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11 ΕισαγωγήΕισαγωγή

Για την  εξαγωγή συμπερασμάτων από την  ανάλυση των ετήσιων ή 

περιοδικών οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων όπως ο ισολογισμός και 

η  κατάσταση  αποτελεσμάτων  και  διάθεσης  κερδών,  σημαντικότατο  ρόλο 

παίζουν και οι χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες. Οι οικονομικοί δείκτες που 

διαπραγματεύεται  η παρούσα εργασία  χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς 

αναλυτές  για  την  λήψη  επενδυτικών  αποφάσεων,  τον  έλεγχο  των 

χρηματοδοτήσεων, τον προσδιορισμό του κινδύνου κ.α.

Ο υπολογισμός τους είναι εύκολος, η ερμηνεία τους όμως παρουσιάζει 

δυσκολίες γιατί παρέχουν μόνον ενδείξεις για την κατεύθυνση που πρέπει να 

ακολουθήσει ο αναλυτής και για τα ερωτήματα που πρέπει να θέσει. Επίσης, 

μετά από παραδείγματα λογιστικών «ατασθαλιών» μεγάλων επιχειρήσεων, η 

ανάγκη  προσδιορισμού  λογαριασμών  του  ισολογισμού  που  χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής από τους οικονομικούς αναλυτές είναι ακόμη εντονότερη 

αφού οι δείκτες σπάνια δίνουν συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις.

 Ο  πυρήνας  όμως  των  συμπερασμάτων  του  αναλυτή  βρίσκεται 

ανάμεσα  στους  δείκτες.  Η  εργασία  του  απαιτεί   μια  άμεση  αντίληψη  των 

εσωτερικών σχέσεων  της οικονομίας, του κλάδου και της εταιρείας, καθώς 

επίσης και των αλλαγών μέσα σ’ αυτή. Έγκειται στον αναλυτή να διαλέξει τους 

δείκτες που ταιριάζουν στο είδος της ανάλυσης που κάνει.

Αριθμοδείκτης είναι μία σχέση μεταξύ δυο μεγεθών που μπορούν να 

παρασταθούν είτε  σαν λόγος αυτών είτε  σαν εκατοστιαία αναλογία αυτών. 

Αριθμοδείκτης  επομένως  είναι  μια  σχέση  μεταξύ  δυο  χαρακτηριστικών 

δεδομένων της επιχείρησης, ενδεικτική της καθαρής θέσης, του δυναμικού, 

της δραστηριότητας ή της αποδοτικότητας αυτής. Σχέση ενδεικτική γιατί από 

δυο δεδομένα παρέχεται ένα νέο στοιχείο. 

Είναι αυτονόητο ότι ο αριθμοδείκτης είναι χωρίς αξία αν τα μεγέθη από 

τα  οποία  αποτελείται  έχουν  επιλεγεί  εσφαλμένα.  Πράγματι  δεν  αρκεί  να 

συνδυάσουμε δυο οποιαδήποτε μεγέθη για να έχουμε ένα ενδιαφέρον νέο 

στοιχείο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μία λογική συσχέτιση μεταξύ των δύο 

όρων του αριθμοδείκτη.
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Αν πχ συσχετίσουμε τα οικόπεδα με τους προμηθευτές, η πληροφορία 

που θα αποκομίσουμε μάλλον είναι άχρηστη και μη επεξεργάσιμη οικονομικά. 

Σαν  λογική  σχέση  νοείται  από  την  βιβλιογραφία  η  συγκρισιμότητα  των 

μεγεθών, η συνάρτηση μεταξύ τους καθώς και η βάση υπολογισμού τους π.χ. 

κόστος.

 Τα μεγέθη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν όροι αριθμοδεικτών 

είναι  τα  λογιστικά  δεδομένα  που  προκύπτουν  από  τον  ισολογισμό,  τους 

λογαριασμούς εκμετάλλευσης ή το λογαριασμό κερδών και ζημιών. 

Πόσο όμως τα αναγραφόμενα λογιστικά μεγέθη ανταποκρίνονται στην 

πραγματική τους αξία; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να προσέξει 

ο  ενδιαφερόμενος  αναλυτής  –  επενδυτής  στους  λογαριασμούς  του 

ενεργητικού ώστε να περιορίσει πιθανόν λάθος εκτιμήσεις; 

Ένα  από  τα  μειονεκτήματα  των  αριθμοδεικτών  που  πρέπει  να 

προσεχθεί είναι και η ανεπαρκής εκτίμηση του παράγοντα χρόνου. Και αυτό 

γιατί τα συγκρινόμενα μεγέθη είναι επιδεκτικά συχνών μεταβολών σε μεγάλη 

αναλογία.  Οι  αριθμοδείκτες  πρέπει  να  υπολογίζονται  σε  χρονικές  στιγμές 

κανονικά  χωρισμένες.  Σύγκριση  τους  μέσα  στο  χρόνο  επιτρέπει  την 

παρακολούθηση της εξέλιξης της επιχείρησης. 

Για  την  πραγματοποίηση  συγκρίσεων  μεταξύ  περισσότερων 

επιχειρήσεων,  οι  αριθμοδείκτες  θα  έχουν  μεγαλύτερη  σημασία,  εφόσον 

υπολογίζονται κατά την ίδια χρονική στιγμή του κύκλου εκμετάλλευσης.

Οι  αριθμοδείκτες  αναφέρονται  συνηθέστερα  σε  παρωχημένες 

καταστάσεις, δεν εξηγούν μια εξέλιξη, απλά την επισημαίνουν. Πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι με τους δείκτες γίνεται εκτίμηση της φερεγγυότητας και της 

ποιότητας της διαχείρισης των επιχειρήσεων  του ίδιου κλάδου. 

Ένα  ακόμη  στοιχείο  που  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  είναι  η  εύκολη 

μορφοποίηση  των  χρηματοοικονομικών  δεικτών   αφού  είναι  προϊόν 

επεξεργασίας λογαριασμών που περιλαμβάνονται στις νόμιμα δημοσιευμένες 

οικονομικές εκθέσεις  των επιχειρήσεων.
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22 Εισαγωγικές έννοιεςΕισαγωγικές έννοιες

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε μερικές βασικές έννοιες, οι οποίες 

θα  μας  χρησιμεύσουν  στην  συνέχεια  της  εργασίας,  όπως  τι  είναι  ο 

ισολογισμός, το κεφάλαιο κίνησης και η κεφαλαιακή δομή μιας επιχείρησης.

2.1 Ισολογισμός
Ο ισολογισμός είναι η οικονομική εκείνη κατάσταση, η οποία εμφανίζει 

συνοπτικά αλλά με σαφήνεια και ακρίβεια την περιουσιακή κατάσταση μιας 

επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο  ισολογισμός  εμφανίζει  από  τη  μία  πλευρά  του,  που  ονομάζεται 

ενεργητικό,  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία,  πάγια  και  κυκλοφοριακά,  που 

κατέχει  η  επιχείρηση  στην  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.  Από  την  άλλη 

πλευρά του,  που ονομάζεται  παθητικό,  εμφανίζει  όλες  τις  πηγές,  ίδιες  και 

ξένες, από τις οποίες έχουν αντληθεί τα κεφάλαια με τα οποία η επιχείρηση 

χρηματοδότησε  την  απόκτησης  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  της.  Ως  εκ 

τούτου  οι  δυο  πλευρές  του  ισολογισμού  εμφανίζουν  τις  ίδιες  αξίες,  από 

διαφορετική όμως σκοπιά και είναι εξ ορισμού ίσες.

Έτσι  ο  ισολογισμός  εμφανίζει  από  την  πλευρά  του  ενεργητικού,  το 

συνολικό  μέγεθος  και  την  σύνθεση  των  επενδύσεων  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί και υπάρχουν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στην οποία 

αναφέρεται  ο  ισολογισμός  αυτός  και  από  την  πλευρά  του  παθητικού,  το 

συνολικό μέγεθος των κεφαλαίων και τις πηγές, από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

κεφάλαια αυτά, τα οποία χρησιμοποιούνται την συγκεκριμένη αυτή χρονική 

στιγμή. 

Έτσι  στο  πάνω  μέρος  του  ενεργητικού  εμφανίζονται  οι 

μακροπρόθεσμες  επενδύσεις,  τις  οποίες  πραγματοποίησε  η  επιχείρηση σε 

πάγια στοιχεία, ενώ αντίστοιχα στο πάνω μέρος του παθητικού εμφανίζει τις 

πηγές, ίδιες και ξένες, από τις οποίες αντλήθηκαν μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

για την χρηματοδότησή τους.
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Στα  κάτω  τμήματα  του  ενεργητικού  ο  ισολογισμός  εμφανίζει  τις 

επενδύσεις σε κυκλοφοριακά στοιχεία και του παθητικού τη βραχυπρόθεσμη 

χρηματοδότηση, που σχετίζονται με την πολιτική διαχείρισης του κεφαλαίου 

κίνησης, την οποία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η επιχείρηση.

Επομένως ο ισολογισμός εμφανίζει τις παρακάτω χρηματοοικονομικές 

αποφάσεις:

•Τις  μακροπρόθεσμες  επενδυτικές  και  χρηματοδοτικές  αποφάσεις  που 

έχει λάβει η διοίκηση της επιχείρησης.

•Τις  βραχυπρόθεσμες  επενδυτικές  και  χρηματοδοτικές  αποφάσεις  που 

έχει  λάβει  η  διοίκηση  της  επιχείρησης  στα  πλαίσια  της  προσπάθειας 

επίτευξης των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών στόχων της. Τέτοιες είναι οι 

αποφάσεις διαχείρισης των χρηματικών διαθεσίμων, των αποθεμάτων και 

των α υλών καθώς και θέματα χορήγησης πιστώσεων στους πελάτες αλλά 

και ανάληψη πιστώσεων από τους προμηθευτές. 

Ο ισολογισμός περιέχει τα ίδια στοιχεία και ποσά που περιέχει και η 

απογραφή  αλλά  με  πιο  περιληπτικό  τρόπο.  Συνεπώς  για  να  συνταχθεί  ο 

ισολογισμός θα πρέπει να έχει προηγηθεί πρώτα η κατάρτιση απογραφής.. 

Επιπλέον ο ισολογισμός περιλαμβάνει μόνο αξίες σε ενιαίο νόμισμα, ενώ η 

απογραφή αξίες και ποσότητες.

Η κατάταξη των στοιχείων του ισολογισμού μπορεί να γίνει με διάφορα 

κριτήρια, εκείνο που επικράτησε όμως είναι τα παρακάτω:

•Τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  κατατάσσονται  με  κριτήριο  το  βαθμό 

ρευστοποιήσεως  ή  την  ταχύτητα  κυκλοφορίας  τους.  Έτσι  έχουμε  κατά 

σειρά πάγια, κυκλοφοριακά, διαθέσιμα.

•Τα στοιχεία του πραγματικού παθητικού κατατάσσονται  με κριτήριο τη 

ληκτότητα τους. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.

Μαζί με τον ισολογισμό η επιχείρηση θα καταρτίσει και την κατάσταση 

λογαριασμού  αποτελεσμάτων  χρήσεως  στην  οποία  θα  εμφανίζει   το 

οικονομικό της αποτέλεσμα, κέρδος ή ζημία, των εργασιών της επιχείρησης 

στη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο. 
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Επίσης συντάσσεται ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, στον οποίο 

φαίνεται η διανομή του επιτευχθέντος θετικού οικονομικού αποτελέσματος της 

επιχείρησης,  σύμφωνα  με  το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο,  βάση  της  νομικής 

μορφής της επιχείρησης.

Σε  περίπτωση  αρνητικού  οικονομικού  αποτελέσματος  ο  πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσμάτων, δεν συντάσσεται.

2.1.1 Είδη Ισολογισμών

Ανάλογα με το σκοπό, την χρονική στιγμή και τις προϋποθέσεις στις 

οποίες στηρίζεται  η  κατάρτιση του,  ο ισολογισμός μπορεί  να διακριθεί  στα 

παρακάτω είδη.

•Ισολογισμός εκμεταλλεύσεως ή τέλους χρήσης.  Καταρτίζεται  στο τέλος 

κάθε λογιστικής χρήσης.

•Ισολογισμός διαλύσεως. Καταρτίζεται στο τέλος της οικονομικής μονάδας.

•Ισολογισμός συγχωνεύσεως. Καταρτίζεται μετά τη σύσταση καινούργιας 

εταιρείας κατόπιν συγχωνεύσεως για να καθορισθεί η πραγματική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της νεοσύστατης εταιρείας.

•Ενδιάμεσος  ισολογισμός  ή  ισολογισμός  εσωτερικής  χρήσης.  Οι 

οργανωμένες  επιχειρήσεις  δεν  περιμένουν  το  τέλος  της  οικονομικής 

χρήσης αλλά συντάσσουν ισολογισμούς  κατά τη διάρκεια της χρήσεως σε 

μηνιαία, διμηνιαία ή τριμηνιαία βάση. Η χρησιμότητά τους έγκειται στο ότι 

παρέχουν χρήσιμες και έγκυρες ενδείξεις για την οικονομική πυρεία τους 

και για το βαθμό πραγματοποίησης του οικονομικού τους σχεδίου. Έτσι 

παρέχεται η δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων.

•Ενοποιημένος  ισολογισμός.  Καταρτίζεται  από  όμιλο  ή  ομάδα 

επιχειρήσεων,  νομικά  μεν  ανεξάρτητες,  οικονομικά  όμως  η  μητρική 

εταιρεία  κατευθύνει  τις  υπόλοιπες  θυγατρικές.  Συνεπώς  δεν  υπάρχει 

οικονομική ανεξαρτησία.
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2.1.2 Θεσμικό πλαίσιο σύνταξης και δημοσίευσης των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων

Η υποχρέωση ή μη σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

καθορίζεται από την φορολογική νομοθεσία και από τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων  καθώς  και  από  την  εμπορική  νομοθεσία  για  ορισμένες  μορφές 

εταιριών. Έτσι μέσα σε αυτό το νομικό πλαίσιο, μπορούμε να διακρίνουμε:

•Υποχρεωτική  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  όταν  η 

επιχείρηση τηρεί  υποχρεωτικά  λογιστικά  βιβλία  τρίτης  κατηγορίας  όπως οι 

Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και άλλες 

επιχειρήσεις που υπερβαίνουν κάποιο καθορισμένο ύψος πωλήσεων.

•Προαιρετική  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  όταν  η 

επιχείρηση τηρεί προαιρετικά λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας.

Η  προθεσμία  σύνταξης  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων 

σύμφωνα  με  την  φορολογική  νομοθεσία,  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  την 

προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία  υποβολής  δήλωσης φορολογίας  εισοδήματος  διαφέρει 

για  κάθε  νομική  επιχείρηση.  Η συγκεκριμένη  ημερομηνία  καθορίζεται  στον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Η εμπορική νομοθεσία επιβάλει  επιβάλλει τόσο στην περίπτωση της 

Ανώνυμης Εταιρίας  όσο και στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, όχι μόνο 

την  σύνταξη  αλλά  και  την  δημοσίευση  των  ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων.

Η δημοσίευση γίνεται προκειμένου οι τρίτοι ενδιαφερόμενοι, όπως οι 

προμηθευτές,  οι  πιστωτές,  οι  επενδυτές  και  οι  δανειστές,  να  έχουν  την 

πληροφόρηση  και  να  λάβουν  γενικότερα  γνώση  της  πορείας  και  των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
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2.2 Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οι  αποφάσεις  για  μακροπρόθεσμες  επενδύσεις,  αφορούν  την 

απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων των οποίων η 

λειτουργική  διάρκεια  ζωής  τους  καλύπτουν  χρονικό  ορίζοντα  πολύ 

μεγαλύτερο του ενός έτους.

Αυτού  του  είδους  οι  αποφάσεις  λαμβάνονται  συνήθως  μετά  από 

λεπτομερή  και  ολοκληρωμένη  αξιολόγηση  των  πάγιων  στοιχείων  που  θα 

αποκτηθούν  καθώς  είναι  μεγάλη  και  σημαντική  η  σημασία  τους  για  την 

περαιτέρω  ανάπτυξη  της  επιχείρησης  αλλά  και  λόγω  του  σημαντικού 

μεγέθους των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση τους και 

αντίστοιχα του κινδύνου που αυτές συνεπάγονται.

Παραδείγματα τέτοιου είδους αποφάσεων είναι: 

ι)  Η  αντικατάσταση  υφιστάμενων  παγίων  στοιχείων,  των  οποίων  η 

συνέχιση  της  λειτουργίας  τους  εκτιμάτε  ζημιογόνα για  την  επιχείρηση,  είτε 

λόγω παλαιότητας, είτε λόγω φθοράς και αυξημένων εξόδων λειτουργίας και 

συντήρησης,  είτε  λόγω  τεχνολογικής  απαξίωσης  με  αποτέλεσμα  τα 

παραγόμενα προϊόντα η οι υπηρεσίες να είναι υψηλού κόστους και χαμηλής 

ποιότητας με συνέπεια να μην μπορεί  η  επιχείρηση να ανταπεξέλθει  στον 

ανταγωνισμό.

ιι) Η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης με την 

αύξηση του ρυθμού παραγωγής για να ικανοποιηθεί η προβλεπόμενη ζήτηση 

αλλά και να έχει η επιχείρηση την δυνατότητα να εισέλθει σε νέες αγορές και 

να αυξήσει το πελατολόγιό της.

ιιι)  Επέκταση  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  σε  νέα  προϊόντα, 

υπηρεσίες και αγορές  είτε με την επένδυση σε πάγια είτε με την εξαγορά 

μεριδίων  επιχειρήσεων που  ανήκουν  στον  κλάδο  που  θέλει  να  εισέλθει  η 

επιχείρηση.

ιv)  Η  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών,  οι  επενδύσεις  για  εξοικονόμηση 

ενέργειας  ή  για  την  μείωση  της  επιβάρυνσης  του  περιβάλλοντος,  οι 

επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. 
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2.3 Κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης
Από το που έχει αντλήσει η επιχείρηση τα αναγκαία κεφάλαια με τα 

οποία  επένδυσε  στα  διάφορα  στοιχεία  του  ενεργητικού  της,  μπορούμε  να 

προσδιορίσουμε και την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης.

Ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης της επιχείρησης, καθορίζεται 

και  πως  η  συνολική  της  αξία,  μοιράζεται  στους  ιδιοκτήτες  της  που  έχουν 

συνεισφέρει σε κεφάλαια και στους δανειστές της επιχείρησης, οι οποίοι έχουν 

δανείσει στην επιχείρηση τα κεφάλαια τους αγοράζοντας τα χρεόγραφα της  

Έτσι από τη μία τα στοιχεία του ενεργητικού προσδιορίζουν το μέγεθος 

της συνολικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης, ανάλογα με το πόσο καλές 

υπήρξαν  οι  επενδυτικές  αποφάσεις  και  τις  καθαρές  χρηματοροές  που 

δημιουργούν και από την άλλη τα στοιχεία του παθητικού προσδιορίζουν την 

κεφαλαιακή  δομή  της  επιχείρησης  και  πως  η  συνολική  αγοραία  αξία 

μοιράζεται μεταξύ αυτών που έχουν επενδύσει σε μετοχές και σε δανειακούς 

τίτλους της επιχείρησης.

Η διαφορά μεταξύ της συνολικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης και 

της  λογιστικής  της  αξίας  είναι  ένα  κριτήριο  του  βαθμού  επιτυχίας  των 

επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την 

διοίκηση της επιχείρησης. Η διαφορά αυτή ονομάζεται προστιθέμενη αγοραία 

αξία (Π.Α.Α.) και ισούται με:

Π.Α.Α. = Συνολική αγοραία αξία – Λογιστική αξία = (Καθαρή αγοραία 

αξία – Ίδια κεφάλαια) + (Αγοραία αξία χρέους – Ξένα κεφάλαια)

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  κατανοητό  ότι  όσο  πιο  πετυχημένες 

επενδύσει κάνει η επιχείρηση τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η προστιθέμενη 

αγοραία  αξία  της.  Έτσι  κάθε  απόκτηση  ενός  νέου  πάγιου  περιουσιακού 

στοιχείου  που  έχει  αξία  για  την  επιχείρηση  μεγαλύτερη  από  το  κόστος 

απόκτησής του, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει την προστιθέμενη αξία της 

επιχείρησης κατά της μεταξύ τους διαφορά. Επίσης βγαίνει το συμπέρασμα 

πως κάθε απόφαση που οδηγεί σε αύξηση της διαφοράς μεταξύ του ύψους 

των ξένων κεφαλαίων και της αντίστοιχης αγοραίας αξίας τους, συνεπάγεται 

μια ίση αύξηση της καθαρής αξίας της επιχείρησης.
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2.4 Κεφάλαιο κίνησης
Το  κεφάλαιο  κίνησης  ισούται  με  την  διαφορά  μεταξύ  του 

κυκλοφοριακού  ενεργητικού  και  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της 

επιχείρησης.  Χρηματοοικονομικά  αυτό  σημαίνει  το  μέγεθος  των 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που η επιχείρηση έχει  επενδύσει  σε στοιχεία 

του κυκλοφοριακού ενεργητικού της.

Το μέγεθος του κεφαλαίου κίνησης εξαρτάται από τους βραχυχρόνιους 

στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση, τις εναλλακτικές επιλογές που έχει στη 

διάθεση ή της αλλά και την διαπραγματευτική της δύναμη με τους πελάτες και 

προμηθευτές της.       

Από  τους  κύριους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  μέγεθος  του 

απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης είναι:

•Ικανοποιητικός βαθμός ταμειακής ρευστότητας

•Επιθυμητό  επίπεδο  αποθεμάτων,  που  εξασφαλίζει  την  απρόσκοπτη 

πραγματοποίηση της παραγωγής, την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης και 

την εξυπηρέτηση των πελατών

•Καλό επίπεδο σχέσεων τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους προμηθευτές.

Ο στόχος της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης δεν μπορεί να είναι η 

ελαχιστοποίησή του, βασιζόμενοι  στο ότι  τα κεφάλαια που επενδύονται  σε 

αυτό  δεν  συμβάλουν  άμεσα  στη  δημιουργία  προστιθέμενης  αξίας  για  την 

επιχείρηση.  Και  αυτό  γιατί  το  κεφάλαιο  κίνησης  συμβάλει  έμμεσα  στη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας αφού μια ενδεχόμενη μείωση του κάτω από 

τα επιθυμητά επίπεδα μπορεί να έχει επικίνδυνες συνέπειες όπως:

•Η  μείωση  των  αποθεμάτων  πρώτων  υλών  μπορεί  να  δημιουργήσει 

προβλήματα  στην ομαλή παραγωγική  διαδικασία,  με  πιθανή  συνέπεια  την 

αύξηση του κόστους παραγωγής

•Η μη ικανοποίηση των παραγγελιών των πελατών μπορεί να τους οδηγήσει 

στο να αλλάξουν προμηθευτή, με συνέπεια την απώλεια πελατείας αλλά και 

πιθανή δυσφήμηση της εταιρείας στην αγορά.

•Τα χαμηλά  επίπεδα  χρηματικών  διαθεσίμων θα  οδηγήσει  την  επιχείρηση 

στον βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, με υψηλό κόστος το οποίο με τη 

σειρά του θα επηρεάσει το συνολικό κόστος της επιχείρησης.
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•Ο περιορισμός των πιστωτικών ορίων των πελατών θα τους αναγκάσει να 

αλλάξουν  προμηθευτή  που  μπορεί  να  προσφέρει  καλύτερους  όρους 

συνεργασίας.

•Το αίτημα της επιχείρησης για επέκταση των δικών της πιστωτικών ορίων 

από τους προμηθευτές της, πιθανό να οδηγήσει στην άρνηση των τελευταίων 

και στην διακοπή του εφοδιασμού της επιχείρησης με πρώτες ύλες. 

Από  τα  παραπάνω βλέπουμε  πως  ο  στόχος  μιας  αποτελεσματικής 

διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, είναι ο προσδιορισμός του άριστου μεγέθους, 

δηλαδή εκεί στο οποίο μεγιστοποιείται η αγοραία αξία της επιχείρησης.

Η  διοίκηση  του  κεφαλαίου  κίνησης  απαιτεί  από  τον  υπεύθυνο  της 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης να  αποφασίζει για το ύψος 

των  μετρητών,  άλλων  ρευστοποιήσιμων  περιουσιακών  στοιχείων, 

εισπρακτέων  λογαριασμών  και  αποθεμάτων  θα  πρέπει  να  διατηρεί  η 

επιχείρηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πως αυτά τα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν.
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33 Χρηματοοικονομικοί δείκτεςΧρηματοοικονομικοί δείκτες

3.1 Εισαγωγή
Η  χρησιμοποίηση  των  χρηματοοικονομικών  δεικτών,  είναι  μια 

αποτελεσματική  μέθοδος  για  να  συνοψίσουμε  έναν  μεγάλο  αριθμό 

χρηματοοικονομικών δεδομένων,  προκειμένου να τα αξιολογήσουμε και  να 

συγκρίνουμε τις επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Οι δείκτες χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές και τους επενδυτές για 

την  αξιολόγηση  της   χρηματοοικονομικής  δομής,  της  ρευστότητας,  της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.

Έτσι  ενώ  τα  ποσά  που  επενδύονται  στα  διάφορα  στοιχεία  του 

ισολογισμού  πιθανόν  να  μεταβάλλονται,  οι  σχέσεις   όμως  μεταξύ  των 

διαφόρων ομάδων περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων του παθητικού θα 

πρέπει  να  παραμείνουν  περισσότερο  ή  λιγότερο  σταθερές.  Οπότε  αν 

υπάρχουν αλλαγές στις παραπάνω σχέσεις, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες θα 

πρέπει  να  δίνουν  στον  εκάστοτε  ενδιαφερόμενο  την  απαιτούμενη 

πληροφόρηση.  

Για  να  μελετήσουμε  τους  χρηματοοικονομικούς  δείκτες, 

χρησιμοποιούνται τέσσερις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

•Τα αποτελέσματα χρήσεως

•Ο ισολογισμός

•Η κατάσταση μεταβολών χρηματοοικονομικής θέσης

•Η κατάσταση των αποθεμάτων

Η  χρηματοοικονομική  ανάλυση  γίνεται  για  να  προσδιοριστούν  οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες της επιχείρησης και να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 

χρηματοοικονομικά ισχυρή και  κερδοφόρα σε σχέση με  άλλες επιχειρήσεις 

του  χώρου  της  και  κατά  πόσο  διαχρονικά  βελτιώνεται  ή  επιδεινώνεται  η 

χρηματοοικονομική της θέση.
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Οι επενδυτές χρειάζονται αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσουν αν 

εκτιμήσουν τις  μελλοντικές χρηματικές ροές της επιχείρησης αλλά και  τους 

αντίστοιχους κίνδυνους που εγκυμονούν αυτές.

Αντίστοιχα οι διευθυντές των επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν τη 

χρηματοοικονομική θέση των επιχειρήσεών τους, για να εντοπίζουν έγκαιρα 

τις  αδυναμίες,  να  έχουν  σωστή  πληροφόρηση  για  την  λήψη  σημαντικών 

χρηματοοικονομικών  αποφάσεων  και  να  προσπαθούν  συνεχώς  σε  μια 

συνεχή βελτίωση.

Οι  χρηματοοικονομικοί  δείκτες  είναι  πιο  χρήσιμοι  όταν 

χρησιμοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους.

•Μια χρονολογική σειρά ενός δείκτη της ίδιας επιχείρησης εξετάζεται για να 

διαπιστωθεί η αλλαγή της τάσης του.

•Οι δείκτες μιας επιχείρησης συγκρίνονται με τον μέσο όρο των αντίστοιχων 

δεικτών του κλάδου στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση.

•Οι  χρονολογικές  σειρές  δεικτών  μιας  επιχείρησης  συγκρίνονται  με  τις 

αντίστοιχες των κύριων ανταγωνιστών της.

Τέλος οι χρηματοοικονομικοί δείκτες διακρίνονται σε πέντε κατηγορίες.

•Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης.

•Δείκτες ρευστότητας

•Δείκτες απόδοσης ή αποτελέσματος

•Δείκτες δραστηριότητας

•Δείκτες αγοραίας αξίας ή αποτίμησης.
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3.2 Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και 
περιουσιακής διάρθρωσης

Οι δείκτες της χρηματοοικονομική μόχλευσης μετρούν τον βαθμό της 

χρηματοδότησης της  επιχείρησης με  ξένα κεφάλαια.   Έτσι  η  διοίκηση  της 

επιχείρησης αλλά και  οι  δανειστές της,  μπορούν να έχουν την απαραίτητη 

πληροφόρηση, για να διαπιστώσουν το περιθώριο ασφάλειας που παρέχεται 

από το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Οι δείκτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι:

ι) Δείκτης συνολικού μακροπρόθεσμου χρέους (Debt ratio)

ιι) Δείκτης παγιοποίησης της περιουσίας

ιιι) Δείκτης κάλυψης τόκων. 

3.2.1 Δείκτης συνολικού μακροπρόθεσμου χρέους (Debt ratio)

Ο δείκτης συνολικού μακροπρόθεσμου χρέους μετριέται συνήθως με 

τον  λόγο  του  μακροπρόθεσμου  χρέους  προς  το  σύνολο  των 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της 

επιχείρησης. Δηλαδή:

 Χρέος
Δείκτης Χρέους = 

 Χρέος + Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

ό

ό

α κ ρ ο π ρ θ ε σ µ ο

α κ ρ ο π ρ θ ε σ µ ο

Μ

Μ

Ένας άλλος τρόπος μέτρησης αυτού του δείκτη είναι σε όρους χρέους 

προς ίδια κεφάλαια.

 Χρέος
Δείκτης Χρέους Προς Ίδια Κεφάλαια = 

 Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά

όα κ ρ ο π ρ θ ε σ µ οΜ

Τέλος το χρέος μπορεί  να υπολογισθεί  και  με τέτοιο τρόπο που να 

περιλαμβάνει που να περιλαμβάνει όλα τα ξένα κεφάλαια.
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Σύνολο Παθητικού - Ίδια Κεφάλαια .  Βραχ. Υποχρεώσεις
 = 

Σύνολο Παθητικού  Σύνολο Παθητικού

ακρΜ +

Μια αναλογία χρέους μεγαλύτερου από 1 δείχνει ότι μια επιχείρηση έχει 

περισσότερο χρέος από τα κεφάλαια της, ενώ  μια αναλογία χρέους λιγότερο 

από 1 δείχνει ότι μια επιχείρηση έχει περισσότερα κεφάλαια από το χρέος. 

Χρησιμοποιημένη  από  κοινού  με  άλλα  μέτρα  της  οικονομικής  υγείας  της 

επιχείρησης,  η  αναλογία  χρέους  μπορεί  να  βοηθήσει  τους  επενδυτές  να 

καθορίσουν το επίπεδο του κινδύνου μιας επιχείρησης.

Δεν υπάρχει κανένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για τους επενδυτές 

να   καταλάβουν  την  κατάσταση  μιας  επιχείρησης.  Αλλά  ως  αφετηρία,  οι 

αναλογίες χρέους προσφέρουν μια πολύτιμη μέθοδο για την αξιολόγηση της 

οικονομικής υγείας της επιχείρησης.

 Εξετασμένες στο πλαίσιο και με την πάροδο του χρόνου, οι αναλογίες 

χρέους μπορούν να προσφέρουν  πολύτιμα σήματα για την εμβάθυνση των 

προβλημάτων χρέους. Η αναγνώριση εκείνων των καταστάσεων μπορεί να 

κερδίσει στους επενδυτές πολλά χρήματα. 

Ενώ ο δείκτης χρέους δεν δίνει μεγάλες πληροφορίες στους επενδυτές 

για τις  προοπτικές αύξησης της απόδοσης της επιχείρησης, ο δείκτης είναι 

ζωτικής σημασίας για την ανάλυση των ισολογισμών. Εάν, για παράδειγμα, 

έχουμε μια ύφεση ή καθοδική κυκλική φάση στην οικονομία, η δύναμη των 

ισολογισμών γίνεται σημαντικότερη για τους επενδυτές.

 Μπορεί  να  καθορίσει  εάν  μια  επιχείρηση  έχει  μια  αρκετά  ισχυρή 

οικονομική  θέση  να  επιζήσει  μέσω  μιας  σκληρής  περιόδου.  Οι 

χρηματοοικονομικές  αγορές  τείνουν  να  τιμωρήσουν  τις  υπερχρεωμένες 

εταιρίες στην έναρξη μιας ύφεσης της οικονομίας.

Ο  λόγος  είναι  ότι  οι  παραπάνω   επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να 

ανταπεξέλθουν  στις  οικονομικές  υποχρεώσεις  (πληρωμή  τόκων)  σε  μια 

περίοδο της οικονομίας με σταθερό ή μειωμένο επίπεδο εισοδήματος.

Εκείνες οι εταιρίες που είναι ανίκανες να πληρώσουν για το χρέος τους 

χρεοκοπούν. Εκείνες που αγωνίζονται να πληρώσουν χάνουν την πιστωτικά 
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τους αξία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

περαιτέρω  χρηματοδότηση  τους.  Τα  συρρικνωμένα  κέρδη  κάνουν 

δυσβάσταχτα  τα χρέη που σε καλύτερες εποχές η επιχείρηση θα μπορούσε 

να αντιμετωπίσει.

Αφού ο επενδυτής καθορίσει την έκταση του χρέους μιας επιχείρησης, 

πρέπει έπειτα να αξιολογήσει εάν ο δείκτης χρέους είναι πάρα πολύ υψηλός. 

Όπως  με  οποιαδήποτε  δείκτη  αυτό  εξαρτάται  και  από  το  πόσο 

βιομηχανοποιημένη είναι η επιχείρηση. Εντούτοις, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι 

παραπάνω  επιχειρήσεις  θα  πρέπει  να  διατηρήσουν  έναν  δείκτη  χρέους 

μεταξύ 0.5 και 1.5. 

Ένας  άλλος  τρόπος  να  μετρηθεί  η  δύναμη  μιας  επιχείρησης  είναι 

συγκρίνοντας την με τις αντίστοιχες και παρόμοιες του κλάδου τους καθώς και 

με  τους  ηγέτες  του  κλάδου  και  τους  κυριότερους  ανταγωνιστές.  Οι 

πληροφορίες  αυτές  είναι  διαθέσιμες  από εταιρείες  που ασχολούνται  με  τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα (credit).

Έτσι οι  επενδυτές μπορούν  να πάρουν μια καλύτερη αίσθηση εάν μια 

επιχείρηση  είναι  ιδιαίτερα  χρεωμένη  και  ενδεχομένως  είναι  μεγάλης 

επικινδυνότητας μια επένδυση σε αυτήν.

 Μια  επιχείρηση  με  μεγάλο  δείκτη  χρέους  μπορεί  να  χάσει  την 

πιστοληπτική της ικανότητα ή να υποβαθμιστεί η υπάρχουσά της, με συνέπεια 

να  δανείζεται  με  πολύ  υψηλότερο  κόστος  με  όλες  τις  πιθανές  συνέπειες 

αυτού.

Τέλος  αν  και  δείκτης  χρέους  είναι  πολύ  σημαντικός  σε  καμία 

περίπτωση ο επενδυτής δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε αυτών χωρίς να 

συνυπολογίσει άλλα μεγέθη και δείκτες. Μαζί και έχοντας μια σφαιρική εικόνα, 

μπορεί να ξεχωρίσει τις υγιείς επιχειρήσεις με τα χαμηλά επίπεδα χρέους και 

την  αφθονία  των  μετρητών  και  τις  προβληματικές  επιχειρήσεις  που  είναι 

υπερχρεωμένες  και  αντιμετωπίζουν προβλήματα ταμειακής ρευστότητας.
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3.2.2 Δείκτης παγιοποίησης της περιουσίας

Ο δείκτης αυτός εκφράζεται από τον λόγο της αξίας των παγίων προς 

την συνολική αξία του ενεργητικού της επιχείρησης. Ανάλογα με την τιμή του 

δείκτη έχουμε διάκριση των επιχειρήσεων σε :

•Έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων 

•Έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Συνήθως στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, 

ενώ στην δεύτερη οι εμπορικές.

 

 = Πάγια Περιουσιακά ΣτοιχείαΔείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας
Σύνολο Ενεργητικού

3.2.3 Δείκτης κάλυψης τόκων

Ο δείκτης αυτός εμφανίζει τον βαθμό με τον οποίο οι τόκοι καλύπτονται 

από το άθροισμα των κερδών της επιχείρησης προ φόρων και τόκων και των 

αποσβέσεων. Συνεπώς δίνει την πληροφορία κατά πόσο έχει την ευχέρεια η 

επιχείρηση  να  πληρώνει  τους  χρεωστικούς  της  τόκους  από  τους 

χρηματοοικονομικούς  της πόρους που δημιουργούνται  από την οικονομική 

της δραστηριότητα.

Βέβαια ο δείκτης δεν θα μας δώσει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση 

καθώς  θα  ήταν  εύλογο  να  υπολογίσουμε  και  άλλες  πληρωμές  της 

επιχείρησης. Όπως ενοίκια και μισθώματα.

 = ΚΠΤΦ + ΑποσβέσειςΔείκτης Κάλυψης Τόκων
Τόκοι
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3.3 Δείκτες Ρευστότητας

Οι δείκτες αυτής της κατηγορίας μετρούν την ικανότητα της επιχείρησης 

να  ανταπεξέλθει  στις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  της.  Η 

χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης θεωρούμε ότι είναι ισχυρή, όταν :

•Έχει την ικανότητα να εξοφλεί τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να 

καταβάλλει τους τρέχοντες τόκους και μερίσματα που οφείλει.

•Διατηρεί  συνθήκες  χρηματοοικονομικής διαχείρισης που της εξασφαλίζουν 

ευνοϊκή πιστοληπτική κατάσταση.

Γενικά, όσο υψηλότερη η αξία των δεικτών αυτής της κατηγορίας, τόσο 

μεγαλύτερο το  περιθώριο  της  ασφάλειας  που η  επιχείρηση κατέχει  για  να 

καλύψει τα βραχυπρόθεσμα χρέη.

Στους δείκτες ρευστότητας περιλαμβάνονται ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ρευστότητας και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας. Ο καθένας αναλυτής θεωρεί 

και αντίστοιχα διαφορετικά στοιχεία της επιχείρησης, πιο σημαντικά για τον 

υπολογισμό της ρευστότητας.

 Μερικοί αναλυτές θα υπολογίσουν μόνο το ποσό των μετρητών και 

των ισότιμων μετρητών στοιχείων που διαιρούνται με τα τρέχοντα στοιχεία του 

παθητικού  επειδή  θεωρούν  ότι  είναι  τα  πιο  ρευστοποιήσιμα  στοιχεία  της 

επιχείρησης, και θα ήταν τα πλέον πιθανά για να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

καλύψουν τα βραχυπρόθεσμα χρέη σε επείγουσα περίπτωση.

 Η  δυνατότητα  της  επιχείρησης  να  μετατρέπει  τα  κυκλοφοριακά 

στοιχεία της σε μετρητά για να καλύψει τα χρέη είναι ύψιστης σημασίας όταν 

επιδιώκουν οι πιστωτές την πληρωμή.

 Οι αναλυτές που ασχολούνται με τις πτωχεύσεις και οι δανειστές των 

επιχειρήσεων  χρησιμοποιούν  συχνά  τους  δείκτες  ρευστότητας  για  να 

καθορίσουν  εάν  μια  επιχείρηση  θα  είναι  σε  θέση  να  συνεχίσει  τη 

δραστηριότητα της σε περιόδους ανησυχίας. 
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3.3.1 Δείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού

Όπως έχουμε αναφέρει το κεφάλαιο κίνησης ισούται με την διαφορά 

μεταξύ  του  κυκλοφοριακού  ενεργητικού  και  των  βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης.

Το κυκλοφοριακό ενεργητικό αποτελείται από τα περιουσιακά στοιχεία 

που  η  επιχείρηση  προβλέπει  ότι  θα  ρευστοποιήσει  ή  ότι  μπορούν  να 

ρευστοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  είναι  οι  υποχρεώσεις  που  η 

επιχείρηση καλείται να εξοφλήσει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως 

και  για  το  κυκλοφοριακό  ενεργητικό  αλλά  και  τις  βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις λαμβάνουμε σαν χρόνο το ένα έτος.

Η διαφορά των δύο που αποτελεί και το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να 

μας δείξει το απόθεμα ρευστότητας της επιχείρησης και συχνά εκφράζεται ως 

ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού.

 = Κεφάλαιο ΚίνησηςΔΚΚΠΕ
Σύνολο Ενεργητικού

3.3.2 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας μας δείχνει επίσης το δυνητικό 

απόθεμα ρευστότητας της επιχείρησης. Οι τιμές του δείκτη πρέπει  να είναι 

μεγαλύτερες της μονάδας. Συγκεκριμένα όσο μεγαλύτερος  της μονάδας είναι 

ο δείκτης, τόσο πιο επαρκές είναι η ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

Ο  δείκτης  χρησιμοποιείται  κυρίως  για  να  δώσει  μια  ιδέα  της 

δυνατότητας της επιχείρησης  να ξεπληρώνει τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του 

παθητικού της με τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της.

 Όσο υψηλότερη η τρέχουσα αναλογία, τόσο ικανότερη η επιχείρηση να 

καλύπτει τις υποχρεώσεις της. Μια αναλογία κάτω της μονάδας προτείνει ότι η 

επιχείρηση θα ήταν ανίκανη να πληρώσει μακροχρόνια τις υποχρεώσεις.
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Ενώ  αυτό  είναι  ένα  σημάδι  ότι  η  επιχείρηση  δεν  είναι  σε  καλή 

οικονομική υγεία, δεν  σημαίνει απαραιτήτως ότι θα χρεοκοπήσει, δεδομένου 

ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χρηματοδοτηθεί, αλλά δεν είναι σίγουρα 

ένα καλό σημάδι. 

Η  τρέχουσα  αναλογία  μπορεί  να  δώσει  μια  αίσθηση  της 

αποδοτικότητας  λειτουργικού κύκλου μιας επιχείρησης και  την δυνατότητά 

της να μετατρέψει το προϊόν που παράγει σε μετρητά.

Οι επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα στο να εισπράττουν εγκαίρως και 

δεν έχουν της διαπραγματευτική δύναμη να μεταφέρουν το πρόβλημα τους 

στους  προμηθευτές  της,  επιτυγχάνοντας  αντίστοιχα  μεγαλύτερη  χρονική 

διάρκεια  στην  αποπληρωμή  των  υποχρεώσεών  της,  θα  συναντήσουν 

προβλήματα ρευστότητας.

Επειδή οι επιχειρηματικές λειτουργίες διαφέρουν σε κάθε βιομηχανία, 

είναι πάντα πιο χρήσιμο να συγκριθούν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο 

βιομηχανικό κλάδο ή με τις αντίστοιχες τιμές των κυριοτέρων ανταγωνιστών 

της επιχείρησης.

Για την καλύτερη αξιολόγηση του δείκτη πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

ποιοτικής  φύσης  παράγοντες,  όπως  η  σύνθεση  των  στοιχείων  που 

προσδιορίζουν  τον  δείκτη  και  η  διάρκεια  λήξης  των  απαιτήσεων  και 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

 = Κυκλοφορούν ΕνεργητικόΔΚΡ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.3.3 Δείκτης άμεσης ρευστότητας (Acid test)

Ο  δείκτης  άμεσης  ρευστότητας  είναι  παρόμοιος  με  τον  δείκτη 

κυκλοφοριακής  ρευστότητας.  Η  διαφορά  τους  πως  στον  δείκτη  άμεσης 

ρευστότητας, υπολογίζουμε τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικά που 

ρευστοποιούνται  ευκολότερα.  Αυτά  είναι  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και  οι 

διάφορες απαιτήσεις. 
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Δηλαδή  δεν  υπολογίζουμε  τα  αποθέματα  που  έχουν  την  μικρότερη 

ταχύτητα ρευστοποίησης και πιθανόν η ρευστοποίησή τους να επιφέρει και 

ζημίες. Και σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να έχουμε τιμές μεγαλύτερες την 

μονάδας για να θεωρείται ικανοποιητικός.

Οι επιχειρήσεις που ο δείκτης τους είναι μικτότερος της μονάδας δεν 

μπορούν να πληρώσουν τα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού τους και πρέπει 

να εξεταστούν με  προσοχή.

Η ονομασία του δείκτη (acid test) προέρχεται από τον τρόπο που οι 

χρυσοί  ανθρακωρύχοι  εξέταζαν  εάν  τα  ευρήματα  τους  ήταν  πραγματικά 

χρυσά ψήγματα. Αντίθετα από άλλα μέταλλα, ο χρυσός δεν διαβρώνεται στο 

οξύ. Αν το ψήγμα δεν διαλυόταν μέσα στο οξύ, τότε λεγόταν πως έχει περάσει 

την όξινη δοκιμή. 

Εάν οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης περάσουν την όξινη 

δοκιμή, αυτό δείχνει και την οικονομική ακεραιότητά της.

 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - ΑποθέματαΔΑΡ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.3.4 Δείκτης μετρητών

Ο  δείκτης  μετρητών  μας  δίνει  μια  σχέση  και  αναλογία  μεταξύ  των 

μετρητών και του συνόλου των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Οι τιμές του κυμαίνονται από το μηδέν μέχρι τη μονάδα.

 

                       

 = Μετρητά + Ισοδύναμα ΜετρητώνΔείκτης Μετρητών
Σύνολο Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων

3.3.5 Δείκτης μέσης διάρκειας αποπληρωμής καθαρών 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Οι προηγούμενοι δείκτες που έχουν αναφερθεί ως τώρα είναι στατικοί 

και μας δίνουν τη θέση της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
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Στην  περίπτωση  όμως  που  οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  της 

επιχείρησης είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφοριακό ενεργητικό της, θα ήταν 

χρήσιμο να μπορούσαμε να γνωρίζουμε πόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να 

βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση.

Ο δείκτης μέσης διάρκειας αποπληρωμής καθαρών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων μας δίνει τον αριθμό των ημερών που χρειάζεται η επιχείρηση 

για να αποπληρώσει τις καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Ως καθαρές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λαμβάνουμε την διαφορά 

μεταξύ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και  των ρευστών διαθεσίμων 

της επιχείρησης.

365
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Ρευστά Διαθέσιμα 

Αποσβέσεις + Καθαρά Κέρδη
΄

3.4 Δείκτες Απόδοσης ή Αποτελέσματος
Μια κατηγορία δεικτών που χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε την 

αποδοτικότητα μια επιχείρησης. Η αποδοτικότητα δεν υπολογίζεται μόνο με 

έναν τρόπο, αλλά συναντάμε τους παρακάτω δείκτες.

•Δείκτης περιθωρίου κέρδους

•Δείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων.

•Δείκτης αποδοτικότητας καθαρής θέσης.

•Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού.

Για όλους τους παραπάνω δείκτες μια αύξηση στη τιμή  της αναλογίας, 

σημαίνει ότι η επιχείρηση χάνει ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματός της στις 

δαπάνες.  Εάν οι  δείκτες αποδοτικότητας παίρνουν χαμηλότερες τιμές,  τότε 

αυτό  είναι  ένα  καλό  σημάδι  για  τις  τράπεζες  και  τους  μετόχους  της 

επιχείρησης. Επίσης η αποδοτικότητα είναι και ένα καλό σημάδι κερδοφορίας.
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3.4.1 Δείκτης περιθωρίου κέρδους

Ο  δείκτης  αυτός  μπορεί  να  υπολογιστεί  σαν  ποσοστό  του  μεικτού 

περιθωρίου κέρδους επί των πωλήσεων ή καθαρού περιθωρίου κέρδους επί 

των πωλήσεων.

Το  μεικτό  περιθώριο  κέρδους  υπολογίζεται  από  την  διαφορά  των 

πωλήσεων με το κόστος πωληθέντων. Ο δείκτης είναι χρήσιμος καθώς μας 

δίνει  πληροφόρηση  για  την  αποτελεσματικότητα  της  δραστηριότητας  της 

επιχείρησης και για την ακολουθούμενη πολιτική τιμών.

 = Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων Δ.Μ.Π.Κ.
Πωλήσεις

Το  μικτό  περιθώριο  κέρδους  αντιπροσωπεύει  το  ποσοστό  των 

συνολικών εισπράξεων των πωλήσεων που η επιχείρηση διατηρεί μετά από 

την αφαίρεση των άμεσων δαπανών που συνδέονται με την παραγωγή των 

αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχείρηση. Όσο υψηλότερο 

το ποσοστό, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που η επιχείρηση διατηρεί από 

τις πωλήσεις της για να καλύψει τις άλλες δαπάνες και τις υποχρεώσεις της.

Αυτός  ο  αριθμός  αντιπροσωπεύει  το  ποσοστό  κάθε  ευρώ  των 

εισπράξεων  που  η  επιχείρηση  διατηρεί  ως  ακαθάριστο  κέρδος. 

Παραδείγματος χάριν, εάν σε μια επιχείρηση το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν 

35%,  θα  διατηρούσε  0.35  από  κάθε  ευρώ  των  πωλήσεων  για  να 

χρησιμοποιηθεί  στο  να  πληρώσει  τα  γενικά  και  διοικητικά  έξοδα,  τις  μη 

λειτουργικές  δαπάνες,  τους  χρεωστικούς  τόκους  και  τις  διανομές  στους 

μετόχους.

Ο αριθμοδείκτης αυτός, είναι πολύ σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο 

αξιολόγησης  της  αποδοτικότητας  των  επιχειρήσεων.  Δείχνει  δηλαδή  τη 

λειτουργική  αποτελεσματικότητα  μιας  επιχείρησης  και  την  πολιτική  τιμών 

αυτής. 
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Όσο  μεγαλύτερος  είναι  ο  αριθμοδείκτης  μεικτού  κέρδους  τόσο 

καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει,  χωρίς  δυσκολία,  μια  ενδεχόμενη  αύξηση  του  κόστους  των 

πωλούμενων προϊόντων της. 

Ένας  υψηλός  δείκτης  μεικτού  κέρδους  δείχνει  την  ικανότητα  της 

διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί σε 

υψηλές τιμές. 

Τα  επίπεδα του  μικτού  περιθωρίου  κέρδους  μπορούν  να  ποικίλουν 

δραστικά  από  μια  επιχείρηση  σε  άλλη  ανάλογα  με  την  βιομηχανία. 

Παραδείγματος  χάριν,  οι  εταιρείες  λογισμικού  θα  έχουν  γενικά  ένα  πολύ 

υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους από μια κατασκευαστική εταιρία.

 = Καθαρά Κέρδη Δ.Κ.Π.Κ.
Πωλήσεις

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως καθαρό περιθώριο κέρδους, 

προσδιορίζει  το  κέρδος  από  τις  λειτουργικές  δραστηριότητες,  δηλαδή  το 

ποσοστό  κέρδους  που  μένει  στην  επιχείρηση  μετά  την  αφαίρεση  από  τις 

καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 

3.4.2 Αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων

Με τον δείκτη αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε το επιτόκιο απόδοσης 

των επενδυμένων στοιχείων της επιχείρησης. Υπολογίζεται από τον λόγο των 

κερδών προ τόκων και φόρων προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

της επιχείρησης.

 = ΚΠΦΤ Α.Ε.Κ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
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Επειδή όμως τα κέρδη προ τόκων και φόρων αφορούν ολόκληρη τη 

διαχειριστική  περίοδο,  ενώ  το  σύνολο  των  περιουσιακών  στοιχείων 

αναφέρονται  μόνο  στο  τέλος  της  διαχειριστικής  περιόδου,  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί και η σχέση:

 

 = ΚΠΦΤ Α.Ε.Κ.
Μέση Αξία Περιουσιακών Στοιχείων Αρχής και Τέλους Χρήσης

3.4.3 Αποδοτικότητα καθαρής θέσης

Η αποδοτικότητα της καθαρής θέσης υπολογίζεται  με  τον λόγο των 

καθαρών κερδών προς την καθαρή θέση της επιχείρησης. Η καθαρή θέση της 

επιχείρησης  μπορεί  να  αναλυθεί  στο  σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρουμένων του πραγματικού παθητικού.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας 

επιχείρησης  και  παρέχει  ένδειξη  του  κατά  πόσο  επιτεύχθηκε  ο  στόχος 

πραγματοποίησης  ενός  ικανοποιητικού  αποτελέσματος  από  τη  χρήση  των 

κεφαλαίων του μετόχου. 

Με  άλλα  λόγια,  μετρά  την  αποτελεσματικότητα  με  την  οποία  τα 

κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται  σε αυτήν. Αποτελεί 

τον βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος τείνει  να προβάλει  με  τον  πιο  επιφανή τρόπο στον ετήσιο 

απολογισμό χρήσης. 

 = Καθαρά Κέρδη Αποδοτικότητα Καθαρής Θέσης
Καθαρή Θέση

Ο  δείκτης  υπολογίζει  την  απόδοση  της  καθαρής  θέσης  βάση  των 

καθαρών κερδών της  επιχείρησης.  Θα μπορούσαμε  να  υπολογίσουμε  την 

αποδοτικότητα  της  καθαρής  θέσης  και  με  βάση  τα  κέρδη  προ  τόκων  και 

φόρων. Κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο σε περίπτωση συχνέ μεταβολές της των 

συντελεστών φορολογίας.

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα 26



Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Δ.Γρηγοράκος

3.4.4 Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετράει την απόδοση των συνολικών 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. 

Ο  δείκτης  φανερώνει  την  ικανότητά  της  να  μπορεί  να  επιζήσει 

οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, 

«ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. 

 = Καθαρά Κέρδη Χρήσης Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

3.5 Δείκτες δραστηριότητας 
Με τους δείκτες αυτής της κατηγορίας μπορούμε να μετρήσουμε τον 

βαθμό  αποτελεσματικής  χρησιμοποίησης  των  διαφόρων  κατηγοριών 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Οι  δείκτες  προκύπτουν  από  τα  επίπεδα  των  πωλήσεων  με  τα 

επενδυμένα κεφάλαια στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.. Ουσιαστικά δηλαδή 

βλέπουμε τη δυνατότητα της επιχείρησης να μετατρέψει τα περιουσιακά της 

στοιχεία, προϊόντα και αποθέματα σε πωλήσεις και ρευστά διαθέσιμα.

Οι  επιχειρήσεις  θα  προσπαθήσουν  χαρακτηριστικά  να  μετατρέψουν 

την παραγωγή τους σε μετρητά ή σε πωλήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 

επειδή αυτό θα οδηγήσει γενικά σε υψηλότερες εισπράξεις και κέρδη.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι παρακάτω δείκτες.

3.5.1 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

Με τον  δείκτη  κυκλοφοριακής  ταχύτητας  αποθεμάτων μπορούμε  να 

δούμε την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων  μας 

επιχείρησης μετατρέπονται σε πωλήσεις και εισπρακτέους λογαριασμούς.

 = Πωλήσεις Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Μέσο Ύψος Αποθεμάτων Αρχής και Τέλους Χρήσης
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Ο αριθμοδείκτης αυτός επιτρέπει να δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν 

τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. 

Χρησιμοποιείται  δηλαδή  για  να  διαπιστωθεί  η  ταχύτητα  με  την  οποία  τα 

αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αν 

διαιρέσουμε  το  365  (συνολικές  ημέρες  του  έτους)  με  τον  αριθμό  αυτόν 

διαπιστώνουμε τον αριθμό των ημερών που παρέμειναν τα αποθέματα στην 

επιχείρηση ώσπου να πωληθούν. 

Επειδή  στην  αξία  των  πωλήσεων  περιλαμβάνεται  και  το  μεικτό 

περιθώριο κέρδους, μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε τον δείκτη

                                    

 = Κόστος Πωληθέντων ΠροϊόντωνΚυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Μέσο Ύψος Αποθεμάτων Αρχής και Τέλους Χρήσης

Επίσης  πολλές  φορές  θέλουμε  να  υπολογίσουμε  τον  δείκτη 

κυκλοφοριακής  ταχύτητας  μόνο  των  αποθεμάτων  των  πρώτων  υλών  και 

υλικών.

 = Κόστος Κτήσης Α Υλών και ΥλικώνΚυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων
Μέσο Ύψος Αποθεμάτων Α Υλών και Υλικών Αρχής και Τέλους Χρήσης

    

Για  να  έχουμε  μια  καλύτερη  αξιολόγηση των τιμών  των  παραπάνω 

δεικτών θα πρέπει να γίνει σύγκριση με τους μέσους δείκτες του κλάδου ή με 

τους δείκτες των κυριότερων ανταγωνιστών.

3.5.2 Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων

Με αυτό τον δείκτη μπορούμε να μετρήσουμε την χρονική περίοδο που 

πρέπει να περιμένει η επιχείρηση για την πώληση και την αντικατάσταση των 

εμπορευμάτων  της.  Ο  δείκτης  υπολογίζεται  με  βάση  την  κυκλοφοριακή 

ταχύτητα των αποθεμάτων. Συγκεκριμένα οι 365 ημέρες του έτους διαιρούνται 

με την τιμή του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων.
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 = 365Δείκτης Παραμονής Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Εμπορευμάτων 

3.5.3 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων προκύπτει από την 

διαίρεση  των  πωλήσεων  με  το  μέσο  ύψος  των  απαιτήσεων,  δηλαδή  των 

εισπρακτέων λογαριασμών.

 = Πιστωτικές ΠωλήσειςΚυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
Μέσο Ύψος Απαιτήσεων Αρχής και Τέλους Χρήσης 

3.5.4 Δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων

Ο  συγκεκριμένος  δείκτης  καταδεικνύει  αν  οι  απαιτήσεις  μιας 

επιχείρησης είναι πολύ μεγάλες σε σύγκριση με τις πωλήσεις της. Ανάλογος 

με την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων είναι ο χρόνος δέσμευσης των 

απαιτήσεων.  Μεγάλη  ταχύτητα  στην  είσπραξη  των  απαιτήσεων  σημαίνει 

μικρότερη πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς  πελάτες.  Η παρακολούθηση 

της τάσης είναι διαχρονικά χρήσιμη για την αξιολόγηση της ποιότητας και της 

ρευστότητας των απαιτήσεων. 

                             
 = Κύκλος ΕργασιώνΔ.Τ.Ε.Α.

Απαιτήσεις 

3.5.5 Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων

Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων υπολογίζεται με μια παρόμοια 

σχέση  της  μέσης  διάρκειας  παραμονής  των  αποθεμάτων.  Ο  χρόνος 

υπολογίζεται  με  βάση τον  δείκτη κυκλοφοριακής  ταχύτητας απαιτήσεων,  ο 

οποίος διαιρείται με τις 365 ημέρες του χρόνου. 
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 = 365Δ.Ε.Απαιτήσεων
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

3.5.6 Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων περιουσιακών στοιχείων

Ο  δείκτης  αυτός  παρέχει  πληροφόρηση  στον  χρηματοοικονομικό 

διευθυντή της επιχείρησης και μπορεί να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις για 

την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.

 = ΠωλήσειςΚ.Τ.Π.Π.Σ.
Μέσο Ύψος Πάγιων Απαιτήσεων Αρχής και Τέλους Χρήσης 

3.5.7 Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνόλου των περιουσιακών 
στοιχείων

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

υπολογίζεται από τη διαίρεση των ετήσιων πωλήσεων με το μέσο ύψος του 

συνόλου της περιουσίας της επιχείρησης.

 = ΠωλήσειςΚ.Τ.Σ.Π.Σ.
Μέσο Ύψος Συνόλου Ενεργητικού Αρχής και Τέλους Χρήσης 
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3.6 Δείκτες αγοραίας αξίας ή αποτίμησης

Οι δείκτες αυτοί συγκρίνουν την αγοραία τιμή της μετοχής με τα κέρδη 

της επιχείρησης και με την λογιστική αξία της μετοχής,

Οι δείκτες αγοραίας αξίας παρέχουν στην διοίκηση πληροφόρηση περί 

του τι πιστεύουν οι επενδυτές για την επίδοση της επιχείρησης στο παρελθόν 

και για το ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές της,

Φυσικά οι δείκτες χρησιμοποιούνται και από τους επίδοξους επενδυτές 

για  να  υπολογίσουν  την  ελκυστικότητα  μιας  πιθανής  ή  υπάρχουσας 

επένδυσης και να σχηματίσουν μια ιδέα για την αξία μας επιχείρησης.

Εντούτοις,  κατά  εξέταση  των  οικονομικών  καταστάσεων  μιας 

επιχείρησης  πολλοί  πιθανό  επενδυτές  μπορούν  να  πάσχουν  από  την 

υπερφόρτωση  των  πληροφοριών  δεδομένου  ότι  υπάρχουν  τόσες  πολλές 

διαφορετικές  οικονομικές  τιμές,  όπως  οι  εισπράξεις,  το  μικτό  περιθώριο 

κέρδους, η λειτουργούσα ταμειακή ροή και ο κατάλογος συνεχίζονται.

Οι   δείκτες  αγοραίας  αξίας  ή  αποτίμησης  προσπαθούν  να 

απλοποιήσουν  αυτήν  την  διαδικασία  αξιολόγησης  με  τη  σύγκριση  των 

σχετικών στοιχείων που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν μια 

εκτίμηση της αξιολογούμενης επένδυσης.

Παραδείγματος  χάριν,  ο  πιο  γνωστός  δείκτης  αξιολόγησης  μιας 

επένδυσης είναι η P/E αναλογία, η οποία συγκρίνει την τρέχουσα τιμή των 

μετοχών μιας επιχείρησης με το ποσό των κερδών ανά μετοχή. Ο σκοπός 

αυτού  του  δείκτη  είναι  να  δοθεί  στους  ενδιαφερόμενους  μια  γρήγορη 

πληροφόρηση  πόσο  πληρώνουν  για  κάθε  κερδισμένο  ευρώ.  Και  με  μια 

απλουστευμένη  αναλογία,  μπορεί  κάποιος  εύκολα  να  συγκρίνει  τη  P/E 

αναλογία μιας επιχείρησης με τον  ανταγωνισμό της και την αγορά.

Αν η ρευστότητα της επιχείρησης, η διαχείριση των περιουσιακών της 

στοιχείων και των υποχρεώσεων και οι δείκτες αποδόσεις είναι ικανοποιητικοί, 

τότε και οι δείκτες αγοραίας αξίας θα είναι υψηλοί και η πιθανόν και η τιμή της 

μετοχής θα είναι η υψηλότερη δυνατή.
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3.6.1 Δείκτης αγοραίας τιμής μετοχής προς καθαρά κέρδη ανά 
μετοχή

Ο δείκτης αγοραίας τιμής μετοχής προς καθαρά κέρδη (P/E) είναι ο πιο 

γνωστός  των  δεικτών  αξιολόγησης  επένδυσης.  Η  P/E  αναλογία  έχει  τις 

ατέλειές  της,  αλλά  είναι  εντούτοις  η  ευρύτατα  αναφερόμενη  και 

χρησιμοποιημένη  αξιολόγηση  από  τους  επαγγελματίες  επενδυτές  και  το 

επενδυτικό κοινό. 

Οι οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις τόσο  των επιχειρήσεων αλλά 

και  των  ερευνητικών  υπηρεσιών  επένδυσης  χρησιμοποιούν  το  βασικό 

μέγεθος  κέρδος  ανά  μετοχή  (EPS)   διαιρεμένο  με  την  τρέχουσα 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής για να υπολογίσουν το P/E δείκτη. 

Ως θέμα ιστορικότητας δεν είναι κανένα μυστικό το ότι η ακρίβεια των 

εκτιμητών  κερδών των μετοχών  πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά από τους 

επενδυτές. Εντούτοις, οι εκτιμήσεις των αναλυτών και οι απόψεις που είναι 

βασισμένες σε forward looking projections των αποδοχών μιας επιχείρησης 

διαδραματίζουν έναν ρόλο στις εκτιμήσεις των τιμών πώλησης των μετοχών 

στα χρηματιστήρια.. 

Ιστορικά, η μέση P/E αναλογία για την ευρεία αγορά είναι περίπου 15, 

αν και μπορεί να κυμανθεί σημαντικά ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και 

τις συνθήκες της αγοράς. Ο δείκτης θα ποικίλει επίσης ευρέως μεταξύ των 

διαφορετικών επιχειρήσεων και των βιομηχανιών.

Μια  μετοχή  με  μια  υψηλή  P/E  αναλογία,  σημαίνει  ότι  οι  επενδυτές 

αναμένουν   υψηλότερη  αύξηση  αποδοχών  στο  μέλλον  έναντι  της  γενικής 

αγοράς,  δεδομένου  ότι  οι  επενδυτές  πληρώνουν  περισσότερα  για  τις 

σημερινές  αποδοχές  προσδοκώντας  για  την  μελλοντική  αύξηση  των 

αποδοχών. Ως εκ τούτου, ως γενίκευση, οι μετοχές με αυτό το χαρακτηριστικό 

θεωρούνται ως growth stocks. Δηλαδή μετοχές που αναμένεται η αύξηση των 

κερδών τους να είναι μεγαλύτερη από την μέση αύξηση της αγοράς.

Αντιθέτως,  μια μετοχή με μια χαμηλή P/E αναλογία θεωρείται  ότι  οι 

επενδυτές έχουν  μετριότερες προσδοκίες για τη μελλοντική ανάπτυξη τους 

έναντι της αγοράς συνολικά.
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Ένας επενδυτής  που αναζητεί να επενδύσει σε growth stocks βλέπει 

τις μετοχές με υψηλή P/E αναλογία σαν ελκυστικές αγορές  και αντίστοιχα τις 

μετοχές με χαμηλό P/E σαν μη ελκυστικές αγορές. 

Αντίθετα οι επενδυτές που ψάχνουν για μετοχές που πιστεύουν πως η 

τωρινή  τους  αξία  είναι  χαμηλότερη  από  την  πραγματική,  αγοράζουν  και 

αναμένουν στο μέλλον η μετοχή να πλησιάσει την πραγματική της αξία και δεν 

συνηθίζουν να επενδύουν σε growth stocks, γιατί θεωρούν ότι οι τιμές τους 

είναι υπερεκτιμημένες.   

Αν  και  αυτός  ο  δείκτης  δέχεται  μεγάλη  προσοχή  των  επενδυτών, 

υπάρχει  ένα  σημαντικό  πρόβλημα  που  προκύπτει  με  αυτόν  τον  δείκτη 

αξιολόγησης και οι επενδυτές πρέπει να αποφύγουν μια απόφαση επένδυσης 

βασιζόμενοι μόνο σε αυτόν μέτρο. Ο   παρονομαστής του δείκτη (κέρδος ανά 

μετοχή)  είναι  βασισμένος  σε  λογιστικές  τεχνικές  που  προσδιορίζουν  τις 

αποδοχές σε υποθέσεις και ερμηνείες επηρεασμένες από την διοίκηση της 

επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα της P/E αναλογίας είναι μόνο τόσο 

υψηλή όσο και το μέγεθος των πραγματικών αποδοχών.

Όποιοι  και  αν  οι  περιορισμοί  της  P/E  αναλογίας,  η  κοινότητα  των 

επενδυτών  κάνει   εκτενή  χρήση  αυτής  της  μέθοδος  αξιολόγησης.  Θα 

εμφανιστεί  στις  περισσότερες  παρουσιάσεις  μετοχών,  σε  μια  διαρκώς 

ενημερωμένη βάση, οι πιο πρόσφατες αποδοχές των τελευταίων 12 μηνών 

που διαιρούνται με την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

Οι  επενδυτές  που  εξετάζουν  μια  αγορά  μετοχών  πρέπει  έπειτα  να 

συγκρίνουν  αυτήν  την  τρέχουσα  P/E  αναλογία  σε  σχέση  με  το 

μακροπρόθεσμο  (τρία  έως  πέντε  έτη)  ιστορικό  της  μετοχής.  Αυτές  οι 

πληροφορίες  είναι  εύκολα  διαθέσιμες  από  εταιρείες  επενδύσεων  που 

εξειδικεύονται  σε  αυτά  τα  θέματα,  όπως  και  σε  πολλές  ιστοσελίδες  στο 

διαδίκτυο.

Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί η τρέχουσα P/E αναλογία με τη 

γενική αγορά, τον τομέα της οικονομίας που δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

καθώς και σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές της. 

Αυτή η σύγκριση μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν 

αν η τιμή  P/E για τις πιθανές αγορές μετοχών  είναι σε ένα υψηλό, χαμηλό ή 

μέτριο φάσμα τιμών.
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 = Τιμή ΜετοχήςΔείκτης P/E
Κέρδη Μετοχής 

3.6.2 Δείκτης κεφαλαιοποίησης προς πωλήσεις

Ο δείκτης αυτός είναι γνωστός και ως «δείκτης δημοτικότητας» μιας 

επιχείρησης.  Με  τον  δείκτη  αυτό  βλέπουμε  την  σχέση  μεταξύ  της 

χρηματιστηριακής  αξίας  (κεφαλαιοποίησης)  και  του  κύκλου  εργασιών 

(πωλήσεων) μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας.

Ο λόγος  κεφαλαιοποίηση  προς  πωλήσεις,  price  /  sales  ratio  (PSR) 

δείχνει  πόσο δημοφιλής  είναι  μια  εταιρεία  στους  επενδυτικούς  κύκλους  με 

βάση την ικανότητά της να παράγει πωλήσεις σε μια συγκεκριμένη χρονιά.

Όταν η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθεί έντονες ανοδικές τάσεις, οι 

επενδυτές συνήθως λησμονούν το γεγονός ότι η εικόνα της αγοράς δύναται 

να  έχει  διπλή  όψη.  Μέσω  αυτής  της  εικόνας  τείνουν  να  αυξάνονται  οι 

πιθανότητες  κάποιας  βίαιης  διόρθωσης  ή  οι  καθοδικές  τάσεις  να 

παρουσιάζονται με την ίδια συχνότητα με τις ανοδικές.

 Αυτό  το  γεγονός  έχει  ως  αποτέλεσμα  τα  λογιστικά  κέρδη  ενός 

επενδυτή  να  μετατρέπονται  συχνά  σε  ζημίες,  προτού  καν  προλάβει  να 

συνειδητοποιήσει ότι είναι σημαντικό να μην καθυστερεί στην επίτευξη των 

όποιων σεβαστών αποδόσεών του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι τα βήματά 

των επενδυτών στο περιβάλλον του Χρηματιστηρίου πρέπει να είναι πάντα 

μεθοδικά και προσεκτικά, ώστε να διασφαλίζεται όσο γίνεται περισσότερο η 

μακροχρόνια αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων.

 Για  τον  λόγο  αυτόν  πρέπει  να  εμπλουτίζουμε  την  γκάμα  των 

«εργαλείων» επιλογής των μετοχών του χαρτοφυλακίου μας με διάφορους 

δείκτες  αποτίμησης  και  αξιολόγησης,  οι  οποίοι  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμοι  σε 

περιόδους  μεικτών  τάσεων,  με  σημαντικές  προς  τα  άνω ή  προς  τα  κάτω 

διακυμάνσεις.

 Εξάλλου σε περιόδους σταθερής ή έντονης ανόδου των τιμών των 

μετοχών  ενός  Χρηματιστηρίου  οι  όποιοι  δείκτες  αποτίμησης  τείνουν  να 

προσφέρουν  ολοένα  και  μικρότερη  χρησιμότητα,  καθώς  το  κύμα  και  ο 

ενθουσιασμός της ανόδου περιορίζουν διαρκώς το συστατικό της ορθολογικής 

σκέψης στο μείγμα των αποφάσεων του κάθε επενδυτή. 
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Ένα τέτοιο εργαλείο, με χρησιμότητα ακόμη και σε χρηματιστηριακές 

συγκυρίες μεικτών τάσεων (όπου δεν παρατηρείται απότομη άνοδος ή βίαιη 

πτώση τιμών), αποτελεί ο δείκτης «κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις».

 Ο εν λόγω δείκτης προσδιορίζεται από τα δύο θεμελιώδη μεγέθη της 

εταιρείας στην οποία αναφέρεται:

•Την κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία σε ευρώ) που δίνεται  από το 

γινόμενο «συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρείας Χ τρέχουσα τιμή μετοχής 

στο Χρηματιστήριο» 

•Τις  πωλήσεις  (κύκλο  εργασιών)  της  εξεταζόμενης  εταιρείας  (μέγεθος  σε 

ευρώ).

 Υπογραμμίζεται ότι είναι ορθότερο να λαμβάνουμε τις πωλήσεις του 

τελευταίου  διαθέσιμου  (δημοσιευμένου)  ισολογισμού  της  εταιρείας,  ώστε  ο 

παρονομαστής  του  κλάσματος  να  βρίσκεται  όσο  το  δυνατόν  πιο  κοντά 

χρονικώς με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση (που αποτελεί τον αριθμητή του 

κλάσματος).

 Ο εν λόγω δείκτης, αν και δεν είναι τόσο διαδεδομένος στην ελληνική 

επενδυτική  κοινότητα,  προσφέρει  αποτελέσματα  τα  οποία  είναι  ιδιαιτέρως 

αξιόλογα και αρκετά πιο αξιόπιστα από τον μεγαλύτερο αριθμό των διαφόρων 

δεικτών αξιολόγησης, που εμφανίζονται σχετικά ευρύτερα στην αγορά.

 Επίσης μοιάζει αρκετά με τον δείκτη Ρ/Ε («τιμή προς κέρδη / μετοχή» 

ή πιο απλά «κεφαλαιοποίηση εταιρείας / κέρδη εταιρείας») και σύμφωνα με 

τους  «οπαδούς» του  λειτουργεί  αποτελεσματικότερα από τον  περισσότερο 

διαδεδομένο δείκτη Ρ/Ε.

Η πρακτική εφαρμογή του δείκτη
Οι  τιμές  του  συγκεκριμένου  δείκτη  στο  ελληνικό  χρηματιστήριο 

κινούνται σήμερα από 0 ως 20 φορές (για τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία 

των  εισηγμένων  εταιρειών),  υποδηλώνοντας  πόσες  φορές  υπερβαίνει  ή 

υπολείπεται  η  χρηματιστηριακή αξία  τις  πωλήσεις  (ή  κύκλο εργασιών)  της 

κάθε εταιρείας.
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 Για ελληνικούς εισηγμένους κλάδους, όπως οι τράπεζες, οι εταιρείες 

επενδύσεων και  οι  εταιρείες  συμμετοχών,  δεν συνιστάται  γενικώς η χρήση 

αυτού του δείκτη, ενώ αντίθετα η χρησιμοποίηση αλλά και η χρησιμότητα του 

δείκτη βελτιώνεται σημαντικά στις εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις.

 Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όσο πιο χαμηλός παρουσιάζεται ο δείκτης 

«κεφαλαιοποίηση  /  πωλήσεις»  τόσο  πιο  ευνοϊκά  είναι  τα  εξαγόμενα 

συμπεράσματα για την εταιρεία και επακόλουθα για τη μετοχή της, από την 

οποία ο επενδυτής προσδοκά κεφαλαιακά κέρδη.

 Από  την  άλλη  πλευρά  σε  επιχειρήσεις  οι  οποίες  εμφανίζουν  ένα 

ιδιαίτερα μικρό καθαρό περιθώριο κέρδους (κάτω του 5% κατά κύριο λόγο) η 

εφαρμογή του δείκτη «κεφαλαιοποίηση/ πωλήσεις» δεν έχει τη μέγιστη δυνατή 

αξιοπιστία  σε  σύγκριση  με  τις  περιπτώσεις  υψηλών  περιθωρίων  κέρδους 

εταιρειών, των οποίων οι πωλήσεις αντανακλώνται σε ικανοποιητικά κέρδη 

βάσει των απόλυτων μεγεθών τους.

 Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι ο δείκτης «κεφαλαιοποίηση/ 

πωλήσεις» εκφράζει τη δημοτικότητα της επιχείρησης στον οικονομικό κόσμο 

και  ταυτοχρόνως  προϊδεάζει  την  αγορά  για  τον  βαθμό  στον  οποίο  είναι 

διατεθειμένη να επενδύσει στις πωλήσεις της συγκεκριμένης εταιρείας.

 Η  αξιοπιστία  του  παραπάνω  δείκτη  αντλείται  ουσιαστικά  από  τη 

διαχρονική σταθερότητα των πωλήσεων σε σχέση με τις άλλες μεταβλητές της 

εταιρείας. Επίσης η αποτελεσματικότητα του ίδιου δείκτη ενισχύεται και από 

το γεγονός ότι ο αριθμητής του κλάσματος είναι η χρηματιστηριακή αξία της 

εταιρείας, μέγεθος το οποίο πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τον 

επενδυτή, καθώς αποτελεί τη βαθμολόγηση της εταιρείας σε αξία από το ευρύ 

επενδυτικό κοινό  που προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις της μετοχής της και 

έμμεσα διαμορφώνει την τρέχουσα τιμή αυτής.

Οι τρεις βασικοί κανόνες που συνδέονται με την εφαρμογή του δείκτη 

και πιστοποιούνται κατά ένα μεγάλο μέρος από την τρέχουσα πρακτική είναι 

οι εξής:

•Εξαγωγή  του  μέσου  δείκτη  «κεφαλαιοποίηση  /  πωλήσεις»  της 

χρηματιστηριακής αγοράς (αθροιστική χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων 

εταιρειών προς αθροιστικές πωλήσεις των εισηγμένων εταιρειών), 
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ο οποίος αποτελεί ένα καθοριστικό μέτρο σύγκρισης της κάθε εταιρείας με το σύνολο της 

αγοράς. Στα τέλη του 1998 ο δείκτης αυτός (με πωλήσεις χρήσης 1997) κυμαινόταν στο 

εύρος των 4-5 φορών.

 

•Αποφυγή μετοχών που έχουν δείκτη σημαντικά μεγαλύτερο από το μέσο 

επίπεδο της  αγοράς (π.χ.,  8  ή  10 φορές)  και  συγκρατημένη επένδυση σε 

μετοχές με δείκτη κοντά στο μέσο επίπεδο της αγοράς.

• Αναζήτηση  μετοχών  που  εμφανίζονται  με  δείκτη  «κεφαλαιοποίηση  / 

πωλήσεις»  χαμηλότερο  των  1-2  φορών.  Τέτοιες  περιπτώσεις  καταλήγουν 

συνήθως  σε  ευχάριστες  εκπλήξεις  για  τους  επενδυτές  που  επέλεξαν  τις 

συγκεκριμένες μετοχές, ιδιαίτερα στο μακροπρόθεσμο διάστημα. 

Ο επενδυτής θα πρέπει να προχωρήσει  σε πώληση των μετοχών που 

υπάρχουν  στο  χαρτοφυλάκιό  του  και  των  οποίων  ο  δείκτης  βρίσκεται 

σημαντικά υψηλότερα του μέσου επιπέδου ή και  ανώτερα των 10 φορών. 

Στην περίπτωση που δεν αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνει ένα 

υψηλό  ρίσκο για  το  μέλλον των επενδυόμενων κεφαλαίων  του  λόγω μιας 

ενδεχόμενης  διόρθωσης των ακριβών αποτιμήσεων που χαρακτηρίζουν το 

χαρτοφυλάκιό του.

Με την ως τώρα παρουσίαση του δείκτη «κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις» 

μπορούμε να καταλήξουμε σε μερικά συνοπτικά συμπεράσματα:

•Οι  εταιρείες  με  μεγάλη  κεφαλαιοποίηση  προσπαθούν  και  τείνουν   να 

εμφανίσουν υψηλότερες τιμές του δείκτη. 

• Οι  μεγάλες  ευχάριστες  εκπλήξεις  προέρχονται  από  εταιρείες  οι  οποίες 

παρουσιάζουν  δείκτη  μικρότερο  του  1  ή  και  του  2  και  οι  περισσότερες 

απογοητεύσεις προέρχονται από εταιρείες που διαπραγματεύονται με υψηλό 

δείκτη «κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις». 

Μέσω των διαφόρων ερευνών έχει διαπιστωθεί ότι οι υψηλότερες τιμές 

του δείκτη εμφανίζονται στις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και συνήθως 

η δραστηριότητά τους αφορά κλάδους με  ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης, 

όπως είναι σήμερα η πληροφορική και η υψηλή τεχνολογία. 
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Αυτό το γεγονός δικαιολογείται, διότι οι μεγάλες εταιρείες, εξαιτίας του 

έντονου ανταγωνισμού,  προσπαθούν πολύ  περισσότερο να  επιτύχουν την 

ευημερία των θεμελιωδών μεγεθών τους σε σχέση με το μεγαλύτερο ποσοστό 

των μικρών επιχειρήσεων.

Όταν  επικρατούν  ανοδικές  τάσεις  στη  χρηματιστηριακή  αγορά  με 

ιδιαίτερα  αισιόδοξες  προβλέψεις  και  διαθέσεις  ενθουσιασμού,  υπάρχουν 

αρκετές ως και υψηλές πιθανότητες να επιτευχθούν κέρδη από μια μετοχή η 

οποία παρουσιάζει υψηλό δείκτη «κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις».

 Σε αισιόδοξη αγορά (αγορά-«ταύρο» ή bull market) ο συσχετισμός του 

συγκεκριμένου  δείκτη  με  τη  μετοχή  της  εταιρείας  εξασθενεί  σε  σημαντικό 

ορισμένες  φορές  βαθμό  λόγω  του  θετικού  κλίματος  που  ωθεί  την  αγορά 

υψηλότερα  χωρίς  να  καθιστά  αναγκαία  την  ορθολογική  ή  επιστημονική 

προσέγγιση των τιμών.

 Αντίθετα, όταν το κλίμα αντιστρέφεται και υφίσταται μια απαισιόδοξη 

αγορά  (αγορά-«αρκούδα»  ή  bear  market  ),  τότε  οι  πιθανότητες  για 

μεγαλύτερες  ζημιές  θα  προέλθουν  από  τις  εταιρείες  με  μεγάλους  δείκτες, 

καθώς ολοένα και  περισσότερο η αγορά θα αντιδρά ορθολογικά και  βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. 

Πολλές φορές είναι χρήσιμο να συγκρίνεται ο δείκτης κεφαλαιοποίηση / 

πωλήσεις μιας μετοχής με τον μέσο δείκτη της αγοράς, έτσι ώστε να εξάγονται 

ασφαλέστερα συμπεράσματα για την κάθε εταιρεία σε σχέση με τις εν γένει 

ισορροπίες του Χρηματιστηρίου. 

Η ικανότητα αξιολόγησης ενός δείκτη όσον αφορά την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων  του  αποδεικνύεται  σε  περιόδους  όπου  οι  ανοδικές  και 

καθοδικές τάσεις στη χρηματιστηριακή αγορά ισοδυναμούν.

 Σε τέτοιες χρονικές περιόδους ο δείκτης κεφαλαιοποίηση / πωλήσεις 

εμφανίζεται σαν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του επενδυτή, καθώς μπορεί 

να  παρέχει  κατά  ένα  μεγάλο  ποσοστό  ιδιαιτέρως  αξιόπιστες  πληροφορίες 

χωρίς τη συμβολή επιπρόσθετων παραμέτρων. 
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3.6.3 Ο δείκτης Price Earnings Growth

Είναι ο δείκτης αποτίμησης που συνδυάζει τον λόγο «Τιμή προς Κέρδη 

ανά Μετοχή» με τους διαχρονικούς ρυθμούς ανόδου της κερδοφορίας μιας 

εταιρείας 

Μέσα στα πλαίσια που υπαγορεύει η διεθνής επενδυτική κοινότητα για 

αποδοτικότερη και ακριβέστερη αξιολόγηση της τιμής των μετοχών προκύπτει 

ένας νέος δείκτης, ο PEG, συνδυασμός των αρχικών γραμμάτων των λέξεων 

Price, Earnings, Growth (Τιμή, Κέρδη, Μεγέθυνση).

Ο  νέος  δείκτης  καταξιώνεται  από  την  εμπιστοσύνη  των  επενδυτών 

διεθνώς  και  αυτό  διότι  σύμφωνα  με  τους  υποστηρικτές  του  εμφανίζεται 

πληρέστερος  από  τους  προϋπάρχοντες  και  ικανός  να  επιλύσει  αρκετά 

προβλήματα που ανακύπτουν από τη χρήση άλλων δεικτών αποτίμησης.

 Τα παραπάνω προβλήματα «ενσαρκώνονται» στην περίπτωση του 

δείκτη Ρ/Ε που αντιπροσωπεύει  τον γνωστό λόγο «Τιμή προς Κέρδη ανά 

Μετοχή».  Το  αρνητικό  σημείο  της  υπόθεσης  του  Ρ/Ε  προκύπτει  από  την 

αδυναμία του ίδιου του δείκτη να λάβει υπόψη τη δυναμική πορεία και την 

ενδεχόμενη  δυναμική  μεγέθυνση  μιας  εισηγμένης  στο  Χρηματιστήριο 

εταιρείας.

Υποστηρικτές  βέβαια  του  δείκτη  Ρ/Ε  εικάζουν  ότι  το  πρόβλημα δεν 

υφίσταται, καθώς η χρηματιστηριακή αγορά έρχεται να προσφέρει μόνη της τη 

λύση  στο  θέμα  αυτό,  ανταμείβοντας  με  μεγάλο  Ρ/Ε  τις  εταιρείες  που 

παρουσιάζουν  υψηλούς  ρυθμούς  ανόδου  στην  κερδοφορία  τους  και 

αντίστοιχα με χαμηλό Ρ/Ε τις εταιρείες που εμφανίζουν στασιμότητα. 

Στην  περίπτωση  όμως  που  οι  ρυθμοί  αύξησης  της  κερδοφορίας 

διακοπούν  απροσδόκητα  σε  μία  και  μόνο  χρονιά  (ενώ  σε  μακροχρόνιο 

επίπεδο εξακολουθεί να υπάρχει μεγέθυνση), τότε ο δείκτης Ρ/Ε λειτουργεί 

υπό-πολλαπλασιαστικά στην πτώση της τιμής της μετοχής που ενδεχομένως 

να επακολουθήσει.

 Το ενδεχόμενο αυτό μπορεί εύκολα να αντιμετωπισθεί από τον δείκτη 

PEG αφού σκοπός του είναι να σταθμίσει τη σχέση «Τιμή/Κέρδη ανά Μετοχή» 

(δηλαδή το Ρ/Ε) με τη διαχρονική πορεία των κερδών.
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 Η χρησιμότητά του προκύπτει ουσιαστικά από τη διαίρεση του λόγου 

Ρ/Ε  με  τον  μέσο  ετήσιο  ρυθμό  αύξησης  των  κερδών  (ΜΕΡΑ  ή  

Compounded  Average  Growth  Rate)  της  εξεταζόμενης  χρονικής 

περιόδου (3ετίας, 5ετίας κτλ.).

 Με τον τρόπο αυτόν, το εξαγόμενο αποτέλεσμα είναι πιο «συμβατό» 

και  ευέλικτο  σε  απότομες  αλλαγές  μεγεθών.  Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  η 

εξεταζόμενη χρονική περίοδος θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση η 5ετία και 

να  περιλαμβάνει  έτος  ή  έτη  τα  οποία  δεν  έχουν  ακόμη  ολοκληρωθεί.  Για 

παράδειγμα εάν βρισκόμαστε στο έτος του 2008, τότε ενδιαφέρουσες 5ετείς 

χρονικές περίοδοι θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: 2004-2008 ή 2005-

2009. 

3.6.4 Δείκτης αγοραίας προς λογιστική τιμή

Ο δείκτης της αγοραίας προς τη λογιστική αξία της μετοχής μας δίνει 

μια ακόμη ένδειξη για το πώς οι επενδυτές αποτιμούν μια επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απόδοσης στα ίδια 

κεφάλαιά  τους  είναι  σε  θέση  να  διαθέσουν  τις  μετοχές  γενικά  σε  τιμές 

υψηλότερες ή πολλαπλάσιες από τη λογιστική τους αξία.

Η  λογιστική  αξία  της  μετοχής  ορίζεται  από  την  σχέση  των  ιδίων 

κεφαλαίων προς των αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία. Μπορεί 

να  αναφερθεί  ότι  ορισμένες  επιχειρήσεις  που  καταφέρνουν  να  πετύχουν 

χαμηλό  επιτόκιο  απόδοσης  στα  συνολικά  τους  κεφάλαια,  έχουν  δείκτη 

αγοραίας  προς  λογιστικής  αξίας,  χαμηλότερο  της  μονάδας.  Αντίθετα  οι 

πετυχημένες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλό επιτόκιο απόδοσης στα 

συνολικά τους κεφάλαια, έχουν δείκτη που υπερβαίνει σημαντικά την μονάδα. 

Έτσι  ο  δείκτης  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σαν  κριτήριο  του  βαθμού 

επιτυχίας  των  επενδυτικών  και  χρηματοοικονομικών  αποφάσεων  που  έχει 

λάβει η επιχείρηση.

 = Τιμή ΜετοχήςΔείκτης Αγοραίας προς Λογιστική Τιμή
Λογιστική Αξία Μετοχής 
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3.6.5 Δείκτης μερίσματος

Ο δείκτης αυτός ισούται με το μέρισμα που καταβάλλει η επιχείρηση 

ανά μετοχή προς την αγοραία τιμή της μετοχής.

 = Μέρισμα ανά ΜετοχήΔείκτης Μερίσματος
Τιμή Μετοχής 

Η μερισματική πολιτική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση προκύπτει 

από το γινόμενο του δείκτη τιμής μετοχής  προς κέρδη ανά μετοχή επί τον 

δείκτη μερίσματος.

Τιμή Μετοχής Μέρισμα ανά Μετοχή
Κέρδη ανά Μετοχή Τιμή Μετοχής 

΄

Ο αριθμός που θα προκύψει είναι το ποσοστό των ετήσιων καθαρών 

κερδών που διαθέτει ως μέρισμα η επιχείρηση.

3.7 Συνδυασμός δεικτών
Ο συνδυασμός μερικών χρηματοοικονομικών δεικτών μπορεί να δώσει 

πρόσθετες  χρήσιμες  πληροφορίες.  Έτσι  για  παράδειγμα  ο  δείκτης  της 

απόδοσης των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης, μπορεί 

να  συνδυαστεί με τον δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων της και του δείκτη μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Η  επιδίωξη  της  επιχείρησης  είναι  η  επίτευξη  όσο  το  δυνατόν 

μεγαλύτερη  απόδοση  στα  συνολικά  επενδυμένα  κεφάλαιά  της.  Αυτό 

περιορίζεται από τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στην αγορά.
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Οπότε  αν  η  αναμενόμενη  απόδοση στα  επενδυμένα  κεφάλαια  είναι 

δεδομένη λόγω του ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σχέση 

ανταλλαγής μεταξύ του  μεγέθους του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του μεικτού περιθωρίου κέρδους.

Σαν παράδειγμα τα super marker έχουν μεγάλο δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των επενδυμένων κεφαλαίων τους, αλλά λειτουργούν συνήθως με 

χαμηλό δείκτη περιθωρίου κέρδους. Το αντίθετο συμβαίνει με τα πολυτελή 

ξενοδοχεία.

3.8 Ανάλυση της τάσης
Βασική εργασία στην μελέτη των δεικτών αποτελεί και η ανάλυση της 

τάσης  τους.  Έτσι  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  κατά  πόσο  η 

χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης βελτιώνεται ή επιδεινώνεται.

Η ανάλυση της τάσης βασίζεται σε μια απλή γραφική παρουσίαση ενός 

συγκεκριμένου δείκτη για μια σειρά ετών, της εξεταζόμενης επιχείρησης αλλά 

και του μέσου όρου του κλάδου, για να μπορούμε να βγάλουμε πιο εύκολα 

συμπεράσματα. Αντί για τον μέσο όρο του κλάδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και οι δείκτες των κυριότερων ανταγωνιστών.

Δυσκολίες που παρουσιάζονται, όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται 

σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους και είναι δύσκολο να υπάρξει μέσος όρος 

κλάδου για να γίνει η σχετική σύγκριση. 

Επίσης στην σύγκριση των δεικτών άλλων επιχειρήσεων είναι δυνατό 

να  υπάρξουν  λόγω  διαφορετικών  χρησιμοποιούμενων  λειτουργικών  και 

λογιστικών πρακτικών.

Τέλος  είναι  δύσκολο  να  υπάρξει  μια  γενίκευση  σχετικά  με  τον 

χαρακτηρισμό ενός δείκτη, δηλαδή πότε η τιμή ενός δείκτη είναι ικανοποιητική 

και πότε όχι.
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44 Case Case StStudyudy

Για το  Case  Study, θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερις μεγάλες τεχνικές 

-κατασκευαστικές  εταιρείες  που  δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  της 

Κοζάνης.  Τα  οικονομικά  στοιχεία   που  θα  χρησιμοποιήσουμε,  είναι  οι 

ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών από το 2005 έως το 2007.

4.1 Κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα
Οι  Κατασκευαστικές  εταιρίες  αποτελούν  έναν  από  τους  ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας παρά τα διαρθρωτικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει.  Η συμμετοχή τους,  τόσο στη διαμόρφωση 

του  ΑΕΠ,  όσο  και  στις  Ακαθάριστες  Επενδύσεις  Παγίου  Κεφαλαίου, 

παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Σημαντική συμβολή σε αυτό 

έχουν οι αυξημένες πιστώσεις των ΚΠΣ για τα έργα υποδομής και η σταδιακή 

αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Η δραστηριοποίηση μιας εταιρίας στον κλάδο των κατασκευαστικών-

τεχνικών εταιριών, λόγω του αντικειμένου της, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και 

χαρακτηριστικά  που  τη  διαφοροποιούν  από  τις  δραστηριότητες  άλλων 

εταιριών,  άλλων κλάδων.  Η πιστοδότηση προς μια κατασκευαστική-τεχνική 

εταιρία, για παράδειγμα, καλύπτει ανάγκες που προσδιορίζονται με βάση τα 

χαρακτηριστικά  των  έργων  που  αναλαμβάνει  και  η  αποπληρωμή  τους 

στηρίζεται ουσιαστικά στην ομαλή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. 

Η  στρατηγική  ανάπτυξης  των  κατασκευαστικών-τεχνικών  εταιριών 

επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω άξονες: 

•Επέκταση των δραστηριοτήτων τους, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και 

το εξωτερικό 

•Συμμετοχή τους σε δημόσια έργα μετά από δημοπράτηση 

•Συμμετοχή  τους  σε  διαγωνισμούς  για  αναδοχή  έργων  τα  οποία 

χρηματοδοτούνται με τη μέθοδο του Project Finance.
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•Ανάπτυξη ιδιωτικών έργων, με κλασσική εταιρική τραπεζική χρηματοδότηση, 

με  χρηματοδότηση  Project  Finance,  καθώς  και  με  χρηματοδότηση  με 

συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας (Real Estate – Venture Capital) 

•Απόκτηση τεχνογνωσίας, η διοικητική και η τεχνολογική ανασυγκρότηση.

•Περαιτέρω  επέκταση  της  δραστηριότητάς  τους  και  σε  άλλους  τομείς  της 

οικονομίας  και  η  ανάγκη  δημιουργίας  ισχυρότερων  ομίλων  (συνέργιες, 

ανταγωνισμός διεθνών κατασκευαστικών εταιριών, μεγάλου προϋπολογισμού 

έργα,  ανάγκη τεχνογνωσίας,  θεσμικό πλαίσιο)  οδηγεί  πολλές  εταιρίες  στην 

συγχώνευση σε μεγαλύτερους ομίλους. 

•Ποιοτική  και  αισθητική  αναγνώριση  των  έργων  που  κατασκευάζουν,  η 

συνέπειά τους ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης και παράδοσής τους, καθώς 

και η συγκράτηση του κόστους κατασκευής. 

Έπειτα  από  δεκαπέντε  χρόνια  κυριαρχίας  στην  επιχειρηματική  και 

χρηματιστηριακή σκηνή, ο κατασκευαστικός κλάδος περνά δύσκολη περίοδο. 

Οι εποχές των σχεδίων για μαζική εξάπλωση στα Βαλκάνια, των εξαγορών 

και  της  εκπόνησης  μεγαλόπνοων σχεδίων  πέρασαν.  Παρά το  γεγονός  ότι 

άντλησαν από το χρηματιστήριο περί τα τρία δισ. ευρώ και επωφελήθηκαν 

από δημοπρατήσεις  έργων  δεκάδων  δισεκατομμυρίων,  μόνον  τέσσερις  με 

πέντε  από  τους  εισηγμένους  κατασκευαστές  καταφέρνουν  σήμερα  να 

συνεχίζουν την ομαλή τους πορεία.

Σημαντικό  ρόλο  στην  πτωτική  πορεία  έπαιξαν,  σύμφωνα  με  τους 

ειδικούς, οι συγχωνεύσεις. Μικρές εταιρείες που μέχρι τότε δεν αντιμετώπιζαν 

κανένα  οικονομικό  πρόβλημα,  προσχώρησαν  σε  μεγάλα  σχήματα  που 

δημιουργούνταν  με  σκοπό  την  εξασφάλιση  του  ανώτατου  εργοληπτικού 

πτυχίου  και  τελικώς  «έχασαν  ότι  είχαν».  Ένα  τέτοιο  παράδειγμα  είναι  η 

περίπτωση  της  Εργοκάτ,  μιας  μικρής  αλλά  «μαζεμένης  εταιρείας»  που 

προσχώρησε στον όμιλο του Έμπεδου και καταβαραθρώθηκε. 

Σήμερα το σύνολο των τεχνικών εταιρειών κινείται σε τρεις ταχύτητες: 

αυτές  που  δεν  αντιμετωπίζουν  κανένα  πρόβλημα,  σε  εκείνες  που  κάνουν 

προσπάθεια  να  βγουν  από  το  οικονομικό  αδιέξοδο  και  τέλος  εκείνες,  η 

κατάσταση των οποίων χαρακτηρίζεται από δύσκολη έως δραματική.

Αυτά  είναι  τα  ευρήματα  μιας  διεθνούς  έρευνας  γύρω  από  την 

παγκόσμια οικονομική κρίση την οποία διεξήγαγε η Atradius.
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•Κανένας άλλος κλάδος δεν αναμένεται να πληγεί τόσο έντονα παγκοσμίως 

από τα αποτελέσματα της πιστωτικής κρίσης, όσο ο κατασκευαστικός. 

•Η  πιστωτική  κρίση  ήδη  επηρεάζει  το  45%  των  εταιρειών  στον 

κατασκευαστικό κλάδο. 

•Το 64% των εταιρειών στον κατασκευαστικό κλάδο παγκοσμίως, αναμένει 

αύξηση  των  πιέσεων  σε  επιχειρησιακό  επίπεδο  ως  αποτέλεσμα  της 

πιστωτικής κρίσης. Το 73% αναμένει ότι οι συνθήκες για ολόκληρο τον κλάδο 

θα γίνουν δυσχερέστερες. Περισσότερες επιχειρήσεις από οποιοδήποτε άλλο 

κλάδο αναμένουν έντονες τις αρνητικές επιδράσεις της πιστωτικής κρίσης. 

•Η πιστωτική κρίση στις αγορές ήδη επηρεάζει το 45% των κατασκευαστικών 

εταιρειών  παγκοσμίως.  Μετά  τον  ενεργειακό κλάδο (51%)  και  μαζί  με  τον 

καταναλωτικό  κλάδο,  ο  κατασκευαστικός  κλάδος  είναι  ανάμεσα  στους 

χειρότερα πληγέντες απ την κρίση. 

•Ένα σημείο που φαίνεται η επίδραση της κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα 

είναι η χρηματοδότηση των υποχρεώσεων. Για το 53% των ερωτηθέντων οι 

όροι που διέπουν τον βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο δανεισμό 

έχουν γίνει τουλάχιστον δυσμενέστεροι. Αυτό ως αποτέλεσμα έχει το 45% των 

κατασκευαστικών εταιριών παγκοσμίως να έχουν τροποποιήσει την πιστωτική 

τους πολιτική και να απαιτούν από τους πελάτες τους την ταχτοποίηση των 

ανοιχτών υπολοίπων σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 2.500 εταιρίες απ την Ευρώπη, τη Βόρεια 

Αμερική και την Αυστραλία και διεξήχθη σε σύνολο 14 χωρών.
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4.2 ΕΛΙΚΑ
Αντικείμενο  εργασιών της εταιρείας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε είναι:

•Η  εργολαβική  εκτέλεση  πάσης  φύσεως  τεχνικών  και  οικοδομικών  έργων 

ακόμη  και  για  λογαριασμό  κάθε  φυσικού  και  νομικού  προσώπου,  του 

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς, είτε σε 

συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή ή τύπο μαζί  με άλλα φυσικά η νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

•Η μελέτη και η επίβλεψη κατασκευής κάθε τεχνικού έργου.

•Η απόκτηση κάθε εργολαβικού πτυχίου Γ,Δ,Ε,ΣΤ και Ζ τάξεως, με σκοπό την 

ανάληψη έργων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας,  η  εκτέλεση των 

οποίων απαιτεί την ύπαρξη των παραπάνω πτυχίων

•Η  εισαγωγή  από  την  αλλοδαπή  πάση  φύσεως  τεχνικού  εξοπλισμού, 

μηχανημάτων  και  ειδών,  που  χρησιμοποιούνται  σε  τεχνικά  έργα  ή  δομικά 

έργα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας και η εμπορία αυτών.

•Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων της  αλλοδαπής  ομοίου  ή 

παρεμφερούς σκοπού.

•Η  απόκτηση  πάσης  φύσεως  μηχανημάτων  –  αυτοκινήτων  για  την 

εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

•Η ανέγερση τουριστικών μονάδων και η εκμετάλλευση αυτών.

•Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, πώλησης και εμπορία προϊόντων πετρελαίου

•Η άσκηση εμπορίας παντός είδους συναφούς με τους σκοπούς της εταιρείας.

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1994. Η έδρα της 

επιχείρησης στεγάζεται στην Κοζάνη και απασχολεί μόνιμο αλλά και εποχικό 

προσωπικό που ποικίλει  ανάλογα από την πληθώρα των έργων που έχει 

αναλάβει η εταιρεία και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Είναι  από  τις  μεγαλύτερες  κατασκευαστικές  και  τεχνικές  εταιρείες  στη 

περιοχή. Με την μακροχρόνια παρουσία της, έχει αποκτήσει την τεχνογνωσία ώστε 

το  όνομα  της  να  είναι  ταυτόσημο  της  ποιότητας  στα  έργα  που  αναλαμβάνει, 

καθιστώντας την ταυτόχρονα ως μια ισχυρή εταιρεία στον κλάδο των κατασκευών.
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4.2.1 Ισολογισμοί
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4.2.2 Καταχώριση οικονομικών στοιχείων
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4.2.3 Ανάλυση Οικονομικών  στοιχείων

Το ταμείο της επιχείρησης εμφανίζεται φυσιολογικό αλλά η επιχείρηση 

έχει μια μεγάλη αύξηση διαχρονικά στον λογαριασμό καταθέσεις σε τράπεζες 

και το 2007 έχει φτάσει να έχει 2 εκατομμύρια στον συγκεκριμένο λογαριασμό. 

Αυτό  μπορεί  να  θεωρηθεί  υπερβολικό  λόγω του  ότι  δεν  υπήρχε  και  τόσο 

μεγάλη αύξηση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Μια πιθανή εξήγηση είναι 

η επιχείρηση να έχει προβεί σε πολλές εισπράξεις και κλείσιμο λογαριασμών 

με τους πελάτες της για το τέλος της κάθε χρονιάς. Επίσης θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε τον διπλασιασμό του λογαριασμού των επιταγών εισπρακτέων 

πως η επιχείρηση έχει να πληρώσει μεγάλα ποσά επιταγών πληρωτέων στις 

αρχές  του επομένου έτους και  έχει  κάνει  τις  αντίστοιχες  καταθέσεις  στους 

λογαριασμούς όψεως που διατηρεί.

Τα γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες παραμένουν στα ίδια επίπεδα 

και τα ποσά είναι πολύ μικρά σε σχέση με τον λογαριασμό πελάτες. Οπότε 

είναι κατανοητό πως η επιχείρηση συναλλάσσεται ανοιχτά με τους πελάτες 

της, ενώ έχει μοιράσει την πολιτική της με τους προμηθευτές της, καθώς το 

2007, έχουμε ίσα ποσά στους λογαριασμούς προμηθευτές και γραμμάτια και 

επιταγές πληρωτέες.

Ο λογαριασμός πελάτες εμφανίζει μια αύξηση της τάξεως του 38% από 

το 2005 στο 2006, ενώ υπάρχει μια μικρή αύξηση 8% από το 2006 στο 2007. 

Επίσης μπορούμε να δούμε ως τις παραπάνω χρονιές έχουμε εξίσου αύξηση 

του κύκλου εργασιών, όχι όμως κατά αντίστοιχα ποσοστά.

Το  άθροισμα  των  ποσών  των  λογαριασμών  πελάτες  και  λοιποί 

χρεωστικοί  και  μεταβατικοί  λογαριασμοί  παραμένουν  σχεδόν  ίσα  για  τις 

χρονικές  περιόδους  που  εξετάζουμε.  Βέβαια  δεν  μπορούμε  να  ξέρουμε  τι 

καταχωρεί η επιχείρηση ως χρεωστικούς και μεταβατικούς λογαριασμούς. Για 

κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είχαμε κάποιο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.

Η επιχείρηση εμφανίζει μεγάλα ποσά σε απαιτήσεις κατά φορέων και 

συγγενών  επιχειρήσεων.  Σίγουρα  λόγω  της  δραστηριότητάς  της  θα  είναι 

μέρος  σε  διάφορες  κοινοπραξίες  ή  παραπλήσιας  δραστηριότητας 

επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί με 

αξιώσεις να διεκδικεί την ανάληψη μεγάλων τεχνικών έργων.
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Το  2007  έχουμε  μια  μικρή  αύξηση  σε  σχέση  με  το  2006  των 

αποθεμάτων  προϊόντων  ,  α  υλών  και  των  προκαταβολών  για  αγορές 

αποθεμάτων, κάτι φυσιολογικό καθώς η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν 

στο  4%,  ενώ  η  επιχείρηση  κατάφερε  να  έχει  αύξηση  στου  κόστους 

πωληθέντων στο 2%.

Η επιχείρηση έχει δικά της γήπεδα και οικόπεδα, ενώ το κύριο μέρος 

του πάγιου ενεργητικού της είναι μηχανήματα και μεταφορικά μέσα, όπως και 

θα έπρεπε λόγω της τεχνικής της δραστηριότητας.  Το σύνολο του πάγιου 

ενεργητικού της μειώνεται με την πάροδο των ετών και αυτό οφείλεται κυρίως 

στο το ότι φαίνεται να μην υπάρχουν άλλες ανάγκες σε πάγιο εξοπλισμό ο 

οποίος εμφανίζεται μειωμένος λόγω των αποσβέσεων.

Όπως  έχουμε  αναφέρει  το  2007  η  επιχείρηση  μοιράζει  την 

συναλλακτική της πολιτική,  ενώ τα προηγούμενα χρόνια,  το  2005 δούλευε 

ανοιχτά  με  τους  προμηθευτές  της,  ενώ  το  2006  αρχίζει  ουσιαστικά  να 

λαμβάνει και επιταγές και γραμμάτια πληρωτέα.

Ο  λογαριασμός  ων  τραπεζικών  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων 

παραμένει  σταθερός  και  το  ύψος  του  θεωρείται  φυσιολογικό,  καθώς  οι 

περισσότερες τεχνικές εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτήσουν μόνες τους τα 

έργα που λαμβάνουν και  μέχρι  την παράδοση και την τελική πληρωμή να 

καλύψουν τις ανάγκες τους στο δικό τους κεφάλαιο κίνησης. Τις περισσότερες 

φορές  τα ποσά αυτά είναι  πολύ μεγάλα και  αναγκαστικά στρέφονται  στον 

τραπεζικό  δανεισμό.  Το  2006  η  επιχείρηση  θα  συνάψει  και  ένα 

μακροπρόθεσμο  δάνειο  ποσού  1.312.500€.  Αυτό  μπορεί  να  είναι  κάποιο 

ομολογιακό  δάνειο,  στο  οποίο  σίγουρα  θα  υπάρχουν  καλύτεροι  όροι 

χρηματοδότησης σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ίσως η επιχείρηση 

να θέλησε να χρηματοδοτήσει κάποιο αντίστοιχα μακροπρόθεσμο έργο που 

ανέλαβε,  καθώς  η  σωστή  πρακτική  είναι  η  χρηματοδοτήσει  των 

μακροπροθέσμων έργων με  μακροπρόθεσμο  δανεισμό  και  αντίστοιχα  των 

βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  με  βραχυπρόθεσμο  δανεισμό.  Πάντως  η 

επιχείρηση  δεν  χρησιμοποίησε  τα  χρήματα  για   να  εξοφλήσει  τις 

βραχυπρόθεσμες  δανειακές  υποχρεώσεις  της  μειώνοντας  τα 

χρηματοοικονομικά  της  έξοδα,  καθώς  όπως  είδαμε  ο  βραχυπρόθεσμος 

δανεισμός παραμένει σταθερός.
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Η επιχείρηση έκανε μια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 2006, 

αυξάνοντας το κατά 184.800€. Επίσης υπάρχει λογαριασμός προβλέψεων για 

τυχόν μη είσπραξη απαιτήσεων αλλά και τυχών αποζημιώσεις προσωπικού 

λόγω συνταξιοδότησης ή απολύσεων. 

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,97% από το 2005 στο 2006 και 

4,03% από το 2006 στο 2007. Αντίστοιχα το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε 

κατά 5,4% και 2,3%. Φυσιολογικά έχουμε και αυξήσεις στα έξοδα διοίκησης 

και διάθεσης. Η μεγάλη διαφορά στα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

του  2006  από  το  2007  είναι  ότι  το  2006  η  επιχείρηση  εμφανίζει 

χρηματοοικονομικά έσοδα 640.000€ και έσοδα συμμετοχών σε κοινοπραξίες 

359.000€. Τα αντίστοιχα έσοδα το 2007 είναι μόλις 26.500€. Φαίνεται πως η 

επιχείρηση έχοντας κατά περιόδους μέσα στο 2006 πλεονάζουσα ρευστότητα 

κατάφερε  να  εισπράξει  πιστωτικούς  τόκους  από  τα  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται.

Αυτό  αντανακλάται  και  στα  καθαρά αποτελέσματα  χρήσης  και  στην 

διαφορά από το 2006 με  τις  δύο άλλες  εξεταζόμενες  χρονιές.  Το  γεγονός 

πάντως είναι πως η επιχείρηση καταφέρνει και είναι κερδοφόρα και στα τρία 

χρόνια.  

4.2.4 Δείκτες

Όπως είδαμε με τους δείκτες ρευστότητας μπορούμε να δούμε κατά 

πόσο  μια  επιχείρηση  μπορεί  να  αντιμετωπίζει  τις  βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  της  με  την  ρευστοποίηση  των  διαφόρων  στοιχείων  του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της. 

Μία  σχέση  μεταξύ  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  και 

βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  μεταξύ  του  1,5  και  2  θεωρείται  ότι 

εξασφαλίζει μια ικανοποιητική ρευστότητα στην επιχείρηση. Πάνω από το 2 

πολύ ικανοποιητική και μεταξύ 1 και 1,5 χρίζει μεγαλύτερης διερεύνησης..

Κάθε σχέση μικρότερη της μονάδας είναι ανησυχητική και δείχνει ότι η 

επιχείρηση χρησιμοποίησε βραχυπρόθεσμες  πιστώσεις  για  χρηματοδότηση 

στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη 

οικονομική στενότητα.
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Η  συγκεκριμένη  επιχείρηση  έχει  τους  δείκτες  άμεσης   ρευστότητας 

κάτω  της  μονάδας  με  μία  μικρή  διαχρονική  μείωση.  Οι  δείκτες  γενικής 

ρευστότητας  είναι  λίγο  πάνω  από  τη  μονάδα  και  ενώ  υπάρχει  μια  μικρή 

άνοδος από το 2005 στο 2006, ακολουθεί μια μείωση από το 2006 στο 2007.

Ακόμα και  αν θα ήταν επιθυμητές κάποιες καλύτερες τιμές για τους 

συγκεκριμένους  δείκτες,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  καλή  γενική  εικόνα  των 

οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης, δεν κρίνεται ότι η επιχείρηση θα έχει 

προβλήματα  ρευστότητας.  Σε  αυτό  το  συμπέρασμα  μπορούμε  να 

καταλήξουμε συνυπολογίζοντας και τον δείκτη κάλυψης τοκοχρεολυσίων που 

αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τις δανειακές της 

υποχρεώσεις. 

Ο παραπάνω δείκτης κρίνεται ικανοποιητικός και η επιχείρηση φαίνεται 

ότι είναι ικανή να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις αλλά και αν το 

χρειαστεί να προχωρήσει και σε καινούργιο επιπρόσθετο δανεισμό. Σε αυτό 

φυσικά βοηθάει και η κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης.

Στους  δείκτες  διάρθρωσης  κεφαλαίου  βλέπουμε  την  αναλογία  των 

κεφαλαίων που έχουν αντληθεί από τρίτους, σε σχέση με τα κεφάλαια που 

προέρχονται από τους φορείς της επιχείρησης. Το ανεκτό όριο επιβάρυνσης 

ποικίλει ανάλογα με την φύση της επιχείρησης, τη σταθερότητα του κύκλου 

εργασιών,  την  αποδοτικότητα  και  τις  γενικές  οικονομικές  συνθήκες.  Για  τα 

Ελληνικά δεδομένα μια σχέση ίδια προς ξένα κεφάλαια μεταξύ του 1 και 1,5 

χαρακτηρίζεται  ικανοποιητική,  ενώ  η  μέγιστη  ανεχτή  σχέση  είναι  1/3.  Ο 

δείκτης μπορεί να μας δείξει   και  το κατά πόσο οι φορείς της επιχείρησης 

συμμετέχουν  στον  επιχειρηματικό  κίνδυνο  αλλά  και  το  κατά  πόσο  τα  ίδια 

κεφάλαια παρέχουν ένα περιθώριο ασφαλείας σε πιθανές υποτιμήσεις των 

στοιχείων του ενεργητικού.

Στο παράδειγμα μας η επιχείρηση όσο αυξάνει τον κύκλο εργασιών της 

αυξάνει και τον δείκτη ξένα προς ιδία κεφάλαια, για να φτάσει στο 2007 στο 

2,3 περίπου. Λόγω της φύσης της επιχείρησης και του μεγάλου κεφαλαίου 

που χρειάζεται  για την ανάληψη των διαφόρων τεχνικών έργων,  ο  δείκτης 

χαρακτηρίζεται φυσιολογικός.
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Σαν δείκτη βιωσιμότητας έχουμε την σχέση πάγια προς ίδια κεφάλαια. 

Με  τον  συγκεκριμένο  δείκτη  θα  δούμε  κατά  πόσο  τα  πάγια  στοιχεία  της 

επιχείρησης χρηματοδοτήθηκαν από τα ίδια κεφάλαια της ή χρησιμοποιήθηκε 

και επιπρόσθετος δανεισμός. Ο δείκτης είναι άμεσα συνδεδεμένος και με τους 

δείκτες ρευστότητας. Για να έχουμε ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας θα 

πρέπει τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης να χρηματοδοτούνται με ίδια και 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια.  Η χρησιμοποίηση βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων 

για  την  χρηματοδότηση  παγίων  είναι  ένδειξη  εσφαλμένης  χρηματοδοτικής 

πολιτικής διότι με κεφάλαια που πρέπει να αποδοθούν σύντομα η επιχείρηση 

θα έχει χρηματοδοτήσει στοιχεία που έχουν μικρή δυνατότητα ρευστοποίησης.

Θεωρείται αποδεκτός ένας δείκτης βιωσιμότητας μικρότερος ή το πολύ 

ίσος με τη μονάδα. Η επιχείρηση που εξετάζουμε ικανοποιεί το παραπάνω 

κριτήριο για τις χρονιές για τις οποίες έχουμε στοιχεία.

Στους δείκτες δραστηριότητας έχουμε τον δείκτη ταχύτητας είσπραξης 

απαιτήσεων  ο  οποίος  μας  δίνει  σε  χρονικό  διάστημα  –  ημέρες,  που  η 

επιχείρηση περιμένει για να εισπράξει της απαιτήσεις της.

Τα  χρονικό  αυτό  διάστημα  μετρά  την  αποτελεσματικότητα  της 

διαχείρισης στην είσπραξη  των απαιτήσεων και  την γενικότερη πιστωτική 

πολιτική της επιχείρησης. 

Όσο μεγαλύτερη είναι  η  ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων,  τόσο 

μικρότερος είναι και ο χρόνος δέσμευσης των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων 

της.

Ο δείκτης πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη για 

την  εξόφληση  των  βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για  να  προκύπτει  μια 

εκτίμηση για τους όρους πίστωσης που εφαρμόζει αλλά και αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση.  Συγκρίνοντας  τους  δύο  δείκτες,  αν  η  ταχύτητα  είσπραξη  των 

απαιτήσεων  είναι  μεγαλύτερη  από  την  ταχύτητα  εξόφλησης  των 

βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων,  τότε  οι  υποχρεώσεις  της  επιχείρησης 

εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της και 

ως εκ τούτου η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης δεδομένου ότι 

ουσιαστικά χρηματοδοτείτε από τους πιστωτές της.
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Στην επιχείρηση που εξετάζουμε για  τα  έτη  2005,  2006 και  2007 η 

επιχείρηση  εισέπραττε  τις  απαιτήσεις  της  κατά  20,15  και  20  ημέρες 

αντίστοιχα, παραπάνω από την εξόφληση των υποχρεώσεων της, κάτι που 

σημαίνει  πως  υπήρχε  ανάγκη  κεφαλαίου  κίνησης.  Πάντως  η  επιχείρηση 

φαίνεται πως έχει καταφέρει να έχει μια σταθερή πιστωτική πολιτική.

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας εμπορευμάτων μας δείχνει σε πόσες 

μέρες η επιχείρηση ανακυκλώνει τα εμπορεύματά της. Το αναμενόμενο για 

μια  οργανωμένη  επιχείρηση  είναι  η  διατήρηση  μικρής  ποσότητας 

αποθεμάτων,  δηλαδή  να  υπάρχει  σύντομη  ανακύκλωση.  Βέβαια  ο 

συγκεκριμένος  δείκτης  έχει  μεγαλύτερη  βαρύτητα  για  εμπορικές  ή 

μεταποιητικές επιχειρήσεις  και  όχι  τόσο τεχνικής φύσης σαν την δική μας. 

Πάραυτα φαίνεται πως η ταχύτητα κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ήταν στις 

30 ημέρες το 2005, για να διπλασιαστεί στις 62 το 2006 και 67 το 2008. 

Ο  δείκτης  ταχύτητας  κυκλοφορίας  ενεργητικού  εκφράζει  τον  βαθμό 

αξιοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Στην 

περίπτωση μας η επιχείρηση ουσιαστικά γυρίζει το ενεργητικό της 1,54 φορές 

το 2005 για να πέσει στο 1,35 το 2006 και 1,27 στο 2007.

Ο δείκτης αποθεματοποίησης μας δίνει το ποσοστό συμμετοχής των 

αποθεμάτων στο κεφάλαιο κίνησης. Εδώ η επιχείρηση κινείτε αυξητικά 

Οι δείκτες των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων 

τραπεζικών υποχρεώσεων προς κύκλο εργασιών θεωρούνται ικανοποιητικοί 

για  την  επιχείρηση,  κυρίως  λόγω του  μεγάλου  κύκλου  εργασιών  που  έχει 

επιτύχει.  Ιδίως ο δείκτης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων 

είναι  πολύ  χαμηλός,  δίνοντας  μας  έτσι  μια  εικόνα  της  καλής  πορείας  της 

επιχείρησης.

Η επιχείρηση έχει και ικανοποιητικούς δείκτες αποδοτικότητας κάτι που 

το  περιμέναμε  και  λόγω  του  κύκλου  εργασιών  της  αλλά  και  από  την 

συνεχόμενη κερδοφορία της. Το περιθώριο καθαρού κέρδους αυξάνεται στο 

5,23 στο 2006 από 2,29 το 2005 για να μειωθεί στο 3,65 το 2007. Η διαφορά 

στα τελευταία δύο έτη οφείλεται κυρίως στα υψηλά χρηματοοικονομικά έσοδα 

που είχε η επιχείρηση το 2006.
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Γενικά  και  από  τα  οικονομικά  στοιχεία  αλλά  και  από  τους  δείκτες, 

έχουμε μια εικόνα υγιούς επιχείρησης, με διαρκή κερδοφορία, καλούς δείκτες 

αποδοτικότητας,  ικανότητα  κάλυψης  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων 

της και μια σταθερή οικονομική πορεία 

4.3 ΒΙΕΡ

Αντικείμενο εργασιών της  εταιρείας  ΒΙ.ΕΡ.  ανώνυμη τεχνική  εταιρεία 

είναι :

•Η ανάληψη και η κατασκευή έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

•Η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και  λειτουργία κάθε 

είδους  έργων  στο  εσωτερικό  και  στο  εξωτερικό,  μηχανολογικών, 

ηλεκτρολογικών,  βιομηχανικών  ενεργειακών,  υδραυλικών,  έργων 

Πολιτικού  Μηχανικού,  μεταλλικών  κατασκευών  καθώς  και 

σωληνώσεων παντός τύπου και διαμετρήματος.

•Η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για πάσης φύσεως έργα.

•Η παροχή  προσωπικού  της  εταιρείας  σε  τρίτους  για  την  εκτέλεση 

πάσης φύσεως εργασιών

•Η ενοικίαση μηχανημάτων, οχημάτων και εργαλείων της εταιρείας σε 

τρίτους για την κάλυψη εργασιών.

Η  εταιρεία  δραστηριοποιείται  στον  χώρο  από  το  1987  με  την 

εργολαβική εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, αλλά 

και την ανάληψη της μελέτης και επίβλεψης.

Η  έδρα  της  εταιρείας  είναι  στην  Κοζάνη  και  το  προσωπικό  της 

εξαρτάται από τα τεχνικά έργα που αναλαμβάνει. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί 

από την TUV HELLAS κατά ISO 9002, από το 1994 και ήδη από το 1999 για 

ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
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4.3.1 Ισολογισμοί
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4.3.2 Καταχώρηση οικονομικών στοιχείων
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4.3.3 Ανάλυση οικονομικών στοιχείων

Η επιχείρηση εμφανίζει μια αύξηση του κύκλου εργασιών της από το 

2005 στο 2006 της τάξης του 15,46%, ενώ για το 2007 εμφανίζει μια μικρή 

μείωση της τάξης του 3,19%.

Αυτό  εμφανίζεται  και  στον  λογαριασμό  πελάτες  όπου  έχουμε 

αντίστοιχα αύξηση από το 2005 στο 2006 και μικρή μείωση στο 2007. Αξίζει 

να σημειωθεί πως η εταιρεία εμφανίζει για πρώτη φορά το 2007 λογαριασμό 

γραμμάτιων και επιταγών εισπρακτέων. Αυτό σημαίνει πως το 2007 η εταιρεία 

αλλάζει κατά μικρό ποσοστό την συναλλακτική της πολιτική και ενώ μέχρι τότε 

συναλλάσσεται με τους πελάτες της «ανοιχτά», αρχίζει να λαμβάνει και ένα 

μέρος σε επιταγές και γραμμάτια.

Το 2007 εμφανίζεται για πρώτη φορά και ο λογαριασμός παραγωγή σε 

εξέλιξη. Λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας και τον μη παραγωγικό της 

χαρακτήρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει καταχωρηθεί στον παραπάνω 

λογαριασμό.

Το  ταμείο  της  εταιρείας  καθώς  και  οι  καταθέσεις  της  σε  τράπεζες, 

εμφανίζει αυξητική πορεία, ιδιαίτερα το 2007 όπου η αύξηση είναι της τάξης 

σχεδόν του 100%. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι προκάλεσε την παραπάνω 

αύξηση.  Άλλωστε  πρέπει  να  τονιστεί  πως  ο  ισολογισμός  αποτελεί  μια 

στιγμιαία  εικόνα  της  επιχείρησης,  ενώ  και  ο  συγκεκριμένος  λογαριασμός 

χρησιμοποιείται  σε  πολλές  περιπτώσεις  από  τους  λογιστές  φουσκωμένος, 

ανάλογα με την εικόνα που θέλουν να δείξουν ή τους σκοπούς που θέλουν να 

εξυπηρετήσουν.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  ας  δεχτούμε  πως  η 

επιχείρηση έκλεισε πολλούς από τους λογαριασμούς της στο τέλος του έτους 

με συνέπεια να υπάρξουν μεγάλες πληρωμές.

Λόγω  της  μεγάλης  αύξησης  στο  ταμείο  και  τους  λογαριασμούς 

καταθέσεων  της  επιχείρησης  έχουμε  και  αντίστοιχα  αύξηση  του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού από το 2006 στο 2008 σε ποσοστό 31,20%.

Στο  πάγιο  ενεργητικό  βλέπουμε  πως  το  μεγαλύτερο  ποσό  έχει 

επενδυθεί  σε  μηχανήματα  και  μεταφορικά  μέσα,  κάτι  που  κρίνεται 

φυσιολογικό λόγω της τεχνικής φύσης της εταιρείας.  Επίσης φαίνεται  πως 
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μέσα  στο  2007  η  επιχείρηση  προχώρησε  στην  αύξηση  των  γηπέδων  – 

οικοπέδων της. 
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Όπως  θα  δούμε  και  παρακάτω  η  επιχείρηση  δεν  έχει  καθόλου 

τραπεζικό  δανεισμό,  οπότε  κάθε  αύξηση  στα  πάγια  στοιχεία  της  έχει 

χρηματοδοτηθεί από ιδία κεφάλαια και τα κέρδη της επιχείρησης, Αυτό μας 

δίνει την εικόνα μιας υγιείς επιχείρησης.

Τα  γενικό  σύνολο  του  ενεργητικού  εμφανίζει  αύξηση  της  τάξης  του 

22,95% από το 2005 στο 2006 και 25,54% από το 2006 στο 2007. Η αύξηση 

οφείλεται  κυρίως  στην  μεγάλη  αύξηση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  της 

επιχείρησης. 

Στο  βραχυπρόθεσμο  παθητικό  της  επιχείρησης,  οι  λογαριασμοί 

προμηθευτές και γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες εμφανίζουν μια αύξηση 

44,23% από το 2005 στο 2006, ενώ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα από το 2006 

στο 2007. Αυτό που έχει αλλάξει από το 2006 στο 2007 είναι η μείωση του 

λογαριασμού  προμηθευτές  και  η  ισόποση  αύξηση  των  λογαριασμών 

γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες. Η επιχείρηση όπως είδαμε στο ενεργητικό 

της  μετέφερε  ένα  μέρος  των  ανοιχτών  της  λογαριασμών,  λαμβάνοντας 

γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες και αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζεται και 

από την αντίστοιχη αλλαγή με τους προμηθευτές της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεν  εμφανίζει  βραχυπρόθεσμο τραπεζικό  δανεισμό σε 

κανένα  από  τα  εξεταζόμενα  έτη.  Αυτό  και  το  γεγονός  πως  παραμένει 

κερδοφόρα,  με  ένα  καλό  ιδιόκτητο  μέγεθος  πάγιου  εξοπλισμού  είναι 

αξιοσημείωτο, κυρίως για τον χώρο και το πεδίο δραστηριότητας της, όπου οι 

περισσότερες  επιχειρήσεις  στρέφονται  στον  δανεισμό  για  την  κάλυψη των 

αναγκών τους, μέχρι την ολοκλήρωση και πληρωμή των έργων που έχουν 

αναλάβει.  Η  κερδοφόρα  πορεία  φαίνεται  και  από  την  ύπαρξη   του 

λογαριασμού των μερισμάτων πληρωτέων, που αν και μειώνεται μας δείχνει 

πως  οι  μέτοχοι  της  εταιρείας  ανταμείβονται  για  το  κεφάλαιο  που  έχουν 

επενδύσει σε αυτή.

Επίσης  έχουμε  και  την  εμφάνιση  του  λογαριασμού  προκαταβολές 

πελατών,  όπου  πρόκειται  για  έναν  μεταβατικό  λογαριασμό  και  αφορά 

χρήματα  που έχει  λάβει  η  εταιρεία  ως  προκαταβολή  για  την  ολοκλήρωση 

κάποιου έργου.

Αντίστοιχα  με  τις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  προς  τράπεζες  η 

επιχείρηση δεν έχει  και  κανέναν μακροπρόθεσμο και  μεσομακροπρόθεσμο 

δανεισμό. 
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Το  μετοχικό  κεφάλαιο  παραμένει  σταθερό,  που  σημαίνει  πως  δεν 

χρειάστηκε  να  γίνει  κάποια  αύξηση  του  κεφαλαίου  για  την  κάλυψη  των 

αναγκών της επιχείρησης. 

Από την συνεχή κερδοφορία έχουν σχηματιστεί αποθεματικά κεφάλαια, 

τα οποία αυξάνονται  ανά έτος καθώς και  αποτελέσματα – κέρδη τα οποία 

μεταφέρθηκαν από προηγούμενες χρήσεις και αναμένεται να διανεμηθούν ή 

να  χρησιμοποιηθούν  βάση  του  προγραμματισμού  και  τις  ανάγκες  της 

επιχείρησης.

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είχε θεαματική άνοδο από το 2005 

στο 2006 της τάξης του 98,30% για  να ακολουθήσει  μια  μικρή μείωση σε 

ποσοστό 3,19% για το 2007. Η επιχείρηση όμως κατάφερε να μειώσει  το 

κόστος  πωληθέντων  το  2007  σε  σχέση  με  το  2006,  ίσως  πετυχαίνοντας 

καλύτερες  τιμές  από  τους  προμηθευτές  της,  καταφέρνοντας  έτσι  να 

παρουσιάσει αύξηση των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, παρόλο την 

μικρή μείωση του κύκλου εργασιών της.

Τα  έξοδα διοίκησης και διάθεσης θα λέγαμε πως παρουσιάζουν μια 

σταθερή ανοδική πορεία, ενώ η επιχείρηση καταφέρνει να εκμεταλλευτεί την 

καλή  χρηματοοικονομική  της  κατάσταση  και  την  ρευστότητα  της 

παρουσιάζοντας αύξηση των χρηματοοικονομικών της εσόδων. Η επιχείρηση 

αν και δεν εμφανίζει δανεισμό, έχει στα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικά 

έξοδα. Αυτά θα πιθανολογήσουμε πως οφείλονται σε προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών, η έκδοση των οποίων είναι αναγκαίες για την ανάληψη μεγάλων 

τεχνικών έργων.

Η επιχείρηση καταφέρνει να κλείσει για ακόμη μια χρονιά κερδοφόρα 

με μια αύξηση των καθαρών κερδών στο 14,52%. 

Από  τα  σχόλια  των  ορκωτών  λογιστών  του  ισολογισμού  του  έτους 

2007, βλέπουμε πως στις 31/12/2007 υπάρχουν καθυστερημένες απαιτήσεις 

της  επιχείρησης  ποσού  116.500€,  για  τις  οποίες  η  επιχείρηση  δεν  έχει 

σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημίας που ενδέχεται να 

προκύψει από την μη είσπραξη τους. Επίσης εκμεταλλευόμενη το φορολογικό 

νόμο,  δεν  έχει  δημιουργήσει  πρόβλεψη για  αποζημίωση  του  προσωπικού 

λόγω  εξόδου  από  την  υπηρεσία  για  συνταξιοδότηση.  Η  πρόβλεψη  αυτή 

εκτιμάται στα 32.000€ από τα οποία 17.500€ προηγούμενες χρήσεις. 
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Τέλος εργασίες 85000€ που εκτελέστηκαν στην προηγούμενη χρήση, 

τιμολογήθηκαν  στην  παρούσα  με  συνέπεια  να  εμφανίζονται  ισόποσα 

αυξημένα τα αποτελέσματα χρήσης. 

4.3.4 Δείκτες

Η επιχείρηση εμφανίζει  ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας και  ένα 

μεγάλο αποτέλεσμα στην κάλυψη τοκοχρεολυσίων,  που οφείλεται  στην  μη 

ύπαρξη τραπεζικού δανεισμού, κάτι το οποίο είναι σπάνιο και αξιοσημείωτο, 

κυρίως για επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου.

Αυτό  αντικατοπτρίζεται  και  στην  σχέση  των  ξένων  προς  ιδίων 

κεφαλαίων.  Είναι  φανερό πως η  επιχείρηση στηρίζεται  και  χρηματοδοτείτε 

κυρίως στα ίδια κεφάλαια της. 

Ακόμα  πιο  σημαντικό  είναι  πως   από  την  σύγκριση  της  ταχύτητας 

είσπραξης  απαιτήσεων  με  την  ταχύτητα  εξόφλησης  βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων η επιχείρηση δεν έχει ανάγκη κεφαλαίου κίνησης, καθώς έχει 

καταφέρει να εισπράττει 28 ημέρες νωρίτερα από ότι πληρώνει το 2005, κατά 

37 ημέρες το 2006, για να μειωθούν τελικά στις 2 το 2007. Αυτό μας δείχνει 

μια επιτυχημένη πιστωτική πολιτική της επιχείρησης και εξηγεί έως κάποιο 

βαθμό την μη ανάγκη τραπεζικού δανεισμού.

Η επιχείρηση γυρίζει  2,17 φορές το ενεργητικό της το 2005, 2,04 το 

2006 και 1,57 φορές το 2007. Επίσης ο μεγάλος κύκλος εργασιών της  σε 

σχέση με  τις  μικρές  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  μας δίνουν έναν πολύ 

καλό δείκτη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς κύκλο εργασιών.

Οι  πιο  εντυπωσιακοί  όμως  είναι  οι  δείκτες  αποδοτικότητας  με  το 

περιθώριο  μικτού  κέρδους  να  αυξάνει  καθώς  και  το  περιθώριο  καθαρού 

κέρδους.

Γενικά η εικόνα της επιχείρησης είναι άψογη από κάθε άποψη και αν 

εξεταστεί. Συνεχή κερδοφορία, κίνηση μόνο με ίδια κεφάλαια, σε μια εποχή 

που ο τραπεζικός δανεισμός είναι  μονόδρομος, άριστη πιστωτική πολιτική. 

Όλα δείχνουν μια επιτυχημένη επιχείρηση, με σωστή διοίκηση και σταθερή 

οικονομική πορεία. 
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4.4 ERGONSAS ATEBE
Αντικείμενο  της  επιχείρησης  ERGONSAS  ΑΤΕΒΕ  είναι  η  ανάληψη 

εργολαβιών και υπεργολαβιών για την μεταφορά αδρανών υλικών με οχήματα 

φορτοεκφόρτωσης.

Η  έδρα  της  εταιρείας  βρίσκεται  στην  Αθήνα,  διατηρεί  όμως 

υποκατάστημα  στην  πόλη  της  Κοζάνης,  κυρίως  λόγω της  παρουσίας  της 

ΔΕΗ,  η  οποία  είναι  ο  κυρίως  πελάτης  της  με  την  υπογραφή  συμβάσεων 

σχετικών με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το προσωπικό της εταιρείας διαφοροποιείται ανάλογα με τα έργα που 

έχει αναλάβει η επιχείρηση.
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4.4.1 Ισολογισμοί
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4.4.2 Καταχώριση οικονομικών στοιχείων
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4.4.3 Ανάλυση οικονομικών στοιχείων

Η  επιχείρηση  εμφανίζει  σχετικά  χαμηλό  ταμείο  και  καταθέσεις  σε 

τράπεζες και αυτό θεωρείται φυσιολογικό.

Με τους πελάτες της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συναλλάσσεται με 

επιταγές  εισπρακτέες  και  πολύ  λιγότερο  ανοιχτά  με  κάποια  πίστωση.  Ο 

λογαριασμός  γραμμάτια  και  επιταγές  εισπρακτέες  ακολουθεί  μια  αυξητική 

πορεία  συμβαδίζοντας  έτσι  και  με  την  αύξηση  του  κύκλου  εργασιών  της 

επιχείρησης.

Αυξητικά  κινούνται  και  οι  λογαριασμοί  αγορών  ά  υλών  και 

αποθεμάτων, με την διαφορά ότι το 2007 είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της 

τάξης του 193%.  Ο τζίρος της επιχείρησης κατά την ίδια περίοδο αυξάνεται 

μόνο  κατά  37,72%,  οπότε  μπορούμε  να  υποθέσουμε  πως  η  επιχείρηση 

κατάφερε  να  πετύχει  μια  καλύτερη  συμφωνία  και  να  αγόρασε  ένα μεγάλο 

ποσό αποθεμάτων.

Η επιχείρηση συμμετέχει σε λοιπές επιχειρήσεις κατά ένα πολύ μικρό 

ποσό.

Λόγω της δραστηριότητας της επιχείρησης, οι μεγαλύτερες επενδύσεις 

σε  πάγιο  ενεργητικό  αφορούν  την  αγορά  μηχανημάτων  και  μεταφορικών 

μέσων.

Η αύξηση του γενικού συνόλου του ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην 

αύξηση του λογαριασμού των αποθεμάτων και του λογαριασμού γραμμάτια 

και επιταγές εισπρακτέες.

Στο  παθητικό  έχουμε  διαχρονική  αύξηση  του  λογαριασμού 

προμηθευτές  επακολουθώντας  και  την  αύξηση  του  κύκλου  εργασιών  της 

επιχείρησης αλλά και την μεγάλη αύξηση του λογαριασμού αποθεμάτων το 

2007.

Η  επιχείρηση  καταφέρνει  να  συναλλάσσεται  ανοιχτά  με  την  μορφή 

πίστωσης καθώς ο λογαριασμός γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες εμφανίζει 

πολύ μικρότερα ποσά από τον λογαριασμό προμηθευτές. Αυτό είναι ένα καλό 

σημάδι, καθώς η επιχείρηση έχει καταφέρει να συναλλάσσεται κατά τον ίδιο 

τρόπο με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
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Η ανάπτυξη της επιχείρησης, την οδήγησε σε συνεχώς μεγαλύτερες 

ανάγκες βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Κυρίως από το 2006 στο 

2007 η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού ανήλθε σε 71,80%. Λαμβάνοντας 

υπόψη  πως  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  είναι  μόλις  260.010€, 

βλέπουμε πως η επιχείρηση κινείται  και  χρηματοδοτείτε  με ξένα κεφάλαια. 

Θετικό  βέβαια  είναι  το  γεγονός  πως  από  τα  προηγούμενα  αποτελέσματα 

χρήσης, η επιχείρηση έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αποθεματικά κεφάλαια, 

τα οποία το 2007 φτάνουν στο ύψος των 148.321€.

Όπως αναφέραμε, η επιχείρηση έχει αύξηση στον κύκλο εργασιών της 

κατά 78,95% από το 2005 στο 2006 και  37,72% από το 2006 στο 2007.

Κατά 78,18% είχαμε αντίστοιχη αύξηση από το 2005 στο 2006 και στο 

κόστος πωληθέντων και 37% από το 2006 στο 2007.

Έτσι  βλέπουμε ότι  ποσοστιαία έχουμε τις  ίδιες αυξήσεις στον κύκλο 

εργασιών και στο κόστος πωληθέντων της επιχείρησης.

Η αύξηση στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης ήταν 42,79% από το 2006 

στο 2007 ποσοστό μικρότερο σε σχέση με την αύξηση της τάξης του 64,49% 

από το 2005 στο 2006.

Όπως  είδαμε  και  παραπάνω  κατά  το  2007  είχαμε  αύξηση  του 

τραπεζικού  δανεισμού  με  συνέπεια  να  έχουμε  και  αύξηση  των 

χρηματοοικονομικών  εξόδων.  Αυτό  είναι  που  επηρεάζει  τα  συνολικά 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης και  δεν καταφέρνει  η επιχείρηση να έχει  την 

αύξηση του 2006 σε σχέση με το 2005.

Παρόλο  όμως  που  η  επιχείρηση  δεν  κατάφερε  να  επαναλάβει  τα 

αποτελέσματα του 2006, συνεχίζει να είναι και παραμένει κερδοφόρα και για 

τις τρεις χρονιές τις οποίες εξετάζουμε

4.4.4 Δείκτες

Οι δείκτες άμεσης ρευστότητας της επιχείρησης είναι κάτω της μονάδας 

και ακολουθούν μια πτωτική πορεία. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι αλλά 

βλέπουμε πως οι δείκτες γενικής ρευστότητας είναι διαχρονικά σε σταθερά 

επίπεδα και  λίγο  πάνω από την  μονάδα.  Με τα παραπάνω μπορούμε  να 

υποθέσουμε  πως  αν  η  επιχείρηση  μελλοντικά  δεν  καλυτερεύσει  την 

ρευστότητά της, ίσως να αντιμετωπίσει προβλήματα.
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Ο δείκτης κάλυψης τοκοχρεολυσίων παρουσιάζει καλύτερες τιμές, αλλά 

μειώνεται  καθώς  αυξάνεται  αντίστοιχα  και  ο  τραπεζικός  δανεισμός  της 

επιχείρησης.  Πάραυτα  η  επιχείρηση  δείχνει  ικανή  να  ανταπεξέλθει  στις 

υποχρεώσεις της απέναντι στον δανεισμό.

Στους  δείκτες  διαρθρώσεως  κεφαλαίου  γίνεται  κατανοητό  πως  η 

επιχείρηση κινείται κυρίως με ξένα κεφάλαια και μάλιστα ο δείκτης αυξάνεται 

συνεχώς όσο οι υποχρεώσεις της επιχείρησης αυξάνονται συνεχώς αλλά τα 

ίδια κεφάλαια αυξάνονται δε, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς. Όπως έχει 

αναφερθεί,  ο δείκτης μας δείχνει  και  κατά πόσο οι  φορείς της επιχείρησης 

συμμετέχουν στον επιχειρηματικό κίνδυνο και  κατά πόσο τα ίδια  κεφάλαια 

μπορούν να παρέχουν ένα περιθώριο ασφάλειας σε πιθανές υποτιμήσεις των 

στοιχείων  του  ενεργητικού.  Επίσης  αναφέρθηκε  πως  για  τα  Ελληνικά 

δεδομένα  μια  μέγιστη  ανεχτή  σχέση είναι  1/3.  Κάτι  τέτοιο  δεν  ισχύει  στην 

περίπτωσή μας, καθώς το 2007 η αναλογία φτάνει το 1/9. Σαφώς αυτό είναι 

κάτι το ανησυχητικό, κυρίως για τους δανειστές της επιχείρησης, οι οποίοι, 

έχουν  ουσιαστικά  αναλάβει  το  μεγαλύτερο  ρίσκο  σε  περίπτωση 

αντιμετώπισης οικονομικών δυσκολιών.

Στους  δείκτες  δραστηριότητας  συναντάμε  ένα  ενθαρρυντικό  στοιχείο 

της  πιστωτικής  πολιτικής  της  επιχείρησης.  Συγκρίνοντας  τους  δείκτες 

ταχύτητας  είσπραξης  απαιτήσεων  και  ταχύτητας  εξόφλησης 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, βλέπουμε πως η επιχείρηση έχει καταφέρει 

να  εισπράττει  γρηγορότερα  από  ότι  πληρώνει.  Η  διαφορά  των  ημερών 

διαμορφώνεται ανά έτος σε 71,22 και 11. Βλέπουμε δηλαδή πως διαχρονικά η 

διαφορά μειώνεται  συνεχώς,  όμως δεν παύει  να υπάρχει  διαφορά ημερών 

κάτι  που  θεωρείται  θετικό.  Σύμφωνα  με  την  σύγκριση  των  δεικτών  η 

επιχείρηση δεν θα έπρεπε  να είχε  ανάγκη κεφαλαίου  κίνησης.  Κάτι  τέτοιο 

όμως  δεν  ισχύει  καθώς  από  τους  ισολογισμούς  βλέπουμε  πως  ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός αυξάνεται συνεχώς. Αυτό ίσως σημαίνει πως η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί  βραχυπρόθεσμο δανεισμό για  να  χρηματοδοτήσει 

μακροπρόθεσμες  επενδύσεις,  κάτι  που  είναι  σημάδι  λανθασμένης 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Οι ταχύτητες κυκλοφορίας των αποθεμάτων και του ενεργητικού δεν 

είναι  ικανοποιητικές  και  η  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  προσπαθήσει  να 

καλυτερεύσει σε αυτό τον τομέα.
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Αντίθετα  η  επιχείρηση  έχει  καλούς  δείκτες  βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων προς κύκλο 

εργασιών. Αυτό οφείλεται κυρίως στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης όπου 

αυξάνεται κατά 78,92% και 37,72% από το 2005 στο 2006 και από το 2006 

στο 2007 αντίστοιχα.  Γενικά η εικόνα της δραστηριότητας της επιχείρησης 

είναι θετική.

Εκεί  που  φαίνεται  όμως  η  καλή  πορεία  της  επιχείρησης  είναι  στην 

αποδοτικότητά  της.  Με  την  συνεχή  κερδοφορία  αλλά  και  την  αύξηση  των 

κερδών ποσοστιαία στο 135,43% και 23,79%, η επιχείρηση κατάφερε να έχει 

υψηλό περιθώριο μικτού κέρδους, καλή απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 

και ένα καλό περιθώριο καθαρού κέρδους που επηρεάζεται κυρίως από την 

αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Σε  γενικές  γραμμές  η  εικόνα  που  δείχνει  η  επιχείρηση  είναι 

ικανοποιητική. Έχει καταφέρει να έχει τρεις συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις, 

να αυξάνει συνεχώς τον κύκλο εργασιών της και γενικώς να αυξάνει τα μεγέθη 

της. Μοναδικά σημεία προβληματισμού είναι η δυσαναλογία των ιδίων προς 

ξένων  κεφαλαίων  και  η  αύξηση  του  βραχυπρόθεσμου  δανεισμού,  όταν 

φαίνεται  πως δεν  υπάρχουν ανάγκες  κεφαλαίου  κίνησης.  Κατά  τα  άλλα η 

επιχείρηση  φαίνεται  ικανή  να  ανταπεξέλθει  στον  δανεισμό  αλλά  και  έχει 

περιθώρια περαιτέρω δανεισμού σε περίπτωση ανάγκης.

4.5 ΜΕΤΒΟ Α.ΤΕ.Β.Ε.
Αντικείμενο  εργασιών  της  εταιρείας  Μ.ΕΤ.ΒΟ.  Α.ΤΕ.Β.Ε.  είναι  η 

ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών για την μεταφορά αδρανών υλικών 

με οχήματα φορτοεκφόρτωσης καθώς και την ανάληψη διαφόρων τεχνικών 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1996. Η έδρα της είναι 

στην  πόλη  της  Κοζάνης,  ενώ  λόγω  της  φύσης  της  δραστηριότητάς  της 

διατηρεί  επιμέρους  εγκαταστάσεις  συντήρησης  και  επισκευής  των 

μεταφορικών της μέσων, κοντά στα εργοτάξια στα οποία δουλεύει.

Ο κυρίως πελάτης της είναι η ΔΕΗ και το προσωπικό της εταιρείας δεν 

είναι σταθερό, παρά εξαρτάται από τον όγκο των έργων που αναλαμβάνει.
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4.5.1 Ισολογισμοί
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4.5.2 Καταχώριση οικονομικών στοιχείων
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4.5.3 Ανάλυση οικονομικών στοιχείων.

Το  ταμείο  της  επιχείρησης  της  επιχείρησης  παραμένει  σε  σταθερό 

επίπεδο  και   το  ύψος  του  θεωρείται  φυσιολογικό  για  τον  τζίρο  της 

επιχείρησης. Ο λογαριασμός καταθέσεις σε τράπεζες είναι μεγαλύτερος από 

το  ταμείο  και  μπορεί  να  δικαιολογηθεί  από  τα  ποσά  που  είχε  στους 

λογαριασμούς όψεως η επιχείρηση για να καλύψει  τις  επιταγές πληρωτέες 

που  είχε  για  το  τέλος  του  έτους.  Πάραυτα  το  ποσό  του  1.276.990€  που 

εμφανίζονται  στον  ισολογισμό  του  έτους  2006,  θεωρείται  πολύ  υψηλό  και 

αδικαιολόγητο. 

Η  επιχείρηση  ενώ  μέχρι  το  2005  συναλλασσόταν  ανοιχτά  με  τους 

πελάτες της, από το 2006 και μετά αρχίζει να εμφανίζει και τον λογαριασμό 

των  γραμματίων  εισπρακτέων..  Το  άθροισμα  των  δυο  λογαριασμών 

παραμένει ουσιαστικά σταθερό για τα έτη 2005 και 2006, ενώ εμφανίζει μια 

μικρή άνοδο κατά το 2007 που όμως δεν αντικατοπτρίζεται και στον κύκλο 

εργασιών που το 2007 εμφανίζει μείωση από το 2006.

Το  2007  η  επιχείρηση  εμφανίζει  για  πρώτη  φορά  και  τους 

λογαριασμούς των απαιτήσεων κατά φορέων και συγγενών επιχειρήσεων και 

συμμετοχές σε συγγενείς  - συνδεδεμένες επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις  από  αυτές.  Οπότε  γίνεται  κατανοητό  πως  η  επιχείρηση 

προχώρησε  στην  επένδυση  κάποιας  συγγενείς  επιχείρησης,  ουσιαστικά 

χρηματοδοτώντας ένα μέρος της.

Επίσης  ενώ  η  επιχείρηση  δεν  εμφανίζει  αποθέματα  εμπορευμάτων 

κατά το 2005,  το 2006 εμφανίζει  ένα ποσό 669.429€ και  το 2007 έχει  μια 

σημαντική  αύξηση στο  100%.  Αυτή  η  αύξηση ουσιαστικά συντελεί  στο  να 

έχουμε  την  αύξηση  στο  σύνολο  του  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  της 

επιχείρησης.

Λόγω της επιχειρηματικής φύσης και δραστηριότητας της επιχείρησης 

το μεγαλύτερο μέρος  των παγίων στοιχείων της  αφορούν μηχανήματα και 

μεταφορικά μέσα.
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Επίσης  το  2006  η  επιχείρηση  επένδυσε  ένα  ποσό  σε  γήπεδα  και 

οικόπεδα,  θέλοντας  ίσως  να  αγοράσει  κάποιες  δικές  της  εγκαταστάσεις  ή 

κάποιο δικό της χώρο.

Οι λογαριασμοί  προμηθευτές  και  γραμμάτια και  επιταγές πληρωτέες 

εμφανίζουν αθροιστικά μια μικρή διαχρονική άνοδο, χωρίς όμως να έχουμε το 

ίδιο αποτέλεσμα και στον κύκλο εργασιών.

Η επιχείρηση καλύπτει τις ανάγκες της, κυρίως και με διαρκή αύξηση 

του τραπεζικού δανεισμού της. Συγκεκριμένα έχουμε μια αύξηση της τάξης 

του 224% από το 2005 στο 2006 και 33,87% από το 2006 στο 2007. Μη 

βλέποντας  κάποια  αντίστοιχη  σημαντικά  αλλαγή  στα  κύρια  μεγέθη  της, 

μπορούμε  να  υποθέσουμε  πως  η  επιχείρηση  χρησιμοποίησε  τραπεζικό 

δανεισμό  για  να  χρηματοδοτήσει  την  συγγενή  της  επιχείρηση.  Βέβαια  η 

συνεχή αύξηση του δανεισμού σε συνδυασμό με την στασιμότητα αλλά και 

μικρή  μείωση του  κύκλου εργασιών  και  τη  συνεχή  μείωση των καθαρών 

αποτελεσμάτων  χρήσεως,  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  θετικό  σημείο  για  την 

επιχείρηση. 

Το  ενθαρρυντικό  είναι  πως  ο  μεσομακροπρόθεσμος  δανεισμός 

μειώνεται αισθητά το 2006 και σε φυσιολογικά επίπεδα το 2007. Εδώ πρέπει 

να  τονιστεί  πως  συνήθως  ο  μακροπρόθεσμος  δανεισμός,  στον  οποίο 

υπάρχουν και διάφορες καλύψεις προς τις τράπεζες, οι επιχειρήσεις συνήθως 

δανείζονται  με  καλύτερα  και  χαμηλότερα  επιτόκια  σε  σχέση  με  τον 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε πως το κόστος 

δανεισμού  το  2006  και  το  2007  αυξήθηκε  σε  επίπεδα  επιτοκίων  για  την 

επιχείρηση.

Για το 2006 και 2007 η επιχείρηση δεν έχει κάνει καθόλου προβλέψεις, 

κάτι  το  οποίο  αναφέρεται  και  στα  σχόλια  των  ορκωτών λογιστών.  Έτσι  η 

επιχείρηση δεν έχει  κάνει πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το ποσό το οποίο υπολογίσθηκε σε 60.000€. 

Έτσι εμφανίζει την καθαρή της θέση ανάλογα αυξημένα.

Ο  κύκλος  εργασιών  όπως  προαναφέρθηκε  παρουσιάζει  μια  μικρή 

μείωση 4,04% από το 2005 στο 2006 και μείωση κατά 5,14% από το 2006 

στο 2007. 
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Λόγω  της  μεγαλύτερης  ποσοστιαίας  αύξησης  του  κόστους 

πωληθέντων από το 2005 στο 2006 τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

εμφανίζονται  μειωμένα   κατά  516.383€  ενώ  από  το  2006  στο  2007   η 

επιχείρηση  κατάφερε  να  μειώσει  το  κόστος  πωληθέντων  κατά   846.723€ 

έναντι  760.469€ που μειώθηκε ο  κύκλος  εργασιών της,  καταφέρνοντας  με 

αυτό  τον  τρόπο  να  έχει  αντίστοιχη  αύξηση  στα  μικτά  αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης. 

Επίσης,  154,37% αύξηση των εξόδων διοίκησης και  διάθεσης,  όταν 

μάλιστα  η αύξηση στον κύκλο εργασιών είναι μόλις στο 4,04% και φυσικά 

σαν επακόλουθο της αυξήσεως του τραπεζικού δανεισμού,  έχουμε και  την 

αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων.

Όλα  αυτά  συντελούν  στη   δραματική  μείωση  των  καθαρών 

αποτελεσμάτων χρήσης από το 1.096.152€ στο 2005, μόλις στα 225.302€ το 

2006. Μάλιστα το τελευταίο ποσό του 2006 θα ήταν ακόμη μικρότερο αν δεν 

είχε  προστεθεί  το  ποσό  των  177.246€,  που  όπως  βλέπουμε  και  από  τα 

σχόλια των ορκωτών αφορά την πώληση παγίου σε εταιρεία leasing ( sale 

and  lease  back).  Η  πτωτική  πορεία  συνεχίζεται  και  το  2007  με  57.743€ 

καθαρά αποτελέσματα χρήσης.

Έτσι μετά από αυτά και ενώ το 2005 η επιχείρηση εμφανίζει σημαντική 

κερδοφορία, έχει μείωση των κερδών της κατά 79,45% το 2006 και 74,37% το 

2007, ακολουθώντας πτωτική πορεία.

4.5.4 Δείκτες

Οι δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης κινούνται γύρω στην μονάδα 

για να πέσουν κατά το 2007 ακόμα πιο κάτω, κάτι που προβληματίζει. 

Από τους δείκτες βλέπουμε πως η καλύτερη χρονιά της επιχείρησης 

ήταν το 2005. Σε αυτή τη χρονιά η επιχείρηση με μικρό σχετικά δανεισμό είχε 

έναν πολύ καλό δείκτη κάλυψης τοκοχρεολυσίων που μειώθηκε θεαματικά το 

2006 και 2007 καθώς αυξανόταν ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός. 

Στο 2007 η επιχείρηση συνεχίζει να έχει έναν ικανοποιητικό δείκτη κάλυψης 

τοκοχρεολυσίων, όμως προβληματίζει έντονα η μεγάλη δανειακή επιβάρυνση 

που όμως δεν συνοδεύτηκε με αύξηση του κύκλου εργασιών που παραμένει 

σταθερός και μάλιστα το 2007 μειώνεται κατά 5,14%. 
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Θα πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς χρηματοδότησε η επιχείρηση με 

αυτά τα χρήματα και  για  πιο  λόγο οι  επενδύσεις  αυτές  δεν  απέδωσαν τα 

αναμενόμενα. 

Μάλιστα  βλέποντας  και  συγκρίνοντας  την  ταχύτητα  είσπραξης 

απαιτήσεων και εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, βλέπουμε πως 

η επιχείρηση έχει καταφέρει να εισπράττει γρηγορότερα από ότι πληρώνει και 

έχει καταφέρει να αυξήσει αυτή τη διαφορά στο μέγιστο της το 2007, στις 20 

ημέρες.  Οπότε  μην  έχοντας  ανάγκη  κεφαλαίου  κίνησης,  εγείρεται  πάλι  το 

ερώτημα για την συνεχή αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού ο οποίος 

εκτινάσσεται σε 224% πάνω από το 2005 στο 2006.

Στην διάρθρωση κεφαλαίου η επιχείρηση φαίνεται να στηρίζεται κυρίως 

σε  ξένα  κεφάλαια  για  την  χρηματοδότηση  της  και  ενώ  το  2005  και  2006 

κρατάει οριακά την σχέση 1/3, το 2007 φτάνει στο 1/4. 

Οι δείκτες δραστηριότητας είναι ικανοποιητική. Η επιχείρηση έχει καλή 

ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων και  ενεργητικού και  λόγω του μεγάλου 

κύκλου εργασιών της καλά αποτελέσματα στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς κύκλο εργασιών.

Η επιχείρηση έχει και καλούς δείκτες αποδοτικότητας  με σαφή όμως 

την μείωση της αποδοτικότητας από το 2005 που είναι και η καλύτερη χρονιά 

που εξετάζουμε σε σχέση με τις άλλες δύο.

Συγκεκριμένα το περιθώριο καθαρού κέρδους σχεδόν εκμηδενίστηκε 

από το 2005 στο 2007 λόγω της υπερβολικής αύξησης των εξόδων διοίκησης 

και διάθεσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Επίσης θεαματική μείωση 

στα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης προς τα ίδια κεφάλαια.

Γενικά  η  επιχείρηση  δείχνει  μια  στασιμότητα  που  αντικατοπτρίζεται 

κυρίως στον κύκλο εργασιών της. Παράλληλα η μείωση του μακροπρόθεσμου 

δανεισμού και η μεγάλη αύξηση του βραχυπρόθεσμου, με συνέπεια και την 

μείωση  της  ικανότητας  της  επιχείρησης  στην  κάλυψη  τοκοχρεολυσίων, 

προκαλεί ανησυχία.

Η επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει κέρδος και στις τρεις εξεταζόμενες 

χρονιές,  όμως  αυτό  μειώνεται  συνεχώς  κατά  79,45%  και  74,37%. 

Προβληματισμό προκαλεί και η ανεξήγητη αύξηση των εξόδων διοίκησης και 

διάθεσης. Όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο μέλλον.
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Τέλος για την επιχείρηση βρέθηκε μια καταγγελία για καταστρατήγηση 

της  εργατικής νομοθεσίας  στις  εργολαβίες  της  ΔΕΗ Α.Ε..  Συγκεκριμένα το 

σωματείο χειριστών μηχανημάτων και εκτελέσεων τεχνικών έργων Κοζάνης 

απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Απασχόλησης και την Επιθεώρηση 

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, στην οποία αναφέρεται ότι η επιχείρηση δεν 

εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία. 

Συγκεκριμένα,  ενώ δηλώνει  5ήμερη  (Δευτέρα-Παρασκευή)  και  8ωρη 

εργασία του προσωπικού που απασχολεί, στην πράξη εφαρμόζει παράνομα 

24ωρη εργασία με βάρδιες και δουλειά τα Σάββατα και τις Κυριακές. Επίσης, 

δεν πληρώνει τις παράνομες υπερωρίες, και εισφοροδιαφεύγει ως προς τις 

υποχρεώσεις του προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αν και του έγιναν συστάσεις,  ο εν λόγω εργολάβος συνεχίζει την ίδια 

συμπεριφορά  και  παράλληλα,  πρόσφατα  απέλυσε  εργαζόμενο  με  το 

πρόσχημα ότι προξένησε φθορές στο μηχάνημα στο οποίο εργαζόταν.

Παρόλα αυτά συνεχίζουν τα μηχανήματα να τα χειρίζονται  χειριστές 

χωρίς  την  άδεια  χειρισμού.  Οι  όποιες  φθορές  είναι  αποτέλεσμα  της 

εντατικοποίησης της εργασίας που έχει επιβάλλει στους εργαζόμενους χώρια 

που η εντατικοποίηση έχει σαν αποτέλεσμα και την αύξηση των πιθανοτήτων 

για εργατικά ατυχήματα.
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4.6 Συγκριτικοί Πίνακες 

Άμεση ρευστότηταΆμεση ρευστότητα

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 158,10 98,78 88,86 121,85
2006 177,89 88,81 82,62 95,27
2007 162,64 83,66 74,22 74,59

Γενική ρευστότηταΓενική ρευστότητα

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 158,10 120,03 103,91 121,85
2006 177,89 125,30 105,66 108,30
2007 186,89 117,63 105,07 94,98

Κάλυψη τοκοχρεολυσίωνΚάλυψη τοκοχρεολυσίων

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 9859,29 287,07 314,08 1300,41
2006 8445,08 270,66 224,97 380,98
2007 9534,03 216,75 192,72 182,01

Ξένα/ίδια κεφάλαιαΞένα/ίδια κεφάλαια

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 88,25 140,60 630,71 393,80
2006 83,23 195,54 703,70 309,73
2007 82,49 228,17 926,29 404,97
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Πάγια/ίδια κεφάλαιαΠάγια/ίδια κεφάλαια

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 48,67 7,69 75 96,06
2006 35,08 5,51 59,98 76,35
2007 26,98 4,93 52,70 73,59

Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεωνΤαχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 84 84 272 82
2006 107 105 194 77
2007 100 109 199 108

Ταχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεωνΤαχύτητα εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 56 64 201 66
2006 70 90 172 67
2007 98 119 188 88

Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτωνΤαχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 30 68
2006 62 81 19
2007 67 110 41
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Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικούΤαχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 2,17 1,54 0,89 2,67
2006 2,04 1,35 1,17 2,11
2007 1,57 1,27 1,03 1,63

Αποθέματα/κεφάλαιο κίνησηςΑποθέματα/κεφάλαιο κίνησης

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 106,11 385,27
2006 144,23 407,20 156,96
2007 192,71 527,59 -406,03

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις/κύκλος εργασιώνΒραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις/κύκλος εργασιών

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 21,57 36,78 97,28 25,36
2006 22,25 43,09 74,98 35,59
2007 28,71 49,42 87,89 49

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις/κύκλος εργασιώνΒραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις/κύκλος εργασιών

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 0 19,53 48,52 5,66
2006 0 17,77 36,93 17,62
2007 0 17,64 46,10 24,87
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Καθαρά κέρδη (προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων)/πωλήσειςΚαθαρά κέρδη (προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων)/πωλήσεις

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 8,16 3,51 3,10 8,51
2006 8,24 7,53 4,86 2,76
2007 9,72 5,87 5,30 2,85

ΠεριθώριοΠεριθώριο καθαρού κέρδουςκαθαρού κέρδους

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 8,06 2,29 1,60 7,71
2006 8,11 5,23 2,10 1,52
2007 9,60 3,65 1,89 0,41

Καθαρά κέρδη (προ φόρων και χρηματοοικονομικώνΚαθαρά κέρδη (προ φόρων και χρηματοοικονομικών   

εξόδων)/ενεργητικόεξόδων)/ενεργητικό

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 17,74 5,41 2,75 22,70
2006 16,81 10,16 5,67 5,83
2007 15,31 7,47 5,45 4,65

Συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης/ίδια κεφάλαια Συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης/ίδια κεφάλαια 

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 33,11 8,86 10,48 79,44
2006 30,42 22,99 19,96 3,02
2007 27,62 15,36 19,33 1,16

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα 96



Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Δ.Γρηγοράκος

Καθαρά κέρδη (προ φόρων)/ίδια κεφάλαιαΚαθαρά κέρδη (προ φόρων)/ίδια κεφάλαια

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 32,97 8,74 10,36 73,08
2006 30,34 21,64 19,73 13,17
2007 27,57 15,76 19,97 3,39

Περιθώριο μικτού κέρδουςΠεριθώριο μικτού κέρδους

ΒΙΕΡ ΕΛΙΚΑ ERGONSAS ΜΕΤΒΟ
2005 10,41 4,12 20,02 11,71
2006 10,46 7,23 20,34 7,76
2007 12,59 8,84 20,85 8,80

Από τις  συγκρίσεις  των  δεικτών  μπορούμε  εύλογα  να  βγάλουμε  το 

συμπέρασμα πως η καλύτερη από τις επιχειρήσεις και η πιο ενδιαφέρουσα 

για επενδυτικό ενδιαφέρον είναι η ΒΙΕΡ. Καλύτερη ρευστότητα, στηριζόμενη 

κυρίως  σε  ίδια  κεφάλαια,  με  πετυχημένη  πιστωτική  πολιτική,  μικρές 

υποχρεώσεις σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, μηδενικό δανεισμό, το 

μεγαλύτερο  περιθώριο  καθαρού  κέρδους  και  συνεχή  κερδοφορία,  την 

κατατάσσουν σαν την πρώτη από τις τέσσερις εξεταζόμενες επιχειρήσεις.
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55 ΣυσχετισμόςΣυσχετισμός

Στην συνέχεια τα έως τώρα δεδομένα μας θα τα προσεγγίσουμε με την 

μέθοδο της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης και  πιο  συγκεκριμένα με 

παράλληλη τη μαθηματική εφαρμογή ενός μοντέλου που αναφέρεται σε μία 

από τις κλασσικές μεθόδους της, αυτής της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες. 

Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτές 

της  μεθόδου  Ανάλυσης  των  Αντιστοιχιών  και  πολλές  φορές  επικαλύπτεται 

από  αυτή  αλλά  συχνά  προκύπτει  η  ανάγκη  να  μελετηθεί  ένας  πίνακας 

πρωτογενών  στοιχείων  και  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  τα  οποία  να  μην 

προκύπτουν  από  πίνακα  συμπτώσεων.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  είναι 

ορθότερο να χρησιμοποιείται η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. 

Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο,  τα  δεδομένα  τοποθετούνται  σε  πίνακα  το 

κυρίαρχο στοιχείο του οποίου είναι ότι τα στοιχεία του δεν είναι αριθμοί που 

εκφράζουν συχνότητα αλλά ποσότητες, τελείως ανομοιογενείς μεταξύ τους. Οι 

ποσότητες αυτές ονομάζονται μεταβλητές – variables και τοποθετούνται στις 

στήλες του πίνακα. Οι γραμμές ονομάζονται σημεία – points. 

Από τη στιγμή που οι μεταβλητές έχουν διαφορετικές μονάδες η κάθε 

μία,  το  άθροισμα  των  στοιχείων  μιας  γραμμής,  ή  η  σύγκριση  των 

αθροισμάτων των στηλών δεν έχουν κανένα νόημα. Οπότε για να μελετηθεί 

αυτός  ο  πίνακας  προσαρμόζεται  η  κάθε  μεταβλητή  στην  τυπική  κανονική 

κατανομή.  Αυτό  γίνεται  με  την  κανονικοποίηση  των  τιμών  της  κάθε 

μεταβλητής, αφαιρώντας από αυτές την αντίστοιχη μέση τιμή τους και  στη 

συνέχεια διαιρώντας τη διαφορά με την τυπική απόκλιση.

Ο νέος κανονικοποιημένος πίνακας που προκύπτει διέπεται από δύο 

βασικές ιδιότητες:

Για οποιαδήποτε από τις μεταβλητές το άθροισμα των στοιχείων της 

είναι μηδέν.

Το άθροισμα των τετραγώνων όλων των στοιχείων του πίνακα ισούται 

με το πλήθος των παρατηρήσεων - σημείων.  
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Γενικά στην Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες όλες  οι  μεταβλητές και 

όλες οι παρατηρήσεις θεωρούνται ότι έχουν την ίδια μάζα - βαρύτητα. Γι’ αυτό 

το λόγο ο πίνακας δεδομένων μετατρέπεται σε πίνακα συντεταγμένων. Καθώς 

ο πίνακας των δεδομένων, συνήθως έχει περισσότερες γραμμές από στήλες, 

ο  πίνακας  της  αδράνειας  V=X’X  που  προκύπτει  θα  έχει  διαστάσεις  που 

συμπίπτουν με το πλήθος των μεταβλητών.

Ο  τετραγωνικός  πίνακας  της  αδράνειας  έχει  όλα  τα  στοιχεία  της 

διαγωνίου του ίσα με το πλήθος των μεταβλητών, αριθμός που ισοδυναμεί και 

με τη διακύμανση της κατανομής. 

Ουσιαστικά,  ο  πίνακας  της  αδράνειας  αντιστοιχεί  στην  ανάλυση του 

αριθμού των σημείων στο χώρο του αριθμού των μεταβλητών. Ο αριθμός των 

μεταβλητών αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό από ορθογώνιους μεταξύ τους άξονες. 

Με την κανονικοποίηση του αρχικού πίνακα δεδομένων μεταφέρεται η αρχή 

των συντεταγμένων 0 στο κέντρο μάζας G του νέφους.

Καθώς  στον  κανονικοποιημένο  πίνακα  το  άθροισμα  των 

συντεταγμένων  της  κάθε  μεταβλητής  είναι  ίσο  με  το  μηδέν,  στον  χώρο 

διαστάσεων ίσο με τον αριθμό των σημείων, η κάθε μεταβλητή θα βρίσκεται 

επί  ενός  υποχώρου,  κάθετο  στο  διάνυσμα με  συντεταγμένες   (1,1,1,…,1). 

Επίσης, καθώς το άθροισμα των τετραγώνων των σημείων ισούται με 1, κάθε 

μεταβλητή θα βρίσκεται στην επιφάνεια μίας σφαίρας με κέντρο την αρχή G=0 

και με μοναδιαία ακτίνα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που τα δεδομένα 

περιλαμβάνουν τρεις μεταβλητές, τότε αυτές βρίσκονται επί μιας περιφέρειας, 

που είναι η τομή μίας σφαίρας με κέντρο G=0 και ακτίνα 1, με επίπεδο κάθετο 

στο διάνυσμα (1,1,1).

Από  τη  διαγωνοποίηση  του  πίνακα  της  αδράνειας  προκύπτουν  οι 

ιδιοτιμές  και  τα  ιδιοδιανύσματα  του  πίνακα  από  τα  οποία  εκφράζονται  οι 

παραγοντικοί άξονες οι οποίοι ανά δύο δημιουργούν τα παραγοντικά επίπεδα. 

Παρόλο που οι μεταβλητές έχουν προσαρμοστεί στην τυπική κανονική 

κατανομή και  βρίσκονται  επί  περιφέρειας με κέντρο G=0,  το κέντρο μάζας 

τους δεν συμπίπτει με το G. Η θέση των μεταβλητών στον κύκλο αυτό είναι η 

εικόνα των συσχετίσεων. Στον κύκλο αυτό, όταν δύο μεταβλητές είναι κοντά η 

μία στην άλλη επί της περιφέρειας είναι έντονα συσχετισμένες μεταξύ τους. 

Αντίθετα, δύο μεταβλητές που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο 

επί της περιφέρειας είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
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Στην ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

η απόσταση της μεταβλητής από την αρχή, αλλά η διεύθυνση που ορίζει το 

διάνυσμα της θέσης του. Αυτή η διεύθυνση βοηθά στην ερμηνεία της θέσης 

των σημείων ως προς τις μεταβλητές.

5.1 Επεξεργασία των μεταβλητών
Μετά από την  επεξεργασία των δεδομένων στον κατάλληλο κώδικα 

παρουσιάζονται  οι  κύκλοι  συσχετίσεων  που  προκύπτουν  στους  οποίους 

απεικονίζονται  οι  μεταβλητές μαζί  με τα σημεία του πρώτου παραγοντικού 

επιπέδου.

Στα συγκεκριμένα διαγράμματα ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι ο 

οριζόντιος  άξονας  και  ο  δεύτερος  παραγοντικός  άξονας  είναι  ο  κάθετος 

άξονας.  Ο  τρόπος  ερμηνείας  των  παρακάτω  διαγραμμάτων  ανάγεται  στα 

εξής:

•Δύο  μεταβλητές  οι  οποίες  βρίσκονται  κοντά  η  μία  στην  άλλη  επί  της 

περιφέρειας  είναι  έντονα  συσχετισμένες  μεταξύ  τους,  ο  συντελεστής  του 

Pearson γι’ αυτές τις μεταβλητές είναι μονάδα.

•Δύο μεταβλητές που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία περίπου 90ο επί της 

περιφέρειας του κύκλου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ο συντελεστής του 

Pearson γι’ αυτές, είναι μηδέν.

•Οι μεταβλητές οι οποίες είναι αντιδιαμετρικές επί της περιφέρειας του κύκλου 

είναι  πλήρως  αρνητικά  συσχετισμένες  και  ο  συντελεστής  του  Pearson  γι’ 

αυτές τις μεταβλητές είναι μείον ένα.

•Τα σημεία τα οποία είναι κοντά στην αρχή των αξόνων χαρακτηρίζουν όλες 

τις  μεταβλητές,  δηλαδή  έχουν  ουδέτερη  συμπεριφορά  προς  όλες  τις 

μεταβλητές.

•Τα σημεία τα οποία βρίσκονται πάνω ή πάρα πολύ κοντά στις ακτίνες του 

κύκλου  που  εκφράζουν  τις  μεταβλητές,  χαρακτηρίζουν  την  εκάστοτε 

μεταβλητή. 
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5.2 Συσχετισμός Δεικτών
Στο παράδειγμά μας θα μελετήσουμε τους οικονομικούς δείκτες των 

τεσσάρων εξεταζόμενων εταιρειών για κάθε χρονική περίοδο. 

Οι μεταβλητές είναι οι εξής :

Μεταβλητή 1: ΕΛΙΚΑ

Μεταβλητή 2: ΒΙΕΡ

Μεταβλητή 3: ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ

Μεταβλητή 4:: ΜΕΤΒΟ

Τα σημεία είναι:

Σημείο 1: Άμεση Ρευστότητα

Σημείο 2: Γενική Ρευστότητα

Σημείο 3: Κάλυψη Τοκοχρεολυσίων

Σημείο 4: Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Σημείο 5: Πάγια προς Ίδια Κεφάλαια

Σημείο 6: Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων

Σημείο 7: Ταχύτητα εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Απαιτήσεων

Σημείο 8: Ταχύτητα Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων

Σημείο 9: Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ενεργητικού

Σημείο 10: Αποθέματα προς Κεφάλαιο Κίνησης

Σημείο 11: Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Κύκλο Εργασιών

Σημείο 12: Βραχ. Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Κύκλο Εργασιών

Σημείο 13: Καθαρά Κέρδη προς Πωλήσεις

Σημείο 14: Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Σημείο 15: Καθαρά Κέρδη προς Ενεργητικό

Σημείο  16:  Συνολικά  Αποτελέσματα  Εκμετάλλευσης  προς  Ίδια 

Κεφάλαια

Σημείο 17: Καθαρά Κέρδη προς Ίδια Κεφάλαια

Σημείο 18: Περιθώριο Μικτού Κέρδους
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Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι 

μεταβλητές μαζί με τα σημεία στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο, για τις τρεις 

εξεταζόμενες οικονομικές χρήσεις. 

Σχήμα 1
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Διάγραμμα απεικόνισης των μεταβλητών και των σημείων στο πρώτο παραγοντικό 
επίπεδο για το 2005
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Σχήμα 2
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Διάγραμμα απεικόνισης των μεταβλητών και των σημείων στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο για 
το 2006

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα 103



Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Δ.Γρηγοράκος

Σχήμα 3
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Διάγραμμα απεικόνισης των μεταβλητών και των σημείων στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο για 
το 2007

Για το 2005 βλέπουμε πως οι μεταβλητές 2 και 4, δηλαδή οι εταιρείες 

ΒΙΕΡ και ΜΕΤΒΟ είναι συσχετισμένες μεταξύ τους και ανεξάρτητες από τις 

υπόλοιπες δύο εταιρείες ΕΛΙΚΑ και ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ. Όσο αφορά τα σημεία, το 

σημείο 4 και 10, δηλαδή τα Ξένα προς ίδια κεφάλαια και τα Αποθέματα προς 

κεφάλαιο κίνησης, είναι τα πιο απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα. Αντίθετα τα 

υπόλοιπα  σημεία  φαίνεται  να  δημιουργούν  δύο  ομάδες,  την  μια  εκ  των 

οποίων  την  δημιουργούν  τα  σημεία  1,2,6  και  7  και  την  άλλη  όλα  τα 

υπολειπόμενα. 
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Από  αυτό  μπορούμε  να  συμπεράνουμε  πως  οι  δείκτες  ρευστότητας 

συσχετίζονται  με  τους  δείκτες  δραστηριότητας  και  κυρίως  με  τους  δείκτες 

ταχύτητας  εισπράξεως  απαιτήσεων  και  εξόφλησης  βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων.  Επίσης  συσχέτιση  έχουμε  μεταξύ  των  υπολοίπων  δεικτών 

δραστηριότητας και των δεικτών αποδοτικότητας.

Τα  παραπάνω  θεωρούνται  φυσιολογικά  καθώς  η  ταχύτητα  των 

εισπράξεως  απαιτήσεων  αλλά  και  εξόφλησης  των  βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων,  που  ουσιαστικά  μας  πληροφορούν  για  τις  ανάγκες  μιας 

επιχείρησης   για  κεφάλαιο  κίνησης,  ουσιαστικά  διαμορφώνουν  και  την 

ρευστότητα της επιχείρησης.

Έτσι και οι  υπόλοιποι δείκτες δραστηριότητας θα διαμορφώσουν και 

την αποδοτικότητα της επιχείρησης.   

Την ίδια συμπεριφορά βλέπουμε και για το 2006 με την διαφορά πως 

οι μεταβλητές 1 και 4 είναι έντονα συσχετισμένες. Κατά τα λοιπά για ακόμη μια 

φορά βλέπουμε να σχηματίζονται οι ίδιες ομάδες και τα σημεία 4 και 10 να 

είναι τα πιο απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα.

Για  το  2007  εκείνο  που  έχουμε  να  παρατηρήσουμε  είναι  πως  για 

πρώτη φορά το στοιχείο 3 είναι απομακρυσμένο από τα υπόλοιπα. Αυτό ίσως 

οφείλεται στο ότι το 2007 αυξήθηκε ο δανεισμός των εταιρειών με συνέπεια να 

έχουμε μείωση της ικανότητας κάλυψης των τοκοχρεολυσίων. 

Τα σημεία τα οποία είναι κοντά στην αρχή των αξόνων χαρακτηρίζουν 

όλες  τις  μεταβλητές,  δηλαδή  έχουν  ουδέτερη  συμπεριφορά  προς  όλες  τις 

μεταβλητές. Τα σημεία τα οποία βρίσκονται πάνω ή πάρα πολύ κοντά στις 

ακτίνες  του  κύκλου  που  εκφράζουν  τις  μεταβλητές,  χαρακτηρίζουν  την 

εκάστοτε μεταβλητή. Όμως μία μεταβλητή δεν χαρακτηρίζεται μονό από ποιο 

σημείο  που  βρίσκεται  πλησίον  της  αλλά  και  από  το  τετράγωνο  του 

συνημίτονου  του  σημείου,  το  οποίο  όσο  πλησιάζει  τη  μονάδα  τόσο  πιο 

χαρακτηριστικό  το  σημείο  του  πίνακα  για  την  μεταβλητή.  Ακολουθούν  οι 

πίνακες  των τετραγώνων των συνημίτονων των γωνιών των σημείων ανά 

παραγοντικό  επίπεδο,  που  αφορούν  στο  συγκεκριμένο  παράδειγμα,  όπως 

προέκυψαν μετά από επεξεργασία των αρχικών δεδομένων στο πρόγραμμα 

του Mathematica που χρησιμοποιήσαμε. 
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i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

0 u@1D u@2D u@3D u@4D
1 0.0179112 0.00113659 0.89176 0.0891922
2 0.109934 0.0125291 0.832737 0.0448
3 0.938801 0.0609256 0.00017234 0.000100587
4 0.405215 0.568387 0.0198596 0.0065382
5 0.733156 0.0743835 0.18054 0.0119197
6 0.10499 0.873607 0.00959723 0.0118058
7 0.00342075 0.969905 0.00875348 0.0179207
8 0.95493 0.0240482 0.00538183 0.0156395
9 0.812458 0.176359 0.0101715 0.00101107
10 0.105044 0.834716 0.0132781 0.0469616
11 0.981985 0.000850878 0.00306884 0.0140951
12 0.919302 0.0737056 0.00103369 0.00595902
13 0.809848 0.180471 0.0091491 0.000532196
14 0.807327 0.181657 0.0104474 0.000568743
15 0.790233 0.200664 0.00907834 0.0000244686
16 0.704506 0.255313 0.0244405 0.0157405
17 0.717849 0.24787 0.0221024 0.0121793
18 0.837121 0.143527 0.0180955 0.00125638

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
i

k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

0 u@1D u@2D u@3D u@4D
1 0.0336866 0.00249682 0.477868 0.485948
2 0.323024 0.00754995 0.537825 0.131602
3 0.790509 0.209071 0.000337636 0.0000824646
4 0.683312 0.30823 0.00834636 0.000111846
5 0.599433 0.00558288 0.274784 0.120201
6 0.306319 0.415049 0.24087 0.0377626
7 0.0910532 0.578108 0.265393 0.0654461
8 0.752557 0.00270898 0.174894 0.0698401
9 0.936936 0.0436155 0.0190479 0.000400819
10 0.602095 0.389173 0.0028217 0.00590952
11 0.996658 2.80376 ΄ 10- 6 0.00115485 0.00218416
12 0.96586 0.0190282 0.0143844 0.000727158
13 0.945051 0.0440111 0.0100352 0.000903163
14 0.94188 0.0452342 0.0120535 0.00083209
15 0.944725 0.0468099 0.00812446 0.000340223
16 0.954669 0.0380386 0.000051096 0.00724116
17 0.956606 0.0417313 0.00126458 0.000397764
18 0.946913 0.0301964 0.0214417 0.00144906

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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k

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

0 u@1D u@2D u@3D u@4D
1 0.0134642 0.0393136 0.188398 0.758825
2 0.229928 0.0000677395 0.0741909 0.695814
3 0.493659 0.383902 0.121725 0.000714101
4 0.738271 0.0797822 0.176025 0.00592172
5 0.635456 0.073872 0.228789 0.0618827
6 0.514601 0.0617162 0.240798 0.182885
7 0.508632 0.0981017 0.0789871 0.314279
8 0.497057 0.119826 0.134569 0.248547
9 0.946046 0.0264524 0.00280072 0.0247004
10 0.0442504 0.466519 0.488602 0.000629202
11 0.653446 0.0108347 0.320846 0.0148737
12 0.922826 0.0167972 0.0340098 0.0263666
13 0.953459 0.0250991 0.0023077 0.0191344
14 0.952071 0.025265 0.00157256 0.0210913
15 0.954082 0.0269178 0.00274455 0.0162557
16 0.972331 0.0154302 0.000184051 0.0120544
17 0.971015 0.0167697 0.000665647 0.0115498
18 0.946782 0.0211399 0.00653001 0.0255485

y

{

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Από τους πίνακες μπορούμε να δούμε ότι αρκετά από τα τετράγωνα 

των  συνημίτονων  των  σημείων,  πλησιάζουν  τη  μονάδα  και  μπορούμε  να 

συμπεράνουμε πως τα αποτελέσματα μας είναι αξιόπιστα.
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Κάθε  επιχείρηση  δραστηριοποιείται  σε  ένα  διαρκώς  μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον,  προσπαθώντας  να  επιτύχει  τους  βραχυπρόθεσμους  και 

μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει.

Κάτω  από  αυτές  τις  ανταγωνιστικές  συνθήκες  και  την  διαρκή 

αβεβαιότητα, το σημαντικότερο αγαθό, εργαλείο που μπορεί να έχει στα χέρια 

του  ο  μάνατζερ,  ιδιοκτήτης  ή  και  έμμεσα  ενδιαφερόμενος,  είναι  η 

πληροφόρηση.

Η πληροφόρηση, ποιοτική και ποσοτική αποτελεί αναγκαιότητα για την 

λήψη κάθε σημαντικής επενδυτικής και χρηματοδοτικής απόφασης αλλά και 

την εξέταση της απόκλισης των αποτελεσμάτων της επιχείρησης από τους 

καθοριζόμενους στόχους της.

Ένα  είδος  ποσοτικής  πληροφόρησης  μπορεί  να  αντληθεί  από  τους 

ισολογισμούς των εταιρειών  και την εξέταση των επιμέρους λογαριασμών της 

λογιστικής  καθώς  και  την  διαχρονική  σύγκρισή  τους  με  την  βοήθεια  των 

δεικτών.

Οι δείκτες είναι εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου, που μπορούν 

να  δώσουν  πληροφόρηση  χρήσιμη  για  την  εξαγωγή  κάποιων 

συμπερασμάτων,  σχετικά  με  την  αποδοτικότητα,  την  δραστηριότητα, 

ρευστότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση και αποτίμηση μιας επιχείρησης.

Αυτή η πληροφόρηση πρέπει πάντα να συνδυάζετε με οποιαδήποτε 

άλλη  πληροφόρηση  υπάρχει  διαθέσιμη  και  να  μην  προχωρούμε  στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων στηριζόμενοι μόνο στους δείκτες.

Αυτό κυρίως γιατί  οι  δείκτες στηρίζονται  σε οικονομικά και λογιστικά 

μεγέθη, τα οποία πολλές φορές αντί να πληροφορήσουν, προσπαθούν ακόμη 

και να παραπλανήσουν.

Πάραυτα  οι  δείκτες  είναι  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  που  με  την  σωστή 

παρακολούθηση,  χρησιμοποίηση  και  τον  συνδυασμό  τους,  μπορούν  να 

δώσουν χρήσιμη και αποτελεσματική πληροφόρηση.
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