό το είδος πληροφόρησης είναι προφανές 

ότι δεν διαθέτει (ή τουλάχιστον δε μπορεί να το αποκτήσει στον ίδιο βαθμό, 

με την ίδια πιστότητα και το ίδιο κόστος) η άλλη κατηγορία 

ενδιαφερόμενων. 

 

Τα άτομα τα οποία διενεργούν την εσωτερική ανάλυση (εσωτερικοί 

ενδιαφερόμενοι), βρίσκονται σε άμεση σχέση με την επιχείρηση και συνεπώς 

έχουν στη διάθεσή τους εκείνα τα λογιστικά και στατιστικά δεδομένα που 

τους εφοδιάζουν με όλα τα εχέγγυα, ώστε να προβούν σε συγκρίσεις και 

συσχετίσεις πέρα από αυτές που θα μπορούσαν να κάνουν βασιζόμενοι μόνο 

στα δημοσιευμένα στοιχεία της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό η 

χρηματοοικονομική ανάλυση αποκτά μεγαλύτερη διαύγεια, είναι 

διαφωτιστική σε μεγάλο βάθος και τα όποια πορίσματα των αναλυτών 

χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ασφάλειας.  

 

Τα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την εσωτερική ανάλυση είναι κατά 

κύριο λόγο οι εσωτερικοί λογιστές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, λοιπά 

στελέχη των επιχειρήσεων και γενικότερα οι διοικούντες τις επιχειρήσεις. 

Άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με την εσωτερική ανάλυση είναι οι 

ελεγκτές, οι ορκωτοί λογιστές και άλλοι. Στο σημείο αυτό θα ήταν σημαντικό 

να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια της εσωτερικής ανάλυσης, οι μέτοχοι και το 

υπαλληλικό προσωπικό θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα αφού στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικά και 

στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης. 

 

Το σημαντικό με την εσωτερική ανάλυση είναι ότι λόγω της μεγαλύτερης 

διαύγειας και της μεγαλύτερης αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, επιτρέπει 

στη διοίκηση να γνωρίζει με λεπτομέρειες τη γενική οικονομική κατάσταση 
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της επιχείρησης. Συνεπώς, οι managers αυτής θα είναι σε θέση να 

λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να 

προβούν, ούτως ώστε να μεταβληθούν τα οικονομικά της μεγέθη σε επίπεδα 

που θα σηματοδοτούν την υγιή λειτουργία της. 

 

Αντιθέτως, όσον αφορά τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους 

(εξωτερικούς αναλυτές) αυτοί δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν τα 

ειδικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει η άλλη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η θέση τους είναι εκτός εταιρείας και συνεπώς η σχέση τους με αυτή 

δεν είναι άμεση. Συνήθως, τα μόνα στοιχεία τα οποία έχουν στη διάθεση 

τους είναι τα δημοσιευμένα, όπως ο ισολογισμός με τους πίνακες 

αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. 

 

Τα στοιχεία όμως αυτά δεν είναι επαρκή και για το λόγο αυτό ο εξωτερικός 

ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να λάβει πληροφορίες και από άλλες πηγές. 

Συνήθως, τέτοιες πηγές είναι τα δημοσιεύματα του οικονομικού και 

πολιτικού τύπου, δελτία από τράπεζες, επιμελητήρια, σχετικές κλαδικές 

μελέτες και δημοσιευμένες έρευνες καθώς και η επετηρίδα του 

χρηματιστηρίου. 

 

Συνεπώς, γίνεται φανερή η δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο 

εξωτερικός αναλυτής τόσο από τη δυσκολία που παρουσιάζει η ανεύρεση 

των στοιχείων όσο και από την αξιοπιστία και την πληρότητά τους. Έτσι, 

κατ’ επέκταση, όσο πιο λίγα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία, όσο πιο συνοπτικά 

είναι και όσο μεγαλύτερη είναι η αμφιβολία για την πηγή άντλησης τους 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εξαγωγής πλασματικών 

συμπερασμάτων μέσω της ανάλυσης.  

 

Κατά κύριο λόγο ένας εξωτερικός ενδιαφερόμενος αναλύει τα διαθέσιμα 

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα 

σχετικά με την οικονομική της θέση και την αποδοτικότητά της.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την έννοια της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για τη δυνατότητα της να 

ανταποκρίνεται στις οικονομικές της υποχρεώσεις χωρίς να 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

14 

κλυδωνίζεται εύκολα από τυχόν μεταβολές των συνθηκών του 

περιβάλλοντος, να εκμεταλλεύεται επενδυτικές ευκαιρίες 

(εξετάζοντας τους τρόπους άντλησης των απαιτούμενων γι’ αυτές 

κεφαλαίων) αλλά και την ευχέρεια της στο να εξοφλεί τις 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις της.  

 

Όσον αφορά την έννοια της αποδοτικότητας της επιχείρησης, θα πρέπει να 

πούμε ότι γενικά αφορά το ύψος και τη σταθερότητα των καθαρών 

κερδών της καθώς και την τάση (προοπτικές) για βελτίωση αυτών 

στο μέλλον.  

 

Στο σημείο τούτο δε θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός της συμβολής 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) σύμφωνα με τα οποία έχει 

καθιερωθεί και εφαρμόζεται η δημοσίευση ενιαίου τύπου οικονομικών 

καταστάσεων βάσει των σύγχρονων λογιστικών αρχών και κανόνων 

σύνταξης αυτών. Έτσι, η δημοσίευση ενιαίου τύπου λογιστικών 

καταστάσεων σε συνδυασμό με τον αυστηρότερο τρόπο σύνταξης αλλά και 

την αναλυτικότερη μορφή αυτών, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης 

κατάλληλων αριθμοδεικτών για βαθύτερη και πιο αξιόπιστη ανάλυση. 

 

Τέλος, κρίνουμε αναγκαίο να αναφέρουμε τις πιθανές ιδιότητες των 

εξωτερικών ενδιαφερόμενων. Έτσι, ένας εξωτερικός ενδιαφερόμενος 

μπορεί να φέρει κάποια από τις παρακάτω ιδιότητες: 

 Μέτοχος, εταίρος (ως τρίτο πρόσωπο) 
 Πελάτης 
 Προμηθευτής  
 Τράπεζα 
 Το Δημόσιο (φορολογική υπηρεσία, στατιστική υπηρεσία κλπ) 
 Υπάλληλος της επιχείρησης και λοιπό προσωπικό 
 Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  
 Χρηματιστηριακή εταιρεία ή ο ευρύτερος κύκλος της κεφαλαιαγοράς 
 Ασφαλιστική εταιρεία 
 Ακαδημαϊκός, φοιτητής, ερευνητής 
 Τύπος, επιστημονικό περιοδικό  
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Κάθε ενδιαφερόμενος, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός, διακατέχετε από ένα 

πνεύμα σκοπιμότητας. Η σκοπιμότητα αυτή συνήθως έχει τις βάσεις της 

στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι επιζητούν υλικά και άϋλα αγαθά όπως το 

χρηματικό κέρδος, τα αξιώματα, το υψηλότερο κοινωνικό status και φυσικά 

τη «δύναμη» και τη διαπραγματευτική ικανότητα που αυτά συνεπάγονται 

έναντι των αντιπάλων τους, του κράτους και άλλων. 

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές το γεγονός ότι οι 

ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούν την τεχνική της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων, υποκινούμενοι ακριβώς από αυτό 

που προηγούμενα χαρακτηρίσαμε ως σκοπιμότητα. Πρόκειται δηλαδή για 

διαφορετικά κίνητρα ή συμφέροντα, ανάλογα με τη θέση του εκάστοτε 

ενδιαφερόμενου.    

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να ενταχθεί σε μια από τις παρακάτω 

βασικές κατηγορίες: 

 

 Επενδυτές – μέτοχοι 

 Δανειστές της επιχείρησης  
 Managers της επιχείρησης 

 Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές και τραπεζικά στελέχη 
 Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων  
 Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων 
 Ανταγωνιστές 
 Άλλοι ενδιαφερόμενοι  

  

Σκοπιμότητα επενδυτών - μετόχων 
 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους που φέρουν την ιδιότητα 

των  επενδυτών - μετόχων, είναι προφανές ότι αυτοί διακατέχονται από τη 

σκοπιμότητα κυρίως του χρηματικού κέρδους. Αυτό είναι εύκολα αντιληπτό 
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από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ενδιαφερόμενων είναι αυτή 

που με τα επιχειρηματικά της κεφάλαια χρηματοδοτεί τη λειτουργία 

υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων. Τόσο στην πρώτη 

περίπτωση όσο και στη δεύτερη, η τοποθέτηση κεφαλαίων από την πλευρά 

των μετόχων – εταίρων ενέχει ένα βαθμό αβεβαιότητας ή αλλιώς κινδύνου 

(beta coefficient). 

 

Γενικότερα, είναι γνωστό ότι ο βαθμός του κινδύνου που απορρέει από τη 

συμμετοχή σε κάποια μορφή επένδυσης ποικίλλει και εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

τη δραστηριότητα της επιχείρησης και ανάλογα με την πορεία τους να την 

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Έτσι, κατ’ επέκταση, λειτουργούν είτε 

επωφελώς είτε όχι για τους επενδυτές – μετόχους. Ενδεικτικά, μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι η πορεία της τιμής του 

πετρελαίου, το ύψος των επιτοκίων και του πληθωρισμού, η 

ανταγωνιστικότητα του κλάδου (και της επιχείρησης) στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση όπου ο επενδυτής - μέτοχος έχει 

τοποθετήσει κεφάλαια. Τέλος, αναμφισβήτης σημαντικότητας για την 

επωφελή ή ζημιογόνα λειτουργία μιας επιχείρησης και συνεπώς και για τα 

αντίστοιχα επενδυτικά αποτελέσματα των επενδυτών – μετόχων, είναι και η 

επιχειρηματική ικανότητα του management.  

 

Ειδικότερα ο επενδυτής – μέτοχος αποβλέπει στα εξής οφέλη: 

 Στη λήψη κάποιου μερίσματος στο μέλλον, διατηρώντας τα κεφάλαια 
που έχει επενδύσει σε τουλάχιστον μέσο - μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 Στην πιθανή λήψη κάποιων δικαιωμάτων από τη διανομή 

αποθεματικών κεφαλαίων της εταιρείας. 

 Στη πραγματοποίηση κερδών κεφαλαίου, με αύξηση της τιμής 
διαπραγμάτευσης των τίτλων (μετοχών) στους οποίους έχει 

τοποθετήσει κεφάλαια. 

 

Η εκτίμηση της αξίας των μετοχών μιας επιχείρησης, με αντικειμενικό σκοπό 

τη λήψη απόφασης για νέα αγορά τίτλων ή την πώληση των ήδη 

κατεχομένων ή τη διατήρηση των ήδη επενδεδυμένων κεφαλαίων σε 
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τίτλους, είναι εργασία αρκετά πολύπλοκη και για αυτό απαιτείται να γίνεται 

από ειδικούς αναλυτές επενδύσεων. 

 

Σκοπιμότητα δανειστών επιχείρησης 
 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ενδιαφερόμενων εντάσσονται όλοι εκείνοι οι 

οποίοι με διάφορους τρόπους δανείζουν κεφάλαια στην επιχείρηση είτε με 

βραχυπρόθεσμο είτε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα επιστροφής αυτών από 

τους χρεώστες τους. 

 

Αντιπροσωπευτική κατηγορία δανειστών μιας επιχείρησης αποτελούν οι 

προμηθευτές της. Αυτοί την εφοδιάζουν με πρώτες ύλες για την 

παραγωγική της διαδικασία (π.χ μεταποιητικές επιχειρήσεις) ή με τελικά 

προϊόντα για μεταπώληση στους τελικούς καταναλωτές (π.χ εμπορικές 

επιχειρήσεις). Επίσης, υπάρχουν και εκείνα τα πρόσωπα που παρέχουν 

συνήθως εξειδικευμένες υπηρεσίες προς αυτή (π.χ σύμβουλοι επιχειρήσεων 

επί χρηματοοικονομικών θεμάτων, παροχή υπηρεσιών λογισμικού κλπ) και 

συνεπώς αμείβονται για τις υπηρεσίες αυτές.  

 

Ειδικότερα, αυτό που ισχύει στην αγορά για την ικανοποίηση των αμοιβών 

των προμηθευτών ή των εξειδικευμένων συμβούλων μιας επιχείρησης είναι 

η εξόφληση αυτών σε ορίζοντα βραχυπρόθεσμο (π.χ σε δύο ή τρεις μήνες) 

με πίστωση, χωρίς την καταβολή τόκων, με έκδοση βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών επιταγών κλπ.   

 

Συνήθης δανειστής μιας επιχείρησης μπορεί να είναι και ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, από τη στιγμή που έχει χορηγήσει κεφάλαια 

σε αυτή με μακροπρόθεσμο δανεισμό ή την εξυπηρετεί παρέχοντας της 

κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου αυτή να ικανοποιεί τις ανάγκες της σε 

ρευστά διαθέσιμα προς κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

 

Μια άλλη σημαντική κατηγορία δανειστών μιας επιχείρησης, είναι και αυτοί 

που συμμετέχουν σε κάποιο ομολογιακό δάνειο που αυτή έχει έκδοση 

για λόγους δανεισμού (π.χ εξεύρεσης χρημάτων για χρηματοδότηση κάποιου 
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επενδυτικού της σχεδίου). Πρόκειται, για δανειστές επιχειρήσεων συνήθως 

μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους οι οποίοι αγοράζουν ομολογίες των 

επιχειρήσεων αυτών, αναλαμβάνοντας το ρίσκο που αναλογεί σε αυτή την 

επενδυτική τους ενέργεια, με σκοπό να λάβουν αμοιβή – τόκο για το 

κεφάλαιο που διέθεσαν στις επιχειρήσεις αυτές.  

 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε το γεγονός ότι ένας δανειστής – 

πιστωτής μιας επιχείρησης δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια που 

αποπνέει μια επιχείρηση, όσον αφορά την ικανότητα κάλυψης (πολύ 

περισσότερο των βραχυπρόθεσμων) υποχρεώσεών της, όντας σε θέση να 

εξοφλεί τα κεφάλαια που έχει δανειστεί και να πληρώνει και τους 

αναλογούντες σε αυτά τόκους. Για το λόγο αυτό υπό ιδιαίτερη αξιολόγηση 

βαρύνονται τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, η εικόνα των οποίων 

όσο καλύτερη είναι τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια που νιώθουν οι 

δανειστές της. 

 

Συγκριτικά με τους επενδυτές – μετόχους, οι δανειστές – πιστωτές της 

επιχείρησης την αξιολογούν με έναν πιο συντηρητικό τρόπο όσον αφορά τα 

χρηματοοικονομικά της μεγέθη. Ειδικότερα, τα μεγέθη εκείνα που 

ενδιαφέρουν τους πιστωτές – μετόχους είναι, όπως είναι αναμενόμενο, τα 

άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία (π.χ τα χρηματικά της 

διαθέσιμα, ο ρυθμός που ανακυκλώνει - κυκλοφορεί τα εμπορευματικά της 

αποθέματα κλπ). Το μέγεθος των στοιχείων αυτών, θα πρέπει να είναι ικανό 

να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δανειστών της επιχείρησης, 

προκειμένου αυτοί να αισθάνονται ασφαλείς. Η ικανότητα της 

επιχείρησης στο να ανταποκριθεί στην κάλυψη των οφειλών της, 

αξιολογείται από τους δανειστές της με βάση τη δυνατότητα της 

άμεσης ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων. Προκειμένου 

οι εκτιμήσεις των δανειστών – πιστωτών να παρουσιάσουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα πραγματοποίησης, παρατηρείται από την πλευρά αυτών μια 

αξιολόγηση των περιουσιακών της μεγεθών με χαμηλότερες τιμές από 

εκείνες που δημοσιεύονται στις οικονομικές της καταστάσεις.        
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Τους δανειστές – πιστωτές της επιχείρησης μπορούμε να τους διακρίνουμε 

σε δύο κατηγορίες: (1) στους βραχυπρόθεσμους και (2) στους 

μακροπρόθεσμους.  

 

Οι βραχυπρόθεσμοι δανειστές – πιστωτές ενδιαφέρονται κυρίως για την 

ικανότητα των χρεωστών τους (επιχειρήσεων), να ανταποκρίνονται στην 

κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους. Την ικανότητα αυτή, την 

αξιολογούν μέσα από την εικόνα που παρουσιάζει σχετικά με τα χρηματικά 

της διαθέσιμα και το κυκλοφορούν ενεργητικό της από απόψεως άμεσης 

ρευστοποίησης και κυκλοφορίας αυτών. 

 

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους, οι μακροπρόθεσμοι δανειστές – 

πιστωτές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση των μελλοντικών 

προβλέψεων για ταμειακές ροές κεφαλαίων, της καθαρής της θέσης, της 

ικανότητάς της να αντεπεξέρχεται και να ξεπερνά στιγμές κρίσης, στην 

ικανότητά της να διατηρεί και να επεκτείνει την υφιστάμενη κατάσταση – 

θέση της και φυσικά την ικανότητά της να παράγει ικανοποιητικά κέρδη. 

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρα από τα προηγούμενα ένας 

δανειστής – πιστωτής θα πρέπει να γνωρίζει τη διάρθρωση των κεφαλαίων 

του χρεώστη του. Αυτό συμβαίνει διότι όταν μια επιχείρηση διατηρεί έναν 

ικανοποιητικό λόγο ξένων προς ιδίων κεφαλαίων, αυτό συνεπάγεται ότι 

τα συνολικά της κεφάλαια διαρθρώνονται από περισσότερα ίδια παρά από 

ξένα κεφάλαια. Συνεπώς, η επιχείρηση δε βρίσκεται κάτω από 

κατάσταση υπερδανισμού και αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο 

ασφάλειας για το δανειστή – πιστωτή.     

 

Σκοπιμότητα των managers 
 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διοικούντες μια επιχείρηση συνδέονται άμεσα μ’ 

αυτήν και συνεπώς έχουν και άμεση πρόσβαση στα λογιστικά της, 

βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες 

κατηγορίες ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση αυτών μπορεί να 

προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος και να περιλάβει τη συστηματική μελέτη 
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των αριθμοδεικτών που προκύπτουν από τις σχέσεις των διαφόρων 

οικονομικών της στοιχείων, ώστε να είναι δυνατός ο έγκαιρος εντοπισμός 

και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Έτσι, η διοίκηση στοχεύει κυρίως 

στο να ασκεί έλεγχο και στο να παρατηρεί την επιχείρηση τόσο από την 

σκοπιά των δανειστών όσο και των επενδυτών - μετόχων. 

Η συνεχής παρατήρηση και ανάλυση του μεγέθους των μεταβολών που 

παρουσιάζουν τα οικονομικά της στοιχεία καθώς και των αριθμοδεικτών 

αυτής, οδηγεί τη διοίκηση στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων, 

σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την δραστηριότητα της 

επιχείρησης και την καθιστά ικανή να προβαίνει στη λήψη των κατάλληλων 

μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών συνθηκών που θα την 

οδηγήσουν στη αποτυχία. 

 
 

Σκοπιμότητα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων  
 
 
Όπως είναι λογικό, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να αντλήσουν 

πληροφορίες από τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, με σκοπό να 

τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Δηλαδή, θα οδηγηθούν στη 

διενέργεια εκείνων των ενεργειών και θα λάβουν εκείνες τις αποφάσεις, που 

θα τους προσδώσουν  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτά με τη σειρά τους 

ως θεμελιώδη στοιχεία ανταγωνιστικότητας, θα συμβάλλουν καταλυτικά 

στην εδραίωση της επιχείρησης στην αγορά και στον κλάδο της και θα 

δημιουργήσουν έντονο αίσθημα ασφάλειας για τη βιωσιμότητα της 

μελλοντικά. 

 

Σκοπιμότητα ελεγκτών λογιστικών καταστάσεων 
 

Οι ελεγκτές των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή τα πρόσωπα εκείνα που 

δουλειών σε ελεγκτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου, 

παρακολουθούν τη δραστηριότητα και την απόδοση των επιχειρήσεων και 

ασχολούνται με τον έλεγχο των οικονομικών τους στοιχείων, με σκοπό να 

διατυπώσουν πορίσματα, σχετικά με την ακρίβεια αυτών.  
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Ειδικότερα, ένας από τους βασικούς σκοπούς των ελεγκτών είναι ο 

εντοπισμός λογιστικών ατασθαλιών που έχουν προκύψει είτε από 

δόλο είτε από αμέλεια των διοικούντων. Αν δεν επισημανθούν και δεν 

αναφερθούν, δίνουν μια εσφαλμένη εικόνα για την επιχείρηση, πράγμα που 

είναι αντίθετο με τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής. Η ερμηνεία 

των λογιστικών καταστάσεων με τον υπολογισμό ορισμένων αριθμοδεικτών 

και η παρακολούθηση των μεταβολών των οικονομικών στοιχείων μιας 

επιχείρησης καθώς και των τάσεών τους διαχρονικά, αποτελούν τα κύρια 

στοιχεία του έργου των ελεγκτών. 

 

Σκοπιμότητα των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγορών & 
συγχωνεύσεων 
 

Όταν μιλάμε για τη σκόπιμοτητα των αναλυτών σε περιπτώσεις εξαγοράς 

μιας επιχείρησης από μία άλλη ή για συγχώνευση μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι 

αναλυτές των επιχειρηματικών αυτών ενεργειών λειτουργούν ουσιαστικά 

όπως οι μέτοχοι – επενδυτές. 

 

Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις οι εν λόγω αναλυτές, θα πρέπει να 

προχωρήσουν και σε εκτίμηση ενός σοβαρού χρηματοοικονομικού μεγέθους 

που καλείται υπεραξία (goodwill) και θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε ως μια κατά βάση σύνθετη έννοια.  

 

Ειδικότερα, η υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που 

καταβάλλεται για την εξαγορά μιας επιχειρήσης και τις αξίας των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που πραγματικά αποκτά η 

επιχείρηση που πραγματοποιεί την εξαγορά.  

 

Ουσιαστικά, η υπεραξία αφορά συλά περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού δηλαδή στοιχεία τα οποία έχουν αξία αλλά δεν είναι απτά και 

δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε με την απλή καθημερινή έννοια. Τέτοια 

στοιχεία είναι οι εργαζόμενοι, το πελατολόγιο, τα δικαιώματα 
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πνευματικής ιδιοκτησίας, οι ευρεσιτεχνίες, το brand name, το σήμα, 

η φήμη, οι πηγές στρατηγικής ισχύος κλπ. 

 

Συνεπώς, η πραγματοποιούμενη από τους ειδικούς αναλυτές των 

οικονομικών στοιχείων είναι πολύτιμη για τον προσδιορισμό της οικονομικής 

και λειτουργικής αξίας των συγχωνευομένων επιχειρήσεων ή της 

εξαγοραζόμενης επιχείρησης. 

 

Σκοπός λοιπών ομάδων ενδιαφερόμενων 
 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από άλλες 

ομάδες ενδιαφερομένων, οι οποίοι, ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκουν, 

δίνουν και ανάλογη έμφαση στα διάφορα επιμέρους στοιχεία. Έτσι, οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων μπορούν να κάνουν χρήση 

των μεθόδων ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, για να αξιολογήσουν 

την οικονομική θέση της επιχείρησης, προκειμένου να υπογράψουν με 

αυτήν συλλογική σύμβαση εργασίας και να επιτύχουν καλύτερους όρους 

αμοιβών και εργασίας για τα μέλη τους. 

 

Επιπρόσθετα, τα επιμελητήρια (π.χ. εμπορικό, επαγγελματικό, οικονομικό, 

τεχνικό, κ.τ.λ.) από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αντλούν 

χρήσιμες πληροφορίες για την υποστήριξη των μελλοντικών τους 

συμφερόντων και την ενημέρωση των μελών τους. 

 

Μια άλλη κατηγορία ενδιαφερόμενων, ιδιαίτερα σημαντική, είναι οι πελάτες 

της επιχείρησης. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση των 

λογιστικών καταστάσεων, προκειμένου να προσδιορίσουν την κερδοφόρα 

δυναμικότητα του προμηθευτή τους, την απόδοση των κεφαλαίων του, όπως 

και άλλα συναφή στοιχεία, με σκοπό την προσφορότερη συνεργασία και την 

επίτευξη καλύτερων τιμών και όρων συναλλαγής. 

 

Τέλος, τα λογιστικά γραφεία, οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων 

και τα χρηματιστήρια είναι κάποιοι άλλοι σημαντικοί ενδιαφερόμενοι, λόγω 

της φύσεως της δραστηριότητας τους, για τις ετήσιες οικονομικές 
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καταστάσεις των επιχειρήσεων, προκειμένου να ενημερώσουν ορθά τους 

πελάτες τους, αλλά και να εμπλουτίσουν τις βάσεις με τα στατιστικά τους 

δεδομένα. 
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Α.3 Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 
 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων διαθέτει μια σειρά από μεθόδους, 

από τις οποίες ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει όποια εξυπηρετεί καλύτερα τον 

επιδιωκόμενο σκοπό του. Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζουμε τις πιο 

κάτω βασικές μεθόδους ανάλυσης: 

 

 Κάθετη ανάλυση ή Καταστάσεις κοινών μεγεθών. 
 Οριζόντια ανάλυση ή Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης ή Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
τάσης. 

 Ανάλυση με αριθμοδείκτες. 
 Ανάλυση του Νεκρού Σημείου των συναλλαγών. 

 

Κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γι’ αυτό οι 

αναλυτές συχνά επιλέγουν ένα μέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα, 

χρησιμοποιούν επικουρικά και κάποιο άλλο. Γενικά, οι αναλυτές δίνουν ένα 

σχετικό προβάδισμα στην τεχνική της ανάλυσης με αριθμοδείκτες, γιατί 

αναγνωρίζουν ότι η τεχνική αυτή προσφέρεται περισσότερο από τις άλλες 

μεθόδους στην ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεδομένων.  

 

Πριν κλείσουμε την παράγραφο αυτή, να σημειώσουμε ακόμα ότι 

οποιαδήποτε ανάλυση περιλαμβάνει τα εξής τρία στάδια: 

 

α) Την κατανόηση του επιδιωκόμενου σκοπού, την επιλογή μεθόδου και τον 

προσδιορισμό χρήσιμων σχέσεων από τα λογιστικά στοιχεία των 

καταστάσεων. 

 

β) Την ταξινόμηση των καταστάσεων, με τρόπο ώστε να μπορούν να 

υπολογιστούν οι μεταξύ τους σημαντικές σχέσεις. 

 

γ) Την αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των πιο πάνω σχέσεων. 
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Κάθετη ανάλυση ή διαστρωματική ανάλυση 
 
Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σημαντικό μέγεθος 

ή στοιχείο μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης (π.χ. για τον 

ισολογισμό το άθροισμά του, για τα αποτελέσματα χρήσης οι πωλήσεις), 

χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της 

οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσμα της 

σύγκρισης αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του μεγέθους που 

λήφθηκε ως βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 100 %. 

 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε 

απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά ή μόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε 

καταστάσεις «κοινού μεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε 

κοινή βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε ακόμα και καταστάσεις 

«συστατικού ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο του 

100 και κάθε στοιχείο της εκφράζεται ως ποσοστό στο σύνολο του 100. 

 

Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους» μπορούν να 

περιγραφούν ως μέσα ανάλυσης της εσωτερικής δομής των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), 

οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι εφαρμόζεται σε οικονομικές 

καταστάσεις κάθετης παράθεσης (μορφής) και η μελέτη, συνεπώς, των 

ποσοστών που εμφανίζονται σ’ αυτές γίνεται κατά κάθετο τρόπο. 

 

Οριζόντια ανάλυση 
 
 
Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και 

αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων - στοιχείων των 

λογιστικών καταστάσεων και των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης 

μιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ’ αυτήν, αντιπαρατίθενται τα 

κονδύλια διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή 

περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική 

εξέλιξή τους, διότι έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο 

αποκαλυπτικές για τον αναλυτή. 
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Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι 

οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι διαδοχικές δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (comperative statements). Έτσι, ετήσια, 

εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα να 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα προηγουμένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα, σχετικά με την τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά. 

 

Για να είναι όμως δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, 

πρέπει οι συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 Η ταξινόμηση των στοιχείων να είναι ομοιόμορφη σε όλες τις 

περιόδους, στις οποίες αναφέρονται. 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες στοιχείων. 
 Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε 
περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να 

σημειώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τον αναλυτή. 

 Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των 
στοιχείων. 

 
 
Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις 

μπορεί να δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. 

 

Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης 
 
 
Η εφαρμογή της οριζόντιας ανάλυσης σε συγκριτικές οικονομικές 

καταστάσεις που καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο για την 

παρακολούθηση των διαχρονικών μεταβολών των οικονομικών στοιχείων, 

καθίσταται πιο κοπιαστική. Αυτό συμβαίνει γιατί ο υπολογισμός της 

ποσοστιαίας μεταβολής ενός οικονομικού στοιχείου, από έτος σε έτος, 

απαιτεί, κάθε φορά αλλαγή της βάσης υπολογισμού, με συνέπεια η σύγκριση 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών του να γίνεται πραγματικά πιο 

δύσκολη. 
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Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στην περίπτωση της σύγκρισης 

των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών δύο ή περισσότερων οικονομικών 

στοιχείων.  

Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ένα άλλο μέσο ανάλυσης: οι 

αριθμοδείκτες τάσης. 

 

Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών τάσης, από τεχνική άποψη, δεν 

παρουσιάζει καμία δυσκολία: επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό 

σημείο) ως βάση των υπολογισμών, για αυτό λέγεται και έτος βάσης. Στη 

συνέχεια, τα ποσά των επιλεγμένων στοιχείων των επόμενων ετών 

υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο ποσό του έτους βάσης (το έτος βάσης 

είναι ίσο με 100% ή απλά με το 100). 

 
Για τον υπολογισμό της σειράς των αριθμοδεικτών τάσης ενός οικονομικού 

στοιχείου, για καθένα από τα επόμενα έτη της υπό εξέταση χρονικής 

περιόδου, χρησιμοποιείται ο τύπος: 

 
                                          Αξία μεγέθους έτους (ν) x 100 

      Αριθμοδείκτης τάσης έτους (ν) = 

                               Αξία μεγέθους έτους βάσης 
 

Κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την 

αφετηρία για όλους τους υπολογισμούς και όλες τις μετέπειτα συγκρίσεις, θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των 

συνθηκών λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να 

αντιπροσωπεύει την καλούμενη «τυπική» ή «ομαλή» δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Γενικά, κατά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με 

αριθμοδείκτες τάσης, ως έτος βάσης λαμβάνεται το πρώτο έτος της χρονικής 

περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος αυτό δεν 

εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις του έτους βάσης, οπότε θα πρέπει να 

επιλεγεί από τον αναλυτή ένα άλλο, πιο αντιπροσωπευτικό έτος. 
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Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων μέσω αριθμοδεικτών 

Βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι η 

επίτευξη κερδών ή καλού επιπέδου αποδοτικότητας, ενώ βραχυχρόνια η 

διατήρηση ικανοποιητικού επιπέδου ρευστότητας. Οι δυο αυτές βασικές 

πλευρές της λειτουργίας μιας επιχείρησης, απασχολούν ιδιαίτερα τη διοίκησή 

της στην προσπάθειά που καταβάλλει αυτή για την επίτευξη μιας 

ικανοποιητικής τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (υγιής 

χρηματοοικονομική θέση), καθώς και της μελλοντικής της επιβίωσης.  

 

Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε, γενικά, την ικανότητα 

διατήρησης και επαύξησης της καθαρής θέσης της επιχείρησης, ενώ 

με τον όρο ρευστότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της όταν αυτές 

καθίστανται ληξιπρόθεσμες. 

 

Οι δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες, αν και σχετίζονται, εντούτοις δεν 

ταυτίζονται. Μακροχρόνια, η ρευστότητα προϋποθέτει την ύπαρξη 

αποδοτικότητας, γιατί χωρίς πραγματοποίηση κερδών για μεγάλη χρονική 

περίοδο, η επιχείρηση δε θα μπορέσει να βρει πηγή άντλησης των 

αναγκαίων κεφαλαίων για την εξόφληση των υποχρεώσεών της. 

Βραχυχρόνια, όμως, η ρευστότητα και η αποδοτικότητα αποτελούν δύο 

τελείως ανεξάρτητα θέματα και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

αποτελούν ανταγωνιστικούς στόχους για τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Πράγματι, βραχυχρόνια, μια επιχείρηση είναι δυνατό, χωρίς να 

πραγματοποιεί κέρδη, να διατηρεί ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας που να 

της επιτρέψει να ξεπεράσει τα εμπόδια και να επιβιώσει στις δύσκολες 

καταστάσεις. Αντίθετα, μια επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη, μπορεί να 

αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας (έλλειψη μετρητών), με συνέπεια να 

περιορίσει τη δραστηριότητά της και τελικά να οδηγηθεί σε χρεοκοπία. 
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Είναι λοιπόν φανερό ότι σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, προτεραιότητα 

για επίλυση έχει το πρόβλημα της ρευστότητας παρά της 

αποδοτικότητας. Βέβαια η διοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί να διατηρεί 

μια ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη ρευστότητα προς όφελος 

όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση της 

επιχείρησης. Είναι, λοιπόν, σαφής η σημασία της ανάλυσης της 

βραχυχρόνιας ρευστότητας, η οποία αποτελεί μια από τις πτυχές της 

τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. 

 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας η επιχείρηση παραμένει πάντοτε ως το 

κεντρικό υποκείμενο έρευνας, δίνοντας παράλληλα μεγάλη σημασία στις 

σχέσεις τις οποίες η επιχείρηση διατηρεί με τις ομάδες οι οποίες την 

περιβάλλουν. Επίσης, η επιχείρηση αποτελεί το μηχανισμό εκείνο του οποίου 

τα ζωτικά εξαρτήματα είναι τόσο πολυάριθμα και λεπτά που δεν αφήνουν 

περιθώρια στους χειριστές του (διοικούντες) για αυτοσχεδιασμούς. Έτσι, 

κρίνεται αναγκαίο η επιχείρηση να διαθέτει όργανα μέτρησης και ελέγχου 

για να διατηρήσει ισορροπία στη λειτουργία της και να επιτύχει βιωσιμότητα 

και ανάπτυξη. 

 

Ανάμεσα στα διάφορα μέσα ελέγχου και μετρήσεως της λειτουργίας μιας 

σύγχρονης επιχείρησης σημαντική θέση κατέχουν οι αριθμοδείκτες, οι οποίοι 

εκφράζουν λογικές σχέσεις, ενδεικτικές της αξίας δύο βασικών 

χαρακτηριστικών που διέπουν τη λειτουργία της: (1) τη διαχείριση και (2) 

την εκμετάλλευση της. Η σύγκριση μεγεθών εκφράζεται με τη λατινική 

λέξη ratio η οποία σημαίνει σχέση – λόγος.  

 

Σκοπός των αριθμοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τη σύγχρονη επιχείρηση 

με πολύτιμες πληροφορίες για την εν γένει πορεία της.  

 

Η πρακτική αξία των αριθμοδεικτών έγκειται στο γεγονός ότι δύο δεδομένα, 

τα οποία είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά κάθε ένα διατηρεί 

την εσωτερική του αξία, μπορεί να αποκτήσουν σημαντικό ενδιαφέρον, όταν 
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ερευνηθούν όχι μεμονωμένα αλλά με τη μορφή κάποιας συγκρίσεως ή 

άλλως κάποιας σχέσεως. 

 

Επί παραδείγματι:  

 

Μια μηχανή παράγει 500 μονάδες προϊόντος ανά ώρα και σε αυτήν 

απασχολούνται δύο εργάτες, οι οποίοι αποζημιώνονται προς 5,00€ την ώρα 

έκαστος. Τα δύο αυτά δεδομένα αν ερευνηθούν μεμονωμένα δεν έχουν 

μεγάλη αξία.  

 

Αντιθέτως, αν προβούμε στην αξιολόγηση τους λαμβάνοντας υπόψη 

παράλληλα και τον παράγοντα χρόνο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

προσφέρουν μια αξιόλογη πληροφορία για τη διοίκηση της επιχείρησης, 

όπου πρακτικά έχει ως εξής: 

 

Ωρομίσθιο / Παραγόμενες μονάδες προϊόντος ανά ώρα 

ή 

5,00€ / 500 = 0,01€ 

 

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε πως ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας 

δίνει το κόστος εργασίας ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος. 

 

Επιχειρώντας να αποδώσουμε έναν δόκιμο ορισμό σε αυτό που καλείται 

αριθμοδείκτης θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής: Αριθμοδείκτης είναι η 

απλή μαθηματική έκφραση της σχέσεως ενός μεγέθους (κονδυλίου) του 

ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα άλλο και 

μπορεί να εκφραστεί είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος, είτε τέλος ως ποσοστό 

επί τοις εκατό. 

 

Κατά την επίλυση των σχέσεων για τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών 

θέτουμε ως παρονομαστή το αριθμητικό μέγεθος του είδους εκείνου του 

οποίου επιθυμούμε να προσδιορίσουμε της σχέση της μονάδας του προς το 

αριθμητικό μέγεθος άλλου είδους, το οποίο θέτουμε ως αριθμητή. 
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Πολλές φορές όμως πολλοί πρακτικοί λόγοι επιβάλλουν την αντιστροφή του 

τύπου.  

 

Επί παραδείγματι: 

Δαπάνη/ Απόδοση   αντί   Απόδοση/ Δαπάνη 

 

Με την αντιστροφή των όρων δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στη σχέση 

αυτή καθ’ αυτή, μεταβάλλεται όμως η αριθμητική έκφραση.  

 

Επί παραδείγματι: 

 

Η ρευστότητα απαντάται άλλοτε ως:  

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις/ Μέσα πληρωμής 

 

και άλλοτε ώς:  

Μέσα πληρωμής/ Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Γενικότερα, η μέθοδος διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών 

των επιχειρήσεων μέσω των αριθμοδεικτών, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται 

από τις τράπεζες των Η.Π.Α. ύστερα από τη λήξη του πρώτου παγκοσμίου 

πολέμου και το οικονομικό κραχ του 1929. Έκτοτε, η εμπειρία παραχώρησε 

τη θέση της στην αναλυτική μέθοδο έρευνας με τη χρήση των αριμοδεικτών. 

 

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών 

επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και 

επεξήγονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Αποτελούν ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή του 

ισολογισμού μιας επιχείρησης, αλλά πρώτιστα για τη διοίκησή της. Οι 

αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης λαμβάνονται ύστερα από 

λεπτομερειακές αναλύσεις, μετρήσεις και συγκρίσεις όλων των στοιχείων 

που συνθέτουν τη δραστηριότητά της με τη βοήθεια ενός οργανωμένου 

συστήματος αριθμοδεικτών. 

Στην επιτυχημένη απόδοση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλλουν σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα καλούμενα 
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«πληροφοριακά συστήματα διοίκησης» (Management Information 

Systems), τα οποία στην ουσία είναι μηχανισμοί επεξεργασίας, συσχέτισης 

και αποθήκευσης πληροφοριών. Άλλα σχετικά βοηθητικά μέσα που 

παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι οι βάσεις δεδομένων και οι 

τράπεζες πληροφοριών που είναι εξειδικευμένες στην ανάλυση 

ισολογισμών.  

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αριθμοδείκτες θα πρέπει 

να μελετούνται με προσοχή, γιατί παρά το σχετικά εύκολο υπολογισμό τους 

η ερμηνεία τους παρουσιάζει προβλήματα και είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθμοδείκτη 

μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να 

συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 

ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι διαθέσιμοι αριθμοδείκτες, δεδομένου ότι 

πολλοί από αυτούς επηρεάζονται ομοιόμορφα από τους ίδιους παράγοντες 

και επομένως η μελέτη ορισμένων μόνο από αυτούς είναι αρκετή. Επίσης, η 

κρίση, η πρωτοβουλία και οι γνώσεις του αναλυτή σε θέματα που αφορούν 

στην επιχείρηση, όπως το ιστορικό της, τη θέση της στον κλάδο, την 

πολιτική της διοίκησής της, οι τρέχουσες εμπορικές συνθήκες κ.λ.π., 

συμβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή ερμηνεία των αριθμοδεικτών. 

 

Τέλος, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η συσχέτιση βασικών μεγεθών 

από τη θέση και τη δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων και ο 

προσδιορισμός των αριθμοδεικτών που γίνεται με βάση τα μεγέθη αυτά, 

οδηγεί στην δημιουργία μια «πυραμίδας», στην κορυφή της οποίας θα 

μπορούσε κάλλιστα να τοποθετηθεί ο δείκτης: 

 

Αποτελέσματα χρήσης / Ίδια κεφάλαια 

 

Με την περαιτέρω ανάλυση του κορυφαίου αυτού δείκτη προχωράει η 

διερεύνηση στην οικονομική μονάδα προς τρεις βασικές κατευθύνσεις: 
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1. την ανάλυση της οικονομικής διάρθρωσης αυτής 

2. την ανάλυση της αποδοτικότητας αυτής 

3. την ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής αυτής 

 

Σχετικά με το σχηματισμό των αριθμοδεικτών, υποστηρίζεται στη 

βιβλιογραφία ότι μεταξύ των μεγεθών του αριθμητή και του παρανομαστή 

θα πρέπει να υπάρχει κάποια λογική σχέση. 

 

Προτείνονται δε τα εξής τρία είδη λογικών σχέσεων: 

 

1. Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να συσχετίζουν μεγέθη που σχετίζονται 

μεταξύ τους, όπως π.χ. τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. 

Υποστηρίζεται δε ότι δύο μεγέθη σχετίζονται, μόνο αν από τη 

συσχέτισή τους προκύπτει μια οικονομική σχέση. 

 

2. Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από στοιχεία που 

βασίζονται σε κοινές αξίες. Έτσι, π.χ. στο δείκτη της ταχύτητας 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων, στον αριθμητή πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί το κόστος πωληθέντων, αφού στον παρονομαστή 

χρησιμοποιείται η αξία των αποθεμάτων που υπολογίζεται σε τιμές 

κόστους. 

 

3. Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από μεγέθη που 

τελούν σε άμεση συνάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή από μεγέθη που 

μεταβάλλονται κατά κάποιο ευπροσδιόριστο τρόπο. Έτσι, η 

χρησιμότητα του αριθμοδείκτη των καθαρών κερδών πάνω στις 

πωλήσεις έχει αμφισβητηθεί, αφού τα σταθερά έξοδα δε 

μεταβάλλονται με τις πωλήσεις. 

 
Ορισμένοι όμως συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πιο πάνω κριτήρια σχετικά 

με το σχηματισμό των αριθμοδεικτών είναι ανεπαρκή. Η απαίτηση για την 

ύπαρξη μιας οικονομικής σχέσης μεταξύ των όρων του αριθμοδείκτη 
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θεωρείται αυτονόητη. Η ανάγκη για τη χρησιμοποίηση μεγεθών, στους 

όρους του αριθμοδείκτη που βασίζονται σε κοινές αξίες δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί λογικά, π.χ. στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων, όταν έχει στον αριθμητή τις πωλήσεις αντί το κόστος 

πωληθέντων, αποτελεί το καλύτερο μέτρο της ικανότητας της επιχείρησης 

να επανακτήσει τα μετρητά. 

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι 

αριθμοδείκτες είναι για την επιχείρηση το αναλυτικό μέσο και ο γνώμονας 

για τη λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως. Επίσης, πέραν τούτου οι 

αριθμοδείκτες προειδοποιούν για τυχόν ανωμαλίες σχετικά με τη διαχείριση 

και γενικά για όλα τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

 

Αυτό είναι αναμενόμενο διότι η επιτυχία μιας επιχείρησης και συνεπώς η 

βιωσιμότητά της και η αναπτυξιακή της πορεία μακροχρόνια εξαρτάται από 

τη γνώση της αγοράς, την πορεία των ανταγωνιστών, την τιμολογιακή 

πολιτική, το χαρακτήρα των προϊόντων και άλλα πολλά. 

 

Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών πρέπει να γίνεται με σύνεση και 

πνεύμα κριτικό και δεν πρέπει να επιδιώκεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων πέραν εκείνων που μπορούν να μας δώσουν με ασφάλεια, 

ούτε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκείνοι που τυχόν εξυπηρετούν κάποιες 

σκοπιμότητες αγνοώντας κάποιους άλλους. 

 

Συνήθως, η επιλογή μιας ομάδας αριθμοδεικτών εξαρτάται και από τα 

στοιχεία τα οποία διαθέτει η επιχείρηση, αλλά βασικά εξαρτάται από τον 

επιδιωκόμενο σκοπό εκείνου που θα τους χρησιμοποιήσει.  

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές για την κατάρτιση 

των αριθμοδεικτών τα λογιστικά μεγέθη λαμβάνονται από: 

1. τον ισολογισμό 

2. το λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως 
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3. το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης 

4. τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής 

5. τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής  

6. το λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της 

οικονομικής μονάδας. 

Για να παρέχει ένας δείκτης μια νέα και σημαντική πληροφορία ή, αλλιώς, 

για να έχει έννοια και χρησιμότητα, ώστε να είναι σημαντικός, θα πρέπει 

να εκφράζει μια σημαντική σχέση που να παρουσιάζει οικονομικό 

ενδιαφέρον (π.χ. ίδια προς ξένα κεφάλαια). 

 

Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά σχέση, για παράδειγμα, ανάμεσα στα 

χρεόγραφα και στις πωλήσεις εμπορευμάτων και συνεπώς ο δείκτης ανάμεσα 

στα δύο αυτά μεγέθη δεν έχει καμιά σημασία και δε νοείται ο υπολογισμός 

του. 

  

Με τον αποκλεισμό τέτοιων ασήμαντων δεικτών, είναι δυνατόν ο μεγάλος 

αριθμός δεικτών που θα μπορούσε να υπολογιστεί από τις οικονομικές 

καταστάσεις, να περιοριστεί σε ένα «μικρό» και εύχρηστο αριθμό σημαντικό 

δεικτών. 

 

Από τα πιο πάνω, γίνεται φανερό ότι η σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης 

των αριθμοδεικτών ως μεθόδου ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 

οφείλεται: 

 
 Πρώτον στο ότι από τη μια μεριά παρακάμπτεται η δυσκολία 
ανάλυσης και ερμηνείας των απόλυτων δεδομένων τους με την 

καθιέρωση των μεταξύ τους σχέσεων (δεικτών), και  

 

 Δεύτερον στο ότι με τον υπολογισμό μόνο των σημαντικών σχέσεων 

επιτυγχάνεται ο περιορισμός του μεγάλου πλήθους στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε ένα μικρό σύνολο 

δεικτών, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της ανάλυσης 

των οικονομικών καταστάσεων. 
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Η ανάλυση με αριθμοδείκτες, όπως και οι άλλες μέθοδοι, έχει κυρίως 

συγκριτική αξία. Οι αριθμοδείκτες απομονωμένοι δεν δίνουν σχεδόν καμια 

αξιόπιστη πληροφορία και για αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατά 

κανόνα με συνδυασμό πολλών εξ’ αυτών.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πόσο αποπροσανατολιστικό είναι 

το να χρησιμοποιεί κανείς ένα μόνο αριθμοδείκτη, φαινόμενο δυστυχώς που 

παρατηρείται στην Ελλάδα ακόμη και από επίσημους φορείς, εφημερίδες και 

περιοδικά. Χειρότερη πληροφόρηση δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο εντοπισμός 

ενός προβλήματος από τη χρησιμοποίηση ενός μεμονωμένου δείκτη 

αντιστοιχεί αποσπασματικά σε ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας μιας 

επιχείρησης, με συνέπεια να αντιστρέφει μια μεταβολή από έναν άλλο 

δείκτη.  

 

Επί παραδείγματι: 

 

Αν απομονώσουμε την αύξηση των μικτών κερδών, δεν σημαίνει 

υποχρεωτικά αύξηση της αποδοτικότητας, αν συνοδεύεται π.χ. από 

ελάττωση των πωλήσεων ή αύξηση των επενδύσεων. Επομένως, στο 

συνολικό πλαίσιο της ανάλυσης, πρέπει ο αναλυτής να λαμβάνει υπόψη του 

το σωστό συνδυασμό διαφόρων αριθμοδεικτών για να περιορίζεται η 

πιθανότητα αποπροσανατολισμού. Έτσι, ο αναλυτής στη προσπάθειά του να 

εξάγει ορθά συμπεράσματα για την τρέχουσα και μελλοντική 

χρηματοοικονομική κατάσταση και γενικότερα την αποδοτικότητα μιας 

επιχείρησης, έχει ανάγκη από κάποια πρότυπα σύγκρισης που θα του 

επιτρέψουν να κρίνει κατά πόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσής του 

κρίνονται ευνοϊκά ή δυσμενή. Μόνο με αυτό τον τρόπο η ανάλυση θα 

αποκτήσει πληροφοριακή αξία και θα καταστεί ένα δυναμικό και 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του αναλυτή. 
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Πρότυπα συγκρίσεων μπορούν να αποτελέσουν: 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων της αναλυόμενης επιχείρησης. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις 

προϋπολογισμένες οικονομικές καταστάσεις – δηλαδή μελλοντικών 

χρήσεων. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις μιας επίλεκτης ομάδας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, 

ειδικότερα των πιο προοδευτικών και επιτυχημένων του κλάδου, στον 

οποίο ανήκει η επιχείρηση. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον κλάδο της 

επιχείρησης. 

 

Ο πιο εύκολος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης 

είναι η σύγκριση των δεικτών της για την τρέχουσα περίοδο με τους όμοιους 

δείκτες προηγούμενων χρήσεων. Μια τέτοια διαχρονική σύγκριση των 

χρηματοοικονομικών δεικτών, παρέχει μια ένδειξη της κατεύθυνσης της 

μεταβολής και δείχνει κατά πόσο η χρηματοοικονομική κατάσταση και 

απόδοση της επιχείρησης βελτιώθηκε, χειροτέρεψε ή παρέμεινε σταθερή 

διαχρονικά. Βασικός περιορισμός ή μειονέκτημα της διαχρονικής 

σύγκρισης, είναι η έλλειψη μέτρου σύγκρισης για να κρίνει ο αναλυτής, αν 

τελικά οι τιμές των δεικτών της επιχείρησης είναι καλές ή όχι. 

 

Επί παραδείγματι: 

 

Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Α&Λ Α.Β.Ε.Ε.» 

παρουσίασε την περίοδο 2000 - 2003 την εξής εξέλιξη: 9%, 12%, 16%, 

19%.  

 

Είναι φανερό ότι η εξέλιξη ήταν πολύ ευνοϊκή, πλην όμως δεν μπορεί να 

γνωρίζει ο αναλυτής αν τελικά η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι καλή ή 

όχι. Υποθέτοντας, τώρα, ότι ο δείκτης για τον κλάδο είναι στο επίπεδο των 

είκοσι έξι ποσοστιαίων μονάδων (26%), αμέσως θα αντιληφθεί ότι παρά τη 

σημαντική βελτίωση του δείκτη, η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι 
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αρκετά χαμηλή σε σύγκριση με εκείνη του κλάδου και επομένως δεν είναι 

αρκετά ικανοποιητική. Αντίθετα, αν ο δείκτης του κλάδου είχε διαμορφωθεί 

στο επίπεδο των δεκαεπτά  ποσοστιαίων μονάδων (17%), τότε η 

αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Α&Λ Α.Β.Ε.Ε.» θα 

χαρακτηριζόταν ως καλή, αφού θα υπερτερούσε του κλάδου. 

 

Η διαχρονική σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει η επιχείρηση να 

εφαρμόζει με συνέπεια τις ίδιες μεθόδους, κανόνες και αρχές σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων της (π.χ. κανόνες αποτίμησης, λογισμού 

αποσβέσεων, προβλέψεων, κ.λ.π.), σε ολόκληρη την αναλυόμενη χρονική 

περίοδο. Ο δε ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός, διαφορετικά θα 

πρέπει να αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη 

οι επιδράσεις του. 

 

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται ως πρότυπα συγκρίσεων μελλοντικοί ή 

προϋπολογιστικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται από τις 

προϋπολογισμένες οικονομικές καταστάσεις. Η σύγκριση των δεικτών 

προηγούμενων χρήσεων με τους μελλοντικούς δείκτες δείχνει τα σχετικά 

«δυνατά» και «αδύνατα» σημεία της επιχείρησης στο παρελθόν και στο 

μέλλον. Εφόσον, οι μελλοντικοί δείκτες δείχνουν ισχνή χρηματοοικονομική 

κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 

 

Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης, είναι να συγκρίνουμε τους δείκτες της 

αναλυόμενης επιχείρησης με τους δείκτες μιας ομάδας επίλεκτων 

επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή, για την ίδια χρονική 

στιγμή.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ πιο χρήσιμο να συγκρίνουμε τους 

δείκτες της επιχείρησης με τους όμοιους μέσους δείκτες μερικών προσεκτικά 

επιλεγμένων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν παρόμοια 

δραστηριότητα. Αυτή η διεπιχειρησιακή σύγκριση δείχνει τη σχετική 

χρηματοοικονομική θέση και αποδοτικότητα της αναλυόμενης επιχείρησης. 

Μια τέτοια σύγκριση είναι πρακτικά εφικτή και σχετικά εύκολη, γιατί δεν 

είναι δύσκολο στον αναλυτή να συγκεντρώσει τις δημοσιευμένες 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομοειδών επιχειρήσεων από άποψη 

δραστηριότητας. 

 

Τέλος, για να αξιολογήσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, μπορούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες της 

με τους όμοιους μέσους δείκτες του παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει 

αυτή. Οι δείκτες του κλάδου αποτελούν σπουδαία πρότυπα, γιατί κάθε 

κλάδος έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων, τη δομή των 

αποτελεσμάτων, κ.λ.π. 

 

Η διεπιχειρησιακή σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει: 

 

 όλες οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους, τους ίδιους 
κανόνες και τις ίδιες αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, 

έτσι ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να είναι κατά το δυνατόν 

συγκρίσιμες. 

 ο κλάδος να συγκροτείται από συγκρινόμενες επιχειρήσεις, ώστε οι 
υπολογιζόμενοι δείκτες του κλάδου να είναι κατά το δυνατόν 

συγκρίσιμοι. 

 ο ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός, αλλιώς, θα πρέπει να 
αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιδράσεις του. 
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Βάσει της βιβλιογραφίας υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί αριθμοδείκτες. 

Ανάλογα με τη φύση τους ή την πηγή προέλευσης των δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, οι αριθμοδείκτες μπορούν να 

ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: 

 

 Αριθμοδείκτες Ισολογισμού. 

 Αριθμοδείκτες Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

 Αριθμοδείκτες Κατάστασης Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

 Αριθμοδείκτες Μικτοί. 
 

Υπάρχουν και οι αποκαλούμενοι μεικτοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν δεδομένα από δύο διαφορετικές, από τις πιο πάνω 

αναφερόμενες, κατηγορίες αριθμοδεικτών. 

 

Ανάλογα με τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονομικής κατάστασης και 

δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες μπορούν να ενταχθούν 

στις εξής κατηγορίες: 

 
Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής 

θέσης μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες ή τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν. 

  

Ειδικότερα, οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον 

προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μιας επιχείρησης και 

της ικανότητας της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της είναι οι εξής: 
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Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας 

Διαθέσιμα +Απαιτήσεις +Αποθέματα
Αριθμοδείκτης                                          =

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

γενικής ρευστότητας (Current Ratio)  

 

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος 

και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

μιας επιχείρησης με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης παρουσιάζει όχι μόνο ένα μέτρο για τη ρευστότητα 

μιας επιχείρησης, αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση 

της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια οιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη 

στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Αν η ροή των κεφαλαίων στην 

επιχείρηση είναι ομαλή, με διάρκεια και υπάρχει και ακριβής αντιστοιχία 

μεταξύ των εισερχόμενων κεφαλαίων και των εξοφλούμενων υποχρεώσεων, 

τότε η επιχείρηση δεν απαιτείται να διατηρεί υψηλό περιθώριο ασφαλείας σε 

κεφάλαια κίνησης. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο παρατηρείται σπανιώς με 

αποτέλεσμα μια επιχείρηση να χρειάζεται να παρακρατά επαρκή 

κυκλοφοριακά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν μάλιστα αυτές καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες(2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2): Προμηθευτές, τραπεζικοί λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, υποχρεώσεις από φόρους – τέλη,  

ασφαλιστικοί οργανισμοί, υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μερίσματα πληρωτέα, πιστωτές διάφοροι   
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Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 

 

Διαθέσιμα +Απαιτήσεις
Αριθμοδείκτης                                          =

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ειδικής ρευστότητας (Αcid test Ratio)  

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά 

και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα 

οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο του συνόλου των ταχέως 

ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με το σύνολο 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. 

 

O αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 
 

 

Διαθέσιμα Ενεργητικού
Αριθμοδείκτης                                          =

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

ταμειακής ρευστότητας (Cash Ratio)  

 

O αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας 

επιχείρησης για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα 

μετρητά που διαθέτει. 

 

Όπως, γίνεται φανερό από τον προηγούμενο τύπο, ο αριθμοδείκτης 

ταμειακής ρευστότητας είναι το πηλίκο του συνόλου του διαθέσιμου 

ενεργητικού μιας επιχείρησης ως προς το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της. 

 

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα 

περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Παρέχει λοιπόν μια ένδειξη για την επάρκεια ή ανεπάρκεια 

των διαθεσίμων μιας επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

43 

 

O αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος 

 
 

Αριθμοδείκτης                                  

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις
αμυντικού χρονικού διαστήματος  = 

Προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες
(Defensive Interval Ratio)

 

 
 
 

Ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος βασίζεται στα άμεσα 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν 

ανά πάσα στιγμή και την περισσότερο άμεση πηγή ρευστών, για την κάλυψη 

τρεχουσών ημερησίων υποχρεώσεων της. 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των 

αμέσως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με τις 

προβλεπόμενες ημερήσιες λειτουργικές της δαπάνες.  

 

Τέλος, ο αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος μετρά σε ημέρες 

το χρονικό διάστημα που μπορεί να λειτουργεί μια επιχείρηση με χρήση των 

«αμυντικών» περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει, δίχως να καταφύγει στη 

χρησιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της.  
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Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, κατά 

πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι χρησιμοποίηση αυτών. 

 
Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι: 
 
 
O αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 

 
Α ρ ιθ μ οδ ε ίκ τη ς                                   

Καθαρ ές  πω λήσ ε ις
τα χύ τη τα ς  ε ίσ π ρ α ξη ς  απα ιτή σ εω ν   = 

Μ έσο ς  όρ ο ς  απ α ιτή σ εω ν
(R e c e iv a b le s tu rn o v e r ra t io )

 

 
 

Ο αριθμοδείκτης είσπραξης απαιτήσεων υπολογίζεται από το λόγο των 

καθαρών πωλήσεων της διαχειριστικής χρήσης προς το μέσο όρο των 

απαιτήσεων. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί ένα κριτήριο για την αποτελεσματική 

διαχείριση των απαιτήσεων της επιχείρησης, καθώς και για το βαθμό 

ρευστότητάς της. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκείς απαιτήσεις, σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεων, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού δεσμεύονται σε απαιτήσεις. 

Σημαίνει επίσης, υψηλότερο κόστος διαχείρισης, ενδεχομένως 

καθυστερήσεις στην είσπραξή τους, καθώς και μεγαλύτερο κίνδυνο 

απώλειας κάποιων απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας. Αντίθετα, αν οι 

απαιτήσεις είναι πολύ χαμηλές ή ανεπαρκείς, η  επιχείρηση ενδέχεται να 

χάνει πωλήσεις, λόγω μη χορήγησης ικανοποιητικών πιστώσεων στους 

πελάτες της. Είναι λοιπόν φανερό ότι μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου οι 

απαιτήσεις διατηρούνται σε ένα ορθολογικό επίπεδο, είναι επιθυμητή, αφού 

διασφαλίζει ταυτόχρονα και τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα της 

επιχείρησης. 
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Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, 

κατά μέσο όρο, ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά τη διάρκεια της 

χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης.  

 
 

O αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων 
 

 
Αριθμοδείκτης                                  

ταχύτητας εξόφλησης 

Αγορές
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  =   

Μέσο ύψος βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
(Trade creditors to purchase ratio)

 

 
 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων δείχνει πόσες φορές μέσα στη λογιστική χρήση 

ανακυκλώνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους 

προμηθευτές της. Με άλλα λόγια, δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση 

δημιουργεί και εξοφλεί υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της λόγω 

αγοράς αποθεμάτων με πίστωση. 

 

O αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

Αριθμοδείκτης                                  

Kόστος πωληθέντων
ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων  =   

Μέσο απόθεμα προϊόντων
(Inventories turnover ratio)

 

 
 
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων υπολογίζεται ως 

το πηλίκο του κόστους πωληθέντων προς το μέσο απόθεμα. 

 
Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων είναι ένα κριτήριο για την 

αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, καθώς και για 

το βαθμό ρευστότητάς τους. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκή 

αποθέματα, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις δεσμεύονται σε αποθέματα. 

 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

46 

Επιπρόσθετα, θα υπάρχει υψηλό κόστος διαχείρισης, καθώς και κίνδυνος 

οικονομικής απαξίωσής τους. Αντίθετα, αν τα αποθέματα είναι πολύ χαμηλά 

(ανεπαρκή), η επιχείρηση μπορεί να χάνει πελάτες (πωλήσεις), λόγω 

εξάντλησης των αποθεμάτων και συνεπώς αδυναμίας εκτέλεσης 

παραγγελιών. 

 

O αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης 

 
Αριθμοδείκτης                            

Καθαρές  πωλήσεις
ταχύτητας  κυκλοφορίας  καθαρού = 

Καθαρό κεφάλαιο κίνησης

κεφαλαίου κίνησης                            
(Net w orking capital turnover ratio)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης 

αποτελεί ένα καλό κριτήριο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης.  

 

Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση, γιατί έχει επίπτωση στην 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου αυτής. 

Ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό του βαθμού 

ρευστότητας και κατά συνέπεια και της ποιότητας του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης και υπολογίζεται ως το πηλίκο των πωλήσεων προς το μέσο καθαρό 

κεφάλαιο κίνησης. 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 

ανακυκλώθηκε (δημιουργήθηκε και ρευστοποιήθηκε) το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης της επιχείρησης (μέσω των πωλήσεων) μέσα σε μια λογιστική 

χρήση. Δηλαδή, πόσα Ευρώ καθαρές πωλήσεις πραγματοποιεί η επιχείρηση 

από κάθε Ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης. 
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O αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 
 

Αριθμοδείκτης                           

Καθαρές πωλήσεις
ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού  =                          

Σύνολο ενεργητικού
(Asset turnover ratio)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δείχνει πόσες 

φορές το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανανεώνεται ή 

επανακτάται, μέσω των πωλήσεων, μέσα σε μια χρήση. Ουσιαστικά δείχνει 

το βαθμό χρησιμοποίησης της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης σε 

σχέση με τις πωλήσεις της και υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών 

πωλήσεων της χρήσεως πρός το σύνολο του ενεργητικού της χρήσεως. 

 

O αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 

Αριθμοδείκτης                           

Καθαρές πωλήσεις
ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων  =                          

Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(Fixed asset turnover ratio)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων υπολογίζεται από το 

πηλίκο των καθαρών πωλήσεων προς το σύνολο τού πάγιου ενεργητικού 

της επιχείρησης και δείχνει, πόσες φορές το πάγιο ενεργητικό ανανεώνεται ή 

επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση. Ουσιαστικά δείχνει το 

βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων στοιχείων στη δημιουργία πωλήσεων.  

  

Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των πάγιων στοιχείων μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί την επένδυσή 

της σε πάγια στοιχεία, όπως οικόπεδα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, 

έπιπλα και οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό. Επίσης, παρέχει ένδειξη για την 

επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς την επένδυση σε πάγια στοιχεία. Μια 

υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει εντατική χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση των 

πάγιων στοιχείων της επιχείρησης στη δημιουργία πωλήσεων. Αντίθετα, μια 

χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει ανεπαρκή χρησιμοποίηση των πάγιων 

στοιχείων. 
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O αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 

 

Αριθμοδείκτης                           

Καθαρές πωλήσεις
ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων  =                          

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(Owner's equity turnover ratio)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει 

πόσες φορές το ίδιο κεφάλαιο ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των 

πωλήσεων μέσα σε μια χρήση και υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών 

πωλήσεων της χρήσεως προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαιών. 

 

Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις. Πιο απλά, δείχνει τις πωλήσεις που 

πραγματοποίησε η επιχείρηση από κάθε μονάδα ιδίου κεφαλαίου. 

 

Επιπρόσθετα, ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια που 

της εμπιστεύθηκαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Επίσης, παρέχει ένδειξη 

για την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς τα ίδια κεφάλαια.  
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Eπιχειρώντας να περιγράψουμε τη σκοπιμότητα ύπαρξης των δεικτών 

αυτών, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εκείνους τους 

δείκτες οι οποίοι έχουν επινοηθεί προκειμένου να μετράται η αποδοτικότητα 

μιας επιχείρησης. Το ερώτημα το οποίο γεννάται αμέσως, είναι τι εστί 

αποδοτικότητα.  

Ως αποδοτικότητα θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη σχέση εκείνη που 

υπάρχει μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιείται από μια 

επιχειρηματική μονάδα και του κεφαλαίου που αυτή χρησιμοποιεί. 

Αλλιώς, θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως τη δυναμικότητα των 

κερδών της και την ικανότητα του management της επιχείρησης να 

παράγει κέρδη. 

Επιπρόσθετα, η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη, άπτεται και 

του  θέματος της “θεωρίας των συμβολαίων” (contracts theory) και των 

προβλήματων που ανακύπτουν από τις σχέσεις “εντολέα – εντολοδόχου” 

(agency problems), σχετικά με την ικανοποίηση των συμφερόντων των 

διαχειριστών (managers) μιας εταιρείας, των μετόχων αυτής (shareholders), 

αλλά και γενικότερα όλων των συμμετεχόντων στην επιχείρηση 

(steakholders).   

Όσον αφορά τη μέτρηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι  

χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, τα οποία όμως πρέπει να συνδυάζονται 

μεταξύ τους, διότι διαφορετικά η ερμηνεία τους δεν θα είχε ουσιαστικό 

ενδιαφέρον. Επί παραδείγματι, θα αναφέρουμε το κριτήριο του κέρδους. 

Αυτό συσχετιζόμενο με άλλα σημαντικά μεγέθη για την επιχείρηση, όπως 

είναι οι πωλήσεις, αποκτά σπουδαία οικονομική σημασία και μας πληροφορεί 

για την πορεία των κερδών σε σχέση με αυτό τον σπουδαίο σκοπό της 

επιχείρησης. Επομένως, τα κριτήρια για τη μέτρηση της αποδοτικότητας δεν 

θα πρέπει να εξετάζονται ως μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με άλλα 

κριτήρια και ο συνδυασμός των οποίων να αποφέρει σημαντική οικονομική 

ερμηνεία.    
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Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι τα βασικά στοιχεία συγκρίσεως για την 

εξεύρεση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου μιας επιχείρησης είναι αφ’ ενός 

το κέρδος και αφετέρου το κεφάλαιο. Έτσι, ανέκυψε η ανάγκη των 

αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι, όπως μπορούμε τελικώς να 

σημειώσουμε, αναφέρονται τόσο στη σχέση κερδων και απασχολούμενων 

κεφαλαίων, όσο και στη σχέση κερδών και πωλήσεων. 

Οι σπουδαιότεροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

O αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

 

Αριθμοδείκτης                           

Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης 
μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους     =                               

Καθαρές πωλήσεις χρήσεως
(Gross profit margin)

 

 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους γνωστός και ως 

«ποσοστό μικτού κέρδους», είναι ένας σημαντικός δείκτης, διότι απεικονίζει 

τη σχέση μεταξύ του μικτού κέρδους χρήσης και των πωλήσεων. 

Ταυτόχρονα, προσδιορίζει το βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων 

εξόδων, καθώς και το περιθώριο πραγματοποίησης καθαρών κερδών. 

 

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γιατί αποτελεί ένα 

μέτρο αξιολόγησης της λειτουργικής αποδοτικότητας.  

 

Μια επιχείρηση θεωρείται ως επιτυχημένη, εφόσον έχει ένα αρκετά υψηλό 

ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο, σε συνδυασμό με το ύψος των 

πωλήσεών της, επιτρέπει να καλύψει τα έξοδά της και να αποκομίσει ένα 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση με τα απασχολούμενα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Γενικά, μια υψηλή τιμή του δείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους δείχνει πολύ 

καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει φθηνές αγορές εμπορευμάτων 

ή χαμηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές τιμές. 
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Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη αυτού αντανακλά χαμηλή λειτουργική 

αποδοτικότητα ή αδυναμία της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει 

τα παραπάνω. Επίσης, ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους αποτελεί ένδειξη 

καλής διοίκησης και όταν συνδυάζεται με κανονικό ή καλύτερα υψηλό 

επίπεδο πωλήσεων, οδηγεί σε επαρκή μικτά κέρδη, που αποτελούν τη βάση 

για τη διαμόρφωση των καθαρών κερδών. 

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο δείκτης αυτός μετρά την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το 

ύψος των μικτών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από την σχέση: 

  

Μικτά κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό μικτού κέρδους 

 

Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους και 

όμως να έχει μικρά μικτά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαμηλές. Και 

αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους, μπορεί να επιτύχει υψηλά 

μικτά κέρδη, εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις. Πάντως, με δεδομένο 

το ύψος των πωλήσεων, η επιχείρηση που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

μικτού κέρδους, πραγματοποιεί τα υψηλότερα μικτά κέρδη. 

 

O αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 

Αριθμοδείκτης                           

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης 
καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους     =                               

Καθαρές πωλήσεις χρήσεως
(Net profit margin)

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους γνωστός 

και ως «ποσοστό καθαρού κέρδους», είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί 

απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του καθαρού κέρδους και των πωλήσεων ή 

αλλιώς την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. Ταυτόχρονα, 

σε συνδυασμό με τις πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, 

το οποίο με την σειρά του επιδρά στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της 

επιχείρησης (ιδίων και συνολικών). 
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Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη περιθωρίου καθαρού 

κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

καταστήσουμε σαφές ότι ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των 

πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος 

των καθαρών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από τη σχέση: 

 

Καθαρά Κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό Καθαρού Κέρδους 

 
 

Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό καθαρού κέρδους 

και όμως, να έχει μικρά καθαρά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι 

χαμηλές. Και αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό καθαρού κέρδους, μπορεί να 

επιτύχει υψηλά καθαρά κέρδη, εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις. 

 

Ο Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Α ρ ιθ μ ο δ ε ίκ τ η ς  
Κ α θ α ρ ά  κ έ ρ δ η  ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς

α π ο δ ο τ ικ ό τ η τ α ς  ιδ ίω ν  κ εφ α λ α ίω ν   =   
Σ ύ ν ο λ ο  ε ν ε ρ γ η τ ικ ο ύ

(R e tu rn  o n  n e t  w o r th )

 

Ο Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετρά την 

αποτελεσματικότητα, με την οποία τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 

απασχολούνται μέσα σε αυτή. 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη 

εκμετάλλευσης με το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης. Έτσι, για 

παράδειγμα μια τιμή του δείκτη ίση με 0,5 δηλώνει ότι σε κάθε 100 Ευρώ 

ίδιων κεφαλαίων αντιστοιχούν καθαρά κέρδη 50 Ευρώ. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη, διότι μέσα από αυτόν εξάγονται 

συμπεράσματα για την ικανότητα της επιχείρησης ως προς τη δημιουργία 

κερδών. Είναι φανερό ότι οι υψηλές τιμές του δείκτη είναι σε γενικές 

γραμμές επιθυμητές από τη διοίκηση, τους μετόχους, τους υποψήφιους 

επενδυτές, τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους δανειστές, τους 

εργαζόμενους στην επιχείρηση για διεκδίκηση αυξήσεων, κ.λ.π.  
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Μια υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι 

επιτυχημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ικανή διοίκησή της, στις 

ιδιαίτερα ευνοϊκές γι’ αυτήν συνθήκες, στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση 

των περιουσιακών της στοιχείων ή στην επωφελή χρησιμοποίηση της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Financial leverage). 

 

Χρηματοοικονομική Μόχλευση: Ο όρος μόχλευση (leverage) σημαίνει τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης, μέσω δανειακών κεφαλαίων. Αν το δανεικό 

κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση και να αποφέρει 

απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος δανεισμού του, τότε τα καθαρά κέρδη 

και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης θα αυξηθούν.  

 

Με άλλα λόγια, αν η επιχείρηση μπορεί να δανείζεται με κόστος κεφαλαίου 

8% και να χρησιμοποιεί το ξένο κεφάλαιο επιτυγχάνοντας απόδοση 15% θα 

έχει ένα σημαντικό όφελος μέσω της διαδικασίας αυτής. 

 

Ωστόσο, η μόχλευση είναι ενέχει μεγάλους κινδύνους. Τα αποτελέσματα 

μπορεί να είναι ευνοϊκά ή μη ευνοϊκά για τους κοινούς μετόχους. Αν η 

αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων, μετά το δανεισμό, υπολείπεται 

του μέσου επιτοκίου του δανεισμού, η μόχλευση θα μειώσει τα καθαρά 

κέρδη και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, 

μια λογική ενέργεια θα ήταν η εξόφληση δανείων που έγιναν με υψηλό 

επιτόκιο δανεισμού. Δυστυχώς, όμως, πολλές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση, 

λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας, να προβούν σε αυτή την ενέργεια, με 

αποτέλεσμα να «παγιδευτούν» και να υποστούν τις δυσάρεστες συνέπειες 

της μόχλευσης. 

 

Προκειμένου οι μέτοχοι και φυσικά, η διοίκηση να αποφασίσουν για το 

επίπεδο της μόχλευσης, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: 

 

1. τη σταθερότητα στην αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων 

(σύνολο περιουσιακών στοιχείων) και 
 

2. τη σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων και 

του μέσου κόστους δανεισμού του ξένου κεφαλαίου.  
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Έχοντας όμως υπόψη ότι αν η επιχείρηση προβεί σε υψηλό δανεισμό, ο 

οποίος την καθιστά ανίκανη να ανταποκριθεί στους οφειλόμενους τόκους και 

δόσεις, οι δανειστές (πιστωτές) μπορεί να εκβιάσουν τη ρευστοποίηση ή την 

αναδιοργάνωσή της. 

 

Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

Αριθμοδείκτης 
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων

χρηματοοικονομικής μόχλευσης  =  
Αποδοτικότητα συνολ. απασχολουμένων κεφαλαίων

(Financial leverage ratio)
 

Ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης αποτελεί το λόγο του 

αριθμοδείκτη της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων με τον αριθμοδείκτη 

της αποδοτικότητας των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων. 

Γενικότερα, η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας 

επιχείρησης είναι θετική και επωφελής, αν η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα των συνολικά 

απασχολούμενων κεφαλαίων στην επιχείρηση. Η διαφορά αυτή δείχνει την 

επίδραση, την οποία ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών επάνω στην 

αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το 

κόστος των δανειακών της κεφαλαίων, τότε η προσφυγή της επιχείρησης 

στο δανεισμό είναι επωφελής γι’ αυτή. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η 

αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης είναι μικρότερη 

από το κόστος των δανειακών της κεφαλαίων. 

Η επίδραση αυτή μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης φανερώνει το ποσοστό της μεταβολής των 

καθαρών λειτουργικών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

εξόδων. 

Στην περίπτωση που ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι 

μεγαλύτερος από τη μονάδα (1) τότε η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 
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κέρδη της επιχείρησης είναι θετική – επωφελής γι’ αυτή. Αντίθετα, όταν ο 

δείκτης αυτός είναι μικρότερος της μονάδας (1) τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική – δυσμενής και πλέον 

η επιχείρηση δανείζεται με επαχθείς όρους. Αυτό παρατηρείται στις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υπερδανειστεί ξένα κεφάλαια και 

συνεπώς η προσφυγή σε περεταίρω δανεισμό μόνο ως επιζήμια θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί. 

Τέλος, στην περίπτωση που ο εν λόγω δείκτης ισούται με τη μονάδα (1) η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι μηδενική 

και συνεπώς δεν υπάρχει καμία μα καμία οικονομική ωφέλεια γι’ αυτή. 

Η επίδραση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Financial leverage 

effect) 

 

Όπως έγινε κατανοητό βάσει όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, στην ανάλυση 

του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης, η μεταβολή των ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων με διατήρηση του κόστους αυτών σταθερό, είναι στην θεωρία και 

στην πράξη σημαντική για την επίδραση που έχει στο μέσο κόστος 

κεφαλαίου. Επίσης, είναι γνωστό και αποδεδειγμένο ότι, όταν αυξάνονται οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης, όταν δηλαδή αυξάνονται τα ξένα κεφάλαια εις 

βάρος των ιδίων, εφαρμόζεται στο συνολικό κόστος κεφαλαίου μια 

επίδραση ως μοχλός, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του. Η 

επίδραση αυτή ονομάζεται χρηματοοικονομική μόχλευση (Financial 

leverage effect) και δύναται να έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά 

αποτελέσματα στο μέσο κόστος κεφαλαίου. 

 

Κόστος κεφαλαίου με ξένα κεφάλαια   

 

Στην πράξη, μια επιχείρηση σπανίως χρηματοδοτείται μόνο από ίδια 

κεφάλαια. Η κεφαλαιακή της διάρθρωση περιλαμβάνει τόσο ίδια όσο και 

ξένα κεφάλαια (πηγές χρηματοδότησης), οπότε απαιτείται ο υπολογισμός 

του κόστους κεφαλαίου τόσο των ιδίων όσο και των δανειακών της 

κεφαλαίων. Αν το κόστος των ιδίων κεφαλαίων είναι rs  (cost of equity 

capital) και το κόστος των ξένων κεφαλαίων είναι rb  (cost of borrowing 
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capital), τότε το κόστος κεφαλαίου rwacc  (weighted average cost of 

capital), θα είναι ο μέσος σταθμικός των δύο. Δηλαδή θα έχουμε: 

 s +  br rX X
S B

wacc = 
S+B S+B

r
 (1) 

 

όπου S  είναι τα ίδια κεφάλαια και Β  τα ξένα κεφάλαια. 

Το κόστος της τραπεζικής δανειοδότησης σε μια επιχείρηση εξαρτάται από 

την πιστοληπτική της ικανότητα, από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων στην 

αγορά, τις παρεχόμενες στην επιχείρηση συνολικές υπηρεσίες από την 

τράπεζα, από το ύψος των συναλλαγών καθώς και από άλλους παράγοντες.  

 

Μια πρώτη εκτίμηση για τον υπολογισμό του rb  είναι να χρησιμοποιηθεί το 

επιτόκιο δανεισμού της επιχείρησης από τους ξένους χρηματοδότες της. 

Υπολογίζεται ξεχωριστά το κόστος δανεισμού των βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων από το κόστος δανεισμού των μακροπροθέσμων. Εν συνεχεία, 

στον τύπο (1) αντί του συνολικού Β , μπορούμε να έχουμε για τον 

υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου έναν εκτενέστερο μέσο σταθμικό που 

θα περιλαμβάνει ξεχωριστά τους όρους των βραχυπροθέσμων και 

μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με τα αντίστοιχα επιτόκια δανεισμού της 

επιχείρησης. 

 

Ωστόσο, πολλές φορές αυτό δεν είναι τόσο απλό, καθώς μπορεί να 

υπάρχουν πολλοί χρηματοδότες που έχουν δανείσει την επιχείρηση με 

διαφορετικό επιτόκιο και συνεπώς να είναι δύσκολο να βρεθεί το κεφάλαιο 

που αντιστοιχεί σε κάθε χρηματοδότη. Ακόμη, σε περιόδους όπου ο 

πληθωρισμός μεταβάλλεται είναι λογικό να μεταβάλλεται ανάλογα και το 

κόστος δανεισμού, ενώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι δανεισμού που 

βασίζονται σε σταθερά ή μεταβαλλόμενα επιτόκια. Το πραγματικό κόστος 

δανεισμού εκτιμάται, αν από το ετήσιο μέσο κόστος δανεισμού (ονομαστικό 

επιτόκιο) αφαιρεθεί ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού (αποπληθωρισμός). Το 

κόστος δανεισμού θα πρέπει να υπολογιστεί σε πραγματικές τιμές, δηλαδή 

σε τιμές αποπληθωρισμένες.  
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Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση έχει αντικειμενική δυσκολία στο 

να βρεί μια καλή εκτίμηση του rb  και καταφεύγει σε απλουστεύσεις και 

μέσους όρους των συντελεστών δανειοδότησης των ξένων κεφαλαίων. 

 

Ο υπολογισμός του κόστους δανεισμού δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 

b   +  = i + ΠΚ ΕΔr
 (2) 

όπου  i  είναι το Σταθερό Διατραπεζικό Επιτόκιο, ΠΚ  το Περιθώριο Κέρδους 

του χρηματοδότη και ΕΔ  η Εισφορά του Δημοσίου. 

Επί παραδείγματι: 

Στην ελληνική αγορά, θέλουμε να εκτιμήσουμε το κόστος δανεισμού των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης. Υποθέτουμε ότι, το 

σταθερό διατραπεζικό επιτόκιο είναι 2,1%, το περιθώριο κέρδους που 

καθορίζεται σύμφωνα με το χρηματοδοτικό κίνδυνο που προκύπτει από την 

ταυτότητα της δανειζόμενης εταιρείας ότι θα μεταβάλλεται μεταξύ του 2% - 

4% και η εισφορά στο δημόσιο θα ανέρχεται στο 0,6%.  

Συνεπώς, με αντικατάσταση των τιμών αυτών στη σχέση (2) προκύπτει ότι 

το rb = (4,7% με 6,7%) διότι έχουμε: rb = 2,1% + (2% με 4%) + 

0,6% = 4,7% με 6,7%. Έτσι, το μέσο [rb(βραχυπροθέσμων) = (4,7% + 

6,7%)/2 = 5,7%] 

Επίσης, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε το κόστος κεφαλαίου μιας 

επιχείρησης είναι συνήθες να χρειαζόμαστε το κόστος κεφαλαίου μετά 

φόρων.  

Αν ΤC είναι ο συντελεστής φορολόγησης μιας εταιρείας, το κόστος ξένων 

κεφαλαίων μετά από φόρους θα είναι rb  x (1 - TC)  και μια παραλλαγή του 

τύπου (1) θα είναι:  

s +  b   -  r r (1 T )x x x
S B

wacc (μετά φόρων) = c
S+B S+B

r
 (3) 
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Συνήθως, ο λόγος των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια συμβολίζεται με το όρο 

λ=Β/S. Τα μέρη των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων ή αλλιώς η 

κεφαλαιακή διάρθρωση, καθορίζεται από τη διοίκηση της επιχείρησης. Η 

διοίκηση, με τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων μπορεί να μειώσει το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων και αντίστοιχα να αυξήσει το κόστος των δανειακών, 

μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή μπορεί το ύψος των συνολικών κεφαλαίων να παραμένει το 

ίδιο και να αφαιρεθεί ένα κομμάτι από τα «ακριβά» ίδια κεφάλαια, το οποίο 

θα προστεθεί στα «φθηνότερα» δανειακά της επιχείρησης. Από τη σχέση (1) 

γίνεται φανερό ότι, με αύξηση του κόστους του λόγου βάρους Β/(S+B)  

των ξένων κεφαλαίων, το μέσο κόστος κεφαλαίου μειώνεται, δεδομένου ότι 

τα κόστη ιδίων και ξένων κεφαλαίων παραμένουν σταθερά και ισχύει rs > rb   

Ένα ακόμη αποτέλεσμα από τη μείωση των ιδίων και αύξηση των ξένων 

κεφαλαίων, όταν τα rs  και rb  είναι σταθερά, είναι ότι η συνολική αξία της 

επιχείρησης στην αγορά V  αυξάνεται. Η συνολική αξία της επιχείρησης δεν 

είναι άλλη από το περιοδικό άθροισμα κάθε χρόνο των μικτών κερδών, τα 

οποία προεξοφλούνται με το μέσο κόστος κεφαλαίου. Αν κάθε χρόνο τα 

μικτά κέρδη μαζί με τους τόκους είναι GGt  , τότε η αξία της επιχείρησης θα 

είναι: 

∞

∑ G t
= 

t
w a c ct=1

G
V

( 1 + r )  (4) 

Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι η δραστηριότητα δεν ισχύει προθεσμιακά εκ 

τωνπροτέρων, αφού t=1,…,∞ , σύμφωνα με την αρχή της διηνεκούς 

λειτουργίας (going concern). Είναι επίσης φανερό πως μια μείωση του μέσου 

κόστους κεφαλαίου που βρίσκεται στον παρονομαστή θα επιδράσει την αξία 

V  της επιχείρησης. 

Εάν στον τύπο (1) του κόστους κεφαλαίου αντικαταστήσουμε το 

άθροισμα των ιδιών και ξένων κεφαλαίων με τα συνολικά κεφάλαια της 

επιχείρησης C (capital), τότε παίρνουμε: 
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X Xwacc = s + b
S Br r r
C C  (5) 

όπου C=S+B  το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης. 

Η σχέση (1) λύνεται πάλι μέσω μετασχηματισμών ως προς ο κόστος ιδίων 

κεφαλαίων, όπως ακολουθεί παρακάτω.  

Αρχικώς, ξεκινάμε από το άθροισμα των κεφαλαίων που είναι: 

rwacc x (S+B)=S x rs + B x rb ,η συνεισφορά των ιδίων κεφαλαίων στα 

συνολικά είναι: 

rS= rwacc x C/S - rb x B/C x C/S =>  rS= rwacc x S+B/S - rb x B/S => 

rS= rwacc x S/S + rwacc x B/S - rb x B/S     

και μετά από απλοποιήσεις παίρνουμε τον τελικό τύπο του κόστους των 

ιδίων κεφαλαίων: 

Xs wacc wacc b
Br = r +(r - r )
S  (6) 

Η ίδια σχέση εκφράζεται με τον αριθμοδείκτη μόχλευσης λ=Β/S  

rS= rwacc + (rwacc - rb) x λ  

Στη σχέση (6) ο ορισμός του κόστους κεφαλαίου στη χρηματοοικονομική 

επιστήμη διαφέρει από αυτόν που εφαρμόζεται στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Το κόστος κεφαλαίου ορίζεται ως συντελεστής προεξόφλησης και μπορούμε 

να το εκλάβουμε ως επιτόκιο r. 

Η παροχή χρηματοδότησης χαρακτηρίζεται, χρησιμοποιώντας την έννοια 

των ταμειακών ροών (cash flows) επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων, ως 

ταμειακές εισροές et  από την πλευρά της επιχείρησης. Ξεκινά έτσι να 
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χτίζεται η σειρά των καθαρών ταμειακών ροών, η οποία στη συνέχεια 

περιλαμβάνει φόρους, αποσβέσεις και άλλες αποπληρωμές. Ο τύπος που 

εκφράζει τις ταμειακές εισροές είναι: 

∑
n

-t
t t 

t=1

e = a (1- r)
 (7) 

Το επιτόκιο προεξόφλησης r  προεξοφλεί τις μελλοντικές ταμειακές 

εισροές στα χρονικά σημεία ti  ώστε να βρούμε την παρούσα αξία του 

συνόλου τους. Δοθέντος του επιτοκίου προεξόφλησης, οι χρηματοδότες της 

επιχείρησης μπορούν να υπολογίσουν το ύψος των αποπληρωμών και των 

τόκων της εταιρείας. Οι χρηματοδότες και οι μέτοχοι της εταιρείας είναι 

συνεπώς σε θέση να χρηματοδοτήσουν την εταιρεία, αν πιστεύουν ότι 

μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προσωπικές τους προσδοκίες. Κατά βάση, 

για το κόστος κεφαλαίου ως προεξοφλητικό επιτόκιο ισχύει ότι πρέπει να 

είναι ταυτόσημο με την απόδοση που απαιτούν να λάβουν οι χρηματοδότες 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Αυτή η απαιτούμενη απόδοση (required 

rate of return), που συμβολίζεται με το rf είναι το rs . Η απαιτούμενη 

απόδοση θα προκύψει από καθαρές ταμειακές εισροές ανα περιόδο et  που 

αποφέρουν χρηματικά ποσά at  τα οποία πληρώνονται ως μερίσματα ή 

επανεπενδύονται στην εταιρεία. Με αφαρμογή του τύπου γεωμετρικής 

σειράς απείρων όρων, η σχέση 10 γίνεται: 

100xt
f s 

er = r =
a  (8) 

Επειδή, οι μελλοντικές εισροές της επιχείρησης δεν είναι γνωστές με 

σιγουριά στην αρχή της περιόδου, που οι χρηματοδότες εισφέρουν τα 

κεφάλαιά τους, η απαιτούμενη απόδοση των μετόχων θα αυξηθεί κατά ένα 

ποσοστό λόγω του κινδύνου (risk premium).  

Το risk premium αποτελεί την ασφάλεια των μετόχων που μετριάζει ή 

καλύπτει την απώλεια που ενδεχομένως επέλθει, αν δεν εκπληρωθούν οι 
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χρηματικές εισροές που αναμένεται να κάνει η επιχείρηση. Έτσι, η απαίτηση 

rf  δε θα είναι ίση ακριβώς με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, αλλά 

θα έχει μια προσαύξηση κατά ένα ποσοστό ασφάλειας. 

Αν μεταφράσουμε το κόστος κεφαλαίου ως αποδοτικότητα που περιμένουν 

οι μέτοχοι και οι χρηματοδότες της επιχείρησης, προκύπτουν οι τύποι της 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης:  

- Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων:  
= s

G r
S  

- Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων:  
=b r

wacc
x rG+B 

B  

Οι πάυλες στο πάνω μέρος των συμβόλων δηλώνουν ότι τα μεγέθη αυτά 

είναι στοχαστικά. Το αναμενόμενο μικτό κέρδος GG  θα είναι: 

= + +  b  ( - r )wacc waccG S r B x r  

και εν συνεχεία εάν διαιρέσουμε με S  παίρνουμε: 

= = +  b  ( - r )s wacc wacc
G Br r x r
S S  

ή αλλιώς: 

 b  ( - r )s wacc waccΧr r rλ= +  (9) 

Από τη σχέση (9) εξάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα: 

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται, όταν αυξάνει ο 

αριθμοδείκτης μόχλευσης λ , υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος 

κεφαλαίου rwacc  βρίσκεται κάτω από το κόστος των ξένων κεφαλαίων rf . 
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Αυτή είναι η θετική επίδραση του φαινομένου χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης.  

Η αφαίρεση κεφαλαίου από τα ίδια και η προσθήκη του στα ξένα έχει νόημα, 

όταν το κεφάλαιο το οποίο απελευθερώνεται μπορεί να διατεθεί σε 

εναλλακτικές επενδύσεις με επαρκή απόδοση. 

Αυξάνοντας τα δανειακά κεφάλαια της επιχείρησης, αυξάνει και ο κίνδυνος 

των μετόχων και των λοιπών δανειστών αυτής. Αυτή είναι η αρνητική 

επίδραση του φαινομένου χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

Επιπρόσθετα, από τη σχέση (7) γίνεται φανερό ότι, με αύξηση του 

αριθμοδείκτη μόχλευσης λ , αυξάνει η αναμενόμενη απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων E(rs)  όπως και ο κίνδυνος που εκτιμάται ως η διακύμανση του 

κόστους των ιδιών κεφαλαίων Var(rs) . 

Με 

−= b
s

G Bxrr
S  η αναμενόμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων γίνεται: 

=

= ∑
1

( ) ( )  ( )
T

s s t t

t

E r r s x w s
 (10) 

όπου St είναι το δυνατό ενδεχόμενο τη χρονική στιγμή t και w(st) είναι η 

πιθανότητα να συμβεί αυτό το ενδεχόμενο. Ο κίνδυνος του αναμενόμενου 

κόστους ιδιών κεφαλαίων θα είναι η διακύμανση: 

σ
=

⎡ ⎤= = −⎣ ⎦∑
2

2

1

( ) ( ) ( )   ( )
T

s s t s t

t

Var r r s E r x w s
 (11) 

Συνοψίζοντας, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και κεφαλαιακής διάρθρωσης 

δηλαδή της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, προκύπτει ότι ο κίνδυνος 

καθορίζεται από τη σχέση μεταξύ των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων, όπου 

ο αριθμοδείκτης μόχλευσης ξένων προς ίδια κεφάλαια λ  προάγεται σε 

καθοριστικό παράγοντα. Προς το παρόν, μέσα στον κίνδυνο δεν 
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περιλαμβάνονται άλλοι παράγοντες, όπως ο κίνδυνος ρευστοποίησης ή ο 

κίνδυνος της αγοράς. Ο κίνδυνος που έχουν οι χρηματοδότες της 

επιχείρησης καθορίζεται αποκλειστικά από τον λόγο λ. Ένας ακόμη 

παράγοντας που επηρεάζει τον κίνδυνο είναι η λειτουργική μόχλευση, η 

οποία αναφέρεται στη διάρθρωση λειτουργίας της επιχείρησης και όχι στη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της. 

Ο αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων 

 

Αριθμοδείκτης 
Αποσβέσεις χρήσεως

αποσβέσεως παγίων                           = 
Πάγια προ αποσβέσεων

(Ratio of depreciation to fixed assets)
 

 

Ο αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων υπολογίζεται από το λόγο των 

αποσβέσεων της χρήσεως προς τα πάγια προ αποσβέσεων (αναπόσβεστη 

αξία). 

 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης παρέχει ένδειξη αφ’ ενός για το αν η 

πραγματοποιούνενη ετήσια απόσβεση είναι επαρκής ή όχι και αφ’ ετέρου για 

το αν η δεδομένη πολιτική αποσβέσεων διαχρονικά επηρεάζεται από το ύψος 

των πραγματοποιούμενων εκάστοτε κερδών.  
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Ως δομή ή διάρθρωση των κεφαλαίων εννοούμε τα διάφορα είδη και τις 

μορφές κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της η 

επιχείρηση. Ως κεφάλαια της επιχείρησης θεωρούνται τα ίδια 

κεφάλαια, οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της. Επίσης, ως δομή των κεφαλαίων, θα ορίζαμε την ποσοστιαία 

συμμετοχή των διαφόρων μορφών κεφαλαίων στο συνολικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης.  

 

Οι διάφορες μορφές δανειακών κεφαλαίων περικλείουν διαφορετικού 

βαθμού κίνδυνο για τους δανειστές της επιχείρησης, γιατί άλλα από αυτά 

εξασφαλίζονται μέσω υποθήκης ή προσημείωσης ή ενεχύρου, ενώ για άλλα 

δεν παρέχεται καμια εμπράγματη ασφάλεια στους δανειστές της. Η 

σπουδαιότητα της δομής των κεφαλαίων έγκειται στην ουσιαστική 

διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ίδια και στα δανειακά κεφάλαια 

της επιχείρησης. 

 

Επιπρόσθετα, για να μπορέσει να εξασφαλίσει η επιχείρηση τη μακροχρόνια 

οικονομική της κατάσταση σε ικανοποιητικά επίπεδα, θα πρέπει να 

συμβαίνουν τα ακόλουθα: 

 να καταβάλλει κανονικά τους τόκους και τις δόσεις μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, τις δόσεις και τα τοκομερίδια ομολογιακών δανείων, 

καθώς και τα μερίσματα στους κοινούς και προνομιούχους μετόχους 

 να εξασφαλίζει τους δανειστές της, μακροπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους  

 να συνάπτει μακροπρόθεσμα δάνεια (μακροπρόθεσμη δανειοληπτική ή 

πιστοληπτική ικανότητα) 

 

Για να διασφαλιστεί η υλοποίηση των παραπάνω, θα πρέπει η διοίκηση της 

επιχείρηση να προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και διορθωτικές 

ενέργειες με χρήση μιας σειράς αριθμοδεικτών, οι οποίοι καλούνται 

κεφαλαιακής διαρθρώσεως και βιωσιμότητας. 
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Με τους αριθμοδείκτες αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μιας 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός 

προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. 

 

Για την ανάλυση και μελέτη της μακροχρόνιας οικονομικής καταστάσεως 

μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται συνύθως οι εξής αριθμοδεικτές: 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

Αριθμοδείκτης 

Ίδια κεφάλαια
ιδιών προς συνολικά            =            χ 100

Δανειακά κεφάλαια

κεφάλαια   

(Ratio of owner's equity to total assets)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει το ποσοστό 

των ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από 

τους φορείς της. Ο προσδιορισμός του δείκτη αυτού προκύπτει αλγεβρικά αν 

διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης με τα συνολικά της κεφάλαια 

(ίδια συν δανειακά) επί 100, ώστε το αποτέλεσμα της διαίρεσης να αποδοθεί 

σε ποσοστιαία  μορφή. 

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια 

 

Αριθμοδείκτης 

Ίδια κεφάλαια
ιδιών προς δανειακά            =            χ 100

Δανειακά κεφάλαια

κεφάλαια   

(Ratio of owner's equity to total liabilities)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει υπερδανεισμός ή όχι σε μια επιχείρηση και εκφράζει 

τη σχέση – αναλογία των ιδίων κεφαλαίων της με τα δανειακά της. 
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Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένα μέτρο της ασφάλειας που παρέχει προς 

τους δανειστές της, η εκάστοτε επιχείρηση της οποίας το συνολικό κεφάλαιο 

διαρθρώνεται και από δανειακά κεφάλαια.   

 

Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

 

Αριθμοδείκτης 

Ίδια κεφάλαια
ιδίων κεφαλαίων προς πάγια                       =   

Καθαρά Πάγια

(Ratio of owner's equity to fixed assets)

 

 

Ο αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων πρός πάγια υπολογίζεται από το λόγο 

των ιδίων κεφαλαίων προς τα πάγια της επιχείρησης με σκοπό να βρεθεί ο 

τρόπος χρηματοδότησης των παγίων στοιχείων της. Έτσι, ανάλογα με το αν 

το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι οι επενδύσεις της επιχείρησης σε πάγια 

έχουν χρηματοδοτηθεί από τους μετόχους ή κατά ένα μέρος και από 

δανειακά κεφάλαια. 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 

υποχρεώσεις 

 

Αριθμοδείκτης 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
κυκλοφορούντος ενεργητικού                  =         χ 100

Σύνολο υποχρεώσεων

προς συνολικές υποχρεώσεις                       

(Ratio of current assets to total liabilities)

 

 

Ο αριθμοδείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης εκφράζει τη ρευστότητα των 

μακροχρόνιων υποχρεώσεων της και υπολογίζεται από το λόγο των 

κυκλοφοριακών στοιχείων της επιχείρησης πρός τις συνολικές της 

υποχρεώσεις. Σε γενικές γραμμές μια υψηλή τιμή του δείκτη αυτού 

σηματοδοτεί ότι αν δεν υπάρξουν υπερβολικές ζημιές από τη ρευστοποίηση 

των κυκλοφοριακών στοιχείων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα είναι 

δυνατό να εξοφληθούν από το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης. 
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Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

     

Καθαρό πάγιο 
Αριθμοδείκτης παγίων                                    =         χ 100

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                       

(Ratio of fixed assets to long term liabilities)

 

 

Ο αριθμοδείκτης του παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας 

επιχείρησης εκφράζει ως ένα βαθμό την ασφάλεια που απολαμβάνουν οι 

μακροχρόνιοι πιστωτές μιας επιχείρησης. Επίσης, η επί σειρά ετών 

παρακολούθηση τους εν λόγω αριθμοδείκτη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη 

ένδειξη σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση όσον αφορά 

τη χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων της.  

 

Γενικά, όσο αυξάνεται η τιμή του εν λόγω δείκτη σημαίνει ότι η επένδυση 

της επιχείρησης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία γίνεται με χρηματοδότηση 

των μετόχων της, ενώ αντιθέτως όσο μικρότερος γίνεται σηματοδοτεί την 

επένδυση της επιχείρησης σε πάγια με χρήση δανειακών κεφαλαίων. Έτσι, 

κατ’ επέκταση το περιθώριο ασφάλειας των μακροχρόνιων πιστωτών της 

μεγαλώνει και μικραίνει αντιστοίχως. 

 

Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων 

 

Αριθμοδείκτης 

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης 

        προ φόρων & τόκων
κάλυψης τόκων                                   =                        

Σύνολο τόκων
(Number of times interest earned)

  

 

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης των τόκων τους οποίους πρέπει να 

καταβάλλει μια επιχείρηση μέσα σε μια χρήση για τη χρησιμοποίηση των 

ξένων κυρίως μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της, εκφράζει πόσες φορές 

αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά της κέρδη. Έτσι εάν για 

παράδειγμα ο δείκτης αυτός έχει μια τιμή ίση με δύο (2) αυτό σημαίνει ότι τα 

καθαρά της κέρδη αρκούν για να καλύψουν δύο φορές το ύψος των τόκων 
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που είναι αναγκασμένη να πληρώσει η επιχείρηση, μέσα στη διαχειριστική 

χρήση, για τα μακροχρόνια δάνεια που έχει λάβει. 
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Παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η Διοίκηση μιας επιχείρησης 

έναντι των διαφόρων δαπανών λειτουργίας της και της αποτελεσματικότητάς 

της έναντι των επί μέρους δαπανών. 

 

Μια ανοδική πορεία των λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να διερευνείται 

μήπως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβάλλονται από πλευράς 

διοικήσεως της εταιρείας οι ανάλογες προσπάθειες συμπιέσεως αυτών ή 

μήπως αυξάνονται δυσανάλογα των πωλήσεων ή των άλλων μεγεθών της 

επιχείρησης. 

 

Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

 

Αριθμοδείκτης

Κόστος πωληθέντων +Λειτουργικά έξοδα
λειτουργικών εξόδων  =                   

Καθαρές πωλήσεις
(Operating ratio)

 

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει μέσα από τη διαχρονική 

του μελέτη και τη σύγκριση του με τους αντίστοιχους ομοειδών 

επιχειρήσεων του κλάδου, συμπεράσματα για το πόση προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στις διακυμάνσεις των επί μέρους εξόδων και ιδιαίτερα εκείνων που 

εξαρτώνται από την ακολουθούμενη πολιτική της διοικήσεως της εταιρείας 

(όπως έξοδα ενοικίων, ευρεσιτεχνιών, ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων, 

αποσβέσεων, επισκευών, προμηθευτών κλπ). 

 

Γενικότερα, όσο αυξάνεται η τιμή του εν λόγω δείκτη τόσο μικρότερη είναι η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης και τούτο διότι το ποσοστό λειτουργικών 

κερδών που παραμένει σ’ αυτή βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο που ίσως να μην 

επαρκεί για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών και των λοιπών 

εξόδων της επιχείρησης. 
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Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 

 

Α ρ ιθ μ ο δ ε ίκ τ η ς

Λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ά  έ ξ ο δ α
λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ ώ ν  ε ξ ό δ ω ν         =         

Κ α θ α ρ έ ς  π ω λ ή σ ε ις

π ρ ο ς  π ω λ ή σ ε ις        
                      
( O p e r a t in g  e x p e n s e s  to  n e t  s a le s  r a t io )

 

 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις εκφράζει την 

τάση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις 

αυτής διαχρονικά και συγκριτικά με τις ομοειδής ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 

του κλάδου. 

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως επενδύσεων 

 

Αριθμοδείκτης

Σύνολο αποσβέσεων περιόδου
καλύψεως επενδύσεων           =          100   χ   

Μεταβολή αξίας ακαθάριστων 

        παγίων στην περίοδο
(Ratio of accumulated depreciation
to new investments) 

 

 

Ο αριθμοδείκτης κάλυψεις επενδύσεων εκφράζει το ποσοστό των νέων 

επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκε από τις αποσβέσεις της περιόδου. 

Υπολογίζεται από το λόγο του συνόλου των αποσβέσεων που 

πραγματοποιούνται μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως χρήση) 

με την αύξηση του πάγιου στοιχείου της επιχείρησης κατά το ίδιο χρονικό 

διάστημα. 
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Οι δείκτες της κατηγορίας αυτής έχουν επινοηθεί για να χρησιμοποιούνται 

από τους ενδιαφερόμενους στη μέτρηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων 

στο χρηματιστήριο. Επίσης, συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μιας 

επιχείρησης με τα κέρδη, τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής με τα κέρδη 

ανά μετοχή, το μέρισμα ανά μετοχή με τα κέρδη ανά μετοχή, κ.λ.π. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι επενδυτικοί 

αριθμοδείκτες ομοαδοποιημένοι: 

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως
Κέρδη ανά μετοχή         =                  

Μέσος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
(Earnings per share - E.P.S.)

 

 

Σύνολο μερισμάτων
Μέρισμα ανά μετοχή         =                  

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
(Dividents per share - D.P.S.) 

 

  

Μέρισμα ανά μετοχή
Τρέχουσα μερισματική απόδοση  =         

Τιμή μετοχής στο χρηματιστήριο
(Current divident yield)

 

 

Σύνολο μερισμάτων χρήσεως
Ποσοστό διανεμομένων κερδών      =           

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως
(Percentage of distributed profits)

 

 

Συνολικά καταβαλλόμενα μερίσματα
Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων      =           

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(Divident yield on equity capital)

 

 

Αριθμοδείκτης καλύψεως 

Καθαρά κέρδη χρήσεως
καταβαλλόμενων μερισμάτων    =           

Σύνολο καταβαλλόμενων μερισμάτων
(Divident coverage ratio)

 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Εσωτερική αξία μετοχής    =           

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
(Book value per share)
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Λόγος χρηματιστηριακής τιμής 

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής
προς εσωτερική αξία μετοχής    =           

Εσωτερική αξία μετοχής
(Price to book value Ratio) 

 

 

Λόγος  τιμή

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής
προς  κέρδη ανά μετοχή   =           

Κέρδη ανά μετοχή
(Price earnings ratio) 

 

  

Καθαρά κέρδη χρήσεως + Αποσβέσεις χρήσεως
Ταμειακή ροή ανά μετοχή   =           

Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
(Cash flow per share)

 

 

Αριθμοδείκτης  αποδόσεως

Ταμειακή ροή ανά μετοχή
μετοχής  σε                              = 100  χ    

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής

ταμειακή ροή   

 

 

Α ρ ιθ μ ο δ ε ίκ τ η ς

Τ α μ ε ια κ ή  ρ ο ή
π ο σ ο σ το ύ                      =   1 0 0  χ  

Κ α θ α ρ έ ς  π ω λ ή σ ε ις  χ ρ ή σ εω ς

α υ το χ ρ η μ α το δ ό τη σ η ς

 

 

Α ρ ιθ μ ο δ ε ίκ τ η ς

Κ α θ α ρ ά  π ά γ ια
δ ιά ρ κ ε ια ς  ε ξ ό φ λ η σ η ς  ε π ε ν δ ύ σ εω ν     =      

Τ α μ ε ια κ ή  ρ ο ή
  

 

 

Απόσβεση ανά μετοχή   

Σύνολο αποσβέσεων  χρήσεως
(D epreciation per share) =     

Αριθμός  μετοχών  σε κυκλοφορία
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Β.1. Αποτίμηση επιχειρήσεων (Valuation process).  
Εννοια, σκοπός και διαδικασία 
 

Μέσα από μια γενική επισκόπιση στην βιβλιογραφία που αναφέρεται στη 

διαδικασία της αποτίμησης, προκύπτει ότι υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι – 

μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εύρεση της αξίας μιας μετοχής, 

ομολόγου ή ολόκληρης επιχείρησης. Στα τέλη του 1930 ο καθηγητής John 

Burr Williams [1938] ανέπτυξε μια θεωρία εκτίμησης της αξίας των 

μετοχών, βασιζόμενη στην προεξόφληση μιας σταθερούς ροής μερισμάτων 

στο διηνέκες [DIV], αυτές είναι οι μελλοντικές χρηματοροές που θα 

ελάμβαναν οι μέτοχοι. Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 (1962) o Gordon, 

επέκτεινε τη θεωρία του Williams με το να αφήσει τη σταθερή ροή των 

μερισμάτων να «τρέξει» με ένα σταθερό εκτιμώμενο ρυθμό, για το χρονικό 

διάστημα μηδέν – άπειρο. Το μοντέλο σταθερής ανάπτυξης (g=0) του 

Gordon είναι ευρέως διαδεδομένο και χρησιμοποιείται από τους πλέον 

επιτυχημένους επαγγελματίες διαχείρισης επενδύσεων. Επίσης, η χρήση του 

επεκτείνεται και για τις περιπτώσεις των μερισμάτων κάτω από κλίμα 

μεγάλων διακυμάνσεων. Η εκτίμηση της αξίας των ομολόγων είναι ίδια με 

αυτή της προεξόφλησης των μερισμάτων, όπου σε αυτή την περίπτωση η 

αξία ενός ομολόγου ισούται με τη ροή πληρωμής τόκων συν την αξία στη 

λήξη (yield to maturity), Homer and Leibowitz [1972]. 

 

Οι Graham and Dodd [1934, 1940] καθώς και οι Graham, Dodd, and 

Cottle [1962] πρότειναν μια μέθοδο πραγματικής αξίας (intrinsic value) για 

την περίπτωση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (equity valuation). 

 

Στην έκδοση τους το 1962 αναφέρουν ότι ο πιο σημαντικός μοναδιαίος 

παράγοντας που καθορίζει την αξία μιας μετοχής φαίνεται να είναι το μέσο 

εκτιμώμενο ύψος κερδών (indicated average future earning power), 

για ένα συγκεκριμένο μελλοντικό χρονικό διάστημα.  
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Επιπλέον, αναφέρουν ότι η πραγματική αξία (intrinsic value) θα μπορούσε 

πλέον να υπολογίζεται αρχικά μέσω πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών 

και εν συνεχεία με πολλαπλασιασμό αυτής της πρόβλεψης με ένα κατάλληλο 

παράγοντα κεφαλαιοποίησης (capitalization factor) Graham, Dodd και 

Cottle [1962, p. 28]. Ακόμη, με σύνεση και σοφία αναφέρουν ότι οιαδήποτε 

εκτίμηση των μελλοντικών κερδών θα μπορούσε με ευκολία να πέσει έξω, 

από τη στιγμή που οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τις αξίες 

και τα κόστη είναι σε μεγάλο βαθμό μη προβλέψιμοι Graham, Dodd and 

Cottle (GDC) [1962, p. 29]. 

 
Οι Graham, Dodd and Cottle – GDC [1962, p.741-742] προσάρμοσαν τη 

θεωρία τους σχετικά με την “earning power” που προαναφέραμε στα 

μοντέλα DIV Valuation των Williams and Gordon, μέσω της 

προεξόφλησης μετοχών που παρουσιάζουν χαμηλό ρυθμό μερισματικής 

απόδοσης, κατά κάποιο τρόπο όπως στην περίπτωση της προεξόφλησης μια 

σειράς μελλοντικών μερισμάτων στο διηνεκές. Επίσης, οι GDC κατέληξαν 

στο ότι τα στοιχεία της αβεβαιότητας και του ρίσκου διαδραματίζουν ένα 

σπουδαίο ρόλο στη διαδικασία της προεξόφλησης μελλοντικών μερισμάτων.  

 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 [1965] ο Fama ανέπτυξε τη θεωρία του 

τυχαίου περιπάτου (random walk) στις αποδόσεις των τιμών των 

μετοχών. Αργότερα, ο Fama ανέπτυξε τη θεωρία της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς με την έννοια του «μοντέλου ενός 

δίκαιου παιχνιδιού» (fair game model). Κάτω από τις προϋποθέσεις της 

αποτελεσματικότητας της αγοράς είναι ότι η τιμή ενός αξιογράφου 

αντανακλά πλήρως όλη τη διαθέσιμη πληροφορία σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή Reilly and Brown [1997, p. 210]. Ακόμη, ο Fama διαίρεσε 

την όλη θεωρία της αποτελεσματικότητας της αγοράς - efficient 

market hypothesis (EMH) σε τρείς υπό – περιπτώσεις, ανάλογα με το 

είδος της πληροφορίας που εμπλέκεται:  

(1) Ασθενής μορφή – weak form EMH 

(2) Μέτρια μορφή – semistrong form EMH 

(3) Ισχυρή μορφή – strong form EMH 
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Αυτή η θεωρία EMH του Fama προκάλεσε σοβαρές ερωτήσεις σχετικά με 

την ορθότητα της θεωρίας «earning power» των GDC καθώς και του 

μοντέλου DIV των Williams και Gordon. 

  
Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας 

διάφοροι συγγραφείς παρουσιάσαν μοντέλα αποτίμησης, τα οποία 

βασίζονταν σε αυτό της προεξόφλησης των αδέσμευτων ταμειακών ροών -

free cash flow to the firm (FCFF), e.g., Copeland, Koller and Murrin 

[1990,1994, 2000] Rappaport [1988, 1998], Stewart [1991] and Hackel 

and Livnant [1992]. 

 

Οι Copeland, Koller and Murrin [1994, p. 500] παρουσίασαν μια 

επεξήγηση των ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους μιας τράπεζας. 

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Damοdoran [1998, 2001] and Reilly and 

Brown [2000, p. 797] παρουσιάσαν μια μεθοδολογία για την εκτίμηση των 

ελέυθερων ταμειακών ροών στους μετόχους (FCFE). Αυτό το μοντέλο 

άνοιξε την πόρτα σε μια άλλη προσέγγιση εκτίμησης της αξίας μιας μετοχής 

Vs[FCFE] μέσω της προεξόφλησης των FCFE μέσω του κατάλληλου 

απαιτούμενο προεξοφλητικού επιτοκίου ks. Έτσι, είναι πλέον εφικτό να γίνει 

σύγκριση των εκτιμήσεων που προκύπτουν από δύο μοντέλα αποτίμησης 

περιουσιακών στοιχείων - equity valuation models Vs (FCFE) to the Vs (DIV). 
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Ως έννοια της αποτίμησης (valuation) νοείται η διαδικασία 

μετατροπής των μελλοντικών προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την 

αξία μιας επιχειρηματικής μονάδας ή ενός συγκεκριμένου 

περιουσιακού στοιχείου αυτής. 

 

Το ακόλουθο σχήμα παρουσιάζει πέραν του ορισμού της αποτίμησης, 

σύμφωνα με τους Palepu Healy & Bernard, και τους σημαντικότερους 

τομείς εφαρμογής της:  

 

Σκοπός της διαδικασίας της αποτίμησης είναι σε πολλές περιπτώσεις η 

διάκριση των μετοχών σε υπερτιμημένες και υποτιμημένες για τον εντοπισμό 

επενδυτικών ευκαιριών. Επίσης, η διαδικασία της αποτίμησης οδηγεί τους 

ενδιαφερόμενους σε εξαγωγή συμπερασμάτων για τις προσδοκίες της 

αγοράς όσον αφορά την μελλοντική προοπτική βιωσιμότητας και 

κερδοφορίας μιας επιχείρησης, μέσω σύγκρισης των θεμελιωδών στοιχείων 

της αλλά και με τη δημιουργία σημείων αναφοράς (benchmarks). 
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Αναμφισβήτητα, η διαδικασία της αποτίμησης αποτελεί αναγκαίο εργαλείο 

για τη διενέργεια αξιολόγησης επιχειρηματικών γεγονότων και ειδικότερα 

όσον αφορά τις επιδράσεις στην αξία των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε 

ενέργειες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ακόμη, η εφαρμογή των τεχνικών 

της αποτίμησης αποτελεί έναν σπουδαίο μηχανισμό διαλόγου ανάμεσα στη 

Δοίκηση μιας εταιρείας, στους μετόχους αυτής ή στους αναλυτές για θέματα 

που επιδρούν στην αξία της εταιρείας, όπως επίσης αποτελεί και ένα 

σπουδαίο εργαλείο αξιολόγησης των εναλλακτικών στρατηγικών της 

εταιρείας. 

 

Τέλος, αναγκαία είναι η εφαρμογή των μεθόδων της αποτίμησης στην 

περίπτωση επιχειρήσεων των οποίων η μετοχή δε διαπραγματεύεται δημόσια 

στο χρηματιστήριο και συνεπώς η εκτίμηση της αξίας της γίνεται με 

εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά το σκοπό της διαδικασίας της 

αποτίμησης: 

 

Επιλογή Μετοχών Αναγνώριση επενδυτικών ευκαιριών ανάμεσα σε 
υποτιμημένες και υπερτιμημένες μετοχές  

Συμπεράσματα για τις 
προσδοκίες της αγοράς 

Οι τιμές απεικονίζουν τις προσδοκίες της αγοράς για τις 
μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας-Σύγκριση με 
Fundamentals- Δημιουργία Benchmarks 

Αξιολόγηση 
επιχειρηματικών 
γεγονότων 

Επίδραση στην αξία της εταιρείας των εξαγορών, 
συγχωνεύσεων, MBOs, spin-offs, Divestitures 

Μηχανισμός διαλόγου 
Διάλογος ανάμεσα στη Διοίκηση τους μετόχους και 
τους αναλυτές για θέματα που επηρεάζουν την αξία της 
εταιρείας 

Αξιολόγηση 
στρατηγικών 

Διαρκής αξιολόγηση από τους μετόχους πώς η κάθε 
εναλλακτική στρατηγική επιδρά στην αξία της εταιρείας 

Αποτίμηση private 
εταιρειών 

Η τιμή της μετοχής δεν διαπραγματεύεται δημόσια, 
απαραίτητη η αποτίμηση π.χ. σε IPOs 
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Η διαδικασία της αποτίμησης περιλαμβάνει, εν συντομία, τα παρακάτω 

στάδια: 

 

     1. Γνώση και κατανόηση της επιχείρησης 

 

 

2. Πρόβλεψη των επιδόσεων της επιχείρησης 

 

 

    3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου 

 

 

4. Μετατροπή των προβλέψεων σε αποτίμηση 

 

 

    5. Επενδυτική απόφαση 

 

 

 

Γενικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η αποτίμηση αποτελεί την καρδιά των 

χρηματοοικονομικών και ειδικότερα:  

 

 Στα χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων (corporate finance) 

αποφασίζουμε πόσο να βελτιστοποιήσουμε την αξία μια επιχείρησης 

(firm value) με το να μεταβάλουμε τις επενδυτικές, τις οικονομικές 

και μερισματικές αποφάσεις.  

 

 Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) εξαντλούμε 

πόρους, στην προσπάθεια μας να βρούμε επιχειρήσεις (firms) των 

οποίων οι μετοχές διαπραγμετεύονται ως υποτιμημένες (trade at 

less than their true value) ελπίζοντας ότι θα αποκομίσουμε κέρδη 

βλέποντας τις τιμές τους να ανεβαίνουν και να συγλίνουν προς την 

πραγματική τους αξία.  
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 Στην εξέταση της αποτελεσματικότητας των αγορών, αναλύουμε το 
κατά πόσον οι τιμές της αγοράς αποκλείνουν από την πραγματική αξία 

και εάν αυτό ισχύει το κατά πόσον γρήγορα επανέρχονται στα 

προηγούμενα επίπεδα.  

 

 Στο να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που καθορίζει την αξία μιας 
επιχείρησης και το πως να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι η αξία της 

μοιάζει να είναι προαπαιτούμενο και αναγκαία προϋπόθεση, για τη 

λήψη σημαντικών αποφάσεων.     

 

Δεδομένης της σημαντικότητας του ρόλου της αποτίμησης, το ερώτημα για 

το ποια μέθοδος ταιριάζει περισσότερο προκειμένου να αποτιμηθεί η αξία 

μιας επιχείρησης (ιδιωτικής ή δημόσιας), θα πρέπει να έχει διερευνηθεί 

προσεκτικά, πριν την εφαρμογή της. 

 

Επιπρόσθετα, όπως είναι ευρύτερα γνωστό σε όσους ασχολούνται με τα 

χρηματοοικονομικά, η έρευνα πάνω στα μοντέλα αποτίμησης μας δείχνει ότι 

τα αποτελέσματα τους παρουσιάζουν ανομοιομορφία, με κάποιους τομείς της 

αποτίμησης, όπως η μέτρηση του ρίσκου - κινδύνου (risk assesment), να 

είναι βαθύτατα αναλυμένη ενώ σε κάποιους άλλους τομείς αυτής, όπως το 

πως να επιτύχεις τη βέλτιστη εκτίμηση των ταμειακών ροών και να 

εναρμονίσεις διαφορετικές εκδόσεις μοντέλων, δε λαμβάνουν την προσοχή 

και την αναγνώριση που τους αξίζει. 

 

Μιλώντας γενικότερα για την αποτίμηση, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι 

αναλυτές χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μοντέλων, τα οποία μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως πολύ απλά στην εφαρμογή τους μέχρι εκείνα που 

θεωρούνται ως ιδιαίτερα προχωρημένα. 

 

Αυτά τα μοντέλα συχνά διαφέρουν ως προς τις υποθέσεις τους και 

καθορίζουν διαφορετικά την έννοια της αξίας (value) των περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

Ωστόσο, παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και συνεπώς μπορούμε 

να πούμε ότι είναι εφικτό να τα κατηγοριοποιήσουμε, με την ευρεία έννοια 
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του όρου. Επίσης, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσα 

από την κατηγοριοποίηση αυτή. Τα μοντέλα αυτά καθιστούν ευκολότερη την 

κατανόηση από τον αναλυτή για το ποιο-/α μοντέλο-/α είναι το-/α ιδανικό-

/α για την εκάστοτε εξεταζόμενη περίπτωση καθώς επίσης και για την 

κατανόηση των αιτιών στις οποίες οφείλονται τα διαφορετικά αποτελέσματα 

μεταξύ τους. Τέλος, επιτρέπει στον αναλυτή να εντοπίσει ευκολότερα πότε 

αυτά παρουσιάζουν θεμελιώδη προβλήματα στη λογική τους. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία της αποτίμησης των 

επιχειρήσεων: 

 

 

 

    

 

Γνώση και 
κατανόηση της 
επιχείρησης 

Στρατηγική – 
ανταγωνιστική 

θέση - προοπτικές 

Πρόβλεψη 
επιδόσεων 
επιχείρησης 

Οικονομικά 
χαρακτηριστικά 

Ανταγωνιστικές 
Δυνάμεις (Porter) 

Δυνάμεις 
καθοδήγησης 

Στρατηγικές 
ομάδες 

Παράγοντες 
επιτυχίας 

Ελκυστικότητα 
κλάδου 

ΚΛΑΔΟΣ 

 
Οικονομικό 
περιβάλλον 

 

Χρηματοοικονομική 
ανάλυση 
επιχείρησης 

Earnings 
 Management 

Income smoothing  
 

Big Bath accounting 
 

Παράγοντες κινδύνου (AICPA 2002) 

  
- Η διαδικασία της αποτίμησης 
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Μύθος 1: Η αποτίμηση αποτελεί μια αντικειμενική έρευνα για εύρεση 

της πραγματικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, επιχείρησης 

κλπ. 

 

-Αλήθεια 1.1: Όλες οι μέθοδοι αποτίμησης είναι μεροληπτικές 

(biased). Η μόνη ερώτηση που γεννιέται εδώ είναι πόσο μεροληπτικές 

είναι και σε κάποια κατεύθυνση. 

-Αλήθεια 1.2: Η κατεύθυνση και η σημασία – ένταση της 

μεροληψίας στην εκάστοτε εφαρμοζόμενη μέθοδο αποτίμησης είναι 

ευθέως ανάλογη με το σκοπό για τον οποίο εκτελεί κανείς την 

αποτίμηση (π.χ από ποιόν πληρώνεται και πόσο καθώς και τι ακριβώς 

θέλει να παρουσιάσει). 

 

Μύθος 2: Μια καλή αποτίμηση προσφέρει μια εξαιρετικής ακρίβειας 

εκτίμηση της αξίας. 

 

-Αλήθεια 2.1: Δεν υφίστανται ακριβή αποτελέσματα με την 

εφαρμογή οιασδήποτε μεθόδου αποτίμησης. 

-Αλήθεια 2.2: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα της 

αποτίμησης είναι καλύτερο όταν η μέθοδος αποτίμησης παρουσιάζει 

τη μικρότερη δυνατή ακρίβεια.  

 
Μύθος 3: Όσο πιο ποσοτικοποιημένο είναι ένα μοντέλο τόσο 

καλύτερα είναι τα αποτελέσματα της αποτίμησης. 

 

-Αλήθεια 3.1: Τα περισσότερο απλά μοντέλα αποτίμησης 

λειτουργούν καλύτερα από τα περισσότερο σύνθετα. 

-Αλήθεια 3.2: Η ερμηνεία ενός μοντέλου αποτίμησης είναι 

αντιστρόφος ανάλογη με το πλήθος των αριθμητικών δεδομένων που 

πρέπει να εισάγει κανείς σε αυτό.  
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Αρχικά θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα μοντέλα αποτίμησης σε δύο 

γενικές κατηγορίες: 
 

 

- Τα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης 

& 

- Τα σχετικά μοντέλα απότιμησης 

 

ή αλλιώς σχηματικά: 
 

Η επιλογή ενός μοντέλου για την αποτίμηση μιας επιχείρησης γίνεται με 

βάση ορισμένα κριτήρια επιλογής, αναλόγως τα χαρακτηριστικά της προς 

αποτίμηση επιχειρήσεως. Αυτά τα κριτήρια επιλογής συνοπτικά είναι τα 

ακόλουθα: 
 

1. Συμβατότητα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

2. Διαθεσιμότητα και ποιότητα δεδομένων 

3. Συμβατότητα με τους σκοπούς της αποτίμησης 

ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ 

Μοντέλο προεξόφλησης 
μερισμάτων –  

Divident Discount 
Model – DDM 

Μοντέλο προεξόφλησης 
των αδέσμευτων 
ταμειακών ροών -  

Discount Cash Flow 
Model – DCF Model 

Μοντέλο υπερκερδών –  
Residual Income 
Valuation Model – 

RIV Model 

Πολλαπλασιαστές - 
MULTIPLES 

PRICE/EARNINGS–P/E 

PRICE/BOOK VALUE–P/BV 

PRICE/SALES–P/S 

PRICE/CASH FLOW-P/CF 

ENTERPRISE VALUE/EBITDA 
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Η χρήση των μοντέλων αποτίμησης σε περιπτώσεις επενδυτικών αποφάσεων 

(π.χ σε περιπτώσεις αποφάσεων σχετικά με το ποιά περιουσιακά στοιχεία 

είναι υποτιμημένα ή υπερτιμημένα) βασίζεται: 

 

-Στην αντίληψη ότι οι αγορές είναι μη αποτελεσματικές και αποτιμούν 

λανθασμένα την αξία των περιουσιακών στοιχείων. 

 

-Στην υπόθεση για το πόσο και πότε αυτές οι ανεπάρκιες – ανικανότητες 

(inefficiencies) των αγορών διορθώντονται – περιορίζονται. 

 

Αντίθετα, σε μια αποτελεσματική αγορά (efficient market) η τιμή αγοράς 

είναι η καλύτερη εκτίμηση της αξίας. Ο σκοπός, της οιασδήποτε προσέγγισης 

αποτίμησης είναι από κει και ύστερα αυτή που δικαιολογεί την εν λόγω αξία.



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

84 

Μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων (Divident Discount 
Model) - DDM 
 

Για την παρουσιάση του μοντέλου προεξόφλησης μερισμάτων θα πρέπει να 

έχουμε υποψη μας ότι η Παρούσα Αξία μιας χρηματοροής ή διαφορετικά η 

σημερινή αξία μιας χρηματοροής είναι ίση με το άθροισμα της Παρούσας 

Αξίας των όρων της χρηματοροής. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας ότι για τον υπολογισμό της Παρούσας Αξίας προεξοφλούμε με επιτόκιο 

προεξόφλησης r, το οποίο είναι ίσο με την απόδοση που μας προσφέρεται 

από επενδύσεις παρόμοιου κινδύνου με αυτόν της συγκεκριμένης 

χρηματοροής. 

 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω και μιλώντας θεωρητικά, για τον 

υπολογισμό της αξίας μιας μετοχής θα πρέπει να προεξοφλήσουμε τα 

μελλοντικά μερίσματα τα οποία θα εισπράξει ένας επενδυτής, εφόσον ο 

επενδυτής αυτός εισπράττει τα μερίσματα από μια επένδυση σε μετοχές. 

 

Επομένως, θα έχουμε: 

 

ΠΑ (μετοχής)=ΠΑ (μελλοντικών μερισμάτων) 

 

Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί ορθά κάποιος ότι η συνολική απόδοση 

ενός επενδυτή ο οποίος επενδύει σε μετοχές, εκτός από τα μερίσματα 

εξαρτάται και από τα κεφαλαιακά κέρδη που πιθανώς να προκύπτουν. 

Επομένως, η συνολική απόδοση που απολαμβάνει για τη χρονική περιόδο 

π.χ ενός έτους ισούται με: 

1 + 1 - O

o

D P P
Αναμενόμενη απόδοση επένδυσης = r =

P  

 
Όπου D1 το προβλεπόμενο μέρισμα της οικονομικής χρήσης 

P1, η τιμή σε ένα έτος από σήμερα 

P0, η τιμή σήμερα 
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Επί παραδείγματι: 

 

Μιλώντας υποθετικά, έστω ότι η μετοχή της εταιρείας “A&L” σήμερα 

διαπραγματεύεται στα 3,55€ ανά τεμάχιο, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι η 

εταιρεία αυτή πρόκειται να πληρώσει μέρισμα για την οικονομική χρήση ίσο 

με 0,25€ ενώ η τιμή της σε ένα έτος από σήμερα, δεδομένων των 

προσδοκιών, θα βρίσκεται στα 4,80€. 

 

Η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής της εταιρείας “A&L” είναι ίση με: 

 

=
+  0,25 4,80 -3,55

r = 0,4225 ή 42,25%
3,55  

 

Αντιστοίχως, υποθέτοντας ως δεδομένα στο παραπάνω παράδειγμα την τιμή 

της μετοχής σε ένα έτος από σήμερα, το μέρισμα το οποίο θα πληρώσει η 

εταιρεία “A&L” για την επόμενη διαχειριστική χρήση και την αναμενόμενη 

απόδοση επένδυσης με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου, θα μπορούσαμε 

να υπολογίσουμε την τιμή της μετοχής σήμερα.  

 

Ας υποθέσουμε, λοιπόν ότι η αναμενόμενη απόδοση στη μετοχή της “A&L” 

είναι περίπου ίση με 42,3%, το μέρισμα της επόμενης χρήσης ανέρχεται σε 

0,25€, ενώ η τιμή της σε ένα έτος εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στο επίπεδο 

των 4,80€. 

 

Στην εξεταζόμενη περίπτωση η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στο 

χρηματιστήριο σήμερα θα ήταν: 

 

= =
1 1

o
D +P 0,25+4,80

P = 3,5 Euro
1+r 1+0,43  

 

Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει την τιμή μιας μετοχής σε ένα έτος από 

σήμερα; 
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Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η τιμή σε ένα έτος από σήμερα θα εξαρτάται 

από το μέρισμα που θα λάβει ο επενδυτής για τη μεθεπόμενη χρήση. 

Επομένως, η τιμή σε ένα έτος από σήμερα δίνεται απο την ακόλουθη σχέση: 

 

= + = + = +

3 3

2 2 2 2 2 2 3 3
1

2

D +P
D +P D P D D D +P1+rP =
1+r 1+r 1+r 1+r 1+r 1+r (1+r)  

 

Επομένως,  

 

⎡ ⎤
= + = + = + + +⎢ ⎥

⎣ ⎦

1 1 1 2 3 3 1 2 3 3
0

2 3 3

D P D D D +P D D D P
P

1+r 1+r 1+r 1+r 1+r 1+r (1+r) (1+r) (1+r)

 

Γενικά λοιπόν, ισχύει: 

 

...= + + + + +
1 2 3 n n

0
2 3 n n

D D D D P
P

1 + r (1 + r) (1 + r) (1 + r) (1 + r)  

 

1

n

t

= +

=
∑ n n

0
n n

D P
P

(1+r) (1+r)  

 

Δεδομένης της υποθέσεως της χρηματοοικονομικής ότι η ζωή μιας 

επιχείρησης τείνει στο άπειρο, μπορούμε να λάβουμε το όριο του Pn προς 

(1+r)n το οποίο ισούται με μηδέν. Δηλαδή: 

 

=
n

n

P
lim 0

(1+r)  

και επομένως: 

 

 

 

∑ n
0

n

D
P =

(1+r)

n

t=1
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Αποδείξαμε λοιπόν ότι η αξία μιας μετοχής σήμερα ισούται με το 

άθροισμα της παρούσας αξίας των μελλοντικών της μερισμάτων. 

 

Συνεπώς, για την αποτίμηση μιας μετοχής χρησιμοποιούνται οι σχέσεις του 

υπολογισμού της Παρούσας Αξίας των διαφόρων κατηγοριών ράντας. Οι 

όροι της ράντας στην περίπτωση της αποτίμησης μετοχών, σύμφωνα με 

αυτή τη μέθοδο αποτίμησης, είναι ίσοι με τα μελλοντικά μερίσματα της 

εταιρείας. 
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Μοντέλο προεξόφλησης αδέσμευτων ταμειακών ροών 
(Discount Cash Flow Model) – DCF 
 
 
Σήμερα το μοντέλο DCF αποτελεί το περισσότερο διαδεδομένο «εργαλείο»  

στους κύκλους των χρηματοοικονομικών αναλυτών, στις περιπτώσεις 

αποτίμησης επιχειρήσεων. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι τουλάχιστον το 

50% των αναλυτών χρησιμοποιούν την εν λόγω μέθοδο αποτίμησης, 

προκειμένου να λάβουν αποφάσεις αγοράς αγαθών (Hult 1998).  

 

Το μοντέλο DCF έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να αναλύει αξίες υπό το πρίσμα 

των μελλοντικών ροών μιας επιχείρησης. Η θεωρία μας λέει ότι η αξία μιας 

επιχείρησης εξαρτάται από τα μελλοντικά οφέλη (κέρδη) τα οποία θα 

αποδοθούν στους μετόχους. Παραδοσιακά, τα κέρδη εκτιμώνται από τις 

μέχρι τώρα ιστορικές επιδόσεις της επιχείρησης και για ορισμένα μελλοντικά 

ετή (συνήθως πέντε ή δέκα έτη) και προεξοφλούνται πίσω στο σήμερα με 

χρήση κάποιου παράγοντα προεξόφλησης (προεξοφλητικό επιτόκιο) το 

οποίο χρησιμοποιείται συγκεκριμένα για την εκάστοτε μελέτη περίπτωσης 

επιχείρησης. 

 

Ειδικότερα, με την εν λόγω μέθοδο μπορεί να προσεγγιστεί η αξία μιας 

επιχείρησης και επομένως της μετοχής αυτής, μέ την προεξόφληση των 

αδέσμευτων – ελέυθερων ταμειακών της ροών (operating free cash 

flows). Οι λειτουργικές ελεύθερες ταμειακές ροές ισούνται με τα ρευστά 

διαθέσιμα που απομένουν στην εταιρεία μετά την πραγματοποιήση όλων των 

απαιτούμενων αναπτυξιακών και κερδοσκοπικών της επενδύσεων, καθώς και 

μετά την κάλυψη όλων των λειτουργικών ταμειακών της αναγκών. Είναι 

γενικά κατονοητό, ότι μια εταιρεία ιδρύεται με έναν συγκεκριμένο σκοπό 

(π.χ παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων) και έχει ως στόχο μέσα από τη 

δραστηριότητα της να επιτύχει θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές (ή 

πρακτικά μετρητά), ώστε να καταστεί βιώσιμη. 

 

Συνεπώς, εάν με κάποιο τρόπο είμασταν σε θέση να απομονώσουμε τη 

δυνατότητα της εταιρείας να παράγει λειτουργικές ταμειακές ροές και στη 
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συνέχεια να τις προεξοφλούσαμε με το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, 

θα καταλήγαμε στη δίκαιη αξία της αποτιμόμενης εταιρείας. 

 

Γενικά, η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρμογή του μοντέλου 

αποτίμησης DCF περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων  

 Βήμα 2: Εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών 

 Βήμα 3: Εκτίμηση κόστους κεφαλαίου 

 Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας επιχείρησης 

 Βήμα 5: Εκτιμήσεις value of firm 

 

Ειδικότερα, στο βήμα 1 γίνεται χρήση των θεμελιωδών στοιχείων της προς 

αποτίμηση εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 

χρησιμοποιούνται ως βάση εκκίνησης της εφαρμογής της μεθόδου 

αποτίμησης και δίνουν εικόνα της μέχρι τώρα εξέλιξης των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.  

 

Στο βήμα 2 γίνεται εκτίμηση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών 

μεγεθών της επιχείρησης βάσει του χρονικού ορίζοντα της εκτίμησης, των 

πληροφοριών σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο, τις 

χρηματοοικονομικές προβλέψεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

εκτιμήσεις αυτές. 

 

Μάλιστα, θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η 

μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών εφαρμόζεται υπό τη μορφή δύο, 

τριών ή και παραπάνω σταδίων ανάπτυξης (multi-stage DCF method) οι 

εκτιμήσεις αναλύονται για κάθε στάδιο χωριστά. Έτσι, όπως θα 

διαπιστώσουμε στην τελευταία ενότητα της παρούσας εργασίας η οποία 

αφορά στην αποτίμηση των δύο υπό εξέταση, στην παρούσα εργασία, 

ομίλων επιχειρήσεων VIVARTIA ABEE και CCHBC οι εκτιμήσεις των μεγεθών 

των δύο επιχειρήσεων παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε στάδιο ανάπτυξης 

και συνεπώς έχουμε: 

α) Εκτιμήσεις σταδίου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

β) Εκτιμήσεις σταδίου υποχώρησης ρυθμού ανάπτυξης 

γ) Εκτιμήσεις σταδίου σταθερού ρυθμού αναπτύξης 
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Στο βήμα 3 γίνεται εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου της προς αποτίμηση 

επιχείρησης με εφαρμογή του CAPM – Capital Asset Pricing Model όπως 

αναλύεται παρακάτω: 

 

Cost of equity= Rf +β*(Risk Premium) 

 

Όπου: 

Rf  = Risk Free Rate  

 

Πρόκειται για την απόδοση χωρίς κίνδυνο και συνήθως λαμβάνεται ως η 

απόδοση μακροπρόθεσμου κρατικού ομολόγου (π.χ δεκαετούς) 

  

β  = Beta coefficient or systematic risk - Συντελεστής βήτα ή 

συστηματικός κίνδυνος μετοχής  

 

Προκύπτει μέσα από εφαρμογή της OLS συνήθως με χρήση στατιστικού 

πακέτου (π.χ E-Views) με ανάλυση των χρονοσειρών της απόδοσης της 

αγοράς και της απόδοσης της εκάστοτε μετοχής για το ίδιο χρονικό 

διάστημα. Έτσι, εάν το αποτέλεσμα που θα προκύψει είναι στατιστικά 

σημαντικό γίνεται χρήση του αποτελέσματος της παλινδρόμησης, 

διαφορετικά χρησιμοποιείται bottom – up beta. Όπως, θα διαπιστώσουμε 

κατά την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης για την περίπτωση της 

VIVARTIA ABEE, στην αντίστοιχη ενότητα, θα γίνει χρήση bottom – up beta 

και θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του. 

 

Risk premium  = Ασφάλιστρο κινδύνου  

 

Πρόκειτα, για την επιπλέον απόδοση που επιζητεί να λαβεί ο επενδυτής 

λόγω εκθέσεώς του σε κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς. 

Υπολογίζεται, με το άθροισμα του country premium της εκάστοτε οικονομίας 

μέσα στην οποία διαπραγματεύεται ο μετοχικός τίτλος της αποτιμούμενης 

εταιρείας και του mature economy premium, δηλαδή του premium που 
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αντιστοιχεί σε μια οικονομία σημείο αναφοράς για τη σταθερότητά της (π.χ 

Αμερικανική οικονομία, Γερμανική κλπ). 

 

Στο βήμα 4 γίνεται εκτίμηση της παρούσας αξίας της επιχείρησης – present 

value of firm και εφαρμόζεται σε κάθε στάδιο της μεθόδου αποτίμησης όταν 

πρόκειται για multi-stage DCF method όπως στην περίπτωση των δύο υπό 

εξέταση στην παρούσα εργασία επιχειρήσεων. 

 

Τέλος, στο βήμα 5 γίνεται εκτίμηση της συνολικής αξίας μιας επιχείρησης – 

total value of firm λαμβάνοντας υπόψη της ήδη υπολογισμένες, από το 

προηγούμενο βήμα, παρούσες αξίες των ταμειακών ροών της αποτιμόμενης 

εταιρείας. Έτσι, επί παραδείγματι στην περίπτωση μιας multi-stage DCF 

μεθόδου, η παρούσα αξία των ταμειακών ροών για την εκάστοτε περίοδο 

ρυθμού ανάπτυξης της εταιρείας (περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, 

περίοδος υποχώρησης και περίοδος σταθερού ρυθμού ανάπτυξης) 

αθροιζόμενες μας αποδίδουν την τελική αξία της επιχείρησης. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για 

την εφορμογή του μοντέλου αποτίμησης DCF (βήματα 1 έως και 5) σε 

συνδυασμό με μια υβριδική περίπτωση της μεθόδου DCF η οποία είναι 

γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως Μοντέλο Copeland (Copeland 

Model): 
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Το μοντέλο Copeland αποτελεί μια προσπάθεια να περιοριστούν οι όποιες 

συντομεύσεις στη διαδικασία της παραδοσιακής DCF μεθόδου και συνεπώς 

να περιορισθεί το σφάλμα. Με την εισαγωγή στρατηγικού πλάνου στη 

διαδικασία της αποτίμησης, με την Copeland μέθοδο, γίνεται προσπάθεια να 

επιλυθεί το πραγματικό πρόβλημα της αβεβαιότητας των ταμειακών ροών  

σε αντίθεση με την παραδοσιακή DCF μέθοδο, η οποία αποδέχεται τις 

ταμειακές ροές ως βέβαιες. Το μοντέλο Copeland αποτελεί όπως προείπαμε 

μια περίπτωση υβριδικού μοντέλου αποτίμησης DCF με στοιχεία στρατηγικού 

πλάνου - ποιοτικής μεθόδου αλλά και χρηματοοικονομικής – ποσοτικής 

μεθόδου. Με την προσθήκη του στοιχείου του στρατηγικού πλάνου στο 

μοντέλο του ο Copeland ισχυρίζεται ότι οι εκτιμήσεις των ταμειακών ροών 

γίνονται καλύτερα. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο συμβάλλει στην αύξηση της 

υποκειμενικότητας κατά την εφαρμογή του μοντέλου κάτι που οι χρήστες 

της μεθόδου θα πρέπει να προσπαθήσουν να περιορίσουν ορθολογικά.   

 

 

Χρονικός ορίζοντας 
προβλέψεων 

(ΒΗΜΑ 2): 
Προβλεπόμενες 
μελλοντικές 
επιδόσεις 

Μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές 
προοπτικές  

 

Χρηματοοικονομικές 
προβλέψεις 

Εναλλακτικά σενάρια 
μελλοντικών 
επιδόσεων 

 

Έλεγχος για συνέπεια 
του μοντέλου 

Κατασκευή 
μοντέλου 
πρόβλεψης 

Ανάλυση 
ευαισθησίας & 

σενάριο 
μοντέλου 
πρόβλεψης 

(ΒΗΜΑ 1): 
Ανάλυση   
ιστορικών 
επιδόσεων 

(ΒΗΜΑ 3): 
Εκτίμηση 
κόστους 
κεφαλαίου 

 

(ΒΗΜΑ 4): 
Εκτίμηση 

 Present Value  

(ΒΗΜΑ 5): 
Εκτίμηση Total 

 Value 

Μοντέλο αποτίμησης DCF & Copeland Model 
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Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ένας ορθολογικός επενδυτής αναμένει 

να αποζημιωθεί για το κόστος ευκαιρίας που ανέλαβε προκειμένου να 

επενδύσει, μιλώντας γενικά, σε μια συγκεκριμένη μορφή επένδυσης ή σε μια 

συγκεκριμένη εταιρεία (firm) και όχι σε άλλες παρόμοιου κινδύνου (similar 

risk firms). Η μέθοδος DCF χρησιμοποιεί το WACC ως προεξοφλητικό 

επιτόκιο, έτσι ώστε να μετατρέψει τις αναμενόμενες αδέσμευτες 

ταμειακές ροές του μέλλοντος σε παρούσα αξία.  Συνεπώς, το WACC 

είναι το μέσο κόστος το οποίο η εταιρεία αναμένει ότι θα πληρώσει 

για τα χρέη της και για τους μετόχους της.  

 

Η γενική αρχή όταν αναπτύσσει κάποιος το WACC είναι ότι αυτό, θα πρέπει 

να συνάδη με την όλη διαδικασία της αποτίμησης. Συγκεκριμένα, για να 

συνάδει με τη μέθοδο των αδέσμευτων ταμειακών ροών, θα πρέπει η 

εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου να περιλαμβάνει ένα σταθμικό μέσο του 

κόστους όλων των πηγών κεφαλαίου (εννοώντας των μακροπρόθεσμων 

δανειακών κεφαλαίων, των βραχυπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων, των 

ιδίων κεφαλαίων και λοιπά), αφού οι αδέσμευτες ταμειακές ροές αποτελούν 

το διαθέσιμο κεφάλαιο που αναμένεται να αποδόσει η εταιρεία στους 

δανειστές της. Επίσης, το WACC θα πρέπει να υπολογίζεται μετά την 

αφαίρεση των φόρων μιας και οι αδέσμευτες ταμειακές ροές είναι 

απαλλαγμένες του φόρου. Ακόμη, το WACC μπορεί να παρουσιάζει 

μεταβολές με το χρόνο αφού το επίπεδο των επιτοκίων, ο πληθωρισμός και 

άλλοι μακροοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον στο 

οποίο επιχειρεί μια εταιρεία, είναι δυναμικά μεγέθη και όχι στατικά. 

Συνεπώς, η υπόθεση ότι μπορεί να παραμένει σταθερό για ολόκληρη την 

περίοδο πρόβλεψης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστικό. 

 

Η εκτίμηση του WACC μπορεί να βασιστεί στην εσωτερική αξία μιας 

μετοχής (Book value). Μια άλλη εναλλακτική λύση υπολογισμού του, η 

οποία αποδίδει και περισσότερο εύστοχη εκτίμηση του WACC, είναι μέσω 

της ανάλυσης της αξίας στην αγορά (market value) των συστατικών 

στοιχείων του WACC.  
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Στο παρακάτω σχήμα αναλύονται τα συστατικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο 

υπολογισμός του WACC:  

 

 

 
 

Επεξήγηση του WACC 

re= rf + β(rm – rf)   
 

όπου re  : Αναμενόμενη απόδοση 

         rf  : Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 

         rm – rf : Ασφάλιστρο κινδύνου 
 

        β : Συντελεστής beta – συστηματικού κινδύνου 
 

WACC= rd (1-t)* D/C + re *E/C   

        

 όπου WACC: Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 

                rd : Κόστος δανεισμού 

                t : Φορολογικός συντελεστής 
       D: Χρέος – δανεισμός 

      C: Σύνολο παθητικού (Equity + Debt) 

 
 

Συστατικά του WACC 

Αναλογία ανάμεσα 
σε ίδια & δανειακά 

κεφάλαια 
 

(Proportion 
between debt & 

equity) 
 

(Στοιχεία ισολογισμού) 

Debt 
% 

Equity 
% 

Μέσο κόστος 
δανειακών 
κεφαλαίων 

 

(Interest rate 
paid on Debt ) 

 

Kόστος ιδίων 
κεφαλαίων 

 

(Cost of equity ) 

 

Συντελεστής 
φορολογίας 

 

(Tax rate) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

 

Εταιρική παρουσίαση Vivartia A.B.E.E. 
 

 

 

Η Vivartia Α.Β.Ε.Ε. είναι μια επιχείρηση που προήλθε από τη συγχώνευση 

με απορρόφηση κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, με βάση τις διατάξεις του 

Ν2166/93 των εταιρείων Chipita Α.Ε. ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος 

Α.Ε., Goody’s Α.Ε., και Γενική Τροφίμων – Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. από την 

πρώην ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (πρωήν μητρική εταιρεία του Ομίλου). Οι 

μετοχές της VIVARTIA είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (Οι 

αναφορές μας στην «Εταιρεία» ή «Vivartia» θα περιλαμβάνουν τη Vivartia 

Α.Β.Ε.Ε. και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές της).  

 

Οι εταιρείες που συγχωνεύτικαv δι’ απορροφήσεως αποτελούν πλέον 

κλάδους της Vivartia. Ειδικότερα, η Vivartia διαθέτει παρουσία στους 

κλάδους: Γαλακτοκομικών και Ποτών μέσω της πρώην Δέλτα Πρότυπος 

Βιομηχανία Γάλακτος, Αρτοποιίας & Ζαχαροδών μέσω της Chipita, 

Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας μέσω της πρώην Goody’s και 

Κατεψυγμένων Τροφίμων μέσω της δραστηριότητας της πρώην Γενική 

Τροφίμων – Μπάρμπα Στάθης. 

 

Οι κυριότερες επιχερηματικές δραστηριότητες του Ομίλου είναι: (1) η 

παραγωγή και η διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και 

παρεμφερή προϊόντα, γιαουρτιού και χυμών φρούτων, (2) εστιατόρια 

γρήγορης εξυπηρέτησης και καφέ μπάρ, (3) η παραγωγή και η διανομή 

κατεψυγμένων τροφίμων όπως λαχανικά, έτοιμες συνταγές γευμάτων και 

ζαχαροπλαστικής και (4) παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων (snacks), 

όπως προϊόντα μαλακής ζύμης και φουρνιστά παξιμάδια με βασική πρώτη 

ύλη το αλεύρι. 
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Ειδικότερα, τα προϊόντα της Vivartia, που στην Ελλάδα μόνο μπαίνουν σε 9 

από τα 10 νοικοκυριά, αναπτύσσονται στους εξής κλάδους:  

 Τον Κλάδο Γαλακτοκομικών και Ποτών που έχει ως 

αντικείμενο την παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών 

προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και 

χυμών φρούτων. Ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά 

σήματα του Κλάδου είναι: Λευκό Γάλα ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Daily , 

ΔΕΛΤΑ Advance , Milko , Life , Complet , Natural , Vitaline .  

 Τον Κλάδο Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών που ειδικεύεται στην 

παραγωγή τυποποιημένων τροφίμων (snacks) όπως προϊόντα 

μαλακής ζύμης και φουρνιστά παξιμάδια, με βασική πρώτη ύλη το 

αλεύρι, καθώς και ζαχαρώδη προϊόντα με βάση την σοκολάτα. 

Ορισμένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα εμπορικά σήματα του 

Κλάδου είναι: Bake Rolls , Bake Bars , 7Days Pita Bakes, Molto , 

7Days croissant, Finetti. 

 Τον Κλάδο Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας που 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων 

εστίασης, μέσω της λειτουργίας αλυσίδας εστιατορίων και καφε-

ζαχαροπλαστείων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering). Οι 

κυριότερες αλυσίδες εστίασης και ψυχαγωγίας του Ομίλου είναι τα 

Goody ' s, τα Flocafe , τα νέα καταστήματα Mε gusto , καθώς και η 

Hellenic Catering με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών μαζικής 

εστίασης.  

 Τον Κλάδο Καταψυγμένων Τροφίμων που εστιάζει στην 

παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων, όπως λαχανικά 

και έτοιμες συνταγές γευμάτων και ζαχαροπλαστικής. Με τα 

εμπορικά σήματα «Μπάρμπα Στάθης», «Froza» και «Χρυσή Ζύμη» 

τα καταψυγμένα λαχανικά και τρόφιμα του Κλάδου έχουν 

καταφέρει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, όχι 

μόνο για την διατροφική τους αξία αλλά και για την εγγύηση 

ποιότητας.  

Η Vivartia έχει παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα μέσω θυγατρικών 

ή συνδεδεμένων εταιρειών στις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κύπρο, Αίγυπτο, 
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Ελλάδα, Μεξικό, Πολωνία, Πορτογαλία,  Ρουμανία, FYROM, Καζακστάν, 

Λίβανο, Μάλτα, Σερβία & Μαυροβούνιο, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο και ΗΠΑ. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος (πρώην ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) κατέληξε στο τέλος 

της χρήσης 2005  σε δεσμευτική συμφωνία με τον Όμιλο NESTLE για την 

πώληση του υποομίλου ΔΕΛΤΑ Παγωτού, η οποία πώληση ολοκληρώθηκε το 

Μάιο του έτους 2006. 

 

Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές εταιρείες της VIVARTIA που περιλαμβάνονται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι αναλυτικά οι ακόλουθες: 

CHRISTIS DAIRIES PUBLIC LTD & CHARALAMBIDES DAIRIES LTD 

H Christis είναι µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες στον τοµέα της παραγωγής 

και διανοµής γαλακτοκοµικών προϊόντων στην Κύπρο. Είναι η µοναδική 

εταιρεία στην Κύπρο που δραστηριοποιείται παραγωγικά σε όλους τους 

τοµείς των γαλακτοκοµικών προϊόντων: παστεριωµένο γάλα, τυροκοµικά, 

γιαούρτι και κρέµα και που διαθέτει παραγωγική µονάδα UHT. 

http://www.christis.com.cy/  

ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 

Βιομηχανία Γαλακτοκομικών προϊόντων Η εταιρεία συνέχισε το 2007 την 

παρουσίαση των προϊόντων της στη διεθνή έκθεση της Γερµανίας µε το 

slogan «SAY CHEESE… TASTE GREECE», ενώ συνεχίστηκαν οι εξαγωγές στις 

Σκανδιναβικές χώρες, στον Καναδά και στη Γαλλία.  

ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Παραγωγή και εμπορία συμπυκωνμάτων ζωοτροφών, πτηνοτροφών και 

ιχθυοτροφών και πάσης φύσης κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών που 

συντελούν στην ανάπτυξη και θεραπεία των ζώων.  

HELLENIC CATERING A.E. 

Παραγωγή καταψυγμένων προϊόντων κρέατος, ετοίμων προμαγειρεμένων 

καταψυγμένων φαγητών, σαλατών, σαλτσών και dressings. Η εταιρία 

εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης.  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

98 

UNITED MILK COMPANY 

Η United Milk Company ηγείται της αγοράς των γαλακτοκοµικών στη 

Βουλγαρία και εξαγοράστηκε από τη VIVARTIA το 2007.  

http://www.umc.bg/ 

GREENFOOD A.E. 

Η εταιρία GREENFOOD Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία 

και τυποποίηση οπωροκηπευτικών προϊόντων. 

AGROTEAM E.O.O.D 

Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τοµέα 

παραγωγής και εµπορίας γεωργικών προϊόντων µε έδρα τη Φιλιππούπολη 

της Βουλγαρίας. 

CREAMLINE GROUP 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω 2 θυγατρικών στη Βουλγαρία και στη 

Ρουµανία, στην παραγωγή, συσκευασία και εµπορία προϊό ντων 

σοκολατοποιίας και πραλίνας φουντουκιού. http://www.creamline.com 

ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. 

Η εταιρεία ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή µαρµελάδας µε 

το brand name «Spin Span». 

CHIPITA PARTICIPATIONS LTD 

Πρόκειται για εταιρεία συµµετοχών που δεν ασκεί παραγωγική 

δραστηριότητα και έχει έδρα της την Κύπρο. H Chipita Participations Ltd 

είναι ο µέτοχος των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και 

συµµετέχει στις παρακάτω εταιρείες: 

o CHIPITA UKRAINE CYPRUS LTD  

o LATIN AMERICA SNACK FOODS  

o EDITA Food Industries  

o CHIPITA GERMANY  

o CHIPITA NIGERIA (CYPRUS) LTD  
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o CHIPITA SAUDI ARABIA (CYPRUS) LTD  

o CHIPITA ITALIA 

ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Η ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική της VIVARTIA ABEE κατά 51% και 

δραστηριοποιείται στην εµπορία καταψυγµένων ζυµών.  

Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε. 

Η Σ. ΝΕΝ∆ΟΣ Α.Ε. παράγει προϊόντα αρτοποιίας. 

ΑΝΘΕΜΙΑ Α.Ε. 

Αντικείµενο της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευση και διανοµή τροφίµων, 

ποτών, ζαχαρωδών και χαρτικών. 

ΤΣΙΜΗΣ Α.Ε. 

∆ραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία εύκαµπτων υλικών 

συσκευασίας. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 

Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) 

δραστηριοποιείται στον κλάδο των καταψυγµένων ζυµών. 

Γενικότερα, η Vivartia σήμερα αποτελεί μία οικονομικά ισχυρή επιχείρηση, 

με σύγχρονη οργάνωση και δομή, με άριστο ανθρώπινο δυναμικό και με 

βλέμμα σταθερά στραμμένο προς τον ευρύτερο χώρο που την περιβάλλει. 

Επίσης, η Vivartia έχει υιοθετήσει ένα σύστημα οργάνωσης ικανό να 

αντιμετωπίσει, τόσο τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής της θέσης σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, όσο και τη συνεχή 

ανάπτυξη και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Η δυναμική αυτή ταυτότητα της Vivartia, σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, 

ισχυροποιήθηκε περαιτέρω μέσω της συμφωνίας με την MIG (Μarfin 

Investment Group).  

Στις 13 Ιουλίου 2007 η MARFIN INVESTMENT GROUP (M.I.G.) – 

Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών απέκτησε 24.956.398 κοινές ονομαστικές 
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μετοχές της Vivartia A.B.E.E. στην τιμή των € 25,00 ανά μετοχή, οι οποίες 

αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 34% του μετοχικού κεφαλαίου και των 

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

 

Μετά την απόκτηση του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia 

A.B.E.E., η M.I.G. με σχετική ανακοίνωση που κατέθεσε στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών υπέβαλλε δημόσια προσφορά για την απόκτηση του συνόλου 

των μετοχών της Εταιρείας στην ίδια τιμή ανά μετοχή (€ 25,00). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η M.I.G. προχώρησε σε διαδοχικές αγορές μετοχών 

της Vivartia A.B.E.E. μέσω του Χ.Α. με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό 

της Εταιρείας που κατείχε ο Όμιλος M.I.G. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 

να ανέρχεται σε 86,37%. 

Η κεφαλαιακή ισχύ της MIG έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την 

κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω ανάπτυξη της Vivartia και την 

υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων. Η νέα εποχή προσφέρει τα 

εχέγγυα στον Όμιλο για να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση που κατέχει στην 

ελληνική αγορά, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τις δραστηριότητες του στο 

διεθνή χώρο, αλλά και να εξελιχθεί από έναν ελληνικό κολοσσό σε μια 

παγκόσμια - διεθνική εταιρεία.  

Συνεπής στη στρατηγική της για επέκταση πέρα από τα όρια της ελληνικής 

αγοράς, η VIVARTIA πρόσφατα προχώρησε σε δύο πολύ σημαντικές 

εξαγορές. Τον Απρίλιο του 2007 υπεγράφη η συμφωνία εξαγοράς του 

99,99% της UNITED MILK COMPANY AD (UMC), βουλγαρικής εταιρείας 

που κατέχει ηγετικό μερίδιο στην αγορά γάλακτος και τη δεύτερη θέση στην 

αγορά γιαουρτιού στην αγορά της Βουλγαρίας. Επιπλέον, η εταιρεία 

ολοκλήρωσε πρόσφατα και την εξαγορά της Κυπριακής γαλακτοβιομηχανίας 

Christis Dairies Public LTD, ενώ ανακοινώσε και την υπογραφή οριστικής 

συμφωνίας για την ίδρυση κοινής εταιρείας με την Western Bakeries και 

την Olayan Financing Company (OFC), με σκοπό την παραγωγή και 

διανομή προϊόντων του κλάδου αρτοποιίας, με έδρα την Σαουδική Αραβία. 

To 2007 επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της αμερικάνικης Nonni's και 

ανακοινώθηκε η συνεργασία με τα Everest. 
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Η επιτυχημενη επιχειρηματική πορεία της Vivartia στηρίζεται σε μια σειρά 

από αρχές που διέπουν αναλλοίωτες την καθημερινή επιχειρηματική 

πρακτική των ανθρώπων της Vivartia. Οι αρχές αυτές αντικατοπρίζονται 

πλήρως στην έννοια της Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Μια έννοια η οποία 

είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πορεία της Vivartia, και πηγάζει από 

την πίστη ότι η επιχειρηματική ανάπτυξή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη 

φροντίδα για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνική και 

οικονομική ζωή των περιοχών, που η εταιρεία δραστηριοποιείται.  

 
Όραμα                              Αρχές                                  Στρατηγικοί άξονες 

 
Η δημιουργία και                                     - Ανάπτυξη με σεβασμό                  Στοχεύουμε στην οργανική 

προσφορά αξίας σήμερα και                      στον καταναλωτή, τον                                 και γεωγραφική ανάπτυξη μας 

στο μέλλον που ορίζει και                          εργαζόμενο, το κοινωνικό                             εστιάζοντας σε τρείς στρατηγικούς 

καθοδηγεί κάθε μας δράση,                       και φυσικό περιβάλλον    άξονες δράσεις για το μέλλον: 

απέναντι:                 - Δημιουργικότητα με έμπνευση                       1) Να διατηρήσουμε την ηγετική  

- στους καταναλωτές μας,                          και πάθος για πρωτοπορία                                    θέση που κατέχουμε στην  

που διαλέγουν καθημερινά                      - Εμπιστοσύνη με υπευθυνότητα                           Ελλάδα, μέσα από τη δημιουργία 

τα προϊόντα μας                                          και αξιοπιστία                                                       καινοτόμων προϊόντων και τη  

- στους εργαζομένους μας,              - Υγεία και ισορροπία με προϊόντα                        διεύρυνση των μεριδίων αγοράς 

που δημιουργούν κι εργάζονται                 διατροφής που ανταποκρίνονται                    2) Να επωφεληθούμε από τους  

για το κοινό μας παρόν και μέλλον            στις σύγχρονες ανάγκες των                                υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

- στους μετόχους μας, που                         καταναλωτών                                                        των αγορών της Ευρώπης, της  

εμπιστεύονται σε εμάς ένα                      - Ευζωία με συστηματική επιδιώξη                        Μέσης Ανατολής & της Αφρικής, 

κομμάτι από το μέλλον τους                      και συνεχή καινοτομία για καλύτερη                   τις μεταβαλλόμενες διατροφικές 

- στην ευρύτερη κοινωνία,                         ποιότητα ζωής                                                      συνήθειες του πληθυσμού και  

μέσα στην οποία οφείλει να                     - Ζωντάνια με ενθουσιασμό και διάθεση               την αυξανόμενη καταναλωτική  

προσφέρει η κάθε σύγχρονη                      να προσφέρουμε, μέσα από τη διατροφή           δύναμη, μέσα από την αξιοποιήση 

επιχείρηση                                                   στιγμές ποιότητας και ευχαρίστησης                  δικτύου αγορών και εξαγορών 

                                                                                                                                            3) Να εδραιώσουμε την ηγετική μας 

                                                                                                         θέση στην παραπάνω γεωγραφική 

                                                                                                         περιοχή, διατηρώντας την αναγνωρισμένη 
                            πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και ποιότητας 
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Ιστορική αναδρομή 
 

1952 

 

Το 1952 ο Αριστείδης Δασκαλόπουλος ιδρύει στην Αθήνα την ΔΕΛΤΑ, μια 

οικογενειακή επιχείρηση με 20 υπαλλήλους και 10 αυτοκίνητα που 

μοιράζουν γάλα και γιαούρτι. Από τότε μέχρι σήμερα, μέσα από μια συνεχή 

και ασταμάτητη πορεία εξέλιξης, τα προϊόντα ΔΕΛΤΑ έχουν κυριαρχήσει 

στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 
1960-1969 

 

Το 1965 η ΔΕΛΤΑ μεταφέρεται στην περιοχή των σημερινών εγκαταστάσεων 

του Ταύρου και εκεί εγκαθίσταται η μονάδα παστερίωσης του γάλακτος σε 

πλαστικά μπουκάλια που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της 

εποχής ενώ τέσσερα χρονια αργότερα, το 1969 η πρώτη γραμμή 

κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών γεννιέται στην Ελλάδα με το όνομα 

ΕΒΙΕ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε (Μπάρμπα-Στάθης) 

 

1970-1979  
 

Το 1973 ιδρύεται η Chipita International, η μετέπειτα μητρική εταιρία του 

Ομίλου Εταιριών Chipita καθώς το 1975 ανοίγουν τα δύο πρώτα εστιατόρια 

Goody’s στη Θεσσαλονίκη (οδός Κούσκουρα & οδός Τσιμισκή). 

 

1980-1989  
 

Το 1981 η Goody’s ανοίγει το πρώτο εστιατόριο της Αθήνας, στην οδό 

Σόλωνος και μετά από τρια χρόνια (1984) λαμβάνει τη μορφή Ανώνυμης 

Εταιρείας.  

 

Το 1985 η ΔΕΛΤΑ ξεκινά την παραγωγή του Milko, του πρώτου φρέσκου 

γάλακτος με κακάο σε χάρτινη συσκευασία ενώ ένα χρόνο μετά (1986) η 

Chipita αλλάζει διοίκηση, περνώντας στο management του κ. Σπύρου 
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Θεοδωρόπουλου. Το 1987 η ΔΕΛΤΑ πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας τη 

χάρτινη συσκευασία για το Φρέσκο Γάλα, και εφαρμόζει πρώτη στην Ελλάδα 

την ομογενοποίηση και δυο χρονια αργότερα (1989) η ΔΕΛΤΑ εισέρχεται 

δυναμικά και στην αγορά των χυμών μικρής διάρκειας. 

 

1990-1999  
 

Το 1990 γίνεται απόσχιση του κλάδου κατεψυγμένων τροφίμων καθώς 

πραγματοποιείται η σύσταση της εταιρίας Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. και ένα 

χρόνο μετά (1991) η Chipita ξεκινάει την παραγωγή του πρώτου επωνύμου 

τυποποιημένου croissant ενώ η εταιρία Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. εισάγεται στο 

Χ.Α.Α. την ίδια χρονιά δημιουργείται ο Όμιλος Goody’s και σχηματίζεται 

σταδιακά με τη συμμετοχή βασικών μετόχων της εταιρείας σε άλλες 

συμπληρωματικές επιχειρήσεις. Χρονιά ορόσημο, με την έλευση του 

πολυεθνικού ανταγωνισμού, για την περαιτέρω πορεία της Goody’s. 

 

Το 1994 η ΔΕΛΤΑ Α.Ε. αγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Μπάρμπα 

Στάθης Α.Ε. και εγκαινιάζει το νέο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο 

γιαούρτης στον Αγ. Στέφανο ενω η Goody’s εισέρχεται στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών και παράλληλα λειτουργεί το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας 

Flocafe, το δεύτερο σήμα της Goody’s, η οποία χαρακτηρίζεται από τη 

μεγάλη ποικιλία καφέ, με 27 διαφορετικά είδη ένα χρόνο αργότερα (1995) 

πραγματοποιείται η συγχώνευση της Μπάρμπα Α.Ε. με τη FROZA A.E. 

(θυγατρική της ΔΕΛΤΑ Α.Ε.) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη 

ενώ, την ίδια χρονιά η Chipita ξεκινάει τη διεθνή της εξάπλωση, ιδρύοντας 

τα 2 πρώτα εργοστάσια στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία.  

 

Τo 1997 πραγματοποιείται η επέκταση εκτός συνόρων Ελλάδας, με τη 

λειτουργία των πρώτων εστιατορίων Goody’s στην Κύπρο και στη Βουλγαρία 

και ένα χρόνο μετά (1998) η Chipita εξαγοράζει παραγωγικές μονάδες 

croissants και ιδρύει εταιρίες στη Ρουμανία και την Πολωνία. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 90 η Γενική Τροφίμων – Μπάρμπα Στάθης  Α.Ε. εξαγοράζει 

την πλειοψηφία των μετόχων της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ. 
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2000-2005  
 

Το 2000 η ΔΕΛΤΑ μετατρέπεται σε εταιρία χαρτοφυλακίου, τη ΔΕΛΤΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ενώ το τμήμα τροφίμων και το τμήμα παγωτού 

ανεξαρτητοποιούνται ως αυτόνομες εταιρίες με τις επωνυμίες ΔΕΛΤΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. και ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. αντίστοιχα. Την ίδια χρονιά η ΔΕΛΤΑ χάνει τον Ιδρυτή και 

Πρόεδρο της Αριστείδη Δασκαλόπουλο και την θέση του αναλαμβάνει ο υιός 

του Δημήτρης Δασκαλόπουλος ένα χρόνο αργότερα, το 2001 η Chipita 

ξεκινάει εμπορική αλλά και παραγωγική δραστηριότητα στην Αγία 

Πετρούπολη της Ρωσίας και στο Μεξικό σε συνεργασία με τον όμιλο PepsiCo 

ενώ η ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών εξαγοράζει τη Goody’s και την εντάσσει στον 

Όμιλο ΔΕΛΤΑ. Την ίδια χρονιά δημιουργείται, σε συνεργασία με την 

HELLENIC CATERING του ομίλου GOODY'S, η εταιρία GREEN FOOD A.E. με 

σκοπό την παραγωγή νωπών λαχανικών. 

 

Το 2002 σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Σωματείων/Ιδρυμάτων «Μαζί 

για το παιδί» θεσμοθετείται η κοινωνική δραστηριότητα της Goody’s με το 

πρόγραμμα «ARGOODAKI» εκφράζοντας έμπρακτα την αγάπη και την 

υποστήριξή της στο «παιδί σε ανάγκη» ενώ το 2004 η Chipita, εξαγοράζει 

την εταιρία Royal Cake στη Βουλγαρία, μπαίνοντας έτσι και στην αγορά των 

cakes, όχι μόνο στην τοπική αγορά αλλά και στην Ελλάδα και στις 

περισσότερες από τις χώρες που δραστηριοποιείται και αλλάζει το δίκτυο 

διανομής στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια οργάνωση που επισκέπτεται και 

εξυπηρετεί απευθείας, σε εβδομαδιαία βάση πάνω από 35.000 σημεία 

πώλησης. Την ιδια χρονιά ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής της αναγνώρισης 

η Goody’s κερδίζει το βραβείο «Hamburger Foodservice Preis». Τη 

σημαντικότερη διάκριση της Ευρώπης στο χώρο των αλυσίδων εστιατορίων. 

Βραβεύεται για τη ξεχωριστή πορεία και λειτουργία της από την ίδρυσή της, 

για την πρωτοπορία των προϊόντων και των συστημάτων εστίασης και την 

ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.  

 

Το 2005 η Goody’s βραβεύεται ως η μεγαλύτερη Ελληνική μάρκα στα 

βραβεία «superbrands», αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα 

σήματα στην Ελλάδα και μια από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες με παρουσία 
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στο εξωτερικό. Την ιδια χρονιά η Chipita συμφωνεί νέα συνεργασία για 

παραγωγική δραστηριότητα στη Νιγηρία. 

 

 
2006 

 

Το 2006 η ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ μετονομάζεται σε VIVARTIA μετά από τη 

συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ, CHIPITA INTERNATIONAL, GOODY’S και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων στην Ελλάδα, οίκο 

κορυφαίων μαρκών διατροφής με σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη. Η 

ΔΕΛΤΑ αποτελεί πλέον τον κλάδο γαλακτοκομικών και ποτών του ομίλου 

VIVARTIA. Το ίδιο χρονικό διάστημα η Chipita ενοποιείται με τις υπόλοιπες 

εταιρίες της Δέλτα Συμμετοχών, δημιουργώντας τη Vivartia και αποτελεί τον 

Κλάδο Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών της. Η Goody’s το Σεπτέμβριο 2006 

αποτελεί πλέον κλάδο υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας της VIVARTIA 

ABEE, η οποία και δημιουργεί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία νέου οράματος και προοπτικών μακροχρόνιας και επιτυχημένης 

πορείας καθώς την ιδια χρονια η Δέλτα Συμμετοχών συγχωνεύεται με την 

CHIPITA ΑΒΕΕ. Απορροφώνται έτσι όλες οι θυγατρικές και δημιουργείται η 

VIVARTIA. Η Γενική Τροφίμων – Μπάρμπα Στάθης Α.Ε. μετονομάζεται σε 

Κλάδο Κατεψυγμένων Τροφίμων της Vivartia. 

 
2007  

 

Ιούλιος 2007: Η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

αποκτά το 30% της VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε 
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Προοπτικές ανάπτυξης Vivartia 
 

Ο Όμιλος Vivartia, με δυναμική στις αγορές που δραστηριοποιείται, 

επιδιώκει την αύξηση της μετοχικής αξίας μέσω μίας καθορισμένης 

στρατηγικής. 

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην οργανική ανάπτυξη του Ομίλου και στην 

αύξηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών μέσα από την ανάπτυξη 

νέων καινοτόμων προϊόντων, παράλληλα με την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της βέλτιστης δομής του κόστους, που θα 

ενδυναμωθούν με την επίτευξη συνεργειών σε όλους του κλάδους.  

Έτσι, στην τριετία 2007-2009, αναμένεται αύξηση των  των πωλήσεων με 

μέσο ετήσιο ρυθμό 8% ξεπερνώντας τα € 1,1 δισ. το 2009, τα κέρδη προ 

φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 

14% ξεπερνώντας τα €200 εκατ. το 2009, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή 

(EPS) εκτιμάται ότι θα διπλασιαστούν.  

 

Το 2007 υπήρξε η δεύτερη χρόνια που διένυσε η VIVARTIA ως ενιαίο 

σχήµα ακολουθώντας µια επιτυχηµένη πορεία που την έχει καταστήσει τη 

µεγαλύτερη εταιρεία τροφίµων και ποτών στην Ελλάδα. Με το βλέµµα 

στραµµένο στο 2008 και στη συνέχιση της πορείας αυτής, στόχο της 

εταιρείας αποτελεί η οργανική της ανάπτυξη και η ενδυνάµωσή της µέσω 

εξαγορών που θα συντελέσουν στην πραγµατοποίηση του 5ετούς πλάνου 

και στην ανάδειξη µιας πολυεθνικής εταιρείας µε €3 δισ. πωλήσεις και 

€450 εκατ. σε EBITDA.  

Οι προοπτικές του Κλάδου Γαλακτοκοµικών και Ποτών για το 2008 

αναµένονται ιδιαίτερα ευοιώνες. Ο Κλάδος δραστηριοποιείται σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στις περισσότερες υποκατηγορίες του (λευκό 

γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια, χυµοί). Παρά τις πιέσεις που δέχτηκε την 

προηγούµενη χρονιά, κατάφερε να διατηρήσει ηγετικές θέσεις µε σηµαντικά 

µερίδια και σε κάποιες περιπτώσεις, να βελτιώσει τα µερίδιά του στην αγορά.  

Για το έτος 2008, στόχος είναι η αύξηση των µεριδίων του Κλάδου σε 

όλους τους τοµείς δραστηριοποίησης και η περαιτέρω εδραίωση της ηγετι- 
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κής θέσης των προϊόντων, επενδύοντας στις θεµελιώδεις αξίες τους. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού έχει εκπονηθεί, για το 2008, ένα σηµαντικό 

επενδυτικό πλάνο που υπερβαίνει τα €45 εκατ. καλύπτοντας τις 

λειτουργικές ανάγκες του Κλάδου, από τη ζώνη γάλακτος µέχρι τη διακίνηση 

των προϊόντων, ώστε να προσφέρει πάντα στον καταναλωτή προϊόντα 

άριστης ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Επιπλέον, για το 2008 έχει 

προγραµµατιστεί το λανσάρισµα νέων προϊόντων που θα εµπλουτίσουν και 

θα διευρύνουν την γκάµα των ήδη υπαρχόντων και στα οποία θα παρέχεται 

συνεχής υποστήριξη, τόσο σε επικοινωνιακό, όσο και σε προϊοντικό επίπεδο. 

Τέλος, o Κλάδος εστιάζει στην εκµετάλλευση όλων των συνεργιών, τόσο σε 

επίπεδο Κλάδου, όσο και Οµίλου.  

Ο Κλάδος Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών της VIVARTIA για το 2008 

στοχεύει σε ανάπτυξη των πωλήσεων +12% και της κερδοφορίας 

+25,6%. Η υλοποίηση του στόχου αυτού θα επιτευχθεί µέσω της 

ανάπτυξης στα µερίδια και στις πωλήσεις των croissant και Bake Rolls σε 

όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Κλάδος και ιδιαίτερα στην 

κερδοφόρο αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και στην 

ενίσχυση των µεριδίων των Pita Bakes και των άλλων αλµυρών snacks στην 

ελληνική αγορά. Ακόµα, ο Κλάδος θα επικεντρωθεί στη συνεχή βελτίωση 

του δικτύου και της οργάνωσης πωλήσεων σε Ελλάδα και Ρωσία, ενώ 

έµφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε χώρους και γραµµές 

παραγωγής µε στόχο την αποτελεσµατική κάλυψη των αυξανόµενων 

αναγκών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.  

Τέλος, η εξάπλωση των νέων προϊόντων (7 Days Max, Finetti Yup) σε 

στοχευµένες αγορές, σε συνδυασµό µε την επέκταση σε νέες αγορές 

(Νιγηρία, Σαουδική Αραβία) και την είσοδο στην αµερικανική αγορά µε την 

εξαγορά της Nonni's, αναµένεται να συντελέσει στη δυναµική ανάπτυξη του 

Κλάδου. 
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Η παρουσία της Vivartia  στον κόσμο 
 
Ο όμιλος Vivartia ισχυροποιεί σήµερα τη θέση της στην Ελλάδα, ενώ 

επεκτείνεται στον παγκόσµιο χάρτη. 
 

Εδικότερα, στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι χώρες ανά τον κόσμο 

στις οποίες η Vivartia παράγει, διανέμει και εξάγει τα προϊόντα της. Έτσι, με 

κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι χώρες στις οποίες πραγματοποιείται 

παραγωγή & διανομή των προϊόντων της Vivartia, με πράσινο χρώμα 

παρουσιάζονται οι χώρες στις οποίες πραγματοποιείται μόνο διανομή, ενώ 

τέλος με πορτακαλί χρώμα παρουσιάζονται οι χώρες στις οποίες 

πραγματοποιούνται εξαγωγές. 
 

 
   

ΠΑΡΑΓΩΓΗ &  
ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

  Βουλγαρία 
  Κύπρος 
  Ελλάδα 
  Πολωνία 
  Ρουμανία 
  Ρωσία 
  Αίγυπτος 
  Μεξικό (Νιγηρία, Σ. Αραβία-κατασκευάζεται) 

  Γερμανία 
  Ιταλία 
  Τσεχία 
  Ουγαρία 
  Σλοβακία 
  Ουκρανία 

  Αλβανία 
  Αυστρία 
  Λευκορωσία 
  Λετονία 
  Εσθονία 
  Λιθουανία 
  Καναδά 
  ΗΠΑ 
  Κροατία 
  FYROM 
  Καζακστάν 
  Λίβανο 
  Μάλτα 
  Σερβία 
  Μαυροβούνιο 
  Σλοβενία 
  Ισπανία 
  Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
  Ελβετία 
  Πορτογαλία 
  Μολδαβία 
  Φιλιππίνες 
  Γκάνα 
  Βενεζουέλα 
  Αλγερία 
  Η.Α.Ε. 
  Ν. Κορέα 
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Προοπτικές ανάπτυξης Vivartia ανά κλάδο 
 
 
Προοπτικές Ανάπτυξης - Κλάδος Γαλακτοκομικών & Ποτών 
 
 
Στην αγορά των γαλακτοκομικών προβλέπεται να ενταθεί ο 

ανταγωνισμός ακόμα περισσότερο με την είσοδο νέων εμπορικών σημάτων 

στις υποκατηγορίες, ενώ παράλληλα θα εντατικοποιηθεί στην υποστήριξη. 

 
Έτσι, ο Κλάδος των Γαλακτοκομικών & Ποτών, ηγέτης στη συνολική αγορά 

γαλακτοκομικών μετά και την επέκταση στο γάλα εβαπορέ μέσω της 

εξαγοράς του γάλακτος Βλάχας, θα συνεχίσει τη σταθερή και με συνέπεια 

υποστήριξη των υφιστάμενων δυνατών εμπορικών σημάτων και θα 

προωθήσει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, στοχεύοντας στην 

ενδυνάμωση της γκάμας, καθώς και στη γεωγραφική του επέκταση. Τα 

παραπάνω θα συνεισφέρουν σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 5% 

ετησίως.  

 
 

Προοπτικές Ανάπτυξης  - Κλάδος Αρτοποιϊας και Ζαχαρωδών 
 

Ο Κλάδος Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών, έχει θέσει ως στόχο για το 2007 

την αύξηση του μεριδίου αγοράς του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 

Παξιμάδια και τα Pita Bakes,  καθώς και στη μεγαλύτερη εξάπλωση της 

κατηγορίας προϊόντων ζύμης, στοχεύοντας συνολικά σε ετήσια ανάπτυξη της 

τάξης του 12%. Ακόμα, ο κλάδος θα συνεχίσει να ενδυναμώνει την 

παρουσία του στο εξωτερικό, μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων στις 

χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται και τη γεωγραφική επέκταση σε νέες 

αγορές, όπως η Νιγηρία.  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

111

 

Προοπτικές Ανάπτυξης - Κλάδος Εστίασης και Ψυχαγωγίας 

Για το 2007, ο Κλάδος Εστίασης και Ψυχαγωγίας έχει θέσει ως στόχο την 

ενίσχυση των σημάτων Goody's και Flocafe και του δικτύου, με τη 

δημιουργία νέων καταστημάτων, καθώς και την προώθηση της νέας 

αλυσίδας με την επωνυμία «Megusto». Στοχεύει ακόμα στη συνεχή 

ανάπτυξη των συνεργασιών που επιτεύχθηκαν στα τέλη του 2006 με 

εταιρείες ή αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του γλυκού, 

παγωτού και γύρου, και στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για 

προώθηση στην αγορά των ξενοδοχείων, ιδιαίτερα στα μέρη με υψηλό 

τουρισμό το καλοκαίρι. Τα παραπάνω θα συνεισφέρουν σε ανάπτυξη της 

τάξης του 4,5% ετησίως. 

Προοπτικές Ανάπτυξης - Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων 
 

Για τον Κλάδο των Καταψυγμένων Τροφίμων, η μέχρι σήμερα 

κερδοφόρα πορεία και ανάπτυξή του αναμένεται να συνεχιστεί και το 2007. 

Ο Κλάδος στοχεύει στη διατήρηση της θέσης του στη λιανική αγορά 

καταψυγμένων στην Ελλάδα, στην προώθηση των καταψυγμένων 

λαχανικών και προϊόντων ζύμης στη Βουλγαρία και Ρουμανία, στην 

ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς στη ντομάτα και στην προώθηση των 

νωπών προϊόντων (σαλάτες κ.τ.λ.), δημιουργώντας ένα νέο δίκτυο 

διανομών και πωλήσεων που θα συνεισφέρουν σε ανάπτυξη της τάξης του 

5,6% ετησίως.  
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Προϊόντα ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Ο Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών της Vivartia δραστηριοποιείται 

στο χώρο του λευκού γάλακτος, του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, 

του σοκολατούχου γάλακτος, του συμπυκνωμένου γάλακτος, και των 

φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Γαλακτοκομικά και Ποτά  

 

Ο Κλάδος υποστηρίζεται από 7 υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής 

εντός και εκτός Ελλάδας, 8 σταθμούς συγκέντρωσης γάλακτος και 

ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και διανομής. 

  

Πρωτεύων στόχος του Κλάδου Γαλακτοκομικών και Ποτών είναι να 

προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές τη δυνατότητα να μεγαλώνουν, να 

ζουν και να απολαμβάνουν καθημερινά μία ποιοτικά και διατροφικά ανώτερη 

τροφή.  

  

Επιπλέον, ο Κλάδος στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή στο κτίσιμο της 

ευρωπαϊκής αγοράς, που αποτελεί ζωτικό χώρο για τα προϊόντα, τις 

τεχνολογίες, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές του κλάδου, λόγω της 

διεθνοποίησης των αγορών, του τρόπου ζωής και των διατροφικών 

συνηθειών. 

Χυμοί 
 

Life Πορτοκάλι Φυσικός Χυμός  
1LT 

Life Πορτοκάλι Γκρέιπφρουτ Σαγκουίνι  
1LT 

Life "Καλημέρα" Πορτοκάλι 
1Lt 

Life Τσάι Λεμόνι 
1LT 

Life Τσάι Ροδάκινο 
1LT 

LIFE χυμός Ανανάς, 
Πορτοκάλι & Γκρέιπφρουτ 

1Lt 

LIFE με καρότο, μήλο και πορτοκάλι 
1Lt 

LIFE cocktail φρούτων 
1Lt 

Life Βυσσινάδα 1LT Life Tropical 1LT 
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Προϊόντα γάλακτος 
 

My Mmmilk  
1lt & 1,5lt πλήρες 

My Mmmilk  
1lt & 1,5lt ελαφρύ 

Mmmilk οικογενειακό  
1lt & 1,5lt πλήρες 

Mmmilk οικογενειακό  
1lt & 1,5lt ελαφρύ 

Γάλα Βλάχας φρέσκο  
1lt & 1,5lt πλήρες 

Γάλα Βλάχας φρέσκο  
1lt & 1,5lt ελαφρύ 

Φρέσκο Γάλα με 3,5% λιπαρά 2lt, 1lt,  
500 ml 

Φρέσκο Γάλα με 1,5% λιπαρά 2lt, 1lt, 500 
ml. 

Γάλα Daily Υψηλής Παστερίωσης 0% 
λιπαρά,  
750 ml 

Γάλα Daily Υψηλής Παστερίωσης 70% 
λιγότερη λακτόζη, 750 ml 

Daily Protect, Ρόφημα Γάλακτος με φυτικές 
στερόλες, 750 ml 

Daily Ρόφημα Γάλακτος, +40% ασβέστιο,  
750 ml 

Advance  
1lt 

Advance 
 4x250 ml 

Γάλα Βλάχας συμπυκνωμένο +35% 

ασβέστιο, πλήρες 

Γάλα Βλάχας συμπυκνωμένο +35% 

ασβέστιο, ελαφρύ 

Γάλα Βλάχας συμπυκνωμένο, πλήρες Γάλα Βλάχας συμπυκνωμένο, ελαφρύ 

Milko Regular  
250ml & 500ml χαρτί 

Milko Regular  
1lt, 500ml & 250ml μπουκάλι 

Milko free 
ΔΕΛΤΑ 

κρέμα γάλακτος U.H.T. 250 ml 
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Προϊόντα γιαουρτιού 
 

COMPLET COMPLET LIGHT 

ΑΓΕΛΑΔΟΣ LACTIVA 2% & 4% Natural 0% 

Natural 2% Natural 

Vitaline Φρούτα - Ροδάκινο Vitaline Φρούτα - Κεράσι 

Vitaline Φρούτα - Μπισκότο Σοκολάτα Vitaline Φρούτα - Μπισκότο 

Vitaline Φρούτα - Φράουλα Vitaline Φρούτα - Καρύδα 

Vitaline Φρούτα - Τροπικά Φρούτα Vitaline Φρούτα - Λεμόνι 

Vitaline Ελαφρύ Γεύμα - Τροπικά Φρούτα 
Δημητριακά 

Vitaline Ελαφρύ Γεύμα - Ροδάκινο Βερίκοκο 
Δημητριακά 

Vitaline Ελαφρύ Γεύμα - Φράουλα 
Δημητριακά 

Vitaline Ελαφρύ Γεύμα - Μούσλι 

Vitaline Ελαφρύ Γεύμα - Κεράσι Δημητριακά Αυθεντικό Στραγγάτο 500g 

ΔΕΛΤΑ ADVANCE BCool Φράουλα 

BCool Μπανάνα Steps 

Daily Φράουλα Ρόφημα Γιαουρτιού 1,4% Daily Βανίλια Ρόφημα Γιαουρτιού 1,4% 

 
 

Προϊόντα επιδορπίου 
 

mmilky Βανίλια: 4 x 125 g mmilky Σοκολάτα: 4 x 125 g 

mmilky Κρέμα Καραμελέ: 4 x 100 g MMILKYMIX 4 x 62,5 g 

Mmilky  

  
 

Προϊόντα τυριού 
 

Από 100% Ελληνικό 
αιγοπρόβειο γάλα (400γρ) 

προϊόν Π.Ο.Π. 
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
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Mini SWOT analysis Vivartia 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναπτύχθηκαν για τον όμιλο VIVARTIA στις 

προηγούμενες ενότητες μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνοπτική – 

mini ανάλυση SWOT και να εντοπίσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 

του ομίλου όπως επίσης τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται 

γι΄αυτόν σε μακροοικονομικό επίπεδο.  

 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την ανάλυση SWOT του ομίλου: 
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ΑΠΕΙΛΕΣ 
-Οξύς ανταγωνισμός σε όλους τους 

επιχειρηματικούς κλάδους και ιδιαίτερα σε 
αυτόν των γαλακτοκομικών προϊόντων που 
συμπιέζει την κερδοφορία (π.χ η Friesland 

μπορεί να συνεχίσει τη δυναμική 
στρατηγική push που εφαρμόζει στην 

αγορά γιαουρτιού, η ΦΑΓΕ να ανακάμψει 
από τα πρόσφατα στρατηγικά της λάθη) 
-Η βολιδοσκόπηση του ανταγωνισμού η 

οποία είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη για 
την εγχώρια αγορά μπορεί να αποφέρει 
αλλαγές στις διοικητικές πρακτικές ή 
καθυστέρηση στη συγκέντρωση της 

βιομηχανίας 
- Παγκόσμια οικονομική ύφεση 

-Διεθνείς τιμές αγοράς ά-υλών (π.χ γάλα, 
ζάχαρη, λαχανικά κλπ) 

-- Διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά – ζήτηση 
για νέα προϊόντα 

-Η εποχικότητα επηρεάζει τα κέρδη 
-Προώθηση από μεγάλες αλυσίδες των 

private labels 
-Κίνδυνος αποτυχίας επίτευξης συνεργιών 

για μείωση του κόστους 
-Μακροοικονομικοί, πολιτικοί και άλλοι 
δυσμενής παράγοντες από την έκθεση σε 

αναδυόμενες αγορές 
-Μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά 

και στις αγορές των Βαλκανίων   
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
-Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των 
αγορών της Ευρώπης, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής 
-Μεταβαλλόμενες διατροφικές 
συνήθειες καταναλωτών 

-Ανάπτυξη δικτύου μέσω εξαγορών 
και διεύρυνση σε νέες αγορές 

-Επίτευξη συνεργειών για μείωση 
του κόστους και αύξηση στα έσοδα  

-Ευκαιρίες cross-selling 
-Καθετοποίηση & βελτιστοποίηση 
παραγωγής και αποθήκευσης 

προϊόντων 
-Επέκταση στις βαλκανικές αγορές 

γαλακτοκομικών και 
κατεψυγμένων προϊόντων 

-Ενίσχυση της ηγετικής θέση στην 
εγχώρια υψηλής συγκέντρωσης 
αγορά γαλακτοκομικών κια 

ενίσχυσης της παρουσίας στην 
Κύπρο 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ   

- Το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής 
στην ΝΑ Ευρώπη 

- 598.000 σημεία πώλησης 
- 13.000 εργαζόμενοι 

-Ισχυρά εμπορικά σήματα: 99% των 
καταναλωτών γνωρίζουν μάρκες & 

σήματα  
-27 παραγωγικές εγκαταστάσεις 

-4 επιχειρηματικοί κλάδοι 
δραστηριότητας 

-Κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 
2 δις Ευρώ 

-Ηγετική θέση στην Ελλάδα  
-Ισχυρή γεωγραφική παρουσία σε 

περισσότερες από 30 χώρες 
-Ισχυρή παρουσία σε γλυκίσματα και 

αλμυρά σνάκ στις αγορές της 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας και 

Ρωσίας 
-Απαράμμιλη διάθεση των προϊόντων 
του ομίλου στην αγορά: 94% κάλυψη 

των καταστημάτων λιανικής 
-Μεγάλη εμπειρία σε διεθνική 

ανάπτυξη και σε συγχωνεύσεις & 
εξαγορές 

-Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση 
- Μεγάλη γκάμα προϊόντων πολλά 
από τα οποία παρουσιάζουν 

ανελαστική ζήτηση – είδη πρώτης 
ανάγκης (π.χ γαλακτοκομικά) 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 

-Υψηλή έκθεση σε ώριμες και με 
χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

τοπικές αγορές διάθεσης σνάκς, QSR, 
κατεψυγμένων προϊόντων και 

γαλακτοκομικών 
-Επίπεδα κερδοφορίας ασθενέστερα 
σε σύγκριση με τους ομοειδείς 
ανταγωνιστές σε διεθνές επίπεδο 
-Χαμηλής ποιότητας κεφαλαιακή 
διάρθρωση, με αυξανόμενη την 
ανάγκη κεφαλαίου κίνησης 
-Ιδιοκτησία μειοψηφίας των 

θυγατρικών παραγωγής σνάκ σε 
Αίγυπτο, Πορτογαλία, Μεξικό και 

Νιγηρία 
- Ιδιαίτερα περίπλοκη οργανωσιακή 

δομή 
-Μεγάλες απώλειες στη Ρωσική 

Αγορά σνάκ  
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Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης ομίλου Vivartia 
 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι εντός των στόχων κινούνται τα μεγέθη 

του ομίλου Vivartia το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι πωλήσεις της οποίας 

διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 1,1 δις. ευρώ ενισχυμένες κατά 17,8% σε σχέση 

με το 2006, όπου είχαν ανέλθει σε 950 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση, 

δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας τα μεγέθη του κλάδου Αρτοποιίας και 

Ζαχαρωδών για όλο το 2006. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι τα 

δημοσιευμένα μεγέθη για το 2007 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα του 2006, καθώς το 2006 η δραστηριότητα του κλάδου 

Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών - πρώην Chipita - περιλαμβάνεται στην 

ενοποίηση των μεγεθών από την 1η/9/2006 (4 μήνες). Εν αντιθέσει με τις 

πωλήσεις τα ΕΒΙTDA του ομίλου έχοντας επηρεαστεί το 2007 από 

προβλέψεις και έκτακτα έξοδα που ανήλθαν σε περίπου 24,8 εκατ. ευρώ και 

αφορούν κυρίως την πρόβλεψη για την επιβολή προστίμου από την 

Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς και έξοδα που σχετίζονται με τις διοικητικές 

αλλαγές του ομίλου, ανήλθαν σε 126,6 εκατ. ευρώ. 

 

Σε ότι αφορά τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το 2007 ανήλθαν σε 51,8 

εκατ. ευρώ μειωμένα σε σχέση με τα 82,3 εκατ. Ευρώ του 2006 (pro forma) 

δεδομένων των ανωτέρω προβλέψεων καθώς και των αυξημένων 

χρηματοοικονομικών δαπανών του ομίλου που ανήλθαν σε περίπου 13 εκατ. 

ευρώ ως αποτέλεσμα κυρίως του κόστους της πρόωρης αποπληρωμής η/και 

μετατροπής ομολογιακών δανείων - γεγονότων άμεσα συνδεδεμένων με την 

αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Vivartia τον Ιούλιο του 2007. Για 

την τρέχουσα χρήση ο όμιλος αναμένει πωλήσεις 1,451 δισ. ευρώ, EBITDA 

217,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

70,2 εκατ. ευρώ. 
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Χρηματοοικονομική ανάλυση Vivartia 
 
 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων του ομίλου Vivartia με χρήση των σπουδαιότερων 

αριθμοδεικτών. Η ανάλυση αφορά τα σπουδαιότερα χρηματοοικονομικά 

μεγέθη του ομίλου και την πορεία που αυτά διαμόρφωσαν κατά την 

τελευταία δεκαετία (1998 - 2007). 

 

Επιλέξαμε να προβούμε στη χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου με 

χρήση ιστορικών στοιχείων δεκαετίας, ούτως ώστε να αποκομίσουμε όσο το 

δυνατό καλύτερη εικόνα για τη μέχρι τώρα πορεία του ομίλου κάτι που θα 

προέλθει μέσα από τον υπολογισμό των κυριοτέρων αριθμοδεικτών και την 

αποτύπωση των χρονοσειρών σε γραφήματα. Επίσης, επιλέξαμε τα 

γραφήματα της αναλύσεως μας να φέρουν και γραμμή χρονικής τάσης 

(λογαριθμική ώστε να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα 

μας), ώστε να έχουμε περισσότερη πληροφορία για τη μέχρι τώρα πορεία 

του εκάστοτε δείκτη, αλλά και για να μπορούμε να προβούμε σε μια πρώτη 

εκτίμηση για το εγγύς μέλλον.  

 

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν συναντάμε για τον εκάστοτε 

αριθμοδείκτη έναν πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η τιμή του δείκτη ανά 

έτος (διαχειριστική χρήση 01/01 – 31/12) καθώς και ο μέσος όρος των 

τιμών του δείκτη μέσα στο διάστημα 1998 – 2007. Μετά τον πίνακα τιμών 

του εκάστοτε δείκτη ακολουθεί το αντίστοιχο γράφημα της χρονοσειράς του 

με τη λογαριθμική του τάση.  

 

Επιπρόσθετα, μετά από κάθε γράφημα παρουσιάζεται σύντομη πλυν όμως 

περιεκτική ανάλυση για τον εκάστοτε δείκτη με βάση την πληροφορία που 

λαμβάνουμε από τον υπολογισμό των τιμών του και την εικόνα του 

γραφήματος, από την πληροφορία που προκύπτει σε επίπεδο 

μικροοικονομικό – όσον αφορά το συγκεκριμένο όμιλο επιχειρήσεων – μέσα 

από τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις, καθώς επίσης και βάσει 

της πληροφορίας που έχουμε από τη σχετική βιβλιογραφία.  
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Τέλος, έχουμε επιλέξει με βάση τη σπουδαιότητα τους αλλά και την 

ερμηνευτική τους πληροφορία έναν ορισμένο αριθμό δεικτών, οι οποίοι 

έχουν υπολογιστεί για τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στη χώρα 

μας, μεταξύ των οποίων είναι και οι δύο υπό εξέταση εταιρείες. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε συγκριτικούς πίνακες και συγκριτικά 

γραφήματα για την τελευταία πενταετία (χρονικό διάστημα 2003 – 2007) με 

παράθεση σχετικής ανάλυσης και σχολίων. 
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Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,31 1,21 0,75 1,01 0,92 1,18 1,24 2,91 1,66 1,45 1,37 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ VIVARTIA ABEE

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ (ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ)
 

Κατόπιν εφαρμογής της σχέσεως που μας δίνει τον αριθμοδείκτη γενικής 

ρευστότητας με χρήση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου 

Vivartia, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα του εν λόγω δείκτη είναι σε 

γενικές γραμμές ικανοποιητικά αφού κατά μέσο όρο η τιμή του 

δείκτη, για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, ανέρχεται στο 1,37. 

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου, 

είναι σε γενικές γραμμές «υγιές» και συνεπώς η επιχείρηση είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της με 

σχετική ευκολία.  

 

Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε τη διάρθρωση του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού από τους ισολογισμούς της εταιρείας θα διαπιστώσουμε ότι από 

το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό το μικρότερο μερίδιο κατέχουν τα 

αποθέματα, ακολουθούν τα διαθέσιμα και τέλος το μεγαλύτερο μερίδιο 

κατέχουν οι απαιτήσεις προς τους πελάτες. Μιλώντας με όρους αναλογίας θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι από τη συνολική αξία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού ένα 20% αντιστοιχεί στα αποθέματα, ένα 30% αντιστοιχεί 
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στα διαθέσιμα και το υπόλοιπο 50% αντιστοιχεί στις απαιτήσεις από 

πελάτες.  

Συνεπώς, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από την εικόνα του δείκτη 

αυτού, είναι ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας διαθρώνεται με 

έναν ορθολογικό τρόπο, αφού λόγω του ευπαθούς χαρακτήρα που διακρίνει 

μεγάλη γκάμα από τα προϊόντα του ομίλου δεν παρακρατάται για πολύ καιρό 

ως απόθεμα (π.χ γαλακτοκομικά, φρέσκος χυμός φρούτων κλπ). Για το λόγο 

αυτό τα αποθέματα αποτελούν το μικρότερο μέρος από τα κυκλοφοριακά 

στοιχεία. Επίσης, τα διαθέσιμα του ομίλου καταλαμβάνουν ένα αρκετά 

ικανοποιητικό ποσοστό επί του συνόλου του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

κάτι που σηματοδοτεί ότι η εταιρεία όταν καλείται να καταβάλλει στους 

πιστωτές της τα οφειλόμενα δεν αντιμετωπίζει αδυναμία. Αυτό 

επιβεβαιώνεται μάλιστα και από το δείκτη αμυντικού χρονικού διαστήματος 

που θα ακολουθήσει παρακάτω, ο οποίος κατά μέσο όρο είναι ο μεγαλύτερος 

του κλάδου. Ακόμη, όπως διαπιστώσαμε το μισό περίπου κυκλοφορούν 

ενεργητικό καλύπτεται από τις απαιτήσεις του ομίλου από τους πελάτες της, 

δηλαδή πρόκειται για ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζεται ως 

λιγότερο ευκόλως ρευστοποιήσιμο προς κάλυψη των βραχυπροθέσμων 

αναγκών του.  

 

Παρόλα ταύτα, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η εταιρεία κινδυνεύει από 

πρόβλημα ρευστότητας διότι τουλάχιστον όσον αφορά τα αποθέματά της σε 

τελικά προϊόντα έτοιμα προς διάθεση όχι μόνο αποτελούν το μικρότερο 

ποσοστό από τα κυκλοφοριακά της στοιχεία, αλλά και χαίρουν μεγάλης 

ζήτησης από το καταναλωτικό κοινό. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι 9 στα 

10 ελληνικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα 

του ομίλου. 

 

Συνεπώς, τα αποθέματα του ομίλου μιλώντας ορθολογικά δύσκολα 

παραμένουν αδιάθετα στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, όπως θα 

διαπιστώσουμε και παρακάτω, ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης των 

απαιτήσεων διαμορφώνεται σε ένα γενικά ικανοποιητικό επίπεδο, αν και εδώ 

θα πρέπει να υπάρξουν ενέργειες βελτίωσης. Αυτό διαφαίνεται ως αναγκαίο, 

διότι συγκριτικά με τους άλλους τέσσερις μεγάλους ανταγωνιστές της η 

Vivartia καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ελάχιστη θετική διαφορά από την 
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τελευταία ΦΑΓΕ, αλλά και με μεγάλη διαφορά από την πρώτη FRIESLAND 

(κατά μέσο όρο η Vivartia εισπράττει τις απαιτήσεις της με τη μισή ταχύτητα 

σε σχέση με τη FRIESLAND).  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκριτικά τις τιμές του δείκτη 

γενικής ρευστότητας για τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, έτσι 

όπως διαμορφώθηκαν κατά τις πέντε τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(2003 - 2007).  

 

Τόσο από τον πίνακα όσο και από το συγκριτικό γράφημα, στο οποίο 

αποτυπώνεται η πορεία του δείκτη για την εκάστοτε εταιρεία, γίνεται φανερή 

η πρωτοπορία του ομίλου Vivartia από πλευράς ρευστότητας σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές της. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,18 1,24 2,91 1,66 1,45 1,69 

COCA COLA H.B.C. 1,13 1,07 0,87 1,16 1,11 1,07 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,76 0,82 0,55 0,47 0,40 0,60 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,10 1,04 1,02 0,94 0,98 1,02 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,37 1,34 1,36 1,48 1,51 1,41 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,11 1,10 1,34 1,14 1,09 1,16 
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Δείκτης ειδικής ρευστότητας 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,27 1,05 0,71 0,73 0,69 0,87 0,95 1,32 1,33 1,24 1,02 
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Μετά την αφαίρεση από το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό του ύψους 

που αντιστοιχεί στα αποθέματα, προχωρήσαμε στον υπολογισμό του δείκτη 

ειδικής ρευστότητας.  

 

Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη δε θα μπορούσαμε να 

το χαρακτηρίσουμε ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Η τάση που παρουσιάζει 

μέσα στην τελευταία δεκαετία ο εν λόγω δείκτης θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως σταθεροποιητική, ενώ ο μέσος όρος της δεκαετίας μόλις 

που ξεπερνά τη μονάδα. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις 

τα οποία αποτελούν τα περισσότερο εύκολα ρευστοποιήσιμα κυκλοφοριακά 

στοιχεία, παρουσιάζονται στην πλειοψηφία των διαχειριστικών ετών της 

δεκαετίας ως μικρότερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που καλείται 

να καλύψει η εταιρεία.  

 

Ωστόσο, αυτό που πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό είναι ότι όπως 

έχουμε ήδη διαπιστώσει το μεγαλύτερο μέρος από το κυκλοφορούν 

ενεργητικό καταλαμβάνουν οι απαιτήσεις (οι οποίες παραμένουν στον 

αριθμητή μαζί με τα διαθέσιμα) και όχι τα αποθέματα τα οποία και 

αφαιρέσαμε για τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη. Συνεπώς, η μέτρια 

εικόνα το δείκτη αυτού και ιδίως κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2004 

οφείλεται όχι στο ότι η εταιρεία τηρεί μεγάλο αριθμό αποθεμάτων (των 
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οποίων η αφαίρεση προκαλεί τη μέτρια εικόνα το εν λόγω δείκτη), αλλά οι 

έντονες αυξήσεις των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του ομίλου κατά το 

χρονικό διάστημα αυτό. 

 

Συνεπώς, η Vivartia δεν παρουσιάζει μέτριο αριθμοδείκτη ειδικής 

ρευστότητας λόγω των υψηλών παρακρατηθέντων αποθεμάτων, διότι η 

φύση των προϊόντων της είναι τέτοια που την αναγκάζει να τηρεί σε γενικές 

γραμμές αποθέματα σε σχετικά μέτρια επίπεδα. Αντιθέτως, η εικόνα του 

δείκτη οφείλεται στις έντονες αυξήσεις των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, 

όπως προείπαμε. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, δε θα ήταν εσφαλμένο να 

ισχυριστούμε πως για την εν λόγω εταιρεία τα κυκλοφοριακά στοιχεία που 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία ως προς τη ρευστοποίηση τους δεν 

είναι τα αποθέματα, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά μάλλον οι απαιτήσεις 

της από τους πελάτες. 

 

Αυτό ισχύει αν λάβουμε υπόψη μας ότι η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων 

της Vivartia είναι ιδιαίτερα υψηλή, τα αποθέματα της δεν είναι μεγάλα αλλά 

και όπως θα δούμε παρακάτω η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων της 

είναι αρκετά χαμηλός.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη θέση του ομίλου συγκριτικά με τις 

αντίστοιχες ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου. Οι τιμές του δείκτη ειδικής 

ρευστότητας για τις πέντε μεγάλες εταιρείες του κλάδου έρχονται τελικώς να 

διαψεύσουν τον παραπάνω χαρακτηρισμό μας, ότι η τιμή του εν λόγω δείκτη 

είναι μέτρια, αφού όπως διαπιστώνουμε κατά μέσο όρο ανέρχεται σχεδόν 

στα ίδια επίπεδα με την πρώτη εταιρεία PEPSICO – HBH. Άλλωστε όπως 

παρατηρούμε οι τιμές του εν λόγω δείκτη έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά 

την τελευταία πενταετία για τη Vivartia, είναι σημαντικά μεγαλύτερες από το 

μέσο όρο του κλάδου.  
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,87 0,95 1,32 1,33 1,24 1,14 

COCA COLA H.B.C. 0,78 0,74 0,63 0,86 0,79 0,76 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,57 0,63 * * * 0,60 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,58 0,57 0,76 0,64 0,72 0,65 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,11 1,07 1,13 1,24 1,26 1,16 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 0,78 0,79 0,96 1,02 1,00 0,86 
* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος για την ΦΑΓΕ Α.Ε   
  έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Δείκτης ταμειακής ρευστότητας 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,47  0,36  0,23  0,14  0,21  0,25  0,31  0,55  0,53  0,75  0,38 
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Η εικόνα του συγκεκριμένου δείκτη ήταν αναμενόμενη λαμβάνοντας υπόψη 

όλα τα προηγούμενα. Σαφέστατα, η εξέλιξη της χρονοσειράς αυτής είναι 

ανοδική χωρίς βέβαια να υποδηλώνει την ικανότητα του ομίλου ως προς την 

κάλυψη όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεως του μόνο με τα ρευστά του 

διαθέσιμα, κάτι που συμβαίνει άλλωστε σε μεγάλο ποσοστό «υγιών» 

επιχειρήσεων. Το θετικό στοιχείο που μπορούμε να εντοπίσουμε είναι το ότι 

τα αποθέματα των εταιρειών του ομίλου, παραμένουν σε σχετικά μέτρια 

επίπεδα και διατίθενται εύκολα για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει 

προηγουμένως. Επίσης, οι απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου από τους 

πελάτες τους, παρόλο που αυξάνονται διαχρονικά έχουν μέχρι ώρας φανεί 

ικανές να συνεισφέρουν θετικά στην κάλυψη των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, παρά τη μικρή ταχύτητα εισπράξεώς τους. 
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Δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
168  178  186  149  153  138  150  146  182  115  157  
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Αν και η τάση του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζεται ελαφρώς καθοδική 

εντός της δεκαετίας που εξετάζουμε παραμένει σε ένα αρκετά υψηλό 

επίπεδο το υψηλότερο μεταξύ των πέντε μεγάλων ανταγωνιστικών εταιρειών 

του κλάδου. 

 

Επιπροσθέτα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο εν λόγω αριθμοδείκτης 

βασίζεται καθαρά στα αμέσως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης και στις λειτουργικές ημερήσιες δαπάνες αυτής (Κόστος 

πωληθέντων+ Έξοδα διοικήσεως + Έξοδα διαθέσεως + Έξοδα R&D – 

Αποσβέσεις χρήσεως). 

 

Συνεπώς, μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη συμπεραίνουμε ότι 

ο όμιλος Vivartia παρουσιάζει ένα ασφαλές και ικανοποιητικό αμυντικό 

χρονικό διάστημα το οποίο κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία 

παρουσιάζεται σταθερό γύρω από τις 157 ημέρες (πέντε μήνες). Αυτό 

συνεπάγεται ότι ο υπό εξέταση όμιλος είναι σε θέση να λειτουργεί για πέντε 

(5) ολόκληρους μήνες με τη χρησιμοποίηση των στην κατοχή του 

αμυντικών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή του σε 

χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τη δραστηριότητά του.  
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Ακολούθως, παραθέτουμε το συγκριτικό πίνακα των πέντε μεγάλων 

εταιρειών του κλάδου. Όπως, είναι προφανές οι τιμές του εν λόγω δείκτη 

για τον όμιλο Vivartia είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Μάλιστα, από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μόνο η PEPSICO 

– ΗΒΗ παρουσιάζει ανάλογα μεγέθη. Άλλωστε η πορεία του δείκτη αυτού 

παρέμεινε σταθερά για όλη την πενταετία αρκετά υψηλότερα από το μέσο 

όρο του κλάδου. 

 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ AMYNTIKOY ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 138   150   146   182   115   146 

COCA COLA H.B.C. 73 75 91 94 84 83 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  105 122 * * * 114 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 36 36 49 46 56 45 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 147 135 144 142 150 143 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 100 104 107 116 101 106 
* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος για την ΦΑΓΕ Α.Ε 
  έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων  
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
4,05 3,53 3,28 3,45 4,04 4,34 4,32 4,96 3,80 4,85 4,06 
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Για τον αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων έχουμε ήδη 

αναφερθεί στα προηγούμενα και μάλιστα έχουμε αναφέρει τη σχετικά μέτρια 

εικόνα του συγκριτικά πάντα με τα αντίστοιχα μεγέθη των υπολοίπων 

ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

Αυτό που μπορούμε αρχικά να επισημάνουμε είναι ότι ο εν λόγω δείκτης έτσι 

όπως έχει διαμορφωθεί κατά την τελευταία δεκαετία και αν τον δούμε 

μεμονωμένα θα μπορούσε με ασφάλεια να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικός 

αφού κατά μέσο όρο οι πωλήσεις της Vivartia είναι παραπάνω από 

τετραπλάσιες σε σχέση με τις απαιτήσεις της.   

 

Επιπρόσθετα, λόγω της ανοδικής τάσης του δείκτη αυτού οδήγουμαστε και 

στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος Vivartia τηρεί μια ορθή πολιτική 

αποθεματοποίησης των ετοίμων προϊόντων του σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών του. Έτσι, δεν παρατηρείται υπεραποθεματοποίηση των τελικών 

του προϊόντων μέχρι τη στιγμή διαθέσεώς τους στους πελάτες και συνεπώς 

η εταιρεία δεν επιβαρύνεται με υπερβολικά κόστη αποθήκευσης, υψηλό 

κόστος ευκαιρίας από τη δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα ή τόκους 

κεφαλαίων που συνδέονται με την παραγωγή και αποθήκευση τους. 

Άλλωστε, όπως έχουμε προειπεί η υπεραποθεματοποίηση για την εν λόγω 
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εταιρεία είναι δύσκολο να επέλθει, τουλάχιστον για μια μεγάλη γκάμα 

προϊόντων της, λόγω του ευπαθούς τους χαρακτήρα. Έτσι, το γεγονός αυτό 

σε συνδυασμό και με τη θετική επίδραση του ικανοποιητικού επιπέδου που 

παρουσιάζουν τα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου, καλύπτουν τις ανάγκες 

για ρευστότητα προς ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του.  

 

Τέλος, το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη δεικνύει ότι ο χρόνος δεσμεύσεως 

των κεφαλαίων του ομίλου κινείται σε υγιή πλαίσια αλλά με περιθώρια 

βελτίωσης συγκριτικά με τον κλάδο. Επίσης, η θέση του ομίλου από 

απόψεως χορηγούμενων πιστώσεων προς τους πελάτες του θωρείται σε 

γενικές γραμμές ικανοποιητική, αν τη δούμε μεμωνομένα, χρίζει όμως 

προσπαθειών βελτίωσης. 

 

Βέβαια, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου 

παρατηρούμε ότι η Vivartia υστερεί σε ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων 

της αφού, η μέση τιμή του δείκτη αυτού για την τελευταία πενταετία μόλις 

που ξεπερνά την αντίστοιχη τιμή της ΦΑΓΕ και απέχει κατά πολύ από την 

πρώτη FRIESLAND (εισπράττει με ταχύτητα κατά 50% μικρότερη σε σχέση 

με την FRIESLAND). Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από το γράφημα που 

ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, αφού πλέον φαίνεται ξεκάθαρα η υστέρηση 

της Vivartia σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου. 
 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 – 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,34 4,32 4,96 3,80 4,85 4,45 

COCA COLA H.B.C. 6,38 6,13 6,40 6,58 6,70 6,44 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  4,25 3,91 * * * 4,08 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 12,70 12,47 10,12 9,82 9,07 10,84 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -0,09 -0,11 -0,07 0,04 0,00 -0,05 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 5,52 5,34 5,35 5,06 5,15 5,15 

* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος για την ΦΑΓΕ Α.Ε  
  έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
5,28 5,16 5,75 5,76 5,25 5,60 5,16 7,74 7,11 7,87 6,07 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ VIVARTIA ABEE
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να κάνουμε την εξής παρατήρηση: 

Λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την 

πώληση των αποθεμάτων και τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για 

την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες μπορούμε να 

προσδιόρισουμε τη συνολική περίοδο που απαιτείται από τη στιγμή που 

αποθεματοποιούνται τα έτοιμα προς πώληση προϊόντα, μέχρι τη στιγμή που 

θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πώληση τους. Η συνολική αυτή 

περιόδος βρίσκεται αν προσθέσουμε τον αριθμό των ημερών που 

απαιτούνται για την πώληση των αποθεμάτων με τον αριθμό των ημερών 

που απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων που δημιουργούνται από 

αυτά.  

 

Συνεπώς, στην παρούσα μελέτη περίπτωσης έχουμε: 
 

90 ημέρες:  Για την είσπραξη των απαιτήσεων 

+ 

60 ημέρες:  Για την πώληση των εμπορευμάτων 

= 

150 ημέρες:  Περιόδος από την αποθεματοποίηση των ετοίμων μέχρι 

την πώληση τους. 
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Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορθολογικό εάν 

λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος της παραγωγής του ομίλου σε συνάρτηση 

με τη ζήτηση, καθώς επίσης και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι πέρα από 

τα ευπαθή προϊόντα που διατίθενται στην αγορά αμέσως, τα υπόλοιπα 

προϊόντα του ομίλου είναι τυποποιημένα με ενδεικτικές προτεινόμενες 

ημερομηνίες λήξεως πολλών μηνών.  
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Δείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
2,47 1,98 1,51 1,44 1,31 1,61 1,63 1,61 2,08 2,41 1,81 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Μικρή υστέρηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζει κατά την 

τελευταία δεκαετία ο όμιλος της Vivartia, ως προς την κάλυψη των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της, συγκριτικά πάντα με τον ανταγωνισμό. 

Αν και η υστέρηση αυτή φαίνεται να διευρύνεται διαχρονικά, αφού η τιμή 

του δείκτη ταχύτητας κάλυψης των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

διακρίνεται από πτωτική τάση, παρόλα αυτά κατά την τελευταία πενταετία 

παρουσιάζει μια τάση αντιστροφής της πορεία αυτής. Αυτό φαίνεται από το 

γεγονός ότι κατά τη χρήση του 2003 η τιμή του δείκτη ανερχόταν στο 1,61 

ενώ κατά τη χρήση του 2007 ανήλθε στο 2,41 αγγίζοντας σχεδόν την τιμή 

του 2,47 που είχε επιτύχει κατά το έτος 1998. 

 

Εν τούτοις, παρά την μέτρια εικόνα της Vivartia συγκριτικά με τον 

ανταγωνισμό όσον αφορά την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών 

της μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τελικά αυτό δεν αποτελεί γεγονός που 

προκαλεί ανησυχία. Αυτό ισχύει διότι αν μελετήσουμε το δείκτη ταχύτητας 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε συνδυασμό με το δείκτη 

ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων, θα διαπιστώσουμε ότι ο δεύτερος είναι 

μεγαλύτερος από τον πρώτο (εκφρασμένοι σε φορές, διότι αν τους 

εκφράσουμε σε ημέρες ισχύει το αντίθετο). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

υποχρεώσεις τις επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, εξοφλούνται με 

ρυθμούς βραδύτερους από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους 
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πελάτες. Κατόπιν τούτου, η Vivartia έχει τη δυνατότητα να χαίρει μια 

κάποιας χρηματοδότησης από τους πιστωτές της.  

 

Ωστόσο, σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης η Vivartia παρουσιάζει μια 

μέτρια πορεία, αφού όπως διαπιστώνουμε παρουσιάζει σημαντική υστέρηση 

σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου. Για το λόγο αυτό η διοίκηση του 

ομίλου θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συνεχιστεί η 

βελτίωση του δείκτη αυτού μέχρις ότου επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα, τόσο μικροοικονομικά όσο και σε επίπεδο διαεπιχειρησιακό.   

 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤ. ΕΞΟΦΛ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,61 1,63 1,61 2,08 2,41 1,87 

COCA COLA H.B.C. 2,67 2,73 2,20 2,25 2,53 2,48 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  1,36 2,66 0,90 0,80 1,58 1,46 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 6,05 4,32 3,95 3,91 3,57 4,36 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,68 1,67 1,65 1,74 1,79 1,71 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 2,67 2,60 2,06 2,16 2,38 2,37 
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Δείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
10,42 11,71 5,01 9,23 10,95 5,18 9,97 6,48 4,55 7,30 8,08 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ  

 
Η πτωτική πορεία του δείκτη αυτού κατά την τελευταία δεκαετια εκ πρώτης 

όψεως μας βάζει σε σκέψεις ότι η Vivartia χρησιμοποιεί το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησής της λιγότερο αποτελεσματικά και συσσωρεύει όλο και περισσότερο, 

γεγονός που έχει αρνητική επίπτωση, τόσο στην ποιότητά του και συνεπώς 

στη ρευστότητα της επιχείρησης, όσο και στην αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου της. Επίσης, παρατηρώντας το γράφημα η εξέλιξη της 

χρονοσειράς αυτής παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, διότι ανά δύο περίπου 

διαχειριστικές χρήσεις παρατηρείται κύμανση από υψηλές σε χαμηλές τιμές. 

 

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το αποτέλεσμα του 

δείκτη αυτού είναι μέτριο και λόγω της διαρκούς πτωτικής του πορείας, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί από το διοίκηση της εταιρείας έτσι ώστε η 

διαχείριση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης να γίνεται αποτελεσματικότερα 

προκειμένου να υπάρχει ευνοϊκότερη επίδραση στην αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων όσο και στη ρευστότητα της. 
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Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,99 0,95 0,74 0,74 0,79 0,81 0,69 0,67 0,55 0,71 0,76 
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Η τάση της χρονοσειράς του δείκτη αυτού διαγράφεται πτωτική κατά τη 

δεκαετία που εξετάζουμε χωρίς να παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις. 

 

Αρνητικό για τον όμιλο Vivartia είναι το γεγονός ότι σε διαεπιχειρησιακό 

επίπεδο το αποτέλεσμα του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δεν 

παρουσιάζεται καθόλου ικανοποιητικό, αφού υστερεί κατά πολύ από το μέσο 

όρο του κλάδου. 

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εταιρεία διαχρονικά οδηγείται σε ολοένα και 

μικρότερη χρήση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της σε σχέση 

με τις πωλήσεις της, κάτι που ουσιαστικά παραπέμπει σε υπερεπένδυση 

κεφαλαίων σε στοιχεία ενεργητικού. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,81 0,69 0,67 0,55 0,71 0,69 

COCA COLA H.B.C. 1,35 0,87 0,86 0,92 0,97 0,99 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  1,43 1,29 1,17 1,06 1,01 1,19 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3,83 3,54 3,62 3,52 3,42 3,59 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,27 1,32 1,33 1,39 1,39 1,34 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,74 1,54 1,53 1,49 1,50 1,56 
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Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 

 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,72 1,87 2,15 1,46 1,52 1,59 1,15 1,90 1,16 1,61 1,61 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Ο υπολογισμός του δείκτη κυκλοφορίας παγίων για τη δεκαετία 1998 – 

2007, χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση για την εταιρεία Vivartia κάτι που 

σηματοδοτεί την ολοένα και μικρότερη χρησιμοποίηση των παγίων στοιχείων 

της σε σχέση με τις πωλήσεις της. Αυτή η πτωτική τάση του δείκτη τούτου 

κινεί υποψίες υπερεπένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και μείωση στο 

βαθμό χρησιμοποίησης αυτών σε σχέση με τις επιτυγχανόμενες πωλήσεις. 

 

Βέβαια, όπως θα σημειώσουμε και παρακάτω στο σημείο αναλύσεως μέσω 

του Συνδυασμένου αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού, παρατηρείται 

κατά την τελευταία δεκαετία αύξηση του συνολικού ενεργητικού της 

εταιρείας κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των 

επενδυτικών ενεργιών σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.  
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Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,74 1,93 1,77 2,48 2,65 1,74 1,70 2,18 1,23 1,63 1,90 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μελετώντας την τάση της χρονοσειράς αυτής παρατηρούμε ότι 

παρουσιάζεται ελαφρώς πτωτική, κάτι που επιδρά αρνητικά στην ήδη μέτρια 

εικόνα του εν λόγω δείκτη. 

 

Ο εν λόγω δείκτης γενικά παρουσιάζει περιορισμένη αξία ως προς τις 

πληροφορίες που μας παρέχει, πολύ περισσότερο όταν τα ίδια κεφάλαια 

στην έκταση τους είναι τοποθετημένα σε μακροχρόνιες επενδύσεις ή σε 

κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία συμμετέχουν έμμεσα στις 

επιτευχθείσες πωλήσεις. 

 

Ωστόσο, προχωρήσαμε στην υπολογισμό του δείκτη αυτού τόσο για την υπό 

εξέταση εταιρεία όσο και συγκριτικά για τον κλάδο προκειμένου να 

ενισχύσουμε την εικόνα μας σχετικά με τον αν η εταιρεία χαρακτηρίζεται 

από κατάσταση υπερεπένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και κατά 

πόσον είναι σε θέση να λειτουργεί βασιζόμενη σε ξένα κεφάλαια. 

 

Όπως παρατηρούμε και από τον παρακάτω συγκριτικό πίνακα η Vivartia 

επιτυγχάνει τη μικρότερη κατά μέσο όρο ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων 

κεφαλαίων της σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τέσσερις μεγάλες εταιρείες του 

κλάδου τροφίμων και ποτών. 
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Μέσα από τον συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι οι τιμές 

του δείκτη για τη Vivartia παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα, καθόλη τη 

διάρκεια της πενταετίας 2003 – 2007, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

Η τιμή του δείκτη για τη Vivartia. από πλευράς ασφάλειας χαρακτηρίζεται 

μεν ικανοποιητική αφού παρέχει ένδειξη για το ότι λειτουργεί βασιζόμενη σε 

μικρό σχετικά βαθμό σε ξένα κεφάλαια, από την άλλη πλευρά όμως παρέχει 

ένδειξη ότι η πραγματοποίηση των πωλήσεων της ενδεχομένως να βασίζεται 

σε χρησιμοποίηση μεγάλου μέρους των ιδίων κεφαλαίων της. 

 

Περνώντας σε διαεπιχειρησιακή σύγκριση διαπιστώνουμε σημαντική 

υστέρηση του ομίλου, ως προς την ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων 

κεφαλαίων της, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και γραφικά στο συγκριτικό γράφημα που ακολουθεί 

παρακάτω. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Κ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,74 1,70 2,18 1,23 1,63 1,69 

COCA COLA H.B.C. 2,10 2,05 1,95 2,06 2,12 2,06 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  6,18 4,54 5,41 5,12 7,89 5,83 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 11,49 10,38 10,55 12,65 13,99 11,81 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2,49 2,68 2,87 2,88 3,01 2,79 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 4,80 4,27 4,59 4,79 5,73 4,84 
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Δείκτης μικτού περιθωρίου ή μεικτού κέρδους 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

30,76% 33,39% 28,88% 32,80% 36,79% 38,46% 41,16% 41,27% 41,59% 36,02% 36,11%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Περνώντας στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, ξεκινάμε την ανάλυση μας 

με τον υπολογισμό ενός σημαντικού δείκτη που είναι αυτός του μικτού 

περιθωρίου κέρδους. 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα ο δείκτης αυτός παρουσιάζει 

ανοδική τάση κάτι που όπως γίνεται εύκολα κατανοητό επιδρά θετικά στην 

καθαρή κερδοφορία της επιχείρησης. Μάλιστα εξετάζοντας τα επί μέρους 

μεγέθη εξαγωγής του μικτού περιθωρίου, που είναι οι πωλήσεις και το 

κόστος πωληθέντων παρατηρούμε ότι οι πωλήσεις χαρακτηρίζονται από 

ανοδικούς ρυθμούς κάθε χρόνο. Ανάλογη όμως είναι και η πορεία του 

κόστους πωληθέντων. Όμως ο παράγοντας εκείνος που διατηρεί το μικτό 

περιθώριο κέρδους σε ανοδική πορεία είναι ότι ο ρυθμός αυξήσεως των 

πωλήσεων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το ρυθμό αύξησης του κόστους 

πωληθέντων. 

 

Εντυπωσιακό πάντως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός, ότι το 

μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου παρέμεινε σε ανοδική τροχιά κατά επτά 

συναπτές διαχειριστικές χρήσεις (2000 - 2006). Επίσης, σημαντικό 

αναφοράς είναι και το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της Vivartia συνέχισε 

την ανοδική του πορεία ακόμη και κατά τη διαχειριστική χρήση του 2007, 
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κατά την οποία όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το προηγούμενο 

γράφημα σημείωσε σημαντική πτώση κατά 13,40%. Η πτώση αυτή στο 

μικτό περιθώριο κέρδους οφείλεται στη σημαντική άνοδο του κόστους 

πωληθέντων λόγω των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και στην 

εντυπωσιακή άνοδο του πετρελαίου (άνοδος κόστους μεταφορών, ενέργειας 

κλπ). 

 

Περνώντας τώρα στο κομμάτι της διαεπιχειρησιακής ανάλυσης, μπορούμε να 

πούμε ότι ο όμιλος Vivartia κατέχει σε γενικές γραμμές ένα ικανοποιητικό 

περιθώριο κέρδους, αφού ο μέσος όρος του μικτού περιθωρίου κέρδους 

κατά την τελευταία πενταετία δεν απέχει σημαντικά από τους αντίστοιχους 

των λοιπών μεγάλων ομοειδών επιχειρήσεων. Αυτό παραπέμπει στο 

συμπέρασμα ότι η διοίκηση της εταιρείας εφαρμόζει μια ορθή τιμολογιακή 

πολιτική, η οποία έχει αντίκτυπο στο καταναλωτικό κοινό κάτι που 

συνεπάγεται διαχρονική αύξηση των πωλήσεων και συνακόλουθα των 

μικτών κερδών.  

 

Η εικόνα αυτή δείχνει μια αποτελεσματική διοίκηση, που καταφέρνει να 

τοποθετεί σε ένα καλό ανταγωνιστικό επίπεδο την εταιρεία, αφού όπως 

μπορούμε να διακρίνουμε και από την ακόλουθη κλαδική σύγκριση η 

Vivartia λειτουργεί με μικτά περιθώρια που δεν απέχουν πολύ από τα 

αντίστοιχα των άλλων μεγάλων εταιρειών τροφίμων & ποτών. Μάλιστα, το 

περιθώριο μεικτού κέρδους με το οποίο λειτουργεί η εταιρεία τοποθετείται σε 

υψηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου. 

  
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 38,46% 41,16% 41,27% 41,59% 36,02% 39,70% 

COCA COLA H.B.C. 39,52% 39,86% 41,03% 40,12% 41,08% 40,32% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  37,42% 38,10% 35,20% 36,26% 31,50% 35,69% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 26,98% 28,66% 32,76% 31,11% 32,18% 30,34% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43,83% 44,35% 45,62% 47,16% 47,37% 45,67% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 37,24% 38,43% 39,18% 39,25% 37,63% 38,34% 
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Δείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

3,58% 13,08% 10,42% 6,23% 3,97% 3,38% 5,05% 15,65% 12,40% 2,49% 7,63%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Ο εν λόγω δείκτης, όπως γνωρίζουμε, προκύπτει από τη διαίρεση των 

καθαρών κερδών με τις αντίστοιχες πωλήσεις της διαχειριστικής χρήσεως και 

αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους δείκτες αποδοτικότητας μιας 

επιχείρησης. 

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την περίπτωση του ομίλου Vivartia και κατόπιν 

εξαγωγής του γραφήματος της χρονοσειράς του δείκτη αυτού, καταλήγουμε 

αρχικά στο συμπέρασμα ότι η τάση διαγράφεται ελαφρώς ανοδική στοιχείο 

ιδιαίτερα θετικό για τη βιωσιμότητα και αναπτυξιακή πορεία του ομίλου. 

 

Σημαντικό σχολιασμού είναι το γεγονός ότι μετά τη μεγάλη αύξηση που 

γνώρισε ο όμιλος στο καθαρό του κέρδος μεταξύ της περιόδου 1998 – 1999, 

ακολούθησε μια έντονα πτωτική πορεία για τέσσερα συναπτά έτη (2000 – 

2003). Μάλιστα η πτώση του καθαρού κέρδους μέσα στην τετραετία αυτή 

ανήλθε στο εντυπωσιακό 61,39%.  

 

Βέβαια, ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η ανοδική πορεία που ακολούθησε 

κατά τις χρήσεις 2004 – 2005, η οποία ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα από 

την πτώση της προηγούμενης τετραετίας και συγκεκριμένα ανήλθε σε 

67,73%. Δηλαδή, ότι έχασε ο όμιλος μέσα σε μια τετραετία τα ανέκτησε 

στο μισό χρόνο και μάλιστα με το παραπάνω.  
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Το εντυπωσιακό είναι ότι μετά το 2005 το περιθώριου καθαρού κέρδους του 

ομίλου αρχίζει και πάλι την πτωτική του πορεία και μάλιστα σε έντονο 

ρυθμό. Στη διετία που ακολουθεί το περιθώριο καθαρού κέρδους της 

Vivartia συρρικνώνεται υπερβολικά και από το 15,65% κατρακυλάει στο 

2,69%, πτώση της τάξεως του 82,81%. 

 

Εν ολίγης, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε μέσα από όλα όσα 

περιγράψαμε ανωτέρω είναι ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους του ομίλου 

παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις και αστάθεια. Αυτό οφείλεται για τη μεν 

περιόδο πτώσεως 2000 – 2003 στην άνοδο των εξόδων διοικητικής 

λειτουργίας – διαθέσεως, στην ταυτόχρονη άνοδο του κόστους πωληθέντων 

αλλά και στις αυξημένες αποσβέσεις λόγω της αυξητικής αναπροσαρμογής 

των παγίων στοιχείων, ιδίως κατά την περίοδο 2000 – 2001. Αντίθετα, για 

τη δε περίοδο ανόδου 2004 – 2005 οφείλεται στη συγκράτηση του κόστους 

πωληθέντων και στη μείωση των εξόδων διοικητική λειτουργίας – διαθέσεως 

ιδίως κατά τη χρήση του 2004.   

 

Τέλος, κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις εξέτασης του ομίλου 2006 – 2007 

σημειώνεται πτώση του καθαρού περιθωρίου κέρδους λόγω της αύξησης στα 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας – διαθέσεως αλλά και λόγω της επιβολής 

προστίμου από την επιτροπή ανταγωνισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ (19 

εκ. € περίπου). 

 

Περνώντας στη διαεπιχειρησιακή ανάλυση αυτό που μπορούμε να 

επισημάνουμε, είναι ότι κατά την τελευταία πενταετία το μέσο καθαρό 

περιθώριο κέρδους του ομίλου ανήλθε στο 7,79% που αποτελεί το 

μεγαλύτερο κατά μέσο όρο ανάμεσα στις υπόλοιπες τέσσερις μεγάλες 

εταιρείες του κλάδου, με την Coca Cola 3E να ακολουθεί με διαφορά μισής 

περίπου ποσοστιαίας μονάδας. Το γεγονός αυτό αποδεικνυέται από τον 

ακόλουθο συγκριτικό πίνακα καθώς και το ακόλουθο συγκριτικό γράφημα 

της πορείας του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά την τελευταία 

πενταετία. 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 3,38% 5,05% 15,65% 12,40% 2,49% 7,79% 

COCA COLA H.B.C. 8,15% 7,86% 6,45% 6,08% 7,53% 7,21% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  2,44% 4,07% -0,99% 3,02% -5,73% 0,56% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,76% 2,90% 3,13% 0,84% 0,46% 2,62% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,81% -3,99% -2,64% 1,55% -0,07% 
-

1,59% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 3,38% 3,18% 4,32% 4,78% 0,93% 3,32% 
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Δείκτης καθαρού περιθωρίου VS δείκτης μεικτού περιθωρίου  
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

 
 

Το γράφημα που προηγήθηκε παρουσιάζει τα μεγέθη των πινάκων των δύο 

δεικτών και ταυτόχρονα μας παρέχει πιο σαφή εικόνα για την πορεία των 

μεγεθών αυτών μέσα στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι η χρονοσειρά του δείκτη μικτού περιθωρίου παρουσιάζει 

μια ελαφρώς ανοδική τάση, ενώ η αντίστοιχη του καθαρού περιθωρίου 

εμφανίζει μηδενική κλίση. 

  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει ο 

όμιλος Vivartia σχετίζονται στο μεγαλύτερο μέρος με είδη πρώτης ανάγκης, 

όπως για παράδειγμα τα γαλακτοκομικά προϊόντα των οποίων τη ζήτηση θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανελαστική, συμπεραίνουμε ότι τα 

προϊόντα του ομίλου κινούνται ελπιδοφόρα στις εγχώριες και ξένες αγορές 

του, όσον αφορά το μέλλον. Επομένως, εάν ο όμιλος συνεχίσει με την ίδια 

πολιτική ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, προχωρήσει σε 

νέες συνέργειες με άλλες ομοειδείς ή συμπληρωματικές εταιρείες, συνεχίσει 

να επενδύει σε υψηλού επιπέδου τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής (που 

θα οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας και άρα σε συμπίεση του κόστους 

παραγωγής και κατ’ επέκταση και του κόστους πωληθέντων) αλλά και σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, θα οδηγηθεί σε διατήρηση ή και σε 

αύξηση των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων διατηρώντας τα 

περιθώρια κέρδους υψηλά. 
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Δείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

5,93% 15,79% 9,78% 7,12% 5,48% 4,22% 5,55% 12,98% 10,55% 5,89 8,33%
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Πράγματι, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η πορεία του δείκτη 

αυτού, αφού για τη διετία 1998 – 1999 σημείωσε την υψηλότερη τιμή της 

δεκαετίας (1999:15,79%) συνεχίζοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα μέχρι και 

το έτος 2001, παρά την πτωτική του πορεία. Αντιθέτως, από το έτος 2002 η 

τιμή του δείκτη αυτού επέσε σε ακόμη πιο χαμηλά επίπεδα φτάνοντας μέχρι 

και το 4,22%. Η κακή αυτή εικόνα συνεχίστηκε και για το επόμενο έτος. Η 

πορεία του δείκτη αντιστράφηκε κατά το διάστημα 2004 – 2005 και άγγιξε 

το 13%, απόδοση ιδιαιτέρως υψηλή (με βάση το κόστος ευκαιρίας). Εν 

τούτοις, από το 2005 μέχρι και το προηγούμενο έτος γνωρίζει και πάλι 

πτώση παραμένοντας όμως σε ικανοποιητικά επίπεδα κοντά στο 6%. 

 
Η πορεία αυτή του εν λόγω δείκτη οφείλεται στις τεράστιες αναπροσαρμογές 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα στην τεράστια 

σταδιακή αύξηση τους μέσα στο χρονικό διάστημα 1999 – 2002. Κατά το 

διάστημα αυτό, μιλώντας με αριθμούς, ο όμιλος από πάγιο ενεργητικό 

ύψους 68.034.597,36 € έφτασε σε πάγιο ενεργητικό ύψος 

470.557.352,92 €. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια ως ιδιαίτερα αυξημένα, λόγω 

της υπεραξίας που προκλήθηκε από την αναπροσαρμογή, με 

αποτέλεσμα την πτώση του δείκτη κατακόρυφα.  
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Διαεπιχειρησιακά, η τιμή του δείκτη παρουσιάζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 

ιδίως κατά τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, το επίπεδο του εν λόγω δείκτη για 

τη Vivartia παρουσιάζεται αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με το μέσο όρο 

του κλάδου του οποίου υπερτερεί σημαντικά. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛ. ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,22% 5,55% 12,98% 10,55% 5,89% 7,84% 

COCA COLA H.B.C. 15,26% 10,67% 9,57% 6,86% 8,63% 10,20% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  7,80% 9,10% 3,08% 6,61% -2,98% 4,72% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 23,06% 10,75% 11,71% 3,12% 1,65% 10,06% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,57% -4,28% -2,60% 3,93% 1,61% -0,78% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 9,55% 6,36% 6,95% 6,21% 2,96% 6,41% 
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Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

5,86% 15,50% 9,65% 7,05% 5,39% 4,39% 5,78% 12,98% 10,55% 5,89% 8,30%
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Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς περιόδου 1998 – 2007 παρατηρούμε μια 

πορεία του συγκεκριμένου δείκτη ελαφρώς καθοδική στοιχείο που μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης παρουσιάζει πτώση. Αυτό σηματοδοτεί ότι η 

διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή της στο θέμα 

αυτό, ώστε η αποδοτικότητα των ενεργητικών στοιχείων της εταιρείας να 

αυξηθεί, δηλαδή να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόδοση των περιουσιακών 

στοιχείων μέσα από τη χρήση τους στη διαμόρφωση των κερδών της 

εταιρείας. Αυτό θα καταστήσει την επένδυση των μετόχων σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία περισσότερο δικαιολογημένη – αποδοτική -  επικερδή, 

διότι λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας, η παρούσα εικόνα δε θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.    

 

Ωστόσο, περνώντας σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι η εικόνα του εν λόγω δείκτη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 

πρόβλημα μιας και κατά την τελευταία πενταετία, η Vivartia, έχει 

πλασαριστεί κατά μέσο όρο στην τρίτη θέση σε σχέση με τους άλλους 

μεγάλους παίκτες τους κλάδου. Αυτό φανερώνει ότι τελικά η διοίκηση της 

εταιρείας επιτυγχάνει ένα ανταγωνιστικό επίπεδο απόδοσης των συνολικών 

περιουσιακών της στοιχείων, με σαφέστατη δυνατότητα περεταίρω 

βελτιώσής της έναντι των υπολοίπων ομοειδών επιχειρήσεων. 
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Ωστόσο, επειδή η πέντε συγκρινόμενες εταιρείες του κλάδου τροφίμων και 

ποτών δε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι παρουσιάζουν τον ίδιο 

συντελεστή κινδύνου, όταν μάλιστα ορισμένες από αυτές έχουν σημειώσει 

αρνητικά αποτελέσματα χρήσης σχετικά πρόσφατα, δε θα ήταν ορθό να 

λάβουμε υπόψη σε απόλυτο βαθμό τα συμπεράσματα της διαεπιχειρησιακής 

αναλύσης του εν λόγω δείκτη.  

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,39% 5,78% 
12,98

% 
10,55

% 5,89% 7,92% 

COCA COLA H.B.C. 
13,06

% 
10,00

% 8,83% 6,86% 8,63% 9,48% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  6,76% 8,17% 3,08% 6,61% 
-

2,98% 4,33% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
22,10

% 
10,32

% 
11,38

% 3,01% 1,59% 9,68% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,39% -3,96% -2,34% 3,50% 1,43% 
-

0,76% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 8,78% 6,06% 6,79% 6,11% 2,91% 6,13% 
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Συνδυασμένος δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού – The Du Pont 
eqution 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

6,32% 16,52% 11,72% 8,23% 5,45% 4,58% 5,82% 13,47% 14,30% 7,80% 9,42%
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PONT EQUATION - VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Βάσει του παραπάνω γραφήματος, ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει μια 

πορεία ανάλογη με αυτή του προηγούμενου δείκτη, με την τάση της 

χρονοσειράς να διαγράφεται σε γενικές γραμμές ελαφρώς πτωτική (σχεδόν 

σταθεροποιητική). Γενικότερα, θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε την 

πορεία αυτή του συγκεκριμένου δείκτη βασιζόμενοι στην αύξηση του 

συνολικού ενεργητικού της επιχείρησης εξαιτίας της έντονης 

αύξησης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού. Πάντως, από το έτος 

2003 έως σήμερα η πορεία του δείκτη είναι αρκετά ικανοποιητική με μια 

γενικώς ανοδική τάση, παρά την απότομη πτώση του κατά την τελευταία 

διαχειριστική χρήση λόγω της έντονης πτώσης των καθαρών κερδών (και 

συνεπώς και των καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

εξόδων που λαμβάνει υπόψη τουν ο δείκτης αυτός) του ομίλου (καθαρά 

κέρδη 2006: 96.241*103 € , καθαρά κέρδη 2007: 27.817*103 € πτώση κατά 

71,10%). 

 

Βέβαια, όπως έχουμε δει και προηγουμένως, στην ανάλυση με τον δείκτη 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού η Vivartia υστερεί στον τομέα αυτό και 

η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να προβεί σε κινήσεις αύξησης της 

ταχύτητας κυκλοφορίας των στοιχείων του ενεργητικού είτε με αύξηση του 

όγκου πωλήσεων, είτε με μείωση των απασχολούμενων περιουσιακών 

στοιχείων.  
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Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας 

του ενεργητικού θα μπορούσε να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους όπως με 

την αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους από τις πωλήσεις των 

προϊόντων, με τη μείωση του κόστους πωληθέντων είτε με αύξηση στην τιμή 

πώλησης των προϊόντων της. 

 

Ωστόσο, θεωρούμε ότι η αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους ίσως να 

μπορούσε να επιτευχθεί με συμπίεση των εξόδων λειτουργίας – διάθεσης & 

των λοιπών εξόδων, αλλά η μείωση του κόστους πωληθέντων και η αύξηση 

στην τιμή πώλησης των προϊόντων είναι ζητήματα που δύσκολα θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τόσο εξαιτίας της συνεχούς ανόδου των 

τιμών των πρώτων υλών, όσο και εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού από 

τις ομοειδής επιχειρήσεις.   

 

Αντίθετα, μια καλή διαφοροποίηση των προϊόντων της Vivartia από τα 

υπόλοιπα ανταγωνιστικά, θα μπορούσε να επιτύχει αύξηση του όγκου των 

πωλήσεων με τιμές ίσως και λίγο υψηλότερες σε αυτά τα προϊόντα που η 

λοιπές ομοειδής επιχειρήσεις δε θα διέθεταν. Επίσης, η ανακάλυψη νέων 

αγορών διάθεσης των προϊόντων της θα λειτουργούσε καταλυτικά στην 

αύξηση του όγκου των πωλήσεών της και κατά συνέπεια στην αύξηση της 

ταχύτητας κυκλοφορίας των ενεργητικών της στοιχείων, αρκεί να μην 

συνοδευόταν με υπερβολική αύξηση των ενεργητικών της στοιχείων. 
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Δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

6,22% 24,62% 18,39% 15,49% 10,52% 5,88% 8,59% 34,06% 15,44% 4,05% 14,33%
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Όπως παρατηρούμε από τα αποτελέσματα υπολογισμού του δείκτη αυτού, η 

τάση της χρονοσειράς παρουσιάζεται σταθερή μέσα στην τελευταία δεκαετία 

και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο επίπεδο του 14,33%.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας (ετήσια επιτόκια καταθέσεων 

ταμιευτηρίου και προθεσμίας, επιτόκια ομολόγων, αποδόσεις αμοιβαίων 

κεφαλαίων μικρού και μέσου κινδύνου κλπ) μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η 

απόδοση αυτή είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική για τους μετόχους της 

VIVARTIA, αν και η πρόσφατη οικονομική κρίση φαίνεται καθαρά ότι έχει 

επηρεάσει τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου και κατ’ επέκταση και την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων, η οποία κατά το προηγούμενο 

έτος κατρακύλησε στο μόλις 4,05% από το 15,44% που είχε διαμορφωθεί 

κατά το έτος 2006 (πτώση κατά 73,77%). 

   

Συνεπώς, ένας ορθολογικός επενδυτής – μέτοχος ο οποίος επιζητεί τη 

βελτιστοποίηση της σχέσεως αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου, και 

ο οποίος έχει τοποθετήσει κεφάλαια στο συγκεκριμένο όμιλο, θα πρέπει να 

αισθάνεται ικανοποιημένος για την κατά μέσο όρο απόδοση δεκαετίας που 

λαμβάνει μέχρι σήμερα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες εναλλακτικές 

επενδυτικές επιλογές της αγοράς. 
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Τέλος, σε επίπεδο διαεπιχειρησικό διαπιστώνουμε ότι η θέση της Vivartia 

είναι αρκετά ικανοποιητική, αφού η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας παρουσιάζεται σε σχεδόν διπλάσια ποσοστιαία επίπεδα συγκριτικά 

με το μέσο όρο του κλάδου. 

 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ I.K 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 5,88% 8,59% 34,06% 15,44% 4,05% 13,60% 

COCA COLA H.B.C. 28,40% 16,08% 12,59% 12,53% 15,95% 17,11% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  3,49% 5,26% -1,16% 3,19% -5,78% 1,00% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 22,07% 10,27% 11,33% 2,96% 1,56% 9,64% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -3,56% -5,26% -3,52% 2,15% -0,10% -2,06% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 11,25% 6,99% 10,66% 7,25% 3,13% 7,86% 
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Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης  
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

1,05 1,56 1,88 2,18 1,92 1,39 1,55 2,62 1,46 0,69 1,63 
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Ιδιαιτέρως ικανοποιητικά παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα του δείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης του ομίλου κατά την τελευταία δεκαετία 

αφού ο μέσος όρος του διαμορφώθηκε αρκετά πάνω από τη μονάδα στα 

επίπεδα του 1,63. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι για εννέα 

συναπτά έτη (1998 - 2006) ο όμιλος VIVARTIA κατάφερε να διατηρεί τον εν 

λόγω δείκτη αρκετά πάνω από τα επίπεδα της μονάδας διαγράφοντας γενικά 

μια ελαφρώς ανοδική τάση.  

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τον πίνακα τιμών του εν λόγω δείκτη, 

από τη χρήση του 1998 έως και τη χρήση του 2006, η Vivartia διατηρούσε 

σταθερά την τιμή του δείκτη αρκετά άνω της μονάδας γεγονός που 

σηματοδοτεί ότι η επίδραση των δανειακών της κεφαλαίων στα κέρδη της 

ήταν θετική και επωφελής. Πιο συγκεκριμένα αυτό συνέβαινε διότι η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων ήταν μεγαλύτερη από την 

αποδοτικότητα των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων της εταιρείας. 

 

Ωστόσο, όπως διακρίνουμε επίσης από τον πίνακα τιμών του δείκτη αυτού, 

κατά τη χρήση του 2007 συμβαίνει αντιστροφή του αποτελέσματος του εν 

λόγω δείκτη, ο οποίος κατρακυλά πολύ κάτω της μονάδας και 

διαμορφώνεται στις 0,69 φορές από 1,46 φορές που ήταν κατά τη χρήση 

του 2006 (πτώση 53,07%). Αυτό οφείλεται στην ταυτόχρονη πτώση της 
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αποδοτικότητας τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των συνολικά 

απασχολούμενων κεφαλαίων.  

 

Ειδικότερα, μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση που σημείωσε η αποδοτικότητα 

των ιδίων κεφαλαίων κατά περίπου 73,79% ενώ 44,16% ήταν η 

αντίστοιχη μείωση της αποδοτικότητας των συνολικά απασχολούμενων 

κεφαλαίων. Κατ’ επέκταση η μείωση της αποδοτικότητας τόσο των ιδίων 

κεφαλαίων όσο και της αποδοτικότητας των συνολικά απασχολούμενων 

κεφαλαίων οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση που κατέγραψαν τα 

καθαρά κέρδη του ομίλου κατά τη χρήση του 2007. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα επί μέρους χρηματοοικονομικά μεγέθη 

υπολογισμού του δείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων κατά τις δύο 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Μέσα από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουμε 

τη σημαντική μείωση των καθαρών κερδών του ομίλου κατά 71,19% 

και πως αυτή επιδρά αρνητικά στη μείωση της αποδοτικότητας των συνολικά 

απασχολούμενων κεφαλαίων του ομίλου. 

 

 2006 2007 
Καθαρά κέρδη 96.542 27.817 
Χρηματο/κα έξοδα 53.213 65.046 
Συνολ. Απασχολ. 
Κεφάλαια (ίδια + 
ξένα) 

1.419.105 1.575.777 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

10,55% 5,89% 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛ. ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Ι.Κ 625.179 687.360 
Ξ.Κ 793.926 888.417 

ΣΥΝΟΛΟ 
(Ι.Κ + Ξ.Κ) 

1.419.105 1.575.777 

Σημ: Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες € 

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης διακρίνουμε ότι ο όμιλος Vivartia 

κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, από απόψεως χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης, μετά τη δεύτερη εταιρεία που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη 

Cocα Cola HBC. Μάλιστα, η επίδοση της Vivartia στον εν λόγω τομέα είναι 

συντριπτικά ανώτερη από το μέσο όρο του κλάδου για το χρονικό διάστημα 
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2003 – 2006. Μόνο κατά τη διαχειριστική χρήση του 2007 υποχωρεί σε 

επίπεδα κάτω του μέσου όρου του κλάδου, λόγω της μεγάλης υποχώρησης 

των καθαρών της κερδών, κάτι που αποδίδεται τόσο στην επιβολή 

προστίμου από την επιτροπή ανταγωνισμού ύψους 19 εκατ. Ευρώ όσο και 

στην αύξηση των εξόδων διοικήσεως – διαθέσεως.   

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,39 1,55 2,62 1,46 0,69 1,54 

COCA COLA H.B.C. 1,86 1,51 1,31 1,82 1,85 1,67 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,45 0,58 -0,38 0,48 1,94 0,61 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,96 0,96 0,97 0,95 0,94 0,96 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,39 1,23 1,36 0,55 -0,06 0,89 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,21 1,17 1,18 1,05 1,07 1,14 
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Δείκτης αποσβέσεως παγίων 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

18,66% 19,37% 21,26% 11,57% 14,02% 12,59% 8,54% 7,02% 4,97% 6,94% 12,50%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Η τάση της χρονοσειράς που αποτυπώνεται στο προηγούμενο γράφημα 

διαγράφει έντονη πτωτική πορεία κατά την τελευταία δεκαετία 

διαμορφούμενη σε ένα μέσο όρο της τάξεως του 12,50%.  

 

Ειδικότερα, μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη διαπιστώνουμε ότι 

η εταιρεία ακολουθεί μια πολιτική αποσβέσεως των παγίων της όχι και τόσο 

φιλελεύθερη, αλλά θα τολμούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως 

κατευθυνόμενη μιας και η διαχρονική πορεία του εν λόγω δείκτη δε συνάδη 

με την αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνει 

παράλληλα. Δηλαδή, μάλλον θα περιμέναμε να δούμε μια αύξηση του εν 

λόγω δείκτη αναλογικά με την αύξηση των παγίων της, αλλά κάτι τέτοιο δεν 

υφιστάται. Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει για λόγους που σχετίζονται με τα 

επίπεδα των οικονομικών της αποτελεσμάτων και για λόγους φορολογικούς. 
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Δείκτης λετουργικών εξόδων 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

94,77% 95,27% 95,98% 95,43% 92,84% 94,33% 89,18% 91,88% 92,59% 95,11% 93,74%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Γεγονός είναι ότι ο εν λόγω δείκτης μέσα από τον υπολογισμό του 

διαχρονικά, όσον αφορά την τελευταία δεκαετία, διαμορφώνεται σε υψηλά 

επίπεδα κάτι που αποτελεί αρνητικό στοιχείο αποδοτικότητας της εταιρείας. 

Αυτό ισχύει διότι το ποσοστό των λειτουργικών κερδών που παραμένουν 

στην εταιρεία βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο που ενδεχομένως να μην επαρκεί 

για την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών της εξόδων. 

 

Ωστόσο, θετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η τάση του εν λόγω δείκτη 

διαγράφεται καθοδική μέσα στη δεκαετία που εξετάζουμε και ιδίως κατά την 

περιόδο 1998 – 2004 η πτώση είναι σημαντική. Όμως, μετά την τελευταία 

υποχώρηση του δείκτη κατά τη χρήση 2004, η τιμή του εν λόγω δείκτη 

βαίνει συνεχώς αυξανόμενη επιτυγχάνοντας κατά τη χρήση του 2007 να 

βρεθεί σε επίπεδα υψηλότερα του 95%. Η αυξανόμενη τάση του δείκτη κατά 

τις τρεις συναπτές διαχειριστικές χρήσεις 2005 – 2007 οφείλεται στις 

υψηλές θετικές μεταβολές του κόστους πωληθέντων του ομίλου, καθώς και 

των λειτουργικών του εξόδων (57,86% & 31,28% αντίστοιχα) που 

αθροιστικά δημιούργησαν αύξηση κατά 89,14%. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις 

παρουσίασαν θετική μεταβολή της τάξεως του 44,12% και για το λόγο τούτο 
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υπήρξε εκ νέου θετική μεταβολή στο αποτέλεσμα του δείκτη κατά 2,73% σε 

σχέση με τη χρήση του 2006.  
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Δείκτης λετουργικών εξόδων προς πωλήσεις 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

25,54% 28,65% 24,86% 28,24% 29,56% 32,79% 30,35% 33,16% 34,17% 31,13% 29,85%
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε μέσα από την εξέλιξη του δείκτη αυτού, 

κατά την τελευταία δεκαετία η τάση του παρουσιάζεται ανοδική. Αυτό 

σηματοδοτεί ότι χρόνο με το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας 

καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων.  

 

Περνώντας σε επίπεδο κλαδικής σύγκρισης παρατηρούμε ότι το ίδιο 

φαινόμενο παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες μεγάλες επιχειρήσεις του 

κλάδου καταλαμβάνοντας κατά μέσο όρο τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον 

κλάδο.  

 

Ωστόσο, η μέση επίδοση της Vivartia σε σχέση με τον ανταγωνισμό δεν 

παρουσιάζει μεγάλη διαφορά και το γεγονός τούτο συναρτήσει της υψηλής 

διαφοράς που παρατηρείται από την πρώτη καλύτερη επίδοση της PEPSICO 

– HBH, θέτει την επίδοση της Vivartia στον τομέα τούτο κάτω από το μέσο 

όρο του κλάδου. 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 32,79% 30,35% 33,16% 34,17% 31,13% 32,32% 

COCA COLA H.B.C. 30,54% 30,65% 30,55% 29,86% 30,21% 30,36% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  29,81% 31,73% * * * 30,77% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 23,29% 29,54% 31,40% 30,57% 31,90% 29,34% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44,95% 46,99% 46,41% 46,45% 45,89% 46,14% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 32,28% 33,85% 35,38% 35,26% 34,78% 33,79% 

* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος για την ΦΑΓΕ Α.Ε  
  έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

57,16% 50,62% 42,14% 29,80% 28,66% 41,75% 42,50% 30,90% 78,75% 43,62% 44,59%
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& δείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

42,84% 49,38% 57,86% 70,20% 71,34% 58,25% 57,50% 69,10% 21,25% 56,38% 55,41%
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Κατά την περίοδο της τελευταίας δεκαετίας η Vivartia παρουσιάζει 

σταθεροποιητική τάση στο δείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια και μάλιστα 

στα καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

Ο εν λόγω δείκτης, ως γνωστόν παρουσιάζει το ποσοστό χρηματοδότησης 

των ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τους φορείς της 

και η διαφορά από το 100% αντιπροσωπεύει τα ξένα κεφάλαια που έχει 

λάβει η εταιρεία για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων. Για 

το λόγο τούτο παραπάνω παρουσιάζονται δυο συμπληρωματικά γραφήματα 

τα οποία παρουσιάζουν το δείκτη ιδιών προς σύνολικά κεφάλαια και το 

δείκτη ξένων προς συνολικά κεφάλαια αντίστοιχα. 

 

Αν εξετάσουμε μεμονωμένα την περίπτωση του ομίλου Vivartia 

διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια αναλογία που θέλει τα ξένα κεφάλαια να 

υπερτερούν των ιδίων στη διάρθρωση των συνολικών κεφαλαίων του 

ομίλου. Παρά το γεγονός αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αναλογία 

ιδίων και ξένων κεφαλαίων είναι υγιής και δεν παραπέμπει σε υπερδανεισμό. 

 

Άλλωστε, όπως είδαμε και προηγουμένως ο δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης είναι σταθερά και κατά πολύ μεγαλύτερος της μονάδας (εκτός 

της χρήσεως του 2007) γεγονός που σηματοδοτεί ότι η πιστοληπτική 

ικανότητα του ομίλου και η ασφάλεια που αποπνέει στους πιστωτές της είναι 

ισχυρή.  

 

Τέλος, σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουμε ότι η επίδοση 

της Vivartia στον τομέα αυτό δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τις 

αντίστοιχες επιδόσεις των υπολοίπων μεγάλων εταιρειών του κλάδου και 

μάλιστα επιτυγχάνει επίδοση σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου του 

κλάδου. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και 

η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 41,75% 42,50% 30,90% 78,75% 43,62% 47,50% 

COCA COLA H.B.C. 64,12% 54,30% 57,98% 44,78% 46,01% 53,44% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  26,72% 31,70% 21,63% 20,60% 12,79% 29,21% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 34,83% 35,52% 35,31% 28,88% 25,30% 31,97% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54,55% 53,21% 51,49% 54,08% 52,21% 53,11% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 44,39% 43,45% 39,46% 45,42% 35,98% 43,04% 
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Δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,37 1,04 0,75 0,43 0,41 0,67 0,69 0,45 0,79 0,77 0,74 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Μέσα από τον υπολογισμό του δείκτη αυτού παρατηρούμε ότι διαγράφει μια 

αρκετά σημαντική πτωτική πορεία αν και κατά τα τελευταία δύο χρόνια 

διαφαίνεται μια τάση ανάκαμψης.  

 

Γεγονός είναι ότι από το 1998 μέχρι το 2007 ο όμιλος VIVARTIA έχει 

καταγράψει μείωση σε ποσοστό 78% (από 1,37 σε 0,77) κάτι που 

τουλάχιστον θωρητικά ενισχύει τις υποψίες για υπερδανεισμό. Ωστόσο, το 

φαινόμενο του υπερδανεισμού ακόμη και αν παραδεχτούμε ότι ισχύει δε θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι έντονης μορφής σε σημείο που να 

προκαλεί τη μείωση της ασφάλειας που παρέχει ο όμιλος προς τους πιστωτές 

του, μιας και ο μέσος όρος της δεκαετίας των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια 

διαμορφώνεται στο 0,74 φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια μονάδα 

ξένων κεφαλαίων καλύπτεται κατά 74% απο τα ίδια κεφάλαια, μέγεθος 

σχετικά κοντά στη μονάδα που αποτελεί θεωρητικά την ουδέτερη θέση. 

 

Άλλωστε, όπως διαπιστώσαμε και προηγουμένως από την ανάλυση του 

δείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια η θέση της εταιρείας στον κλάδο είναι 

αρκετά καλή και σημαντικά άνω του μέσου όρου του κλάδου. 
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Δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

98,95% 98,79% 115,62% 55,57% 53,35% 86,29% 65,48% 59,41% 78,38% 83,74% 79,56%
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Όπως είναι γνωστό μέσα από τον υπολογισμό του δείκτη αυτού επιχειρείται 

να διαπιστωθεί ο τρόπος χρηματοδότησης των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων του ομίλου. 

 

Όπως παρατηρούμε η τάση του δείκτη είναι πτωτική κάτι που σηματοδοτεί 

ότι διαχρονικά, τα πάγια του ομίλου χρηματοδοτούνται όλο και περισσότερο 

από ξένα κεφάλαια. Άλλως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η τάση του δείκτη 

δηλώνει ότι ενώ το συντρηπτικό μέρος των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, διαχρονικά το μέρος αυτό μειώνεται 

διότι στη χρηματοδότηση των ιδίων κεφαλαίων συμμετέχουν και ξένα 

κεφάλαια των οποίων το ποσοστό διαχρονικά αυξάνεται. 

 

Τέλος, θα μπορούσαμε να συμειώσουμε ότι η εικόνα αυτή του δείκτη 

ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία 

παρουσιάζουν χρόνο με το χρόνο αύξηση σε πολύ μεγάλα επίπεδα, κάτι που 

αναγκάζει το management του ομίλου να προβαίνει πέρα από αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου και σε λήψη μακροχρόνιων χρηματοδότησεων. 
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Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις  
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

95,23% 96,27% 108,32% 63,22% 60,73% 51,75% 54,23% 40,40% 53,54% 55,52% 67,92%
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 

Ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων της Vivartia.  

 

Πιο αναλυτικά, κατά την τελευταία δεκαετία ο δείκτης των κυκλοφορούντων 

προς τις συνολικές υποχρεώσεις παρουσιάζει τάση υποχώρησης και κατά 

μέσο όρο διαμορφώνεται στο 67,92%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά 

μέσο όρο μέσα στην τελευταία δεκαετία τα κυκλοφοριακά στοιχεία του 

ομίλου διαμορφώνονταν σε μίκροτερα επίπεδα από τις συνολικές 

υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά όμως οι τιμές του δείκτη αυτού, θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν ως σχετικά υψηλές κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται 

στο ότι τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας, αν δεν υπάρξουν απρόσμενες και 

υπερβολικές ζημιές από ρευστοποίηση κυκλοφοριακών στοιχείων, μπορούν 

να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν 

ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες υποχρέωσεις).  

 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την περίοδο 1998 - 2000 η εταιρεία είχε 

διαμορφώσει τoν εν λόγω δείκτη σε ποσοστό που άγγιξε αρχικά το 100%  

και έφτασε να το ξεπεράσει κατά το έτος 2000 (108,32%). Αυτό 

σηματοδοτεί ότι τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού της κάλυπταν 

όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης, έναντι των χρεωστών της με μεγάλη 

ευκολία.
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Δείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

5,02 4,59 3,59 1,60 1,70 1,34 1,83 1,13 1,48 1,50 2,38 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Μέσα από το παραπάνω γράφημα καθίσταται ολοφένερη η πτωτική πορεία 

του εν λόγω δείκτη κατά τη δεκαετία που εξετάζουμε. Αυτό παραπέμπει σε 

σκέψεις ότι η ασφάλεια των μακροχρόνιων πιστωτών θεωρητικά 

τουλάχιστον μειώθηκε, διότι η έντονα πτωτική τάση του εν λόγω δείκτη 

σηματοδοτεί ότι η χρόνο με το χρόνο η χρηματοδότηση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων του ομίλου πραγματοποιείται όλο και περισσότερο 

άπο ξένα κεφάλαια και όχι από κεφάλαια των μετόχων. 
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Δείκτης καλύψεως τόκων 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

2,54 5,11 5,08 2,90 2,27 2,26 2,72 5,29 3,29 1,80 3,33 
 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΤΟΚΩΝ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Αρκετά ικανοποιητικός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο δείκτης κάλυψης 

των τόκων μακροπροθέσμων δανειακών κεφαλαίων, αφού τα καθαρά κέρδη 

χρήσεως είναι σε θέση, καθόλη τη δεκαετία που εξετάζουμε, να καλύψουν 

τουλάχιστον τους τρέχοντες σε κάθε διαχειριστική χρήση τόκους. Βέβαια, 

όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το γράφημα της χρονοσειράς αυτής, 

ο δείκτης παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις άλλα με την τάση να διαγράφει 

μικρή υποχώρηση. Αυτό όπως είναι προφανές οφείλεται στο ότι τα καθαρά 

κέρδη του ομίλου, αν εξαιρέσουμε τη διαχειριστική χρήση του 2007 όπου 

σημειώθηκε πτώση σε σχέση με το 2006, αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό 

από το ρυθμό αύξησης των χρεωστικών τόκων. 

 

Πάντως, σε γενικές γραμμές οι μακροχρόνιες δανειστές της Vivartia με βάση 

τις πληροφορίες που τους παρέχει ο εν λόγω δείκτης, θα πρέπει να 

αισθάνονται σχετική ασφάλεια όσον αφορά την ικανότητα του ομίλου ως 

προς την κάλυψη τουλάχιστον των χρεωστικών της τόκων, μιας και ο 

βαθμός αθέτησης του ομίλου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αρκετά 

μικρός. 
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Δείκτης κερδών ανά μετοχή - EPS 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

0,51 2,03 1,45 0,96 0,64 0,56 0,86 1,92 1,64 0,37 1,09 
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ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - EPS - VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μια απόλυτα σταθερή κατά μέσο όρο πορεία διέγραψε η τιμή του δείκτη 

κερδών ανά μετοχή τα τελευταία δέκα χρόνια κινούμενος κατά μέσο όρο 

στην τιμή των 1,09 φορών. 

 

Βέβαια, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από το παραπάνω γράφημα ο 

δείκτης διέγραψε μια υψηλή άνοδο κατά την περίοδο 1998-1999 ενώ  

συνέχισε με μια έντονη πτωτική πορεία έως το 2003. Αντιθέτως, σημείωσε 

έντονη άνοδο για τις τρεις διαχειριστικές χρήσεις που ακολούθησαν και 

γνώρισε την αντιστροφή της πορείας του για τις τελευταίες τρεις 

διαχειριστικές χρήσεις.  

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε ότι μόνο για τις 

εταιρείες VIVARTIA, CCHBC και ΦΑΓΕ μπορούμε να προβούμε σε σύγκριση 

αφού η PEPSICO – HBH παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα ενώ η 

FRIESLAND παρουσιάζει πολύ μικρότερο αριθμό μετοχών σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. 
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Συνεπώς, ανάμεσα στις τρεις εταιρείες που μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης κερδών ανά μετοχή της VIVARTIA κατέχει την 

την τρίτη επίδοση, με μικρή βέβαια διαφορά από τις άλλες δυο. 

 
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ EARNINGS PER SHARE 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,56 0,86 1,92 1,64 0,37 1,07 

COCA COLA H.B.C. 1,41 1,41 1,29 1,42 1,30 1,37 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,85 1,46 * * * 1,16 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 286,15 151,18 171,01 50,67 31,62 138,12 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -0,0110 -0,0154 -0,0101 0,0062 -0,0003 -0,01 
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Δείκτης μερισμάτων ανά μετοχή - DPS 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

0,39 0,67 0,35 0,22 0,12 0,15 0,18 0,31 0,22 0,14 0,28 
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ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη κατά το χρονικό διάστημα 

1998-2007 παρατηρείται μια σημαντική πτώση στην τιμή του δείκτη, κάτι 

που σηματοδοτεί ότι η το ποσοστό των κερδών που διανέμεται ως μέρισμα 

στους μετόχους μειώνεται. Επίσης, μας παρέχει ένδειξη ότι η μερισματική 

πολιτική της Vivartia δεν είναι σταθερή όπως συμβαίνει με ορισμένες άλλες 

εταιρείες οι οποίες εφαρμόζουν πολιτική απόδοσης στους μετόχους ενός 

σταθερού μερίσματος κάθε χρόνο, το οποίο βέβαια έχουν προβλέψει ότι θα 

είναι σε θέση να το αποδίδουν. 
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Δείκτης ποσοστού διανεμομένων κερδών 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

77,37% 32,83% 24,48% 23,23% 19,22% 26,97% 21,50% 16,08% 13,65% 36,84% 29,22%
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Μειούμενο εμφανίζεται το ποσοστό των διανεμομένων κερδών της Vivartia 

κατά την τελευταία δεκαετία που σημαίνει ότι η εταιρεία ενδεχομένως να 

ακολούθησε αυτή την πολιτική, ούτως ώστε να παρακρατήσει αποθεματικά 

κεφάλαια με σκοπό την επένδυση τους σε παραγωγικές δραστηριότητες, οι 

οποίες της έχουν αποφέρει σήμερα καρπούς με την ανάδειξή της σε έναν 

ισχυρό επιχειρηματικό όμιλο.  
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Δείκτης μερισματικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

4,81% 8,08% 4,50% 3,60% 2,02% 1,58% 1,85% 4,91% 2,10% 1,49% 3,49%
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Η τάση της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη αυτού βαίνει μειούμενη κατά 

το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε κάτι που σηματοδοτεί ότι η απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων της Vivartia με βάση τα καταβαλλόμενα από αυτή 

μερίσματα ακολουθεί πτωτική πορεία.  
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Δείκτης κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

1,29 3,05 4,09 4,31 5,20 3,71 4,65 6,22 7,33 2,71 4,26 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη για τον όμιλο Vivartia 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ικανότητα του ως προς την απόδοση 

στους μετόχους του τρέχοντος μερίσματος και στο μέλλον είναι μεγάλη. Η 

ανοδική πορεία του του δείκτη κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων κατά 

την τελευταία δεκαετία παρέχει ασφάλεια στους μετόχους ότι θα συνεχίσουν 

να λαμβάνουν τουλάχιστον το τρέχον μέρισμα. 
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Δείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής 
 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

8,17 8,26 7,87 6,19 6,09 9,67 10,00 6,28 10,68 9,09 8,23 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Αν και κατά την τελευταία δεκαετία η πορεία του δείκτη εσωτερικής αξίας 

της μετοχής της Vivartia παρουσιάζει διακυμάνσεις τελικά κατά μέσο όρο 

βαίνει ανοδική, αφού τελικώς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου 

αυξήθηκαν με ρυθμό μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο του αριθμού των 

μετοχών σε κυκλοφορία. 
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Δείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

2,05 3,65 2,89 0,96 2,24 1,98 2,16 2,84 2,33 1,12 2,22 
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ VIVARTIA ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Η καθαρά ταμειακή ροή παρέχει ένδειξη για το κατά πόσο οι τρέχουσες 

ανάγκες της εταιρείας καλύπτονται από τα ρευστά που προέρχονται από τη 

δραστηριότητά της. 

 

Ο δείκτης ταμειακής ροής ανά μέτοχη του ομίλου Vivartia υπολογίζεται από 

τη διαίρεση των καθαρών κερδών της εκάστοτε χρήσεως συν τις αποσβέσεις 

με τον αριθμό των μετοχών της σε κυκλοφορία. 

 

Υπολογίζοντας λοιπόν τον εν λόγω δείκτη, διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει 

μια ελαφρώς πτωτική πορεία κατά την τελευταία δεκαετία, με έντονες από 

έτος σε έτος διακυμάνσεις. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό αποτελεί 

αρνητικό στοιχείο για την εταιρεία αφού η ταμειακή εισροή ανα μετοχικό 

τίτλο μειώνεται από χρήση σε χρήση. 
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Δείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 

14,45% 23,49% 20,84% 14,61% 13,90% 11,77% 12,72% 16,75% 17,55% 7,58% 15,37%
 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
VIVARTIA
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Ο εν λόγω δείκτης παρέχει μια εκτίμηση του ποσοστού αυτοχρηματοδότησης 

του ομίλου από τα ίδια του κεφάλαια. Όπως παρατηρούμε η τάση του δείκτη 

αυτού βαίνει πτωτική κάτι που σηματοδοτεί ότι ο ρυθμός αύξησης του 

κύκλου εργασιών είναι μεγαλύτερος κατά μέσο όρο από τον αντίστοιχο της 

ταμειακής ροής που εισρέει στην εταιρεία ως αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς της. 
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Δείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων 
 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ VIVARTIA

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Ο δείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων, αποτελεί μια εκτίμηση του 

χρονικού διαστήματος που απαιτείται ώστε να εξοφληθούν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μόνο με καθαρές εισροές από τη 

δραστηριότητά της. Δηλαδή, ο εν λόγω δείκτης δεικνύει το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται ώστε οι επενδύσεις του ομίλου σε πάγια να 

αποδεσμευτούν σε κέρδη και αποσβέσεις.  

 

Όπως διαπιστώνουμε από τον υπολογισμό του δείκτη αυτού για τον όμιλο 

Vivartia παρουσιάζει ανοδική τάση γεγονός αρνητικό, διότι όπως γίνεται 

αντιληπτό αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα εξόφλησης των 

επενδύσεων σε πάγια στοιχεία αυξάνεται. Παρόλα, αυτά η κατά μέσο όρο 

τιμή του δείκτη αυτού παραμένει σε ένα εύλογο ικανοποιητικό επίπεδο της 

τάξεως των πέντε ετών. 
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Υπολογισμός πολλαπλασιαστών  – VIVARTIA 
 
Για τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών του ομίλου VIVARTIA, θα 

χρησιμοποιήσουμε τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα του ομίλου για τη χρήση του 2007, αφού ακόμη δεν έχουν 

δημοσιευτεί τα αποτελέσματα 12 μηνου 2008. 

 

Πολλαπλασιαστής Τιμή Τιμή μετοχής 13/03/2009: 21,00€ 
Τιμή διαπραγμάτευσης/ Εσωτερική αξία –  
P/BV 2,31 φορές BV=9,09 € (2007) 

Τιμή διαπραγμάτευσης προς  
πωλήσεις ανά μετοχή - P/S 1,42 φορές 

S=1.118,6 million €, 
Number of stocks=75,6*106 (2007) 

Τιμή διαπραγμάτευσης/ Κέρδη –  
P/E (μ.φ) 

5,7 φορές Ε=0,37 € 

Απόδοση μετοχής  
σε ταμειακή ροή 

5,34% 
C.F. per share= 

1,12 € 

Τιμή διαπραγμάτευσης/  
C.F. per share 

18,75 φορές  

 
 
Μέσα από τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών για την VIVARTIA 

διαπιστώνουμε ότι η τιμή της μετοχής στο Χ.Α. διαπραγματεύεται ως 

υπερτιμημένη αφού ο δείκτης P/BV ισούται με 2,31 φορές και συνεπώς είναι 

αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας. 

 

Συνεπώς, ένας επενδυτής που θα επιλέξει να αγοράσει τη μετοχή της 

VIVARTIA σήμερα, αγοράζει ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

σε λίγο καιρό ενδεχομένως να πωλείται φθηνότερα από όσο πωλείται 

σήμερα, με συνέπεια ο επενδυτής να υποστεί ζημία. Ακόμη, σύμφωνα με 

δημοσιεύσεις διεθνών οίκων το P/BV με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 

2007 υπολογίζεται στο 2,9 και στο 2,6 για το 2008. Λαμβάνοντας, λοιπόν 

υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή του δείκτη για τη VIVARTIA διαμορφώνεται σε 

μικρότερα μεν, άλλα  σχετικά σε επίπεδα πλησίον αυτών, θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι αποτελεί μια μέτρια ως προς τη σχέση κινδύνου/ 

απόδοσης μετοχή και δεν αποτελεί μια ιδιαιτέρως ελκυστική – ασφαλή 

περίπτωση επένδυσης. 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από τον δείκτη P/S ο οποίος διαμορφώνεται σε 1,42 

φορές, μας παρέχεται η πληροφορία ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της 

εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις της είναι μεγαλύτερη της μονάδας  
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στοιχείο όχι ιδιαιτέρως θετικό, αφού όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του εν 

λόγω δείκτη τόσο μικρότερη είναι η αξία που αντανακλά η αγορά πάνω στις 

πωλήσεις. 

 

Εν συνεχεία, υπολογίζοντας τον πολλαπλασιαστή κερδών P/E θα 

μπορούσαμε αρχικώς να ισχυριστούμε ότι η μετοχή της VIVARTIA αποτελεί 

μια γενικώς ελκυστική περίπτωση αγοράς, αφού με τα ισχύοντα δεδομένα 

ένας επενδυτής χρειάζεται πέντεμισι και πλέον έτη για να αποσβέσει το 

κεφάλαιο που θα τοποθετήσει σε μετοχές της VIVARTIA, βάσει του κέρδους 

ανά μετοχή. 

 

Εν τούτοις, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων το P/E του Χ.Α. με βάση 

τα κέρδη των εισηγμένων για το σύνολο του 2007 διαμορφώνεται στο 16,8, 

ενώ για το 2008 εκτιμάται ότι κινήθηκε στο 14. Κατόπιν τούτου, ο 

επενδυτής που θα επιλέξει να τοποθετήσει κεφάλαια αγοράζοντας μετοχές 

VIVARTIA θα πρέπει να θεωρεί τουλάχιστον από απόψεως εναλλακτικού 

κόστους ότι έχει επιλέξει έναν μετοχικό τίτλο που θα του αποδόσει σε 

μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

Άλλωστε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μεγαλύτερες και οι πιο γνωστές 

εταιρίες, οι μετοχές των λεγόμενων blue chips, σπάνια έχουν δείκτες Ρ/Ε 

που είναι εξαιρετικά υψηλοί, γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισμένες και οι 

πιθανότητες δημιουργίας ενός προϊόντος που θα διπλασιάσει τα κέρδη τους 

είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη μικρότερων επιχειρήσεων, όπως 

για παράδειγμα εκείνων της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες ενδεχομένως να 

παρουσιάσουν ένα καινοτομικό προϊόν που θα ανεβάσει ξαφνικά τα κέρδη 

τους σε μια χρήση 100% ή 200%. Μάλλον, όσον αφορά το δευτερογενή 

τομέα παραγωγής, για να συμβεί κάτι ανάλογο θα χρειαστεί να μεταβληθούν 

τα θεμελιώδη μεγέθη του. 
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Το νεκρό σημείο είναι εκείνο το ύψος του κύκλου εργασιών μιας 

επιχείρησης, με το οποίο αυτή είναι σε θέση να καλύψει τα συνολικά της 

έξοδα, δηλαδή τα σταθερά και μεταβλητά της κόστη, ενώ ταυτόχρονα δεν 

πραγματοποιεί ούτε κέρδη ούτε ζημία. Εναλλακτικά, μπορούμε να το 

ορίσουμε και ως εκείνο το ύψος των πωλήσεων το οποίο θα πρέπει μια 

επιχείρηση να επιτύχει, έτσι ώστε να καλύψει τα σταθερά και τα μεταβλητά 

της έξοδα και από το σημείο αυτό και πάνω να αρχίσει να πραγματοποιεί 

κέρδη.  

Όπως είναι γνωστό, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) είναι το τμήμα εκείνο των 

ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο προέρχεται από την πραγματοποίηση του 

σκοπού μιας οικονομικής μονάδας. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι είναι τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των αγαθών, τα οποία 

μπορεί να παράγει ή να εμπορεύεται, ή από την παροχή των υπηρεσιών. 

Προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια τέτοια ανάλυση, θα πρέπει πρώτα να 

διαχωρήσουμε τα σταθερά από τα μεταβλητά κόστη της εταιρείας την οποία 

εξετάζουμε. 

Ως σταθερά κόστη θα μπορούσαμε να ορίσουμε εκείνα τα έξοδα τα 

οποία δεν επηρεάζονται από την παραγωγική διαδικασία της 

επιχείρησης και μέσα στη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως 

παραμένουν σταθερά. Τέτοια έξοδα είναι τα ενοίκια κτιριακών 

εγκαταστάσεων, φορολογία (25% από το έτος 2007), οι μισθοί του μόνιμου 

υπαλληλικού προσωπικού και των διοικητικών στελεχών, τα ασφάλιστρα, οι 

αποσβέσεις, τα χρηματοοικονομικά έξοδα (π.χ χρεωστικοί τόκοι) και άλλα. 

Ως μεταβλητά κόστη θα μπορούσαμε να ορίσουμε εκείνα τα έξοδα τα 

οποία παρουσιάζουν διακύμανση ανάλογα με το βαθμό 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Τέτοια έξοδα είναι το κόστος των 

πρώτων υλών, τα ημερομήσθια, το κόστος των καυσίμων (π.χ πετράλαιο 

κίνησης για τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης) και άλλα. 
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Τέλος, να επισημάνουμε ότι το νεκρό σημείο αποτελεί ένα σημαντικό 

ορόσημο για την ορθολογική διοίκηση μιας υφιστάμενης επιχείρησης και 

κανείς διαχειριστής δεν θα πρέπει να παραλείπει τον προσδιορισμό του. Η 

συγκεκριμένη ανάλυση είναι τόσο βασική και σημαντική που η παρουσία της 

κρίνεται απαραίτητη σε ειδικές μελέτες όπως είναι τα επιχειρηματικά σχέδια 

ίδρυσης/ επέκτασης επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης 

εφοδιάζει τόσο τους επιχειρηματίες, όσο και τους μετόχους με 

σημαντικότατη πληροφόρηση για τη βιωσημότητα της επιχείρησης/ 

επένδυσης. 

Ο υπολογισμός του νεκρού σημείου μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους 

όπως της μαθηματικής ισότητας, της γραφική παραστάσεως αλλά και του 

μικτού περιθωρίου κέρδους. Στην παρούσα μελέτη, για τον υπολογισμό του 

νεκρού σημείου του ομίλου Vivartia, θα χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό 

του με τη μέθοδο της μαθηματικής ισότητας. Αυτή η μαθηματική ισότητα 

διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

Σύνολο σταθερών δαπανών
Νεκρό σημείο (Break even  point) = 

Σύνολο μεταβλητών δαπανών 
1-

Πωλήσεις

 

Για τον υπολογισμό του νεκρού σημείου του ομίλου εταιρειών Vivartia, θα 

χρησιμοποιήσουμε τη μαθηματική σχέση που προαναφέραμε. Έτσι, 

αντλώντας τα απαραίτητα χρηματοοικονομικά στοιχεία (για το έτος 2007) 

και διαχωρίζοντας τα σε σταθερές και μεταβλητές δαπάνες παίρνουμε τον 

ακόλουθο πίνακα δίακρισης κόστους: 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

187

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ  

ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ BREAK EVEN POINT 

(τα ποσά είναι εκρφρασμένα σε χιλιάδες €) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 86.062 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 116.162 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 6.526 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 56.998 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 32.626 ΕΝΟΙΚΙΑ  15.026 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  2.865 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.516 

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.422
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.017 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 17.703 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ  5.094 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  5.781
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(25%) 23.995 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 15.872

ΤΟΚΟΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 2.044 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 386

ΤΟΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11.197 

ΛΟΙΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

26.151
ΤΟΚΟΙ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 3.307 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 13.384
ΤΟΚΟΙ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 21.963 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.511 ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 

ΣΥΝΟΛΟ 214.289 ΣΥΝΟΛΟ 258.319

Κατόπιν του διαχωρισμού των δαπανών του ομίλου σε σταθερές και 

μεταβλητές μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην εξαγωγή του νεκρού 

σημείου κύκλου εργασιών του ομίλου, εφαρμόζοντας το μαθηματικό τύπο 

που παραθέτουμε ανωτέρω. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης για τη χρήση 2007 το ύψος του κύκλου 

εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.118.686€ λαμβάνουμε το ακόλουθο 

αποτέλεσμα: 

      258.319
Νεκρό σημείο Vivartia (2007)=   =  319.525,4 €

214.289
1-  

1.118.686
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Απο το αποτέλεσμα αυτό συμπεραίνουμε ότι, ο όμιλος Vivartia κατά τη 

διαχεριστική χρήση 01/01/2007 – 31/12/2007 πραγματοποίησε ύψος 

κύκλου εργασιών κατά 3,5 φορές υψηλότερο από εκείνο που απαιτείται 

προκειμένου να καλύψει τα συνολικά του κόστη. Διαφορετικά, υπό τη 

μορφή ποσοστιαίας έκφρασης, το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών του 

ομίλου Vivartia ανέρχεται στο μόλις 28,56% του πραγματοποιημένου 

κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του έτους 2007. 

Πιο απλά αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος Vivartia πραγματοποιώντας ύψος 

πωλήσεων της τάξεως των 319.525,40 € καλύπτει τα συνολικά του κόστη 

χωρίς να πραγματοποιεί ούτε κέρδη αλλά ούτε και ζημία. Για ύψος 

πωλήσεων μεγαλύτερο των 319.525,40 € ο όμιλος, βάσει του ορισμού του 

νεκρού σημείου θα πρέπει να πραγματοποιεί κέρδη γεγονός που συμβαίνει 

και στην πραγματικότητα.  

Συνεπώς, με το παρόν αποτέλεσμα του νεκρού σημείου διαφαίνεται ότι οι 

προοπτικές βιωσιμότητας και περεταίρω αναπτυξιακής πορείας του ομίλου 

στο μέλλον, είναι ιδιαιτέρως ευοίωνες. 
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Εταιρική παρουσίαση CCHBC 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Tρία Έψιλον) 

είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες εμφιάλωσης μη αλκοολούχων 

αναψυκτικών στην Ευρώπη, με δραστηριότητες που εκτείνονται σε 28 χώρες 

και με συνολικό πληθυσμό άνω των 540 εκατομμυρίων. Η εταιρεία, στη 

σημερινή της μορφή, δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2000 μετά τη 

συγχώνευση της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Α.Ε., με έδρα την 

Αθήνα, και της Coca-Cola Beverages plc (CCB). 

Η σειρά των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνει 

ανθρακούχα (CSD) και μη-ανθρακούχα (non-CSD) αναψυκτικά, χυμούς, 

νερά, αναψυκτικά για αθλητές (sport drinks), αναψυκτικά υψηλής ενέργειας 

(energy drinks) και ροφήματα έτοιμα προς πόση, όπως τσάι και καφές. 

Με γεωγραφική κάλυψη που εκτείνεται από την Ιρλανδία μέχρι το 

ανατολικότερο άκρο της Δημοκρατίας της Ρωσίας, και από την Εσθονία έως 

τη Νιγηρία, η Coca-Cola Τρία Έψιλον στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των 

αναγκών και των τοπικών προτιμήσεων των καταναλωτών στις αγορές όπου 

δραστηριοποιείται. 

Το βασικό συστατικό επιτυχίας της εταιρίας είναι η αφοσίωση, ο 

ενθουσιασμός και η απόλυτη προσήλωση όλων των στελεχών και των 

41.000 εργαζομένων της. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιδιώκει και δεσμεύεται 

να δημιουργεί μια εταιρική κουλτούρα, που ενισχύει την ποικιλία της 

προέλευσης των εργαζομένων και την επιβράβευση των προσπαθειών τους, 

ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν στο έπακρο τις ικανότητες τους. 
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Εταιρικό προφίλ 

Η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Tρία Έψιλον) 

είναι ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής προϊόντων της The Coca-Cola Company 

στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε 28 χώρες, εξυπηρετώντας 

περισσότερους από 540 εκατομμύρια καταναλωτές. Διαθέτει ισορροπημένο 

χαρτοφυλάκιο αγορών, τα οποία παρέχουν σταθερό εισόδημα και συνεχείς 

χρηματικές ροές, ενώ παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Επίσης, η εταιρεία διαχωρίζει τις χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιείται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα, το νομοθετικό πλαίσιο, τις προοπτικές 

ανάπτυξης που παρουσιάζουν, καθώς και την υποδομή που 

διαθέτουν αναφορικά με την εξυπηρέτηση πελατών και το δίκτυο 

διανομής. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον δραστηριοποιείται σε τρία επιχειρηματικά πεδία, 

που αποτελούνται από χώρες με παρεμφερή οικονομικά χαρακτηριστικά και 

προοπτικές ανάπτυξης: 

 Ανεπτυγμένες Αγορές: Αυστρία, Βόρια Ιρλανδία, Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας, Ελβετία, Ελλάδα, Ιταλία (Βόρεια και Κεντρική), Κύπρος. 

 Αναπτυσσόμενς Αγορές: Εσθονία,Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία. 

 Αναδυόμενες Αγορές: Αρμενία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Λευκορωσία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νιγηρία, Ουκρανία, Πρώην 

Γιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία. 
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Η στρατηγική παρουσία της Coca-Cola Τρία Έψιλον της εξασφαλίζει 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης από το σχέδιο ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 10 επιπλέον κεντροευρωπαϊκών κρατών στα ήδη υπάρχοντα 15 

κράτη-μέλη της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης 

εμπορίου παγκοσμίως. Οκτώ χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται ήδη η 

Coca-Cola Τρία Έψιλον – οι τρεις χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λετονία 

και Λιθουανία, όπως επίσης η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Σλοβενία 

εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004. Δύο ακόμα χώρες 

στις οποίες δραστηριοποιείται η Coca-Cola Τρία Έψιλον – η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία – πιθανόν να ακολουθήσουν έως το 2007. Η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη μείωση των περιορισμών στο εμπόριο, την 

εναρμόνιση της νομοθεσίας στη βιομηχανία τροφίμων, την περιβαλλοντική 

πολιτική και τη νομοθεσία της εμπορικής εκμετάλλευσης, καθώς και την 

προσδοκώμενη αύξηση εισοδήματος των κατοίκων των νέων κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει τα ήδη σημαντικά οφέλη στην 

εξοικονόμηση προμηθειών, τη μετάδοση τεχνογνωσίας, το σχεδιασμό των 

επενδύσεων και τις καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές από τη μέχρι τώρα 

λειτουργία της σε 28 χώρες. 
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Η εταιρεία έχει παρουσία στις μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές του κόσμου και 

προβολή σε μια ευρεία επενδυτική βάση διεθνώς. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον 

είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ:EEEK), ενώ 

διαπραγματεύεται επίσης στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου (LSE:CCB) και 

της Αυστραλίας (ASX:CHB). Οι Αμερικανικοί Aποθετήριοι Tίτλοι της Coca-

Cola Τρία Έψιλον διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE:CCH). Το προτεινόμενο μέρισμα για το 2006 είναι € 0,32 ανά μετοχή. 
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Αποστολή και αξίες 
 

 
Οργάνωση Πωλήσεων Παγκοσμίου Επιπέδου 

 
 

Από τη συγχώνευση της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως με την 

Coca-Cola Beverages τον Αύγουστο του 2000, έχουν τεθεί γερά θεμέλια, 

που διασφαλίζουν την επιτυχία του Ομίλου. Η άριστη σχέση της Coca-Cola 

Τρία Έψιλον με την The Coca-Cola Company και η στενή συνεργασία 

των δύο εταιρειών τόσο για την υλοποίηση επενδύσεων σε αγορές με 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, όσο και για τη δημιουργία προβολών στα 

σημεία πώλησης και παρουσιάσεων εντός των καταστημάτων με 

αποτελεσματικά μηνύματα που «αγγίζουν» και συγκινούν τους 

καταναλωτές, παρέχουν τη δυνατότητα και στις δύο εταιρείες να 

επικεντρωθούν σε δραστηριότητές στις οποίες διαπρέπουν.  

 

Το ανθρώπινο δυναμικό  
 
 

Η φιλοδοξία της CCHBC για επίτευξη υψηλών πωλήσεων παγκοσμίου 

επιπέδου επιβάλλει να εμπνέει τους ανθρώπους της, που βρίσκονται στην 

καρδιά της επιχείρησης, ώστε να έχουν εξαιρετικές επιδόσεις. Από την 

Ελλάδα στην Ιρλανδία και από τη Ρωσία στη Νιγηρία, η Coca-Cola Τρία 

Έψιλον είναι ένας σημαντικά διαφοροποιημένος οργανισμός όσον αφορά 

στις αγορές που εξυπηρετεί και τους ανθρώπους που απασχολεί.  

Ως εταιρία που δρα και λειτουργεί με πυρήνα τον άνθρωπο, η Coca-Cola 

Τρία Έψιλον δίνει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

ανθρώπων της και στην παρακίνησή τους για επαγγελματική εξέλιξη. Οι 

στρατηγικές που εφαρμόζει για να προσελκύσει, εξελίξει επαγγελματικά και 

να διατηρήσει τη συνεργασία με τους καλύτερους επαγγελματίες, έχουν 

συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας εταιρίας που είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στις μελλοντικές προκλήσεις (της αγοράς). Αυτή η δραστηριότητα και 

προσπάθεια αναδεικνύουν μία από τις θεμελιώδεις της αξίες: τη φροντίδα 

για τους ανθρώπους της.  
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Αποδοτικές επενδύσεις κεφαλαίων 

Η εστίαση των επενδύσεών της CCHBC σε τομείς υψηλής κερδοφορίας της 

βιομηχανίας ποτών, όπως ο εξοπλισμός κρύων ποτών, επιτρέπει στην Coca-

Cola Τρία Έψιλον να ελαχιστοποιεί τις ταμειακές εκροές για πάγια στοιχεία, 

βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση των υπαρχόντων παγίων. Σημαντική 

υποδομή έχει δημιουργηθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις σε περισσότερα 

από 78 σημεία στις χώρες όπου η Coca-Cola Τρία Έψιλον 

δραστηριοποιείται. 

Τέσσερα βασικά στρατηγικά στοιχεία 

Με το συνδυασμό των βασικών στοιχείων – Διαθεσιμότητα, Προσιτές Τιμές, 

Αποδοχή και Ενεργοποίηση – για τη δημιουργία μίας οργάνωσης πωλήσεων 

παγκοσμίου επιπέδου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διασφαλίζει την 

κατάλληλη θέση για να διατηρήσει σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση στις 

αγορές όπου λειτουργεί. 

 Διαθεσιμότητα: Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσεγγίζει τους 

καταναλωτές όχι μόνο καθιστώντας την πλήρη ποικιλία των 

προϊόντων της εύκολα διαθέσιμη με το άπλωμα του χεριού, αλλά 

παρέχοντας τη σωστή συσκευασία, στη σωστή τοποθεσία, το σωστό 

χρόνο. 

 Προσιτές Τιμές: Παρέχοντας μεγάλη ποικιλία ελκυστικών ποιοτικών 
προϊόντων, σε συσκευασία κατάλληλη για τις ανάγκες κάθε αγοράς 

και περίστασης στην κατάλληλη τιμή, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 

επιδιώκει να παρέχει οικονομικά προσιτές επιλογές στους 

καταναλωτές. 

 Αποδοχή: Ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος η ουσιαστική εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών, η αποτελεσματικότητα και η μελετημένη 

προσέγγιση της αγοράς σε συνδυασμό με τη σε βάθος γνώση και 

κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών, διασφαλίζουν την 

αποδοχή των προϊόντων της Coca-Cola Τρία Έψιλον από τους 

καταναλωτές σε κάθε αγορά. 
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 Ενεργοποίηση: Η προτίμηση των καταναλωτών για τα προϊόντα της 

Coca-Cola Τρία Έψιλον πηγάζει από την προσφορά των προϊόντων 

αυτών στην κατάλληλη τιμή ανάλογα με το προϊόν, στην κατάλληλη 

τοποθεσία. Τοποθετώντας τα προϊόντα σε ενδιαφέρουσες και 

ελκυστικές προβολές, διατηρώντας τα σε ειδικά διαμορφωμένα 

ψυγεία, αυτόματους πωλητές, ράφια, πρατήρια και συσχετίζοντάς τα 

με τη ζωή των αγοραστών, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενισχύει τη 

ζήτηση των καταναλωτών. 

Μεγαλύτερη Ποικιλία προϊόντων 
 

Προκειμένου η CCHBC να ικανοποιεί τις ανάγκες των περιοχών όπου 

λειτουργεί, συνεχίζει να λανσάρει νέες γεύσεις, συσκευασίες και 

προωθητικές δραστηριότητες που ενισχύουν και συμπληρώνουν τα κύρια 

εμπορικά της σήματα την Coca-Cola, την Coca-Cola light, τη Fanta και τη 

Sprite. Αυτό συνεπάγεται αφενός την προσθήκη νέων προϊόντων και 

αφετέρου την ανανέωση και παρουσίαση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου 

προϊόντων με τους πελάτες και καταναλωτές της. 

Το προϊόν της Coca-Cola αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των πωλήσεων 

της εταιρίας και παραμένει η κεντρική πηγή κέρδους για την Coca-Cola Τρία 

Έψιλον. Παράλληλα, καθεμία από τις επιχειρήσεις του ομίλου έχει το 

περιθώριο να διαχειρίζεται τις δικές της δραστηριότητες και να πωλεί τα 

σωστά για την περιοχή της προϊόντα. Στην Ουκρανία και τη Ρωσία, τα εκεί 

παραγόμενα τοπικά προϊόντα Fruktime και Sparletta, που με τη (χαμηλή) 

τιμή τους συμπληρώνουν τα βασικά εμπορικά της σήματα και είναι 

προσαρμοσμένα στις τοπικές γευστικές προτιμήσεις γνωρίζουν σημαντική 

επιτυχία. Οι χυμοί της Amita έχουν «αναζωογονήσει» την ελληνική αγορά 

χυμών με πιο συναρπαστικές συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένης της Amita 

Fun για μικρότερους στην ηλικία καταναλωτές. 

Εστιάζοντας στον προσδιορισμό και την ανάπτυξη ευκαιριών για καινοτομικά 

προϊόντα, αλλά και στην ενδυνάμωση της θέσης της στην κατηγορία των 

χυμών, των energy και sports ποτών, καθώς και στην ταχέως 

αναπτυσσόμενη αγορά του εμφιαλωμένου νερού, η Coca-Cola Τρία Έψιλον 
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ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως ο κορυφαίος Όμιλος μη αλκοολούχων 

ποτών στην Ευρώπη. 
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Εταιρική κουλτούρα 
 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μία εταιρία που χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

ποικιλία όσον αφορά στις αγορές που δραστηριοποιείται και στην προέλευση 

των ανθρώπων που απασχολεί. Οι εργαζόμενοι της Coca-Cola Τρία Έψιλον 

προέρχονται από διαφορετικές φυλές, εθνικότητες και κουλτούρες. Για την 

Coca-Cola Τρία Έψιλον η ποικιλία των ανθρώπων της δεν αποτελεί 

αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την επίτευξη ενός απώτερου στόχου. Σε αντίθεση 

με μερικές εταιρίες όπου η ποικιλία της προέλευσης των εργαζομένων 

αποτελεί στόχο προς εκπλήρωση, στην Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι 

κεντρικό στοιχείο στην εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.  

 

Διοικητικό Μοντέλο 

Στην Coca-Cola Τρία Έψιλον, σημαντικό χαρακτηριστικό της διοίκησης 

θεωρείται η ικανότητα ενθάρρυνσης της ανθρώπινης προσπάθειας προς την 

επίτευξη εξαιρετικών στόχων. Οι διοικητικές ικανότητες αποτελούν 

σημαντικό εταιρικό στοιχείο. Ο Όμιλος προωθεί την αρχή της προσπάθειας 

για υψηλή επίδοση σε όλες τις αγορές, όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου 

να ικανοποιήσει, αλλά και να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών και των 

καταναλωτών και να προσφέρει υπεραξία στους μετόχους της εταιρίας.  

Τα προϊόντα της εταιρείας 

Ανταποκρινόμενη στη ζήτηση των καταναλωτών για μεγαλύτερη ποικιλία, η 

Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει να διευρύνει την ήδη μεγάλη γκάμα των 

προϊόντων που προσφέρει ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν το κατάλληλο 

– γι’ αυτούς – προϊόν. Γι’ αυτό και η ποικιλία προϊόντων της Coca-Cola Τρία 

Έψιλον περιλαμβάνει μη-αλκοολούχα ποτά σε συσκευασίες που 

ανταποκρίνονται σε διαφορετικές περιστάσεις και ανάγκες των 

καταναλωτών. Τα προϊόντα της Coca-Cola Τρία Έψιλον περιλαμβάνουν 

αναψυκτικά ανθρακούχα (CSD’s) και μη ανθρακούχα (non-CSD’s), όπως 

είναι χυμοί, νερό, ισοτονικά ποτά (energy drinks) και ποτά για αθλητές 

(sports drinks), αλλά και έτοιμα προς πόση προϊόντα όπως είναι το τσάι και 

ο καφές. Προσφέρει περισσότερα από 480 προϊόντα σε διαφορετικές γεύσεις 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

198

και συσκευασίες που πληρούν τις απαιτήσεις των διαφορετικών lifestyles, 

τοπικών προτιμήσεων και αναγκών των καταναλωτών στις 28 χώρες όπου 

δραστηριοποιείται η Coca-Cola Τρία Έψιλον.  

Σε ορισμένες από τις χώρες όπου δραστηριοποιείται, προσφέρει προϊόντα με 

δικά της τοπικά σήματα. H Coca-Cola Τρία Έψιλον συνεχίζει να ενισχύει την 

κατηγορία των μη-ανθρακούχων προϊόντων με εξαγορές εταιρείων 

παραγωγής τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Στην Ελλάδα το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει 

τις εξής γεύσεις: 

Coca – Cola, Coca – Cola Light, Coca – Cola Zero, Fanta, Fanta Light, 

Sprite, Sprite Zero, Powerade, Burn και τις εγχώριες μάρκες Amita, Amita 

Motion, Amita Fun, Amita Classic, My Amita Rich, My Amita Joy, My Amita 

Sun, My Amita Free, Frulite, Frulite on the Go, AVRA, AVRA BLOOM, Λύττος 

και Waterblue.  

Η CCHBC παράγει, πουλάει και διανέμει Nestea, Dorna και Nescafe Black με 

άδεια από τη Beverage Partners Worldworld και Tuborg με άδεια από τη 

Carlsberg International. 

και συσκευασίες: 

επιστρεφόμενο μπουκάλι 250ml και 1000ml (AVRA), κουτάκι αλουμινίου 

των 330ml, pet 500 ml, και πλαστικό μπουκάλι 1500 ml και 2000 ml. 
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Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης 

Στόχος της CCHBC είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της 

επιχείρησής και παράλληλα η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

κοινοτήτων. 

Η συμβολή των εταιριών στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη. Χωρίς την 

ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η διατήρηση της κοινωνικής ή της 

περιβαλλοντικής προόδου δεν μπορεί παρά να είναι σχεδόν ανέφικτη. Με 

απώτερο στόχο την ικανοποίηση των προσδοκιών του κοινού, οι εταιρίες 

πρέπει να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη του συνόλου των εταίρων – των 

επενδυτών, των εργαζομένων, των καταναλωτών και των κοινοτήτων. Η 

Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι κάτι παραπάνω από ένας απλός παραγωγός 

αναψυκτικών και χυμών. Έχοντας παρουσία σε 28 χώρες, η εταιρία 

συμβάλλει στις τοπικές οικονομίες μέσω της δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης, τις τοπικές επενδύσεις και τη δημιουργία τοπικών 

επιχειρήσεων που προμηθεύουν τις μονάδες της εταιρίας. Επίσης, η Coca-

Cola Τρία Έψιλον είναι μέλος περίπου 200 οργανισμών σε τοπικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 
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Mini SWOT analysis CCHBC 
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναπτύχθηκαν για τον όμιλο CCHBC στις 

προηγούμενες ενότητες μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια συνοπτική – 

mini ανάλυση SWOT και να εντοπίσουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 

του ομίλου όπως επίσης τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται 

γι΄αυτόν σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την ανάλυση SWOT του ομίλου: 

 

 

 

 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
-Οξύς ανταγωνισμός  

- Διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά – 
ζήτηση για νέα προϊόντα 

-Παγκόσμια οικονομική ύφεση 
-Προώθηση από μεγάλες αλυσίδες 

των private labels 
-Διεθνείς τιμές αγοράς ά-υλών (π.χ 

ζάχαρη, νερό) 
-Τελωνιακοί δασμοί για την κίνηση  
ά-υλών – ποικίλουν μεταξύ των 

χωρών 
  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

-Νέες αγορές στόχοι 
-Αυξανόμενες δαπάνες σε 

αναψυκτικά ποτά 
-Κατανάλωση out of home 

-Εκμετάλλευση οιασδήποτε τάσης 
κατανάλωσης (κοινωνική, αθλητική, 
πολιτιστική, υπαίθριες αγορές) 
-Συνέργιες, εξαγορές εταιρειών 

συναφούς αντικειμένου 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ   

- Δραστηριότητα στην Β.Α. Ευρώπη 
που αποτελεί μια από τις πλέον 

αναπτυσσόμενες αγορές 
αναψυκτικών ποτών 

-Ισχυρό brand name σε παγκόσμιο 
επίπεδο 

- Η CCHBC ανήκει στους 3 
μεγαλύτερους εμφιαλωτές 
παγκοσμίως της TCCC 
-Διαρκής ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση προϊόντων 
-Αφαλιστικές καλύψεις (προστασία 

απο καταστροφές, διακοπή 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

αστική ευθύνη) 
- Υψηλό know how μέσω της 

επιχειρηματικής εμπειρίας/μάθησης 
και γνώσης 

-Εμπερία στην εταιρική διακυβέρνηση 
και τη διαχείριση κινδύνου 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 
 
 

-Έχει κατηγορηθεί ότι σε ορισμένα 
προϊόντα της περιέχονται 

 ανθυγιεινές ουσίες 
-Μεγάλα πρόστιμα για παράβαση 
κανόνων περί ανταγωνισμού 
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Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης ομίλου CCHBC 
 

Το φράγμα των 2 δις. εκατ. κιβωτίων, «έσπασε» ο όγκος πωλήσεων της 

Coca Cola 3E, κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, διαμορφούμενος 

στα 2,019 δισ. κιβώτια. Το 2007 η εταιρεία τοποθέτησε στις αγορές που 

δραστηριοποιείται 200.000 επιπλέον ψυγεία, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό 

αριθμό σε τοποθετημένες πόρτες ψυγείων της στην αγορά στο 1,6 εκατ. 

ευρώ. 

 

Για την τρέχουσα χρήση πάντως, η εταιρεία προχώρησε σε αναθεώρηση 

προς τα κάτω των προβλέψεων της, ενώ αναμένει υποχώρηση των κερδών 

της στο πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. 

Ειδικότερα η διοίκησή της προέβη σε αναδιαμόρφωση των στόχων της για το 

σύνολο της χρήσης αναμένοντας αύξηση στον όγκο των πωλήσεων της 

περίπου 6% από 7% που ήταν η παλαιότερη πρόβλεψη, άνοδο στα 

λειτουργικά κέρδη (EBIT) περίπου 8%, από 11%-13% και κέρδη ανά μετοχή 

(EPS) περίπου 1,37-1,40 ευρώ, αύξηση δηλαδή της τάξεως του 5%-8%, 

έναντι 1,46-1,49 ευρώ από αύξηση 12%-15% που ανέμενε πριν την 

αναθεώρηση προς τα κάτω. 

 

Παρ’ όλα αυτά το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει 

εξαγορές αλλά και οργανική ανάπτυξη στην κατηγορία των χυμών στις 

χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, δεν αλλάζει. Σημειώνεται ότι η εταιρεία 

«βλέπει» ότι η ανάπτυξη της κατηγορίας χυμών θα συνεισφέρει στην 

αύξηση του τζίρου, καθώς τα έσοδα πωλήσεων χυμών ανά κιβώτιο είναι 

σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα ανθρακούχα ποτά, ενώ παράλληλα 

υπάρχει σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη των άμεσης κατανάλωσης 

συσκευασιών οι οποίες είναι υψηλότερης κερδοφορίας. 
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Χρηματοοικονομική ανάλυση CCHBC 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε την ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων του ομίλου Coca Cola H.B.C. με χρήση των σπουδαιότερων 

αριθμοδεικτών. Η ανάλυση αφορά τα σπουδαιότερα χρηματοοικονομικά 

μεγέθη του ομίλου και την πορεία που αυτά διαμόρφωσαν κατά την 

τελευταία δεκαετία (1998 - 2007). 

 

Επιλέξαμε να προβούμε στη χρηματοοικονομική ανάλυση του ομίλου με 

χρήση ιστορικών στοιχείων δεκαετίας, ούτως ώστε να αποκομίσουμε όσο το 

δυνατό καλύτερη εικόνα για τη μέχρι τώρα πορεία του ομίλου κάτι που θα 

προέλθει μέσα από τον υπολογισμό των κυριοτέρων αριθμοδεικτών και την 

αποτύπωση των χρονοσειρών σε γραφήματα. Επίσης, επιλέξαμε τα 

γραφήματα της αναλύσεως μας να φέρουν και γραμμή χρονικής τάσης 

(λογαριθμική ώστε να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδομένα 

μας), ώστε να έχουμε περισσότερη πληροφορία για τη μέχρι τώρα πορεία 

του εκάστοτε δείκτη, αλλά και για να μπορούμε να προβούμε σε μια πρώτη 

εκτίμηση για το εγγύς μέλλον.  

 

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν συναντάμε για τον εκάστοτε 

αριθμοδείκτη έναν πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η τιμή του δείκτη ανά 

έτος (διαχειριστική χρήση 01/01 – 31/12) καθώς και ο μέσος όρος των 

τιμών του δείκτη μέσα στο διάστημα 1998 – 2007. Μετά τον πίνακα τιμών 

του εκάστοτε δείκτη ακολουθεί το αντίστοιχο γράφημα της χρονοσειράς του 

με τη λογαριθμική του τάση.  

 

Επιπρόσθετα, μετά από κάθε γράφημα παρουσιάζεται σύντομη πλυν όμως 

περιεκτική ανάλυση για τον εκάστοτε δείκτη με βάση την πληροφορία που 

λαμβάνουμε από τον υπολογισμό των τιμών του και την εικόνα του 

γραφήματος, από την πληροφορία που προκύπτει σε επίπεδο 

μικροοικονομικό – όσον αφορά το συγκεκριμένο όμιλο επιχειρήσεων – μέσα 

από τις δημοσιευμένες οικονομικές του καταστάσεις, καθώς επίσης και βάσει 

της πληροφορίας που έχουμε από τη σχετική βιβλιογραφία.  
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Τέλος, έχουμε επιλέξει με βάση τη σπουδαιότητα τους αλλά και την 

ερμηνευτική τους πληροφορία έναν ορισμένο αριθμό δεικτών, οι οποίοι 

έχουν υπολογιστεί για τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στη χώρα 

μας, μεταξύ των οποίων είναι και οι δύο υπό εξέταση εταιρείες. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε συγκριτικούς πίνακες και συγκριτικά 

γραφήματα για την τελευταία πενταετία (χρονικό διάστημα 2003 – 2007) με 

παράθεση σχετικής ανάλυσης και σχολίων. 
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Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ (ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗ)

Κατόπιν εφαρμογής της σχέσεως που μας δίνει τον αριθμοδείκτη γενικής 

ρευστότητας με χρήση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου 

CCHBC, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα του εν λόγω δείκτη είναι σε 

γενικές γραμμές ικανοποιητικά αφού κατά μέσο όρο η τιμή του 

δείκτη, για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε, ανέρχεται στις 1,20 

φορές κάτι που σηματοδοτεί ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου 

είναι σε γενικές γραμμές «υγιές» και συνεπώς η επιχείρηση είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της με 

σχετική ευκολία. Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε τη διάρθρωση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού από τους ισολογισμούς της εταιρείας θα 

διαπιστώσουμε ότι από το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό το μικρότερο 

μερίδιο κατέχουν τα διαθέσιμα, ακολουθούν τα αποθέματα και τέλος το 

μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι απαιτήσεις προς τους πελάτες. Μιλώντας με 

όρους αναλογίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τη συνολική αξία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού ένα 15% αντιστοιχεί στα διαθέσιμα, ένα 

30% αντιστοιχεί στα αποθέματα και το υπόλοιπο 55% αντιστοιχεί στις 

απαιτήσεις από πελάτες.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,08 1,19 1,59 1,57 1,08 1,13 1,07 0,87 1,16 1,11 1,20 
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Συνεπώς, αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από την εικόνα του δείκτη 

αυτού, είναι ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας αποτελείται 

περισσότερο από περιουσιακά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζονται ως 

λιγότερο ευκόλως ρευστοποιήσιμα και όχι τόσο από ρευστά διαθέσιμα, τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα προς κάλυψη των 

βραχυπροθέσμων αναγκών της εταιρείας. Παρόλα ταύτα, δε μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η εταιρεία κινδυνεύει από πρόβλημα ρευστότητας διότι 

τουλάχιστον όσον αφορά τα αποθέματά της σε τελικά προϊόντα έτοιμα προς 

διάθεση, χαίρουν μεγάλης ζήτησης από το καταναλωτικό κοινό και δύσκολα 

παραμένουν αδιάθετα.  

 

Περνώντας σε επίπεδο διαεπιχερησιακής ανάλυσης παρατηρούμε ότι η 

εταιρεία έχει περιθώριο βελτίωσης και η διοίκηση θα πρέπει να κινηθεί προς 

την κατεύθυνση αυτή. Αυτό ισχύει διότι αν παρατηρήσουμε είτε τον πίνακα 

τιμών είτε το γράφημα η Coca Cola HBC, κατά την τελευταία πενταετία, 

σημείωσε επίπεδα ρευστότητας στα αντίστοιχα του μέσου όρου του κλάδου. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,18 1,24 2,91 1,66 1,45 1,69 

COCA COLA H.B.C. 1,13 1,07 0,87 1,16 1,11 1,07 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,76 0,82 0,55 0,47 0,40 0,60 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,10 1,04 1,02 0,94 0,98 1,02 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,37 1,34 1,36 1,48 1,51 1,41 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,11 1,10 1,34 1,14 1,09 1,16 
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Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο, για τους λόγους που περιγράψαμε προηγουμένως 

το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη δεν κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικό. 

Η τάση που παρουσιάζει μέσα στην τελευταία δεκαετία ο εν λόγω δείκτης θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σταθεροποιητική και μικρότερη της μονάδας, 

σηματοδωτόντας ότι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις τα οποία αποτελούν, 

όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα περισσότερο εύκολα ρευστοποιήσιμα 

κυκλοφοριακά στοιχεία παρουσιάζονται στην πλειοψηφία των διαχειριστικών 

ετών της δεκαετίας ως μικρότερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που 

καλείται να καλύψει η εταιρεία.  

 

Το γεγονός που μόλις περιγράψαμε ωθεί την υπό μελέτη εταιρεία σε σχετικά 

άμεση εξάρτηση από τις μελλοντικές της πωλήσεις προκειμένου να 

εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. Εν τούτοις, επειδή τα προϊόντα των 

εταιρειών του ομίλου CCHBC κατέχουν μεγάλα μερίδα αγοράς ανα κλάδο 

δραστηριότητας (και σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεγαλύτερα μερίδια), δε 

θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω περίπτωση 

επιχείρησης κινδυνεύει από ανεπάρκεια ως προς την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  

 

Ωστόσο, μιλώντας περισσότερο από θεωρητικής απόψεως θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι τα δεδομένα για την CCHBC μπορούν να ανατραπούν και 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,69 0,79 1,14 1,11 0,75 0,78 0,74 0,63 0,86 0,79 0,83 
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να γίνουν περισσότερο δύσκολα αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 

χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, αν όχι εις ολόκληρον, αλλά στη 

συντρηπτική του πλειοψηφία αποτελείται από αγαθά που σε καμία 

περίπτωση δε θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πρώτης ανάγκης. 

Συνεπώς, η ζήτηση τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έντονα 

ελαστική και συνεπώς τυχόν μικρές αυξήσεις στις τιμές πώλησεις 

των προϊόντων αυτών στην αγορά (είτε για λόγους ανόδου της τιμής σε 

πρώτες ύλες, είτε λόγω ανόδου του κόστους ενέργειες και μεταφορών κλπ), 

ή τυχόν μεταβολλές στις προτιμήσεις των καταναλωτών (εγκατάληψη 

ανθρακούχων ποτών και στροφή στα πιο υγιή μη ανθρακούχα) θα έχουν 

ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στη ζητούμενη ποσότητά τους. 

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης ο όμιλος CCHBC παρουσιάζει μια 

ικανοποιητική είκονα κατέχοντας την τρίτη θέση ανάμεσα στις πέντε μεγάλες 

εταιρείες του κλάδου, αλλά παρουσιάζει μικρή υστέρηση από το μέσο όρο 

του κλάδου και θα πρέπει να προβεί σε ανάλογες ενέργειες για να βελτιώσει 

τη θέση του.  

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,87 0,95 1,32 1,33 1,24 1,14 

COCA COLA H.B.C. 0,78 0,74 0,63 0,86 0,79 0,76 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,57 0,63 * * * 0,60 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,58 0,57 0,76 0,64 0,72 0,65 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,11 1,07 1,13 1,24 1,26 1,16 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 0,78 0,79 0,96 1,02 1,00 0,86 

* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 – 2004 
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Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μέσα από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων του δείκτη αυτού κατά την 

τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώνεται το γεγονός που έχουμε αναφέρει ήδη 

σχετικά με το ότι τα μετρητά διαθέσιμα – ρευστά χρηματικά διαθέσιμα των 

εταιρειών του ομίλου καταλαμβάνουν το μικρότερο μέρος ανάμεσα στα 

κυκλοφοριακά στοιχεία. 

 

Σαφέστατα, η εικόνα αυτή του δείκτη δεν υποδηλώνει την ικανότητα του 

ομίλου να καλύψει όλες τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του μόνο με τα 

ρευστά του διαθέσιμα, κάτι που συμβαίνει άλλωστε σε μεγάλο ποσοστό 

«υγιών» επιχειρήσεων. Το θετικό στοιχείο που μπορούμε να εντοπίσουμε 

είναι το ότι τα αποθέματα των εταιρειών του ομίλου, διατίθενται εύκολα, 

λόγω της μεγάλης αναγνωρισιμότητας και ζήτησης που κατέχουν. Επίσης, οι 

απαιτήσεις του εταιρειών του ομίλου από τους πελάτες τους, παρόλο που 

αυξάνονται από έτος σε έτος έχουν μέχρι ώρας φανεί ικανές ότι 

συνεισφέρουν θετικά στην κάλυψη των ληξηπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,19  0,23  0,07  0,07  0,11  0,04  0,04  0,13  0,24  0,14  0,11  
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Αριθμοδείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Ο εν λόγω δείκτης έρχεται να καλύψει τις όποιες αδυναμίες των 

προηγούμενων δεικτών και να ανατρέψει την όποια ουδέτερη άποψη μας για 

τη ρευστότητα του ομίλου.  

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο εν λόγω αριθμοδείκτης βασίζεται 

καθαρά στα αμέσως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης 

και στις λειτουργικές ημερήσιες δαπάνες αυτής (Κόστος πωληθέντων+ 

Έξοδα διοικήσεως + Έξοδα διαθέσεως + Έξοδα R&D – Αποσβέσεις 

χρήσεως). 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη συμπεραίνουμε 

ότι ο όμιλος CCHBC παρουσιάζει ένα ασφαλές και ικανοποιητικό αμυντικό 

χρονικό διάστημα το οποίο κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία 

παρουσιάζεται σταθερός γύρω από τις 90 ημέρες (τρεις μήνες). Αυτό 

συνεπάγεται ότι ο υπό εξέταση όμιλος είναι σε θέση να λειτουργεί για τρεις 

(3) ολόκληρους μήνες με τη χρησιμοποίηση των στην κατοχή του 

αμυντικών περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή του σε 

χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τη δραστηριότητά του.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
75 82 143 85 80 73 75 91 94 84 91 
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Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης η CCHBC καταλαμβάνει την τέταρτη 

θέση ανάμεσα στις ανταγωνιστικές της εταιρείες. Επίσης, η τιμή κατά μέσο 

όρο του δείκτη για την τελευταία πενταετία είναι μικρότερη του μέσου όρου 

του κλάδου και για το λόγο τούτο η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να 

ενεργήσει κατάλληλα ώστε να αυξηθεί το αμυντικό χρονικό διάστημα του 

ομίλου. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ AMYNTIKOY ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 138 150 146 182 115 146 

COCA COLA H.B.C. 73 75 91 94 84 83 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  105 122 * * * 114 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 36 36 49 46 56 45 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 147 135 144 142 150 143 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 100 104 107 116 101 106 

* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα η πορεία του εν λόγω 

δείκτη παρουσιάζει μια ελαφρώς πτωτική τάση μέσα στη δεκαετία που 

εξετάζουμε. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν αποτελεί αρνητικό παράγοντα μιας και 

ο δείκτης είσπραξης απαιτήσεων της CCHBC κρίνεται ως αρκετά 

ικανοποιητικός αφού κατά μέσο όρο η CCHBC εισπράττει 6,69 φορές 

(ή ανά 55 ημέρες περίπου) μέσα στη διαχειριστική χρήση τις 

απαιτήσεις από τους πελάτες της.  

 

Το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη αποτελεί ένα πολύ θετικό στοιχείο που 

έρχεται να αντισταθμίσει την όχι και τόσο ικανοποιητική είκονα των δεικτών 

γενικής και ειδικής ρευστότητας. Αυτό συμβαίνει διότι παρόλο που τα 

χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα 

καταλαμβάνοντας το μικρότερο μέρος του συνόλου των κυκλοφοριακών 

στοιχείων, όπως έχουμε δεί μέχρι τώρα, τόσο τα αποθέματα όσο και οι 

απαιτήσεις «κυκλοφορούν» με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς κάτι που 

έρχεται να καλύψει την ανάγκη ρευστότητας του ομίλου προς ικανοποίηση 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
8,15 7,81 5,65 6,35 6,63 6,38 6,13 6,40 6,58 6,70 6,69 
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Τέλος, το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη δεικνύει ότι ο χρόνος δεσμεύσεως 

των κεφαλαίων του ομίλου κινείται σε υγιή πλαίσια, με τη θέση του ομίλου 

από απόψεως χορηγούμενων πιστώσεων προς τους πελάτες του να είναι 

αρκετά ικανοποιητική και με τους πελάτες αυτού να δημιουργούν εικόνα 

απουσίας επισφαλειών. 

 

Μάλιστα, ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας έρχεται να επιβεβαιώσει την 

αρκετά καλή θέση της Coca Cola HBC από πλευράς ταχύτητας είσπραξης 

απαιτήσεων. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,34 4,32 4,96 3,80 4,85 4,45 

COCA COLA H.B.C. 6,38 6,13 6,40 6,58 6,70 6,44 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  4,25 3,91 * * * 4,08 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 12,70 12,47 10,12 9,82 9,07 10,84 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -0,09 -0,11 -0,07 0,04 0,00 -0,05 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 5,52 5,34 5,35 5,06 5,15 5,15 
* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος έχει για την ΦΑΓΕ Α.Ε  
   υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Η θετική εικόνα του εν λόγω δείκτη έρχεται να επιβεβαιώσει όλα όσα έχουν 

αναφερθεί ανωτέρω, τόσο εξαιτίας της ανοδικής της τάσης μέσα στην 

τελευταία δεκαετία όσο και εξαιτίας του ιδιαίτερα ικανοποιητικου 

αποτελέσματος από χρήση σε χρήση. Αυτό που πρέπει να τονιστεί στην 

παρούσα φάση, είναι ότι ο όμιλος CCHBC ανανεώνει κατά μέσο όρο 

7,37 φορές τα αποθέματα των εμπορευμάτων του (ή ανά 50 ημέρες 

περίπου) κάτι που σηματοδοτεί την υψηλή ζήτηση των προϊόντων 

του. Συνεπώς, η CCHBC ανανεώνει με γοργούς ρυθμούς τα 

αποθέματα των ετοίμων προϊόντων της κάτι που συνεπάγεται υψηλή 

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της.  

 

Επιπρόσθετα, λόγω της ανοδικής τάσης του δείκτη αυτού οδήγουμαστε και 

στο συμπέρασμα ότι ο όμιλος CCHBC τηρεί μια ορθή πολιτική 

αποθεματοποίησης των ετοίμων προϊόντων του σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών του. Έτσι, δεν παρατηρείται υπεραποθεματοποίηση των τελικών 

του προϊόντων μέχρι τη στιγμή διαθέσεώς τους στους πελάτες και συνεπώς 

η CCHBC δεν επιβαρύνεται με υπερβολικά κόστη αποθήκευσης, υψηλό 

κόστος ευκαιρίας από τη δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα ή τόκους 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
6,64 6,82 6,82 7,79 7,83 8,18 7,44 7,42 8,45 8,21 7,37 
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κεφαλαίων που συνδέονται με την παραγωγή και αποθήκευσης τους. Αυτό 

είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για την CCHBC διότι η ορθολογική 

αποθεματοποίηση των τελικών της προϊόντων αποτρέπει τον κίνδυνο μη 

πωλήσεως των αποθεμάτων της είτε λόγω αλλοιώσεων είτε λόγω αλλαγής 

των προτιμήσεων των καταναλωτών (π.χ λόγω εποχικότητας, λόγω κάποιας 

νέας τάσης στην αγορά κλπ).  

 

Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να κάνουμε την εξής παρατήρηση: 

Λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την 

πώληση των αποθεμάτων και τον αριθμό των ημερών που απατούνται για 

την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες μπορούμε να 

προσδιόρισουμε τη συνολική περίοδο που απαιτείται από τη στιγμή που 

αποθεματοποιούνται τα έτοιμα προς πώληση προϊόντα, μέχρι τη στιγμή που 

θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πώληση τους. Η συνολική αυτή 

περιόδος βρίσκεται αν προσθέσουμε τον αριθμό των ημερών που 

απαιτούνται για την πώληση των αποθεμάτων με τον αριθμό των ημερών 

που απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων που δημιουργούνται από 

αυτά.  

 

Συνεπώς, στην παρούσα μελέτη περίπτωσης έχουμε: 

 

55 ημέρες:  Για την είσπραξη των απαιτήσεων 

+ 

50 ημέρες:  Για την πώληση των εμπορευμάτων 

= 

105 ημέρες:  Περιόδος από την αποθεματοποίηση των ετοίμων μέχρι 

την πώληση τους. 

 

Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορθολογικό εάν 

λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος της παραγωγής του ομίλου σε συνάρτηση 

με τη ζήτηση, καθώς επίσης και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι τα προϊόντα 

του ομίλου είναι τυποποιημένα με ενδεικτικές προτεινόμενες ημερομηνίες 

λήξεως πολλών μηνών.  
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Σε γενικές γραμμές η τάση του δείκτη ταχύτητας εξόφλησης 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων παρουσιάζεται σταθεροποιητική μέσα στη 

δεκαετία που εξετάζουμε. Αυτό σηματοδοτεί ότι η πολιτική της CCHBC κατά 

την τελευταία δεκαετία ως προς τη χρηματοδότηση των αγορών της 

παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές η 

πιστοληπτική πολιτική της CCHBC από τους προμηθευτές της σε πρώτες 

ύλες, παραμένει σταθερή χωρίς να κρίνεται αναγκαία η απόδοση 

μεγαλύτερης πίστωσης από αυτούς.  

 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο στην τελευταία δεκαετία η 

CCHBC ανανεώνει τις ληφθείσες πιστώσεις της κατά 2,73 φορές ή αλλιώς 

το κόστος πωληθέντων καλύπτει κατά 2,73 φορές τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρείας.  

 

Αν τώρα συγκρίνουμε την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων με την ταχύτητα 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της CCHBC, θα διακρίνουμε ότι η πρώτη 

είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτερη από τη δεύτερη (6,69>2,73).Το γεγονός 

αυτό δεικνύει ότι οι υποχρεώσεις της CCHBC εξοφλούνται με βραδύτερο 

ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις από τους πελάτες της. Ως εκ 

τούτου, η CCHBC δε χρειάζεται να διατηρεί μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
2,59 2,70 2,95 3,54 2,97 2,67 2,73 2,20 2,25 2,53 2,73 
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στοιχεία, δεδομένου ότι γίνεται μια ορισμένη χρηματοδότηση αυτής από 

τους πιστωτές της. 

Κατά την τελευταία πενταετία παρατηρούμε ότι σε διαεπιχειρησιακό επίπεδο 

η CCHBC καταλαμβάνει τη δεύτερη καλύτερη θέση από πλευράς επίδοσης 

στην ταχύτητα εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της και 

τοποθετείται σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου του κλάδου. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤ. ΕΞΟΦΛ. ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,61 1,63 1,61 2,08 2,41 1,87 

COCA COLA H.B.C. 2,67 2,73 2,20 2,25 2,53 2,48 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  1,36 2,66 0,90 0,80 1,58 1,46 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 6,05 4,32 3,95 3,91 3,57 4,36 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,68 1,67 1,65 1,74 1,79 1,71 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 2,67 2,60 2,06 2,16 2,38 2,37 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κινήσεως 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Μέσα στην τελευταία δεκαετία διαπιστώνουμε μια πορεία του εν λόγω δείκτη 

με έντονες γενικά διακυμάνσεις, αλλά με την τάση του να διαγράφεται 

σημαντικά ανοδική. Επίσης, ο μέσος όρος της δεκαετίας αυτής 

διαμορφώνεται στις 26,71 φορές μέγεθος ιδιαίτερα υψηλό, αφού αυτό 

σημαίνει ότι η καθαρές πωλήσεις της εταιρείας καλύπτουν κατά 27 περίπου 

φορές το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (κυκλοφορούν ενεργητικό – 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Διαφορετικά, μπορούμε να πούμε ότι από 

κάθε ένα ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης επιτεύχθηκαν περίπου 27 € 

πωλήσεων. 

 

Σημαντικό αναφοράς, είναι το γεγονός ότι κατά τη διαχειριστική χρήση 2005 

η τιμή του εν λόγω δείκτη σημειώνει έντονη πτώση και μάλιστα 

διαμορφώνεται σε αρνητικό επίπεδο. Αυτό συνέβηκε διότι το ύψος των 

κυκλοφοριακών στοιχείων της εταιρείας διαμορφώθηκε σε μικρότερα 

επίπεδα από το ύψος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα το καθαρό κεφάλαιο κίνησης να διαμορφωθεί σε αρνητικά 

επίπεδα.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
17,17 16,96 5,35 9,28 46,90 32,97 58,34 -23,57 25,06 38,28 26,71
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Επιπρόσθετα, ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα του δείκτη γενικής 

ρευστότητας διαπιστώνουμε ότι τα επίπεδα της γενικής ρευστότητας του 

ομίλου είναι σε γενικές γραμμές μέτρια και διαμορφώνονται κατά μέσο όρο 

στις 1,2 φορές κατά την τελευταία δεκαετία, αποτελέσματα αναμενόμενα 

μετά τα υψηλά αποτέλεσματα του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης. 

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουμε ότι για την τελευταία 

πενταετία, κατά μέσο όρο η τιμή του δείκτη αυτού διαμορφώθηκε στο 

επίπεδο των 26,22 φορών, που σημαίνει ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

της CCHBC χρησιμοποιείται εξαντλητικά, είναι κατά πολύ μικρότερο των 

επιτυγχανόμενων πωλήσεων και κυκλοφορεί υπερβολικά πολύ μέσα στη 

διαχειριστική χρήση. Αυτό αντιστοιχεί σε χαμηλά επίπεδα γενικής 

ρευστότητας, κάτι που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού χρηματοδοτείται με βραχυπρόθεσμα ξένα 

κεφάλαια τα οποία έχουν μικρότερο κόστος από τα διαρκή κεφάλαια. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) - ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 5,18 9,97 6,48 4,55 7,3 6,70 

COCA COLA H.B.C. 32,97 58,34 -23,57 25,06 38,28 26,22 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  -9,38 -11,81 -3,31 -2,52 -1,92 -5,79 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 64,55 127,46 376,62 -81,14 -292,91 38,91 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8,03 9,05 8,55 7,10 6,48 7,84 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 20,27 38,60 72,95 -9,39 -48,56 14,78 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 

 
 
 

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Μέσα από τη μέχρι τώρα ανάλυση ανωτέρω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι 

τουλάχιστον όσον αφορά τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού, η εν 

λόγω εταιρεία τα χρησιμοποιεί σε γενικώς μεγάλο βαθμό για την 

πραγματοποίηση των πωλήσεών της.  

 

Επιπρόσθετα, κατόπιν του υπολογισμού του δείκτη κυκλοφορίας 

ενεργητικού συμπεραίνουμε ότι καθολοκληρίαν τα στοιχεία του ενεργητικού 

χρησιμοποιούνται από την CCHBC σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, αφού κατά 

μέσο όρο την τελευταία δεκαετία οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου 

ανέρχονται στα ίδια επίπεδα με το σύνολο του ενεργητικού.  

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από το προηγούμενο γράφημα η τάση 

του εν λόγω δείκτη παρουσιάζεται ελαφρώς πτωτική κάτι που μας οδηγεί σε 

σκέψεις υπερεπένδυσης κεφαλαίων σε στοιχεία ενεργητικού σε μικρό βέβαια 

βαθμό.  

 

Περνώντας σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουμε ότι όσον 

αφορά την ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού, η CCHBC έπεται του 

μέσου όρου του κλάδου κατά κάτι περισσότερο της μισής ποσοστιαίας 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,17 1,28 0,68 1,11 1,26 1,35 0,87 0,86 0,92 0,97 1,05 
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μονάδας, ενώ σημειώνει την τέταρτη καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τις 

πέντε μεγάλες εταιρείες του κλάδου δραστηριότητάς της. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,81 0,69 0,67 0,55 0,71 0,69 

COCA COLA H.B.C. 1,35 0,87 0,86 0,92 0,97 0,99 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  1,43 1,29 1,17 1,06 1,01 1,19 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3,83 3,54 3,62 3,52 3,42 3,59 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,27 1,32 1,33 1,39 1,39 1,34 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,74 1,54 1,53 1,49 1,50 1,56 
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Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Η εξαγωγή του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων δεν έγκειται βέβαια 

στο ότι τα πάγια έχουν άμεση σχέση με τις πωλήσεις της εταιρείας, στο 

βαθμό τουλάχιστον που έχουν σχέση με την παραγωγή των προϊόντων που 

παράγει και εμπορεύεται. 

 

Ο υπολογισμός του δείκτη αυτού αφορά περισσότερο στο να υπάρχει μια 

ένδειξη στη χρήση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της CCHBC για την 

επίτευξη των πωλήσεών της και ειδικότερα για το αν παρατηρείται 

υπερεπένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

 

Συγκεκριμένα, για την υπό εξέταση περίπτωση εντοπίζουμε μια ελαφρά 

πτωτική τάση του δείκτη μέσα στην τελευταία δεκαετία κάτι που οδηγεί σε 

σκέψεις μικρής υπερεπένδυσης σε πάγια στοιχεία, χωρίς βέβαια αυτό να 

υποδηλώνει ότι ο βαθμός της υπερεπένδυσης είναι τέτοιος που επιβαρύνει 

δυσχερώς την εταιρεία με αποσβέσεις ή τόκους από χρηματοδοτήσεις για 

την απόκτησης τους.  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,98 1,88 0,98 1,84 1,96 2,08 1,11 1,13 1,27 1,32 1,55 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μέσα από τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη παρατηρούμε δύο 

εντελώς διαφορετικές περιόδους ή άλλιως δυο διαφορετικές πορείες του εν 

λόγω δείκτη, κάτι που κατά μέσο όρο μας δίνει μια ελαφρώς πτωτική πορεία.  

 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι για την περιόδο 1998-2002 η τάση του δείκτη 

αυτού διαγράφεται έντονα ανοδική σηματοδοτώντας ότι η κάθε μονάδα 

ιδίων κεφαλαίων συνεισέφερε όλο και περισσότερο στις επιτυγχανόμενες 

πωλήσεις.  

 

Αντιθέτως, από το έτος 2003 μέχρι το 2007 η πορεία του δείκτη έχει 

αντιστραφεί. Πιο συγκεκριμένα, κατά το έτος 2003 το μέγεθος των ιδίων 

κεφαλαίων εκτινάχθηκε κυριολεκτικά στα ύψη αφού σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος παρουσιάσε αύξηση της τάξεως του 204% (από 643 εκ.€ 

το 2002 σε 1.953 εκ. € το 2003). Βέβαια, αύξηση παρουσίασαν και οι 

πωλήσεις, αλλά σε ποσοστό που άγγιζε μόλις το 3,5%. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την έντονη υποχώρηση του δείκτη από τις 6,17 στις 2,10 

φορές. 

 

Η πορεία του δείκτη για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ακολούθησε μια γενικώς 

σταθερή πορεία, με μικρές αποκλίσεις, γύρω από τις 2,00 φορές.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
2,60 2,32 2,95 4,58 6,17 2,10 2,05 1,95 2,06 2,12 2,89 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 
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Κατά μέσο όρο, μέσα στην τελευταία δεκαετία, η CCHBC παρουσίασε ένα 

δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων στα επίπεδα των 2,9 

φορών. Αυτό σηματοδοτεί ότι η CCHBC πραγματοποιεί πωλήσεις οι οποίες 

είναι σχεδόν τριπλάσιες, κατά μέσο όρο, σε χρηματική αξία από τα 

επενδυμένα ίδια κεφάλαια των μετόχων στην εταιρεία.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο αποτέλεσμα του δείκτη θα 

μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ώς ικανοποιητικό δεδομένου ότι η 

εταιρεία κινείται επικερδώς. Έτσι, για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε 

και με βάση τις εκτιμήσεις μας για το μέλλον η εταιρεία θα συνεχίσει να 

πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις σε σχέση με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων 

της κάτι που θα δρά θετικά στην κερδοφορία της.  

 

Ωστόσο, σε συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεγάλες εταιρειές του κλάδου, για 

την τελευταία πενταετία, παρατηρούμε ότι η CCHBC υστερεί και 

καταλαμβάνει την προτελευταία θέση.  

 

Παρόλα αυτά, επειδή ο εν λόγω δείκτης αποτελεί έναν σύνθετο δείκτη, θα 

τολμούσαμε να ισχυριστούμε ότι η πληροφορία που μας παρέχει είναι 

σχετικά περιορισμένης σπουδαιότητας διότι τα ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας 

δε συνδεόνται άμεσα με τις επιτυγχανόμενες πωλήσεις αυτής. Αντίθετα, τα 

ίδια κεφάλαια μιας εταιρείας ενδέχεται να έχουν τοποθετηθεί σε επενδυτικές 

επιλογές μακροχρόνιου ορίζοντα και σε στοιχεία με περιορισμένη γενικά 

κυκλοφοριακή ταχύτητα όπως τα πάγια, ή τα αποθέματα. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Κ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,74 1,70 2,18 1,23 1,63 1,69 

COCA COLA H.B.C. 2,10 2,05 1,95 2,06 2,12 2,06 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  6,18 4,54 5,41 5,12 7,89 5,83 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 11,49 10,38 10,55 12,65 13,99 11,81 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2,49 2,68 2,87 2,88 3,01 2,79 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 4,80 4,27 4,59 4,79 5,73 4,84 

 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 
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Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου – μικτού κερδούς 

 

32,00%

34,00%

36,00%

38,00%

40,00%

42,00%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Γνωρίζοντας ότι ο εν λόγω δείκτης αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης προχωρήσαμε στον υπολογισμό του και για 

την υπό εξέταση εταιρεία. 

 

Μέσα από την πορεία του δείκτη μικτού περιθωρίου κατά την τελευταία 

δεκαετία, γίνεται φανερή η ανοδική του τάση κάτι που σηματοδοτεί την 

κερδοφόρο δυναμικότητα του ομίλου CCHBC όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

και δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον. 

 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι το κατά μέσο όρο μικτό περιθώριο κέρδους της 

CCHBC διαμορφώνεται στο 38,80% περιθώριο το οποίο κρίνεται ως 

ικανοποιητικό, προκειμένου η εταιρεία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

στην κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων και ταυτόχρονα να αφήνει ένα 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος συναρτήσει του κύκλου εργασιών που 

επιτυγχάνει και των επενδυμένων σε αυτήν ιδίων κεφαλαίων των μετόχων. 

 

Εκτιμούμε ότι το θετικό αυτό αποτέλεσμα του μικτού περιθωρίου κέρδους, 

έχει τη βάση του σε μεγάλο βαθμό στο μεγάλο όγκο πωλήσεων των 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
37,35% 35,61% 35,07% 38,61% 39,71% 39,52% 39,86% 41,03% 40,12% 41,08% 38,80%



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 
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προϊόντων της CCHBC. Αυτός με τη σειρά του επιτυγχάνεται λόγω του ότι η 

CCHBC εφαρμόζει μια δυναμική πολιτική προώθησης των προϊόντων της 

στην αγορά του εσωτερικού και του εξωτερικού βρισκόμενη σε μια συνεχή 

αναζήτηση νέων αγορών στις οποίες θα μπορούσαν να διατεθούν τα 

προϊόντα της. Ακόμη, το γεγονός της υψηλής καθετοποίησης που εφαρμόζει 

η CCHBC ενισχύει ακόμη περισσότερο το μικτό περιθώριο κέρδους αυτής. 

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε ότι η CCHBC 

επιτυγχάνει ένα μικτό περιθώριο κέρδους σημαντικά υψηλότερο από το μέσο 

όρο του κλάδου σημειώνοντας τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση ανάμεσα στις 

πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δραστηριότητας της. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 38,46% 41,16% 41,27% 41,59% 36,02% 39,70% 

COCA COLA H.B.C. 39,52% 39,86% 41,03% 40,12% 41,08% 40,32% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  37,42% 38,10% 35,20% 36,26% 31,50% 35,69% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 26,98% 28,66% 32,76% 31,11% 32,18% 30,34% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43,83% 44,35% 45,62% 47,16% 47,37% 45,67% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 37,24% 38,43% 39,18% 39,25% 37,63% 38,34% 
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Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου – καθαρού κέρδους 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη για την τελευταία δεκαετία 

συμπεραίνουμε ότι κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στα επίπεδα του 7,06% 

μέγεθος το οποίο αποτελεί ένα από τα υψηλότερα του κλάδου.  

 

Ωστόσο, η τάση της χρονοσειράς του δείκτη αυτού παρουσιάζει πτωτική 

πορεία μέσα στη δεκαετία σημάδι αρνητικό για την κερδοφορία της 

εταιρείας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ύψος του κόστους πωληθέντων το 

οποίο αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό από την αύξηση των εσόδων από 

πωλήσεις. Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία δεκαετία η CCHBC παρουσιάσε 

μέσο όρο αύξησης των πωλήσεων της κατά 15,23% ενώ ταυτόχρονα το 

κόστος πωληθέντων αυτής αυξάνονταν κατά μέσο όρο με ρυθμό της τάξεως 

του 21,20%.  

 
Παρόλα ταύτα, η CCHBC παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα καθαρά 

περιθώρια κέρδους ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου δραστηριότητας της, 

κάτι που σηματοδοτεί την ισχυρή της θέση και τους υψηλούς αναπτυξιακούς 

της ρυθμούς, σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρείες.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
10,22% 8,75% 4,75% 4,75% 6,05% 8,15% 7,86% 6,45% 6,08% 7,53% 7,06%



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
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Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

228

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 3,38% 5,05% 15,65% 12,40% 2,49% 7,79% 

COCA COLA H.B.C. 8,15% 7,86% 6,45% 6,08% 7,53% 7,21% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  2,44% 4,07% -0,99% 3,02% -5,73% 0,56% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,76% 2,90% 3,13% 0,84% 0,46% 2,62% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,81% -3,99% -2,64% 1,55% -0,07% 
-

1,59% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 3,38% 3,18% 4,32% 4,78% 0,93% 3,32% 
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Συγκριτικό γράφημα αριθμοδεικτών μικτού & καθαρού περιθωρίου
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

 
Το γράφημα που προηγήθηκε παρουσιάζει τα μεγέθη των πινάκων των δύο 

δεικτών και ταυτόχρονα μας παρέχει πιο σαφή εικόνα για την πορεία των 

μεγεθών αυτών μέσα στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι η χρονοσειρά του δείκτη μικτού περιθωρίου παρουσιάζει 

μια ελαφρώς ανοδική τάση, ενώ η αντίστοιχη του καθαρού περιθωρίου 

εμφανίζει μικρή πτωτική πορεία. 

  

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει ο 

όμιλος CCHBC χαίρουν τεράστιας αναγνωρισιμότητας από το καταναλωτικό 

κοινό σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

η CCHBC έχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχίσει και στο εγγύς μέλλον τη 

βιώσιμη πορεία της. Μάλιστα, η CCHBC όντας μια εταιρεία που 

αφουγγράζεται συνεχώς τις καταναλωτικές συνήθειες και ανάγκες, 

δημιουργώντας προϊόντα με σκοπό την κάλυψη τους θεωρούμε ότι είναι 

μεγάλη η πιθανότητα να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα βιωσιμότητας στο 

εγγύς μέλλον. 

 

Επομένως, εάν ο όμιλος συνεχίσει με την ίδια πολιτική ποιότητας για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες του, προχωρήσει σε νέες συνέργειες με άλλες 

ομοειδείς ή συμπληρωματικές εταιρείες, συνεχίσει να επενδύει σε υψηλού 

επιπέδου τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής (που θα οδηγήσουν σε 

οικονομίες κλίμακας και άρα σε συμπίεση του κόστους παραγωγής και κατ’ 

επέκταση και του κόστους πωληθέντων) αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

υψηλού επιπέδου, θα οδηγηθεί σε διατήρηση ή και σε αύξηση των 
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ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων διατηρώντας τα περιθώρια κέρδους 

υψηλά. 

 

Βέβαια, όλα όσα περιγράψαμε πρίν θα ισχύσουν εάν και εφόσον υπάρχει 

ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό, ζήτηση που διαμορφώνεται βάσει του 

εισοδήματός του. Πιο συγκεκριμένα, επειδή τα προϊόντα της σχετίζονται στο 

μεγαλύτερο μέρος με είδη που δεν είναι πρώτης ανάγκης και των οποίων τη 

ζήτηση θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ελαστική, συμπεραίνουμε ότι 

τα προϊόντα του ομίλου θα είναι από τα πρώτα που θα υποστούν τις 

αρνητικές συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης, αφού το καταναλωτικό κοινό 

θα στραφεί σε μεγαλύτερο βαθμό στην κάλυψη των βασικών του αναγκών 

με την εξασφάλιση πρώτα από όλα των ειδών πρώτης ανάγκης 

(γαλακτοκομικά, ψωμί κλπ). 
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων
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CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Υπολογίζοντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας των συνολικά 

απασχολούμενων κεφαλαίων της CCHBC, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 

ότι κατά την τελευταία δεκαετία κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, εάν 

λάβουμε υπόψη το κόστος ευκαιρίας. Μάλιστα, η άποψη μας αυτή ενισχύεται 

από το γεγονός ότι κατά μέσο όρο το κόστος επιχειρηματικού δανεισμού στη 

χώρα μας, είναι μικρότερο από το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη. 

 

Ωστόσο, όπως παρατηρούμε η τάση της εν λόγω χρονοσειράς βαίνει έντονα 

πτωτική, ενώ η τάση αυτή διαμορφώνεται μέσα από έντονες περιοδικές 

διακυμάνσεις των δύο - τριών διαχειριστικών χρήσεων, δημιουργώντας 

ανησυχία για τη μελλοντική εξέλιξη του. 

 

Ειδικότερα, κατά την τριετία 1998-2000 παρατηρούμε την έντονη πτωτική 

πορεία του δείκτη από το 15,02% στο 5,64%, κάτι που οφείλεται για την 

περίοδο 1998-1999 στην μείωση των κερδών ενώ για την περίοδο 1999-

2000 οφείλεται στην εντυπωσιάκη αύξηση των συνολικών κεφαλαίων και 

συγκεκριμένα των δανειακών. Για την περίοδο 2001-2003 παρατηρούμε την 

έντονη αντιστροφή του τάσης του εν λόγω δείκτη, η οποία κινείται έντονα 

αναδικά λόγω της συγκράτησης των απασχολούμενων κεφαλαίων στα ίδια 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
15,02% 14,23% 5,64% 9,15% 11,32% 15,26% 10,67% 9,57% 6,86% 8,63% 10,64%
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επίπεδα, γύρω στα 2.600 εκ €, με παράλληλη αύξηση των καθαρών κερδών 

από χρήση σε χρήση. Αντιθέτως, ο δείκτης από το έτος 2004 μέχρι και το 

έτος 2006 αντιστρέφει και πάλι την τάση του σε έντονα πτωτική λόγω της 

συγκράτησης αυτή τη φορά των καθαρών κερδών και της αύξησης των 

συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων τόσο των ιδίων όσο και των ξένων.  

 

Τέλος, η πορεία του δείκτη από τη χρήση του 2007 αρχίζει και πάλι να 

γίνεται ανοδική λόγω του ότι τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μεγαλύτερη 

αύξηση από την αντίστοιχη των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων.  

 
Η πορεία αυτή του εν λόγω δείκτη επιβεβαιώνει ένα φαινόμενο 

περιοδικότητας όσον αφορά στην αύξηση και στη μειώση του ανά δύο ή 

τρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

 

Βέβαια, διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι η συνολικά πτωτική τάση του 

δείκτη αποδοτικότητας των συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων, 

οφείλεται στις τεράστιες αναπροσαρμογές των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων (η αντίστοιχη αύξηση των συνολικών απασχολούμενων 

κεφαλαίων αποσκοπούσε στην επένδυση των κεφαλαίων αυτών σε πάγια 

στοιχεία του ενεργητικού) και συγκεκριμένα στην τεράστια σταδιακή αύξηση 

τους μέσα στο χρονικό διάστημα 1998 – 2007. Κατά το διάστημα αυτό, 

μιλώντας με αριθμούς, ο όμιλος από πάγιο ενεργητικό ύψους 214 εκ. € 

έφτασε σε πάγιο ενεργητικό ύψος 4.883 εκ. €, δηλαδή κατέγραψε την 

εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 2.181,78%! 

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης συμπεραίνουμε ότι η CCHBC όχι 

μόνο επιτυγχάνει επίδοση υψηλότερη από το μέσο όρο του κλάδου, αλλά 

επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση ανάμεσα στις πέντε συγκρινόμενες 

εταιρείες. 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛ. ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,22% 5,55% 12,98% 10,55% 5,89% 7,84% 

COCA COLA H.B.C. 15,26% 10,67% 9,57% 6,86% 8,63% 10,20% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  7,80% 9,10% 3,08% 6,61% -2,98% 4,72% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 23,06% 10,75% 11,71% 3,12% 1,65% 10,06% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,57% -4,28% -2,60% 3,93% 1,61% -0,78% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 9,55% 6,36% 6,95% 6,21% 2,96% 6,41% 
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Η τάση της χρονοσειράς αυτής διαγράφεται ανοδική μέσα στην δεκαετία 

1998-2007 στοιχείο αντιπροσωπευτικό της κερδοφόρας δυναμικότητας της 

εταιρείας. 

 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα υπολογισμού των τιμών του 

δείκτη, αυτός κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 8,84% τιμή η οποία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη το 

εναλλακτικό κόστος ή αλλιώς την απόδοση άλλων επενδύσεων με τον ίδιο 

συντελεστή beta (με τον ίδιο συστηματικό κίνδυνο). 

 

Μάλιστα, όπως μπορούμε να διακρίνουμε και από τον συγκριτικό πίνακα που 

ακολουθεί, η CCHBC κατά την τελευταία πενταετία επιτυγχάνει απόδοση του 

ενεργητικού της σε ποσοστό 9,48%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του μέσου 

όρου του κλάδου και την δεύτερη καλύτερη απόδοση μετά την FRIESLAND. 

 

Βέβαια, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ενδεχομένως η 

συγκριτική – διαεπιχειρησιακή ανάλυση του εν λόγω δείκτη να μην έχει τόσο 

σπουδαία σημασία, διότι οι συγκρινόμενες εταιρείες του κλάδου τροφιμών 

και ποτών του πίνακα, ίσως να μην παρουσιάζουν όλες περίπου τον ίδιο 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
5,00% 13,37% 4,95% 7,92% 9,80% 13,06% 10,00% 8,83% 6,86% 8,63% 8,84%
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συντελεστή κινδύνου εξαιτίας των αρνητικών αποτελεσμάτων χρήσης που 

έχουν παρουσιάσει ορισμένες από αυτές. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 4,39% 5,78% 12,98% 10,55% 5,89% 7,92% 

COCA COLA H.B.C. 13,06% 10,00% 8,83% 6,86% 8,63% 9,48% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  6,76% 8,17% 3,08% 6,61% -2,98% 4,33% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 22,10% 10,32% 11,38% 3,01% 1,59% 9,68% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -2,39% -3,96% -2,34% 3,50% 1,43% 
-

0,76% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 8,78% 6,06% 6,79% 6,11% 2,91% 6,13% 
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Συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού  
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΤΗΕ DU PONT EQUATION
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Ο υπολογισμός του συνδυασμένου δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού της 

CCHBC, για την δεκαετία 1998-2007, εμφανίζει ανοδική τάση. Κατά μέσο 

όρο κινήθηκε στα επίπεδα του 9,60%, σε ανάλογο δηλαδή επίπεδο με την 

τιμή του δείκτη αυτού για τον άλλο όμιλο που εξετάζουμε, τον ομίλο 

Vivartia. 

 

Βέβαια, όπως έχουμε δει και προηγουμένως, στην ανάλυση με τον δείκτη 

ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού η CCHBC υστερεί λίγο στον τομέα αυτό 

και η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να προβεί σε κινήσεις αύξησης της 

ταχύτητας κυκλοφορίας των στοιχείων του ενεργητικού είτε με αύξηση του 

όγκου πωλήσεων, είτε με μείωση των απασχολούμενων περιουσιακών 

στοιχείων.  

 

Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας 

του ενεργητικού θα μπορούσε να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους όπως με 

την αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους από τις πωλήσεις των 

προϊόντων, με τη μείωση του κόστους πωληθέντων είτε με αύξηση στην τιμή 

πώλησης των προϊόντων της. 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
4,46% 7,50% 5,94% 8,21% 19,58% 12,84% 11,13% 9,27% 8,10% 9,00% 9,60%
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Ωστόσο, θεωρούμε ότι η αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους ίσως να 

μπορούσε να επιτευχθεί με συμπίεση των εξόδων λειτουργίας – διάθεσης & 

των λοιπών εξόδων, αλλά η μείωση του κόστους πωληθέντων και η αύξηση 

στην τιμή πώλησης των προϊόντων είναι ζητήματα που δύσκολα θα 

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, τόσο εξαιτίας της συνεχούς ανόδου των 

τιμών των πρώτων υλών, όσο και εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού από 

τις ομοειδής επιχειρήσεις.  

 

Όσον αφορά τον ανταγωνισμό των προϊόντων της CCHBC, θα μπορούσαμε 

να αναφερθούμε τόσο στα private labels προϊόντα των μεγάλων αλυσίδων 

σούπερ μάρκετ και στα προϊόντα πολύ μικρότερων αλλα δυναμικά 

αναπτυσσόμενων ομοειδών και σε τοπικό επίπεδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες λόγω εντοπιότητας έχουν κερδίσει μεγάλο μερίδιο 

αγοράς της περιφέρειας τους (π.χ Λούξ, ΕΨΑ, Λακωνία). Μάλιστα, λόγω της 

γενικότερης στροφής που παρατηρείται από το καταναλωτικό κοινό σε μη 

ανθρακούχα ποτά όπως φρουτοχυμούς, εμφιαλωμένο νερό, κρύο τσάι και 

ισοτονικά ποτά (energy drinks) η CCHBC έχει να αντιμετωπίσει πιο έντονα 

το φαινόμενο του ανταγωνισμού από τη στιγμή που οι μικρές τοπικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται περισσότερο στα είδη αυτά, μιας και η 

συνταγή της Coca Cola όπως γνωρίζουμε είναι μυστική και κανένα άλλο 

ποτό τύπου cola δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προσεγγίσει τη γεύση 

της. 

 

Βέβαια, αυτό είναι κάτι που η εν λόγω εταιρεία γνωρίζει καλά και ήδη έχει 

προβεί σε κινήσεις μείωσης της παραγωγής των CSDs – ανθρακούχων 

ποτών της και παράλληλα αύξησης τόσο της γκάμας όσο και της παραγωγής 

των non-CSDs – μη ανθρακούχων ποτών της. 

 

Με τον τρόπο αυτό η CCHBC επιδιώκει να δημιουργήσει διαφοροποιημένα 

προϊόντα από αυτά των τοπικών ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και έχοντας 

το πλεονέκτημα του παγκοσμίως αναγνωρίσιμου ονόματός της να κατακτίσει 

όλο και μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις τοπικές κοινωνίες, αυξάνοντας 

περισσότερο των όγκο των πωλήσεών της.  
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Επιπρόσθετα, η CCHBC έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια δραστηριότητάς 

της ότι βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων αγορών διάθεσης των νυν 

προϊόντων της, αλλά και σε διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων για την 

κάλυψη τοπικών αγορών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Οι 

ενέργειες αυτές λειτουργούν καταλυτικά στην αύξηση του όγκου των 

πωλήσεών της και κατά συνέπεια στην αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας 

των ενεργητικών της στοιχείων. 

 

Βέβαια, αυτό θα πρέπει να γίνει ελεγχόμενα ώστε η ταχύτητα κυκλοφορίας 

των ενεργητικών στοχείων να μην ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια και  

ταυτόχρονα να επέλθει συγκράτηση του κόστους πωληθέντων σε επίπεδα 

τέτοια, που θα οδηγήσουν σε αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους της, 

με παράλληλη συγκράτηση των τιμών πωλήσεως των προϊόντων της.  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός λόγω του ότι αφορά άμεσα τους χρηματοδότες – 

μετόχους της εταιρείας, αφού το αποτέλεσμα του σηματοδοτεί την απόδοση 

των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει στην εν λόγω εταιρεία.  

 

Ειδικότερα, μέσα από τον υπολογισμό του δείκτη αυτού για την CCHBC την 

δεκαετία 1998-2007 παρατηρούμε μια ελαφρώς πτωτική τάση, 

παραμένοντας όμως σε επίπεδα ιδιατέρως ελκυστικά, λαμβάνοντας υπόψη το 

κόστος ευκαιρίας. Έτσι λοιπόν με απόδοση κατά μέσο όρο την τελευταία 

δεκαετία σε επίπεδα 20,55% ο υπό εξέταση όμιλος επιχειρήσεων αποτελεί 

μια ελκυστική μορφή επένδυσης, αφού μέσα από τη δραστηριότητάς της 

αποδίδει στους μετόχους της αποδόσεις ιδιαίτερα ικανοποιητικές, 

λαμβανομένης υπόψη της σχέσεως κινδύνου αποδόσεως αλλά και του 

κόστους ευκαιρίας.  

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης η CCHBC διαπιστώνουμε ότι 

υπερέχει σημαντικά έναντι των πέντε μεγάλων ανταγωνιστών του κλάδου, 

αφού για την τελευταία πενταετία σημειώνει ποσοστό απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων της τάξεως του 17,11% δηλαδή σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες 

πάνω από το μέσο όρο του κλάδου. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
26,62% 20,30% 14,00% 21,73% 37,31% 28,40% 16,08% 12,59% 12,53% 15,95% 20,55%



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ I.K 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 5,88% 8,59% 34,06% 15,44% 4,05% 13,60% 

COCA COLA H.B.C. 28,40% 16,08% 12,59% 12,53% 15,95% 17,11% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  3,49% 5,26% -1,16% 3,19% -5,78% 1,00% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 22,07% 10,27% 11,33% 2,96% 1,56% 9,64% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -3,56% -5,26% -3,52% 2,15% -0,10% -2,06% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 11,25% 6,99% 10,66% 7,25% 3,13% 7,86% 
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Αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Σταθεροποιητική διαγράφεται η τάση του δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης κατά τη δεκαετία 1998-2007, με το μέσο όρο αυτού να 

διαμορφώνεται στις 1,97 φορές. 

 

Όπως γίνεται κατανοητό το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη είναι ιδιαιτέρως 

ικανοποιητικό μιας και είναι μεγαλύτερο της μονάδας κάτι που μεταφράζεται 

στο ότι η επίδραση της μόχλευσης είναι θετική για τον όμιλο. Δηλαδή τα 

δανειακά κεφάλαια του ομίλου χρησιμοποιούνται από αυτόν αποδίδοντας σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο του κόστους δανεισμού. Για το λόγο αυτό η 

μεταβολή των κερδών και της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων είναι θετική 

στην εν λόγω περίπτωση εταιρείας.  

 

Επιπρόσθετα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παραπάνω πίνακα 

τιμών του δείκτη, σε καμία διαχειριστική χρήση δεν παρατηρείται πτώση της 

τιμής του δείκτη σε επίπεδα κάτω της μονάδας, αλλά αντίθετα η πορεία του 

δείκτη μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει δώσει min τιμή: 1,43 φορές και 

max τιμή:3,30 φορές. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η διοίκηση της 

εταιρείας είναι πολύ αποτελεσματική και έχει επιτύχει τη διατήρηση τον εν 

λόγω δείκτη σταθερά σε επίπεδα άνω της μονάδας. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,77 1,43 2,48 2,37 3,30 1,86 1,51 1,31 1,82 1,85 1,97 
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Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία κατά 

μέσο όρο την τελευταία πενταετία σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στον εν 

λόγω δείκτη, παραμένωντας βέβαια σχετικά κοντά στο μέσο όρο αλλά και 

στη δεύτερη ως προς την απόδοση του δείκτη αυτου Vivartia. Επίσης, είναι η 

μοναδική εταιρεία της οποίας ο δείκτης παρέμεινε σταθερά πάνω από τη 

μονάδα για όλη τη δεκαετία που εξετάζουμε (συνεπώς και για την πενταετία 

σύγκρισης μεταξύ των πέντε συγκρινόμενων επιχειρήσεων). Η επίτευξη 

αυτή από πλευράς διοίκησεως του ομίλου σηματοδοτεί την ορθή τιμολογιακή 

της πολιτική, τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και του κόστους 

λειτουργίας σε ορθολογικά επίπεδα αλλά και την ορθή πολιτική που 

εφαρμόζει στην ενίσχυση της με δανειακά κεφάλαια. 
 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 1,39 1,55 2,62 1,46 0,69 1,54 

COCA COLA H.B.C. 1,86 1,51 1,31 1,82 1,85 1,67 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,45 0,58 -0,38 0,48 1,94 0,61 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,96 0,96 0,97 0,95 0,94 0,96 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,39 1,23 1,36 0,55 -0,06 0,89 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 1,21 1,17 1,18 1,05 1,07 1,14 
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Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων 
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Μέσα από τον διαχρονικό υπολογισμό του εν λόγω δείκτη διαπιστώνουμε ότι 

η τάση της χρονοσειράς αυτής βαίνει μειούμενη. Αυτό συνεπάγεται 

ταυτοχρόνως ότι το ποσοστό αποσβέσεως των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων του ομίλου μειώνεται από χρήση σε χρήση.  

 

Επιπροσθέτως, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η μείωση αυτή παρέχει 

ένδειξη μιας όχι ιδιαίτερα φιλελεύθερης πολιτικής αποσβέσεων, άλλα 

παραπέμπει σε μικρό περιορισμό αυτών ή σε αλλαγή της πολιτικής 

αποσβέσεων. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
12,52% 14,34% 8,92% 12,88% 14,20% 14,73% 10,36% 7,48% 7,48% 7,32% 11,02%
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Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Μέσα από τη διαχρονική πορεία του εν λόγω δείκτη κατά την τελευταία 

δεκαετία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τάση του δείκτη βαίνει 

μειούμενη, ένω κατά μέσο όρο διαμορφώνεται στο 7,17%. Το αποτέλεσμα 

του εν λόγω δείκτη δηλώνει ότι η CCHBC παρουσιάζει υψηλή 

αποδοτικότητα, διότι το ποσοστό λειτουργικών κερδών που παραμένει σε 

αυτή βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο που επαρκεί για την εξυπηρέτηση των 

χρηματοοικονομικών και άλλων εξόδων της. 

 

Συνεπώς, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το ποσοστό των καθαρών 

πωλήσεων που απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος 

πωληθέντων είναι αρκετά χαμηλό κάτι που σηματοδοτεί και την υψηλή 

αποδοτικότητα του ομίλου CCHBC. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
6,33% 7,63% 8,50% 7,52% 7,25% 7,09% 9,32% 6,61% 5,90% 5,53% 7,17%



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 
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Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων πρός πωλήσεις 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Όπως διαπιστώνουμε από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη, αυτός 

διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο μέσα στην τελευταία δεκαετία σε ένα αρικετά 

ικανοποιητικό επίπεδο, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η οικογένεια προϊόντων 

της CCHBC είναι μια από τις πλέον διαφημιζόμενες με κάθε μέσο προβολής 

και με υπέρογκα κόστη διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών ετησίως. 

 

Ειδικότερα, διαπιστώνουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα της CCHBC σε σχέση με 

τις πωλήσεις της διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στο 30,36% για την 

τελευταία πενταετία και ποσοστό το οποίο βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο 

του κλάδου που ανέρχεται στο 33,79%.  

 

Συνεπώς, η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να εξετάσει ίσως το γεγονός 

του να προβεί σε ενέργεις μικρής μείωσης των λειτουργικών της εξόδων στο 

μέτρο του δυνατού προκειμένου να επιτύχει μείωση αυτών σε σχέση με τις 

πωλήσεις της (περισσότερο των διοικητικών εξόδων) δεδομένης και της 

πτώσης της ζήτησης που υπάρχει στα ανθρακούχα μη αλκοολούχα ποτά, 

όπως είναι η Coca Cola και η Sprite. Αυτό βέβαια, θα πρέπει να γίνει στο 

βαθμό που να εξασφαλίζει την αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
25,70% 26,49% 28,40% 32,20% 32,21% 30,54% 30,65% 30,55% 29,86% 30,21% 29,68%
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της εταιρείας καθώς και την ορθή προβολή των προϊόντων της, ιδίως των μη 

ανθρακούχων τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς αυξανόμενης ζήτησησης. 

 

Εν τούτοις, σε σχέση με τις ανταγωνιστικές της επιχειρήσεις η CCHBC 

κινείται σε ανάλογα επίπεδα και μάλιστα σε χαμηλότερα απο το μέσο όρο 

του κλάδου τροφίμων και ποτών και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

γενικώς εφαρμόζει μια πολύ ορθολογική πολιτική στον τομέα αυτό. 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 32,79% 30,35% 33,16% 34,17% 31,13% 32,32% 

COCA COLA H.B.C. 30,54% 30,65% 30,55% 29,86% 30,21% 30,36% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  29,81% 31,73% * * * 30,77% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 23,29% 29,54% 31,40% 30,57% 31,90% 29,34% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44,95% 46,99% 46,41% 46,45% 45,89% 46,14% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 32,28% 33,85% 35,38% 35,26% 34,78% 33,79% 

* Μη διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος για την ΦΑΓΕ Α.Ε  
  έχει υπολογιστεί για τη διετία 2003 - 2004 
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Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια  
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& δείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά 
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
48,80% 51,08% 23,25% 24,35% 20,39% 64,12% 54,30% 57,98% 44,78% 46,01% 43,51%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
51,20% 48,92% 76,75% 75,65% 79,61% 35,88% 45,70% 42,02% 55,22% 53,99% 56,49%
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Όπως γίνεται κατανοητό οι δύο παραπάνω αριθμοδείκτες είναι 

συμπληρωματικοί αφού το άθροισμα τους μας δίνει το 100% των κεφαλαίων 

της CCHBC (συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια= ίδια + ξένα). 

 

Ειδικότερα, παρατηρούμε ότι κατά την τελευταία δεκαετία ο δείκτης ιδίων 

κεφαλαίων πρός συνολικά παρουσιάζει ανοδική τάση κάτι που σηματοδοτεί 

ότι χρόνο με το χρόνο η εταιρεία χρηματοδοτείται (κατά μέσο όρο) σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ίδια κεφάλαια. Μάλιστα, το αποτέλεσμα του εν 

λόγω δείκτη διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 43,5% ποσοστό το οποίο 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικό. 

 

Από την άλλη πλευρά, αυτή του δείκτη των ξένων κεφαλαίων προς τα 

συνολικά κεφάλαια, παρατηρούμε ότι η τάση του είναι πτωτική κάτι που 

βέβαια είναι αναμενόμενο λόγω της ανοδικής τάσης του προηγούμενου 

δείκτη (συμπληρωματικότητα). Αυτό αποτελεί σημαντικό θετικό στοιχείο 

αφού χρόνο με το χρόνο η χρηματοδότηση της εταιρείας (δηλαδή του 

ενεργητικού) πραγματοποιείται (κατά μέσο όρο) όλο και περισσότερο με ίδια 

κεφάλαια και λιγότερο με δανειακά. Το γεγονός αυτό ισχυροποιεί την 

πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, μειώνει το βαθμό ανασφάλειας προς 

τους δανειστές της καθώς επίσης ενισχύει τη ρευστότητά της, αφού χρόνο 

με το χρόνο οι χρεωστικοί τόκοι που καλείται να εξοφλεί μειώνονται.  

 

Ώστοσο, μπορεί η τάση των προηγούμενων δύο δεικτών να μας οδηγούν 

στα συμπεράσματα που μόλις περιγράψαμε αλλά ο μέσος όρος των δύο 

δεικτών φανερώνει ότι τα δανειακά κεφάλαια υπερτερούν των ιδίων όπως 

άλλωστε μπορούμε να διαπιστώσουμε και από τον υπολογισμό του δείκτη 

ιδιών προς ξένα κεφάλαια που ακολουθεί. 

 

Περνώντας, σε ανάλυση διαεπιχειρησιακού επιπέδου παρατηρούμε ότι η 

CCHBC επιτυγχάνει κατά μέσο όρο για την τελευταία πενταετία τιμή του εν 

λόγω δείκτη υψηλότερη του μέσου όρου του κλάδου και την τρίτη καλύτερη 

θέση ανάμεσα στους ανταγωνιστές. 
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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 64,12% 54,30% 57,98% 44,78% 46,01% 53,44% 

COCA COLA H.B.C. 35,88% 45,70% 42,02% 55,22% 53,99% 46,56% 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  26,72% 31,70% 21,63% 20,60% 12,79% 29,21% 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 34,83% 35,52% 35,31% 28,88% 25,30% 31,97% 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54,55% 53,21% 51,49% 54,08% 52,21% 53,11% 

Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ 43,22% 44,09% 41,68% 40,71% 38,06% 42,86% 
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Αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Ο εν λόγω δείκτης φανερώνει ότι κατά την τελευταία δεκαετία η CCHBC 

παρουσιάσε κατά μέσο όρο ύψος ιδίων κεφαλαίων μικρότερο από τα 

δανειακά και έρχεται να επιβεβαιώσει τα προηγούμενα. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύεται και από την πτωτική τάση του δείκτη ο οποίος κατά μέσο όρο 

ανήλθε μέσα στο διάστημα που εξετάζουμε στο 0,73. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,08 1,24 0,36 0,39 0,31 0,80 0,74 0,73 0,81 0,85 0,73 
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Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Όπως γνωρίζουμε ο σκοπός υπολογισμού του δείκτη αυτού έγκειται στην 

εύρεση του τρόπου χρηματοδότησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρείας. 

 

Στην εν λόγω μελέτη περίπτωσης, διαπιστώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας παραμένουν μικρότερα 

του ύψους των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Αυτό σηματοδοτεί ότι 

ένα μέρος της χρηματοδότησης των παγίων της πραγματοποιείται με ξένα 

κεφάλαια.  

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων πρός πάγια διαμορφώνεται 

κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία στο επίπεδο του 59,71%. Αυτό 

σηματοδοτεί ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αντιστοιχούν στο 59,71% 

των παγίων της και συνεπώς το υπόλοιπο μέρος φαίνεται ότι 

χρηματοδοτείται από ξένους χρηματοδότες. 

 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι με βάση το αποτέλεσμα του δείκτη αυτού θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η CCHBC τηρεί μια ορθή πολιτική 

επένδυσης σε πάγια στοιχεία (απουσία υπερεπένδυσης) η οποία φυσικά 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
75,94% 80,94% 33,21% 40,12% 31,73% 98,92% 54,30% 57,98% 61,43% 62,52% 59,71%
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θεωρείται επωφελής γι’αυτήν, δεδομένου ότι δεν επιβαρύνεται με 

δυσβάσταχτες αποσβέσεις οι οποίες επιδρούν αρνητικά στη διαμόρφωση του 

οικονομικού της αποτελέσματος. Επίσης, το γεγονός ότι η CCHBC δε 

φαίνεται να λειτουργεί με υπερεπένδυση σε πάγια στοιχεία την απαλλάσει 

και από το γεγονός της δέσμευσης κεφαλαίου κίνησης το οποίο θα της 

στερούσε τη δυνατότητα για χρησιμοποίηση του στην κάλυψη των 

υποχρεώσεων της. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής της CCHBC φαίνεται να 

οδηγεί σε ελεγχόμενα επίπεδα δανεισμού κεφαλαίων και επιβάρυνσης με 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 
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Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 
υποχρεώσεις 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

`

 
Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακών στοιχείων της CCHBC προς τις συνολικές 

της υποχρεώσεις, φανερώνει ότι η ρευστότητα της αν και βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, χρόνο με το χρόνο βαίνει μειούμενη.  

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κατά μέσο όρο μέσα στην τελευταία δεκαετία τα 

κυκλοφοριακά στοιχεία του ομίλου διαμορφώνονταν σε μίκροτερα επίπεδα 

από τις συνολικές υποχρεώσεις. Παρόλα αυτά όμως οι τιμές του δείκτη 

αυτού, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σχετικά υψηλές κάτι που 

ουσιαστικά μεταφράζεται στο ότι τα κεφάλαια κίνησης της εταιρείας, αν δεν 

υπάρξουν απρόσμενες και υπερβολικές ζημιές από ρευστοποίηση 

κυκλοφοριακών στοιχείων, μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια 

κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες 

υποχρέωσεις).  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
76,55% 85,71% 50,86% 51,65% 50,97% 41,42% 37,90% 40,58% 49,09% 48,91% 53,36%
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Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Μέσα από το παραπάνω γράφημα καθίσταται ολοφένερη η πτωτική πορεία 

του εν λόγω δείκτη κατά τη δεκαετία που εξετάζουμε. Αυτό παραπέμπει σε 

σκέψεις ότι η ασφάλεια των μακροχρόνιων πιστωτών θεωρητικά 

τουλάχιστον μειώθηκε, διότι η έντονα πτωτική τάση του εν λόγω δείκτη 

σηματοδοτεί ότι η χρόνο με το χρόνο η χρηματοδότηση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων του ομίλου πραγματοποιείται όλο και περισσότερο 

άπο ξένα κεφάλαια και όχι από κεφάλαια των μετόχων. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
4,46 4,85 1,57 1,44 1,83 1,21 2,10 2,69 2,29 2,44 2,49 
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Αριθμοδείκτης καλύψεως τόκων 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Σταθερή παρουσιάζεται η τάση της τιμής του εν λόγω δείκτη κατά την 

τελευταία δεκαετία. Μάλιστα η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε κατά μέσο 

όρο, για το ίδιο χρονικό διάστημα, στις 5,61 φορές που σημαίνει ότι τα 

καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) καλύπτουν κατά 5,61 φορές 

τους χρεωστικούς τόκους που χρειάζεται να καταβάλει η εταιρεία στους 

δανειστές της. 

 

Όπως γίνεται κατανοητό αυτό αποτελεί ένα ικανοποιητικό όριο ασφαλείας 

και θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η εταιρεία αποπνέει αίσθημα 

ασφάλειας απέναντι στους πιστωτές της, τουλάχιστον για την είσπραξη των 

τόκων τους από αυτήν. 

 
  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
6,68 6,99 2,92 3,01 4,47 6,26 7,89 5,75 5,47 6,67 5,61 
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Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή – Earnings per Share (EPS) 
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ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ - EPS CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Έχοντας υπόψη μας ότι ο δείκτης κερδών ανά μετοχή αποτελεί έναν από 

τους πλέον διαδεδομένους δείκτες χρηματοοικονομικής ανάλυσης, δε θα 

μπορούσαμε να μην προχωρήσουμε στον υπολογισμό του.  

 

Ειδικότερα, μέσα από τον υπολογισμό του για την CCHBC, όσον αφορά την 

τελευταία δεκαετία, παρατηρούμε ότι η τιμή του διαμορφώνεται κατά μέσο 

όρο στα 1,02€/ μετοχή.  

 

Βέβαια, αν παρατηρήσουμε προσεκτικά το παραπάνω γράφημα θα 

διαπιστώσουμε ότι ενώ αρχικά η πορεία του εν λόγω δείκτη είναι έντονα 

ανοδική κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζει μια ελαφρά τάση 

υποχώρησης. Έτσι, βλέπουμε ότι κατά το διάστημα 1998-2002 η πορεία του 

δείκτη είναι ιδιαίτερα ανοδική ιδίως κατά τα έτη 2000 – 2002, που 

αποτελούν ουσιαστικά την αμέσως μετέπειτα λειτουργική περίοδο από τη 

συγχώνευση της τότε Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως – 3Ε και της Coca 

Cola Bevarages.    

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,30 0,26 0,29 0,51 2,02 1,41 1,41 1,29 1,42 1,30 1,02 
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Για τα επόμενα πέντε χρόνια που ακολουθούν η πορεία του δείκτη κέρδη 

ανά μετοχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σε γενιικές γραμμές πτωτική, 

ιδίως κατά το διάστημα 2002-2004, ενώ για τα επόμενα τρία χρόνια κινείται 

με σταθερή πορεία παρουσιάζοντας μία μέση διακύμανση της τάξεως του +/-

0,06€ γύρω από μια μέση τιμή της τάξεως 1,34€.  

 

Σε επίπεδο διαεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε ότι μόνο για τις 

εταιρείες VIVARTIA, CCHBC και ΦΑΓΕ μπορούμε να προβούμε σε σύγκριση 

αφού η PEPSICO – HBH παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα ενώ η 

FRIESLAND παρουσιάζει πολύ μικρότερο αριθμό μετοχών σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. 

 

Συνεπώς, ανάμεσα στις τρεις εταιρείες που μπορούμε να συγκρίνουμε 

διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης κερδών ανά μετοχή της CCHBC κατέχει την 

καλύτερη επίδοση με μικρή σχετικά διαφορά από τις άλλες δυο. 

 

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ (2003 - 2007) -  ΔΕΙΚΤΗΣ EARNINGS PER SHARE 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2003 2004 2005 2006 2007 M.O 

VIVARTIA A.B.E.E. 0,56 0,86 1,92 1,64 0,37 1,07 

COCA COLA H.B.C. 1,41 1,41 1,29 1,42 1,30 1,37 

ΦΑΓΕ Α.Ε.  0,85 1,46 * * * 1,16 

FRIESLAND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 286,15 151,18 171,01 50,67 31,62 138,12 

PEPSICO - HBH ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ -0,01 -0,02 -0,01 0,01 0,00 -0,01 
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Αριθμοδείκτης μερίσματος ανά μετοχή
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ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη κατά το χρονικό διάστημα 

1998-2007 παρατηρείται μια σημαντική άνοδος στην τιμή του δείκτη, κάτι 

που σηματοδοτεί ότι η το ποσοστό των κερδών που διανέμεται ως μέρισμα 

στους μετόχους αυξάνεται. Επίσης, μας παρέχει ένδειξη ότι η μερισματική 

πολιτική της CCHBC κινείται με γνώμονα την ικανοποίηση των μετόχων της 

με εφαρμογή μιας πολιτικής απόδοσης μερίσματος της τάξεως του 20% - 

30% επί των συνολικών κερδών κάθε χρήσεως, όπως θα διαπιστώσουμε και 

παρακάτω από τον υπολογισμό του δείκτη ποσοστού διανεμομένων κερδών. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,09 0,09 0,13 0,13 0,38 0,20 0,28 0,28 0,30 0,21 0,24 
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Αριθμοδείκτης ποσοστού διανεμομένων κερδών
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 

Μειούμενο εμφανίζεται το ποσοστό των διανεμομένων κερδών της CCHBC 

κατά την τελευταία δεκαετία που σημαίνει ότι η εταιρεία ενδεχομένως να 

ακολούθησε αυτή την πολιτική, ούτως ώστε να παρακρατήσει αποθεματικά 

κεφάλαια με σκοπό την επένδυση τους σε παραγωγικές δραστηριότητες, οι 

οποίες της έχουν αποφέρει σήμερα καρπούς με την ανάδειξή της σε έναν 

από τους πλέον ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας μας.   

 

Πάντως, το management της εταιρείας κινείται με γνώμονα τις ισχυρές 

ταμειακές ροές της, οι οποίες διασφαλίζουν τη διανομή μερίσματος μεταξύ 

του 20% και 30% επί των κερδών, γεγονός που εξασφαλίζει σε μεγάλο 

βαθμό τους επενδυτές. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
28,47% 32,93% 43,89% 25,62% 18,83% 14,22% 19,89% 21,65% 21,16% 15,92% 23,79%
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Αριθμοδείκτης μερισματικής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ CCHBC
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
 
Η τάση της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη μερισματικής απόδοσης των 

ιδίων κεφαλαίων βαίνει μειούμενη κατά το χρονικό διάστημα που 

εξετάζουμε, κάτι που σηματοδοτεί ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 

CCHBC με βάση τα καταβαλλόμενα από αυτή μερίσματα ακολουθεί πτωτική 

πορεία.  

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
7,58% 6,68% 6,14% 5,57% 7,03% 4,04% 3,20% 2,72% 2,65% 2,54% 4,51%
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Αριθμοδείκτης κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 
Μέσα από τον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη για τον όμιλο CCHBC 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ικανότητα του ως προς την απόδοση 

στους μετόχους του τρέχοντος μερίσματος και στο μέλλον είναι μεγάλη. Η 

ανοδική πορεία του του δείκτη κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων κατά 

την τελευταία δεκαετία παρέχει ασφάλεια στους μετόχους ότι θα συνεχίσουν 

να λαμβάνουν τουλάχιστον το τρέχον μέρισμα. 

 
Αριθμοδείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
3,51 3,04 2,28 3,90 5,31 7,03 5,03 4,62 4,73 6,28 4,57 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
1,13 1,29 2,07 2,34 5,42 4,97 8,76 10,29 11,26 8,39 7,34 
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Σημαντικά ανοδική εμφανίζεται η πορεία του δείκτη εσωτερικής αξίας της 

μετοχής CCHBC κατά την τελευταία δεκαετία. Όπως παρατηρούμε από το 

γράφημα της χρονοσειράς των τιμών του δείκτη αυτού η ανοδική του πορεία 

είναι σχεδόν συνεχής με μια μικρή διόρθωση κατά το διάστημα 2002-2003 

και μια λίγο σημαντικότερη κατά τη διαχειριστική χρήση του 2007. 

 

Βέβαια, όπως είναι φυσικό η πορεία του εν λόγω δείκτη είναι τέτοια αφού το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου αυξήθηκαν με ρυθμό μεγαλύτερο 

από τον αντίστοιχο του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία. 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής ανά μετοχή
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ CCHBC ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

 

Ο δείκτης ταμειακής ροής ανά μέτοχη του ομίλου CCHBC παρουσιάζει μια 

σημαντικά ανοδική πορεία κατά την τελευταία δεκαετία, λόγω της ισχυρής 

ρευστότητας του ομίλου από την αύξηση των θετικών ταμειακών της ροών.  

 

Βέβαια, κατά την τελευταία τριετία παρατηρούμε ότι οι ρυθμοί αυξήσεως του 

αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία, των κερδών του ομίλου αλλά και των 

αποσβέσεων των παγίων του είναι τέτοιοι που τελικώς δίνουν μικρές 

διακυμάνσεις γύρω τις 2,5 φορές με μια μικρή τάση υποχώρησης. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
0,49 0,49 0,81 1,31 4,45 2,64 3,08 2,62 2,78 2,32 2,74 
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Αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ

 
Ο εν λόγω δείκτης παρέχει μια εκτίμηση του ποσοστού αυτοχρηματοδότησης 

του ομίλου από τα ίδια του κεφάλαια. Όπως παρατηρούμε η τάση του δείκτη 

αυτού βαίνει ελαφρώς πτωτική κάτι που σηματοδοτεί ότι ο ρυθμός αύξησης 

του κύκλου εργασιών είναι μεγαλύτερος κατά μέσο όρο από τον αντίστοιχο 

της ταμειακής ροής που εισρέει στην εταιρεία ως αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς της. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
16,55% 16,38% 13,25% 12,27% 13,30% 15,24% 17,18% 13,05% 11,98% 13,06% 13,97%
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Αριθμοδείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ CCHBC

ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ
 

Ο δείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων, αποτελεί μια εκτίμηση του 

χρονικού διαστήματος που απαιτείται ώστε να εξοφληθούν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης μόνο με καθαρές εισροές από τη 

δραστηριότητά της. Δηλαδή, ο εν λόγω δείκτης δεικνύει το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται ώστε οι επενδύσεις του ομίλου σε πάγια να 

αποδεσμευτούν σε κέρδη και αποσβέσεις.  

 
Όπως διαπιστώνουμε από τον υπολογισμό του δείκτη αυτού για τον όμιλο 

CCHBC παρουσιάζει ανοδική τάση γεγονός ανητικό, διότι όπως γίνεται 

αντιληπτό αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα εξόφλησης των 

επενδύσεων σε πάγια στοιχεία αυξάνεται. Παρόλα αυτά, κατά τις τρεις 

διαχειριστικές χρήσεις παρατηρείται αντιστροφή της τάσεως του εν λόγω 

δείκτη με μειώση της. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η κατά μέσο όρο τιμή 

του δείκτη αυτού παραμένει σε ένα εύλογο ικανοποιητικό επίπεδο της 

τάξεως των πέντε ετών, ίδιο χρονικό διάστημα με το αντίστοιχο του άλλου 

ομίλου που εξετάζουμε, του ομίλου VIVARTIA. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Μ.Ο 
3 3 8 7 3 3 5 7 7 6 5 
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Υπολογισμός πολλαπλασιαστών  – CCHBC 
 
 
Για τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών του ομίλου CCHBC, θα 

χρησιμοποιήσουμε τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα του ομίλου για τη χρήση του 2007, αφού ακόμη δεν έχουν 

δημοσιευτεί τα αποτελέσματα 12 μηνου 2008. 

 

Πολλαπλασιαστής Τιμή Τιμή μετοχής 13/03/2009: 10,04€ 
Τιμή διαπραγμάτευσης/ Εσωτερική αξία – 
P/BV 1,20  BV=8,39 € (2007) 

Τιμή διαπραγμάτευσης προς  
πωλήσεις ανά μετοχή - P/S 0,57 

S=6.461,9 million €, 
Number of stocks=364*106 (2007) 

Τιμή διαπραγμάτευσης/ Κέρδη – 
P/E (μ.φ) 

7,52 φορές Ε=1,34 € 

Απόδοση μετοχής  
σε ταμειακή ροή 23,11% 

C.F. per share= 
2,32 € 

Τιμή διαπραγμάτευσης/ 
C.F. per share 4,33 φορές  

 
Μέσα από τον υπολογισμό των πολλαπλασιαστών για την CCHBC 

διαπιστώνουμε ότι η τιμή της μετοχής στο Χ.Α. διαπραγματεύεται ως 

σχετικώς υπερτιμημένη, αφού ο δείκτης P/BV ισούται με 1,20 και συνεπώς 

είναι μεγαλύτερος της μονάδας. 

 

Συνεπώς, ένας επενδυτής που θα επιλέξει να αγοράσει τη μετοχή της CCHBC 

σήμερα αγοράζει ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο σε λίγο καιρό 

ενδεχομένως να πωλείται φθηνότερα από όσο πωλείται σήμερα, με συνέπεια 

ο επενδυτής να υποστεί ζημία. Ακόμη, σύμφωνα με δημοσιεύσεις διεθνών 

οίκων το P/BV με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 2007 υπολογίζεται στο 2,9 

και στο 2,6 για το 2008. Λαμβάνοντας, λοιπόν υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή 

του δείκτη για την CCHBC είναι κατά πολύ μικρότερη θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι τουλάχιστον με τις, θεωρητικώς, εναλλακτικές επιλογές 

επένδυσεις η μετοχή της CCHBC αποτελεί μια σαφώς ελκυστικότερη – 

ασφαλέστερη περίπτωση επένδυσης. 

 

Επιπρόσθετα, μέσα από τον δείκτη P/S ο οποίος διαμορφώνεται σε 0,57 

φορές, μας παρέχεται η πληροφορία ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της 

εταιρείας σε σχέση με τις πωλήσεις της είναι μικρότερη της μονάδας 

(περίπου η μισή), στοιχείο θετικό αφού όσο μικρότερη είναι η τιμή του εν 
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λόγω δείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η αξία που αντανακλά η αγορά πάνω 

στις πωλήσεις. 

 

Εν συνεχεία, υπολογίζοντας τον πολλαπλασιαστή κερδών P/E θα 

μπορούσαμε αρχικώς να ισχυριστούμε ότι η μετοχή της CCHBC δεν αποτελεί 

μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση αγοράς, αφού με τα ισχύοντα δεδομένα 

ένας επενδυτής χρειάζεται επτά και πλέον έτη για να αποσβέσει το κεφάλαιο 

που θα τοποθετήσει σε μετοχές της CCHBC, βάσει του κέρδους ανά μετοχή. 

 

Εν τούτοις, σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων το P/E του Χ.Α. με βάση 

τα κέρδη των εισηγμένων για το σύνολο του 2007 διαμορφώνεται στο 16,8, 

ενώ για το 2008 εκτιμάται ότι κινήθηκε στο 14. Κατόπιν τούτου, ο 

επενδυτής που θα επιλέξει να τοποθετήσει κεφάλαια αγοράζοντας μετοχές 

CCHBC θα πρέπει να θεωρεί τουλάχιστον από απόψεως εναλλακτικού 

κόστους έχει επιλέξει έναν μετοχικό τίτλο που θα του αποδόσει σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα.  

 

Άλλωστε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μεγαλύτερες και οι πιο γνωστές 

εταιρίες, οι μετοχές των λεγόμενων blue chips, σπάνια έχουν δείκτες Ρ/Ε 

που είναι εξαιρετικά υψηλοί, γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισμένες και οι 

πιθανότητες δημιουργίας ενός προϊόντος που θα διπλασιάσει τα κέρδη τους 

είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη μικρότερων επιχειρήσεων, όπως 

για παράδειγμα εκείνων της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες ενδεχομένως να 

παρουσιάσουν ένα καινοτομικό προϊόν που θα ανεβάσει ξαφνικά τα κέρδη 

τους σε μια χρήση 100% ή 200%. Μάλλον, όσον αφορά το δευτερογενή 

τομέα παραγωγής, για να συμβεί κάτι ανάλογο θα χρειαστεί να μεταβληθούν 

τα θεμελιώδη μεγέθη του. 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

267

 

 

 

Αρχικώς, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο διαχωρισμό του κόστους σε 

σταθερό και μεταβλητό και εν συνεχεία θα πρέπει να εφαρμόσουμε το 

μαθηματικό τύπο υπολογισμού του νεκρού σημείου όπως ακριβώς 

ενεργήσαμε και στην περίπτωση της Vivartia. 

 

Έτσι, λοιπόν έχουμε ως ακολούθως:

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ  

ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ BREAK EVEN POINT 

(τα ποσά είναι εκρφρασμένα σε εκατομμύρια €) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 983,6 ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  1.084,1 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 3,1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 354,0 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 565,9

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (25%) 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ – 
ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

128,4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 202,4

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ – 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ   

85,8 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2,5

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 392,5 

ΣΥΝΟΛΟ 1.757,5 ΣΥΝΟΛΟ 2.044,8 

Κατόπιν του διαχωρισμού των δαπανών του ομίλου σε σταθερές και 

μεταβλητές μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε στην εξαγωγή του νεκρού 

σημείου κύκλου εργασιών του ομίλου, εφαρμόζοντας το γνωστό μαθηματικό 

τύπο. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης για τη χρήση 2007 το ύψος του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 

6.461,9€ λαμβάνουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 

      2.044,8
Νεκρό σημείο Coca Cola HBC (2007)=   =  2.808,71 €

1.757,5
1-  

6.461,9
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Απο το αποτέλεσμα αυτό συμπεραίνουμε ότι, ο όμιλος Coca Cola HBC 

κατά τη διαχεριστική χρήση 01/01/2007 – 31/12/2007 πραγματοποίησε 

ύψος κύκλου εργασιών κατά  2,3 φορές υψηλότερο από εκείνο που 

απαιτείται προκειμένου να καλύψει τα συνολικά του κόστη. Διαφορετικά, 

υπό τη μορφή ποσοστιαίας έκφρασης, το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών 

του ομίλου Coca Cola HBC ανέρχεται στο μόλις 43,47% του 

πραγματοποιημένου κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του έτους 2007. 

Πιο απλά αυτό σημαίνει ότι ο όμιλος Coca Cola HBC πραγματοποιώντας 

ύψος πωλήσεων της τάξεως των 6.461,9€ καλύπτει τα συνολικά του κόστη 

χωρίς να πραγματοποιεί ούτε κέρδη αλλά ούτε και ζημία. Για ύψος 

πωλήσεων μεγαλύτερο των 2.808,71€ ο όμιλος, βάσει του ορισμού του 

νεκρού σημείου θα πρέπει να πραγματοποιεί κέρδη γεγονός που συμβαίνει 

και στην πραγματικότητα.  

Συνεπώς, με το παρόν αποτέλεσμα του νεκρού σημείου διαφαίνεται ότι οι 

προοπτικές βιωσιμότητας και περεταίρω αναπτυξιακής πορείας του ομίλου 

στο μέλλον, είναι ιδιαιτέρως ευοίωνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

Αποτίμηση Vivartia Α.Β.Ε.Ε. 
 

Μελετώντας επισταμένα τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης και ειδικότερα τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει καθένα από αυτά, σε συνδυασμό με τις 

ιδιαιτερότητες της υπό εξέταση εταιρείας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 

πλέον κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης της VIVARTIA A.B.E.E. είναι αυτή 

της προεξόφλησης των Αδέσμευτων Ταμειακών Ροών στην Εταιρεία – 

τριών (3) σταδίων ανάπτυξης (A three stage Free Cash Flow to the 

Firm valuation method).  

 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

αποτίμησης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έγινε με γνώμονα τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

1. Η VIVARTIA A.B.E.E. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στην 

Ελλάδα. 

2. Μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ταμειακές ροές της εταιρείας. 

3. Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης της εταιρείας παρουσιάζει 

υποχώρηση κατά τις τελευταίες δύο διαχειριστικές χρήσεις από τις 

1,46 φορές στις 0,69 φορές (πτώση κατά 53,07%). Επίσης, οι 

πληροφορίες από τους κύκλους των αναλυτών θέλουν την εταιρεία 

να οδηγείται γοργά σε de-leveraging. 

4. Τα τρέχοντα αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετικά (κέρδη) και 

συνεπώς ως βάση στη μέθοδο αποτίμησης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα current EBIT*(1-tax rate) έτους 2007. 

5. Ο τρέχον ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας κατά μέσο όρο ανέρχεται 

σε 16% > από τον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. 

6. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι πολύ ισχύρα 

(ορισμένα από αυτά είναι μοναδικά) και πλέον έχουν καταστεί 

δεδομένα και διαχρονικά. 
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7. Η εταιρεία γνωρίζει και εκτιμάται ότι θα γνωρίσει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης στο μέλλον. 

8. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης – high growth phase αναμένονται 

για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά την πρώτη 

φάση ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα επίπεδα του 9,02%. 

9. Μετά την πρώτη πενταετία (high growth phase) η εταιρεία θα 

περιέλθει σε περίοδο υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης 

(transition period). Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι κατά την 

περίοδο υποχώρησης, θα διαγράψει γραμμική πτώση με ρυθμό 

1,40% ετησίως καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποχώρησης. Η 

περίοδος υποχώρησης εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει τα πέντε (5) 

έτη. 

10. Μετά το πέρας της περιόδου υποχώρησης εκτιμάται ότι η εταιρεια θα 

περιέλθει σε περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές 

(n - years stable phase). Ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας κατά 

την περιόδο αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,00% 

(αποτελεί μια εύλογη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας). 

 

Επιπρόσθετα, για την επιλογή της μεθόδου αποτίμησης λάβαμε υπόψη όλα 

όσα ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την επιλογή του ορθού 

μοντέλου αποτίμησης μιας εταιρείας. 

 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθότητα της επιλόγης μας 

ακολουθήσαμε μεταξύ άλλων τον παρακάτω σκιαγραφημένο κανόνα του 
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Aswath Damodaran (Professor of Finance at the Stern School of Business 

at NYU):  
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Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης FCFF για την VIVARTIA ABEE έγινε 

σε περιβάλλον excel ακολουθώντας πιστά όλα όσα ορίζονται στη σχετική 

βιβλιογραφία. Επίσης, για την εφαρμογή της μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη η 

ανάπτυξη μαθηματικών συναρτήσεων στο excel καθώς και συναρτήσεων 

μορφής “IF” προκειμένου να συμπεριλάβουμε και την επίδραση στο 

αποτέλεσμα, υποθετικών παραγόντων ή συνδυασμούς παραγόντων. 

 

Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης FCFF 3-stage, όπως έχουμε αναφέρει 

και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης, σελίδα 86, περιλαμβάνει 

συνολικά πέντε (5) βήματα τα οποία σε συντομία έχουν ως ακολούθως: 

 

 Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων  

 Βήμα 2: Εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών τριών σταδίων 

ανάπτυξης: 

α) Εκτιμήσεις σταδίου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

β) Εκτιμήσεις σταδίου υποχώρησης ρυθμού ανάπτυξης 

γ) Εκτιμήσεις σταδίου σταθερού ρυθμού αναπτύξης 

 Βήμα 3: Εκτίμηση προεξοφλητικού επιτοκίου – WACC 

 Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας επιχείρησης 

 Βήμα 5: Εκτιμήσεις value of firm και value of debt κατ’ έτος 

μελλοντικά 

 
Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω εφαρμόζουμε τα βήματα της μεθόδου 

αποτίμησης τριών σταδίων ανάπτυξης για την εταιρεία VIVARTIA ABEE ως 

ακολούθως: 

 

Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων  
 

Αρχικά, η εφαρμογή της μεθόδου ξεκινά με τη δημιουργία ενός πίνακα με τα 

θεμελιώδη χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως: Current 

revenues (τρέχοντα έσοδα από πωλήσεις), current operating income 

(τρέχοντα λειτουργικά κέρδη - ΕΒΙΤ), current capex (τρέχοντα 
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έξοδα επένδυσεων σε πάγια), depreciation (αποσβέσεις παγίων), 

change in working capital (μεταβολή κεφαλαίου κίνησης κατα τις 

δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις), current debt (τρέχον χρέος) 

και τέλος number of shares outstanding (αριθμός μετοχών που 

έχουν εκδοθεί). Συγκεκριμένα, όσον αφορά το μέγεθος της μεταβολής του 

κεφαλαίου κίνησης ανά μετοχή (Ch. Working capital per share) έχει 

υπολογιστεί ως η διαφορά του κεφαλαίου κίνησης της χρήσεως 2007 

(136.039Χ103€) από το αντίστοιχο μέγεθος της χρήσεως 2006 

(153.349Χ103€), δηλαδή:Δ(WC) = -17,31x106€ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί λαμβάνουμε τα αριθμητικά αποτελέσματα των 

προαναφερθέντων χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας τα οποία θα 

λάβουμε υπόψη μας παρακάτω, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της 

αποτίμησης.  

 

Θεμελιώδη στοιχεία (fundamentals) - 2007 

Current revenues= 1.118.686.000,00 € 

EBIT= 116.858.000,00 € 

Capital expenditures = 820.820.000,00 € 

Depreciation= 56.998.000,00 € 

Change in Working Capital= -17.310.000,00 € 

Value of current debt outstanding = 888.427.000,00 € 

Cash and Marketable Securities at the firm = 0,00 € 

Value of equity options issued by the firm = 0,00 € 

Number of shares outstanding = 75.590.000,00 € 
 

 

Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 2: Εκτίμηση μελλοντικών μεγεθών 
τριών σταδίων ανάπτυξης 
 

 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της διαδικασίας αποτίμησης της εταιρείας 

VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε. περνάμε στον υπολογισμό των μεγεθών που 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα και αφορούν την πρώτη περίοδο 

αποτίμησης που είναι αυτή του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. 
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Περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης - High growth phase 

Growth rate in revenues & EBIT = 9,02% 

Pre-tax operating margin = 10,45% 

Pre-tax operating margin in year 5 = 13,00% 

Proportion of debt = 35,88% 

Growth rate in capital expenditures & depreciation = 6,00% 

Working capital as a percent of revenues = 13,71% 

Tax rate (greek economy Ανώνυμες Eταιρείες) = 25,00% 

Βeta = 1,10 

Current long term bond rate (10 ετές ομόλογο ελληνικού δημοσίου) = 5,95% 

Μarket risk premium = 5,97% 

Cost of borrowing money = 7,34% 

Reinvestment rate =  56,83% 

Return on invested capital (ROIC) =  5,56% 

Growth rate using fundamentals =  3,16% 

 
Ειδικότερα, για την εκτίμηση των παραπάνω μεγεθών ενεργήσαμε κατά 

περίπτωση ως ακολούθως: 

Growth rate in revenues high growth period 
 

Για την εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά τα πέντε πρώτα χρόνια 

εφαρμογής του μοντέλου αποτίμησης (περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης) 

κάναμε χρήση του μέσου σταθμικού – weighted average. Πιο 

συγκεκριμένα, πήραμε τα μεγέθη των λειτουργικών κερδών – EBIT για τις 

τελευταίες πέντε χρήσεις (ιστορικά στοιχεία) και υπολογίσαμε τη μεταβολή 

τους από χρήση σε χρήση. Ο μέσος όρος των μεταβολών αυτών μας δίνει 

αποτέλεσμα 32,48%. 

 

Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη μας τα θεμελιώδη στοιχεία – 

fundamentals της εταιρείας για την τελευταία χρήση (2007) προχωρούμε 

στην εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης των λειτουργικών κερδών με τον 

ακόλουθο τρόπο: 
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Growth rate= ROIC x Reinvestment rate  = 

[[EBIT*(1-Tax rate)]/(BV of Debt + BV of equity)] x 

 [(Capex+Change WC)/EBIT*(1-Tax rate)]= 

[[116.858.000*(1-25%)]/(888.427.000+687.360.000)] x  

[67.121.160+(-17.310.000)/116.858.000*(1-25%)]=  

5,56% x 56,83% = 3,16% 

 

Έτσι, πλέον σταθμίζοντας το ρυθμό ανάπτυξης των ΕΒΙΤ που μας δίνουν τα 

ιστορικά στοιχεία της εταιρείας, με συντελεστή στάθμισης 20% και 

αντίστοιχα με συντελεστή στάθμισης 80% τον εκτιμώμενο ρυθμό 

ανάπτυξης που παίρνουμε με χρήση των θεμελιωδών στοιχείων 

διαμορφώνουμε το σταθμισμένο μέσο ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας 

για την πενταετία υψηλού ρυθμού ανάπτυξης – high growth period. 

Δηλαδή, έχουμε: 32,48%*20% + 3,16%*80%= 9,02%  

 

Historical 
Data 2003 2004 2005 2006 2007 Total 

Revenues 684.487.000,00 691.527.100,00 694.357.000,00 776.234.000,00 1.118.686.000,00 3.501.676.747,31 

EBIT 41.385.000,00 55.283.000,00 134.017.000,00 175.265.000,00 116.858.000,00 452.487.518,22 
Operating  
Margin 6,05% 7,99% 19,30% 22,58% 10,45% 12,92% 
Μεταβολή 
ΕΒΙΤ -11,07% 33,58% 142,42% 30,78% -33,32%  

      
Ρυθμός ανάπτυξης  
βάσει θεμελιωδών  3,16%  

 Ιστορικός μέσος 
ρυθμός ανάπτυξης  32,48% 

           Weighted average 9,02% 

 
Στη συνέχεια υπολογίζουμε το μέγεθος του πρo φόρων λειτουργικού 

περιθωρίου κέρδους – pre tax operating margin για το έτος 2007 και 

με την παραδοχή ότι θα παραμείνει ίδιο για το πρώτο έτος της περιόδου 

υψηλού ρυθμού ανάπτυξης έχουμε: 

ΕΒΙΤ / Current revenues =  

116.858.000 / 1.118.686.000= 

10,45% 

 

Mε δεδομένο τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας 

υπολογίζουμε τα ΕΒΙΤ και τα Revenues για το πέμπτο έτος της πρώτης 
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περιόδου υψηλής ανάπτυξης με την παροδοχή ότι θα αυξάνονται με τον ίδιο 

ρυθμό. 

 

Έτσι για το πρώτο έτος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης τα μεγέθη των Revenues 

και των EBIT διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Εξέλιξη Revenues & EBIT στην high growth period 
 

Revenues year 1 
 

Revenues(year 1) = Revenues(current)*(1+growth rate)=  

1.118.686.000,00 *(1+9,02%)= 1.219.638.136,65 €  

 

αντίστοιχα για το δεύτερο έτος αποτίμησης: 

 

Revenues year 2 
 

Revenues(year 2)= Revenues(year 1)*(1+growth rate)=  

1.219.638.136,65 *(1+9,02%)= 1.329.700.366,66 €   

 

Αντιστοίχως, προχωρούμε στην εκτίμηση των μεγεθών των revenues για τα 

έτη 3 έως και 5. 

 

Όσον αφορά τα εκτιμώμενα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤ για το πρώτο έτος 

υψηλού ρυθμού ανάπτυξης έχουμε: 

 

EBIT year 1 
 

EBIT(year 1)= Revenues(year 1) – COGS(year 1) = 

1.219.638.136,65 -1.086.004.772,58= 133.633.364,07€ 

 

όπου COGS= Cost Of Gross Sales ή Κόστος πωληθέντων 
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EBIT year 2 
 

αντίστοιχα για το δεύτερο έτος αποτίμησης: 

EBIT(year 2)= Revenues(year 2) – COGS(year 2)= 

1.329.700.366,66 - 1.177.215.604,31=152.484.762,35€ 

 

Ανάλογα, προχωρούμε στην εκτίμηση των μεγεθών των revenues για τα έτη 

3 έως και 5. 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο υπολογισμός του COGS έχει 

γίνει ως εξής: 

Current COGS  
 

COGS= Revenues x COGS as % of revenues 
 

Όπου: COGS as % of revenues= 1-ΕΒΙΤ/Revenues 

 

Δηλαδή:  

COGS as % of revenues(current)=1-116.858.000/1.118.686.000=89,55% 

 

Συνεπώς: COGS(current)=1.118.686.000 x 89,55%=1.001.828.000€ 

 

COGS year 1 
 

Συνεπώς, για το πρώτο έτος της πενταετίας υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

έχουμε: 

 

COGS as % of revenues(year1)= COGS as % of revenues(year5)+ [(COGS as 

% of revenues(current)- COGS as % of revenues(year5))]/(last year high growth 

-first year growth)= 87%+[(89,55%-87%)]/(5-1)= 89,04% 

 

Να σημειωθεί ότι: 

COGS as % of revenues(year5)= 1 - Pre tax operating margin(year5)=  

=1-1*(EBIT(year5)/Sales)=1-1*(224.009.026,66/1.723.146.358,90)= 

=1 – 0,13= 0,87 ή 87%  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

279

 

Οπότε: 

COGS(year1)= Revenues(year1) x COGS as % of revenues(year1)=     

1.219.638.136,65 x 89,04%= 1.086.004.772,58 € 

 

Αντιστοίχως, προχωρούμε στην εκτίμηση των μεγεθών του COGS για τα έτη 

2 έως και 5. 

 

Proportion of debt high growth period 
 

Proportion of debt (high growth)= 

=1-(21,00*75.590.000)/(888.427.000+21,00*75.590.000)= 

=0,3588 ή 35,88% 

  

 

Growth in Capex & depreciation high growth period 
 

Βάσει ανακοινώσεως που εξέδωσε η εταιρεία μετά την επαναφορά για 

διαπραγμάτευση της μετοχής της στο Χ.Α. το ποσοστό επί των πωλήσεων 

που διατέθηκε για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (Capital 

expenditures ή Capex) ανήλθε σε 6,00%. Επίσης, για την εφαρμογή του 

μοντέλου υποθέτουμε ότι και το αντίστοιχο ποσοστό των αποσβέσεων είναι 

το ίδιο. 

 

Working capital as % of revenues 
 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης προχωρούμε στον 

υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης (WC) ως ποσοστό επί των εσόδων 

(revenues), ως ακολούθως: 

WC as % of revenues = Current Non-cash Working Capital/Current 

Revenues = 153.349.000,00 / 1.118.686.000,00 = 13,71% 

 

Εκτιμούμε ότι το ποσοστό αυτό θα διατηρηθεί σταθερό για όλη τη διάρκεια 

της περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. 
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Εκτίμηση συντελεστή beta  
 

Λαμβάνοντας τις αποδόσεις της μετοχής της εταιρείας VIVARTIA A.B.E.E. 

για το χρονικό διάστημα 27/03/2008 - 27/03/2009 (252 συνεδριάσεις) και 

για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τις αποδόσεις του Γενικού Δείκτη Τιμών 

του Χ.Α. εισαγάγαμε αυτές στο στατιστικό πακέτο E-VIEWS προκειμένου να 

εφαρμόσουμε τη μέθοδο παλινδρόμησης OLS εκτιμώντας το συντελεστή 

beta της μετοχής. 

 

Ωστόσο, το αποτέλεσμα που λάβαμε δεν ήταν στατιστικά σημαντικό διότι η 

στατιστική t-student ισούται με 0,49<2. Επίσης, ο εκτιμώμενος 

συντελεστής beta της μετοχής ισούται με 0,022 και ο συντελεστής 

συσχέτισης είναι σχεδόν μηδενικός.  

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσμα που λαμβάνουμε από το 

στατιστικό πακέτο και τα οποία μόλις περιγράψαμε ανωτέρω. 

 

                                                    beta coefficient  

        t-stat<2  

 

 

                         R2      0  
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Ζητώντας από το στατιστικό πακέτο να μας αντικαταστήσει τα αποτελέσματα 

του προηγούμενου πίνακα στη γραμμική συνάρτηση με εξαρτημένη 

μεταβλητή τις αποδόσεις της μετοχής VIVARTIA ABEE – VIVARTIA_RETURN 

και ανεξάρτητη μεταβλητή αυτή των αποδόσεων του Γενικού Δείκτη του 

Χ.Α. GENDEIKT_RETURN παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

 

 

Για τους λόγους που μόλις περιγράψαμε δε μπορούμε να εκτιμήσουμε το 

συντελεστή συστηματικού κινδύνου της μετοχής της εταιρείας και γι’αυτό  

κάνουμε χρήση bottom-up beta τον οποίο εκτιμήμουμε ως εξής: 

 

Παίρνουμε τον unlevered beta του κλάδου τροφίμων και ποτών στην Ε.Ε. 

που είναι ίσος με 0,78. Εν συνεχεία, υπολογίζουμε τον δείκτη current 

market value D/E (τρέχουσα αξία δανειακών κεφαλαίων) ο οποίος 

ισούται με: 

 

Market value of debt/(price of the stock x Number of shares 

outstanding)= 888.427.000/(21,00 x 75.590.000)= 0,5597 ή 55,97% 

 

Σημειώνουμε ότι το ποσό των 888.427.000€ αντιστοιχεί στο ύψος των 

δανειακών κεφαλαίων της εταιρείας (μακροπροθέσμων και 

βραχυπροθέσμων) όπως εμφανίζονται στο δημοσιευμένο ισολογισμό της 

εταιρείας για τη χρήση 2007. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας ομολογιακά 

δάνεια τα οποία είχε συνάψει η εταιρεία, αφού πλέον αυτά έχουν εξοφληθεί. 
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Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής φορολογίας για τις 

Ανώνυμες Εταιρείες είναι 25,00% υπολογίζουμε τον bottom-up beta για 

τη VIVARTIA ABEE ως εξής: 

 

Βottom-up beta (Vivartia)= unlevered beta (κλάδου τροφ. & ποτών) x 

(1+ current market value D/E x (1-tax rate)]= 

0,78 x[(1+55,97% x (1-25%)]=1,1 

 

Εκτίμηση του cost of equity 

 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης κρίνεται απαραίτητο 

να προχωρήσουμε στην εκτίμηση του κόστους μετοχικού κεφαλαίου – 

cost of equity της εταιρείας με χρήση Capital Asset Pricing Model – 

CAPM (Μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων). 

 

Ως γνωστόν, για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να κάνουμε χρήση της ακόλουθης σχέσεως: 

Cost of equity= Rf +β*(Risk Premium) 

 

Όπου: 

Rf  = Risk Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο) 

 

β  = Beta coefficient or systematic risk - Συντελεστής βήτα ή 

συστηματικός κίνδυνος μετοχής VIVARTIA ABEE 

 

Risk premium  = Ασφάλιστρο κινδύνου  

 

Συνεπώς, αφού υπολογίσαμε τα παραπάνω προχωρούμε στον υπολογισμό 

του cost of equity όπως παρουσιάζεται στον αμέσως επόμενο πίνακα: 
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Υπολογισμός του κόστους μετοχικού κεφαλαίου  
με εφαρμογή C.A.P.M. 

 

Cost of equity= Rf +β*(Risk Premium) 

Bottom-up 
beta of the 
stock = 

1,1 
 

Risk free rate= 5,95% Ετήσια απόδοση 10-ετούς ομολόγου Ελληνικού δημοσίου 

Risk 
Premium= 

5,97% 
German premium = 4,97% (Mature economy premium) 
Greek premium = 1,00% 
(Sovereign credit rating Greece - Moody’s, 25 FEB 2009: A1) 

Cost of equity= 5,95% + 1,1*(4,97% + 1,00%) = 12,52% 

 
Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα αυτό γίνεται εφαρμογή του CAPM με 

αντικατάσταση στον τύπο που αναπτύξαμε προηγουμένως και λαμβάνουμε 

ως cost of equity = 12,52%.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του Risk 

Premium επιλέχθηκε ως Premium ώριμης οικονομίας (Mature 

economy premium) αυτό της Γερμανικής το οποίο ανέρχεται σε 4,97%. 

Αντίστοιχα, λήφθηκε το Premium της Ελληνικής Οικονομίας η οποία 

φέρει Sovereing credit rating από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s: 

Α1 στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Βάσει, της βαθμολογίας αυτής το Greek 

Premium (Country ERP) ανέρχεται στα επίπεδα του 1,00%. 

 

Εκτίμηση του synthetic rating  

 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε το κόστος χρέους (cost of debt) της εταιρείας 

προχωρούμε ως ακολούθως: 

Τρέχον λειτουργικό κέρδος (EBIT) = 116.858.000,00  

Τρέχοντα έξοδα τόκων (current interest expense) = 65.046.000,00 
Τρέχουσα απόδοση 10-ετούς ομολόγου ελλην. δημοσίου 
(Current long term government bond rate) = 5,95% 

 

Interest  coverage ratio = 1,80 
Current EBIT / Current interest expense= 
   116.858.000,00 / 65.046.000,00=  1,80 

Estimated Bond Rating = B+ 
Λόγω του ότι ο δείκτης interest coverage είναι  
1,75<1,80<1,99  

Estimated Default Spread = 3,25% 
Λόγω του ότι ο δείκτης interest coverage είναι  
1,75<1,80<1,99 

Estimated Cost of Debt = 9,20% 5,95%+3,25%= 9,20% 
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Ειδικότερα, στον προηγούμενο πίνακα παραθέτουμε τα τρέχοντα 

λειτουργικά κέρδη της εταιρείας, τα τρέχοντα έξοδα χρεωστικών τόκων 

καθώς και την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. 

Με χρήση των δύο πρώτων θεμελιωδών στοιχείων και πιο συγκεκριμένα με 

το λόγο Current EBIT/Current interest expense εκτιμούμε το δείκτη 

κάλυψης τόκων (interest coverage ratio). Με βάση το δείκτη αυτό και 

λαμβάνοντας υπόψη μας τον παρακάτω πίνακα βαθμολογίας των κρατικών 

ομολόγων βρίσκουμε το αντίστοιχο spread του ελληνικού ομολόγου (σε 

σχέση με το γερμανικό – mature economy). 

Όταν πρόκειται για μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις όπως η VIVARTIA ΑΒΕΕ 

Αν ο δείκτης interest coverage είναι: 
  
  
  

> ≤ to Rating is Spread is 
-100000 0,199999 D 20,00% 

0,2 0,649999 C 12,00% 
0,65 0,799999 CC 10,00% 
0,8 1,249999 CCC 8,00% 
1,25 1,499999 B- 6,00% 
1,5 1,749999 B 4,00% 

1,75 1,999999 B+ 3,25% 
2 2,2499999 BB 2,50% 

2,25 2,49999 BB+ 2,00% 
2,5 2,999999 BBB 1,50% 
3 4,249999 A- 1,00% 

4,25 5,499999 A 0,85% 
5,5 6,499999 A+ 0,70% 
6,5 8,499999 AA 0,50% 
8,50 100000 AAA 0,35% 

 

Κατόπιν τούτου μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος δανειακών κεφαλαίων 

της εταιρείας ως εξής: 

 

Απόδοση 10ετούς ομολόγου ελληνικού δημοσίου + spread = 

5,95%+3,25%=9,20% 
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Εκτίμηση του Reinvestment rate 

 

Εν συνεχεία, προχωρόντας την εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης θα 

πρέπει να περάσουμε στην εκτίμηση του Reinvestment rate της εταιρείας.  

 

Για τον υπολογισμό του Reinvestment rate χρησιμοποιούμε την ακόλουθη 

σχέση: 

 

Reinvestment rate= [(Current Capex+(Change in WC)]/[Current EBIT 

*(1-Tax rate)]=[(67.121.160+(-17.310.000)]/[116.858.000*(1-25%)]= 

56,83% 

 

Εκτίμηση του Return On Invested Capital - ROIC 

 

ROIC= [(Current EBIT*(1-tax rate)]/(BV of Debt + BV of Equity)= 

[(116.858.000*(1-25%)]/(888.427.000 + 687.360.000)=5,56% 
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Ωστόσο, μετά το πέμπτο έτος όπου η εταιρεία εισέρχεται σε περίοδο 

υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης των κερδών της το cost of equity 

εκτιμάται ότι θα μειωθεί και αυτό ως εξής: 
 

Cost of equity – year 6 
 

Cost of equity(year 6)= Cost of equity(year 10)+(Cost of equity(year 6)-Cost 

of equity(year 10)/5*(year10-year6)=10,61%+(12,52%-10,61%)/5* 

(10-6)= 12,13% 

 

Cost of equity – year 7 

 

Cost of equity(year 7)= Cost of equity(year 10)+(Cost of equity(year 7)-Cost 

of equity(year 10)/5*(year10-year7)=10,61%+(12,52%-10,61%)/5*(10-

7)= 11,75% 

 

Αντίστοιχα, λειτουργούμε και για τις εκτιμήσεις μας για τα έτη 8 και 9.  

 

Ωστόσο για το 10ο έτος έχουμε: 
 

Beta(stable period*Market risk prem+Risk free rate = 

0,78*5,97%+5,95%=10,61% 

 

Εν συνεχεία, για την εκτίμηση του ποσοστού που επέχει το μετοχικό 

κεφάλαιο επί του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας απλώς ενεργούμε ως 

εξής: 

1-proportion of debt= 64,12% δηλαδή ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό 

από το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας αφαιρούμε το ποσοστό που επέχουν 

τα ξένα κεφάλαια και συνεπώς αυτό που προκύπτει είναι το ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου (proportion of equity). Τα ποσοστά αυτά υποθέτουμε 

ότι παραμένουν αμετάβλητα κατά τις τρείς φάσεις του μοντέλου αποτίμησης. 
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Συνεχίζοντας παιρνάμε στην εκτίμηση του κόστους των δανειακών 

κεφαλαίων μετά φορών – after tax cost of equity για τα πρώτα πέντε 

έτη του μοντέλου αποτίμησης, ως ακολούθως: 

 

Εκτιμώμενο κόστος δανεισμού*(1-φορολογικός συντελεστής)= 

9,20%*(1-25%)= 6,90% 

 

Αντίστοιχα, για την εκτίμηση του κόστους δανεισμού για τα πέντε έτη της 

περιόδου υποχώρησης λειτουργούμε με τον ακόλουθο τρόπο. 

 

Επί παραδείγματι, για το έκτο έτος εκτιμήσεων έχουμε: 

 

Αfter tax cost of equity – year 6 

 

(interest rate of debt(stable period)+((Cost of borrowing money(high 

growth)- interest rate of debt(stable period))/5)*(year10-year6))*(1-tax 

rate)= =(9,20%+((9,20%-9,20%)/5)*(10-6))*(1-25%)=6,90 

 

και αντίστοιχα για το έβδομο έτος έχουμε: 

 

 Αfter tax cost of equity – year 7 

 
 

(interest rate of debt(stable period)+((Cost of borrowing money(high 

growth)- interest rate of debt(stable period))/5)*(year10-year6))*(1-tax 

rate)= =(9,20%+((9,20%-9,20%)/5)*(10-7))*(1-25%)=6,90 

 
 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζουμε και το μετά φόρων κόστος 

μετοχικού κεφαλαίου για τα έτη 8-10.  
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Proportion of debt 

 
 
Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων επί του συνολικού κεφαλαίου της 

εταιρείας (100%) μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί αν από τα συνολικά κεφάλαια 

αφαιρεθούν τα αντίστοιχα κεφάλαια που έχουν συνεισφέρει οι μέτοχοι. 

 
Δηλαδή: 1 - 64,12%= 35,88% όπου 64,12% αποτελεί το ποσοστό που 

καταλαμβάνει το μετοχικό κεφάλαιο επί των συνολικών κεφαλαίων. 

 

Τα ποσοστά αυτά υποθέτουμε ότι παραμένουν σταθερά από έτος σε έτος. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι εκτιμήσεις για τις 

αδέσμευτες ταμειακές ροές στη εταιρεία - FCFF για τα πέντε πρώτα 

χρόνια της περιόδου υψηλής ανάπτυξης, καθώς και για τη δεύτερη 

πενταετία – περίοδος υποχώρησης (transition period, years 5-10). 
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Εκτιμώμενες ταμειακές ροές - Estimated cash flows (1-4 years)  

 

  Base 1 2 3 4 

Growth in Revenue   9,02% 9,02% 9,02% 9,02% 

Growth in Depreciation   6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 

Revenues       1.118.686.000,00 €        1.219.638.136,65 €        1.329.700.366,66 €        1.449.694.800,41 €         1.580.517.736,96 €  

COGS           

% of Revenues 89,55% 89,04% 88,53% 88,02% 87,51% 

 - $ COGS       1.001.828.000,00 €        1.086.004.772,58 €        1.177.215.604,31 €        1.276.044.527,11 €         1.383.123.698,68 €  

EBIT          116.858.000,00 €           133.633.364,07 €           152.484.762,35 €           173.650.273,30 €            197.394.038,28 €  

Tax Rate 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

            

EBIT *(1-tax rate)           87.643.500,00 €           100.225.023,05 €           114.363.571,76 €           130.237.704,98 €            148.045.528,71 €  

 + Depreciation           56.998.000,00 €            60.417.880,00 €            64.042.952,80 €            67.885.529,97 €              71.958.661,77 €  

 - Capital Expenditures           67.121.160,00 €            71.148.429,60 €            75.417.335,38 €            79.942.375,50 €              84.738.918,03 €  

 - Change in  WC - 17.310.000,00 €            13.840.537,93 €            15.089.531,73 €            16.451.236,87 €              17.935.824,60 €  

 = FCFF           94.830.340,00 €            75.653.935,52 €            87.899.657,45 €          101.729.622,58 €           117.329.447,85 €  
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Εκτιμώμενες ταμειακές ροές - Estimated cash flows (5-10 years) 

5 6 7 8 9 10 

9,02% 7,62% 6,21% 4,81% 3,40% 2,00% 

6,00% 5,20% 4,40% 3,60% 2,80% 2,00% 

      1.723.146.358,90 €        1.854.438.682,38 €        1.969.682.821,58 €         2.064.418.033,16 €         2.134.708.044,04 €        2.177.402.204,92 €  

            

87,00% 84,60% 82,20% 79,80% 77,40% 75,00% 

      1.499.137.332,24 €        1.568.855.125,29 €        1.619.079.279,34 €         1.647.405.590,46 €         1.652.264.026,09 €        1.633.051.653,69 €  

         224.009.026,66 €           285.583.557,09 €           350.603.542,24 €            417.012.442,70 €            482.444.017,95 €           544.350.551,23 €  

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

            

         168.006.769,99 €           214.187.667,81 €           262.952.656,68 €            312.759.332,02 €            361.833.013,46 €           408.262.913,42 €  

          76.276.181,47 €            80.242.542,91 €            83.773.214,80 €             86.789.050,53 €             89.219.143,94 €             91.003.526,82 €  

          89.823.253,11 €           118.260.066,58 €           146.696.880,05 €            175.133.693,52 €            203.570.507,00 €           232.007.320,47 €  

          19.554.384,07 €            18.000.177,55 €            15.799.971,48 €             12.988.197,51 €               9.636.760,49 €              5.853.369,46 €  

        134.905.314,29 €          158.169.966,59 €          184.229.019,94 €           211.426.491,52 €           237.844.889,92 €          261.405.750,32 €  

 
  Terminal Value      3.664.228.211,17 €  
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Terminal value= FCFF(year 10)*(1+Growth rate(stable phase))/(Cost of capital(year 10) - Growth rate(stable phase))= 

261.405.750,32*(1+2,00%)/(9,82% - 2,00%)= 3.664.228.211,17€
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Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον προηγούμενο πίνακα παρατηρούμε τη 

μείωση του ρυθμού ανάπτυξης – growth rate μετά το πέμπτο έτος 

εκτιμήσεων, όπου ουσιαστικά επέρχεται λήξη της περιόδου υψηλού ρυθμού 

ανάπτυξης και η εταιρεία εκτιμάται, σύμφωνα με το μοντέλο τριών σταδίων 

ανάπτυξης ότι θα περιέλθει σε περίοδο γραμμικής από έτος σε έτος 

υποχώρησης, με ρυθμό 1,40%. 

 

Επί παραδείγματι, από το ετος 5 στο έτος 6 έχουμε: 9,02%-7,62%= 1,40%. 

Αντίστοιχα, από το έτος 6 στο έτος 7 έχουμε:7,62%-6,21%= 1,40% κοκ. 

Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε γραμμικά σε επίπεδα ρυθμού ανάπτυξης 

της τάξεως του 2,00% από το 10ο έτος και μετά, όπου η εταιρεία εισέρχεται 

στην περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης – stable phase period εις το 

διηνεκές.   

 

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουμε τις εκτιμήσεις μας για το κόστος 

μετοχικού κεφαλαίου (cost of equity) καθώς και για το κόστος των 

δανειακών κεφαλαίων μετά φόρων (after tax cost of debt). Αυτό 

συμβαίνει προκειμένου να υπολογίσουμε του μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου – weighted average cost of capital το γνωστό μας WACC 

που λαμβάνει υπόψη του και τα δύο είδη δανεισμού της εταιρείας (από 

μετόχους και από ξένους).  

 

Ειδικότερα και όσον αφορά την εκτίμηση του cost of equity για τα πέντε 

πρώτα έτη έχουμε ήδη εξηγήσει πως επιτυγχάνεται από την αρχή της 

παρούσας αναλύσεώς μας.  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

295

 

Περίοδος σταθερού ρυθμού ανάπτυξης – Stable growth phase 

 

Για την περιόδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης του μοντέλου 

αποτίμησης – stable growth phase εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

των κερδών της εταιρείας θα διαμορφωθεί στα εκτιμώμενα επίπεδα 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τότε, δηλαδή γύρω στο 2,00% 

(αποτελεί μια εύλογη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας). Επίσης, εκτιμούμε ότι ο συντελεστής φορολογίας θα παραμείνει 

αμετάβλητος στο 25%. 

 

Όσον αφορά τον υπολογισμό του ROIC της εταιρείας για την περίοδο αυτή 

εκτιμούμε ότι θα παραμείνει ο ίδιος με τον αντίστοιχο της πρώτης περιόδου. 

Επίσης, για να υπολογίσουμε το ποσοστό των επενδύσεων σε πάγια (capex) 

ως ποσοστό των αποσβέσεων (depreciation) απλώς παίρνουμε το λόγο των 

των capex προς τις αποσβέσει και υπολογίζουμε το ποσοστού του 

117,76%. Ακόμη, υποθέτουμε ότι η αναλογία του χρέους σε σχέση με τα 

έσοδα (proportion of debt) θα παραμείνει σταθερό για την περίοδο αυτή και 

ίσο με το ποσοστό της πρώτης περιόδου. Χωρίς μεταβολή εκτιμούμε ότι θα 

διαμορφωθεί και το κόστο δανειακών κεφαλαίων στο 9,20%. 

 

Τέλος, όσον αφορά το συντελεστή beta της μετοχής της εταιρείας εκτιμούμε 

ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του αντίστοιχου συντελεστή του 

ευρωπαϊκού κλάδου τροφίμων και ποτών, δηλαδή στο 0,78. 

Περίοδος σταθερού ρυθμού ανάπτυξης - Stable growth phase 

Growth rate in revenues = 2,00% 

Pre-tax operating margin in perpetuity = 25,00% 

Return on invested capital in perpetuity for the firm = 5,56% 

Capital expenditures as a percent of depreciation in this period = 117,76% 

Proportion of debt =  35,88% 

Interest rate of debt in stable period = 9,20% 

Beta in the stable period = 0,78 
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 3: Εκτίμηση κόστους κεφαλαίου  
 

Έχοντας εκτιμήσει όλα τα προηγούμενα μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε 

στην εκτίμηση του σταθμικού κόστους κεφαλαίου ως ακολούθως: 
 

Cost of capital= Cost of equity*proportion of equity+after tax cost 

of equity*proportion of debt 

 

Επί παραδείγματι για το πρώτο έτος εκτιμήσεων δηλαδή το πρώτο έτος της 

περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης θα έχουμε: 
 

Cost of capital(year1)= 12,52%*64,12% +6,90% *35,88%=10,50% 

 

Αντιστοίχως, μέχρι και το πέμπτο έτος της πρώτης περιόδου υψηλού ρυθμού 

ανάπτυξης το σταθμικό κόστος κεφαλαίου υποθέτουμε ότι παραμένει 

σταθερό στο 10,50%. 

 

Ωστόσο, από το έκτος έτος μέχρι και το δέκατο έτος εκτιμήσεων δηλαδή 

καθόλη τη διάρκεια της περιόδου υποχώρησης το σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου μειώνεται από έτος σε έτος, διότι όπως έχουμε δείξει μειώνεται 

και το κόστος μετοχικού κεφαλαίου ενώ τα υπόλοιπα μεγέθη που 

συμμετέχουν στον υπολογισμό του υποθέτουμε ότι παραμένουν αμετάβλητα. 

 

Έτσι, επί παραδείγματι για το έκτο έτος εκτιμήσεων, δηλαδή το πρώτο έτος 

της περιόδου υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης θα έχουμε: 

 

Cost of capital(year6)= Cost of equity(year6)*proportion of 

equity(year6)+after tax cost of equity(year6)*proportion of debt(year 6) 

 

και με αντικατάσταση του τύπου αυτού παίρνουμε: 

  

Cost of capital(year6)= 12,13%*64,12% +6,90% *35,88%=10,26% 
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Αντίστοιχα, λειτουργούμε για τον υπολογισμό το σταθμικού κόστους 

κεφαλαίου και για τα έτη 7-10. 

 
Αφού πλέον έχουμε υπολογίσει το σταθμικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας 

για όλα τα έτη μπορούμε να περάσουμε για τον υπολογισμό του 

αθροιστικού μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου (cumulative 

WACC). 

 

Ειδικότερα, λειτουργούμε ως εξής: 

 

Cummulative WACC – year 1 

 
 

Cummulative WACC(year1)= 1+Cost of capital(year1)= 

1+10,50%= 110,50% 

 

Αφού, έχουμε υπολογίσει το αθροιστικό WACC για το πρώτο έτος τότε 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό προκειμένου να υπολογίσουμε το 

αντίστοιχο του δεύτερου έτους. Δηλαδή: 

 

Cummulative WACC – year 2 

 

Cummulative WACC(year2)= 1+Cost of capital(year2)= 

110,50% +10,50%= 110,50%*(1+10,50%)= 122,11% 

 

Αντίστοιχα, υπολογίζουμε το αθροιστικό WACC για όλα τα έτη. 
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας 
επιχείρησης 
 
 

Παρούσα αξία – Present Value 

 
Έχοντας υπολογίσει το αθροιστικό WACC και το WACC, δηλαδή τον 

παράγοντα προεξόφλησης των εκτιμώμενων (μελλοντικών) ταμειακών ροών 

της εταιρείας στο παρόν και φυσικά έχοντας υπολογίσει και τις εκτιμώμενες 

αδέσμευτες ταμειακές ροές στην εταιρεία (FCFF), μπορούμε να περάσουμε 

στον υπολογισμό της παρούσας αξίας αυτών ως ακολούθως: 

 
Παρούσα αξία – PV (year 1) 

 

PV(year1)=FCFF(year1)/Cummulative WACC(year1)= 

75.653.935,52/110,50%=68.464.096,04 € 

 

ενώ αντίστοιχα για το δεύτερο έτος έχουμε: 

Παρούσα αξία – PV (year 2) 

 

PV(year2)=FCFF(year2)/Cummulative WACC(year2)= 

87.899.657,45/122,11%=71.986.306,21 € 

 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζουμε την παρούσα αξία για κάθε έτους 

από το πρώτο μέχρι και το δέκατο, δηλαδή υπολογίζουμε τον κάθε όρο 

μεμωνομένα. Έτσι, όταν ολοκληρώσουμε τον υπολογισμό της παρούσας 

αξίας εκάστοτε έτους, τότε αθροίζουμε όλους τους όρους και λαμβάνουμε τη 

συνολίκη παρούσα αξία της επιχείρησης - Value of the firm.  
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 Κόστος κεφαλαίου (μετοχικού και ξένου) - Cost of equity & capital (1-4 years) 

 

 1 2 3 4 

Cost of Equity 12,52% 12,52% 12,52% 12,52% 

Proportion of Equity 64,12% 64,12% 64,12% 64,12% 

After-tax Cost of Debt 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 

Proportion of Debt 35,88% 35,88% 35,88% 35,88% 

Cost of Capital 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 

Cumulative WACC 110,50% 122,11% 134,93% 149,10% 

          

Present Value           68.464.096,04 €            71.986.306,21 €            75.394.817,36 €              78.692.336,53 €  
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Κόστος κεφαλαίου (μετοχικού και ξένου) - Cost of equity & capital (5-10) 
  

5 6 7 8 9 10 

12,52% 12,13% 11,75% 11,37% 10,99% 10,61% 

64,12% 64,12% 64,12% 64,12% 64,12% 64,12% 

6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 

35,88% 35,88% 35,88% 35,88% 35,88% 35,88% 

10,50% 10,26% 10,01% 9,77% 9,52% 9,28% 

164,76% 181,66% 199,84% 219,36% 240,25% 262,53% 

            

          81.881.506,63 €            87.071.509,40 €            92.187.375,05 €             96.383.433,90 €             99.000.364,36 €       1.495.289.591,34 €  
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 5: Εκτίμησεις value of firm & value 
of debt στο μέλλον 
 
Γενικότερα, για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης χρησιμοποιούμε 

την ακόλουθη σχέση: 

 

(1 )
t

t

FCFF
WACC

∞

+∑
t=

t=1

Value of firm =
 

 

Από τη σχέση αυτή συμπεραίνουμε ότι η αξία της επιχείρησης ισούται με το 

άθροισμα των αδέσμευτων ταμειακών ροών στην επιχείρηση (FCFF) οι 

οποίες προεξοφλούνται, με χρήση ως επιτοκίου προεξόφλης δηλαδή με το 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου – WACC. 

 

Οπότε, εφαρμόζοντας τα προηγούμενα έχουμε: 

 

Value of Vivartia= PV1 + PV2 + PV3 +…+ PV10= 

=68.464.096,04 +71.986.306,21 +75.394.817,36 +…+1.495.289.591,34= 

=2.246.351.336,84 € 

 

 

FIRM VALUATION 

Value of Firm     2.246.351.336,84 €  

 + Cash and marketable securities =                                  -   €  

 - Value of Debt         888.427.000,00 €  

Value of Equity     1.357.924.336,84 €  

 - Value of Equity options issued by firm                                   -   €  

Value of Equity per Share                           17,96 €  
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Value of firm+Cash and marketable securities-Value of Debt=Value of 

Equity 
 

Δηλαδή: 
 

Value of equity=2.246.351.336,84+0+888.427.000,00=1.357.924.336,84€ 

 
Εν συνεχεία διαιρούμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των 

μετοχών και τελικώς λαμβάνουμε την αξία του μετοχικού κεφαλαίου ανά 

μετοχή. 

 

Χρησιμοποιώντας το μέγεθος του value of firm και πολλαπλασιάζοντας με 

το αθροιστικό μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζουμε τη συνολική 

αξία της επιχείρησης κατ΄έτος. Δηλαδή, για παράδειγμα: 

 

Value of firm (2008) 

 
 
Value of firm(2008)=2.246.351.336,84 € όπως υπολογίσαμε παραπάνω 

προεξοφλώντας τις ταμειακές ροές στην επιχείρηση. 

 
Value of firm (2009) 

 
 

*2 year 1Value of Vivartia (2009) PV cumulative WACC=

 
 

Value of firm (2010) 

 
 

*3 year 2Value of Vivartia (2010) PV cumulative WACC=

 
Αντιστοίχως, υπολογίζουμε την αξία της επιχείρησης κατ’ έτος. Έτσι, λοιπόν 

αφού υπολογίσουμε από έτος σε έτος την αξία της επιχείρησης 

πολλαπλασιάζοντας το μέγεθος που αντιστοιχεί στην αξία αυτής για κάθε 

έτος με το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων επί των συνολικών 

κεφαλαίων της εταιρείας (proportion of debt) λαμβάνουμε την αξία των 

δανειακών κεφαλαίων από έτος σε έτος. Δηλαδή για παράδειγμα: 
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Value of debt (2008) 

 

Value of debt(2008)= Value of firm(2008)* Proportion of debt(2008) = 
=2.246.351.336,84*35,88%= 805.990.859,66€ 

 
ενώ αντίστοιχα για το επόμενο έτος έχουμε: 
 

Value of debt (2009) 

 

 Value of debt(2009)= Value of firm(2009)* Proportion of debt(2009) 

= 
=2.406.600.691,56*35,88%= 863.488.328,13€ 

 
 
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζουμε την αξία των ξένων κεφαλαίων και 

για τα έτη 2010 – 2017.  

 

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για τα 

μεγέθη Value of firm by year (αξία εταιρείας κατ΄έτος) και Value of debt 

(αξία ξένων κεφαλαίων). 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

Value of firm by year     2.246.351.336,84 €      2.406.600.691,56 €      2.571.433.103,28 €        2.739.745.624,05 €      2.910.133.861,56 €  

Value of Debt         805.990.859,66 €          863.488.328,13 €          922.630.197,46 €           983.020.729,91 €      1.044.156.029,53 €  

 
 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

    3.080.839.758,55 €      3.238.660.148,57 €       3.378.674.156,18 €       3.497.230.988,46 €       3.592.380.599,19 €  

    1.105.405.305,37 €      1.162.031.261,31 €       1.212.268.287,24 €       1.254.806.478,66 €       1.288.946.158,99 €  
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Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης 
 

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η τιμή διαπραγμάτευσης της 

μετοχής της Vivartia ΑΒΕΕ στις 13/03/2009 ανέρχεται σε 21,00€                        

(21,00€ >17,96€) μπορούμε  να συμπεράνουμε ότι η μετοχή της εταιρείας 

είναι σχετικά υπερτιμημένη.  

 

Στο αποτέλεσμα αυτό είχαμε καταλήξει και με υπολογισμό των 

πολλαπλασιαστών διαπιστώνοντας ότι η τιμή της μετοχής της εταιρείας στο 

Χ.Α. διαπραγματεύεται ως υπερτιμημένη αφού ο δείκτης P/BV ισούται με 

2,31 φορές και συνεπώς είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας. 

 

Συνεπώς, ένας επενδυτής που θα επιλέξει να αγοράσει τη μετοχή της 

VIVARTIA σήμερα, αγοράζει ουσιαστικά ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

σε λίγο καιρό ενδεχομένως να πωλείται φθηνότερα από όσο πωλείται 

σήμερα, με συνέπεια ο επενδυτής να υποστεί ζημία. Ακόμη, σύμφωνα με 

δημοσιεύσεις διεθνών οίκων το P/BV με βάση τα εκτιμώμενα κέρδη του 

2007 υπολογίζεται στο 2,9 και στο 2,6 για το 2008. Λαμβάνοντας, λοιπόν 

υπόψη ότι η αντίστοιχη τιμή του δείκτη για τη VIVARTIA διαμορφώνεται σε 

μικρότερα μεν, άλλα  σχετικά σε επίπεδα πλησίον αυτών, θα μπορούσαμε να 

συμπεράνουμε ότι αποτελεί μια μέτρια ως προς τη σχέση κινδύνου/ 

απόδοσης μετοχή και δεν αποτελεί μια ιδιαιτέρως ελκυστική περίπτωση 

επένδυσης. 
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Αποτίμηση COCA COLA H.B.C. 
 
Μελετώντας επισταμένα τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης και ειδικότερα τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει καθένα από αυτά, σε συνδυασμό με τις 

ιδιαιτερότητες της υπό εξέταση εταιρείας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η 

πλέον κατάλληλη μέθοδος αποτίμησης της CCHBC είναι αυτή της 

προεξόφλησης των Αδέσμευτων Ταμειακών Ροών στους μετόχους – 

τριών (3) σταδίων ανάπτυξης (A three stage Free Cash Flow to 

Equity valuation method).  

 

 

Ειδικότερα, όσον αφορά την επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου 

αποτίμησης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έγινε με γνώμονα τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 

1. Η εταιρεία CCHBC είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της The 

Coca Cola Company παγκοσμίως και ένας από τους μεγαλύτερους 

ομίλους επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

2. Μπορούμε να εκτιμήσουμε τις ταμειακές ροές της εταιρείας 

3. Η μόχλευση της εταιρείας παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα κατά την 

τελευταία δεκαετία με Μ.Ο. δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης 1,97 

φορές, σταθερά αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας. 

4. Τα τρέχοντα αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετικά (κέρδη) και 

συνεπώς ως βάση στη μέθοδο αποτίμησης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα current EBIT*(1-tax rate) έτους 2007. 

5. Ο τρέχον ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας κατά μέσο όρο (μέσος όρος 

όλων των αγορών δραστηριότητας της – Αναδυόμενες, Αναπτυσσόμενες 

και Ανεπτυγμένες) ανέρχεται σε 22% > από τον τρέχοντα ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας. 

6. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι τόσο ισχυρά 

(ορισμένα από αυτά είναι μοναδικά) που πλέον έχουν καταστεί δεδομένα 

και διαχρονικά  
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7. Η εταιρεία γνωρίζει και εκτιμάται ότι θα γνωρίσει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης στο μέλλον 

8. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης – high growth phase αναμένονται για 

τα επόμενα πέντε (5) έτη. Ο ρυθμός ανάπτυξης κατά την πρώτη φάση 

ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα επίπεδα του 13,07%. 

9. Μετά την πρώτη πενταετία (high growth phase) η εταιρεία θα περιέλθει 

σε περίοδο υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης (transition period). 

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι κατά την περίοδο υποχώρησης, θα 

διαγράψει γραμμική πτώση με ρυθμό 2,21% ετησίως καθόλη τη 

διάρκεια της περιόδου υποχώρησης. Η περίοδος υποχώρησης εκτιμάται 

ότι δε θα ξεπεράσει τα πέντε (5) έτη. 

10. Μετά το πέρας της περιόδου υποχώρησης εκτιμάται ότι η εταιρεια θα 

περιέλθει σε περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές (n - 

years stable phase). Ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας κατά την 

περιόδο αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 2,00% 

(αποτελεί μια εύλογη εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας). 

 

Επιπρόσθετα, για την επιλογή της μεθόδου αποτίμησης λάβαμε υπόψη όλα 

όσα ορίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία, σχετικά με την επιλογή του ορθού 

μοντέλου αποτίμησης μιας εταιρείας. 

 

Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ορθότητα της επιλόγης μας 

ακολουθήσαμε, όπως στην περίπτωση της VIVARTIA ABEE, τον 

σκιαγραφημένο κανόνα του Aswath Damodaran (Professor of Finance at 

the Stern School of Business at NYU).
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Η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης FCFE της CCHBC έγινε σε περιβάλλον 

excel ακολουθώντας πιστά όλα όσα ορίζονται στη σχετική βιβλιογραφία. 

Επίσης, για την εφαρμογή της μεθόδου κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη 

μαθηματικών συναρτήσεων στο excel καθώς και συναρτήσεων μορφής “IF” 

προκειμένου να συμπεριλάβουμε και την επίδραση στο αποτέλεσμα, 

υποθετικών παραγόντων ή συνδυασμούς παραγόντων. 

 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης FCFE 3-stage, όπως 

έχουμε αναφέρει και στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης, σελίδα 

86, περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) βήματα τα οποία σε συντομία έχουν 

ως ακολούθως:  

 Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων  

 Βήμα 2: Εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών τριών σταδίων 

ανάπτυξης: 

α) Εκτιμήσεις σταδίου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

β) Εκτιμήσεις σταδίου υποχώρησης ρυθμού ανάπτυξης 

γ) Εκτιμήσεις σταδίου σταθερού ρυθμού αναπτύξης 

 Βήμα 3: Εκτίμηση κόστους μετοχικού κεφαλαίου 

 Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας επιχείρησης 

 Βήμα 5: Εκτίμηση value of the stock 

 
Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω εφαρμόζουμε τα βήματα της μεθόδου 

αποτίμησης τριών σταδίων ανάπτυξης για την εταιρεία CCHBC ως 

ακολούθως: 

 

Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 1: Χρήση θεμελιωδών στοιχείων 
 

Αρχικά, η εφαρμογή της μεθόδου ξεκινά με τη δημιουργία ενός πίνακα 

γενικών χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας όπως: EPS, DPS, 

Capital spending per share, Depreciation per share, Revenues per 

share, Working capital per share και τέλος Change in Working 

capital per share. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το μέγεθος της μεταβολής 
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του κεφαλαίου κίνησης ανά μετοχή (Ch. Working capital per share) έχει 

υπολογιστεί ως η διαφορά του κεφαλαίου κίνησης της χρήσεως 2007 

(169Χ106 €) από το αντίστοιχο μέγεθος της χρήσεως 2006 (224Χ106 €), 

δηλαδή Δ(WC) = -55x106€ 

 

Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά τη χρήση 2007 ο αριθμός των 

μετοχών σε κυκλοφορία της εταιρείας CCHBC ανερχόταν σε 364Χ106 

κομμάτια λαμβάνουμε, ως αποτέλεσμα από τη σχέση: Δ(WC) / Νumber of 

shares =-55x106€ / 364x106€= -0,15€ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα αριθμητικά αποτελέσματα των 

θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας, τα οποία θα 

λάβουμε υπόψη μας παρακάτω, κατά τα επόμενα βήματα εφαρμογής της 

διαδικασίας της αποτίμησης: 

THREE-STAGE FCFE DISCOUNT MODEL FOR COCA COLA H.B.C. 

Δεδομένα προς εισαγωγή στο μοντέλο αποτίμησης 

 
Γενικά δεδομένα (2007) 

ποσά σε € 

Earnings per 
share = 

1,30 

Dividends 
per share = 

0,21 
 

Capital 
Spending  
/ share = 

1,54 

Coca-Cola Hellenic’s capital 
expenditure,  

net of receipts from 
disposal of assets and 

including principal 
repayments of finance lease 

obligations, amounted to 
€562 million in 2007 

Depreciation 
/ share = 

0,98 

Revenues  
/ share = 

17,75 

Working 
Capital  
/ share = 

0,46 

Chg. 
Work.Capital 
/ share = 

-0,15 
 

 

Συνεπώς, η εκτίμηση του growth rate γίνεται με trailing EBIT (2007) 

και fundamentals. 
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Θεμελιώδη στοιχεία 
σε € 

Trailing EBIT (2007) = 702.600.000 

Interest Expense  
(2007) = 

85.800.000 

Book Value of Debt = 3.582.000.000 

Book Value of Equity = 3.052.000.000 

Tax Rate on Income= 25% 

 
Βάσει των θεμελιωδών στοιχείων του πίνακα που μόλις παρουσιάσαμε 

προχωρούμε στον υπολογισμό των μεγεθών του επόμενου πίνακα: 

Fundamental growth formulation 

ROIC = 10,64% D/E = 62,21% 

Retention ratio 
 (1-DPS/EPS) = 

83,85% Interest Rate= 4,52% 

 

Όπου: 

ROIC = EBIT*(1-Tax Rate) / (BV of Debt + BV of Equity) = 

          = 702.600.000*(1-25%) / (1.898.700.000 + 3.052.000.000) = 

          = 10,64% 

 

Επίσης: 
 

 

D/E = BV of Debt / BV of Equity 
 

Interest Rate = Interest Expense Currently / BV of Debt   

 
Συνεπώς: 
 
D/E = 1.898.700.000 / 3.052.000.000 = 62,21% 
 
Interest rate= 85.800.000 / 1.898.700.000 = 4,52% 
 
Υποθέτουμε ότι ο δείκτης D/E καθώς και το επιτόκιο δανεισμού (interest 

rate), θα παραμείνουν σταθερά για την περίοδο υποχώρησης καθώς και για 

την περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης.  
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 2: Εκτιμήσεις μελλοντικών μεγεθών 
τριών σταδίων ανάπτυξης 

 

 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της FCFE μεθόδου αποτίμησης τριών σταδίων 

ανάπτυξης, εκτιμούμε ότι η πρώτη φάση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης – 

first period of high growth rate θα είναι διάρκειας πέντε (5) ετών. 

Επίσης, υπολογίζουμε το μέσο EPS της τελευταίας πενταετίας ώστε να 

έχουμε εικόνα της μέχρι τώρα πορείας των EPS της εταιρείας και να το 

λάβουμε υπόψη μας ως ιστορικό μέγεθος απόδοσης. 

 

Επιπροσθέτως, με βάση εκτιμήσεις εξωτερικών αναλυτών που έχουν 

ανακοινωθεί στο οικονομικό site Euro2day οι εταιρεία αναμένεται να κινηθεί 

με ρυθμό αύξησης στα EPS της τάξεως του 23%, φτάνοντας στα 1,60€ από 

1,30€ (βάσει τελευταίων δημοσιευμένων μεγεθών 2007). 

Δεδομένα κερδοφορίας 

 

Περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

Διάρκεια υψηλού ρυθμού 
ανάπτυξης (έτη) = 

5 

Μέσο EPS τα τελευταία  
πέντε (5) έτη = 

1,36 

Εξωτερική εκτίμηση 
ρυθμού ανάπτυξης = 

23% 
Τρέχον EPS (2007): 1,30€ 

Εκτιμώμενο EPS next 5 years: 1,60€ (πηγή: Euro2day) 
Συνεπώς: (1,60€ - 1,30€)/ 1,30€ = 0,23 ή 23% 

 
Το επόμενο βήμα στην εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης μας φέρνει 

αντιμέτωπους με τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας (fundamentals), 

τα οποία και θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να εκτιμήσουμε το ρυθμό 

ανάπτυξης στα EPS για τα πρώτα πέντε έτη – περίοδος υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης. 
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Περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

Cost of Equity = 9,89% 

Τρέχον EPS (€)= 1,30 

 

Proportion of Debt: Capital Spending (DR)= 38,35% 
Υποθέτουμε ότι ο δείκτης χρέους D/E 
παραμένει o ίδιος. Συνεπώς:  
62,21%/(1+62,21%)=38,35% 

Proportion of Debt: Working Capital (DR)= 38,35% 
Υποθέτουμε ότι ο δείκτης χρέους D/E 
παραμένει o ίδιος. Συνεπώς:  
62,21%/(1+62,21%)=38,35% 

 

Τρέχον EPS (€) - 1,30  

[(Capital Spending - Depreciation)*(1-DR)] - 0,35 

(Capital spending per share - Depraciation per 
share)*(1-Proportion of debt:Capital spending) 
= 
(1,54-0,98)*(1-38,35) = 0,35  

[Change in Working Capital * (1-DR)] = -0,09 
Chang. Work. Cap. per share *(1- Proportion of 
debt:Working capital)= -0,15*(1-38,35)=-
0,09 

Τρέχουσες FCFE 1,05 

Τρέχον EPS –  
[(Capital Spending - Depreciation)*(1-DR)] – 
[Change in Working Capital * (1-DR)] =  
Τρέχουσες FCFE 

 
Ρυθμός ανάπτυξης στα EPS –  

Περίοδος υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

 Τύπος ρυθμού ανάπτυξης 
Growth 

Rate 
Weight  

Historical Growth = -0,90% 20,00% 
(EPS/Average EPS)0,2-1 = 
(1,30/1,36)0,2-1= -0,90% 

Outside Estimates = 23,00% 30,00% Εξωτερικές εκτιμήσεις αναλυτών 

Fundamental Growth = 12,71% 50,00% 

[Retention ratio*(ROIC+D/E*(ROIC-interest 
rate*(1-25%))] = 
[83,85%*(10,64%+62,21%* 
(10,64%-25%*(1-25%))] = 12,71% 

Weighted Average 13,07% (-0,90%*20%)+(23%*30%)+(12,71%*50%)=13,07% 

 

Ρυθμός ανάπτυξης σε capital spending, depreciation και working capital 

  
  

High 
Growth 

Transition 
period 

Stable Growth 
 

Growth rate in capital spending = 13,07% Earnings g 2,00% 

Growth rate in depreciation = 13,07% Earnings g 2,00% 

Growth rate in revenues = 13,07% Earnings g 2,00% 

Τα ποσοστά αυτά 
διαμορφώνονται με την 
παραδοχή ότι capital 
spending, depreciation & 
working capital θα 
κινούνται με ρυθμό 
ανάπτυξης όμοιο με εκείνο 
των EPS 

 

Working Capital as percent of revenues = 2,59% 
Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τη σχέση: 
(WC/Share)/Revenues per share = 0,46/17,75 
=2,59% 
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Όπως έχει αναλυθεί και στα προηγούμενα ο υπολογισμός των FCFE 

προκύπτει από την ακόλουθη σχέση: 

 

Τρέχον EPS  

-[(Capital Spending - Depreciation)*(1-DR)]  

-[Change in Working Capital * (1-DR)]  

=Τρέχουσες FCFE 

 

Αντίστοιχα, για τις μελλοντικές εκτιμήσεις η σχέση γίνεται: 

 

Εκτιμώμενα EPS  

- εκτιμώμενα [(Capital Spending - Depreciation)*(1-DR)]  

- εκτιμώμενα [Change in Working Capital * (1-DR)]  

= Εκτιμώμενες FCFE 

 

Συνεπώς, βάσει της προηγούμενης σχέσεως και προκειμένου να 

επιτύχουμε την εκτίμηση των FCFE θα πρέπει αρχικά να εκτιμήσουμε 

τα EPS για τα πέντε χρόνια της πρώτης περιόδου. Το πως επιτυγχάνεται 

αυτό αναλύεται στο ακόλουθο παράδειγμα υπολογισμού των earnings για το 

πρώτο έτος της περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης:  

 

Επί παραδείγματι: 

Έτος 1 
 

Earnings=current EPS x (1+weighted average of growth rate)= 

=1,30€ x (1+13,07%)=1,47€ 

 
Αφού υπολογίσαμε τα earnings για το πρώτο έτος, χρησιμοποιούμε αυτά για 

τον υπολογισμό των αντίστοιχων earnings για το δεύτερο έτος, αυτά του 

δεύτερου έτους για τον υπολογισμό των αντίστοιχων earnings του τρίτου 

έτους κ.ο.κ. 
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Δηλαδή, για το δεύτερο έτος έχουμε ως εξής: 

Έτος 2 
 

Earnings year 2 = earnings year 1 x (1+weighted average of 

growth rate)=1,47€ x (1+13,07%)=1,66€ 

 

Με ανάλογο τρόπο υπολογίζουμε τα μεγέθη των earnings για τα πρώτα 

πέντε έτη της πρώτης περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης των EPS. 

 

Εν συνεχεία, σειρά έχει ο υπολογισμός των: (CapEx-Depreciation)*(1-

DR) 

 

Πιο αναλυτικά, η προηγούμενη σχέση έχει ως ακολούθως: 

 

[Capital spending per share x (1+Growth rate in capital)1  

- Depreciation per share x (1+Growth rate in depreciation)1]  

x (1-proportion of debt) 

 

Με αντικατάσταση των αντίστοιχων μεγεθών στην εν λόγω σχέση, για το 

πρώτο έτος της πενταετίας υψηλού ρυθμού ανάπτυξης παίρνουμε: 

 

[1,54 x (1+13,07%)1 – 0,98 x (1+13,07%)1] x (1-38,35%) = 0,39€ 

 

Με ανάλογο τρόπο υπολογίζουμε το μέγεθος της σχέσεως και για τα 

υπόλοιπα έτη της πρώτης πενταετίας. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο 

μεταβάλλεται στην παραπάνω σχέση είναι ο εκθέτης ο οποίος είναι ανάλογος 

του έτους.  

 

Συνεπώς, για το δεύτερο έτος θα έχουμε: 

 

[1,54 x (1+13,07%)2 – 0,98 x (1+13,07%)2] x (1-38,35%) = 0,44€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των ετών 3, 4 και 

5. 
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Τέλος, για να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις εκτιμώμενες FCFE θα 

πρέπει να εκτιμήσουμε και το μέγεθος των: Chg. Working Capital *(1-

DR). 

 

Πιο αναλυτικά, η προηγούμενη σχέση έχει ως ακολούθως: 

 

[Revenues per share x (1 + growth rate in revenues)1 –  

 Revenues per share x (1 + growth rate in revenues)1-1=0] x  

 Working capital as percent of revenues x (1 – proportion of debt) 

 
Με αντικατάσταση των αντίστοιχων μεγεθών στην εν λόγω σχέση, για το 

πρώτο έτος της πενταετίας υψηλού ρυθμού ανάπτυξης παίρνουμε: 

 

[17,75 x (1+13,07%)1 – 17,75 x (1+13,07%)0] x (1-38,35%) = 

0,037€ 

 
Με ανάλογο τρόπο υπολογίζουμε το μέγεθος της σχέσεως και για τα 

υπόλοιπα έτη της πρώτης πενταετίας. Ουσιαστικά, αυτό το οποίο 

μεταβάλλεται στην παραπάνω σχέση είναι ο εκθέτης ο οποίος είναι ανάλογος 

του έτους.  

 

Συνεπώς, για το δεύτερο έτος θα έχουμε: 

 

[17,75 x (1+13,07%)2 – 17,75 x (1+13,07%)1] x (1-38,35%) = 

0,042€ 

 
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των ετών 3, 4 και 

5. 

 
Συνεπώς, πλέον είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις εκτιμώμενες ταμειακές 

ρόες FCFE ως ακολούθως: 
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Επί παραδείγματι: 

Έτος 1 
 

FCFE(Έτος 1) = 1,47-0,39-0,037 = 1,04€ 

Έτος 2 
 

FCFE(Έτος 2) = 1,66-0,44-0,042 = 1,18€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των FCFE για τα 

έτη 3, 4 και 5. 

 

Αφού έχουμε πλέον εκτιμήσει τις FCFE της πρώτης πενταετίας υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης, μπορούμε πλεόν να περάσουμε στον υπολογισμό της 

παρούσας αξίας (present value) των ταμειακών ροών, με χρήση του τύπου: 

 

PV(Έτος t) =FCFEt / (1 + cost of equity)t 

 

Επί παραδείγματι: 

Έτος 1 
 

PV(Έτος 1) = 1,04 / (1+0,0989)1= 0,95€ 

Έτος 2 
 

PV(Έτος 2) = 1,18 / (1+0,0989)2 = 0,97 € 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη της παρούσας 

αξίας των FCFE για τα έτη 3, 4 και 5. 

 

Μερίσματα κατά την περίοδο υψηλού ρυθμού ανάπτυξης –  
Dividents during the high growth period (5 έτη) 

Year 1 2 3 4 5 

Earnings 1,47   1,66   1,88   2,13   2,40   

(CapEx-Depreciation)*(1-DR) 0,39   0,44   0,50   0,57   0,64   

Chg. Working Capital *(1-DR) 0,04   0,04   0,05   0,05   0,06   

FCFE 1,04   1,18   1,33   1,50   1,70   

Present Value 0,95   0,97   1,00   1,03   1,06   
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Αφού ολοκληρώσαμε τις εκτιμήσεις των FCFE και της PV για την περίοδο 

υψηλού ρυθμού ανάπτυξης περνάμε πλέον στη διαδικασία εκτίμησης των 

μεγεθών αυτών για την περίοδο υποχώρησης – transition  period.  

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τον πίνακα που ακολουθεί κατά το έκτο 

(6) έτος εφαρμογής του μοντέλου αποτίμησης, δηλαδή ουσιαστικά κατά το 

πρώτο (1) έτος της περιόδου υποχώρησης ο ρυθμός ανάπτυξης των EPS έχει 

ήδη αρχίσει να διαγράφει γραμμική πτώση κατά 2,21% από έτος σε έτος. 

 

Έτσι, επί παραδείγματι: 

Έτος 1 
 

Growth rate (Έτος 6) =Weighted average-(Weighted average-Growth rate in 

stable period)/ length of transition period =  

13,07%-(13,07%-2,00%)/ 5 = 10,86% 

Έτος 2 
 

Growth rate (Έτος 7) = Growth rate (Έτος 6)-( Weighted average-Growth rate 

in stable period)/ length of transition period =  

10,86%-(13,07%-2,00%)/ 5 = 8,64% 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη του Growth rate 

για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον υπολογισμό του cumulated growth – 

συσσωρευμένου ρυθμού ανάπτυξης.  

 

Όπως, είναι αναμενόμενο για το έκτο (6) έτος εκτιμήσεων το μέγεθος του 

cumulated growth θα ισούται με το αντίστοιχο μέγεθος του έκτου (6) έτους 

του growth rate.  

 

Εν συνεχεία, περνάμε στον υπολογισμό του αντίστοιχου μεγέθου του 

έβδομου (7) έτους ως εξής:  



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

321

 

(1+cumulated growth (year 6)) x (1+growth rate(year 7))-1 =  

(1+10,86%) x (1+8,64%) – 1 = 20,44% 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη του Cumulated 

Growth rate για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Συνεχίζοντας τη διαδικασία αποτίμησης περνάμε στην εκτίμηση των EPS – 

earnings per share. Έτσι, επί παραδείγματι για το έκτο (6) έτος θα έχουμε: 

 

Έτος 6 
 

Earnings(year 6) = current EPS x (1+weig.average)length high g period x (1+growth rate(year 6)) =  

=1,30€ x (1+13,07%)5 x (1+10,86%) = 2,66€ 

 

Έτος 7 
 

Earnings(year 7) = Earnings(year 6) x (1+growth rate(year 7)) = 2,66€ x (1+8,64%) = 2,89€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των earnings για 

τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Αντίστοιχα, για το terminal year της αποτίμησης των κερδών έχουμε: 

Terminal year 
 

Earnings(terminal year) = Earnings(year 10)*End of life index*(1+Growth stable period)= 

3,27*1,00*(1+2,00%)= 3,34€ 

 

Επόμενο βήμα στην εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης είναι ο 

υπολογισμός των (CapEx-Depreciation)*(1-DR) για την περίοδο 

υποχώρησης. 

 

Δεδομένης της υπόθεσης ότι Capital Spending, Depreciation & Working 

Capital αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνονται τα κέρδη και 

αναλύοντας τα δεδομένα του τύπου αυτού περισσότερο παίρνουμε: 
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Έτος 6 
 

[Capital spending/ share*(1+growth in cap. spend.)length of high g period x 

(1+cumulated growth)-Depreciation/share*(1+growth in depr.per 

share)5*(1+cumulated growth in year 6)]*(1-DR:Capital spending) =  

[1,54*(1+13,07%)^5*(1+10,86%)-

0,98*(1+13,07%)^5*(1+10,86%)]*(1-38,35%)=0,71€ 

 

Αντίστοιχα για το έβδομο (7) έτος θα έχουμε:  

 

Έτος 7 
 

[Capital spending/ share*(1+growth in cap. spend.)length of high g period x 

(1+cumulated growth in year 7)-Depreciation/share*(1+growth in depr.per 

share)5*(1+cumulated growth in year 7)]*(1-DR:Capital spending) =  

[1,54*(1+13,07%)^5*(1+20,44%)-

0,98*(1+13,07%)^5*(1+20,44%)]*(1-38,35%)=0,77€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των (CapEx-

Depreciation)*(1-DR) για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Συνεχίζοντας, θα πρέπει να προβούμε στις εκτιμήσεις των Chg. Working 

Capital *(1-DR) για τα πέντε έτη της περιόδου υποχώρησης. 

 

Συνεπώς για το έκτο (6) έτος θα έχουμε: 

Έτος 6 
 

[Revenues/share*(1+growth rate in revenues)5x(1+cumulated growth in 

year 6)-Revenues/share*(1+ growth rate in revenues)5]*working capital as 

percent of revenues*(1-DR:working capital)= 

[17,75*(1+13,07%)^5*(1+10,86%)-17,75*(1+13,07%)^5]*2,59%*(1-

38,35%)=0,06€ 
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Έτος 7 
 

[Revenues/share*(1+growth rate in revenues)5x(1+cumulated growth in 

year 7)-Revenues/share*(1+ growth rate in revenues)5x(1+ cumulated 

growth in year 6)]*working capital as percent of revenues*(1-DR:working 

capital)= [(17,75*(1+13,07%)^5*(1+20,44%)-

17,75*(1+13,07%)^5)x(1+10,86%)]*2,59%*(1-38,35%)=0,05€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των Chg. 

Working Capital *(1-DR) για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του Chg. Working Capital *(1-DR) στο 

terminal year έχουμε: 

Terminal year 
 

Chg. Working Capital *(1-DR) (terminal year) = Chg. Working Capital *(1-DR) (year 10) *End 

of life index*(1+Growth stable period)= 0,01*1,00*(1+2,00%)= 0,01€ 

 

Συνεπώς, είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στον υπολογισμό των 

εκτιμώμενων FCFE με τη χρήση της εξής σχέσεως: 

 

Earnings(year t) – 

(CapEx-Depreciation)*(1-DR)(year t) - 

Chg. Working Capital *(1-DR)(year t) = 

FCFE(year t) 

 

Οπότε, επί παραδείγματι για το έκτο (6) έτος θα έχουμε: 

Έτος 6 
 

FCFE(year 6)= 2,66-0,71–0,06= 1,89€ 

 

Έτος 7 
 

FCFE(year 7)= 2,89-0,77–0,05= 2,07€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη των FCFE για τα 

έτη 8, 9 και 10. 
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Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό των FCFE στο terminal year έχουμε: 

Terminal year 
 

FCFE (terminal year)= Earnings(terminal yeat) - Chg. Working Capital(terminal yeat) =  

3,34 – 0,01=3,33€ 

 

Όσον αφορά το μέγεθος του συντελεστή beta της μετοχής της εταιρείας, 

υποθέτουμε ότι κατά την περίοδο υποχώρησης θα προσαρμοστεί σταδιακά 

στα επίπεδα του beta της σταθερής περιόδου. Για τη σταθερή περίοδο – 

stable period εκτιμούμε ότι ο συντελεστής beta της μετοχής θα τείνει προς 

τη μονάδα.  

 

Επί παραδείγματι, για το έκτο (6) έτος: 

Έτος 6 
 

Beta of the stock-(beta of the stock-(cost of equity in stable period - risk 

free rate)/ Risk premium)/ length of transition period =  

0,66-(0,66-(11,92%-5,95%)/5,97%)/5=0,73€ 

 

ενώ για το έβδομο (7) έτος: 

Έτος 7 
 

Beta of the stock(year 6) - (beta of the stock-(cost of equity in stable period - 

risk free rate)/ Risk premium)/ length of transition period= 

0,73-(0,66-(11,92%-5,95%)/5,97%)/5=0,80€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη του συντελεστή 

βήτα για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Επόμενο βήμα στη διαδικασία αποτίμησης είναι η εξαγωγή των εκτιμήσεων 

μας για το κόστος κεφαλαίου των μετόχων – cost of equity για την 

περιόδο υποχώρησης – transition period. 

 

Επί παραδείγματι, για το έκτο (6) έτος, ο υπολογισμός του κόστους 

κεφαλαίου των μετόχων γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
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Έτος 6 
 

Cost of equity(year 6)= Risk free rate + Risk premium*beta(year 6)= 

5,95%+5,97%*0,73=10,30% 

 

Έτος 7 
 

Cost of equity(year 7)= Risk free rate + Risk premium*beta(year 7)= 

5,95%+5,97%*0,80=10,70% 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη του cost of 

equity για τα έτη 8, 9 και 10. 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την παρούσα αξία – present value των 

ταμειακών ροών για την περίοδο υποχώρησης ως ακολούθως: 

Έτος 6 
 

PV(year 6) = FCFE(year 6)/ 

 [((1+cost of equity high growth)length transition per ) x (1+cost of equity(year 

6))]= 

=1,89/[((1+9,89%)^5)*(1+10,3%)]=1,07€ 

 

Αντίστοιχα για το έβδομο (7) έτος έχουμε: 

Έτος 7 
 

PV(year 7) = FCFE(year 7)/ 

 [((1+cost of equity high growth)length transition per ) x (1+cost of equity(year 6)) χ 

(1+cost of equity(year 7))]= 

=1,89/[((1+9,89%)^5)*(1+10,3%)*(1+10,70%)]=1,06€ 

 

Ενώ αντίστοιχα για το όγδοο (8) έτος έχουμε: 
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Έτος 8 
 

PV(year 8) = FCFE(year 8)/ 

 [((1+cost of equity high growth)length transition per ) x (1+cost of equity(year 6)) x 

(1+cost of equity(year 7)) x (1+cost of equity(year 8))]= 

=1,89/[((1+9,89%)^5)*(1+10,3%)*(1+10,70%)*(1+11,11%)]=1,02€ 

 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουμε και τα αντίστοιχα μεγέθη της παρούσας 

αξίας για τα δύο τελευταία έτη 9 και 10. Δηλαδή, κάθε φορά στον όρο της 

ράντας αλλάζουμε τον αριθμητή αντικαθιστώντας την ταμειακή ροή του 

εκάστοτε έτους και στον παρονομαστή πολλαπλασιάζουμε επιπλέον με τον 

όρο (1+cost of equity(t)) για το εκάστοτε έτος. 

 

Περίοδος υποχώρησης – Transition period (5 έτη) 

Year 6 7 8 9 10 
Terminal 

Year 

Growth Rate 10,86% 8,64% 6,43% 4,21% 2,00%  

Cumulated Growth 10,86% 20,44% 28,19% 33,59% 36,26%  

Earnings  2,66   2,89   3,08   3,21   3,27   3,34 

(CapEx-Depreciation)*(1-DR) 0,71   0,77   0,82   0,86   0,88    

Chg. Working Capital *(1-DR) 0,06   0,05   0,04   0,03   0,01   0,01 

FCFE 1,89   2,07   2,22   2,32   2,38   3,33 

Beta 0,73 0,80 0,86 0,93 1,00 

Cost of Equity  10,30% 10,70% 11,11% 11,51% 11,92% 

Present Value 1,07   1,06   1,02   0,96   0,88   

End-of-Life Index  1,00 
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Με την εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης κατά την περίοδο σταθερού 

ρυθμού ανάπτυξης – stable growth phase θα ανέρχεται στο 2,00% 

(στο επίπεδο που εκτιμούμε ότι θα ανέρχεται τότε ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας) προχωρούμε στην παράθεση του ακόλουθου πίνακα: 

Περίοδος σταθερού ρυθμού ανάπτυξης – Stable growth period 

Growth Rate in Stable Phase = 2,00% 

FCFE in terminal year (€) = 3,33 

Cost of Equity in Stable Phase = 11,92% 

Price at the end of growth phase (€) = 33,53 

ROIC 10,76% 

D/E 62,21% 

Interest rate 4,52% 

 
Όπως έχουμε υπολογίσει νωρίτερα οι FCFE στο τελικό έτος – terminal 

year ανέρχεται σε 3,33€. Επίσης, το κόστος κεφαλαίου των μετόχων – cost 

of equity κατά την περίοδο αυτή εκτιμάται στο 11,92%. Στο αποτέλεσμα 

αυτό καταλήγουμε με την υπόθεση ότι ο συντελεστής συστηματικού 

κινδύνου – βήτα κατά την περίοδο σταθερού ρυθμού ανάπτυξης θα τείνει 

προς τη μονάδα και με χρήση της ακόλουθης σχέσεως: 

Cost of equity (stable phase)= Rf +beta coefficient*Risk premium = 

=5,95%+1,00*5,97%= 11,92% 

 

Τέλος, για την εκτίμηση της τιμής της μετοχής κατά την περιόδο αυτή 

λειτουργούμε ως εξής: 

FCFE(terminal yeat)/ (cost of equity stable phase – growth rate stable phase) = 

3,33/ (11,92% - 2,00%) = 33,53€ 
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 3: Υπολογισμός κόστους μετοχικού 
κεφαλαίου 
 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της μεθόδου αποτίμησης κρίνεται απαραίτητο 

να προχωρήσουμε στην εκτίμηση του κόστους μετοχικού κεφαλαίου – 

cost of equity της εταιρείας με χρήση Capital Asset Pricing Model – 

CAPM (Μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων). 

 

Ως γνωστόν, για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να κάνουμε χρήση της ακόλουθης σχέσεως: 

Cost of equity= Rf +β*(Risk Premium) 

 

Όπου: 

Rf  = Risk Free Rate (Απόδοση χωρίς κίνδυνο) 

 

β  = Beta coefficient or systematic risk - Συντελεστής βήτα ή 

συστηματικός κίνδυνος μετοχής CCHBC 

 

Risk premium  = Ασφάλιστρο κινδύνου  

 

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του συντελεστή β της μετοχής της CCHBC 

έγινε ανάλυση παλινδρόμησης – OLS με χρήση της ημερήσιας απόδοσης της 

μετοχής για το χρονικό διάστημα 27/03/2008 με 27/03/2009 και η σειρά 

των αποδόσεων εισήχθει στο στατιστικό πακέτο E-VIEWS για εφαρμογή. 

Κατόπιν, αυτού υπολογίστηκαν οι αντίστοιχες ημερήσιες αποδόσεις της 

αγοράς για το ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα. Ως αγορά έχει επιλεχθεί ο 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ του Χ.Α. Εν συνεχεία, η σειρά των αποδόσεων του 

δείκτη εισήχθει και αυτή στο στατιστικό πακέτο E-VIEWS και αφού οι δυο 

σειρές ανοίχτηκαν ως γκρουπ (με επιλογή ως εξαρτημένης μεταβλητής την 

απόδοση της μετοχής CCHBC) πήραμε το παρακάτω γράφημα: 
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Το γράφημα αυτό μας παρουσιάζει τη συνδιακύμανση των δύο σειρών μέσα 

στις 252 τελευταίες συνεδριάσεις (27/03/2008 – 27/03/2009).  

 

Εν συνεχεία, αφού ανοίξουμε τις δύο χρονοσειρές ως συνάρτηση/ ισότητα 

(equation) πέρνουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα:  

 

(1) Estimation Equation: 
===================== 
EEEK_RE = C(1)*GEN_DEIKT_RE + C(2) 
 
(2) Substituted Coefficients: 
===================== 
EEEK_RE = 0.6631731143*GEN_DEIKT_RE - 1164172.405 

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από το αποτέλεσμα (1) το στατιστικό 

πακέτο μας δίνει την εξίσωση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή 

αυτή της απόδοσης της μετοχής της CCHBC και με ανεξάρτητη μεταβλητή 

αυτή της απόδοσης του Γενικού Δείκτη τιμών του Χ.Α. για το ίδιο ακριβώς 

χρονικό διάστημα. Επίσης, το αποτέλεσμα (2) δε διαφέρει ουσιαστικά από το 

πρώτο παρά μόνο στο ότι έχει γίνει πλέον αντικατάσταση της μεταβλητής β 

και της σταθεράς C(2). 

 

Τα αποτελέσματα αυτά αναλύονται περεταίρω ζητώντας από το στατιστικό 

πρόγραμμα να μας εμφανίσει τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα: 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

330

 

                            beta coefficient           

                                                           t-stat > 2  

 

 

 

                                R2=10,38  

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα αυτό, ο συντελεστής β (systematic 

risk) της μετοχής της εταιρείας CCHBC διαμορφώνεται στο 0,66 και ο 

συντελεστής προσδιορισμού R2 παρουσιάζεται αρκετά χαμηλός στα 

επίπεδα του μόλις 10,38. Επίσης, παρατηρούμε ότι η στατιστική t – 

student εμφανίζεται κατά πολύ μεγαλύτερη του 2 και συνεπώς το 

αποτέλεσμα μας είναι στατιστικά σημαντικό. 

 

Συνεπώς, αφού υπολογίσαμε τα παραπάνω προχωρούμε στον υπολογισμό 

του cost of equity όπως παρουσιάζεται στον αμέσως επόμενο πίνακα: 
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Υπολογισμός του κόστους μετοχικού κεφαλαίου  
με εφαρμογή C.A.P.M. 

 

Cost of equity= Rf +β*(Risk Premium) 

Beta of the 
stock = 

0,66 
Regression analysis στο E-VIEWS με χρήση σειρών: 
Return of CCHBC stock VS Return of Γενικός Δείκτης Χ.Α. 
(Για την περίοδο 27/03/2008 – 27/03/2009) 

Risk free rate= 5,95% Ετήσια απόδοση 10-ετούς ομολόγου Ελληνικού δημοσίου 

Risk 
Premium= 

5,97% 
German premium = 4,97% (Mature economy premium) 
Greek premium = 1,00% 
(Sovereign credit rating Greece - Moody’s, 25 FEB 2009: A1) 

Cost of equity= 5,95% + 0,66*(4,97% + 1,00%) = 9,89% 

 
Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα αυτό γίνεται εφαρμογή του CAPM με 

αντικατάσταση στον τύπο που αναπτύξαμε προηγουμένως και λαμβάνουμε 

ως cost of equity = 9,89%.  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του Risk 

Premium επιλέχθηκε ως Premium ώριμης οικονομίας (Mature 

economy premium) αυτό της Γερμανικής το οποίο ανέρχεται σε 4,97%. 

Αντίστοιχα, λήφθηκε το Premium της Ελληνικής Οικονομίας η οποία 

φέρει Sovereing credit rating από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s: 

Α1 στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Βάσει, της βαθμολογίας αυτής το Greek 

Premium (Country ERP) ανέρχεται στα επίπεδα του 1,00%. 
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 4: Υπολογισμός παρούσας αξίας 
FCFE 
 

Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τις εκτιμήσεις μας για την τρίτη και τελευταία 

περίοδο του μοντέλου αποτίμησης που είναι η περίοδος σταθερού ρυθμού 

ανάπτυξης δε μένει πλέον τίποτε άλλο από το να εξάγουμε τα τελικά πλέον 

συμπεράσματα από την εφαρμογή του εν λόγω μοντέλου αποτίμησης.  

 

Τα τελικά αποτελέσματα του μοντέλου αποτίμησης FCFE 3st of growth 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ FCFE – FINAL RESULTS OF FCFE VALUATION 

Present Value of FCFE in high growth phase (€) = 5,01 

Present Value of FCFE in transition phase (€) = 4,99 

Present Value of Terminal Price (€) = 12,36 

Value of the stock (€) = 22,36 

 
Για τον υπολογισμό της παρούσας αξία των ταμειακών ροών για την 

περίοδο υψηλού ρυθμού ανάπτυξης - Present Value of FCFE in high 

growth phase προσθέτουμε τις επιμέρους παρούσες αξίες των πέντε 

πρώτων ετών εφαρμογής του μοντέλου (πέντε έτη περιόδου υψηλού 

ρυθμού ανάπτυξης). Δηλαδή: 

PVyear 1 +  PVyear 2 + PVyear 3 + PVyear 4 + PVyear 5 = 

=0,95+0,97+1,00+1,03+1,06= 5,01€ 

 

Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των ταμειακών 

ροών για την περίοδο υποχώρησης - Present Value of FCFE in 

transition period αθροίζουμε τις παρούσες αξίες των ετών έξι έως και 

δέκα. Δηλαδή: 

PVyear 6 +  PVyear 7 + PVyear 8 + PVyear 9 + PVyear 10 = 

=1,07+1,06+1,02+0,96+0,88= 4,99€ 
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Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της τελικής τιμής - Present Value 

of Terminal Price πήραμε τον λόγο: 

Price stable growth phase 

 

(1+cost of equity high growth phase)5x(1+cost of equity(year 6))x 

(1+cost of equity(year 7))x(1+cost of equity(year 8))x 

(1+cost of equity(year 9))x(1+cost of equity(year 10)) 

 

Αντικαθιστώντας στον προηγούμενο τύπο παίρνουμε: 

33,53 
                                                                                      = 12,36€ 

(1+9,89%)5 x (1+10,30%) x (1+10,70%) x (1+11,11%) x 

(1+11,51%) x (1+11,92%) 
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Εφαρμογή μεθόδου - Βήμα 5: Εκτίμηση value of the stock 
 

Εν κατακλείδι, για να υπολογίσουμε την αξία της μετοχής – value of the 

stock αθροίζουμε τις παρούσες αξίες των αδέσμευτων ταμειακών ροών 

στους μετόχους (FCFE) της περιόδου υψηλού ρυθμού ανάπτυξης (Present 

Value of FCFE in high growth phase), της περιόδου υποχώρησης (Present 

Value of FCFE in transition phase) καθώς και αυτή της τιμής του τελευταίου 

έτους (Present Value of Terminal Price). 

 

Ειδικότερα, έχουμε: 

Present Value of FCFE in high growth phase (€) + 

Present Value of FCFE in transition phase (€) + 

Present Value of Terminal Price (€) = 

Value of the stock (€)  

  

Αντικαθιστώντας παίρνουμε: 

Value of the stock= 5,01+4,99+12,36= 22,36€ 
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Συμπεράσματα από την εφαρμηγή της μεθόδου αποτίμησης 
 

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η τιμή διαπράγματευσης της μετοχής της CCHBC 

στο Χ.Α. στις 13/03/2009 είναι 10,04€ η τιμή της μετοχής φαίνεται να είναι 

υποτιμημένη.  

 

Ωστόσο, η εν λόγω μετοχή κατά το εγγύς παρελθόν έχει διαπραγματευτεί με 

τιμή ακόμα και πάνω από τα 30,00€. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το 

κερδοσκοπικό παιχνίδι που χαρακτηρίζει τις αγορές τα τελευταία χρόνια, 

δηλαδή την αγορά και πώληση τίτλων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και 

όχι μεσομακροπρόθεσμα, καθιστά πολύ μεγάλη την πιθανότητα η τιμή της 

μετοχής της εταιρείας να διαγράψει σημαντική άνοδο στους επόμενους 

μήνες.  
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Γενικά συμπεράσματα  
 

Μέσα από την παρούσα εργασία επιδιώξαμε αρχικά να παρουσιάσουμε 

επιλεγμένα θεωρητικά στοιχεία που άπτονται του τομέα της 

χρηματοοικονομικής και πιο συγκεκριμένα της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και αποτίμησης των επιχειρήσεων.  

 

Ειδικότερα, αφού αρχικώς έγινε μια περιεκτική (στο μέτρο του δυνατού) 

θεωρητική προσέγγιση του σκοπού και της έννοιας της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης των επιχειρήσεων, με έκθεση των απόψεων που καταγράφονται 

τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία όσο και των προσωπικών μας, προχωρήσαμε 

στην παρουσίαση των κατηγοριών εκείνων των φυσικών ή νομικών 

προσώπων που φέρονται ως ενδιαφερόμενοι για την χρηματοοικονομική 

ανάλυση και έχουν άμεσο ή έμμεσο συμφέρον να ασχολούνται με την 

εφαρμογή και τα αποτελέσματά της. Κατόπιν τούτου, προχωρήσαμε σε 

θεωρητική παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης των επιχειρήσεων και σταθήκαμε περισσότερο στην παρουσίαση 

των κυριοτέρων κατηγοριών αριθμοδεικτών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

διεθνώς για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών των 

επιχειρήσεων. 

 

Επιπρόσθετα, προσεγγίσαμε θεωρητικά σημαντικές και πολύ διαδεδομένες 

μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας τις βάσεις αυτών, το 

περιεχόμενο τους, τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και τις όποιες 

παραλαγές τους. 

 

Εν συνεχεία, περάσαμε σε εφαρμογή των θεωρητικών στοιχείων που 

περιγράψαμε ανωτέρω με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων δύο μεγάλων ομίλων εταιρειών του κλάδου τροφίμων & ποτών 

της χώρας μας που είναι η VIVARTIA A.B.E.E. και η Coca Cola Hellenic 

Bottling Company – CCHBC. 

 

Αρχικώς, έγινε σύντομη περιγραφή της υπόστασης των εν λόγω εταρειών 

και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση αυτών, με 
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χρήση των σπουδαιότερων αριθμοδεικτών. Η εφαρμογή των αριθμοδεικτών 

έγινε σε περιβάλλον Microsoft Excel με γραφική αναπαράσταση όλων των 

αριθμητικών μεγεθών – χρηματοοικονομικών στοιχείων των δύο εταιρείων 

τα οποία αντλήθηκαν από τις επίσημες δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις αυτών, δηλαδή των ισολογισμό δωδεκάμηνης χρήσης, τον 

πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης κερδών καθώς επίσης 

και τις ετήσιες δημοσιευμένες εκθέσεις αυτών. Σε κάθε περίπτωση 

εφαρμογής ενός από τους επιλεγμένους αριθμοδείκτες έχει πραγματοποιηθεί 

ανάλυση και σχολιασμός του αριθμητικού αποτελέσματος και σε ορισμένες 

περιπτώσεις προσπάθεια μελλοντικών εκτιμήσεων για τα αριθμητικά μεγέθη 

αυτά. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναλύσεως και των δύο 

εταιρειών περάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της παρούσας εργασίας, που 

είναι η αποτίμηση των δύο εταιρειών.  

 

Όσον αφορά την αποτίμηση των δύο εταιρειών, έγινε παρουσίαση της 

μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε προκειμένου να οδηγηθούμε αρχικώς στην 

επιλογή του πλέον κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης για την εκάστοτε 

εταιρεία, εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

από την εφαρμογή του μοντέλου αποτίμησης για την εκάστοτε εταιρεία, με 

παράλληλο σχολιασμό μετ’ αποδείξεως του τρόπου εκτιμήσεως και 

υπολογισμού των μεγεθών της εκάστοτε αποτιμούμενης εταιρείας. 

 

Τέλος, στην παρούσα ενότητα της εργασίας μας και στις σελίδες που θα 

ακολουθήσουν, θα παρουσιάσουμε σύντομα πλην όμως περιεκτικά τα γενικά 

συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε κατόπιν της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και αποτίμησης των δύο αυτών επιχειρήσεων. 
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Γενικά συμπεράσματα VIVARTIA A.B.E.E. 
 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στην χώρα μας, με το 

μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στη Ν.Α Ευρώπη. Κατέχει ισχυρά εμπορικά 

σήματα με αναγνωρισιμότητα, τουλάχιστον εγχωρίως, που ξεπερνά το 90% 

των καταναλωτών.  

 

Ιδιαιτέρως επιτυχημένη είναι και η παρουσία της στο εξωτερικό αφού 

διακινεί τρόφιμα και ποτά της σε 30 διαφορετικές χώρες με σημαντικό ή 

ακόμα και ηγετικό μερίδιο αγοράς.  

 

Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση της ξεπερνά τα 2 δίς ευρώ και στοχεύει στην 

περεταίρω ανάπτυξη της, με αναδιάρθρωση της μέχρι πρόσφατα περίπλοκης 

οργανωσιακής δομής της. 

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μια εταιρεία που 

διακρίνεται για την υγιή ρευστότητά της με ένα από τα μεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους στον κλάδο δραστηριότητάς της. 

 

Από πλευράς επενδυτικής επιλογής θα μπορούσε να ειπωθεί ότι σε γενικές 

γραμμές δεν αποτελεί ιδιαιτέρως ελκυστική περίπτωση τοποθέτησης 

κεφαλαίων μιας και ο πολλαπλασιαστής P/BV διαμορφώνεται στα επίπεδα 

του 2,31 δηλαδή αρκετά μεγαλύτερος της μονάδας, παρόλο που ο δείκτης 

P/E της μετοχής αυτής διαμορφώνεται κοντά στο 5,5 όταν ο αντίστοιχος 

δείκτης για το Χ.Α. διαμορφώνεται βάσει των κερδών των εισηγμένων σε 

αυτό, στα επίπεδα του 16,8.  

 

Στον αντίποδα τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι η σημαντική έκθεση της σε 

αγορές με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τα επίπεδα κερδοφορίας 

της που είναι ασθενέστερα από τα αντίστοιχα εταιρειών του μεγέθους της 

που δρουν στο εξωτερικό, με σχετικά χαμηλής ποιότητας κεφαλαιακή 

διάρθρωση και με διαρκώς αυξανόμενη την ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης 

(θυμίζουμε ότι η μεταβολή του working capital από το 2006 στο 2007 ήταν 
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αρνητική -17.310 εκατ. Ευρώ) την καθιστούν περισσότερο ευάλωτη στη 

διεθνή οικονομική κρίση. 

 

Επιπρόσθετα, κατά τα τελευταία δύο έτη ο δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης της εταιρείας παρουσιάζει σημαντική πτώση και μάλιστα 

σύμφωνα με οίκους αναλυτών η εταιρεία έχει αρχίσει να εφαρμόζει πολιτική 

de-leveraging ώστε να μειώσει την έκθεση της στα ξένα κεφάλαια. 

Επιπλέον, σημαντικό αναφοράς είναι ότι η μέτρια ταχύτητα είσπραξης των 

απαιτήσεων που έχει από τους πελάτες της, η μικρή υστέρηση που 

παρουσιάζει ως προς την εκπλήρωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών 

της, τα μέτρια επίπεδα κυκλοφορίας του κεφαλαίου κίνησης και του 

ενεργητικού της καθώς και η μέτρια ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων 

κεφαλαίων της, συγκριτικά με της υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, 

αποτελούν τομείς που θα πρέπει να υπάρξουν ρυθμιστικά μέτρα από 

πλευράς διοικήσεως για την βελτίωση τους. 

 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι παρόλο που ισχύουν τα 

προηγούμενα, η εταιρεία Vivartia φαίνεται να έχει μεγάλο της σύμμαχο τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης και 

συνεπώς η ζήτηση τους χαρακτηρίζεται ως έντονα ανελαστική. Επίσης, μετά 

το στρατηγικής σημασίας γεγονός μείωσης της τιμής του γάλακτος που 

παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά στο 1,00€ στο ράφι των σούπερ 

μάρκετς, μπορούμε να πούμε ότι η εν λόγω εταιρεία ισχυροποίησε 

σημαντικά τη θέση της στην αγορά κάνοντας ένα ακόμη επιτυχές βήμα για 

τη βιωσιμότητα και περεταίρω αναπτυξιακή της πορεία. 
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Γενικά συμπεράσματα COCA COLA HBC 
 

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες και πλασάρεται 

στους τρεις μεγαλύτερους εμφιαλωτές Coca Cola παγκοσμίως. 

Χαρακτηρίζεται από διαρκή ανάπτυξη και διαφοροποίηση των προϊόντων της 

ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. 

Δραστηριοποιείται σε 28 χώρες απευθυνόμενη σε πάνω από 500 

εκατομμύρια καταναλωτές. Φέρει υψηλό know how μέσω της 

επιχειρηματικής της εμπειρίας / μάθησης καθώς επίσης μεγάλη εμπειρία στον 

τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης κινδύνων και 

απειλών. 

 

Ειδικότερα, η CCHBC παρουσιάζει σταθεροποιητική τάση από απόψεως 

ρευστότητας αλλά η ρευστοτητά της είναι από τις μεγαλύτερες του κλάδου 

δραστηριότητάς της. Επίσης, διακρίνεται για την υψηλή ταχύτητα 

κυκλοφορίας των αποθεμάτων της λόγω της υψηλής ζήτησης των 

προϊόντων της και την ορθολογική πολιτική παραγωγής που ακολουθεί. 

Κατέχει την καλύτερη θέση στον κλάδο από απόψεως κάλυψης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, ενώ από πλευράς κεφαλαίου κίνησης 

παρά τις έντονες διακυμάνσεις του κατά τα τελευταία έτη διαγράφει 

σημαντικά ανοδική τάση αποτελώντας μια από τις ισχυρότερες του κλάδου 

τροφίμων και ποτών.  

 

Επιπρόσθετα, σημαντικό στοιχείο αναφοράς είναι το πολύ ικανοποιητικό 

περιθώριο κέρδους της το οποίο είναι από τα υψηλότερα ανάμεσα στις πέντε 

μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δραστηριότητάς της. Ανάλογη, είναι και η 

περίπτωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης της εταιρείας η οποία θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εντυπωσιακή κατά την τελευταία δεκαετία, 

αφού ο δείκτης μόχλευσης παραμένει σταθερά πάνω από τη μονάδα με μέσο 

όρο να αγγίζει τις 2 φορές (Μ.Ο δεκαετίας 1,97 φορές). 

 

Ωστόσο, μέτρια θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα επίπεδα κυκλοφορίας 

του ενεργητικού της εταιρείας, καθώς επίσης μέτρια είναι και η ταχύτητα 
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κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε σχέση με το μ.ο κλάδου αν 

και η CCHBC πραγματοποιεί κατά μέσο όρο πωλήσεις σχεδόν τριπλάσιες σε 

χρηματική αξία από τα επενδυμένα ίδια κεφάλαια των μετόχων. 

 

Από πλευράς επενδυτικής επίλογής η μετοχή της εν λόγω εταιρείας θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι κατα καιρούς αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό 

τίτλο και έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη στους επενδυτές. Πιο 

συγκεκριμένα, μπορούμε να πουμε ότι η μετοχή της εταιρείας σήμερα 

διαπραγματεύεται ως υποτιμημένη και θα μπορούσαμε να τη 

χαρακτηρίσουμε ως επενδυτική ευκαιρία, μιας και ο δεικτής P/E 

χαρακτηρίζεται ικανοποιητικός για εταιρεία του κλάδου της μεταποίησης 

αφού ανέρχεται σε 7,5 φορές. Αυτό συμβαίνει διότι όπως έχουμε προειπεί 

σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οίκων το P/E του Χ.Α. με βάση τα κέρδη 

των εισηγμένων για το σύνολο του 2008 διαμορφώνεται στο 14. Κατόπιν 

τούτου, ο επενδυτής που θα επιλέξει να τοποθετήσει κεφάλαια αγοράζοντας 

μετοχές CCHBC θα πρέπει να θεωρεί τουλάχιστον από απόψεως 

εναλλακτικού κόστους ότι έχει επιλέξει έναν μετοχικό τίτλο που θα του 

αποδόσει σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

 

Άλλωστε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι μεγαλύτερες και οι πιο γνωστές 

εταιρίες, οι μετοχές των λεγόμενων blue chips, σπάνια έχουν δείκτες Ρ/Ε 

που είναι εξαιρετικά υψηλοί, γιατί οι εργασίες τους είναι καθορισμένες και οι 

πιθανότητες δημιουργίας ενός προϊόντος που θα διπλασιάσει τα κέρδη τους 

είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη μικρότερων επιχειρήσεων, όπως 

για παράδειγμα εκείνων της υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες ενδεχομένως να 

παρουσιάσουν ένα καινοτομικό προϊόν που θα ανεβάσει ξαφνικά τα κέρδη 

τους σε μια χρήση 100% ή 200%. Μάλλον, όσον αφορά το δευτερογενή 

τομέα παραγωγής, για να συμβεί κάτι ανάλογο θα χρειαστεί να μεταβληθούν 

τα θεμελιώδη μεγέθη του. 

 

Τέλος, με βάση το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας, το οποίο 

περιλαμβάνει εξαγορές αλλά και οργανική ανάπτυξη στην κατηγορία των 

χυμών στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, παραμένει στις πρώτες 

προτεραιότητές της. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία 

«βλέπει» ότι η ανάπτυξη της κατηγορίας χυμών θα συνεισφέρει στην 
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αύξηση του τζίρου, καθώς τα έσοδα πωλήσεων χυμών ανά κιβώτιο είναι 

σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα ανθρακούχα ποτά, ενώ παράλληλα 

υπάρχει σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη των άμεσης κατανάλωσης 

συσκευασιών οι οποίες είναι υψηλότερης κερδοφορίας. 
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University: Error in Constant Growth Accounting Valuation Models  
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Ελληνική 
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e - βιβλιογραφία 
 
http://www.coca-colahellenic.com/ 
 
www.vivartia.com 
 
www.ase.gr 
 
www.investopedia.com 
 
www.capital.gr 
 
www.bloomberg.com 
 
www.moodys.com/ 
 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodoran/New_Home_Page/lectures/fcfe.h
tml 
 
http://valuatum.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=
112&It 
 
http://www.valuepro.net/approach/where/where.shtml 
 
http://financialmodelingguide.com/valuation-concepts/discounted-cash-
flow/ 
 



Χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων. Η περίπτωση των εισηγμένων στο 
Χ.Α. επιχειρήσεων, VIVARTIA A.B.E.E. και COCA COLA H.B.C. 

Επιμέλεια: Αντώνης Λυμπερόπουλος 

 

347

 

Παράρτημα 
 
CD με τα ακόλουθα ηλεκτρονικά αρχεία: 
 

1. Αρχείο excel υπολογισμού αριθμοδεικτών Vivartia ABEE 
2. Αρχείο excel υπολογισμού αριθμοδεικτών CCHBC 
3. Αρχείο excel εφαρμογής μεθόδου αποτίμησης Vivartia ABEE 
4. Αρχείο excel εφαρμογής μεθόδου αποτίμησης CCHBC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


