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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Καθώς έχουμε περάσει από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της πληροφορίας, η
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων και
οργανισμών, αλλά και σε επίπεδο κρατών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
επιβίωσης και εξέλιξης.
   Οι επιχειρήσεις λειτουργώντας πλέον σ’ ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που
αλλάζει και διαφοροποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, αντιλήφθηκαν ότι προκειμένου
να είναι ανταγωνιστικές και βιώσιμες πρέπει να μπορούν να αντλούν πλήθος
πληροφοριών, να ομαδοποιούν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Αναπτύχθηκαν λοιπόν νέες τεχνικές και επιστήμες προκειμένου να καλύψουν και να
υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή των επιχειρήσεων. Η χρηματοοικονομική
επιστήμη και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης είναι οι νέες και ταχύτατα
αναπτυσσόμενες επιστήμες που έρχονται να συνδράμουν και να υποβοηθήσουν στο
έργο της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Λέγοντας ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εννοούμε την αξιολόγηση και
αξιοποίηση των δεδομένων των λογιστικών καταστάσεων του Ισολογισμού, των
Αποτελεσμάτων Χρήσης, και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών.
      Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών οι
οποίες μπορούν με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους
στη λήψη σημαντικών αποφάσεων ειδικότερα όταν πρόκειται για εξωτερική ανάλυση όπως
συμβαίνει και στην περίπτωσή μας.
   Αποφάσεις οι οποίες αφορούν την περιουσιακή και κεφαλαιακή διάρθρωση, την
αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων, τον ιστορικό έλεγχο του καθαρού
αποτελέσματος ( κέρδος ή ζημιά ), την εκτίμηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης
και αποδοτικότητας της επιχείρησης με στόχο την αξιοποίηση των συγκεκριμένων
στοιχείων για τον σωστό μελλοντικό προγραμματισμό της επιχείρησης.

Στόχος της πτυχιακής αυτής αρχικά, είναι η θεωρητική προσέγγιση ώστε να
βοηθήσουμε κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει την έννοια των οικονομικών
καταστάσεων, την χρησιμότητα αυτών, τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ανάλυση,
στην ανάλυση της έννοιας των αριθμοδεικτών και τη χρησιμότητα του καθενός
ξεχωριστά. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το πρακτικό κομμάτι όπου θα αναλυθούν οι
οικονομικές καταστάσεις με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, θα συγκριθούν οι
επιχειρήσεις ( διαχρονικά και επιχειρησιακά ) μεταξύ τους ώστε να καταγραφούν οι
αδυναμίες και να δούμε ποια επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση το χρονικό
διάστημα 2005-2009.

H διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής :
   Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια αρχική προσέγγιση των Οικονομικών καταστάσεων, για τον
σκοπό που εξυπηρετούν αυτές οι καταστάσεις, για  τα στοιχεία που συνθέτουν τις Οικονομικές
καταστάσεις κατά τα Διεθνή   Λογιστικά Πρότυπα, για τον ρόλο του ελεγκτή και ποιος έχει την
ευθύνη των οικονομικών καταστάσεων και τέλος γίνεται αναφορά στους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων.
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   Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται επίσης μια γενική αναφορά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
στην Χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης, στο Χρηματοοικονομικό περιβάλλον
και γενικά για τον Χρηματοοικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης.
   Το 3ο κεφάλαιο ξεκινάει με αναφορά στο πλαίσιο της ανάλυσης της οικονομικής
κατάστασης των επιχειρήσεων, στις προπαρασκευαστικές ενέργειες της ανάλυσης, στην
τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων, στην ενοποίηση αυτών , στο πλαίσιο αξιολόγησης
των επιχειρήσεων , στο περίγραμμα της ανάλυσης και στο κλαδικό περιβάλλον. Τέλος το
κεφάλαιο αυτό κλείνει με αναφορά στις τεχνικές προβλέψεων και την έτοιμη πληροφόρηση.
   Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται μια πιο αναλυτική αναφορά γενικά στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις ενώ στο 5ο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερή αναφορά στον σκοπό της ανάλυσης για
την κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα όπως είναι η Διοίκηση της οικονομικής μονάδας, οι μέτοχοι –
επενδυτές , οι ελεγκτές , επίσης γίνεται αναφορά στον σκοπό των αναλυτών σε περιπτώσεις
εξαγορών ή συγχωνεύσεων, στον σκοπό των άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων. Το κεφάλαιο
κλείνει με μια αναφορά στα είδη και τις μεθόδους ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων.
   Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αποκλειστική αναφορά στις καταστάσεις ταμειακής ροής. Ξεκινά με
τον σκοπό και τη χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακής ροής, για τις κατηγορίες στοιχείων
των καταστάσεων αυτών, στην συνέχεια ακολουθεί αναφοράς στην μορφή και το περιεχόμενο
των καταστάσεων αυτών ενώ το κεφάλαιο κλείνει με τις αδυναμίες των καταστάσεων
ταμειακής ροής.
   Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νεκρό σημείο της επιχείρησης και στην χρησιμότητά
του. Ξεκινά με τις συνιστώσες του νεκρού σημείου και στην συνέχεια γίνεται αναφορά στον
τρόπο υπολογισμού του. Το κεφάλαιο κλείνει με αναφοράς στο νεκρό σημείο ως δείκτη
παραγωγικότητας .
   Στο 8ο κεφάλαιο ξεκινά η αναφορά στους αριθμοδείκτες. Αρχικά με την έννοια και την
σημασία που έχει η ανάλυση τους για την οικονομική μονάδα. Στην συνέχεια ακολουθεί
αναφοράς στους στόχους και την σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών, αλλά και στον τρόπο
σχηματισμού τους. Ακολουθεί η αναφορά στα πρότυπα ανάλυσης και στις κατηγορίες γενικά
των αριθμοδεικτών. Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού αναφέρεται στο κεφάλαιο
κίνησης, στην έννοια και την σπουδαιότητα του, στο μέγεθος και την επάρκεια του για την
επιχείρηση και τέλος στους προσδιοριστικούς παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης.
   Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική αναφορά στις κατηγορίες των αριθμοδεικτών και
στον καθένα ξεχωριστά. Ξεκινά το κεφάλαιο με τους αριθμοδείκτες Ρευστότητας, ακολουθεί η
ανάλυση των αριθμοδεικτών Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, στην συνέχεια η ανάλυση των
αριθμοδεικτών Διάρθρωσης κεφαλαίων και Βιωσιμότητας και τέλος η ανάλυση των
αριθμοδεικτών λειτουργικών εξόδων καθώς επίσης και η ανάλυση των επενδυτικών
αριθμοδεικτών.
   Τέλος στο 10ο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των αριθμοδεικτών που αναλύθηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο πάνω στις τέσσερις υπό εξέταση εταιρείες οι οποίες είναι : Η Ελινόιλ
Α.Ε , η Μοτορόιλ Α.Ε , η Ρεβόιλ Α.Ε και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε . Το κεφάλαιο ξεκινά με
κάποια ιστορικά στοιχεία για την κάθε επιχείρηση του κλάδου του Πετρελαίου και στην
συνέχεια ακολουθεί η αναλυτική εφαρμογή όλων των υπό εξέταση αριθμοδεικτών τόσο
διαχρονικά όσο και Διεπιχειρησιακά  στις 4 εταιρείες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όλοι οι
αναλυτικοί πίνακες με τα στοιχεία ισολογισμού, οι πίνακες αριθμοδεικτών καθώς και τα
διαγράμματα παρατίθενται στο παράρτημα αυτής της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ1

   Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση
της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των
οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέτοια παραδείγματα
αποτελούν η χορήγηση πιστώσεων, η επιλογή επενδύσεων, η αμοιβή στελεχών και
εργαζομένων.
   Η λεπτομερής γνώση χρηματοοικονομικής λογιστικής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για έναν αναλυτή, γιατί η γνώση αυτή θα του επιτρέψει να αναγνωρίσει τις ελλείψεις
των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων, να αναζητήσει πληροφορίες και να
προσαρμόσει τα λογιστικά μεγέθη προκειμένου να αντεπεξέλθει στους σκοπούς της
ανάλυσής του.

Σκοπός των Oικονομικών Kαταστάσεων2

Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι οικονομικές
καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομική παρουσίαση της οικονομικής θέσης μιας
επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από αυτή. Η επιδίωξη των
οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές με
την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της επιχείρησης, που είναι
χρήσιμες σε μια ευρεία ομάδα χρηστών προκειμένου με την αξιοποίησή τους να
λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης τα
αποτελέσματα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων που έχουν διατεθεί στη
Διοίκηση.
Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν
πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία μιας επιχείρησης:
(α) τα περιουσιακά στοιχεία,
(β) τις υποχρεώσεις,
(γ) τα ίδια κεφάλαια,
(δ) τα έσοδα και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών και,
(ε) τις ταμιακές ροές.
Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στο Προσάρτημα των
οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές
ταμιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα της
δημιουργίας Ταμιακών διαθεσίμων και Ταμιακών ισοδύναμων.

1 Investment Research & Analysis Journal, Δημοσίευση στο “IRAJ”: Ιανουάριος 2005
2 www.iraj.gr
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Στοιχεία που Συνθέτουν τις Οικονομικές Καταστάσεις κατά τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα

Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται ανωτέρω περιλαμβάνονται στα ακόλουθα
συνθετικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων:
(α) ισολογισμό,
(β) κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων,
(γ) κατάσταση που να παρουσιάζει:
(i) είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, είτε
(ii) τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από
συναλλαγές με τους μετόχους και από διανομές στους μετόχους,
(δ) κατάσταση Ταμιακών ροών, και
(ε) λογιστικές αρχές και επεξηγηματικές σημειώσεις.
   Πέρα από τις οικονομικές καταστάσεις, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να
παρουσιάζουν, μια χρηματοοικονομική επισκόπηση από τη διοίκησή τους, που να
περιγράφει και να επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής
απόδοσης και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και τις κύριες
αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια
επισκόπηση:
   (α) Των κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την απόδοση της
επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στο περιβάλλον, στο οποίο αυτή
δραστηριοποιείται, της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε αυτές τις μεταβολές και την
επίδρασή τους, καθώς και της πολιτικής της επιχείρησης για επενδύσεις προς
διατήρηση και ενίσχυση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για
τα μερίσματα.
   (β) Των πηγών κεφαλαιοδότησης της επιχείρησης και των πολιτικών κεφαλαιακής
διάρθρωσης και διαχείρισης των κινδύνων της.
   (γ) Της δυναμικής και των πόρων της επιχείρησης, η αξία των οποίων δεν
αντανακλάται στον ισολογισμό, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
   Πολλές επιχειρήσεις παρουσιάζουν, πέραν από τις οικονομικές καταστάσεις,
πρόσθετες καταστάσεις, όπως περιβαλλοντολογικές εκθέσεις και καταστάσεις
προστιθέμενης αξίας, ειδικώς σε κλάδους όπου οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι
σημαντικοί και όπου οι εργαζόμενοι θεωρούνται ότι είναι μια σημαντική ομάδα
χρηστών. Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν τέτοιες πρόσθετες
καταστάσεις, αν η διοίκηση πιστεύει ότι θα βοηθήσουν τους χρήστες να πάρουν
οικονομικές αποφάσεις.

Ευθύνη για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Τόσο ο Κ.Ν. 2190/1920, όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα και οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι την ευθύνη
κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης φέρει
το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και κάποιο άλλο όργανο της διοίκησής της.

Ο Ρόλος του Ελεγκτή των Οικονομικών Καταστάσεων
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Το αντικείμενο ενός ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι η έκφραση γνώμης
του ελεγκτή για το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από όλα τα
ουσιώδη θέματα, με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι η γνώμη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των
οικονομικών καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική γνώμη
είναι μια επιβεβαίωση και της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας, ή της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τις οποίες έχουν αντιμετωπισθεί οι
υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της.

Λογική Επιβεβαίωση

   Ο έλεγχος, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, πρέπει να είναι σχεδιασμένος
έτσι ώστε να παρέχει λογικές επιβεβαιώσεις ότι οι οικονομικές καταστάσεις
λαμβανόμενες ως σύνολο είναι ελεύθερες από «ουσιώδη» λάθη.
   Η έννοια του «ουσιώδους λάθους» είναι ένα κρίσιμο όριο το οποίο χρησιμοποιούν οι
ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων και πρέπει οι χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων να αντιλαμβάνονται την έννοια και τη χρήση του. Η πληροφορία λοιπόν
θεωρείται «ουσιώδης» όταν η παράλειψή της ή η λανθασμένη διατύπωσή της μπορεί
να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών οι οποίες, λαμβάνονται με βάση
τις οικονομικές καταστάσεις.
   Από την άλλη, λογική επιβεβαίωση είναι εκείνη η βασική ελεγκτική αρχή με την οποία ο
ελεγκτής συγκεντρώνει εκείνες τις ελεγκτικές αποδείξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να
σχηματίσει γνώμη.
   Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει τέλος να γνωρίζουν ότι ο
ελεγκτής δεν μπορεί να παράσχει απόλυτη επιβεβαίωση διότι υπάρχουν ενδογενείς
περιορισμοί σε έναν έλεγχο, οι οποίοι επιδρούν στην ικανότητά του να εντοπίσει
ουσιώδη λάθη. Οι περιορισμοί αυτοί είναι αποτέλεσμα παραγόντων όπως:
(α) η χρήση δειγματοληψίας στον έλεγχό του,
(β) ενδογενείς περιορισμοί του εσωτερικού ελέγχου (π.χ. η πιθανότητα να υπάρχουν
υπερβάσεις της διοίκησης, ή ακόμα και απάτη),
(γ) το γεγονός ότι οι περισσότερες ελεγκτικές αποδείξεις είναι “πειστικές” και όχι
“συμπερασματικές”.

Προσέγγιση των Χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων

   Ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να έχει βασικές γνώσεις
λογιστικής, ώστε να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων
και επίσης, να έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο των σημειώσεων
της εταιρείας στον Ισολογισμό, καθώς και των παρατηρήσεων των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών. Ειδικά οι τελευταίες είναι κρίσιμες, καθώς αναφέρουν
αποκλίσεις της εταιρείας από τις αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και
οι τελευταίες θα πρέπει να αναμορφωθούν με τις παρατηρήσεις αυτές, ώστε να είναι
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ1

1. Η Χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης2

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης από μια σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ένα
σημαντικό αριθμό από υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι τα πάγια και τα
κυκλοφοριακά αλλά και άϋλα στοιχεία όπως είναι η τεχνογνωσία, η ευρεσιτεχνία και τα
σήματα. Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται στο ενεργητικό του
ισολογισμού της επιχείρησης, πρέπει να αποκτηθούν διαθέτοντας τα απαραίτητα κεφάλαια.
   Η αποστολή του υπευθύνου Χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι η αποτελεσματική
εξασφάλιση των κεφαλαίων αυτών για την επιχείρηση. Στην αποστολή του αυτή ο υπεύθυνος
της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας αντιμετωπίζει τα εξής δύο προβλήματα.
   1) Πόσα κεφάλαια θα πρέπει να επενδύσει η επιχείρηση και σε ποια συγκεκριμένα
περιουσιακά στοιχεία.
   2) Από ποιες πηγές θα πρέπει να αντληθούν τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό κεφάλαια.
   Η απάντηση στο πρώτο πρόβλημα αποτελεί την επενδυτική απόφαση, ενώ η απάντηση στο
δεύτερο πρόβλημα αποτελεί την χρηματοδοτική απόφαση. Ο αντικειμενικός στόχος του
υπευθύνου της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας στις παραπάνω αποφάσεις είναι η
μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, η οποία ισούται με την μεγιστοποίηση των
προβλεπόμενων μελλοντικών καθαρών χρηματοροών της δηλαδή την μεγιστοποίηση της
οικονομικής ωφέλειας για τους ιδιοκτήτες ή μετόχους της επιχείρησης.
    Ο υπεύθυνος της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας ασχολείται με τον προγραμματισμό,
την εξεύρεση και την χρήση κεφαλαίων με σκοπό την μεγιστοποίηση της αξίας της
επιχείρησης. Επομένως οι δραστηριότητες του  υπευθύνου της Χρηματοοικονομικής
λειτουργίας είναι η συνεργασία με άλλα στελέχη που ασχολούνται με τον γενικό
προγραμματισμό της επιχείρησης, η συνεργασία με τους υπεύθυνους όλων των τμημάτων της
επιχείρησης που οι αποφάσεις τους συνεπάγονται σημαντικές χρηματοοικονομικές
επιπτώσεις, τη λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών και την εξέταση της μεταξύ τους
αλληλεξάρτησης και τη διερεύνηση και χρησιμοποίηση των αγορών χρήματος και
κεφαλαίων.
   Είναι γεγονός ότι καμία άλλη λειτουργία δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τις
υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως είναι η χρηματοοικονομική λειτουργία. Αυτό

1 The Analysis and Use of Financial Statements, White G, Sondhi A, Fried D., 3rd Edition, John Wiley
and Sons, 2002

2 Αδαμίδης Λ. Αργύρη, 1998
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σημαίνει ότι ο υπεύθυνος της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας για να καλύψει τις
χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης αποτελεσματικά είναι αναγκαίο να γνωρίζει τόσο
καλά την επιχείρηση όσο και όλες τις δραστηριότητες της. Επειδή οι Χρηματοοικονομικές
αποφάσεις έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωση και την επιτυχία της  επιχείρησης για
αυτό και η Χρηματοοικονομική λειτουργία βρίσκεται σχεδόν πάντοτε στην κορυφή της
οργανωτικής δομής της και παίζει σημαντικό ρόλο στις κύριες δραστηριότητες
προγραμματισμού και ελέγχου.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ1

   Ο χρηματοοικονομικός τομέας της οικονομίας, που είναι ένα σημαντικό τμήμα του
εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται ο υπεύθυνος
χρηματοοικονομικής λειτουργίας, περιλαμβάνει τις χρηματιστικές αγορές, τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα χρηματοδοτικά μέσα.
   Μια χρηματοοικονομική συναλλαγή έχει σαν αποτέλεσμα την ταυτόχρονη δημιουργία ενός
χρηματικού περιουσιακού στοιχείου και μιας αντίστοιχης υποχρέωσης. Το σύνολο των
συναλλαγών αυτών συνιστά τις χρηματιστικές αγορές, οι οποίες διακρίνονται σε χρηματαγορές
και κεφαλαιαγορές. Η χρηματαγορές αφορούν χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και
αντίστοιχες υποχρεώσεις που η λήξη τους ορίζεται σε διάστημα μικρότερο του έτους, ενώ οι
κεφαλαιαγορές αφορούν δημιουργία τέτοιων στοιχείων για διαστήματα μεγαλύτερα του έτους.
   Ο υπεύθυνος χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης χρησιμοποιεί τις
χρηματιστικές αγορές για την άντληση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
χρηματικών πόρων που χρειάζονται για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησης ή για
την τοποθέτηση κεφαλαίων που δεν χρειάζονται προσωρινά στην
επιχείρηση.
   Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δύο κύριες πηγές για τη χρηματοδότηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους, που είναι η άντληση ιδίων κεφαλαίων με την
έκδοση νέων μετοχών και διάφορες μορφές δανείων από τις τράπεζες και τους
άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της
επιχείρησης μπορεί επιπλέον να θεωρηθούν και οι χορηγούμενες από τους
διάφορους προμηθευτές πιστώσεις. δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις
είναι ελλειμματικές αποταμιευτικές μονάδες, ο υπεύθυνος χρηματοοικονομικής
λειτουργίας μελετώντας το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αλλά και τις
ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης επιλέγει τις χρηματιστηριακές αγορές και τα
χρηματοδοτικά μέσα που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες της επιχείρησης,
καθώς επίσης αποφασίζει για την καλύτερη χρήση των κεφαλαίων που πλεονάζουν
κατά τη διάρκεια μικρών χρονικών περιόδων.
   Τα πληροφοριακά συστήματα συνδράμουν ουσιαστικά στη λήψη πληροφοριών,
στατιστικών στοιχείων, καθώς και στην ακριβέστερη και ταχύτερη ανάλυση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων οικονομικών δεδομένων, αφού ο
υπεύθυνος χρηματοοικονομικής λειτουργίας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
προκειμένου να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και τους
εξωτερικούς οικονομικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.

1 Ευθύμογλου Γ. Προδρόμου – Οικονόμου Σ. Γεωργίου, τόμος Α΄ 1992)
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ1

   Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός είναι μεγάλης σημασίας για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της επιχείρησης. Για την κατάστρωση ενός
καλομελετημένου χρηματοοικονομικού προγραμματισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη
τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της
επιχείρησης.
   Τα δυνατά σημεία πρέπει να προσδιοριστούν και να γίνουν πλήρως κατανοητά, διότι
μόνο έτσι η επιχείρηση θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσει – αξιοποιήσει σε
όφελός της.
   Τα αδύνατα σημεία πρέπει, επίσης, να προσδιοριστούν και να εντοπιστούν οι αιτίες
που τα προκάλεσαν, διότι έτσι η επιχείρηση θα μπορέσει να προβεί στις κατάλληλες
ενέργειες και να πάρει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για την εξάλειψη των αιτιών
αυτών και συνεπώς για τη βελτίωση των αδυναμιών στα συγκεκριμένα σημεία της
χρηματοοικονομικής λειτουργίας της.
   Ο προγραμματισμός των χρηματοδοτικών αναγκών της, προϋποθέτει τη
χρηματοοικονομική ανάλυση των στοιχείων της επιχείρησης και το συντονισμό των
δυνατοτήτων και αδυναμιών της. Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης
της επιχείρησης χρησιμοποιεί στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων
χρήσης.
   Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών που συνδέει μεταξύ τους στοιχεία
του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, επιτρέπει, τη χάραξη του
ιστορικού της επιχείρησης και την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασής της. Έτσι
πλέον επιτρέπει στα επιτελικά στελέχη της επιχείρησης να προβλέψουν τις
αντιδράσεις των επενδυτών και των πιστωτών της και συνεπώς να έχουν μια
αντίληψη του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες τους για την
εισχώρησηση κεφαλαίων για την επιχείρηση. ( Αδαμίδη Λ. Αργύρη, 1998).

1 Αδαμίδη Λ. Αργύρη, 1998
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31

ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή

Η διαπίστωση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης από άποψη κινδύνου και
απόδοσης, που αποτελεί τον τελικό στόχο της ανάλυσης, προϋποθέτει τη γνώση των
μεταβλητών που εκφράζουν τις πιο κάτω δομές και τάσεις της επιχείρησης:
- Ρευστότητα
- Αποδοτικότητα
- Κεφαλαιακή διάρθρωση
- Δραστηριότητα(= ταχύτητα ανακύκλωσης του ενεργητικού)
- Ανάπτυξη
Οι μεταβλητές αυτές συνδέονται μεταξύ τους, καθώς και με τα δεδομένα της μετοχής της

επιχείρησης και της χρηματιστηριακής αγοράς στην οποία είναι εισηγμένη,
τελικά δε με το επίπεδο κινδύνου της. Δημιουργείται, έτσι, ένα πολυσύνθετο πλέγμα
σχέσεων και αλληλεπιδράσεων, το οποίο χρειάζεται προσεκτική ανάλυση και ερμηνεία.
Ενδεικτικά  αναφέρονται τα εξής:
 1. Η ρευστότητα συνδέεται με την ανάπτυξη της επιχείρησης, διότι
προσδιορίζει τις δυνατότητές πραγματοποίησης νέων επενδύσεων.
Επίσης, μέσω των επενδύσεων και της διαμόρφωσης του κεφαλαίου
κίνησης, η ρευστότητα έχει συμβολή στη διαμόρφωση της
αποδοτικότητας της επιχείρησης.
 2.  Η αποδοτικότητα της επιχείρησης επηρεάζει την τιμή της μετοχής της
στη χρηματιστηριακή αγορά. Ακόμη, προσδιορίζει το ύψος των παρακρατημένων κερδών και
μέσω αυτών επιδρά στη ρευστότητα, την κεφαλαιακή διάρθρωση και την ανάπτυξη της
επιχείρησης.
 3.  Οι ρυθμοί ανάπτυξης διαφοροποιούν τα επίπεδα εσόδων, εξόδων και
ρευστότητας και μέσω αυτών επηρεάζουν την αποδοτικότητα και
κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης.
 4. Η κεφαλαιακή δομή έχει αμφίπλευρη σχέση με τη ρευστότητα, την
αποδοτικότητα και την ανάπτυξη, ενώ επηρεάζει το επίπεδο κινδύνου.
 5. Η τιμή της μετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά είναι συνάρτηση
πλήθους παραγόντων, μεταξύ των οποίων σημαντικοί είναι η
αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η κεφαλαιακή διάρθρωση και η
ανάπτυξη της επιχείρησης.

1 www.specisoft.gr, Νικήτας Α.Νιάρχου: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Εκδόσεις Α.Σταμουλη, έβδομη έκδοση ,Αθήνα.
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 6.Ο κίνδυνος επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες, όπως π.χ.
διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής (π.χ. συστηματικός κίνδυνος), τη
μεταβλητικότητα των κερδών (= λογιστική προσέγγιση του
κινδύνου.

2. Προπαρασκευαστικές Ενέργειες της Ανάλυσης

Πριν από την έναρξη της ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης
είναι αναγκαίο να γίνει κάποια προετοιμασία η οποία βοηθά στην ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη πραγματοποίησή της. Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει :
- Συγκέντρωση – επαλήθευση στοιχείων
- Τυποποίηση οικονομικών καταστάσεων
- Διαμόρφωση της μεθοδολογίας ανάλυσης (δείκτες, καταστάσεις κλπ)
- Εξασφάλιση των αναγκαίων προγραμμάτων (software)
- Ενοποίηση καταστάσεων, όταν πρόκειται για όμιλο επιχειρήσεων
- Κατάρτιση συμπληρωματικών καταστάσεων (κυρίως, ταμειακών
ροών/ πηγών και χρήσεων κεφαλαίων).

Τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων

Ο αναλυτής πρέπει να διαμορφώσει οικονομικές καταστάσεις με πρότυπη δομή, η
οποία να ικανοποιεί τα εξής, τουλάχιστον, κριτήρια:
- Να είναι αρκετά αναλυτική ώστε να περιλαμβάνει τα ουσιώδη διαθέσιμα
στοιχεία.
- Να αντιστοιχεί στη διάρθρωση των δημοσιευόμενων καταστάσεων, ώστε να
διευκολύνεται η μεταφορά των στοιχείων από αυτές.
- Να είναι δεκτική επέκτασης / διαφοροποίησης, για να μπορεί να περιλάβει
δεδομένα από καταστάσεις αναλυτικότερες / διαφοροποιημένες σε σχέση με
τις συνήθεις.
- Να επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσίαση δεδομένων διαφόρων χρονικών
περιόδων, όπως π.χ. λογιστικά στοιχεία των τελευταίων πέντε χρήσεων.
   Στις περιπτώσεις που η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ακολουθεί κάποιο πρότυπο για
την παρουσίαση των οικονομικών τους στοιχείων (π.χ. τήρηση ενιαίου λογιστικού
σχεδίου) οι τυποποιημένες καταστάσεις του αναλυτή επηρεάζονται έντονα από το
πρότυπο αυτό. Η τυποποίηση των οικονομικών καταστάσεων διευκολύνει το έργο
του αναλυτή, στους εξής κυρίως τομείς:
- Αποδελτίωση στοιχείων.
- Διαμόρφωση μεγεθών τα οποία είναι συγκρίσιμα, τόσο διαχρονικά
όσο και διαστρωματικά.
- Διαμόρφωση προγράμματος ανάλυσης το οποίο συσχετίζει, αναλύει
κλπ, τα οικονομικά μεγέθη με βάση τη συγκεκριμένη δομή της
κατάστασης στην οποία είναι καταχωρημένα (π.χ. χρησιμοποίηση
προγραμμάτων με spreadsheets).
- Διαμόρφωση τυποποιημένων εκθέσεων, ως προς το περιεχόμενό τους,
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το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των διαθέσιμων
(τυποποιημένων) στοιχείων.
- Διαμόρφωση κοινής γλώσσας μεταξύ αναλυτών και χρηστών, σχετικά
με τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της ανάλυσης.
- Αποκέντρωση μέρους της εργασίας του αναλυτή, κύρια της συλλογής
και επεξεργασίας δεδομένων.

Ενοποίηση λογιστικών καταστάσεων

   Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν όμιλο, ανήκουν στην ίδια ομάδα συμφερόντων.
Έτσι, υπάρχει η διάθεση αλλά και η δυνατότητα προσανατολισμού τους προς την
κατεύθυνση του κοινού και όχι του ατομικού συμφέροντος.
   Στα πλαίσια αυτά, είναι πιθανό να μεταβιβάζουν πόρους, η μια στην άλλη, είτε μέσω
των μεταξύ τους συναλλαγών (π.χ. υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση πωλήσεων)
είτε με την παρεμβολή τρίτων επιχειρήσεων. Μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις κατά
τις οποίες θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι οι εξής:
- Μια από τις θυγατρικές, παρά το γεγονός ότι έχει καλές προοπτικές,
παρουσιάζει κακή ρευστότητα, με παράλληλη αδυναμία κάλυψης των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της με δανεισμό. Για να αποτραπεί το
ενδεχόμενο διατάραξης των σχέσεων της με τη Αγορά, ή κατάπτωσης
εγγυητικών ή ακόμη και χρεοκοπίας, είναι δυνατό να ενισχυθεί από
άλλες εταιρίες του ομίλου, με τη μορφή προκαταβολών έναντι αγοράς
προϊόντων, υπερτιμολόγησης των πωλήσεων της προς αυτές ή
υποτιμολόγησης των αγορών της.
- Ο επιχειρηματίας έχει καλύψει με προσωπικές εγγυήσεις δάνεια της
επιχείρησης “Χ”, η οποία δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Αν δεν
επιλέξει τη λύση της αντιμετώπισης των συνεπειών που συνεπάγεται η
κατάπτωση των εγγυήσεων, θα πρέπει να διοχετεύσει πόρους στη “Χ”
από μια άλλη επιχείρησή του, π.χ. την “Ψ”.
- Μια νέα επιχείρηση του ομίλου αντιμετωπίζει δυσκολίες στο ξεκίνημά
της, με αποτέλεσμα να εμφανίζει χαμηλό κύκλο εργασιών. Αν
εκτιμηθεί ότι το γεγονός θα έχει αρνητικές επιδράσεις στο κύρος της,
είναι πιθανό να επιδιωχθεί η βελτίωση της εικόνας μέσω αυξημένων
πωλήσεων προς άλλες θυγατρικές ή μέσω πωλήσεων σε τρίτους, με
έμμεσες(π.χ. τριγωνικές) συναλλαγές.
- Μια επιχείρηση του ομίλου επιδιώκει την εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο και για το σκοπό αυτό επιθυμεί να παρουσιάσει βελτιωμένα αποτελέσματα,
ώστε να της δοθεί η αναγκαία έγκριση, να επιτύχει υψηλότερη τιμή έκδοσης και να περιορίσει
την προμήθεια του αναδόχου. Και στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα
αποτελέσματα της μέσω εικονικών συναλλαγών.
   Με αυτά τα δεδομένα, η διαπίστωση της καλής κατάστασης μιας π.χ. θυγατρικής, δεν
διασφαλίζει τον επενδυτή ή το δανειστή της, διότι είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί
αυτή προς το χειρότερο, αν αποφασιστεί η μετάγγιση πόρων σε άλλη επιχείρηση του
ομίλου. Θα πρέπει να εξετάζεται, επομένως, η ενιαία οικονομική κατάσταση όλων
των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κοινή ομάδα συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται
ότι η εικόνα που προκύπτει από τη σχετική ανάλυση δεν μπορεί να ανατραπεί από
τέτοιου είδους ενέργειες. Ακόμη, η ενοποίηση των λογιστικών δεδομένων μπορεί να
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φανερώσει προβλήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν από την ανάλυση
των στοιχείων των μεμονωμένων επιχειρήσεων.

3. Τα Πλαίσια Αξιολόγησης της Επιχείρησης

Η διαμόρφωση αξιόπιστων μεθοδολογιών οι οποίες θα επιτρέπουν τον
εντοπισμό των δυνατοτήτων – αδυναμιών μιας επιχείρησης και την εκτίμηση των
προοπτικών της, απασχολεί την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κοινότητα από
πολλές δεκαετίες. Αποτέλεσμα των προσπαθειών, προς την κατεύθυνση αυτή, είναι η
ανάπτυξη διαφόρων μεθοδολογιών, οι οποίες δεν λύνουν βέβαια το πρόβλημα,
οδηγούν όμως σε λύσεις με ανεκτές αποκλίσεις.
   Η βασική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τις προσεγγίσεις αυτές, θα μπορούσε να
εκφραστεί ως εξής:
α) Τα ιστορικά δεδομένα μιας οικονομικής μονάδας αποκαλύπτουν τις δομές της και
επιτρέπουν τον εντοπισμό των ευχερειών και περιορισμών που έχουν διαμορφωθεί
από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της. Για παράδειγμα, αν το περιθώριο
μικτού κέρδους μιας επιχείρησης κυμαίνεται μεταξύ 20 και 25 % επί δέκα χρόνια, δεν
φαίνεται πιθανό ότι αυτό μπορεί να αλλάξει χωρίς ουσιαστικές μεταβολές στην
παραγωγική διαδικασία ή στην πολιτική προώθησης των προϊόντων στην αγορά.
Τέτοιες μεταβολές θα μπορούσαν να είναι π.χ. ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, ο
οποίος δίνει την ευχέρεια μείωσης του κόστους παραγωγής και βελτίωσης των
ιδιοτήτων των παραγόμενων προϊόντων.
Επίσης, η μερίδα αγοράς της επιχείρησης, δεν είναι δυνατό να αλλάξει δραματικά σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα διότι προϋποθέτει, ταυτόχρονα, διεύρυνση της
παραγωγικής δυναμικότητας10 και αντίστοιχη διεύρυνση της ζήτησης ή εκτοπισμό
ανταγωνιστών.
β)  Η εκτίμηση των προοπτικών, βασίζεται στις προβλέψεις σχετικά με τις μεταβολές
που θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Οι μεταβολές
αυτές προσδιορίζονται κατά βάση από τις καταστάσεις που επικράτησαν στο
παρελθόν και τις σχεδιαζόμενες ή προεξοφλούμενες επεμβάσεις στην υπάρχουσα
κατάσταση. Για παράδειγμα τα κέρδη της επόμενης πενταετίας της επιχείρησης Χ, θα
επηρεαστούν κατά βάση από τους επόμενους παράγοντες.
1) Τη σημερινή μερίδα αγοράς, την ποιότητα των προϊόντων της, τη
φερεγγυότητά της στην αγορά, την ελαστικότητα ζήτησης των
προϊόντων της, την υποκαταστασιμότητά τους, το τεχνολογικό
επίπεδο του παραγωγικού της μηχανισμού, το βαθμό οργάνωσης των
λειτουργιών της, την αποτελεσματικότητα των στελεχών της, τις σχέσεις της με το προσωπικό,
τους πελάτες, τους προμηθευτές της κλπ.
2) Τη σημερινή κατάσταση των ανταγωνιστών της και τη φάση της
οικονομικής δραστηριότητας (κρίση, ύφεση, ανάκαμψη,
σταθεροποίηση, ακμή).
3) Την εξέλιξη των δεδομένων του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η
εξέλιξη αυτή αποτελεί, προφανώς, συνάρτηση της τρέχουσας
κατάστασης, των δομών της αγοράς και των εξωτερικών παρεμβάσεων
σε αυτή, όπως π.χ. η καθιέρωση ενισχύσεων για την αύξηση της
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οικονομικής δραστηριότητας, οι αλλαγές στη φορολογική πολιτική,
την πολιτική επιτοκίων κλπ. Σπανιότερα συμβαίνουν δραστικές
παρεμβάσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση της Χώρας μας η κατάργηση
των τελωνιακών συνόρων, η εισροή πόρων από τα Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης της, ο περιορισμός κρατικών ενισχύσεων λόγω εναρμόνισης
της νομοθεσίας μας με την Ευρωπαϊκή σε θέματα ανταγωνισμού κ.α.
4) Τις μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν στις ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις.
5) Τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν στην επιχείρηση, σε μικρή
ή μεγάλη κλίμακα, με μορφή αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής δομής
της (π.χ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου), διαφοροποίησης του
παραγωγικού δυναμικού (π.χ. επενδύσεις επέκτασης/
εκσυγχρονισμού), αλλαγής της οργανωτικής της δομής,
διαφοροποίησης των προϊόντων της, αλλαγή πολιτικής σχετικά με τα
αποθεματικά, τις πιστώσεις προς την πελατεία, τη διανομή των κερδών
κλπ.
γ) Η ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης στηρίζεται κατά βάση στην
ταυτόχρονη αξιολόγηση των ιστορικών δεδομένων της ίδιας και των ανταγωνιστών
της. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται τόσο τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όσο
και η συγκριτική θέση της στον ανταγωνισμό. Τα στοιχεία που αφορούν
προηγούμενες περιόδους, αποτελούν χρονολογικές σειρές,  γι΄αυτό εφαρμόζονται
κατά την ανάλυσή τους οι σχετικές μεθοδολογίες της στατιστικής και της
οικονομετρίας.
   Στην περίπτωση ανάλυσης δεδομένων μιας περιόδου για περισσότερες από μια
επιχειρήσεις, έχουν ισχύ οι μεθοδολογίες της διαστρωματικής ανάλυσης. Έτσι ο
αναλυτής, έχει στη διάθεσή του μια σημαντική ποικιλία μεθοδολογιών ποσοτικής
ανάλυσης, οι οποίες του επιτρέπουν να πραγματοποιεί εκτιμήσεις με ανεκτές
αποκλίσεις. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη μορφή των
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις χρονολογικών σειρών ή
διαστρωματικών δεδομένων. Έτσι, αυτές είναι δυνατό να έχουν τη μορφή απόλυτων
μεγεθών, ποσοστών μεταβολής κλπ. Πάντως, στην πράξη, χρησιμοποιούνται κατά
βάση δείκτες, οι οποίοι προκύπτουν από τη συσχέτιση δυο μεμονωμένων μεγεθών ή
δυο ομάδων μεγεθών της επιχείρησης , του κλάδου κλπ.
   Τέλος, παράλληλα με τις ποσοτικές αναλύσεις, χρησιμοποιούνται επικουρικές
μεθοδολογίες οι οποίες συμβάλλουν στην αξιοποίηση των δεδομένων προς την
κατεύθυνση της διεύρυνσης των πληροφοριών που προκύπτουν από την ανάλυση.

4. Το περίγραμμα της ανάλυσης

Η ανάλυση της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης διαρθρώνεται σε δυο
βασικές φάσεις , τις εξής:

Ι. Ανάλυση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος
-  Ανάλυση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος
-  Ανάλυση των δεδομένων της εθνικής οικονομίας
-  Ανάλυση δεδομένων ζήτησης – προσφοράς κλπ. του προϊόντος
-  Ανάλυση δεδομένων ανταγωνιστών
-  Καταγραφή – αξιολόγηση κλαδικών ιδιαιτεροτήτων
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ΙΙ. Διαπίστωση της τρέχουσας κατάστασης και εκτίμηση των προοπτικών της
επιχείρησης
-  Εντοπισμός ισχυρών και ασθενών σημείων
-  Εκτίμηση μελλοντικών μεγεθών με δεδομένους τους περιορισμούς του
εξωτερικού περιβάλλοντος
-  Εκτίμηση των μεσομακροπρόθεσμων χαρακτηριστικών της, από
άποψη κινδύνου και απόδοσης
    Για την υλοποίηση της ανάλυσης, χρησιμοποιούνται (εναλλακτικά ή αθροιστικά)
διάφορες μεθοδολογίες, όπως:
-  Σύνταξη - ανάλυση καταστάσεων κοινού μεγέθους.
-  Προσδιορισμός και ερμηνεία αριθμοδεικτών.
-  Διαστρωματική ανάλυση δεδομένων.
-  Ανάλυση χρονολογικών σειρών οικονομικών στοιχείων.
-  Κατάρτιση προϋπολογιστικών οικονομικών καταστάσεων.

4.1 Ανάλυση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος

Το διεθνές και εθνικό περιβάλλον

   Σήμερα, οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ των επιμέρους χωρών έχουν διευρυνθεί
σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν. Οι οικονομικές ενώσεις, οι διμερείς και
πολυμερείς συμφωνίες συνεργασίας11, η ανάγκη ροής κεφαλαιακών πόρων προς τις
λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες κλπ, έχουν συντελέσει στην προϊούσα
αλληλεξάρτηση των οικονομιών, με αποτέλεσμα την άσκηση αντίστοιχων επιρροών
της μιας στην άλλη. Πρακτικά, βέβαια, μεγάλη σημασία αποκτούν οι εξελίξεις στις
ισχυρές οικονομίες, λόγω του μεγέθους τους, της ευχέρειας τους να συγκεντρώνουν
μεγάλους όγκους κεφαλαιακών πόρων, της επέκτασης τους πέρα από τα εθνικά όρια
μέσω επενδύσεων σε άλλες χώρες, της ισχύος του νομίσματός τους κλπ. Οι
καταστάσεις που επικρατούν στις οικονομίες αυτές, εξαπλώνονται με αξιόλογη
ταχύτητα και στις υπόλοιπες, γι΄ αυτό επιβάλλεται να γίνεται προσπάθεια πρόγνωσής
τους στο μέτρο του δυνατού.
   Οι κύριες παράμετροι που είναι αναγκαίο να εξετάζονται αφορούν τους ρυθμούς
ανάπτυξης των μεγάλων οικονομιών, τα δεδομένα του εμπορικού τους ισοζυγίου, τα επιτόκια
κατά νόμισμα, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το επίπεδο πληθωρισμού
κ.α..
Σημαντική επιρροή ασκεί, επίσης, η τιμή του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί τη
βασική πηγή ενέργειας για όλες τις χώρες.
Ακόμη, όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι, εξετάζονται επιμέρους ενότητες του διεθνούς
χώρου, όπως είναι ο οικονομικός χώρος των Βαλκανικών και Ανατολικών χωρών,
στην περίπτωση της πατρίδας μας. Για παράδειγμα, σήμερα, παρουσιάζονται
σημαντικές ευκαιρίες διεύρυνσης των εξαγωγών μας στις χώρες αυτές, λόγω της
τεχνολογικής υπεροχής των ελληνικών μονάδων. Βέβαια, προς το παρόν
αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους (λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στο
θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον, της αδυναμίας επαρκούς κάλυψης των κινδύνων
αυτών, της περιορισμένης παρουσίας χρηματοπιστωτικών μονάδων κλπ), αλλά η
κατάσταση βελτιώνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
   Με δεδομένες τις εκτιμήσεις για τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο και ειδικότερα στις
οικονομίες που ασκούν επιρροή στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να
ακολουθεί η ανάλυση του εθνικού οικονομικού χώρου, ο οποίος επηρεάζει
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αμεσότερα και ισχυρότερα τις επιχειρήσεις. Ο χώρος αυτός σκιαγραφείται από μια σειρά
παραμέτρους που επιτρέπουν την συναγωγή συμπερασμάτων για την
επικρατούσα κατάσταση στους τομείς των επενδύσεων, της παραγωγής, της
κατανάλωσης, των τιμών, της αποταμίευσης, της χρηματοδότησης, την κατάσταση
του εμπορικού ισοζυγίου και ισοζυγίου πληρωμών, τα ελλείμματα ή πλεονάσματα
του κρατικού προϋπολογισμού, το επίπεδο απασχόλησης κ.α. Τα επιμέρους μεγέθη
που συνήθως εξετάζονται, στα πλαίσια αυτά, περιλαμβάνουν τα πιο κάτω μεγέθη :
-  Επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου
-  Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
-  Κατανάλωση
-  Αποταμίευση
-  Δείκτες τιμών – πληθωρισμός
-  Νομισματική κυκλοφορία
-  Επιτόκια
-  Καταθέσεις
-  Τιμές, συναλλαγές και εύρος κεφαλαιαγοράς
-  Δημόσιο έλλειμμα ή πλεόνασμα
-  Δημόσιο χρέος
-  Εισαγωγές
-  Εξαγωγές
-  Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
-  Ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών
-  Συναλλαγματικά Διαθέσιμα
-  Συναλλαγματικές ισοτιμίες
-  Απασχόληση και αμοιβή εργασίας
   Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πιο πάνω μεγέθη τηρούνται, συνήθως, αρκετά
αναλυτικά (π.χ. σε επίπεδο κλάδων ή υποκλάδων) δίνοντας την ευχέρεια
αποτελεσματικότερης αξιολόγησής τους.
   Επίσης, επειδή συνδέονται δικτυωτά μεταξύ τους, απαιτείται να συνεξετάζονται,
ώστε να αποφευχθεί η διαμόρφωση λανθασμένων συμπερασμάτων. Για παράδειγμα,
σε περιόδους οικονομικής ευεξίας η επιχειρηματική δράση έχει καλές προοπτικές, γι’
αυτό οι αποταμιευτές είναι πρόθυμοι να τη χρηματοδοτήσουν. Πραγματοποιούνται,
επομένως, νέες επενδύσεις, βελτιώνεται η τεχνολογική υποδομή της οικονομίας,
αυξάνεται το εθνικό προϊόν και παράλληλα διογκώνονται η κατανάλωση, η
απασχόληση, το εθνικό εισόδημα και τα έσοδα του δημοσίου. Έτσι, περιορίζονται τα
κρατικά ελλείμματα, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας,
ισχυροποιείται το νόμισμα και περιορίζονται οι διακυμάνσεις του, μειώνονται τα
επιτόκια κλπ.
   Τέλος για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής άποψης για τις προοπτικές της
εθνικής οικονομίας απαιτούνται ακόμη, η εκτίμηση του είδους και της έκτασης των
κρατικών παρεμβάσεων μέσω της άσκησης εισοδηματικής, νομισματικής,
επενδυτικής, φορολογικής, κοινωνικής κλπ πολιτικής.
   Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω καθιστούν σαφές ότι, η ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης και των προοπτικών του διεθνούς και εθνικού οικονομικού
περιβάλλοντος προϋποθέτει, πέρα από την ύπαρξη μιας τεράστιας και πολυσύνθετης
επιστημονικής υποδομής, τη συλλογή και επεξεργασία ενός πρακτικά απεριόριστου
όγκου πληροφοριών σε διαρκή βάση. Δεν είναι δυνατό, επομένως να αναληφθεί μιατέτοια
προσπάθεια από τον αναλυτή. Ευτυχώς, υπάρχουν διεθνείς και εθνικοί φορείς
(π.χ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΟΣΑ, Τράπεζα της Ελλάδος), επιστημονικά /
επαγγελματικά έντυπα και ειδικευμένοι σύμβουλοι, που εφοδιάζουν τους
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ενδιαφερόμενους με επεξεργασμένα στοιχεία, εκτιμήσεις κλπ. Έτσι, ο αναλυτής
περιορίζεται σε μια “δευτεροβάθμια” θεώρηση του υλικού αυτού, με στόχο να
διαμορφώσει μια ικανοποιητική εικόνα της μακροοικονομικής πραγματικότητας, στα
πλαίσια της οποίας θα εντάξει τις παρατηρήσεις, τις διαπιστώσεις και τα
συμπεράσματά του για την αξιολογούμενη επιχείρηση.

Το κλαδικό περιβάλλον

Η κλαδική ανάλυση αποβλέπει στον εντοπισμό των δομικών χαρακτηριστικών του
διευρυνόμενου κλάδου, τις ιδιαιτερότητές του σε σχέση με άλλους κλάδους και την
εκτίμηση της ευαισθησίας του στις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας.
Από άποψη διάρθρωσης, η κλαδική ανάλυση μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές
μορφές, σε κάθε περίπτωση όμως, το περιεχόμενό της θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
πληροφορίες που επιτρέπουν στον αναλυτή να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές
εκτιμήσεις. Μια τυπική μορφή, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση τόσο των
ποσοτικών όσο και των ποιοτικών διαθέσιμων στοιχείων, είναι η πιο κάτω :

-  Προσδιορισμός του κλάδου (Κριτήρια κλαδικής κατάταξης και υποκλάδοι
που περιλαμβάνονται σε αυτόν)
- Προϊόντα :
Επίσημη ονομασία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
- Μονάδες του κλάδου :
Γεωγραφική κατανομή
Κατάταξη κατά μέγεθος, υποκλάδο κλπ
Ιστορική εξέλιξη
- Παραγωγή :
Ανάλυση κατά προϊόν και υποκλάδο
Παραγωγή κυριοτέρων μονάδων
Παραγωγή ανταγωνιστών
Πρώτες ύλες : Κόστος - προέλευση - βαθμός εξάρτησης – υποκατάστατα
Υποπροϊόντα
Τεχνολογικό επίπεδο εξοπλισμού
Βαθμός απασχόλησης
Πωλήσεις :
Κατά υποκλάδο
Κατά προϊόν
Κατανομή αγοράς (Μερίδες κυριοτέρων μονάδων και ανταγωνιστών)
Εισαγωγές : Αξιολόγηση του ανταγωνισμού
Εξαγωγές : Αναφορά στις κυριότερες αγορές προορισμού των προϊόντων
Ιδιαιτερότητες διανομής – Δίκτυα
Τιμές : Επίπεδα – Προσδιοριστικοί παράγοντες
Εποχικότητα
Χρηματοδότηση – Ρευστότητα –Αποδοτικότητα:
Κεφαλαιακή διάρθρωση
Ευχέρεια άντλησης ιδίων κεφαλαίων (χρηματιστηριακή αγορά)
Ευχέρεια άντλησης δανειακών κεφαλαίων(τραπεζικό σύστημα, αγορά
ομολογιών)
Ρευστότητα
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Αποδοτικότητα επενδεδυμένων κεφαλαίων
Απασχόληση :
Βαθμός επάρκειας ειδικευμένου προσωπικού
Αμοιβή εργασίας
Παραγωγικότητα
Περιορισμοί
Έρευνα και Ανάπτυξη
Ιδιαιτερότητες

Θεσμικό πλαίσιο :
Περιορισμοί στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου
Έλεγχοι στις τιμές
Ποιοτικοί έλεγχοι - περιορισμοί
Υγειονομικές διατάξεις
Περιβαλλοντικοί περιορισμοί
Γεωγραφικοί περιορισμοί
Προνόμια
Προοπτικές

Τεχνικές πρόβλεψης και έτοιμη πληροφόρηση

Πολλές τεχνικές χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των κλαδικών μεγεθών.
Ενδεικτικά αναφέρονται η ανάλυση παλινδρόμησης (συσχετίζονται οι κλαδικές
μεταβλητές με μακροοικονομικά μεγέθη όπως π.χ. το εθνικό εισόδημα),η προεκβολή
τάσεων, η χρησιμοποίηση ιστορικών μέσων τιμών, η ανάλυση χρονολογικών σειρών
(εντοπίζεται η συστηματική σχέση διαδοχικών τιμών μιας μεταβλητής και
επιχειρείται η πρόβλεψη μελλοντικών τιμών με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά
στοιχεία). Γενικότερα, η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια σε μεθοδολογίες
πρόβλεψης οι οποίες διευκολύνουν την όλη ανάλυση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είναι εύκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια μελλοντικά μεγέθη ή καταστάσεις.
Θα πρέπει να τονιστεί, πάντως, ότι είναι δυνατό να αποκτηθεί έτοιμη πληροφόρηση,
με στοιχεία και προβλέψεις για τον κλάδο, από ειδικευμένους φορείς που
ασχολούνται με την ανάλυση κλάδων της οικονομίας. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα,
τέτοιοι φορείς είναι το ΙΟΒΕ και τα τμήματα μελετών μεγάλων τραπεζών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 οι Ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προετοιμάζουν
και να δημοσιεύουν ετησίως συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις, η διαμόρφωση των
οποίων θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πλαίσιο αρχών και προτύπων που καθορίζει
Ε.Γ.Λ.Σ – Π.Δ 1123/1980. Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες τόσο για την
οικονομική αποδοτικότητα της επιχείρησης κατά την διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής
χρήσης όσο και την χρηματοοικονομική της υγεία την ημερομηνία λήξης της υπόψη περιόδου.
Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων όπως είναι οι
μελλοντικοί επενδυτές, οι μέτοχοι, οι αναλυτές, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι φορολογικές
υπηρεσίες του κράτους, οι πελάτες, οι προμηθευτές κλπ.
   Οι οικονομικές καταστάσεις που υποχρεούται από το νόμο 2190/1920 να δημοσιεύει ετησίως
μια επιχείρηση για την ικανοποίηση των πολλαπλών ενδιαφερόντων είναι οι ακόλουθες:
ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση διάθεσης των κερδών και
προσάρτημα. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο υποχρεούνται να δημοσιεύουν και
επιπρόσθετες καταστάσεις για την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών τους όπως η
κατάσταση ταμειακών ροών. Στο βαθμό που οι επιχειρήσεις ικανοποιούν ορισμένες
προϋποθέσεις οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητους
ορκωτούς ελεγκτές και συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών
στο οποίο περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις τους σχετικά με την κατάρτιση των καταστάσεων
αυτών.
   Ορισμένες από τις πιο σημαντικές παραδεκτές λογιστικές αρχές , τις οποίες ακολουθούν οι
επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής:

1) Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας. Η αρχή αυτή συγκεκριμενοποιεί το
πεδίο αναφοράς της λογιστικής, που είναι οι αυτοτελείς οικονομικές μονάδες και
επομένως το αντικείμενο ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων που είναι η
περιγραφή της οικονομικής κατάστασης μιας συγκεκριμένης αυτοδύναμης λογιστικής
οντότητας.

2) Η αρχή της συνεχούς επιχειρησιακής δραστηριότητας. Αυτή η λογιστική αρχή
υποθέτει ότι η εξεταζόμενη οικονομική μονάδα έχει αόριστη διάρκεια ζωής.

3) Η αρχή της λογιστικής χρήσης. Ενώ η προηγούμενη αρχή της συνέχειας υποθέτει ότι η
ζωή της οικονομικής μονάδας δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένα χρονικά
πλαίσια και είναι αόριστη, η αρχή της λογιστικής χρήσης έρχεται να προσδιορίσει
συγκεκριμένες ετήσιες λογιστικές περιόδους για τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να
δημοσιεύει ένα απολογισμό των δραστηριοτήτων της με τη μορφή των παραπάνω
οικονομικών καταστάσεων.

1 Μεθοδολογία ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων – Κυριάκος Π. Πατατούκας, Ευθύμιος Γ. Δεμοιράκος
(M.Sc.)- εκδόσεις ipirotiki, σελ 31-34.
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4) Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας. Η αρχή αυτή προσδιορίζει την
ποσοτική φύση των πληροφοριών που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις η οποία
εκφράζεται μέσα από την χρήση της νομισματικής μονάδας ως μέτρου μέτρησης και
χαρακτηρίζεται από την υπόθεση της σταθερότητας της αξίας αυτής.

5) Η αρχή του ιστορικού κόστους. Η αρχή αυτή αναφέρεται στη χρήση της αντικειμενικής
ιστορικής τιμής κτήσης ή κόστους παραγωγής ενός προϊόντος για την αποτίμηση του
στον ισολογισμό.

6) Η αρχή της αξιοπιστίας. Σύμφωνα με αυτή την αρχή οι ποσοτικές πληροφορίες των
οικονομικών καταστάσεων είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων λογιστικών γεγονότων η
ύπαρξη των οποίων μπορεί να πιστοποιηθεί αντικειμενικά με αναφορά σε δικαιολογητικά
έγγραφα και παραστατικά.

7) Η αρχή της συγκρισιμότητας. Αυτή η αρχή αναφέρεται στη διαχρονική συνέπεια που
πρέπει να δείχνει η διοίκηση της επιχείρησης όσον αφορά τις λογιστικές μεθόδους που
χρησιμοποιεί για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και στην παροχή
επαρκών πληροφοριών για την αιτιολόγηση ενδεχόμενων μεταβολών στις λογιστικές
επιλογές της.

8) Η αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων. Σύμφωνα με την αρχή αυτή ένα έσοδο
πραγματοποιείται όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία πραγματοποίησης του και επομένως
το προϊόν που αποτελεί  το αντικείμενο της συναλλαγής αλλάζει κυριότητα .

9) Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και εξόδων. Η αρχή αυτή ορίζει ότι η
πραγματοποίηση ενός εξόδου αναγνωρίζεται τη χρονική στιγμή που δημιουργούνται τα
αντίστοιχα έσοδα.

10)  Η αρχή της αποκάλυψης. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να παρέχει μια σαφή
εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
αποκαλύπτοντας επαρκείς πληροφορίες με συνεπές κατανοητό και ακριβή τρόπο μέσα
από τις οικονομικές καταστάσεις και τις συνοδευτικές σημειώσεις. Σε περίπτωση
μεταβολής των λογιστικών επιλογών της διοίκησης οι αιτίες που την προκάλεσαν καθώς
και οι επιπτώσεις αυτής της μεταβολής στο μέγεθος των διαφόρων λογιστικών μεγεθών
θα πρέπει να αναλύονται. Στις περιπτώσεις των εισηγμένων εταιρειών στη
Χρηματιστηριακή αγορά, οι επιχειρήσεις έχουν αυξημένες υποχρεώσεις πληροφόρησης
και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων , αποκαλύπτοντας
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες τους.

11) Η αρχή της συντηρητικότητας. Η αρχή αυτή ορίζει ότι σε περίπτωση ύπαρξης δύο
ισοδύναμων μεθόδων λογιστικού χειρισμού ενός λογιστικού γεγονότος , η διοίκηση της
επιχείρησης οφείλει να επιλέξει εκείνη τη μέθοδο με τη λιγότερη ευνοϊκή επίπτωση στο
ενεργητικό και την καθαρή θέση της επιχείρησης και τη μεγαλύτερη συμβολή στη
μείωση του βαθμού μελλοντικής αβεβαιότητας.

12) Η αρχή της σημαντικότητας. Η αρχή αυτή καθορίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις θα
πρέπει να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες δηλαδή πληροφορίες σχετικές με τη λήψη
αποφάσεων από τους χρήστες των καταστάσεων αυτών.

1. Σχετικά με τον Ισολογισμό.

   Η πληροφόρηση της διοίκησης των επιχειρήσεων για τη σωστή και κερδοφόρα
διαχείρισή τους μέσω της συγκέντρωσης, καταγραφής, ταξινόμησης και μελέτης των
οικονομικών γεγονότων γίνεται με τη βοήθεια των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Άμεσα ενδιαφερόμενοι για τις λογιστικές πληροφορίες είναι οι
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διευθύνοντες την επιχείρηση και οι μέτοχοι, αλλά και πολλοί άλλοι έξω από αυτήν.
Τα στοιχεία του ισολογισμού ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τον επιχειρηματία, ο

οποίος θα στηριχθεί σ’ αυτά για να αξιολογήσει την απόδοση της επιχειρήσεως του
και να λάβει αποφάσεις για τον προγραμματισμό της περαιτέρω δράσεώς της. Για
τον σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικευμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχοντας στη διάθεσή
τους και πολλά συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία, είναι σε θέση να
μελετήσουν τον ισολογισμό σε βάθος και να δώσουν στον επιχειρηματία σαφή
εικόνα της πορείας της επιχειρήσεως και της οικονομικής της καταστάσεως.
   Εκτός από τον επιχειρηματία, για την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως
ενδιαφέρονται συνήθως και οι τράπεζες, οι οποίες χορηγούν δάνεια προς αυτήν,
συνήθως βραχυπρόθεσμα, αλλά όχι σπάνια και μακροπρόθεσμα. Τα τελευταία
συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους γι’ αυτήν. Βασική πηγή πληροφοριών των
τραπεζών για την ικανότητα της επιχειρήσεως να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων, που συνοδεύει τον
ισολογισμό.

Άλλοι ενδιαφερόμενοι για τα στοιχεία του ισολογισμού είναι διάφοροι κάτοχοι
μετοχών ή ομολογιών ή υποψήφιοι αγοραστές τέτοιων τίτλων, οι οποίοι αποβλέπουν
σε εξασφάλιση των χρημάτων τους, αλλά και σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη
απόδοση των τίτλων που κατέχουν ή πρόκειται να αγοράσουν.
   Οι προμηθευτές που συναλλάσσονται με την επιχείρηση και χορηγούν εμπορικές
πιστώσεις προς αυτή, ενδιαφέρονται επίσης για τα στοιχεία του ισολογισμού της, όχι
μόνο για να εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις τους, αλλά και για πιθανή μελλοντική
επέκταση των πιστώσεων αυτών, αν τα αποτελέσματα τους από τη μελέτη του
ισολογισμού είναι ευοίωνα για την επιχείρηση.
   Επίσης, οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντλήσουν χρήσιμες
πληροφορίες από τους δημοσιευόμενους ισολογισμούς αντιπάλων επιχειρήσεων για
να τα χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους και για να ενισχύσουν τη θέση τους στην
αγορά.
   Το δημόσιο με τις διάφορες υπηρεσίες που παρακολουθεί τις δραστηριότητες των
επιχειρήσεων, ασκεί τη φορολογική πολιτική, ελέγχει τη λειτουργία τους, συγκεντρώνει
πληροφορίες για την άσκηση της κατάλληλης οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής.
   Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζόμενων, αλλά και των εργοδοτών αντλούν
χρήσιμα στοιχεία από τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και
καθορίζουν ανάλογα τη στάση τους στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις και στις
τυχόν διεκδικήσεις τους έναντι του δημοσίου.
   Διάφορα επιμελητήρια (όπως εμπορικό – βιομηχανικό, επαγγελματικό – βιοτεχνικό,
ξενοδοχειακό, τεχνικό, οικονομικό κ.α.) συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες
πηγές, αλλά και από τους δημοσιευόμενους ισολογισμούς για να ενημερώσουν τα
μέλη τους και να υποστηρίξουν μελλοντικά τα συμφέροντά τους.
   Τέλος, τα χρηματιστήρια, τα χρηματιστικά γραφεία, οι εταιρίες των ελεγκτών –
λογιστών και οι εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων δείχνουν ως εκ της φύσεως των
εργασιών τους ενδιαφέρον για τους δημοσιευόμενους ισολογισμούς είτε για να
συμβουλέψουν πελάτες τους, είτε για να εμπλουτίσουν τα στατιστικά του στοιχεία.1

   Για όλους τους παραπάνω, βασική πηγή πληροφοριών είναι τα λογιστικά έγγραφα
που υποχρεωτικά δημοσιοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, δηλαδή ο ισολογισμός, η
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και
το προσάρτημα.

1 (Αδαμίδης Λ. Αργύρης,1998)
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   Ο ισολογισμός εμφανίζει την αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και
των απαιτήσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, π.χ. την τελευταία ημέρα του
οικονομικού έτους. Ο ισολογισμός διαιρείται σε δύο μεγάλες ενότητες, το
ενεργητικό και το παθητικό που είναι πάντα ίσα μεταξύ τους.
   Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η περιουσία περιλαμβάνει τρεις κυρίως ομάδες
στοιχείων, πάγια , κυκλοφορούντα και διαθέσιμα, ενώ οι υποχρεώσεις χωρίζονται σε
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Η διαφορά ανάμεσα στην περιουσία και τις
υποχρεώσεις της επιχειρήσεως δίνει την καθαρή περιουσία της, ή αλλιώς τα ίδια
κεφάλαια.

Περιεχόμενο του ισολογισμού

Το ενεργητικό αποτελείται από το σύνολο των οικονομικών αγαθών των οποίων
την κυριότητα κατέχει η επιχείρηση και από το σύνολο των δικαιωμάτων και
απαιτήσεων, δηλαδή τα μέσα δράσης με τα οποία η επιχείρηση επιδιώκει να πετύχει τον
σκοπό της1.
Το παθητικό αποτελείται από το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς
τους τρίτους και προς τους φορείς της, που έχουν τα δικαιώματα τους πάνω στα1

περιουσιακά της στοιχεία2.
Σύμφωνα με τον νόμο 2190/20 ο ισολογισμός αποτελείται από δύο παράπλευρα
τμήματα: το Ενεργητικό (Ε) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, και το Παθητικό (Π)
που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά3.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. τα στοιχεία του ενεργητικού διακρίνονται σε:

1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία: καλούνται τα περιουσιακά στοιχεία (υλικά ή
άϋλα) που αποκτά η επιχείρηση με πρόθεση μακροχρόνιας κατοχής (μεγαλύτερη
του έτους) και χρησιμοποίησης με την ίδια περίπου μορφή από την ίδια
επιχείρηση για την πραγματοποίηση των σκοπών της4.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:2

α) Ενσώματα πάγια ή ενσώματες ακινητοποιήσεις5: καλούνται τα υλικά αγαθά τα οποία
αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ως μέσα δράσης κατά την διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι μεγαλύτερη του έτους π.χ. εδαφικές
εκτάσεις, κτίρια, έπιπλα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, σκεύη & λοιπός εξοπλισμός.

1 Ναουμ., Χ. (1999), “ Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σσ. 29-30.
2Ναουμ., Χ. (1999), “ Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σσ. 30-31.
3 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005) “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ.102.
4 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005) “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”,
σσ.102-103.
5 Λεονταρής Μ., (2001) “Γενικό Λογιστικό Σχέδιο” Εκδόσεις Πάμισος, Αθήνα, σελ.179., Ιγνατιάδης Α.,
(2000), “Χρηματοοικονομική Λογιστική” Θεσσαλονίκη, σελ.178.
6 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005) “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 105.
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β) Άϋλα πάγια ή ασώματες ακινητοποιήσεις: καλούνται τα άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
τα οποία αποκτά η επιχείρηση προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του έτους π.χ. υπεραξία, φήμη , πελατεία, εμπορικό σήμα.

γ) Έξοδα πολυετούς απόσβεσης: καλούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την
ίδρυση και οργάνωση της επιχείρησης καθώς την επέκταση και αναδιοργάνωση της π.χ. έξοδα
ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης.

δ) Συμμετοχές & λοιπές μακρόχρονες απαιτήσεις:
Συμμετοχές είναι τα δικαιώματα συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων
οποιασδήποτε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε. κατά μετοχές )
Ενώ μακροπρόθεσμες απαιτήσεις καλούνται οι απαιτήσεις από τρίτους που η προθεσμία
εξόφλησης τους λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης π.χ. μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις από εταίρους, μακροπρόθεσμα γραμμάτια εισπρακτέα6.

2. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: είναι εκείνα τα περιουσιακά
στοιχεία που προορίζονται να αλλάξουν μορφή και θέση μία ή περισσότερες
φορές μέσα στη διαχειριστική χρήση. Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία
ταχείας κυκλοφορίας, που η αξία τους επανακτάται σε χρονικό διάστημα
μικρότερο του έτους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

α) Αποθέματα: Tα αποθέματα αποτελούν κυκλοφοριακό περιουσιακό στοιχείο που
κατέχεται από την επιχείρηση με σκοπό την πώληση ή την άμεση ανάλωση. Τα
αποθέματα ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: αποθέματα πρώτων υλών, ημικατεργασμένων
προϊόντων και ετοίμων προϊόντων- εμπορευμάτων1.

β) Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις: είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν
μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης όπως πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα, χρεώστες
διάφοροι κ.α.
γ) Χρεώγραφα: είναι οι μετοχές Α.Ε. (εφόσον δεν πρόκειται για συμμετοχές) τα έντοκα
γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα κ.α.
δ) Διαθέσιμα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται
σε ρευστή μορφή π.χ. μετρητά σε € ή γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί άμεσα και με
ασφάλεια να μετατραπεί σε χρήμα2.

3. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού: καλούνται οι λογαριασμοί που
δημιουργούνται στο τέλος της χρήσης, με σκοπό την χρονική τακτοποίηση των
εσόδων και εξόδων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της επιχείρησης να
περιλαμβάνουν μόνο έσοδα και έξοδα που αφορούν την συγκεκριμένη χρήση.
Στους λογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται μέσα στη
χρήση, ανήκουν όμως στην επόμενη ή στις επόμενες χρήσεις και τα έσοδα που
ανήκουν στην τρέχουσα χρήση και δεν έχουν εισπραχθεί1.

1 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005) “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 106.
2 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 106.
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4. Λογαριασμοί τάξεως ενεργητικού: καλούνται οι λογαριασμοί με τους
οποίους παρακολουθούνται σημαντικές πληροφορίες και γεγονότα που
δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή
στα περιουσιακά στοιχεία π.χ. απαιτήσεις από αμφοτεροβαρής συμβάσεις. Οι
λογαριασμοί τάξης (ενεργητικού) συλλειτουργούν πάντα με τους λογαριασμούς
τάξεως παθητικού2

   Γενικά ο χαρακτηρισμός ενός περιουσιακού στοιχείου ως πάγιου ή
κυκλοφοριακού δεν εξαρτάται από το είδος, τη φύση ή τα χαρακτηριστικά που έχει το
υπό εξέταση στοιχείο, αλλά από την πρόθεση χρησιμοποίησης του ή από τον προορισμό
του3.
Ενώ τα στοιχεία του παθητικού σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. διακρίνονται σε:

1. Ίδια κεφάλαια ή καθαρή περιουσία: είναι οι υποχρεώσεις της
επιχείρησης προς τους φορείς της και αποτελούνται από:
α) Το κεφάλαιο της επιχείρησης όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή εταιρικό
κεφάλαιο όταν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ή μετοχικό κεφάλαιο όταν πρόκειται για
Α.Ε. .
β) Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο καλείται το επιπλέον πλεόνασμα που
προκύπτει από την έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων σε τιμή μεγαλύτερη από την
ονομαστική τους αξία4.
γ) Διαφορές αναπροσαρμογής που είναι οι υπεραξίες κυρίως πάγιων περιουσιακών
στοιχείων οι οποίες προκύπτουν μετά την αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων αυτών
σύμφωνα με την νομοθεσία.

2. Προβλέψεις :
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.: « Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που
γίνεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος
του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως. Η κράτηση αυτή αποβλέπει στην κάλυψη ζημιάς ή εξόδων ή
ενδεχόμενης υποτιμήσεως στοιχείων του ενεργητικού, όταν κατά την ημερομηνία
συντάξεως του ισολογισμού είναι πιθανή η πραγματοποίηση τους, χωρίς όμως να
είναι γνωστό το ακριβές μέγεθός τους ή ο χρόνος πραγματοποιήσεως ή και τα
δύο».

3. Οι υποχρεώσεις οι οποίες ανάλογα με τον χρόνο λήξεώς τους
διακρίνονται σε5:

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις:
Θεωρούνται οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μετά το τέλος
της επόμενης χρήσης π.χ. ομολογιακά δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια κ.λ.π.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις :
Θεωρούνται οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησης λήγει μέσα στην

1 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 107.
2 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 107.
3 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 107.
4 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 108.
5 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 110.
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επόμενη χρήση π.χ. προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα, ασφαλιστικοί οργανισμοί,
πιστωτές, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.α..

4. Μεταβατικοί λογαριασμοί (παθητικού): καλούνται οι λογαριασμοί που
δημιουργούνται στο τέλος της χρήσης, με σκοπό την χρονική τακτοποίηση των εσόδων
και των εξόδων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της επιχείρησης να περιλαμβάνουν μόνο
έσοδα και έξοδα που αφορούν την συγκεκριμένη χρήση. Στους λογαριασμούς αυτούς
καταχωρούνται τα έσοδα που εισπράττονται στη τρέχουσα χρήση αλλά αφορούν την επόμενη
ή τις επόμενες χρήσεις. Καταχωρούνται και τα έξοδα τα οποία ανήκουν στη
τρέχουσα χρήση και δεν έχουν πληρωθεί1.

5. Οι λογαριασμοί τάξεως παθητικού: θεωρούνται πληροφοριακοί λογαριασμοί
όπως ακριβώς συμβαίνει με τους λογαριασμούς τάξεως ενεργητικού και πάντα
συλλειτουργούν με αυτούς.

Στον στοιχειώδη ισολογισμό που παραθέτουμε φαίνεται η θέση των
διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής περιουσίας

1 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωυσή Σ. (2005), “Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική”, σ. 110.
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Στο ενεργητικό η ομαδοποίηση σε πάγια, κυκλοφορούντα και διαθέσιμα στοχεύει
στο να διαχωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία σε εκείνα που προορίζονται για μόνιμη
χρήση μέσα στην επιχείρηση, όπως ακίνητα, μηχανήματα (πάγια), σε εκείνα που
προορίζονται για πώληση ή έχουν άμεση σχέση με την πώληση, όπως εμπορεύματα
και απαιτήσεις (κυκλοφορούντα) και σε εκείνα που προορίζονται για πληρωμές, όπως μετρητά
και καταθέσεις σε τράπεζες (διαθέσιμα). Η παραπάνω διαίρεση και
θέση των περιουσιακών στοιχείων προσδίδει άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό σ’
αυτά, τον βαθμό ρευστότητας και κινητικότητάς τους.
   Με την ίδια λογική είναι ομαδοποιημένα και τοποθετημένα τα στοιχεία του
παθητικού. Η καθαρή θέση εκφράζει πάγιες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον
επιχειρηματία, ενώ οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δίνουν
χρονολογικά τις υποχρεώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη και μικρότερη του έτους
αντίστοιχα.
   Για τον μελετητή και αναλυτή του ισολογισμού ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάταξη
των στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση με εκείνα του παθητικού. Τα πάγια
στοιχεία στο ενεργητικό έχουν απέναντι τους την καθαρή θέση και τις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στο παθητικό, δίνονται εμμέσως στον αναγνώστη του
ισολογισμού το βαθμό της χρηματοδότησης των καλύψεων από μακροπρόθεσμες
πηγές χρηματοδότησης, αλλά και τον βαθμό της μακροπρόθεσμης ρευστότητας της
επιχείρησης. Με την ίδια έννοια απέναντι στα κυκλοφορούντα και τα διαθέσιμα
βρίσκονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που η σχέση τους δίνει τον βαθμό της
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης.
   Ο ισολογισμός είναι η πρώτη από τις δύο βασικές οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης, ενώ η δεύτερη όπως θα δούμε παρακάτω είναι τα αποτελέσματα
χρήσης. Συνεπώς, ο ισολογισμός θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από λογιστικά. τεχνάσματα
ωραιοποίησης των οικονομικών μεγεθών του. Η παράθεση των
στοιχείων του ισολογισμού σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής και
οικονομικής επιστήμης είναι βασική προϋπόθεση για την ομοιογενή απεικόνιση της
πραγματικής οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, της δυνατότητας σύγκρισης
μεγεθών μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων και την εξαγωγή αριθμοδεικτών, που είναι
χρήσιμη για την ανάλυση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης και γενικότερα για τη χάραξη της πορείας της.
   Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων δεδομένου
ότι υπάρχουν δυσχέρειες στην ακριβή εκτίμηση των λογιστικών μεγεθών. Μερικοί
από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ακρίβεια των λογιστικών
στοιχείων αναφέρονται παρακάτω.

Α. Η αστάθεια της νομισματικής μονάδας. Η μέτρηση της αξίας της περιουσίας, των
υποχρεώσεων και των εσόδων – εξόδων γίνεται μέσω της νομισματικής μονάδας, η
οποία όπως είναι γνωστό, δεν παραμένει σταθερή ένεκα συνήθως του πληθωρισμού.
Έτσι, η τρέχουσα αξία τους σπάνια συμφωνεί με την αξία που αναγράφεται στους
λογαριασμούς των επιχειρήσεων.
   Β. Η σχετικότητα της λογιστικής χρήσεως. Το οικονομικό αποτέλεσμα που
εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις έχει σχετική ακρίβεια, αφού εξάγεται ως
σχέση εσόδων – εξόδων μικρών σχετικά χρονικών περιόδων, των διαχειριστικών χρήσεων. Το
πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί να εξαχθεί μόνο μετά την
ρευστοποίηση της περιουσίας της επιχειρήσεως σε τρέχουσες τιμές.

Γ. Η υποκειμενικότητα στη συσχέτιση των εσόδων – εξόδων. Η ακρίβεια του
οικονομικού αποτελέσματος επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό και από την αυθαίρετη
συσχέτιση των εσόδων – εξόδων, όταν παρεμβαίνει ο υποκειμενικός παράγοντας του
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καθορισμού των χρονικών περιόδων, που πραγματοποιούνται αυτά. Έτσι, π.χ. συχνά
υπάρχουν διαφωνίες ως προς τη διάρκεια ζωής ενός παγίου στοιχείου και επομένως
και ως προς τις διαχειριστικές χρήσεις, που θα επιβαρυνθούν με τις αποσβέσεις του.

Δ. Λογιστικά μεγέθη με επιδεκτικά αποτιμήσεως. Πολλά σημαντικά στοιχεία δεν
εμφανίζονται στους λογαριασμούς επειδή δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν μέσω της
νομισματικής μονάδας. Τέτοια στοιχεία είναι η ικανότητα των υπαλλήλων και των
διοικούντων της επιχείρησης, όνομα και η αξιοπιστία τους στην αγορά.

2. Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης.

Τα αποτελέσματα χρήσης εμφανίζουν την απόδοση των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα χρονικό διάστημα ενώ ο ισολογισμός,
όπως ήδη αναφέραμε, αποτελεί απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης σε μια χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα χρήσης βασίζονται σε μια έννοια ροής,
δείχνοντας τι συνέβη μεταξύ δύο χρονικών σημείων, συνήθως μεταξύ δύο οικονομικών
χρήσεων.
   Το οικονομικό αποτέλεσμα είναι εκείνο, που βαρύνει στην εκτίμηση της αξίας της
περιουσίας της επιχειρήσεως. Πράγματι, τα κονδύλια του ενεργητικού δεν
εκφράζουν τίποτε περισσότερο από μία αξία, της οποίας η ακρίβεια είναι σχετική,
αφού μόνο η ρευστοποίηση της σε τρέχουσες τιμές θα μπορούσε να δώσει την
αληθινή της αξία. Η αξία της επιχειρήσεως σαν ζωντανό κερδοφόρο σύνολο μπορεί
να αποτιμηθεί ψηλότερα από την αξία των περιουσιακών της στοιχείων, πράγμα που
εξαρτάται πρώτιστα από τη μέση αποδοτικότητά της τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος
του λογαριασμού αυτού βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα, αφού θεωρείται ως απλό
συμπλήρωμα του ισολογισμού, αλλά και διότι στην πράξη είχε επικρατήσει ο όρος
«ισολογισμός» να περικλείει και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων.
   Στη χώρα μας η εμφάνιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης μεταξύ των
λογιστικών εγγράφων τέλους χρήσεως, που έγινε στο χρονικό διάστημα μεταξύ των
δύο παγκοσμίων πολέμων, δεν ήταν ικανοποιητική, αφού η μορφή του περιελάμβανε
ελάχιστα πληροφοριακά στοιχεία. Γι’ αυτό και από πολλούς θεωρήθηκε ως
ακατάλληλος για συναγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Η μορφή του ήταν εκείνη
του γράμματος Τ και εμφάνιζε το υπόλοιπο του λογαριασμού εκμεταλλεύσεως, το
αποτέλεσμα προηγούμενων χρήσεων, διάφορα έξοδα γενικής φύσεως και έσοδα και
έξοδα από δραστηριότητες άσχετες από το κύριο αντικείμενο απασχόλησης της
επιχείρησης. Η περιληπτική αυτή εμφάνιση του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρησιμοποιήθηκε μέχρι το1986 από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις. Πιο κάτω δίνεται
η γενική μορφή του λογαριασμού αυτού.
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας από τις επιχειρήσεις
αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου δυνατού θετικού αποτελέσματος(κέρδους ) ή
στη χειρότερη περίπτωση, στην αποφυγή κάποιας ζημίας. Την επίτευξη του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος αποδεικνύει η μεταβολή της καθαρής θέσης της
επιχείρησης. Κύριο χαρακτηριστικό της του θετικού αποτελέσματος (κέρδος) είναι
ότι η διανομή του στους φορείς δεν επηρεάζει τη ακεραιότητα του αρχικού
χρηματικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
Το αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής μονάδας διακρίνεται περαιτέρω σε:
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  Πραγματοποιημένο και μη πραγματοποιημένο(πιθανό)
  Λειτουργικό και μη λειτουργικό
  Τακτικό και έκτακτο
  Πραγματικό και χρηματικό

  Το πραγματοποιημένο αποτέλεσμα υπολογίζεται αφαιρώντας τα
πραγματοποιημένα έξοδα από τα πραγματοποιημένα έσοδα. Το πιθανό ή
απραγματοποίητο αφορά κέρδη ή ζημίες που προέρχονται από την αποτίμηση
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων σε τιμές που διαφέρουν από τις
ιστορικές.
   Το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα λειτουργικά έσοδα και
τα λειτουργικά έξοδα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Είναι δηλαδή απόρροια του
συνόλου των συνήθων δραστηριοτήτων της επιχείρησης μιας συγκεκριμένης
χρονικής περιόδου. Καλείται δε και αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Αντιθέτως το μη λειτουργικό
κέρδος(ζημία) πηγάζει από ασυνήθεις δραστηριότητες και εξωγενή
γεγονότα ή αίτια. Επισημαίνεται πάλι ότι το μη λειτουργικό κέρδος(ζημία) δεν είναι
απόρροια σύγκρισης μη λειτουργικών εσόδων και μη λειτουργικών εξόδων.
   Συνήθως το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι τακτικό. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από
περιοδικότητα και είναι προβλέψιμο. Παρομοίως τα μη λειτουργικά αποτελέσματα
είναι έκτακτα καθώς παρέχονται από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα
   Το άθροισμα του αποτελέσματος εκμετάλλευσης και των μη λειτουργικών
αποτελεσμάτων συνιστά τα αποτελέσματα χρήσης. Πιο αναλυτικά, εάν προστεθούν
στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης τα μη λειτουργικά έσοδα και μη λειτουργικά κέρδη
και αφαιρεθούν από το άθροισμα τους τα μη λειτουργικά έξοδα και μη λειτουργικές
ζημίες, η θετική ή η αρνητική διαφορά τους δείχνει τα αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες)
της χρήσης.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΖΗΜΙΑ ΚΕΡΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΒΣ – Δ Σταματόπουλος)

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ 8η

1 ΠΑΠΑΣ Α.,2006, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Γ. ΜΠΕΝΟΥ



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 35

 80 Γενική εκμετάλλευση
 81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα
 82 Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων
 83 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
 84 Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
 85 Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
 86 Αποτελέσματα χρήσεως
 87 ……………………….
 88 Αποτελέσματα προς διάθεση
 89 Ισολογισμός

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το λογιστικό αποτέλεσμα δεν είναι το πραγματικό οικονομικό
αποτέλεσμα διότι:
Α) Η ζωή της λογιστικής μονάδας δεν τελειώνει στο τέλος της λογιστικής χρήσης , άρα
πρόκειται για σχετικό μέγεθος.
Β) Το αποτέλεσμα βασίζεται στην αρχή του ιστορικού κόστους  (δεν λαμβάνει υπόψη
μεταβολές των τιμών).
Γ) Το αποτέλεσμα δεν λαμβάνει υπόψη του κάποια έσοδα και έξοδα , τα οποία ενδιαφέρουν
την λογιστική μονάδα, όπως οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων, η αμοιβή των φορέων της
επιχείρησης και το τεκμαρτό ενοίκιο ιδιόκτητων ακινήτων.

Για να δημιουργηθεί αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρξουν λογιστικά γεγονότα των εξής
κατηγοριών:

1) Λογιστικά γεγονότα που προκαλούν έξοδα.
2) Λογιστικά γεγονότα που προκαλούν έσοδα.
3) Λογιστικά γεγονότα που προκαλούν μη λειτουργικές ζημιές.
4) Λογιστικά γεγονότα που προκαλούν μη λειτουργικά κέρδη.

ΕΞΟΔΟ(Μείωση Κ.Θ) :
Μπορούν να διακριθούν :
Α) Ανάλογα με τη προέλευση. Λειτουργικά είναι τα έξοδα που προέρχονται από τις κύριες
και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες της επιχείρησης.
    Μη λειτουργικά είναι τα έξοδα που προέρχονται από τις τρίτες άσχετες δραστηριότητες.
Β) Ανάλογα με την περιοδικότητα: Τακτικά έξοδα είναι αυτά που δημιουργούνται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.
   Έκτακτα έξοδα είναι αυτά που δημιουργούνται εξαιτίας συγκεκριμένου έκτακτου γεγονότος.
Γ) Ανάλογα με τη λογιστική παρακολούθηση.
Πραγματοποιημένα έξοδα είναι αυτά που προέρχονται από συγκεκριμένο λογιστικό γεγονός.
Υπολογιστικά (τεκμαρτά) είναι αυτά που δεν προέρχονται από συγκεκριμένο λογιστικό
γεγονός.
Δ) Ανάλογα με την λειτουργία από την οποία προέρχονται.
Έξοδα Παραγωγής, Διάθεσης, Χρηματοδότησης της επιχείρησης, Ερευνών & Ανάπτυξης.
Ε) Ανάλογα με τον χρόνο πραγματοποίησης τους.
Δεδουλευμένα είναι τα έξοδα που προέρχονται από υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί
από την επιχείρηση.
 Μη δεδουλευμένα είναι τα έξοδα που προέρχονται από υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη
παραληφθεί από την επιχείρηση.

ΕΣΟΔΟ (Αύξηση Κ.Θ) :
Α) Ανάλογα με την προέλευση.
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   Λειτουργικά είναι τα έσοδα που προέρχονται από τις κύριες και τις δευτερεύουσες
δραστηριότητες της επιχείρησης.
   Μη λειτουργικά είναι τα έσοδα  από τις έμμεσες δραστηριότητες.
Β) Ανάλογα με την περιοδικότητα.
   Τακτικά έσοδα είναι αυτά που δημιουργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
   Έκτακτα έσοδα είναι αυτά που δημιουργούνται εξαιτίας συγκεκριμένου έκτακτου γεγονότος.
Γ) Ανάλογα με τη λογιστική παρακολούθηση.
Πραγματοποιημένα έσοδα είναι αυτά που προέρχονται από συγκεκριμένο λογιστικό γεγονός.
Υπολογιστικά είναι αυτά που δεν προέρχονται από συγκεκριμένο λογιστικό γεγονός.
Ε) Ανάλογα με τον χρόνο πραγματοποίησης τους.
Δεδουλευμένα είναι τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες οι οποίες έχουν ήδη παραδοθεί
από την επιχείρηση.
 Μη δεδουλευμένα είναι τα έσοδα που προέρχονται από υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη
παραδοθεί από την επιχείρηση.

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ.
   Μη λειτουργική ζημιά είναι κάθε μείωση της καθαρής θέσης που δεν συνδέεται με την
κάλυψη των αναγκών της λογιστικής μονάδας, όπως η καταστροφή του κτιρίου της
επιχείρησης εξαιτίας σεισμικής δόνησης.
   Μη λειτουργικό κέρδος είναι κάθε αύξηση της καθαρής θέσης που δεν συνδέεται με την
δραστηριότητα της λογιστικής μονάδας, όπως η δημιουργία κέρδους από λαχεία.

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων.

   Ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων είναι το τρίτο στη σειρά λογιστικό έγγραφο
τέλους χρήσεως, το οποίο κατά την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2190/1920, άρθρο 42)
συντάσσεται και δημοσιεύεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η σύνταξη και
δημοσίευση είναι υποχρεωτική, όταν γίνεται διάθεση αποτελεσμάτων. Στην
περίπτωση που υπάρχουν ζημίες προηγουμένων χρήσεων, δεν είναι δυνατή η
διανομή οποιουδήποτε ποσού, αν δεν εξαλειφθούν αυτές είτε με κέρδη είτε με
αποθεματικά.
   Μέχρι το 1986 δεν υπήρχε υποχρέωση συντάξεως ενιαίου τύπου πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων και η κάθε επιχείρηση μπορούσε να συντάξει και δημοσιεύσει τον τύπο της
δικής της επιλογής. Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το Π.Δ. 1123/80 η
μορφή του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, που πρέπει να συντάσσουν και
δημοσιεύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εκείνη του Ελληνικού Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου, όπως δίνεται αμέσως πιο κάτω.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη / ζημίες) χρήσεως   …
+ ή – Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών / ζημιών) προηγουμένων χρήσεων (…)
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+ ή – Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων    (...)
+ Αποθεματικά προς διάθεση                                                                            (…)

Σύνολο         …
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος                                                                        (...)

2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (...)

Κέρδη προς διάθεση …
ή

Ζημίες εις νέο       …

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό …
2. Πρώτο μέρισμα  …
3. Πρόσθετο μέρισμα …
4.Αποθεματικά καταστατικού  …
5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά  …
6. Αφορολόγητα αποθεματικά …
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου …
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο …

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων περιέχει διάφορες
πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις σε ότι αφορά τη σύνταξη και το
περιεχόμενο του ισολογισμού και της καταστάσεως των αποτελεσμάτων, όπως
πληροφορίες σχετικές με τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, τις
αποσβέσεις κ.α. Το προσάρτημα , όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του παρόντος
βιβλίου αποτελεί μέρος του ισολογισμού με την ευρεία του όρου έννοια ή αλλιώς
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και συντάσσεται και δημοσιοποιείται
υποχρεωτικά με την καταχώρησή του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Υπουργείου Εμπορίου. δεν δημοσιεύεται
όμως στις εφημερίδες, όπως συμβαίνει με τις λοιπές καταστάσεις.

   Πιο αναλυτικά το προσάρτημα δίνει πληροφορίες της επιχειρήσεως για :

1. Τη σύνταξη και δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως τυχόν
αλλαγές στη μορφή, δομή και ονομασίες των λογαριασμών.
2. Τις μεθόδους αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων, τις μεθόδους
αποσβέσεων των παγίων και τις γενόμενες αναπροσαρμογές των παγίων.
3. Τις συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο.
5. Τα ποσά των υποχρεώσεων, δεσμεύσεων, εγγυήσεων, προβλέψεων.
6. Τον κύκλο εργασιών, τα έκτακτα έσοδα και έξοδα και εκείνα που αφορούν
παρελθούσες διαχειριστικές χρήσεις.
7. Τον μέσο όρο του αριθμού των απασχοληθέντων ατόμων στη διάρκεια της χρήσεως
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών  λογιστικών καταστάσεων ο ρόλος της
λογιστικής τουλάχιστον από τεχνικής άποψης τελειώνει και από αυτό το σημείο και μετά η
λογιστική έρχεται να παίξει ένα άλλο πιο σπουδαίο ρόλο αυτόν ο οποίος έχει να κάνει με την
διερεύνηση ερμηνεία και στην συνέχεια με την αξιολόγηση των στοιχείων των λογιστικών
αυτών καταστάσεων.
 Οι λογιστικές καταστάσεις οι οποίες αποτελούν  σημαντική πηγή πληροφοριών παρέχουν

όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για την οικονομική
μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
   Για να μπορεί όμως κάποιος να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για μια επιχειρηματική
μονάδα είναι απαραίτητες και άλλες πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στους
απολογισμούς που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις όπως επίσης και άλλα εξωλογιστικά  δεδομένα.
Έτσι τις λογιστικές καταστάσεις τις συνοδεύουν διάφορες σημειώσεις που αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι των καταστάσεων αυτών και πρέπει να μελετώνται προσεκτικά κατά
την διάρκεια της ανάλυσης και της αξιολόγησης των δεδομένων της οικονομικής μονάδας.
   Έτσι η πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών για την οικονομική δραστηριότητα μιας
οικονομικής μονάδας είναι οι βασικές λογιστικές καταστάσεις , δηλαδή ο ισολογισμός και η
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
   Σε αυτές τις καταστάσεις παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας
, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της όπως επίσης και τα οικονομικά αποτελέσματα από
τις δραστηριότητες της.

   Εδώ μπορούν να επισημανθούν κάποια μειονεκτήματα τα οποία παρουσιάζουν οι λογιστικές
καταστάσεις και τα οποία καθιστούν πιο δύσκολο  το έργο του αναλυτή .
  Συγκεκριμένα:

1) Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις είναι συνοπτικά και
ανομοιόμορφα , εφόσον για την κατάρτιση τους δεν ακολουθείται κάποιος
συγκεκριμένος και υποχρεωτικός τύπος για το σύνολο των οικονομικών μονάδων .

2) Ο χρόνος που μεσολαβεί από το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρονται μέχρι και
την στιγμή που δημοσιεύονται και γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό είναι αρκετά
μεγάλος.



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 39

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Για να προχωρήσουμε στην ερμηνεία και την αξιολόγηση των στοιχείων των λογιστικών
καταστάσεων απαιτείται μια βασική εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ανάλογα με τις επιδιώξεις και το ενδιαφέρον των αναλυτών ,
οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι , πιστωτές , κρατικές υπηρεσίες,  χρηματιστές κ.α  το είδος
της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που απαιτείται διαφοροποιείται .  ‘Έτσι μπορούν να
ακολουθούνται διάφοροι μέθοδοι ανάλυσης και να δίνεται κάθε φορά έμφαση σε ορισμένα
στοιχεία ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό , όπως για παράδειγμα οι βραχυχρόνιοι πιστωτές
μιας επιχείρησης (τράπεζες) ενδιαφέρονται πρώτα για την ικανότητα της επιχείρησης να
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Και αυτό γιατί ενδιαφέρονται περισσότερο
και δίνουν μεγάλο βάρος στην εξασφάλιση που τους παρέχεται για την καταβολή από μέρους
της επιχείρησης τόσο των τόκων όσο και για την επιστροφή των δανειακών κεφαλαίων . Έτσι
στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται η σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων της
επιχείρησης προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της , προκειμένου να αξιολογηθεί η
τρέχουσα οικονομική της θέση. Αντίθετα οι μακροχρόνιοι δανειστές (ομολογιούχοι ) δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στους μακροχρόνιους δείκτες της επιχείρησης , όπως είναι η διάρθρωση
των κεφαλαίων της , τα τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη της  και οι μεταβολές της οικονομικής
της θέσης.
   Επίσης οι επενδυτές σε μετοχές της επιχείρησης , υφιστάμενοι ή και μελλοντικοί μέτοχοι ,
ενδιαφέρονται για τα ίδια με τους μακροπρόθεσμα δανειστές στοιχεία, οπότε η ανάλυση τους
επικεντρώνεται στα κέρδη , στα μερίσματα και στις προοπτικές αυτών γιατί τα στοιχεία αυτά
είναι εκείνα που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης στην
Χρηματιστηριακή αγορά .

   Η διοίκηση της επιχείρησης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη σύνθεση και την διάρθρωση των
κεφαλαίων της , όπως και για τις προοπτικές και την κερδοφόρα δυναμικότητα αυτής. Και
αυτό γιατί οι πληροφορίες αυτές επηρεάζουν άμεσα το είδος , το μέγεθος  και το κόστος των
δανειακών κεφαλαίων , τα οποία μπορεί αυτή να αποκτήσει.
   Πολλές φορές η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να χρησιμεύει και ως μέσο
αξιολόγησης της διοίκησης μιας επιχείρησης δηλαδή αν και κατά πόσο είναι αποτελεσματική
και ικανή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της . Επίσης μπορεί να οδηγεί στην διάγνωση
διαφόρων επιχειρηματικών προβλημάτων και να χρησιμεύει για την πρόβλεψη της
μελλοντικής οικονομικής θέσης της επιχείρησης και των οικονομικών της αποτελεσμάτων .

   Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ενδιαφέρονται για την μακροχρόνια σταθερότητα και
προοπτική αυτής , γιατί συνδέονται με την ικανότητά της να τους καταβάλει τις αμοιβές και να
τους προσφέρει απασχόληση.

   Αυτές οι ενδιαφερόμενες ομάδες για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην
χρηματοοικονομική ανάλυση των στοιχείων των επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να κάνουν
συγκρίσεις και να υπολογίσουν σχέσεις , οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στις οποίες
θα στηρίξουν τις αποφάσεις τους.

   Έτσι με την ανάλυση των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων οι αποφάσεις των
ενδιαφερομένων δεν στηρίζονται πλέον στην διαίσθηση ή στις υποθέσεις αλλά σε
συγκεκριμένα πορίσματα οπότε μειώνεται με αυτόν τον τρόπο η αβεβαιότητα ως προς το
αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρχει σε όλες τις αποφάσεις.
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   Φυσικά η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων δεν αποδυναμώνει τον ανθρώπινο
παράγοντα ο οποίος πάντα καθορίζει την λήψη των διαφόρων αποφάσεων.
   Έτσι η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και η τεχνική που χρησιμοποιείται κάθε φορά
μπορεί να γίνει από διαφορετική σκοπιά ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του κάθε
ενδιαφερομένου.
   Για αυτό και πριν από κάθε ανάλυση  πρέπει να γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση
ορισμένων λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων με σκοπό:

1) Την μείωση των στοιχείων που θα τύχουν επεξεργασίας και μελέτης
2) Την κατάταξη αυτών σύμφωνα με τις επιδιώξεις του αναλυτή .
3) Την δυνατότητα επιλογής των μερικών αθροισμάτων καθώς και των επιμέρους ποσών ,

έτσι ώστε να μπορούν να υπολογιστούν διάφοροι αριθμοδείκτες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

   Κάθε φορά ανάλογα με το ποιος διενεργεί την ανάλυση και ποιους σκοπούς επιδιώκει
υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με την συγκεκριμένη τεχνική που ακολουθείται
κάθε φορά.
   Αυτοί που ενδιαφέρονται και χρησιμοποιούν την τεχνική της ανάλυσης των λογιστικών
καταστάσεων με σκοπό την λήψη αποφάσεων μπορούν να καταταγούν σε διάφορες βασικές
κατηγορίες όπως :

α) Δανειστές της επιχείρησης
β) Διοικούντες την επιχείρηση
γ) Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές, στελέχη τραπεζών επενδύσεων και
χρηματιστήριο.
δ) Επενδυτές – Μέτοχοι
ε) Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
στ)Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων
ζ) Λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων

Οι σκοποί που επιδιώκονται και η έμφαση που δίνεται στα επιμέρους στοιχεία κατά την
ανάλυση από την καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες είναι οι εξής;

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

   Όλοι εκείνοι που με την μία ή με την άλλη μορφή δανείζουν κεφάλαια στην επιχείρηση
ονομάζονται Δανειστές της.
   Μία μορφή δανεισμού αποτελεί και η πίστωση που δίνεται από τους προμηθευτές πρώτων
υλών και εμπορευμάτων ή από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στην επιχείρηση . Αυτοί
αναμένουν την πληρωμή τους σε βραχύ χρονικό διάστημα και συνήθως δεν λαμβάνουν τόκο
για τις πιστώσεις που παρέχουν στην επιχείρηση.
   Επίσης μια επιχείρηση μπορεί να δανείζεται βραχυπρόθεσμα κεφάλαια και από άλλες
πηγές , όπως βραχυπρόθεσμες πιστώσεις των προμηθευτών  της , δάνεια από τράπεζες και
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άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, προβαίνοντας έτσι  σε άντληση των απαραίτητων
κεφαλαίων.
   Τα συγκεκριμένα αυτά κεφάλαια οφείλει η επιχείρηση να τα εξυπηρετήσει  με την
καταβολή τόκων καθώς επίσης και να τα επιστρέψει ανεξάρτητα από την οικονομική της
κατάσταση  και των αποτελεσμάτων της. Στην περίπτωση όμως εκείνη που η δραστηριότητα
της επιχείρησης συνοδεύεται από ζημιές αυξάνονται οι κίνδυνοι για τους δανειστές της
οικονομικής μονάδας τόσο για την απόδοση των τόκων όσο και για την επιστροφή των
δανειακών τους κεφαλαίων. Μπορούμε να πούμε εδώ ότι η διαφορετική θέση δανειστών –
πιστωτών  σε σχέση με την θέση των επενδυτών –μετόχων έχει σαν αποτέλεσμα την
διαφορετική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων από καθένα από αυτούς.
   Οι δανειστές – πιστωτές  ρίχνουν μεγάλο βάρος στο πόσο ασφάλεια τους εξασφαλίζεται
τόσο για την καταβολή των τόκων όσο και για την επιστροφή του κεφαλαίου τους. Επομένως
δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της
οικονομικής μονάδας αφού αυτά συνήθως αποτελούν ασφάλεια.
   Έτσι οι δανειστές είναι συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους , σε ότι έχει σχέση με τα
περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας και βασίζονται κατά πολύ στην ανάλυση των
οικονομικών της στοιχείων . Έτσι υπολογίζουν την αξία των επιμέρους περιουσιακών της
στοιχείων έχοντας σαν βάση την δυνατότητα ρευστοποίησης τους . Εκτιμούν
χρησιμοποιώντας χαμηλότερες τιμές από εκείνες που εμφανίζονται στον ισολογισμό ή που
επιβάλλονται από τις λογιστικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο αφήνουν περιθώρια για
δυσμενείς καταστάσεις  που ενδεχομένως να προκύψουν στο μέλλον.
   Ανάλογα με την χρονική διάρκεια των παρεχόμενων πιστώσεων τον σκοπό για τον οποίο
χορηγήθηκαν  καθώς επίσης και την ασφάλεια την οποία παρέχουν οι μέθοδοι ανάλυσης , οι
οποίοι εφαρμόζονται από τους δανειστές καθώς επίσης και τα κριτήρια εκτίμησης
ποικίλλουν .
   Οι βραχυχρόνιοι δανειστές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην βραχυχρόνια οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα στον βαθμό ρευστότητας των
κυκλοφοριακών στοιχείων αυτής καθώς επίσης και στην ταχύτητα κυκλοφορία τους .
   Στην περίπτωση των μακροχρόνιων δανείων επιδιώκεται μια πιο λεπτομερή ανάλυση των
στοιχείων , η οποία παρέχει προβλέψεις για τις μελλοντικές εισροές κεφαλαίων, την
οικονομική θέση της οικονομικής μονάδας, σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις, την
δυνατότητα αυτής να διατηρεί την συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση και κάτω από
διαφορετικές οικονομικές συνθήκες όπως επίσης και την δυναμικότητα των κερδών της. Και
αυτό γιατί τα κέρδη μιας επιχείρησης πριν τις αποσβέσεις αποτελούν την κύρια και πιο
επιθυμητή πηγή εξυπηρέτησης και εξόφλησης των δανειακών της κεφαλαίων.
   Οι δανειστές μιας επιχείρησης γενικότερα ενδιαφέρονται για την διάρθρωση των
κεφαλαίων της προκειμένου να γνωρίζουν το βαθμό ασφάλειας που απολαμβάνουν. Έτσι η
σχέση ιδίων προς δανειακά  ξένα κεφάλαια αποτελεί ένδειξη της επάρκειας ή όχι των ιδίων
κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας , καθώς επίσης και του βαθμού ασφάλειας που οι
πιστωτές της απολαμβάνουν στην περίπτωση μελλοντικών ζημιών.
   Επίσης η σχέση αυτή φανερώνει τη συμπεριφορά της διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας,
και δείχνει αν αυτή επιλέγει τον δανεισμό από την προσφυγή στην κεφαλαιαγορά για
άντληση κεφαλαίων με έκδοση νέων μετοχών.
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ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η οικονομική ανάλυση των στοιχείων της οικονομικής μονάδας είναι το σημαντικότερο
εργαλείο στα χέρια της διοίκησης. Αυτό συμβαίνει γιατί  η διοίκηση ενδιαφέρεται να
προσδιορίσει την οικονομική της κατάσταση, την κερδοφόρα δυναμικότητα της καθώς
επίσης και την εξέλιξη της μελλοντικά.
   Οι διοικούντες την οικονομική μονάδα βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση σε σχέση με
την προηγούμενη ομάδα μιας και συνδέονται άμεσα με αυτή και μπορούν να έχουν συνεχή
πρόσβαση στα βιβλία της. Έτσι η ανάλυση τους μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερο βαθμό και να
περιλαμβάνει την μελέτη συστηματικά κάποιων  συγκεκριμένων αριθμοδεικτών που
προκύπτουν από τις σχέσεις διαφόρων οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και της τάσης
τους, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
έγκαιρα.
   Επομένως στόχος της διοίκησης είναι ο διαρκής έλεγχος και η παρατήρηση της
οικονομικής μονάδας από την σκοπιά των εκτός αυτής τρίτων , δηλαδή των δανειστών και
των επενδυτών –μετόχων.
   Με αυτόν τον τρόπο η διοίκηση οδηγείται στην δημιουργία χρήσιμων συμπερασμάτων
αναφορικά με την οικονομική κατάσταση και την δραστηριότητα της επιχείρησης , γεγονός
που την καθιστά ικανή στο να λάβει τα πιο κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση
δυσμενών συνθηκών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον .

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ- ΜΕΤΟΧΩΝ

   Τα επιχειρηματικά κεφάλαια των επενδυτών που κατά κανόνα είναι και μέτοχοι της
οικονομικής μονάδας  είναι εκείνα που εκτίθενται στους περισσότερους κινδύνους και κατά
συνέπεια αποτελούν ασπίδα προστασίας για τα δανειακά κεφάλαια της οικονομικής μονάδας.
   Οι επενδυτές – Μέτοχοι  αποσκοπούν στη λήψη κάποιου ποσού (μερίσματος ) από την
διανομή των κερδών εφόσον βέβαια η οικονομική  μονάδα πραγματοποιεί κέρδη και αφού
πρώτα τακτοποιηθούν οι δανειστές της οικονομικής μονάδας. Αυτοί προκειμένου να
προχωρήσουν  στην ανάλυση των στοιχείων μιας επιχείρησης  χρειάζονται γενικότερες
πληροφορίες σε σχέση με τους ενδιαφερόμενους των άλλων κατηγοριών.
   Οι μέτοχοι έχοντας επενδύσει κεφάλαια στην επιχείρηση ενδιαφέρονται για το σύνολο της
δραστηριότητάς της και πιο συγκεκριμένα για την οικονομική της κατάσταση, την
διάρθρωση των κεφαλαίων της, όπως επίσης και την κερδοφόρα δυναμικότητα της, αφού
όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της αξίας των μετοχών μιας
οικονομικής μονάδας. Συγχρόνως ενδιαφέρεται για τα κέρδη που η επιχείρηση εμφανίζει
μελλοντικά και την εξέλιξή τους διαχρονικά και γενικότερα για την σπουδαιότητά της μέσα
στον κλάδο.
   Φυσικά θα πρέπει παράλληλα να εκτιμήσουν και άλλους παράγοντες που έμμεσα
επηρεάζουν την δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα είναι η γενικότερη
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οικονομική κατάσταση, η ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζουν τα προϊόντα της, η
ποιότητα και ικανότητα της διοικητικής της ομάδας και η θέση που κατέχει γενικότερα ο
κλάδος μέσα στην οικονομία.
    Οι μέτοχοι – επενδυτές αποβλέπουν :
1) Στην λήψη ενός μερίσματος μελλοντικά όσο διαρκεί η επένδυση των κεφαλαίων του.
2) Στην πιθανότητα λήψης κάποιων δικαιωμάτων από την διανομή κάποιων αποθεματικών

της εταιρίας .
3) Σε μια αυξημένη τιμή που ελπίζει ότι θα έχουν οι μετοχές στην αγορά , προκειμένου να

αποκτήσει κέρδη κεφαλαίου.
Επειδή όμως η ανάλυση για την εκτίμηση της αξίας των μετοχών μιας οικονομικής
μονάδας, έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις για αγορά νέων τίτλων ή ακόμη και πώληση
των ήδη αποκτηθέντων μετοχών , είναι μια εργασία αρκετά περίπλοκη είναι απαραίτητο
να γίνεται από ειδικούς αναλυτές επενδύσεων.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ελεγκτές ασχολούνται με τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων
και τελικά διατυπώνουν τα πορίσματα τους σχετικά με την ακρίβεια αυτών. Ένας από
τους βασικούς σκοπούς των ελεγκτών είναι ο εντοπισμός ηθελημένων ή μη σφαλμάτων
και ατασθαλιών τα οποία αν δεν επισημανθούν και δεν αναφερθούν , δίνουν μια
εσφαλμένη εικόνα για την επιχείρηση κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τις γενικά
παραδεκτές αρχές της λογιστικής . Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τον
υπολογισμό ορισμένων αριθμοδεικτών και η παρακολούθηση των μεταβολών των
οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης και των τάσεων τους διαχρονικά αποτελούν τα
κύρια μέσα στο έργο των ελεγκτών. Και αυτό διότι τυχόν σημαντικά λάθη και
ατασθαλίες επηρεάζουν την εικόνα της οικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα μιας
επιχείρησης . Δηλαδή η όλη ανάλυση αποτελεί συνολικό έλεγχο της ορθότητας των
λογιστικών καταστάσεων .

ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Η
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ

Όταν πρόκειται για εξαγορά μιας επιχείρησης από άλλη , ή για συγχώνευση δύο ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων οι αναλυτές που επεξεργάζονται τα στοιχεία έχουν
παρόμοιους σκοπούς με αυτούς των επενδυτών – μετόχων . Στις περιπτώσεις αυτές όμως
θα πρέπει η ανάλυση να προχωρήσει στην εκτίμηση και των άυλων περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων, όπως είναι η φήμη και η πελατεία καθώς και στον
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υπολογισμό των υποχρεώσεων τους  διότι όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο
προϊόν της εξαγοράς ή της συγχωνεύσεως. Έτσι η πραγματοποιούμενη από τους ειδικούς
ανάλυση των οικονομικών στοιχείων είναι πολύτιμη για τον προσδιορισμό της
οικονομικής και λειτουργικής αξίας των συγχωνευμένων επιχειρήσεων ή της
εξαγοραζόμενης επιχείρησης.

ΣΚΟΠΟΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων χρησιμοποιείται και από άλλες ομάδες
ενδιαφερομένων, οι οποίοι ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκουν δίνουν και ανάλογη
έμφαση στα διάφορα επιμέρους στοιχεία. Έτσι είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για την
ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων οι εφοριακοί ελεγκτές σε μια φάση ελέγχου των
εσόδων του κράτους από φόρους των επιχειρήσεων . Επίσης οι συνδικαλιστικές ενώσεις
των εργαζομένων μπορούν να κάνουν χρήση των μεθόδων ανάλυσης των λογιστικών
καταστάσεων για να αξιολογήσουν την οικονομική θέση της επιχείρησης, προκειμένου
να υπογράψουν με αυτή συλλογική σύμβαση εργασίας και να προσπαθήσουν να
επιτύχουν καλύτερους όρους αμοιβών και εργασίας για τα μέλη τους. Αλλά ακόμα και
πελάτες της επιχείρησης μπορούν να χρησιμοποιούν την ανάλυση των λογιστικών
καταστάσεων προκειμένου να προσδιορίσουν την κερδοφόρα δυναμικότητα αυτής, την
απόδοση των κεφαλαίων της ακόμα και άλλα παρόμοια στοιχεία με σκοπό την καλύτερη
συνεργασία και την επίτευξη καλύτερων τιμών και όρων συναλλαγής.

ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ανάλογα με την θέση του αναλυτή και με τα
στάδια διενέργειας της διακρίνεται στα εξής είδη:

Α) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

   Ανάλογα με την θέση του αναλυτή υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης των λογιστικών
καταστάσεων οι οποίες είναι η εσωτερική και η εξωτερική ανάλυση.

1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

   Η εσωτερική ανάλυση γίνεται από πρόσωπα που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την
επιχείρηση και που μπορούν να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για να ελέγξουν τους
επιμέρους λογαριασμούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το κυριότερο πλεονέκτημα αυτού του
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είδους της ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει σε αυτόν που την διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες
μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν. Με αυτόν τον τρόπο η ανάλυση αποκτά
μεγαλύτερη διαύγεια και επιτρέπει στον αναλυτή να εμβαθύνει σε αυτήν.
   Η ανάλυση αυτή γίνεται από πρόσωπα της επιχείρησης τα οποία ενδιαφέρονται κυρίως να
προσδιορίσουν το βαθμό αποδοτικότητας της και να ερμηνεύσουν τις μεταβολές της
οικονομικής της θέσης. Επίσης η εσωτερική ανάλυση προσπαθεί να ερμηνεύσει ορισμένα
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για λογαριασμό της διοίκησης έτσι ώστε να της επιτρέψει
να μετρήσει την πρόοδο που πράγματι επιτελέστηκε σε σύγκριση με τα υπάρχοντα
προγράμματα. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται  ο έλεγχος της λειτουργίας μιας
επιχείρησης.

2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

    Η εξωτερική ανάλυση πραγματοποιείται από πρόσωπα που βρίσκονται, έξω από την
επιχείρηση  και βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία που δημοσιεύονται  στις
λογιστικές καταστάσεις και στις εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Έτσι
ο αναλυτής δεν μπορεί να διεισδύσει  βαθύτερα μέσα στην επιχείρηση το δε έργο του είναι
τόσο δυσκολότερο όσο πιο συνοπτικά είναι τα στοιχεία που δημοσιεύονται.
   Η εξωτερική ανάλυση γίνεται κυρίως από πρόσωπα που τα οποία ενδιαφέρονται να
προσδιορίσουν την οικονομική θέση και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.
   Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε προσδιορισμό της οικονομικής θέσης μια επιχείρησης
εννοούμε :

1) Την δυνατότητα που έχει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της
στο παρόν και στο μέλλον , ακόμη και κάτω από συνθήκες διαφορετικές εκείνων που
υπάρχουν τη στιγμή που γίνεται η ανάλυση.

2) Την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες με την
χρησιμοποίηση κεφαλαίων από ίδιες πηγές ή από έκδοση νέων τίτλων μετοχών ή
ομολογιών ακόμη και με την άντληση κεφαλαίων από την προσφυγή στον τραπεζικό
δανεισμό.

3) Την δυνατότητα πληρωμής των ληξιπρόθεσμων τόκων και των υποχρεώσεων καθώς και
την καταβολή μερισμάτων χωρίς διακοπή.

Για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης ερευνάται ιδιαίτερα το ύψος και
η σταθερότητα των καθαρών κερδών της, καθώς και η τάση βελτίωσης αυτών στο μέλλον. Ο
τύπος και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης έχουν μεγάλη σημασία, προκειμένου να προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η
αποδοτικότητα μιας επιχειρήσεως.

Β) ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

   Ανάλογα με τα κύρια στάδια διενέργεια της ανάλυσης τη διακρίνουμε σε ουσιαστική και
τυπική.
   Η τυπική ανάλυση προηγείται της ουσιαστικής και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το
προπαρασκευαστικό στάδιο αυτής. Η τυπική ανάλυση ελέγχει την εξωτερική διάρθρωση του
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ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης, προβαίνει στις
ενδεικνυόμενες διορθώσεις, στρογγυλοποιήσεις , ομαδοποιήσεις, ανακατατάξεις και
ανασχηματισμούς και συμπληρώνει τα σε απόλυτους αριθμούς κονδύλια με σχετικούς
αριθμούς (αριθμούς σε ποσοστά επί τοις εκατό).
   Η ουσιαστική ανάλυση βασίζεται μεν στα δεδομένα της τυπικής αναλύσεως, αλλά
επεκτείνεται στην εξεύρεση και επεξεργασία διαφόρων αριθμοδεικτών, οι οποίοι δίνουν την
πραγματική εικόνα της επιχείρησης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

   Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων είναι τόσο η
μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται σε αυτές σε δεδομένη
χρονική στιγμή όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά .
   Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με την επιλογή
και τον υπολογισμό κάποιων σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται στις
λογιστικές καταστάσεις, ανάλογα κάθε φορά με τον επιδιωκόμενο σκοπό και την
επιδιωκόμενη απόφαση. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με την κατάταξη των στοιχείων , με
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των μεταξύ των σημαντικών σχέσεων
ενώ το τρίτο και τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση, μελέτη και ερμηνεία των
προαναφερθέντων στοιχείων. Τα παραπάνω στάδια ανάλυσης κατατάσσονται σε δύο κύριες
κατηγορίες:
   1) Στις συγκρίσεις και μετρήσεις έχοντας σαν βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών
καταστάσεων δύο ή περισσοτέρων χρήσεων.
   2) Στις συγκρίσεις και μετρήσεις έχοντας σαν βάση τα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών
καταστάσεων μιας χρήσης.

   Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται συγκριτικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες, η τάση
των οικονομικών στοιχείων και των αριθμοδεικτών διαχρονικά καθώς επίσης και αναλύσεις
των διαφόρων μεταβολών της οικονομικής κατάστασης μιας οικονομικής μονάδας.
   Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται ο προσδιορισμός των σχέσεων των στοιχείων
ενός ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.
   Προκειμένου να κάνουμε χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων τις
περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η διενέργεια και των δύο κατηγοριών αναλύσεως που
προαναφέραμε. Κατά γενικό κανόνα οι αναλύσεις περιλαμβάνουν συγκρίσεις ανάμεσα στο τι
συμβαίνει και στο το θα έπρεπε να συμβαίνει, παίρνοντας σαν μέτρο σύγκρισης κάποιο
αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο μέγεθος. Λέγοντας πρότυπο μέγεθος εννοούμε εκείνο που θα
έπρεπε να επικρατεί κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες , τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η
ανάλυση.

Φυσικά για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα πρέπει
να τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου ή έστω με
τους μέσους όρους του κλάδου όπου και ανήκει η επιχείρηση.
   Οι κυριότερες μέθοδοι με τις οποίες θα ασχοληθούμε και που χρησιμοποιούνται στην
ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορούμε να τις ταξινομήσουμε στις εξής κατηγορίες
:

1) Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος ανάλυσης
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2) Συγκριτική ή διαχρονική μέθοδος ανάλυσης
3) Μέθοδος ανάλυσης των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσεως
4) Εξειδικευμένες μέθοδοι στις οποίες περιλαμβάνονται η ανάλυση των μεταβολών της

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, η ανάλυση του νεκρού σημείου καθώς και άλλες.

1. ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (VERTICAL ANALYSIS)

Στην Διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της
χρηματοοικονομικής κατάστασης « Κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων
αριθμοδεικτών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις που γίνονται μεταξύ των στοιχείων μιας οικονομικής
μονάδας , για μια σειρά ετών καθώς επίσης και οι συγκρίσεις μεταξύ οικονομικών
μονάδων που όμως έχουν διαφορετικό μέγεθος, οι ισολογισμοί και οι καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως συντάσσονται σε ποσοστά επί τοις εκατό του συνόλου των
μεγεθών τους.
   Σε αυτού του είδους την ανάλυση κάθε στοιχείο του ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο
του ενεργητικού ή του παθητικού και κάθε στοιχείο της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης διαιρείται με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Έτσι στην κατάσταση «κοινού
μεγέθους» του ισολογισμού  κάθε στοιχείο παρουσιάζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό του
συνόλου του ενεργητικού ή παθητικού και στην κατάσταση «κοινού μεγέθους» των
αποτελεσμάτων χρήσης κάθε στοιχείο παρουσιάζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό των
καθαρών πωλήσεων της χρήσης.
   Πολύ σημαντικό είναι να υπολογιστεί το ποσοστό συμμετοχής κάθε στοιχείου χωριστά
στο σύνολο κάποιας κατηγορίας στοιχείων. Έτσι και η έκφραση των απόλυτων μεγεθών σε
ποσοστά επί τοις εκατό γίνεται χρήσιμη στην ανάλυση της εσωτερικής διάρθρωσης των
λογιστικών καταστάσεων και εμφανίζει την σχετική σημαντικότητα του κάθε στοιχείου
αναφορικά με το σύνολο των στοιχείων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται η
σχετική σημαντικότητα των κυκλοφοριακών και μη κυκλοφοριακών στοιχείων, ενώ
συγχρόνως φαίνεται και το σχετικό ύψος της χρηματοδότησης της οικονομικής μονάδας
από βραχυχρόνιους ή μακροχρόνιους πιστωτές και από τους φορείς της οικονομικής
μονάδας. Οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους» ενδέχεται να αναφέρονται σε μια
συγκεκριμένη οικονομική μονάδα σε διαφορετικές περιόδους ή να αναφέρονται σε δύο ή
περισσότερες οικονομικές μονάδες στην ίδια χρονική περίοδο.
   Όταν η κάθετη ανάλυση έχει να κάνει με στοιχεία του ισολογισμού εστιάζεται σε δύο
σημεία κυρίως τα οποία είναι τα εξής :

1) Στις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας ή διαφορετικά στον
τρόπο που κατανέμονται τα κεφάλαιά της ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

2) Στον τρόπο που κατανέμονται τα κεφάλαια της οικονομικής μονάδας, ανάμεσα στα
επιμέρους περιουσιακά της στοιχεία (κυκλοφορούν, πάγιο, διαθέσιμο)

   Επίσης και η παρουσίαση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης είναι πολύ ωφέλιμη
αφού με αυτόν τον τρόπο κάθε στοιχείο της σχετίζεται με τις πωλήσεις.
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   Μέσα από τον υπολογισμό των ποσοστών διαχρονικά έχουμε ένδειξη για την πορεία τους
και συγχρόνως γνωρίζουμε την σημαντικότητα του κάθε στοιχείου σε σχέση με το σύνολο.
   Η ανάγκη για έκφραση των απόλυτων μεγεθών σε ποσοστά επί τοις εκατό προέκυψε από
την δυσκολία , τόσο της ανάλυσης των οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών και των
καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήση όσο της παρακολούθησης των   μεταβολών των
εκάστοτε στοιχείων από έτος σε έτος σε σχέση με το σύνολο των μεγεθών των λογιστικών
καταστάσεων.
   Είναι ευνόητο ότι ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται στην περίπτωση που θέλουμε να
συγκρίνουμε στοιχεία ολόκληρου του κλάδου αφού η χρησιμοποίηση απόλυτων μεγεθών
δεν επιτρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση σύγκρισης.
   Επιπλέον το γεγονός ότι τα μεγέθη οικονομικών μονάδων ποικίλλουν δημιουργεί
πρόβλημα στην περίπτωση που θέλουμε να συγκρίνουμε στοιχεία επιμέρους οικονομικών
μονάδων. Χρησιμοποιώντας μια κοινή βάση σύγκρισης τα προβλήματα αυτά
ξεπερνιούνται.
   Εκείνες οι καταστάσεις που παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων
μόνο σε ποσοστά επί τοις εκατό ονομάζονται καταστάσεις κοινού μεγέθους (common size
statements) ή καταστάσεις 100% .
   Σαν συμπέρασμα θα λέγαμε ότι τα ποσοστά που θα προκύψουν από αυτό το είδος της
ανάλυσης είναι μια μικρογραφία των αρχικών απόλυτων μεγεθών.
   Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε τον ταχύτερο και ακριβέστερο προσδιορισμό της
πραγματικής σπουδαιότητας του κάθε στοιχείου.
   Μελετώντας την κατάσταση κοινού μεγέθους μιας επιχείρησης και στην συνέχεια
συγκρίνοντας την με την κατάσταση άλλης ανταγωνιστικής , ή του κλάδου στον οποίο
αυτή ανήκει, μπορούμε να γνωρίζουμε αν η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει κάνει σωστή
κατανομή των επενδύσεων της.
   Επίσης μέσα από ένα τέτοιο είδος ανάλυσης μπορούμε να γνωρίζουμε αν η επιχείρηση
έχει κατανέμει υψηλό ποσοστό των κεφαλαίων της σε αποθέματα ή απαιτήσεις, ή αν έχει
ανεπαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία και τα πάγια στοιχεία της είναι υψηλότερα από το μέσο
όρο ολόκληρου του κλάδου, στον οποίο ανήκει.
   Μέσα από την κάθετη ανάλυση των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων σε ποσοστά
επί τοις εκατό πετυχαίνουμε την διαρθρωτική ανάλυση τους.
   Ακόμα πρέπει να επισημάνουμε ότι μέσα από τις καταστάσεις «κοινού μεγέθους» των
κονδυλίων μπορούμε να γνωρίζουμε τι ποσοστό των πωλήσεων έχει απορροφηθεί από
κάθε είδος εξόδου και τι ποσοστό παραμένει σαν κέρδος.
   Για την αξιολόγηση των μεγεθών μιας συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας
χρησιμοποιούμε τα μεγέθη μιας ομοειδούς επιχείρησης ή τα αντιπροσωπευτικά μεγέθη του
κλάδου στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη μονάδα.
   Για να συγκρίνουμε ισολογισμούς διαφόρων οικονομικών μονάδων χρησιμοποιούμε την
«εξωεπιχειρηματική» σύγκριση η οποία έχει να κάνει με την μελέτη ισολογισμών
περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου. Μια τέτοια ανάλυση
αποσκοπεί στο να εκτιμήσει την θέση της δεδομένης επιχείρησης μέσα στον κλάδο.
   Όταν τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαφέρουν κατά πολύ από τα πρότυπα του κλάδου,
ο αναλυτής θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση έτσι ώστε να δει για ποιο
λόγο υπάρχουν οι συγκεκριμένες αποκλίσεις. Μέσα από την ανάλυση τώρα αν δεν
προκύψουν κάποιοι λόγοι που να δικαιολογούν τις διαφορές από το πρότυπο μέγεθος του
κλάδου θα πρέπει να παρθούν τέτοια μέτρα ούτως ώστε οι διάφοροι δείκτες ανάλυσης να
προσεγγίσουν το αντίστοιχο μέγεθος του κλάδου.
   Πολλές φορές χρησιμοποιείται η μέθοδος της παλινδρόμησης για να ελεγχτούν οι
διαφορές μεταξύ των καταστάσεων «κοινού μεγέθους» μιας οικονομικής μονάδας και των
αντίστοιχων του κλάδου.
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

 Η χρήση των αριθμοδεικτών βοηθά αναλυτικά και παραστατικά στην ερμηνεία των
οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.
   Ο αριθμοδείκτης είναι μια απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα άλλο και εκφράζεται με απλή μαθηματική
μορφή. Οι αριθμοδείκτες καθιερώθηκαν λόγω της ανάγκης να γίνεται αμέσως αντιληπτή η
πραγματική αξία και σπουδαιότητα των απόλυτων μεγεθών.
   Ο υπολογισμός και η παράσταση των διαφόρων αριθμοδεικτών αποτελεί μια μέθοδο
αναλύσεως η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις. Για αυτό ένας μεμονωμένος
αριθμοδείκτης δεν μπορεί να μας δώσει πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης της
επιχείρησης αν δεν συγκριθεί με άλλους αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες, ή δεν
συσχετιστεί με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες προηγούμενων χρήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Γενικά

Στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας, περιλαμβάνονται τέσσερις
βασικές λογιστικές καταστάσεις μεταξύ των οποίων είναι και οι καταστάσεις ταμειακής ροής.
   Η κατάσταση ταμειακής ροής είναι μία κατάσταση η οποία βασίζεται τόσο στον ισολογισμό
όσο και στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Όμως ο ισολογισμός είναι μια κατάσταση η
οποία δεν αποδίδει την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας.
Αφού δεν λαμβάνει υπόψη του τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών και οι οποίες σε
περιόδους πληθωρισμού πολλές φορές είναι σημαντικές. Έτσι και η κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης δεν μπορεί από μόνη της να αποδώσει μια πλήρη εικόνα για την
κερδοφόρα δυναμικότητα της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον και η κατάσταση του κεφαλαίου
κίνησης ενώ δίνει πληροφορίες για τι οικονομικό αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα
μέσα στη λογιστική χρήση, ωστόσο δεν παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη ρευστότητα ή
την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας.
   Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ δύο διαδοχικών
υπολογισμών και εξηγεί όλες τις μεταβολές που προκύπτουν στα ίδια κεφάλαια της
οικονομικής μονάδας μέσα στη λογιστική χρήση, λαμβάνοντας υπόψη τις οποιεσδήποτε
μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο και στην αξία των παγίων στοιχείων, εξαιτίας της
αναπροσαρμογής. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όμως είναι γεγονός ότι δεν είναι σε
θέση να δώσει πληροφορίες για τις μεταβολές του κάθε στοιχείου μεταξύ δύο διαδοχικών
υπολογισμών παρά μόνο με τη μορφή υποσημειώσεων. Για αυτό το λόγο η κατάσταση
ταμειακής ροής είναι απαραίτητη για να δοθεί μια συνολική εικόνα των ταμειακών ροών σε
μια λογιστική χρήση ή περίοδο, αυτών που προέρχονται από τις εργασίες της οικονομικής
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μονάδας αλλά και αυτών που προέρχονται από χρηματοοικονομικές ή επενδυτικές
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.
   Πριν από το 1988 η χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία έδειχνε τις ταμειακές ροές
κεφαλαίων ονομαζόταν κατάσταση πηγών και χρήσεων κεφαλαίων. Από το 1988 το Financial
Accounting Board (F.A.S.B) των ΗΠΑ εξέδωσε νέα οδηγία και την ονόμασε κατάσταση
ταμειακής ροής. Κατέληξε σε αυτήν την απόφαση γιατί η νέα κατάσταση παρέχει
περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για τους επενδυτές και όλους εκείνους οι οποίοι
βασίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις έτσι ώστε να λάβουν αποφάσεις
οικονομικής φύσης.

3.1 Σκοπός και χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακής ροής.

Ο βασικότερος σκοπός της κατάστασης ταμειακής ροής είναι η παροχή πληροφοριών οι οποίες
σχετίζονται με τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές που έγιναν κατά την διάρκεια της
λογιστικής χρήσης . Επιπλέον παρέχει πληροφορίες για τις  ταμειακές εισπράξεις και
πληρωμές που σχετίζονται τόσο με τις καθημερινές εργασίες της οικονομικής μονάδας όσο και
με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές της δραστηριότητες.
   Στην πραγματικότητα τα κεφάλαια μιας οικονομικής μονάδας προέρχονται από δύο πηγές :

1. Εκείνες που σχετίζονται με τις εργασίες της οικονομικής μονάδας.
2. Εκείνες που σχετίζονται με την απόκτηση κεφαλαίων, μέσα από τον δανεισμό ή την

αύξηση κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιών.
   Τα κεφάλαια που αποκτά η οικονομική μονάδα τα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των
καθημερινών της δαπανών, την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, την εξόφληση
υποχρεώσεων σε τρίτους, την καταβολή μερισμάτων κλπ.
   Η κατάσταση ταμειακής ροής παρακολουθεί όλες τις μεταβολές που επέρχονται στα μεγέθη
του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας.
   Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κατάσταση περιλαμβάνει στοιχεία του ισολογισμού και
της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, ωστόσο δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση τους. Σε
εκείνο που στοχεύει είναι να βοηθήσει τους επενδυτές, τους πιστωτές, τη διοίκηση της
οικονομικής μονάδας και γενικότερα όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν μια πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες της
οικονομικής μονάδα, μέσα στη λογιστική χρήση.
   Η κατάσταση ταμειακής ροής δεν περιορίζεται μόνο στην απλή  ανάλυση των εισπράξεων
και των πληρωμών της οικονομικής μονάδας αλλά επεκτείνεται και στον χώρο της
χρηματοοικονομικής διοίκησης. Διακρίνει τις ταμειακές ροές σε εκείνες που προέρχονται από
τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και σε
εκείνες που προέρχονται από τις εργασίες της. Ο προσδιορισμός της καθαρά ταμειακής ροής
από τις εργασίες της οικονομικής μονάδας δείχνει την ικανότητα αυτής να διανέμει μερίσματα
στους μετόχους της, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό τόσο για τους επενδυτές της όσο και για τους
μετόχους της.
   Επίσης ο προσδιορισμός της ταμειακής ροής από τις  χρηματοοικονομικές και επενδυτικές
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας διαφωτίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτής και αυτών οι
οποίοι την χρηματοδοτούν.

Αναλυτικότερα στην περίπτωση που οι καταστάσεις ταμειακής ροής συνοδεύονται και από
άλλες λογιστικές  καταστάσεις, όπως είναι ο ισολογισμός και η κατάσταση αποτελεσμάτων
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χρήσης μπορούν να αποδώσουν μια πληρέστερη εικόνα τόσο των συναλλαγών της
οικονομικής μονάδας όσο και της οικονομικής της θέσης και να αποτελέσουν ένα σημαντικό
βοήθημα για τους επενδυτές, τους πιστωτές και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τους
εξής λόγους:

1) Ρίχνουν φως στις ταμειακές ροές και αναλύουν το είδος των οικονομικών συναλλαγών
και πως επηρεάζουν τα ρευστά διαθέσιμα.

2) Αντιπαραθέτουν την κερδοφόρα ικανότητα της οικονομικής μονάδας με τις διάφορες
πληρωμές της.

3) Καθιστούν εφικτή την εκτίμηση της ποιότητας του αποτελέσματος που πέτυχε η
οικονομική μονάδα.

4) Παρέχουν την δυνατότητα εκτίμησης του βαθμού που η οικονομική μονάδα μπορεί να
είναι ευέλικτη όσον αφορά τα ρευστά της, δηλαδή να μπορεί να αλλάζει το ύψος και
τον χρόνο των ταμειακών ροών.

5) Παρέχουν την δυνατότητα πρόβλεψης του ύψους, του χρόνου και του βαθμού
βεβαιότητας των μελλοντικών  ροών κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας.

6) Καθιστούν εφικτή την εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας της οικονομικής
μονάδας,  δηλαδή την ικανότητα της να πραγματοποιεί ένα ορισμένο όγκο εργασιών
μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7) Παρέχουν πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες
της οικονομικής μονάδας και βοηθούν να απαντηθούν ερωτήματα όπως είναι:
 Πως χρησιμοποιήθηκαν τα κέρδη της οικονομικής μονάδας.
 Πως χρηματοδοτήθηκαν οι νέες επενδύσεις της.
 Πως η οικονομική μονάδα μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα

ενώ πραγματοποιεί ζημιές.
 Πως τα ρευστά μειώθηκαν ενώ τα κέρδη της οικονομικής μονάδας είναι θετικά και

μάλιστα έχουν σημειώσει και αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
 Πως τα ρευστά παρέμειναν στο ίδιο ύψος ενώ σημειώθηκαν ζημιές.
 Για ποιους λόγους η οικονομική μονάδα δανείστηκε κεφάλαια κατά την διάρκεια

της λογιστικής χρήσης.
 Για ποιους λόγους δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.
 Με ποιο τρόπο εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας.
 Πως οι υποχρεώσεις  από τα ομολογιακά δάνεια εξυπηρετούνται παρά το γεγονός

ότι η οικονομική μονάδα πραγματοποιεί ζημιές.
 Με ποιο τρόπο χρηματοδοτήθηκε μία αύξηση των ρευστών της οικονομικής

μονάδας.
 Εάν είναι επαρκείς για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της οικονομικής

μονάδας, οι μέλλουσες εισροές κεφαλαίου.

   Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση ταμειακής ροής παρουσιάζει τις
εισπράξεις και τις πληρωμές καθώς επίσης και την καθαρή μεταβολή στα ρευστά διαθέσιμα τα
οποία απορρέουν από τις εργασίες της οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και από τις
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες. Μέσα στη λογιστική χρήση.
Συγχρόνως εξηγεί τις διάφορες μεταβολές στα στοιχεία του ισολογισμού και στις υποχρεώσεις
της οικονομικής μονάδας βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους επενδυτές, τους πιστωτές, και
όλους τους ενδιαφερόμενους να αξιολογήσουν:

 Την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στην εξόφληση
των υποχρεώσεων της και των πληρωμών των μερισμάτων.

 Την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να δημιουργεί μελλοντικά θετική
ροή κεφαλαίων.
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 Την ανάγκη της οικονομικής μονάδας να χρηματοδοτείται από εξωτερικές
πηγές.

 Τις ταμειακές και μη ταμειακές συναλλαγές της οικονομικής μονάδας από
τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες.

 Τις όποιες διαφορές προκύπτουν στα καθαρά κέρδη όπως αυτά
παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην κατάσταση
ταμειακής ροής από τις εργασίες της οικονομικής μονάδας.

 Τους λόγους για τους οποίους μεταβάλλονται τα μετρητά στην αρχή και στο
τέλος της λογιστικής χρήσης.

3.2 Κατηγορίες στοιχείων των καταστάσεων ταμειακής ροής.

Σε γενικές γραμμές η κατάσταση ταμειακής ροής μπορεί να έχει την εξής μορφή:

                                                       Πίνακας 3.1
Γενικός τύπος κατάστασης ταμειακής ροής

Μετρητά από :
- Επενδυτικές

δραστηριότητες……………………………………………….600
- Συναλλακτικές δραστηριότητες………………………………150
- Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες………………………..200
Καθαρή αύξηση ή μείωση μετρητών……………………………..950
Μετρητά στην αρχή της περιόδου………………………………...250
Μετρητά στο τέλος της περιόδου………………………………..1200

   Σύμφωνα λοιπόν με τον παραπάνω πίνακα η κατάσταση ταμειακής ροής περιλαμβάνει τις
ταμειακές ροές που προέρχονται από τις εργασίες της οικονομικής μονάδας αλλά και εκείνες
που σχετίζονται  με τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες.
   Όταν λέμε ταμειακές ροές που σχετίζονται με τις εργασίες της οικονομικής μονάδας
εννοούμε όλες τις ταμειακές εισπράξεις από τις πωλήσεις των προϊόντων ή την παροχή
υπηρεσιών και όλες τις ταμειακές πληρωμές για τις αγορές πρώτων υλών ή έτοιμων
προϊόντων, για τις αμοιβές των εργαζομένων στην οικονομική μονάδα, για φόρους, για
διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα , ασφάλιστρα και λοιπά έξοδα τα οποία σχετίζονται με τις
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.
   Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται όλες οι ταμειακές ροές οι οποίες σχετίζονται με
τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.

Πίνακας 3.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 53

Ταμειακές Εισπράξεις
 Από ρευστοποίηση επενδύσεων

ή πάγιων περιουσιακών
στοιχείων

 Από είσπραξη χορηγηθέντων
στην οικονομική μονάδα
δανείων.

Ταμειακές πληρωμές
 Για απόκτηση παγίων στοιχείων ή

πραγματοποίηση επενδύσεων
 Για χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε

πελάτες.
 Για αγορές τίτλων άλλων οικονομικών

μονάδων.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ταμειακές Εισπράξεις
 Από βραχυχρόνιο και

Μακροχρόνιο δανεισμό
 Από τους φορείς με την έκδοση

τίτλων μετοχών.

Ταμειακές πληρωμές
 Για εξόφληση δανειακών κεφαλαίων

εκτός χρεωστικών τόκων.
 Για μερίσματα των μετόχων.

Στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η εξόφληση δανείων λαμβάνεται ως επιστροφή
δανειακών κεφαλαίων και όχι ως εξόφληση υποχρεώσεων, ενώ οι εξοφλήσεις των διάφορων
προμηθευτών για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών λαμβάνονται ως ταμειακή ροή από τις
εργασίες της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον όλες οι πληρωμές που έχουν να κάνουν με
χρηματοοικονομικά έξοδα θεωρούνται ταμειακές ροές από τις εργασίες της οικονομικής
μονάδας.
   Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται σε συνοπτική μορφή οι βασικές κατηγορίες
εισπράξεων και πληρωμών μιας οικονομικής μονάδας, οι οποίες είναι ταξινομημένες
ανάλογα με τις οικονομικές της συναλλαγές και τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές της
δραστηριότητες.

Οικονομικές συναλλαγές (εργασίες)

Ταμειακές εισροές από:
 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
 Τόκους δανείων και Μερίσματα

Ταμειακές εκροές προς:
 Προμηθευτές προϊόντων
 Δανειστές για τόκους
 Τρίτους για δαπάνες
 Το Δημόσιο για φόρους
 Εργαζόμενους για παροχή υπηρεσιών

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Ταμειακές εισροές από:
 Έκδοση μετοχών
 Έκδοση ομολογιών και άλλων τίτλων

Ταμειακές εκροές για:
 Καταβολή μερισμάτων
 Εξαγορά ομολογιών ή μετοχών της οικονομικής μονάδας.



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 54

Επενδυτικές Δαστηριότητες
Ταμειακές εισροές από:
 Πώληση περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων και μηχανών
 Πώληση ομολογιών ή μετοχών ή άλλων στοιχείων
 Ομολολογιούχους των τοκοχρεωλησίων

Ταμειακές εκροές για:
 Αγορές περιουσιακών στοιχείων
 Χορήγηση δανείων σε τρίτα πρόσωπα

Σε ορισμένα στοιχεία ταμειακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές ή
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες λαμβάνονται ως προερχόμενα από τις  εργασίες της
οικονομικής μονάδας, όπως είναι για παράδειγμα οι εισπράξεις από εισοδήματα επενδύσεων.
Ενώ αντίθετα κάποιες ταμειακές ροές οι οποίες σχετίζονται με τις εργασίες της οικονομικής
μονάδας λαμβάνονται σαν προερχόμενες από τις επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα τα μετρητά από την πώληση των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
   Το ίδιο συμβαίνει και με κέρδη ή ζημιές από την εξόφληση υποχρεώσεων της οικονομικής
μονάδας, τα οποία κατά κανόνα αποτελούν μέρος της ταμειακής εκροής που σχετίζεται με
την εξόφληση δανειακών κεφαλαίων και περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες.
   Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται μια εικόνα των βασικότερων κατηγοριών ταμειακών
ροών.

Εισπράξεις από τις
εργασίες της οικονομικής
μονάδας

Εισπράξεις από τις
επενδυτικές της
δραστηριότητες

Εισπράξεις από τις
Χρηματοοικονομικές της
δραστηριότητες

 Εισροές
(Εισπράξεις)

Μετρητά
και εξομοιωμένα

Με μετρητά

                                                                 Εκροές
                                                               (Πληρωμές)

Πληρωμές για τις εργασίες
της οικονομικής μονάδας

Πληρωμές για τις
επενδυτικές
Δραστηριότητες

Πληρωμές για τις
Χρηματοοικονομικές
Δραστηριότητες
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3.3 Μορφή και Περιεχόμενο των καταστάσεων ταμειακής ροής

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος καταστάσεων ταμειακής ροής.
Στην ουσία τα διάφορα στοιχεία της κατατάσσονται με ένα τέτοιο τρόπο που να παρουσιάζουν
καθαρά τις διάφορες ροές κεφαλαίων από τις συναλλαγές τις οποίες πραγματοποίησε η
οικονομική μονάδα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , το οποίο συνήθως ταυτίζεται με
τη λογιστική χρήση.
   Σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει έχει γίνει αντιληπτό ότι οι καταστάσεις
ταμειακής ροής δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στις ταμειακές συναλλαγές που προέρχονται
από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, και εκείνες που σχετίζονται με συναλλαγές
χρηματοοικονομικής και επενδυτικής  φύσεως και που μεταβάλλουν τα στοιχεία του
ισολογισμού. Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην
κατάσταση ταμειακής ροής είναι ότι η πρώτη περιλαμβάνει μόνο τις συναλλαγές εκείνες που
δημιουργούν έσοδα και έξοδα για τον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος  της
λογιστικής χρήσης. Ενώ η κατάσταση ταμειακής ροής περιλαμβάνει και τις συναλλαγές
εκείνες που επιφέρουν μεταβολές, τόσο στα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας
όσο και στις υποχρεώσεις της.
   Παρόλο αυτά δεν αποκλείεται η σύνταξη μιας κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία να
περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα κεφάλαια τα οποία προήλθαν από τις δραστηριότητες της
οικονομικής μονάδας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η κατάσταση ταμειακής ροής θα μοιάζει
με την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης. Κατά συνέπεια τα ποσά που περιλαμβάνονται στη
συγκεκριμένη κατάσταση ταμειακής ροής θα δείχνουν τα ποσά των εισπράξεων από τις
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας, καθώς επίσης και τις πληρωμές της τόσο για το
κόστος των πωλήσεων της όσο και για άλλες δαπάνες που έκανε κατά την διάρκεια της
λογιστικής χρήσης.
   Μέσα από τις καταστάσεις ταμειακής ροής οι οποίες είναι προσαρμοσμένες κατά τις δαπάνες
που δεν συνεπάγονται ταμειακές πληρωμές, όπως είναι για παράδειγμα οι αποσβέσεις, είναι
δυνατόν να εκτιμηθεί η ικανότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της, είτε πρόκειται για την εξόφληση χρεών της είτε για πληρωμές μερισμάτων,
είτε για αντικαταστάσεις και επεκτάσεις με ρευστά τα οποία πηγάζουν από τις δραστηριότητες
της.
   Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει και η εξής διευκρίνιση : Η καθαρά ταμειακή ροή από
τις εργασίες της οικονομικής μονάδας ισούται με τα καθαρά κέρδη της λογιστικής χρήσης,
τα οποία προσαυξάνονται με τις αποσβέσεις και όποια λοιπά έξοδα , τα οποία δεν
συνεπάγονται εκροή κεφαλαίων όπως είναι για παράδειγμα οι προβλέψεις.
   Όπως ήδη γνωρίζουμε , οι αποσβέσεις δεν αποτελούν πραγματική δαπάνη , που σημαίνει ότι
δεν εκρέουν κεφαλαία από την από την οικονομική μονάδα , ωστόσο αφαιρούνται
προκειμένου να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα κατά την
διάρκεια της λογιστικής χρήσης.
   Αυτό σημαίνει ότι το ύψος της ταμειακής ροής από τις δραστηριότητες της οικονομικής
μονάδας είναι τα κέρδη προ αποσβέσεων.
   Ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου μπορούμε να καταλάβουμε τον τρόπο υπολογισμού.

Ας υποθέσουμε ότι μια οικονομική μονάδα έχει :
 Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων………………………….450000€
 Αποσβέσεις  χρήσεως και άλλες δαπάνες

 που δεν συνεπάγονται ταμειακή εκροή………………………130000€
 Διανεμηθέντα κέρδη (μερίσματα)…………………………….160000€
 Φόρους…………………………………………………………80000€
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Τότε ο προσδιορισμός της καθαρά ταμειακής ροής της οικονομικής μονάδας θα έχει ως
εξής:
Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων………………………………….450000€
+ αποσβέσεις και άλλες μη πραγματικές δαπάνες……………………130000€
Καθαρά ταμειακή ροή………………………………………………580000€

   Η ταμειακή ροή όπως την υπολογίσαμε παραπάνω είναι πριν από την καταβολή των
φόρων και των μερισμάτων μιας και τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρούνται εκροή μόνο
αφού καταβληθούν.
   Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό σαν προβλέψεις για φόρους και
μερίσματα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της ταμειακής ροής.
   Στην περίπτωση όμως που αφαιρεθούν τα μερίσματα και οι φόροι, τότε το ποσό που
απομένει είναι ίσο με την καθαρά ταμειακή ροή και υπολογίζεται ως εξής:

Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων………………………………….450000€
+ Αποσβέσεις και άλλες μη πραγματικές δαπάνες …………………..130000€
Καθαρά ταμειακή ροή………………………………………………580000€
-φόροι Δημοσίου……………80000€
- μερίσματα………………..160000€…………………………………240000€
Καθαρά ταμειακή ροή……………………………………………….340000€

   Η κατάσταση ταμειακής ροής, η οποία περιλαμβάνει μόνο τις εργασίες της
οικονομικής μονάδας είναι μερικά χρήσιμη καθώς περιλαμβάνει μόνο ένα μέρος των
εισπράξεων και των πληρωμών της λογιστικής χρήσης. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι σε σχέση με την πλήρη κατάσταση ταμειακής ροής είναι
καλύτερη, αφού μπορεί και αποδίδει την πραγματική εικόνα της δυναμικότητας των
κερδών της οικονομικής μονάδας.
   Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε στην περίπτωση που αφαιρέσουμε τα έσοδα ( τα οποία
είναι ταμειακή εισροή)από τα έξοδα ( τα οποία είναι ταμειακή εκροή). Πιο
συγκεκριμένα τα έσοδα συνδέονται με αύξηση των μετρητών ή των απαιτήσεων που
σημαίνει ότι αυξάνουν το κεφάλαιο κίνησης. Κατά συνέπεια όταν τα έσοδα είναι
μεγαλύτερα από τα έξοδα θα έχουμε αύξηση των ταμειακών ροών από τις
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας.
   Στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε την κατάσταση ταμειακής ροής από τις
δραστηριότητες μιας υποθετικής οικονομικής μονάδας.

                                                      Πίνακας 1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΑΒΓΔ»  ΓΙΑ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 20ΧΧ
Έσοδα από εργασίες ……………………………………………4.500.000€
Διάφορα έσοδα……………………………………………………500.000€
Σύνολο ταμειακών εισροών……………………………………..5.000.000€

Μείον
Αγορές εμπορευμάτων…………………………………………...2.800.000€
Έξοδα διάθεσης…………………………………………………….350.000€
Έξοδα διοίκησης……………………………………………………300.000€
Χρημ/κα έξοδα……………………………………………………..250.000€
Λοιπά έξοδα……………………………………………………… 170.000€
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Σύνολο ταμειακών εκροών  για κόστος
πωληθέντων και λοιπά έξοδα……………………………………..3.870.000€

Καθαρά ταμειακή ροή από δραστηριότητες……………………..1.130.000€

Ο υπολογισμός της καθαρά ταμειακής ροής, όπως παρουσιάζεται στον παραπάνω
πίνακα εμφανίζει πιο αναλυτικά τις ταμειακές εισροές και εκροές σε σχέση με την
κατάσταση εκείνη που προσδιορίζει την καθαρά ταμειακή ροή προσθέτοντας τις
αποσβέσεις και τις άλλες μη πραγματικές δαπάνες στα καθαρά κέρδη της λογιστικής
χρήσης.
   Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι ποιο τρόπο υπολογισμού θα επιλέξουμε, αλλά να
καταλάβουμε ότι οι αποσβέσεις δεν αποτελούν ταμειακή εισροή , αλλά η ταμειακή
εισροή προέρχεται από τις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας. Όπως ήδη έχουμε
πει και πιο νωρίς οι αποσβέσεις δεν αποτελούν ούτε ταμειακή εισροή ούτε ταμειακή
εκροή.
   Μία πλήρης κατάσταση ταμειακής ροής περιλαμβάνει όλες τις ταμειακές εισροές και
εκροές κεφαλαίων, οι οποίες οφείλονται τόσο στις δραστηριότητες της οικονομικής
μονάδας όσο και στις άλλες χρηματοοικονομικές και επενδυτικές της δραστηριότητες.
   Στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε την πλήρη κατάσταση ταμειακής ροής μιας
υποθετικής μονάδας.

Πίνακας 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΑΒΓΔ»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  1/1 – 31/12/20ΧΧ
Ταμειακές ροές από τις εργασίες:
Μετρητά από πελάτες………………………………………….1.000.000€
Εισπραχθέντα μερίσματα και τόκοι……………………………….50.000€
Μετρητά από τις εργασίες……………………………………1.050.000€
Πληρωμές σε προμηθευτές και εργαζόμενους…………………(580.000€)
Πληρωμές τόκων………………………………………………..(45.000€)
Σύνολο πληρωμών για συναλλαγές…………………………......(30.000€)

655.000€
ΚΑΘΑΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ……………..395.000€

Ταμειακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά χρεογράφων……………………………………………...(45000€)
Πωλήσεις χρεογράφων…………………………………………. (20000€)
Δάνεια σε πελάτες………………………………………………..(10000€)
Εισπράξεις δανείων………………………………………………..(5000€)
Αγορά παγίων…………………………………………………...(170000€)
Πωλήσεις παγίων στοιχείων……………………………………...(50000€)
ΚΑΘΑΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ………………………..375000€

Ταμειακές ροές από Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες:
Βραχυχρόνιος δανεισμός………………………………………..160000€
Εξόφληση βραχυχρόνιων υποχρεώσεων…………………………50000€
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Αύξηση κεφαλαίων……………………………………………...150000€
ΚΑΘΑΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ
ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ……………………………260000€

ΚΑΘΑΡΑ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ…………………………
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ…………………………..
ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ………………………………………………

3.4 Προετοιμασία καταρτίσεως της κατάστασης ταμειακής ροής

   Η κατάσταση ταμειακής ροής απεικονίζει τη ροή κεφαλαίων από και προς την
οικονομική μονάδα , για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πρόκειται για μια
κατάσταση η οποία δείχνει την προέλευση των κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας
και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται μέσα στη λογιστική χρήση.
   Η πλήρης κατάσταση ταμειακής ροής μπορεί να καταρτιστεί και με την
χρησιμοποίηση διαδοχικών ισολογισμών , δύο τουλάχιστον λογιστικών χρήσεων,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Υπολογίζοντας την μεταβολή της ταμειακής ροής τόσο των μετρητών όσο και
εξομοιωμένων με μετρητά στοιχείων, κατά την διάρκεια της λογιστικής
χρήσης.

2. Αναλύοντας όλους τους λογαριασμούς , πλην των λογαριασμών μετρητών
προκειμένου να εντοπιστεί εάν υπάρχουν εισπράξεις ή πληρωμές.

3. Καταρτίζοντας μια πλήρη κατάσταση ταμειακής ροής, στην οποία να είναι
ταξινομημένες όλες οι ταμειακές εισροές και εκροές οι προερχόμενες από τις
δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και τις επενδυτικές και
χρηματοοικονομικές της εργασίες.

4. Απεικονίζοντας τις οποιεσδήποτε μη ταμειακές επενδύσεις και
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, σε ένα ξεχωριστό πίνακα ο οποίος όμως
συνοδεύει τις άλλες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι εισροές κεφαλαίων αποτελούν :

 Οι αυξήσεις οποιουδήποτε λογαριασμού του παθητικού ή της καθαρής θέσης.
 Οι μειώσεις οποιουδήποτε λογαριασμού του ενεργητικού.

Αντίθετα εκροές κεφαλαίων αποτελούν:

 Οι μειώσεις οποιουδήποτε λογαριασμού του παθητικού ή της καθαρής θέσης.
 Οι αυξήσεις οποιουδήποτε λογαριασμού του ενεργητικού.

Να πούμε επίσης ότι το σύνολο των εισροών κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας
είναι ίσο με το σύνολο των εκροών κεφαλαίων.
Αυτό σημαίνει ότι ισχύει η ακόλουθη σχέση:
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Εισροές κεφαλαίου – εκροές κεφαλαίου= Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης
Αυξήσεις Παθητικού+ Αυξήσεις ιδίων κεφαλαίων + Μειώσεις στοιχείων
ενεργητικού= Αυξήσεις στοιχείων ενεργητικού + Μειώσεις στοιχείων παθητικού+
Μειώσεις ιδίων κεφαλαίων.

Τις σχέσεις αυτές μπορούμε να ερμηνεύσουμε σαν χρεώσεις και πιστώσεις. Οι
αυξήσεις των στοιχείων του ενεργητικού και οι μειώσεις των στοιχείων του παθητικού
και των ιδίων κεφαλαίων εμφανίζονται με χρέωση των αντίστοιχων στοιχείων. Ενώ οι
αυξήσεις των στοιχείων του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων και οι μειώσεις των
στοιχείων του ενεργητικού εμφανίζονται με πίστωση των αντίστοιχων στοιχείων.
Επίσης το σύνολο των μεταβολών στις χρεώσεις θα πρέπει να ισούται με το σύνολο
των μεταβολών στις πιστώσεις.
   Για να υπολογίσουμε το πραγματικό ύψος της ταμειακής ροής, το οποίο συνδέεται
με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία , πρέπει να προσαυξήσουμε  τα
καθαρά πάγια κατά το ποσό των αποσβέσεων που έγιναν μέσα στη λογιστική χρήση
και στη συνέχεια από το ποσό που θα προκύψει να αφαιρέσουμε τα καθαρά πάγια της
προηγούμενης χρήσης.
   Στις καταστάσεις πηγών και χρήσεων περιγράφονται οι πηγές που σχετίζονται με τις
μεταβολές των μόνιμων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας καθώς επίσης και των
προσωρινών ή μεταβλητών κεφαλαίων. Έχει ήδη αναφερθεί πως ένα μέρος του
μόνιμου κεφαλαίου τοποθετείται σε πάγια και άλλα μη κυκλοφοριακά περιουσιακά
στοιχεία, ενώ το υπόλοιπο επενδύεται σε κυκλοφοριακά στοιχεία.
   Η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυχρόνιων
υποχρεώσεων, την οποία ονομάζουμε καθαρό κεφάλαιο κίνησης, μας δίνει το ποσό
των μόνιμων κεφαλαίων το οποίο τοποθετείται σε κυκλοφοριακά στοιχεία.
   Οι μεταβολές που παρουσιάζονται στην κατάσταση πηγών και χρήσεων κεφαλαίου ,
τόσο στα μόνιμα κεφάλαια της οικονομικής μονάδας όσο και στα στοιχεία που
επενδύονται, ενδιαφέρουν άμεσα την διοίκηση της οικονομικής μονάδας αλλά και
τρίτα προς την οικονομική μονάδα πρόσωπα και αυτό γιατί απεικονίζουν τα
αποτελέσματα σημαντικών αποφάσεων τα οποία δεν αποκλείεται νε έχουν μελλοντικά
συνέπειες στη λειτουργία της οικονομικής μονάδας.
   Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να κάνουμε κάποιες γενικεύσεις , οι οποίες έχουν
να κάνουν με την αξία των καταστάσεων ταμειακών ροών με βάση τα οικονομικά
στοιχεία των επιχειρήσεων, για τον οικονομικό αναλυτή. Οι συγκεκριμένες
καταστάσεις οι οποίες συμμετέχουν στην κατάρτιση των καταστάσεων πηγών και
χρήσεων κεφαλαίων, δίνουν την δυνατότητα στον οικονομικό αναλυτή να κάνει μια
ποιοτική αξιολόγηση στις αποφάσεις που παίρνει η διοίκηση  της οικονομικής
μονάδας, στην πάροδο του χρόνου, καθώς επίσης και στην επίδραση που ασκούν οι
συγκεκριμένες αποφάσεις στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στην
περίπτωση που η κατάσταση αυτή αναφέρεται σε μια σειρά ετών επιτρέπει στον
αναλυτή να μελετήσεις και στην συνέχεια να αξιολογήσει τις κινήσεις της διοικητικής
ομάδας της επιχείρησης, κάτω από μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.
   Επίσης μέσα από την αξιολόγηση των καταστάσεων ταμειακών ροών μιας
οικονομικής μονάδας αποκαλύπτεται ο τρόπος που η διοίκηση επιλέγει να
ικανοποιήσει τις ανάγκες της σε κεφάλαια, η πηγή από την οποία αντλεί πρόσθετα
κεφάλαια καθώς επίσης και κατά πόσο έχουν μειωθεί οι υποχρεώσεις της. Από τέτοιου
είδους  ανάλυση φαίνεται και ο τρόπος που διανέμονται τα κέρδη της οικονομικής
μονάδας, σε διαχρονική βάση καθώς επίσης και ο τρόπος που η διοίκηση επενδύει τα
κεφάλαια εκείνα τα οποία προέρχονται από εσωτερικές πηγές και επί των οποίων έχει
απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Μάλιστα στην περίπτωση που η κατάσταση
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καταρτίζεται έχοντας σαν βάση τα κοινά μεγέθη δίνει μια εικόνα του μεγέθους και της
σύνθεσης των πηγών κεφαλαίου, τα οποία προέρχονται από τις δραστηριότητες της
οικονομικής μονάδας.
   Τέλος να πούμε ότι ο οικονομικός αναλυτής μέσα από την αξιολόγηση της
κατάστασης των στοιχείων μια οικονομικής μονάδας μπορεί να κρίνει την ποιότητα
των κερδών της. Δηλαδή η κατάσταση των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων κεφαλαίου
κίνησης παρουσιάζει με συνοπτική μορφή τα αποτελέσματα των οικονομικών
δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας, τις διάφορες αιτίες της καθαρά μεταβολής
της οικονομικής θέσης αυτής και αποκαλύπτει την οικονομική πολιτική που ακολουθεί
η διοίκηση της.

3.5 Αδυναμίες καταστάσεων ταμειακής ροής

 Παρά το γεγονός ότι οι καταστάσεις ταμειακών ροών είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την
οικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης, θα πρέπει ωστόσο να αναφερθούμε και σε κάποια
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν.

  Ένα λοιπόν από αυτά τα μειονεκτήματα είναι ότι εμφανίζουν τις πηγές και τις χρήσεις
κεφαλαίων στηριζόμενες σε ιστορικά γεγονότα. Μπορεί για παράδειγμα να εμφανίσει μια
αύξηση των ακινήτων ή των μηχανημάτων της οικονομικής μονάδας, αλλά να μην μπορεί να
δείξει αν η δαπάνη που απαιτήθηκε προκειμένου να αυξηθούν τα παραπάνω στοιχεία ήταν
αναγκαία ή επωφελής για την οικονομική μονάδα.
   Επιπλέον ενώ μπορεί να εμφανίσει μία αύξηση της αξίας των αποθεμάτων ή των

απαιτήσεων της οικονομικής μονάδας, δεν μπορεί να εμφανίσει αν η  συγκεκριμένη αύξηση
είναι αποτέλεσμα:

 Σκοπιμότητας της διοικητικής ομάδας της επιχείρησης στην πολιτική των
πωλήσεων ή

 Πρόκειται για ανεπάρκεια από μέρους της, στην προώθηση των πωλήσεων.
      Ενώ η κατάσταση ταμειακής ροής δείχνει αν έχουν μπει νέα κεφάλαια στην
οικονομική μονάδα, δεν μπορεί να δείξει αν ήταν αναγκαία ή ακόμα και αν η άντληση τους
έγινε με τον πλέον συμφέροντα τρόπο.
    Στις περιπτώσεις των πολυεθνικών, δεν ενημερώνει για το που βρίσκονται τα κεφάλαια
τους, αφού έχουν και άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Αυτό συμβαίνει
εξαιτίας των συναλλαγματικών περιορισμών που ισχύουν σε κάποιες χώρες ή εξαιτίας της
διαφορετικής φορολογίας, ενδέχεται να μην είναι σκόπιμη η μεταφορά κεφαλαίων από τη μία
χώρα σε μία άλλη, στην οποία είναι εγκατεστημένη μια θυγατρική εταιρία. Και κάτι ακόμα
πολύ σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρει το ύψος των κεφαλαίων που η οικονομική μονάδα
μπορεί να δανειστεί από τις τράπεζες με τις οποίες βρίσκεται σε συνεργασία.
   Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω παρά το ότι η κατάσταση ταμειακής ροής παρέχει κάποιες
άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα τα οποία σχετίζονται με την προέλευση των κεφαλαίων και
το πώς αυτά τοποθετήθηκαν είναι πολύ πιο χρήσιμη όταν συνδυάζεται με την μελέτη του
ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, τη χρήση αριθμοδεικτών και άλλες
διαθέσιμες πληροφορίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

1Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης
&

Η χρησιμότητά του

Γενικά

Η επιχείρηση ζει σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ότι προϋπολογίζουμε σε αυτήν,
έχει κάποια πιθανότητα να συμβεί. Μέσα σε αυτήν την απροσδιοριστία, είναι λογικό να
υπολογίζουμε κάποια οικονομικά μεγέθη, με αντίστροφη λογική.

Ένα από αυτά είναι το Νεκρό σημείο λειτουργίας της επιχείρησης.

Νεκρό Σημείο μίας Επιχείρησης, είναι το αναγκαίο ύψος των Πωλήσεων (Τζίρου), το οποίο
εάν πραγματοποιήσει η Επιχείρηση, καλύπτει όλα της τα έξοδα, δηλαδή δεν πραγματοποιεί
ούτε κέρδος ούτε ζημία. Κέρδος πραγματοποιεί μετά από το σημείο αυτό.

‘Ισα βάρκα ίσα νερά’ κατά την κοινή λογική, όπως εύστοχα παρατήρησε κάποιος.
Εκφράζεται κατά διαφόρους τρόπους:

• Ως αξία πωλήσεων: Σε τι ύψος πωλήσεων (τζίρου) η επιχείρηση δεν πραγματοποιεί ούτε
κέρδος ούτε ζημία

• Ως ποσοστό % των Πωλήσεων: Σε ποιό ποσοστό επί των προβλεπομένων πωλήσεων, η
επιχείρηση δεν πραγματοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζημία

• Ως ποσότητα Πωλήσεων: Πόσα τεμάχια (ή άλλη μονάδα μέτρησης) πρέπει να πωλήσει η
επιχείρηση για να μην πραγματοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζημία

• Ως χρόνος: Σε ένα ετήσιο χρονικό ορίζοντα, πόσους μήνες θα χρειασθεί η επιχείρηση για να
πραγματοποιήσει εκείνες τις πωλήσεις που θα την φέρουν σε σημείο να μην
πραγματοποιήσει ούτε κέρδος ούτε ζημία

Είναι προφανές ότι όσο πιό χαμηλό είναι το νεκρό σημείο, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση.
Με χαμηλό Νεκρό σημείο η επιχείρηση είναι πιο ευσταθής. Και αυτό γιατί με λιγότερες πωλήσεις
καλύπτει όλα της τα έξοδα και από το σημείο εκείνο και πέρα πραγματοποιεί κέρδος.

Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου είναι οι Πωλήσεις (τζίρος) και
τα Έξοδα.

1 www.specisoft.gr
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Όλα τα έξοδα όμως δεν είναι της ίδιας «ποιότητας». Διακρίνονται σε σταθερά έξοδα και
μεταβλητά.

Σταθερά, ονομάζονται τα έξοδα, τα οποία τρέχουν σε κάθε περίπτωση, άσχετα με το αν λειτουργεί
ή όχι η επιχείρηση.

Ένας τρόπος να το φαντασθεί κανείς αυτό, είναι να θεωρήσει την επιχείρηση κλειστή για κάποιο
λόγο. Π.χ. γιορτή.

Ας αναλογισθούμε, ποια έξοδα τρέχουν.

Τρέχουν λοιπόν: Ενοίκια, Μισθοί κ.α.

Μεταβλητά, ονομάζονται τα έξοδα, τα οποία τρέχουν εφ’όσον λειτουργεί η επιχείρηση (βέβαια
τρέχουν και τα σταθερά, τα οποία και διαχωρίσαμε)..
Ένας τρόπος να το φαντασθεί κανείς αυτό, είναι να θεωρήσει την επιχείρηση σε λειτουργία, π.χ. σε
μία τυχούσα ημέρα.

Τρέχουν λοιπόν: Ρεύμα, Αναλώσιμα, Τηλέφωνα κ.α.

Τρέχουν λοιπόν (επιπλέον από τα σταθρεά έξοδα), τα έξοδα που δημιουργούνται από το γεγονός
ότι η επιχείρηση λειτουργεί και πωλεί προϊόντα.

Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου

Αν υποθέσουμε, χωρίς να μειώνουμε την γενικότητα, ότι έχουμε ένα προϊόν και εκφράσουμε το
μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος, τότε έχουμε:

Μεταβλητό κόστος = Χ μονάδες προϊόντος * Κόστος προϊόντος ανά μονάδα
Όπου το κόστος μονάδος περιλαμβάνει τόσο το κόστος απόκτησης (παραγωγής ή αγοράς) όσο και
το αναλογούν στην μονάδα του προϊόντος κόστος από τα μεταβλητά έξοδα.

Με βάση τα ανωτέρω, το κόστος της επιχείρησης μπορεί να εκφρασθεί ως εξής:

Κόστος = Σ + Μ = Σ + Χ * ΚΜ

Το κέρδος είναι: Πωλήσεις – Κόστος = Χ*Τ – Σ – Χ * ΚΜ = Χ * (Τ-ΚΜ)-Σ

Όπου:

• Χ είναι οι πωλούμενες μονάδες (ή άλλη μονάδα μέτρησης) του προϊόντος

• Τ είναι η τιμή πώλησης

• Σ είναι τα σταθερά έξοδα

• ΚΜ είναι το κόστος μονάδος (παραγωγή ή αγορά, πλέον των κατά μονάδα

αναλογούντων μεταβλητών εξόδων)

Το κέρδος λοιπόν είναι μεγαλύτερο (πέρα από την τιμή πώλησης Τ και την πωλούμενη ποσότητα
Χ), όταν η επιχείρηση έχει: Μικρά Σταθερά έξοδα Σ, και Μικρό κόστος ανά μονάδα (αγοράς ή
παραγωγής και αναλογούντων μεταβλητών εξόδων)
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Από τα παραπάνω και με βάση το ότι, εκ του ορισμού του Νεκρού Σημείου, θέλουμε: Κέρδος =
Πωλήσεις – Κόστος = 0, έχουμε

Χ * (Τ-ΚΜ) - Σ=0 => Χ * (Τ-ΚΜ) = Σ => Χ = Σ / (Τ-ΚΜ)

Άρα το Νεκρό Σημείο, εκφρασμένο σε αναγκαία ποσότητα πωλήσεων είναι:

Η ίδια σχέση αν πολλαπλασιαθεί με την τιμή Πώλησης μας δίνει το Νεκρό Σημείο σε αναγκαία
αξία πωλήσεων (αναγκαίο τζίρο)

Χ*Τ = Σ*Τ /(Τ-ΚΜ) και τελικά μετά από λίγες πράξεις:

Νεκρό Σημείο σε αναγκαίες Πωλήσεις (τζίρο):

Π = Σ / (1-ΚΜ/Τ)

Εάν τις ανωτέρω πωλήσεις τις εκφράζαμε σε μήνες και τις μετρούσαμε από την αρχή του έτους,
τότε εάν π.χ. τις αναγκαίες πωλήσεις του Νεκρού Σημείου τις πραγματοποιούσαμε μέχρι τον μήνα
Σεπτέμβριο, αυτό θα ερμηνεύονταν ως εξής:

«Μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο, η επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις τέτοιες, που κάλυψε όλα τα
Σταθερά έξοδα μέχρι το τέλος του έτους καθώς και τα μεταβλητά
έξοδα των πωλήσεων αυτών (μέχρι τον Σεπτέμβριο) και από εδώ και πέρα, όσο πωλεί, κερδίζει όλο
το κέρδος που συνεισφέρει η κάθε μονάδα πώλησης, δηλαδή το κέρδος: Τιμή πώλησης – Κόστος
(παραγωγής ή αγοράς και τα αναλογούντα μεταβλητά έξοδα όπως προμήθειες κ.α.)»

Με κάποιες άλλες πράξεις υπολογίζεται ότι το Νεκρό σημείο ως ποσοστό % επί των
προβλεπόμενων πωλήσεων είναι:

που
είναι
και η
πιο
συνή
θης
μορφ
ή.

Νεκρό Σημείο σε αναγκαία ποσότητα Πωλήσεων:

                                      Χ = Σ / (Τ-ΚΜ)

Νεκρό Σημείο ως ποσοστό επί των προβλεπόμενων Πωλήσεων:

Ν.Σ.=Σταθερά έξοδα / (Πωλήσεις – Μεταβλητά εξοδα) * 100%
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Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Το Νεκρό Σημείο μπορεί να νοηθεί και ως ένας γενικός δείκτης παραγωγικότητας της επιχείρησης,
γιατί μας δείχνει το πόσο της % των πωλήσεων αναλώνεται σε κόστη σε μία δεδομένη χρονική
περίοδο (έτος) και άρα όσο πιο μικρό καταφέρνει να το διατηρεί η επιχείρηση, τόσο πιο
παραγωγική μπορεί να νοηθεί (Κόστος ανά Έτος) Έτσι, εάν μετρήσουμε το Νεκρό Σημείο σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους (Έτη), μπορούμε να δούμε το πόσο παραγωγικότερη γίνεται η
επιχείρηση, εάν βεβαίως αυτό μειώνεται διαχρονικά, πράγμα που ερμηνεύεται:

Α)Ως ορθολογικότερη Διοίκηση της Επιχείρησης με σωστή διαχείρηση των Σταθερών Εξόδων τα
οποία με καλές αποφάσεις π.χ. τεχνολογικές (όπως Αποδοτικές Επενδύσεις κ.α.) μειώνονται ή
αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό από ότι οι Πωλήσεις.

Β)Ως παραγωγή ή αγορά προϊόντων με χαμηλότερο κόστος και ως εκ τούτου με μεγαλύτερο
περιθώριο κέρδους

Το Νεκρό Σημείο Προϋπολογιστικά & Απολογιστικά

Το Νεκρό Σημείο υπολογίζεται τόσο Προϋπολογιστικά όσο και Απολογιστικά.

Προϋπολογιστικά υπολογίζεται με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο (BUDGET) του έτους.

Για παράδειγμα:

Έστω ότι προϋπολογίζονται Πωλήσεις Π=1.000.000 Ευρώ για το έτος

Έστω ότι τα Σταθερά έξοδα (Μισθοί, Ενοίκια κ.α.) είναι Σ=200.000 Ευρώ

Έστω ότι τα μεταβλητά έξοδα (Κόστος Πωληθέντων και λοιπά Μεταβλητά έξοδα) που
αντιστοιχούν στις προϋπολογισμένες πωλήσεις του 1.000.000 Ευρώ είναι: Μ=600.000 Ευρώ

Τότε το Νεκρό Σημείο είναι:

Ν.Σ.= Σ / (Π-Μ) = 200.000 / (1.000.000 – 600.000) * 100% = 50%

Πράγμα που σημαίνει ότι η Επιχείρηση, εάν πραγματοποιήσει τις μισές πωλήσεις από όσες
προϋπολογίζει, δεν θα κερδίσει ούτε θα χάσει.

Αυτό σε Αξία πωλήσεων είναι 50% * 1.000.000 = 500.000 Ευρώ, πράγμα που αποδεικνύεται ως
εξής:

Πωλήσεις Νεκρού Σημείου = 500.000 Ευρώ

Σταθερά Έξοδα = 200.000 Ευρώ

Μεταβλητά Έξοδα = 50% * 600.000 = 300.000 Ευρώ (το αναλογούν ποσό των μεταβλητών
εξόδων)

Ετσι έχουμε Σύνολο Εξόδων = Σ + Μ = 200.000 + 300.000 = 500.000 Ευρώ,

δηλαδή όσες και οι πωλήσεις του Νεκρού Σημείου

Είναι προφανές οτι εάν πραγματοποιήσει όλες τις πωλήσεις που προϋπολόγησε, τότε θα κερδίσει:
Κέρδος = Π – Σ – Μ = 1.000.000 – 200.000 – 600.000 = 200.000 Ευρώ.

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ………………………………………………………..2.313.187
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ…………………………………………….436.000
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ………………………………………1.710.718
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ…………………………………………………1.674.027
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων)……………………………..72.37%

Νεκρό σημείο επιχείρησης προϋπολογιστικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ1

Oι μέχρι τώρα αναπτυχθείσες μέθοδοι ανάλυσης συμπληρώνονται με
τη χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών, οι οποίοι παρέχουν στις επιχειρήσεις
χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να οδηγηθούν σε
σωστές αποφάσεις. Η ανάλυση με αριθμοδείκτες θεωρείται ένα από τα πιο
γνωστά μέσα ανάλυσης, αξιολόγησης και ερμηνείας των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Οι αριθμοδείκτες εκφράζουν λογικές σχέσεις των οικονομικών
μεγεθών, ενδεικτικές της αξίας των δύο βασικών επιχειρηματικών
λειτουργιών: της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης

Η σύγκριση των μεγεθών εκφράζεται με τη λατινική λέξη Ratio που
σημαίνει σχέση-λόγο. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτης
θεωρείται η απλή μαθηματική έκφραση της σχέσης ανάμεσα σε δύο λογιστικά
μεγέθη (στοιχεία ή σύνολα στοιχείων), που λαμβάνονται από την ίδια (π.χ.
τον ισολογισμό) ή από διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις (π.χ. τον
ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης). Ο αριθμοδείκτης, λοιπόν, δεν είναι
παρά ένα κλάσμα και μπορεί να εκφραστεί, είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος ή
τέλος ως ποσοστό επί τοις εκατό.

Για παράδειγμα, αν το Ξένο Κεφάλαιο είναι 80 εκ. ευρώ, το δε Ίδιο
Κεφάλαιο είναι 40 εκ. ευρώ, τότε το πηλίκο το πρώτου μεγέθους προς το
δεύτερο: 80 / 40 = 2, είναι ένας αριθμοδείκτης, γνωστός ως αριθμοδείκτης της
δανειακής επιβάρυνση ς. Ο δείκτης αυτός δηλώνει ότι το ΞΚ είναι
διπλάσιο από το ΙΚ ή ότι η σχέση ανάμεσα στα παραπάνω μεγέθη είναι 2:1,
δηλαδή ότι σε κάθε 2 Ε ΞΚ αναλογεί 1 Ε ΙΚ ή ότι το ΞΚ είναι 200% του ΙΚ.

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών
επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και
επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Αποτελούν ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή του ισολογισμού
μιας επιχείρησης, αλλά πρώτιστα για τη διοίκησή της. Οι αποφάσεις της
διοίκησης της επιχείρησης λαμβάνονται ύστερα από λεπτομερειακές
αναλύσεις, μετρήσεις και συγκρίσεις όλων των στοιχείων που συνθέτουν τη δραστηριότητά
της με τη βοήθεια ενός οργανωμένου συστήματος
αριθμοδεικτών.

1Ανάλυση Ισολογισμών και Αριθμοδείκτες, Δημητρίου Καραγιάννη ,εκδόσεις Minos Books 2008,
www.specisoft.gr, Walsh C.(2000):ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ,Εκδοσεις,Σακκελη,

Αθήνα.
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Στην επιτυχημένη απόδοση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλλουν
σημαντικά τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα καλούμενα
«πληροφοριακά συστήματα διοίκησης» (Management Information Systems),
τα οποία στην ουσία είναι μηχανισμοί επεξεργασίας, συσχέτισης και
αποθήκευσης πληροφοριών. Άλλα σχετικά βοηθητικά μέσα που παρέχουν οι
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι οι βάσεις δεδομένων και τράπεζες
πληροφοριών που είναι εξειδικευμένες στην ανάλυση ισολογισμών.

Οι αριθμοδείκτες πρέπει να μελετούνται με προσοχή, γιατί παρά το σχετικά
εύκολο υπολογισμό τους, η ερμηνεία τους παρουσιάζει προβλήματα και είναι
δυνατό να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές η βελτίωση
ενός αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι
απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι είναι ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι διαθέσιμοι αριθμοδείκτες,
δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς επηρεάζονται ομοιόμορφα από τους ίδιους
παράγοντες και επομένως η μελέτη ορισμένων μόνο από αυτούς είναι αρκετή.
Τέλος, η κρίση, η πρωτοβουλία και οι γνώσεις του αναλυτή σε θέματα που
αφορούν στην επιχείρηση, όπως το ιστορικό της, τη θέση της στον κλάδο, την
πολιτική της διοίκησής της, οι τρέχουσες εμπορικές συνθήκες κ.λ.π.,
συμβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή ερμηνεία των αριθμοδεικτών.

2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ1

Για να παρέχει ένας δείκτης μια νέα και σημαντική πληροφορία
ή, αλλιώς, για να έχει έννοια και χρησιμότητα , ώστε να είναι
σημαντικός , θα πρέπει να εκφράζει μια σημαντική σχέση που να
παρουσιάζει οικονομικό ενδιαφέρον (π.χ. ίδια προς ξένα κεφάλαια).
Αντίθετα, δεν υπάρχει καμιά σχέση, για παράδειγμα, ανάμεσα στα χρεόγραφα
και στις πωλήσεις εμπορευμάτων και, επομένως, ο δείκτης ανάμεσα στα δύο
αυτά μεγέθη δεν έχει καμιά σημασία και δεν πρέπει να υπολογίζεται.

Με τον αποκλεισμό τέτοιων ασήμαντων δεικτών, είναι δυνατόν ο
μεγάλος αριθμός δεικτών που θα μπορούσε να υπολογιστεί από τις
οικονομικές καταστάσεις, να περιοριστεί σε ένα μικρό και εύχρηστο
αριθμό σημαντικών δεικτών .

Από τα πιο πάνω, γίνεται φανερό ότι η σπουδαιότητα της χρησιμοποίησης
των αριθμοδεικτών ως μεθόδου ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων
οφείλεται:
πρώτο στο ότι από τη μια μεριά παρακάμπτεται η δυσκολία ανάλυσης και
ερμηνείας των απόλυτων δεδομένων τους με την καθιέρωση των μεταξύ τους
σχέσεων (δεικτών), και
δεύτερο στο ότι με τον υπολογισμό μόνο των σημαντικών σχέσεων
επιτυγχάνεται ο περιορισμός του μεγάλου πλήθους στοιχείων που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε ένα μικρό σύνολο δεικτών,

1 Ανάλυση Ισολογισμών και Αριθμοδείκτες, Δημητρίου Καραγιάννη ,εκδόσεις Minos Books 2008,
www.specisoft.gr, Walsh C.(2000):ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ,Εκδοσεις,Σακκελη,

Αθήνα.



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 67

γεγονός που διευκολύνει σημαντικά το έργο της ανάλυσης των οικονομικών
καταστάσεων.

3. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

   Σχετικά με το σχηματισμό των αριθμοδεικτών, υποστηρίζεται στη
βιβλιογραφία ότι μεταξύ των μεγεθών του αριθμητή και του παρανομαστή θα
πρέπει να υπάρχει κάποια λογική σχέση.

Προτείνονται δε τα εξής τρία είδη λογικών σχέσεων:
1) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να συσχετίζουν μεγέθη που σχετίζονται μεταξύ
τους, όπως π.χ. τα καθαρά κέρδη και τα ίδια κεφάλαια. Υποστηρίζεται δε
ότι δύο μεγέθη σχετίζονται, μόνο αν από τη συσχέτισή τους προκύπτει μια
οικονομική σχέση.
2) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από στοιχεία που
βασίζονται σε κοινές αξίες. Έτσι, π.χ. στο δείκτη της ταχύτητας
κυκλοφορίας των αποθεμάτων, στον αριθμητή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το
κόστος πωληθέντων, αφού στον παρονομαστή χρησιμοποιείται η αξία των
αποθεμάτων που υπολογίζεται σε τιμές κόστους.
3) Οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να σχηματίζονται μόνο από μεγέθη που τελούν
σε άμεση συνάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή από μεγέθη που μεταβάλλονται
κατά κάποιο ευπροσδιόριστο τρόπο. Έτσι, η χρησιμότητα του αριθμοδείκτη
των καθαρών κερδών πάνω στις πωλήσεις έχει αμφισβητηθεί, αφού τα
σταθερά έξοδα δε μεταβάλλονται με τις πωλήσεις.

Ορισμένοι όμως συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πιο πάνω κριτήρια
σχετικά με το σχηματισμό των αριθμοδεικτών είναι ανεπαρκή. Η απαίτηση γιατην ύπαρξη
μιας οικονομικής σχέσης μεταξύ των όρων του αριθμοδείκτη
θεωρείται αυτονόητη. Η ανάγκη για τη χρησιμοποίηση μεγεθών, στους όρους
του αριθμοδείκτη που βασίζονται σε κοινές αξίες δεν μπορεί να υποστηριχθεί
λογικά, π.χ. στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων,
όταν έχει στον αριθμητή τις πωλήσεις αντί το κόστος πωληθέντων, αποτελεί
το καλύτερο μέτρο της ικανότητας της επιχείρησης να επανακτήσει τα
μετρητά.

4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΊΑ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η ανάλυση με αριθμοδείκτες, όπως και οι άλλες μέθοδοι, έχει κυρίως
συγκριτική αξία. Οι αριθμοδείκτες απομονωμένοι δεν δίνουν σχεδόν καμια
αξιόπιστη πληροφορία και για αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατά
κανόνα με συνδυασμό πολλών εξ’ αυτών.
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε πόσο αποπροσανατολιστικό
είναι το να χρησιμοποιεί κανείς ένα μόνο αριθμοδείκτη, φαινόμενο δυστυχώς
που παρατηρείται στην Ελλάδα ακόμη και από επίσημους φορείς, εφημερίδες
και περιοδικά. Χειρότερη πληροφόρηση δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο
εντοπισμός ενός προβλήματος από τη χρησιμοποίηση ενός μεμονωμένου
δείκτη αντιστοιχεί αποσπασματικά σε ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας
μιας επιχείρησης, με συνέπεια να αντιστρέφει μια μεταβολή από έναν άλλο
δείκτη. Π.χ. αν απομονώσουμε την αύξηση των μικτών κερδών, δεν σημαίνει
υποχρεωτικά αύξηση της αποδοτικότητας, αν συνοδεύεται π.χ. από ελάττωση
των πωλήσεων ή αύξηση των επενδύσεων.
   Επομένως, στο συνολικό πλαίσιο της ανάλυσης, πρέπει ο αναλυτής να
λαμβάνει υπόψη του το σωστό συνδυασμό διαφόρων αριθμοδεικτών για να
περιορίζεται η πιθανότητα αποπροσανατολισμού. Έτσι, ο αναλυτής στη
προσπάθειά του να εξάγει ορθά συμπεράσματα για την τρέχουσα και
μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση και γενικότερα την αποδοτικότητα
μιας επιχείρησης, έχει ανάγκη από κάποια πρότυπα σύγκρισης που θα του
επιτρέψουν να κρίνει κατά πόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσής του κρίνονται
ευνοϊκά ή δυσμενή. Μόνο με αυτό τον τρόπο η ανάλυση θα αποκτήσει
πληροφοριακή αξία και θα καταστεί ένα δυναμικό και χρήσιμο εργαλείο στα
χέρια του αναλυτή.

Πρότυπα συγκρίσεων μπορούν να αποτελέσουν:
 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές

καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων της αναλυόμενης επιχείρησης.
 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες

οικονομικές καταστάσεις –δηλαδή μελλοντικών χρήσεων-.
 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές

καταστάσεις μιας επίλεκτης ομάδας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων,
ειδικότερα των πιο προοδευτικών και επιτυχημένων του κλάδου, στον
οποίο ανήκει η επιχείρηση.
 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές

καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον κλάδο της
επιχείρησης.

Ο πιο εύκολος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης
είναι η σύγκριση των δεικτών της για την τρέχουσα περίοδο με τους όμοιους
δείκτες προηγούμενων χρήσεων. Μια τέτοια διαχρονική σύγκριση των
χρηματοοικονομικών δεικτών, παρέχει μια ένδειξη της κατεύθυνσης της
μεταβολής και δείχνει κατά πόσο η χρηματοοικονομική κατάσταση και
απόδοση της επιχείρησης βελτιώθηκε, χειροτέρεψε ή παρέμεινε σταθερή
διαχρονικά. Βασικός περιορισμός ή μειονέκτημα της διαχρονικής
σύγκρισης, είναι η έλλειψη μέτρου σύγκρισης για να κρίνει ο αναλυτής, αν
τελικά οι τιμές των δεικτών της επιχείρησης είναι καλές ή όχι.

Για παράδειγμα, η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Χ»
παρουσίασε την περίοδο 2000-2003 την εξής εξέλιξη: 9%., 12%, 16%, 19%. Είναι φανερό
ότι η εξέλιξη ήταν πολύ ευνοϊκή, πλην όμως δεν μπορεί να γνωρίζει ο αναλυτής αν τελικά
η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι καλή ή όχι. Υποθέτοντας,
τώρα, ότι ο δείκτης για τον κλάδο είναι 26%, αμέσως θα αντιληφθεί ότι παρά τη σημαντική
βελτίωση του δείκτη, η αποδοτικότητα της επιχείρησης είναι αρκετά χαμηλή σε σύγκριση
με εκείνη του κλάδου και επομένως
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δεν είναι καλή. Αντίθετα, αν ο δείκτης του κλάδου ήταν 17%, τότε η αποδοτικότητα των
Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης «Χ» θα χαρακτηριζόταν ως καλή, αφού θα υπερτερούσε
του κλάδου.

Η διαχρονική σύγκριση για να είναι έγκυρη , θα πρέπει η
επιχείρηση να εφαρμόζει με συνέπεια τις ίδιες μεθόδους, κανόνες και αρχές
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της (π.χ. κανόνες αποτίμησης,
λογισμού αποσβέσεων, προβλέψεων, κ.λ.π.), σε ολόκληρη την αναλυόμενη
χρονική περίοδο. Ο δε ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός,
διαφορετικά θα πρέπει να αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να
λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις τους.

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται ως πρότυπα συγκρίσεων μελλοντικοί ή
προϋπολογιστικοί αριθμοδείκτες που υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες
οικονομικές καταστάσεις. Η σύγκριση των δεικτών προηγούμενων χρήσεων με τους
μελλοντικούς δείκτες δείχνει τα σχετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία
της επιχείρησης στο παρελθόν και στο μέλλον. Εφόσον, οι μελλοντικοί
δείκτες δείχνουν ισχνή χρηματοοικονομική κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά
μέτρα.

Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης, είναι να συγκρίνουμε τους δείκτες της
αναλυόμενης επιχείρησης με τους δείκτες μιας ομάδας επίλεκτων
επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή, για την ίδια χρονική
στιγμή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πολύ πιο χρήσιμο να
συγκρίνουμε τους δείκτες της επιχείρησης με τους όμοιους μέσους δείκτες
μερικών προσεκτικά επιλεγμένων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων που
παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα. Αυτή η διεπιχειρησιακή σύγκριση
δείχνει τη σχετική χρηματοοικονομική θέση και αποδοτικότητα της
αναλυόμενης επιχείρησης. Μια τέτοια σύγκριση είναι πρακτικά εφικτή και
σχετικά εύκολη, γιατί δεν είναι δύσκολο στον αναλυτή να συγκεντρώσει τις
δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομοειδών επιχειρήσεων
από άποψη δραστηριότητας.

Τέλος, για να αξιολογήσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση και
αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, μπορούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες της
με τους όμοιους μέσους δείκτες του κλάδου της οικονομίας στον οποίο ανήκει
αυτή. Οι δείκτες του κλάδου αποτελούν σπουδαία πρότυπα, γιατί κάθε κλάδος
έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη
χρηματοοικονομική διάρθρωση των επιχειρήσεων, τη δομή των
αποτελεσμάτων, κ.λ.π.

Η δ ι ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή σ ύ γ κ ρ ι σ η για να είναι έ γ κ υ ρ η , θα πρέπει:
 όλες οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους, τους ίδιους κανόνες

και τις ίδιες αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε οι
οικονομικές καταστάσεις να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμες.
 ο κλάδος να συγκροτείται από συγκρινόμενες επιχειρήσεις, ώστε οι

υπολογιζόμενοι δείκτες του κλάδου να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμοι.
 ο ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός, αλλιώς, θα πρέπει να

αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι
επιδράσεις του.
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5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το σύνολο των αριθμοδεικτών που
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές καταστάσεις, μπορεί να ταξινομηθεί,
εναλλακτικά, στις εξής δύο βασικές κατηγορίες:
1.  Ανάλογα με τη φύση τους ή την πηγή προέλευσης των δεδομένων που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, οι αριθμοδείκτες μπορούν να
ενταχθούν στις εξής κατηγορίες:

- Αριθμοδείκτες Ισολογισμού.
· Αριθμοδείκτες Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.
· Αριθμοδείκτες Κατάστασης Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
· Αριθμοδείκτες Μικτοί.
Οι μικτοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούν δεδομένα από δύο διαφορετικές,
από τις πιο πάνω αναφερόμενες, καταστάσεις.

2. Ανάλογα με τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονομικής κατάστασης
και δραστηριότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες μπορούν να
ενταχθούν στις εξής κατηγορίες:

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)
Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας

επιχείρησης όσο και της ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες ή
τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν αυτές λήγουν.
 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Αctivity Ratios)

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας
επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται
ικανοποιητική ή όχι χρησιμοποίηση αυτών.

 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios)
Με αυτούς μετράται η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, η δυναμικότητα

των κερδών της και η ικανότητα της διοίκησης στη διαχείριση όλων των
πόρων που έχει στη διάθεσή της. Με άλλα λόγια, οι αριθμοδείκτες αυτοί
μετρούν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας μιας επιχείρησης, σε μια δεδομένη
στιγμή ή και για μια χρονική περίοδο.

 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial
Structure and Viability Ratios)

Με αυτούς εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μιας επιχείρησης να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που
απολαμβάνουν οι πιστωτές της.

 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Οperating expense ratios)
Παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η Διοίκηση μιας

επιχείρησης έναντι των διαφόρων δαπανών λειτουργίας της και της
αποτελεσματικότητάς της έναντι των επί μέρους δαπανών.

 Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment
Ratios)
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Αυτοί μετρούν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο.
Συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μιας επιχείρησης με τα κέρδη, τη
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής με τα κέρδη ανά μετοχή, το μέρισμα ανά
μετοχή με τα κέρδη ανά μετοχή, κ.λ.π.

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (RATIO ANALYSIS)

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

Βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης είναι, μακροχρόνια, η επίτευξη κερδών ή
καλής αποδοτικότητας και βραχυχρόνια, η διατήρηση ικανοποιητικής
ρευστότητας. Οι δυο αυτές βασικές πλευρές της λειτουργίας της επιχείρησης
απασχολούν ιδιαίτερα τη διοίκησή της στην προσπάθειά της να επιτύχει μια
καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση (υγιή χρηματοοικονομική θέση), καθώς
και τη μελλοντική επιβίωσή της.

Με τον όρο αποδοτικότητα εννοούμε, γενικά, την ικανότητα
διατήρησης και επαύξησης της καθαρής θέσης της επιχείρησης, ενώ με τον
όρο ρευστότητα εννοούμε την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται
ληξιπρόθεσμες.

Οι δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες, αν και σχετίζονται, εντούτοις δεν
ταυτίζονται. Μακροχρόνια, η ρευστότητα προϋποθέτει την ύπαρξη
αποδοτικότητας, γιατί χωρίς πραγματοποίηση κερδών για μεγάλη χρονική
περίοδο, η επιχείρηση δε θα μπορέσει να βρει πηγή άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων για
την εξόφληση των υποχρεώσεών της. Βραχυχρόνια, όμως, η
ρευστότητα και η αποδοτικότητα αποτελούν δύο τελείως ανεξάρτητα θέματα
και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ανταγωνιστικούς
στόχους για τη διοίκηση της επιχείρησης. Πράγματι, βραχυχρόνια, μια
επιχείρηση είναι δυνατό, χωρίς να πραγματοποιεί κέρδη, να διατηρεί
ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας που να της επιτρέψει να ξεπεράσει τα
εμπόδια και να επιβιώσει στις δύσκολες καταστάσεις. Αντίθετα, μια
επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα
ρευστότητας (έλλειψη μετρητών), με συνέπεια να περιορίσει τη
δραστηριότητά της και τελικά να οδηγηθεί σε χρεωκοπία.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι βραχυχρόνια, προτεραιότητα για επίλυση έχει το
πρόβλημα της ρευστότητας παρά της αποδοτικότητας. Βέβαια η διοίκηση της
επιχείρησης προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην
αποδοτικότητα και τη ρευστότητα (αφού όπως αναφέρουμε πιο κάτω, ο
βαθμός ρευστότητας επιδρά στην αποδοτικότητα) προς όφελος όλων εκείνων
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που ενδιαφέρονται για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση της επιχείρησης.
Είναι, λοιπόν, σαφής η σημασία της ανάλυσης της βραχυχρόνιας ρευστότητας,
η οποία αποτελεί μια από τις πτυχές της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

6.2.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ( WORKING CAPITAL)

6.2.1. Γενικά
Η μελέτη του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης είναι μεγάλης σημασίας

για τον αναλυτή, λόγω της στενής σχέσης του με τις τρέχουσες λειτουργικές
της ανάγκες. Ανεπάρκεια και κακή διαχείριση του κεφαλαίου κινήσης
αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες αιτίες πτωχεύσεων.

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από δύο τμήματα: το μόνιμο, το οποίο
ισούται με το ελάχιστο ύψος κυκλοφοριακών στοιχείων που χρειάζεται μια
επιχείρηση για να λειτουργήσει. Το προσωρινό ή μεταβλητό που
τοποθετείται σε ρευστά, απαιτήσεις και αποθέματα και του οποίου το ύψος
εξαρτάται από τη φύση και τις λειτουργικές ανάγκες αυτής.

Το μεγαλύτερο μέρος του μόνιμου κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει, κανονικά
να προέρχεται από τους μετόχους ή τους φορείς της επιχείρησης με έκδοση
μετοχών και από παρακράτηση κερδών με τη μορφή αποθεματικών. Όσο
μεγαλύτερο είναι το ύψος του μονίμου κεφαλαίου κίνησης που προσφέρεται από τους
μετόχους ή τους φορείς της επιχείρησης, τόσο πιο ευνοϊκή είναι η
πιστοληπτική ικανότητα αυτής. Σε μια τέτοια περίπτωση η επιχείρηση είναι
σε πλεονεκτική θέση και μπορεί να δανείζεται ευκολότερα για την κάλυψη
των αναγκών της σε προσωρινά κεφάλαια κίνησης. Άλλες πηγές μονίμου
κεφαλαίου κίνησης μπορεί επίσης να αποτελέσουν η έκδοση μακροχρόνιων
ομολογιακών δανείων, καθώς και ο μακροπρόθεσμος δανεισμός.

Το προσωρινό ή μεταβλητό τμήμα του κεφαλαίου κίνησης προέρχεται,
συνήθως, από τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις και το βραχυχρόνιο τραπεζικό
δανεισμό.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι κυριότερες πηγές κεφαλαίου
κίνησης είναι οι ακόλουθες:
- Οι πωλήσεις και τα διάφορα άλλα έσοδα που προέρχονται από τη
δραστηριότητα της επιχείρησης, τα οποία αυξάνουν τα ρευστά της
διαθέσιμα, ή τις απαιτήσεις της, ή και τα δύο.
- Τα κέρδη κεφαλαίου από τη πώληση χρεογράφων.
- Οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων ή άλλων προσωρινών
επενδύσεων.
- Η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών και η προσφυγή στο
μακροχρόνιο δανεισμό με έκδοση τίτλων ομολογιακών δανείων.
-  Οι βραχυχρόνιες τραπεζικές πιστώσεις.
- Οι παρεχόμενες πιστώσεις από τους προμηθευτές.
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6.2.2. Έννοια και σπουδαιότητα

Ο όρος κεφάλαιο κίνησης χρησιμοποιείται με δύο έννοιες. Σύμφωνα με την
πρώτη έννοια, το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το σύνολο του
κυκλοφοριακού ενεργητικού και λέγεται συνολικό κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή
κάθε τι που μπορεί να μετατραπεί σχετικά εύκολα και γρήγορα σε μετρητά.
Τέτοια στοιχεία, είναι τα διαθέσιμα, οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα
εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.λ.π. Σύμφωνα με τη δεύτερη έννοια,
χρησιμοποιείται για να δηλώσει την υπεροχή του κυκλοφοριακού ενεργητικού
έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και λέγεται καθαρό κεφάλαιο
κίνησης. Με άλλα λόγια, ως καθαρό κεφάλαιο κίνησης ορίζεται η διαφορά:
ΚΕ-ΒΥ. Έτσι, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης μπορεί να είναι θετικό , μηδενικό ή αρνητικό.

Η Παραπάνω ισότητα απεικονίζεται ως εξής:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

Όταν γίνεται αναφορά στο κεφάλαιο κίνησης, πάντοτε εννοείται το καθαρό
κεφάλαιο κίνησης. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά,
ότι πρόκειται για το συνολικό κεφάλαιο κίνησης.

Από άλλη σκοπιά θεωρούμενο, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αποτελεί
μέρος της χρηματοδότησης της επιχείρησης, που προέρχεται από το ίδιο
κεφάλαιο ή από το ίδιο και το μακροπρόθεσμο κεφάλαιο, αφού αφαιρεθεί το
πάγιο ενεργητικό, δηλαδή:

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ

Αν ολόκληρο το ίδιο και μακροπρόθεσμο κεφάλαιο έχει μετατραπεί σε
πάγιο, τότε δεν υπάρχει καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Η τυχόν ύπαρξη
κυκλοφορούντων στοιχείων πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά στο ξένο
βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο, οπότε οι παραπάνω ισότητες θα έχουν τη μορφή:
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούντα στοιχεία – Βραχυπρόθεσμο Κεφάλαιο=μηδέν
ή
Ίδιο + Μακροπρόθεσμο Κεφάλαιο Κίνησης = Πάγιο Ενεργητικό

Το κεφάλαιο κίνησης σαν απόλυτο μέγεθος δεν εκφράζει, παρά τη διαφορά
μεταξύ κυκλοφορούντων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, η οποία δεν
παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία. Αντίθετα, το κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με
άλλα μεγέθη, όπως το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, τις πωλήσεις κ.λ.π., αποκτά
σημαντικό ενδιαφέρον για τον αναλυτή και γι’ αυτή τη
διοίκηση της επιχείρησης.

Μια ισχυρή θέση στο κεφάλαιο κίνησης, μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα
για μια επιχείρηση που επιδιώκει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο ή πίστωση με
ευνοϊκό επιτόκιο.
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Οι επενδυτές και οι δανειστές θεωρούν μια ισχυρή θέση στο κεφάλαιο
κίνησης ως ένδειξη ικανότητας της επιχείρησης να καταβάλλει, έγκαιρα, τα
αναμενόμενα μερίσματα και τους οφειλόμενους τόκους.

6.2.3. Μέγεθος και επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης

Κατά την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το κεφάλαιο
κίνησης προσελκύει την ιδιαίτερη προσοχή των αναλυτών, και αυτό είναι
πολύ φυσικό, για τους εξής λόγους:

Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης επιτρέπει σε μια επιχείρηση να
διατηρεί επαρκή αποθέματα, να ικανοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, να
επωφελείται ταμειακών εκπτώσεων, να παρέχει ευνοϊκούς όρους πωλήσεων
στους πελάτες της (π.χ. να χορηγεί πιστώσεις προκειμένου να αυξήσει τις
πωλήσεις της), να καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα κ.λ.π. Ακόμα της επιτρέπει
να διατηρεί την πιστοληπτική της ικανότητα και της παρέχει τη δυνατότητα
να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις, π.χ. περιόδους ύφεσης. Τέλος,
επιτρέπει στην επιχείρηση να διεξάγει τη δραστηριότητά της αποτελεσματικά,
χωρίς καθυστερήσεις, στην απόκτηση εμπορευμάτων, πρώτων υλών, λοιπών
προμηθειών ή υπηρεσιών, σε περίπτωση δε δυσκολιών να τυγχάνει
πιστωτικών διευκολύνσεων εκ μέρους των προμηθευτών της.
   Αντίθετα, σε περίπτωση ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, η επιχείρηση δεν
μπορεί να έχει τα πιο πάνω πλεονεκτήματα και βρίσκεται σε δυσμενή
ανταγωνιστική θέση.
   Όπως, έχει ήδη αναφερθεί, το απόλυτο μέγεθος (ποσό) του καθαρού
κεφαλαίου κίνησης έχει αξία μόνο όταν σχετίζεται με άλλα οικονομικά
μεγέθη, όπως π.χ. τις πωλήσεις, το συνολικό ενεργητικό, κ.λ.π. Ως απόλυτο
μέγεθος, το κεφάλαιο κίνησης δεν αποτελεί μέτρο των πιο πάνω δυνατοτήτων
της επιχείρησης.
   Για να το κατανοήσουμε αυτό, ακολουθεί το εξής παράδειγμα, που
αναφέρεται στις εταιρείες «Χ» και «Ψ»:

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ψ
Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
(ΚΕ)

200.000.000

180.000.000

40.000.000

20.000.000Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (ΒΥ)

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 20.000.000 20.000.000

Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας= ΚΕ/ΒΥ 1,10 2

Οι εταιρείες «Χ» και «Ψ» έχουν το ίδιο ποσό κεφαλαίου κίνησης που
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ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ. Όμως, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
εταιρείας «Χ» είναι εννέα φορές μεγαλύτερες από το κεφάλαιο κίνησης, ενώ
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας «Ψ» είναι ακριβώς ίσες με το
κεφάλαιο κίνησης. Συνεπώς, αν οι υποχρεώσεις τους πρέπει να εξοφληθούν
έγκαιρα και στο ακέραιο, η εταιρεία «Χ» θα πρέπει να ρευστοποιήσει τα
κυκλοφοριακά της στοιχεία ταχύτερα και σε τιμές κατά πολύ πλησιέστερες
προς εκείνες που εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία από ότι η εταιρεία
«Ψ».

Είναι λοιπόν φανερό, ότι το μέγεθος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης
μιας επιχείρησης δεν αποτελεί μέτρο εκτίμησης της επάρκειάς του ή της
παρεχόμενης ασφάλειας στους βραχυπρόθεσμους δανειστές της ή της
ρευστότητας της επιχείρησης. Ένα τέτοιο μέτρο αποτελεί ο δείκτης γενικής
ρευστότητας, ο οποίος προσδιορίζει τη σχέση (πηλίκο) ανάμεσα στο
κυκλοφοριακό ενεργητικό (ΚΕ) και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ΒΥ),
δηλαδή τα συστατικά στοιχεία του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
   Ο δείκτης αυτός, είναι για την εταιρεία «Χ» = 1,1 και για την εταιρεία «Ψ»
= 2. Από τις τιμές αυτές καταλαβαίνουμε εύκολα ότι η εταιρεία «Ψ» είναι σε
καλύτερη θέση από τη «Χ» από άποψη ρευστότητας ή παροχής ασφάλειας
στους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της, γιατί για την κάλυψη ενός (1) ευρώ
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης έχει στη διάθεσή της δύο (2) ευρώ
κυκλοφοριακών στοιχείων, ενώ η εταιρεία «Χ», για την κάλυψη μιας (1) ευρώ
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης, έχει στη διάθεσή της μόνο 1,10 ευρώ
κυκλοφοριακών στοιχείων.
   Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, από άποψη
κεφαλαίου κίνησης, γενικά, θεωρείται καλή όταν αυτή:

 διαθέτει επάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων, με τα οποία μπορεί να
ανταποκρίνεται κανονικά στις τρέχουσες υποχρεώσεις της,

 μπορεί να χορηγεί πιστώσεις στους πελάτες για την ανάπτυξη των πωλήσεών της,
 διαθέτει επαρκή διαθέσιμα, ώστε να προβαίνει στην αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε

συμφέρουσες τιμές και να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της, και τέλος
 μπορεί να διαθέτει τη χρηματοοικονομική ευκαμψία ή ευελιξία, ώστε να

μπορεί να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει με επιτυχία απρόβλεπτες
ανάγκες και να εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.

Η αξιολόγηση του κεφαλαίου κίνησης μιας επιχείρησης έχει το προβάδισμα
έναντι των άλλων πλευρών της λειτουργίας της (αποδοτικότητα, σταθερότητα,
δυνατότητα ανάπτυξης). Αυτό συμβαίνει γιατί αν μια επιχείρηση δεν είναι σε
θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, η παραπέρα
συνέχιση των εργασιών της – επιβίωση – τίθεται σε κίνδυνο, γεγονός που
αυτόματα υποβαθμίζει και θέτει σε δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα κριτήρια
επίδοσή της.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι η όλη πορεία του κεφαλαίου κίνησης
είναι κυκλική. Δηλαδή, αρχίζει με τα μετρητά που έχει στην κατοχή της η
επιχείρηση. Στη συνέχεια επενδύει σε αποθέματα, σε διάφορα είδη
προμηθειών και σε μίσθωση υπηρεσιών. Τα αποθέματα, οι άλλες προμήθειες
και η μίσθωση υπηρεσιών μπορεί να παρέχονται στην επιχείρηση και με
πιστώσεις, οπότε θα απαιτηθούν αργότερα μετρητά στην εξόφλησή τους.
Ακολουθεί η πώληση των προϊόντων της επιχείρησης είτε με μετρητά, είτε με
ανοικτή πίστωση, είτε με γραμμάτια. Με τη εξόφληση των υποχρεώσεων των
πελατών προς την επιχείρηση και με τη πώληση προϊόντων «τοις μετρητοίς»
αρχίζουν να επιστρέφουν τα μετρητά στην επιχείρηση, η οποία τα
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επανεπενδύει, ακολουθώντας και πάλι την ίδια κυκλική διαδικασία που
προαναφέραμε.

6.2.4. Προσδιοριστικοί παράγοντες του κεφαλαίου κίνησης

Για την αξιολόγηση της ρευστότητας μιας επιχείρησης, οι βραχυπρόθεσμοι
πιστωτές οφείλουν να εξετάζουν την ποιότητα και στο απόλυτο μέγεθος του κεφαλαίου
κίνησής της. Μια επιχείρηση πρέπει να έχει επαρκή κεφάλαια
κίνησης ή προσβάσεις για την απόκτηση ρευστών προκειμένου να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει υπάρχουσες υποχρεώσεις, όπως πληρωμή
ληξιπρόθεσμων τόκων, εξόφληση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, φόρων κ.λ.π.
οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων και ανεξάρτητες από τις τρέχουσες
συναλλαγές της.

Επιπλέον, πρέπει να διαθέτει κάποιο ελάχιστο ύψος αποθεμάτων για να
εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση των πελατών της και την ομαλή λειτουργία της.
Το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για συγκεκριμένες πληρωμές
και τη λειτουργία της επιχείρησης, ακόμη και σε περίοδο υφέσης, θεωρείται
δεδομένο και σταθερό.

Οι πωλήσεις αυξάνουν συνήθως σε περιόδους αιχμής, οπότε αυξάνεται και
η ανάγκη μεγαλύτερων αποθεμάτων, απαιτήσεων και ρευστών για την
παραγωγική διαδικασία. Αυτές οι προσωρινά αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια
κίνησης αποτελούν το μεταβλητό τμήμα αυτού, το οποίο βέβαια μπορεί να
μειωθεί σε περιόδους ύφεσης. Επέκταση της δραστηριότητας μιας
επιχείρησης έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των απαιτήσεων τόσο του
σταθερού όσο και του μεταβλητού τμήματος του κεφαλαίου κίνησης.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν
τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης και οι οποίοι είναι:

Το είδος και η φύση των εργασιών της επιχείρησης

Οι ανάγκες μιας επιχείρησης συνδέονται άμεσα με το είδος των εργασιών
της. Έτσι, οι ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης μιας επιχείρησης κοινής ωφελείας
είναι διαφορετικές από εκείνες μιας εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης.
Τούτο γιατί στην πρώτη περίπτωση τόσο τα αποθέματα όσο και οι απαιτήσεις
μετατρέπονται γρήγορα σε ρευστά. Αντίθετα, οι ανάγκες σε κεφάλαια
κίνησης μιας βιομηχανικής επιχείρησης είναι αυξημένες, λόγω του ότι
απαιτούνται μεγάλα ποσά για αποθέματα και για χρηματοδότηση των
πωλήσεων με πίστωση, των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας δεν είναι σχετικά
υψηλή. Εξ’ άλλου μια βιομηχανική επιχείρηση χρειάζεται περισσότερα
κεφάλαια κίνησης από ότι μια εμπορική λιανικής όπως τα Super Markets
(αγορά επί πιστώσει, πώληση τοις μετρητοίς), επειδή επενδύει μεγαλύτερο μέρος των
κεφαλαίων της σε πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα και έτοιμα
προϊόντα.
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Η Παραγωγική διαδικασία

Στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη ή μη ανταγωνισμού είναι και η εκάστοτε
ακολουθούμενη πιστωτική πολιτική μιας επιχείρησης. Πολλές φορές οι όροι
διακανονισμού των πωλήσεων μπορεί να ακολουθούν την παράδοση ή την
πολιτική που ακολουθεί ένας συγκεκριμένος βιομηχανικός κλάδος, ή και
κάποιες αρχές που τηρεί η κάθε επιχείρηση.

Μπορεί όμως να εξαρτώνται και από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της
παραγωγής και της είσπραξης των απαιτήσεων από τις πωλήσεις. Πάντως,
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια αυτού του
κύκλου. Έτσι, το απαραίτητο ύψος κεφαλαίων κίνησης είναι ανάλογο με το
χρόνο που απαιτείται από τη στιγμή που αποκτώνται οι πρώτες ύλες, τα
έτοιμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μέχρι τη στιγμή που πωλούνται στους πελάτες
της και εισπράττεται η αξία τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα,
που μεσολαβεί από τη στιγμή της απόκτησης των πιο πάνω στοιχείων μέχρι τη
στιγμή της ρευστοποιήσής τους, τόσο μεγαλύτερο είναι το κατά μονάδα
κόστος κτήσης των προς πώληση αγαθών και υπηρεσιών, τόσο μεγαλύτερο το
αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης.

Η επέκταση του κύκλου εργασιών

Η αύξηση του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης είναι επόμενο να απαιτεί
μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων κίνησης, προκειμένου να μπορεί αυτή να
διευκολύνει τους πελάτες της και να συνεχίζει απρόσκοπτα την παραγωγική
διαδικασία.

Η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων, τόσο
λιγότερα κεφάλαια κίνησης απαιτούνται. Τούτο, διότι μεγάλη ταχύτητα
είσπραξης απαιτήσεων σημαίνει γρήγορη εισροή κεφαλαίων από απαιτήσεις,
οπότε τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης μπορεί να είναι μικρότερα από ό,τι
σε περίπτωση χαμηλής ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων.

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων

Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων, τόσο
μικρότερο είναι το απαιτούμενο ύψος κεφαλαίων κίνησης, διότι το ίδιο ποσό αποθεμάτων
κινείται πολλές φορές μέσα στη χρήση. Ως εκ τούτου, τα κεφάλαια που δεσμεύονται για τα
αποθέματα είναι μικρότερα από ό,τι στην περίπτωση της χαμηλής ταχύτητας κυκλοφορίας
αποθεμάτων.

Ο βαθμός εποχικότητας

Ο βαθμός εποχικότητας των προϊόντων μιας επιχείρησης είναι ένας από
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τους πλέον σημαντικούς παράγοντες καθορισμού των αναγκών της σε
κεφάλαια κίνησης. Έντονη εποχιακή κίνηση προϊόντων δημιουργεί την
ανάγκη υπάρξης υψηλών αποθεμάτων προς αντιμετώπιση της αυξημένης
ζήτησης σε περιόδους αιχμής. Ως εκ τούτου, επιχειρήσεις με έντονη
εποχικότητα παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφοριακών στοιχείων
με συνέπεια δυσχέρειες στον έλεγχο των εσωτερικών χρηματοδοτικών τους
διακυμάνσεων.

Οι επιχειρήσεις εποχιακής μορφής (π.χ. βιομηχανίες αναψυκτικών) έχουν
ανάγκη προσθέτων κεφαλαίων κίνησης, προ και κατά τη διάρκεια της
περιόδου αιχμής. Τούτο, διότι η ύπαρξη υψηλών κεφαλαίων κίνησης σε
ορισμένη χρονική περίοδο είναι επιτακτική για τη χρηματοδότηση αυξημένων
αποθεμάτων, πληρωμών και πιστώσεων προς τους πελάτες τους. Κάτω από
ομαλές συνθήκες οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκουν τα πρόσθετα εποχιακά
κεφάλαια κίνησης, προσφεύγοντας στο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό ή
σε άλλους βραχυχρόνιους πιστωτές.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού

Μια επιχείρηση που έχει ηγετική θέση στην αγορά, μπορεί να κινείται πιο
άνετα με οποιοδήποτε ύψος κεφαλαίων κίνησης διαθέτει, επειδή ακόμη και αν
δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών
της, τούτο δεν οδηγεί σε μείωση των εργασιών της. Όταν όμως ο
ανταγωνισμός είναι οξύς, τότε η επιχείρηση αναγκάζεται να διατηρεί μεγάλη
ποικιλία αποθεμάτων για ικανοποίηση της ζήτησης και για να έχει δυνατότητα
χορήγησης καλύτερων όρων πώλησης στους πελάτες της.

Το πρόβλημα οξύνεται περισσότερο όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει
άλλες μεγαλύτερες εταιρείες, με σημαντικές πηγές κεφαλαίων. Τούτο διότι
για την προώθηση των πωλήσεών της, αναγκάζεται να χορηγεί μεγαλύτερες
πιστώσεις στους πελάτες της.

Τέλος ένας ακόμη σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας του κεφαλαίου
κίνησης είναι η φύση των στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού και η
χρονική διάρκεια που απαιτείται για να μετατραπούν σε ρευστά (μετρητά).
   Για τη μελέτη της φύσης των στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού,
σημαντική βοήθεια προσφέρει η κάθετη ανάλυση στο κυκλοφοριακό
ενεργητικό για δύο ή περισσότερες χρήσεις, οπότε προσδιορίζεται η
ποσοστιαία σύνθεσή του. Από τη διαχρονική σύγκριση αυτής, λαμβάνουμε
μια εικόνα της ευνοϊκής ή μη ευνοϊκής μεταβολής στη σύνθεση του
κυκλοφοριακού ενεργητικού και συνεπώς και του κεφαλαίου κίνησης.
   Στο παρακάτω παράδειγμα, από τη διαχρονική σύγκριση παρατηρείται
μια πτώση του ποσοστού των διαθεσίμων από το 14,8% (2008) στο 10,6%
(2009) του κυκλοφοριακού ενεργητικού. Παράλληλα διαπιστώνεται μια
αύξηση των αποθεμάτων από 40,3% (2008) στο 45,2% (2009) του
κυκλοφοριακού ενεργητικού. Τα αποθέματα όμως είναι ένα στοιχείο λιγότερο
ρευστό από τα διαθέσιμα. Για το λόγο αυτό συμπεραίνουμε ότι η μεταβολή
ήταν δυσμενής, με συνέπεια τη χειροτέρευση της ποιότητας του κεφαλαίου
κίνησης.
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Παράδειγμα: Κάθετη Ανάλυση στο ΚΕ της «Χ»
(Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2008 2009

ΠΟΣΑ % ΠΟΣΑ %

Αποθέματα
665 40,3 850 45,2

Απαιτήσεις 729 44,2 816 43,4
Διαθέσιμα 244 14,8 199 10,6

Μεταβατικοί Λογαριασμοί 12 0,7 15 0,8

Σύνολο Κυκλοφοριακού
Ενεργητικού

1650 100 1880 100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενικά

‘Όπως έχει αναφερθεί, η ανεπάρκεια ρευστότητας σε μια επιχείρηση έχει
επίδραση στα κέρδη της, αλλά και στη βιωσιμότητά της. Γιατί, αν τα
κυκλοφοριακά της στοιχεία δε μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά ή αν δεν
υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα, τότε:

 δεν θα είναι σε θέση να προμηθεύεται εμπορεύματα, πρώτες ύλες ή
υπηρεσίες με μετρητά, γεγονός που θα οδηγήσει σε κάπως μειωμένα κέρδη,
λόγω αυξημένου κόστους αγοράς

 δε θα είναι σε θέση να πληρώσει τις λήγουσες υποχρεώσεις της. Αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, όχι μόνο τη δυσκολία εφοδιασμού της με
εμπορεύματα «επί πιστώσει», αλλά και τη συρρίκνωση της δραστηριότητάς
της και συνεπώς των κερδών της, αλλά ταυτόχρονα και τη δυσφήμισή της,
τη μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων με αυτήν, την
αναγκαστική πώληση παγίων στοιχείων και πιθανώς, κάποια στιγμή, την
κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις φροντίζουν να διατηρούν πλεόνασμα
κυκλοφοριακών στοιχείων ανάλογο προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους,
ώστε να μπορούν να τις εξοφλούν κανονικά. Η τοποθέτηση κεφαλαίων σε
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κυκλοφοριακά στοιχεία δεν αποτελεί κατά κανόνα παραγωγική επένδυση και
ως εκ τούτου η διατήρηση υπερβολικά υψηλών κυκλοφοριακών στοιχείων
ενδέχεται να μειώσει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης.

Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορεί όμως να οδηγήσει και η ανεπάρκεια
κυκλοφοριακών στοιχείων, διότι η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
καταλήγει σε οικονομικό κλονισμό με καταστρεπτικές συνέπειες για την
επιχείρηση. Πάντως, για κάθε επιχείρηση υπάρχει ένα άριστο ύψος
κυκλοφοριακών στοιχείων και τρεχουσών υποχρεώσεων.

Κατά την ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης μιας
επιχείρησης δημιουργούνται ερωτήματα σχετικά με τη ρευστότητα και την
ικανότητά της να εκπληρώνει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Πιο
συγκεκριμένα τα ερωτήματα αυτά αναφέρονται
 Στην ύπαρξη επαρκών κυκλοφοριακών στοιχείων και συνέπειας στην

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
 Στην ύπαρξη επαρκών διαθεσίμων για την ομαλή λειτουργία της και την

εκμετάλλευση τυχόν παρουσιαζόμενων ευκαιριών.
 Στην ύπαρξη υπερβολικών αποθεματοποιήσεων.
 Στο μέγεθος των πιστώσεων στους πελάτες της και
 Στο ύψος των απαιτήσεών της.

Όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι δυνατόν να βρουν την απάντηση τους με
τη λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης
χρησιμοποιώντας τους αριθμοδείκτες ρευστότητας.

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο μέγεθος και στις σχέσεις
των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας
επιχείρησης, τα οποία αποτελούν τις πηγές κάλυψης αυτών των υποχρεώσεων.
Η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί καλή, μόνον
αν αυτή έχει επαρκή ρευστότητα. Έτσι οι αριθμοδείκτες ρευστότητας
προορίζονται να δώσουν την εικόνα της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης
μιας επιχείρησης. Τα μέσα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για αυτό το σκοπό,
είναι μετρητά, καταθέσεις σε τράπεζες, επιταγές, απαιτήσεις από
λογαριασμούς χρεωστών, πελατών και γραμματίων εισπρακτέων.

Ο προσδιορισμός της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης ενδιαφέρει τόσο
τη διοίκησή της, όσο και τους εκτός αυτής πιστωτές και μετόχους της.
Ιδιαίτερα όμως, ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποτελεί
πολύτιμη βοήθεια για τη διοίκησή της, διότι της επιτρέπει να ελέγξει κατά
ποιο τρόπο απασχολούνται μέσα στην επιχείρηση τα κεφάλαια κίνησής της,
δηλαδή αν και κατά πόσο γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων
κίνησης, αν τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες, ή αν
υπολείπονται από τα κανονικά, οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών.

Σε γενικές γραμμές για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή
οικονομική κατάσταση, από απόψεως κεφαλαίων κίνησης, θα πρέπει να
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των
βραχυχρόνιων δανειστών της και να είναι σε θέση να εξοφλεί τις
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

β) Να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα τις εργασίες της και να εκμεταλλεύεται
τυχόν παρουσιαζόμενες ευκαιρίες.

γ) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση των απαιτητών τόκων και
μερισμάτων των μετόχων της.
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Καλή οικονομική κατάσταση υπάρχει, όταν οι τρέχουσες δραστηριότητες
της, πέρα από τη χρησιμοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων,
χρηματοδοτούνται και από τους βραχυχρόνιους πιστωτές. Έτσι, αν
αγοράζονται προϊόντα με πίστωση και στη συνέχεια ρευστοποιούνται μέσα
στα χρονικά όρια των πιστώσεων, τότε η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με τις διευκολύνσεις
των πιστωτών της. Στην περίπτωση αυτή, οι επενδυτές –
μέτοχοι, ενώ προσφέρουν μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για κεφάλαιο
κίνησης, καρπούνται και την απόδοση των κεφαλαίων των πιστωτών, τα οποία
αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, επενδύσει ς των πιστωτών της σε αυτή.

Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον
προσδιορισμό της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης είναι οι
εξής:

1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio).
2. Aριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας (Αcid – test ratio).
3. Aριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio).

Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο δείκτης γενικής ρευστότητας.

1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current Ratio)

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το
σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ=
.
.

 


 

Λέγεται επίσης και αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης (Working Capital
Ratio), γιατί οι όροι του κλάσματος (ΚΕ / ΒΥ) είναι τα συστατικά στοιχεία
του κεφαλαίου κίνησης (ΚΕ – ΒΥ).

Οι κυριότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται
στον αριθμητή του κλάσματος είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και εκείνα τα
στοιχεία τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε ρευστά μέσα σε ένα έτος, όπως
εμπορεύσιμα χρεόγραφα, απαιτήσεις (πελάτες, γραμμάτια εισπρακτέα κ.λ.π.),
τα αποθέματα κάθε φύσης και μορφής και οι προκαταβολές προμηθευτών.
Ακόμα περιλαμβάνονται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού,
γιατί άλλοι από αυτούς (έσοδα χρήσης εισπρακτέα, εκπτώσεις επί αγορών
χρήσης υπό διακανονισμό) πρόκειται να γίνουν απαιτήσεις, άλλος (αγορές
υπό παραλαβή) πρόκειται να πάρει τη μορφή αποθέματος και τέλος άλλος
(έξοδα επόμενων χρήσεων) αντιπροσωπεύει πληρωμές που θα αποφευχθούν
στο άμεσο μέλλον.

Οι κυριότερες κατηγορίες βραχυχρόνιων υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται στον παρονομαστή του κλάσματος είναι οι βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις, δηλαδή όλες οι υποχρεώσει ς που λήγουν μέσα στη νέα χρήση.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι προμηθευτές, τα γραμμάτια πληρωτέα, οι
τράπεζες, οι προκαταβολές πελατών, οι υποχρεώσεις από φόρους – τέλη, οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι οφειλές στο ελληνικό δημόσιο, τα δάνεια
τραπεζών, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση,
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οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι υποχρεώσεις προς λοιπές
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, τα μερίσματα πληρωτέα και οι
πιστωτές διάφοροι. Ακόμα, περιλαμβάνονται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού, γιατί άλλοι από αυτούς (έξοδα χρήσης δουλευμένα, αγορές υπό
τακτοποίηση, εκπτώσεις επί πωλήσεων υπό διακανονισμό) πρόκειται να
γίνουν ή είναι υποχρεώσεις και άλλος (έσοδα επόμενων χρήσεων)
αντιπροσωπεύει είσπραξη που δεν θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.

Ο δείκτης της γενικής ρευστότητας αποτελεί ένα γενικό μέτρο της
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης, αφού συγκρίνει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της επιχείρησης με τα κυκλοφοριακά στοιχεία, τα οποία μπορούν
να μετατραπούν σε ρευστά μέσα σε ένα έτος και υποτίθεται ότι θα
χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών. Επίσης,
αποτελεί ένα μέτρο της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας (αξιοπιστίας) της
επιχείρησης και δείχνει το περιθώριο ασφαλείας που παρέχει στους
βραχυπρόθεσμους πιστωτές ή δανειστές της, όταν τα κυκλοφοριακά στοιχεία
υπερέχουν έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τέλος, ο δείκτης
γενικής ρευστότητας, σε συνδυασμό με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, παρέχει
ένα μέτρο της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ή δανειοληπτικής ικανότητας
της επιχείρησης.

Μια τιμή του δείκτη π.χ. 1,5 μεταφράζεται ως εξής: Για κάθε 1 ευρώ
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης, η επιχείρηση διαθέτει για την εξόφλησή της
1,5 ευρώ κυκλοφοριακών στοιχείων. Μια τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα
(>1) σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει περισσότερα κυκλοφοριακά στοιχεία από
ότι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα για
να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αντίθετα, μια τιμή μικρότερη από
τη μονάδα (<1) σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι
περισσότερες από τα κυκλοφοριακά της στοιχεία και θεωρείται ως μια ένδειξη ότι η
επιχείρηση θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξόφληση των τρεχουσών
υποχρεώσεών της.

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερο είναι το
περιθώριο ασφαλείας, τόσο υψηλότερο το κυκλοφοριακό ενεργητικό σε σχέση
με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και κατά συνέπεια, τόσο μεγαλύτερη θα
είναι η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της.

Βάσει ενός εμπειρικού κανόνα που δημιουργήθηκε πολλά χρόνια πριν, ότι
μια τιμή του δείκτη 2:1 θεωρείται καλή, πολλοί χορηγητές πιστώσεων
διαπιστώνουν ότι δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για την εξοφλητική
ικανότητα της επιχείρησης. Έτσι, κατά πόσο ο δείκτης γενικής ρευστότητας
μιας επιχείρησης είναι καλός ή κακός εξαρτάται από τους εξής τρεις
παράγοντες:
1) Κατά πόσο είναι επαρκής ο δείκτης γενικής ρευστότητας εξαρτάται από τη
φύση της επιχείρησης. Μια επιχείρηση κοινής ωφελείας που δεν έχει άλλα
αποθέματα εκτός από ορισμένα εφόδια και που χορηγεί ελάχιστες
πιστώσεις, μπορεί να λειτουργήσει με μια τιμή του δείκτη μικρότερη από
το 1. Επίσης και ένα Super Market, του οποίου οι πωλήσεις είναι με
μετρητά μπορεί να λειτουργήσει με τιμή μικρότερη του 1, χωρίς κανένα
πρόβλημα. Όμως μια βιομηχανική επιχείρηση, η οποία προκειμένου να
χρηματοδοτήσει την παραγωγή προβαίνει στην αγορά πρώτων υλών, στην
καταβολή ημερομισθίων, καταβολή διαφόρων εξόδων παραγωγής κ.ά. για
να παράγει τα προϊόντα της και στη συνέχεια για να τα πουλήσει, θα
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πρέπει να χορηγεί πιστώσεις στους πελάτες της για να διατηρεί το δείκτη
γενικής ρευστότητας σε ικανοποιητική τιμή
2) Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η σύνθεση του κυκλοφοριακού
ενεργητικού, διότι τα μετρητά είναι ήδη ρευστά και τα εμπορεύσιμα
χρεόγραφα μετατρέπονται πιο εύκολα σε ρευστά από τις απαιτήσεις και τα
γραμμάτια εισπρακτέα. Με τη σειρά τους οι απαιτήσεις και τα γραμμάτια
εισπρακτέα είναι στοιχεία πιο ρευστά από τα αποθέματα εμπορευμάτων
κ.λ.π. Έτσι μια επιχείρηση A με υψηλό ποσοστό ρευστών σε σχέση με τις
απαιτήσεις, τα αποθέματα και τα υπόλοιπα κυκλοφοριακά στοιχεία,
ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις τρέχουσες υποχρεώσεις της από ότι μια
άλλη επιχείρηση B με υψηλό ποσοστό απαιτήσεων και αποθεμάτων σε
σχέση με τα ρευστά. Αυτό συμβαίνει διότι η διοίκηση της επιχείρησης Β δεν έχει κάνει
ορθολογική κατανομή των κυκλοφοριακών της στοιχείων σε
σχέση με το βαθμό ρευστότητάς τους. Αιτία είναι η υπεραποθεματοποίηση
ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών σε σύγκριση με τις πωλήσεις της, η
χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αυτών, ή το γεγονός ότι στις απαιτήσεις της
περιλαμβάνονται τέτοιες, οι οποίες δύσκολα θα εισπραχθούν, καθώς και
απαιτήσεις, οι οποίες εξοφλούνται με δόσεις και οι οποίες συνήθως
μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Επομένως, για την
αξιολόγηση της γενικής ρευστότητας, εκτός από τη σύνθεση του
κυκλοφοριακού ενεργητικού, πρέπει να εξετάζεται και η ταχύτητα
κυκλοφορίας των στοιχείων του.
3) Η ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία, γενικά, δείχνει πόσες φορές κατά μέσον
όρο μέσα σε μια χρήση ένα στοιχείο μετατρέπεται σε ένα άλλο πιο ρευστό
στοιχείο (π.χ. τα αποθέματα μετατρέπονται σε απαιτήσεις και οι
απαιτήσεις σε μετρητά), αποτελεί γενικά ένα κριτήριο ποιότητας τόσο των
επί μέρους στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού όσο και του δείκτη
της γενικής ρευστότητας, δηλαδή της ποιότητας της βραχυπρόθεσμης
ρευστότητας. Πραγματικά, χαμηλές ταχύτητες κυκλοφορίας στα αποθέματα
και στις απαιτήσεις μπορεί: α) να δημιουργούν κινδύνους για οικονομική
απαξίωση κάποιων αποθεμάτων και επισφάλεια κάποιων απαιτήσεων, και
β) να εξασθενίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
τρέχουσες υποχρεώσεις της. Είναι λοιπόν, δυνατό, μεταξύ δύο
επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και με την ίδια τιμή του δείκτη γενικής
ρευστότητας, η μια να μπορεί να ανταποκρίνεται άνετα στις τρέχουσες
υποχρεώσεις της, ενώ η άλλη με σημαντικά μικρότερη ταχύτητα
κυκλοφορίας αποθεμάτων και απαιτήσεων από τη πρώτη, να αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα.

Ο δείκτης γενικής ρευστότητας, όπως και οι άλλοι που θα αναπτυχθούν
στη συνέχεια, έχει κυρίως συγκριτική αξία. Προσφέρεται για διαχρονικές και
διεπιχειρησιακές συγκρίσεις. Στην πρώτη περίπτωση, για την ίδια επιχείρηση,
συγκρίνουμε την τιμή του δείκτη μιας περιόδου με την τιμή του ίδιου δείκτη
μιας ή περισσοτέρων προηγούμενων περιόδων. Από τη σύγκριση αυτή θα
σχηματίσουμε μια εικόνα της ευνοϊκής ή δυσμενούς εξέλιξης της ρευστότητας
της επιχείρησης και θα διακρίνουμε τυχόν τάσεις που μπορεί να επικρατήσουν
στο μέλλον. Έτσι, μια φθίνουσα πορεία στη τιμή του δείκτη θα σημαίνει
δυσμενή εξέλιξη στη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ αντίθετα μια ανοδική
πορεία θα παρέχει ένδειξη βελτίωσης της
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας.
   Στη δεύτερη περίπτωση συγκρίνουμε την τιμή του δείκτη γενικής
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ρευστότητας μιας επιχείρησης με την τιμή του ίδιου δείκτη ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων ή της πρότυπης ή μέσης επιχείρησης του κλάδου. Από τη
σύγκριση αυτή θα πάρουμε μια ένδειξη για τη θέση της επιχείρησης έναντι
των ανταγωνιστών της. Έτσι, για παράδειγμα, αν η επιχείρηση στο δείκτη
αυτό έχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου, αυτό θα σημαίνει ότι
η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, σε σχέση με τον κλάδο,
είναι καλή.
   Αντίθετα, αν η επιχείρηση έχει τιμή μικρότερη από τη τιμή του κλάδου,
τότε αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της
επιχείρησης δεν είναι καλή και ότι ενδεχόμενα θα αντιμετωπίσει δυσκολίες
στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

2. Αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας (Quick or Acid-Test Ratio)

 O αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει
όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε
ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού,
τα οποία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά.
   Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο του συνόλου των ταχέως
ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης με το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.

ΑΡΙΘΜΟΔ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ=
.




Ο αριθμητής περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφοριακού
ενεργητικού, τα οποία είναι ήδη ρευστά ή μπορούν εύκολα, γρήγορα και
χωρίς απώλεια σε αξία να ρευστοποιηθούν ή αλλιώς να μετατραπούν σε
χρήμα: ρευστά διαθέσιμα (ταμείο, ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα,
καταθέσεις όψεως & προθεσμίας) και εύκολα ρευστοποιούμενα (χρεόγραφα,
απαιτήσεις με ορισμένες εξαιρέσεις).

Δεν περιλαμβάνονται:
- Τα αποθέματα όλων των κατηγοριών (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες

κ.λ.π.), ως δύσκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία και λόγω της αβεβαιότητας
ότι κατά την πώλησή τους θα εισπραχθεί στο ακέραιο η αξία με την οποία
εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.
-  Οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού, γιατί άλλοι (έξοδα επομένων

χρήσεων, εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό) δεν πρόκειται
να μετατραπούν σε χρήμα, άλλος (αγορές υπό παραλαβή) θα μετατραπεί σε
απόθεμα και άλλος (έσοδα χρήσεως εισπρακτέα) δεν αποτελεί απαιτητό
έσοδο, αλλά πρόκειται να μετατραπεί σε απαίτηση μέσα στην επόμενη
χρήση. Έτσι, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για την είσπραξή του από τη
λήξη της χρήσης, με συνέπεια να θεωρείται ως μη εύκολα
ρευστοποιούμενο στοιχείο.
- Από τις απαιτήσεις εκείνες που είτε δύσκολα ρευστοποιούνται (γραμμάτια
σε καθυστέρηση, δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων), είτε είναι



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 85

αμφίβολης είσπραξης (επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες), ή
τέλος, δεν πρόκειται να μετατραπούν σε χρήμα (λογαριασμοί διαχείρισης
προκαταβολών και πιστώσεων). Εκτός αυτού υπάρχει αβεβαιότητα τόσο ως
προς τη δυνατότητα πώλησης όλων των αποθεμάτων όσο και ως προς την
αξία που θα εισπραχθεί κατά την πώλησή τους.
   Ο παρονομαστής περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων και των μεταβατικών λογαριασμών του παθητικού που
πρόκειται να ικανοποιηθούν με την εκροή χρήματος.

Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
-  Από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: οι προκαταβολές πελατών, γιατί
δεν αποτελούν υποχρεώσεις που θα απαιτήσουν εκροή χρήματος για την
ικανοποίησή τους.
-  Από τους μεταβατικούς λογαριασμούς: τα έσοδα επόμενων χρήσεων και
οι εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμό γιατί, επίσης, δεν
αποτελούν υποχρεώσεις που θα απαιτήσουν εκροή χρήματος για την
ικανοποίησή τους.

Ο δείκτης της Πραγματικής Ρευστότητας αποτελεί ένα πιο αυστηρό μέτρο
της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης, αφού συγκρίνει εύκολα ρευστοποιούμενα
στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού με τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Ο δείκτης Πραγματικής Ρευστότητας δείχνει πόσες φορές τα εύκολα
ρευστοποιούμενα στοιχεία καλύπτουν τι ς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
επιχείρησης ή αλλιώς, δείχνει πόσα ευρώ εύκολα ρευστοποιούμενων
στοιχείων διαθέτει η επιχείρηση για την εξόφληση ή κάλυψη ενός (1) ευρώ
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης. Έτσι, για παράδειγμα μια τιμή του δείκτη 1,3
μπορεί να μεταφραστεί ως εξής:

Η επιχείρηση με τα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία της καλύπτει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 1,3 φορές ή ότι για κάθε ένα (1) ευρώ
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης η επιχείρηση διαθέτει για την κάλυψη ή την
εξόφλησή της, 1,3 ευρώ εύκολα ρευστοποιούμενων στοιχείων.

Μια τιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα (>1) σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει
περισσότερα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία από τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, μια τιμή ίση με τη μονάδα (=1) σημαίνει ότι τα εύκολα
ρευστοποιούμενα στοιχεία είναι ίσα με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
και, τέλος, μια τιμή μικρότερη από τη μονάδα (<1) σημαίνει ότι τα εύκολα
ρευστοποιούμενα στοιχεία είναι λιγότερα από τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

Αν μια επιχείρηση έχει δυσκολίες στην πώληση των αποθεμάτων ετοίμων
προϊόντων της, τότε το μεγάλο ύψος αποθεμάτων δεν βοηθά στην
εξυπηρέτηση των τρεχουσών υποχρεώσεών της. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης
γενικής ρευστότητας, λόγω μεγάλων αποθεμάτων, δεν προσδίδει ρευστότητα
στην επιχείρηση. Ως εκ τούτου, ο αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας
αποτελεί καλύτερη ένδειξη της ικανότητας μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις
τρέχουσες υποχρεώσεις της από ότι ο προηγούμενος αριθμοδείκτης.

Αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία μιας επιχείρησης (κυκλοφορούν
μείον αποθέματα) είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων, τότε,
θεωρητικά τουλάχιστον, η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονομική
κατάσταση.

Ένας αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας γύρω στη μονάδα θεωρείται
ικανοποιητικός, μόνον αν στις απαιτήσεις της επιχείρησης δεν
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περιλαμβάνονται επισφαλείς ή ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις και αν η
περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφλησης των υποχρεώσεών της
είναι περίπου ίσες. Επειδή όμως στην πράξη ο εξωτερικός αναλυτής ενδέχεται να μην έχει
στοιχεία για το είδος αυτών των απαιτήσεων, κρίνεται σκόπιμο οι
απαιτήσεις να λαμβάνονται μειωμένες προκειμένου να υπολογιστεί ο
αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας.

Αντίθετα, ένας αριθμοδείκτης μικρότερος της μονάδας δείχνει ότι τα
αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεπαρκή για να
καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να
εξαρτάται από τις μελλοντικές της πωλήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει
επαρκή ρευστότητα. Έτσι, αν προβλέπεται κάποια μείωση των μελλοντικών
πωλήσεων, θα πρέπει να αναζητηθούν νέα κεφάλαια, είτε με έκδοση νέων
τίτλων μετοχών, είτε με προσφυγή στο δανεισμό.
   Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μια διαφορά μεταξύ των αριθμοδεικτών
γενικής και πραγματικής ρευστότητας αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν
αυξημένα αποθέματα στην επιχείρηση.

Υποστηρίζεται ότι το κατά πόσο ο δείκτης της πραγματικής ρευστότητας
μιας επιχείρησης είναι επαρκής ή μη, εξαρτάται τουλάχιστο από τους εξής
τρεις παράγοντες:

 Το ποσό των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται μεταξύ των εύκολα
ρευστοποιούμενων στοιχείων στον αριθμητή του δείκτη.

 Το μέσο χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων.
 Το μέσο χρόνο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Με μια σύνθεση του αριθμητή ικανοποιητική και με μέσο χρόνο είσπραξης
των απαιτήσεων περίπου ίσο με το μέσο χρόνο εξόφλησης των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, μια τιμή γύρω στη μονάδα (1) ή και
μεγαλύτερη, θεωρείται ικανοποιητική και παρέχει ισχυρή ένδειξη ότι η
επιχείρηση έχει καλή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.

Ο αριθμοδείκτης πραγματικής ρευστότητας, όπως και ο δείκτης γενικής
ρευστότητας, έχει συγκριτική αξία. Έτσι μια φθίνουσα πορεία στη τιμή του
δείκτη θα σημαίνει δυσμενή εξέλιξη ή εξασθένιση στη βραχυπρόθεσμη
ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ αντίθετα μια ανοδική του πορεία θα παρέχει
ένδειξη βελτίωσης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Στη συνέχεια, αν
η επιχείρηση έχει μια τιμή ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου, αυτό θα
σημαίνει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε σχέση με
το κλάδο είναι καλή και ότι η επιχείρηση, γενικά, δεν πρόκειται να
αντιμετωπίσει προβλήματα στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Από την
άλλη πλευρά, για τιμή μικρότερη από την τιμή του
κλάδου, ισχύει το αντίθετο.

3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash Ratio)

O αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας
επιχείρησης για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα
μετρητά που διαθέτει.

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι το πηλίκο του συνόλου του
διαθέσιμου ενεργητικού μιας επιχείρησης ως προς το σύνολο των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της και εκφράζεται από τη σχέση:
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ΑΡΙΘΜΟΔ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= .
.

 


 

Στο διαθέσιμο ενεργητικό περιλαμβάνονται, εκτός από τα μετρητά και
άλλα στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν άμεσα σε μετρητά, όπως π.χ.
καταθέσεις όψεως, τοκομερίδια εισπρακτέα, επιταγές εισπρακτέες,
συνάλλαγμα, τα εισηγμένα στο χρηματιστήριο χρεόγραφα και γενικά
οποιοδήποτε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο με μετρητά.

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα
περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της. Παρέχει λοιπόν μια ένδειξη για την επάρκεια ή ανεπάρκεια
των διαθεσίμων μιας επιχείρησης με σκοπό την ικανοποίηση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Μια τιμή του δείκτη π.χ. 0,4 σημαίνει ότι
για την αντιμετώπιση κάθε 1 ευρώ βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης, η
επιχείρηση διαθέτει 0,4 ευρώ ρευστών (μετρητών).

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο ισχυρότερη
είναι η ταμειακή θέση της επιχείρησης και τόσο, συνεπώς, μικρότερος είναι ο
κίνδυνος αδυναμίας εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεών της. Δεν
υπάρχει κανόνας για το ποια πρέπει να είναι η τιμή του δείκτη. Η τιμή του
δείκτη επηρεάζεται από τη φύση των κυκλοφοριακών στοιχείων, το είδος των
εργασιών της επιχείρησης, την ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων και
των απαιτήσεων, καθώς και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ο αριθμοδείκτης αυτός έχει κυρίως συγκριτική αξία. Προσφέρεται για
διαχρονικές και για διεπιχειρησιακές συγκρίσεις:

Έτσι μια φθίνουσα πορεία στην τιμή του δείκτη θα σημαίνει δυσμενή
εξέλιξη στη βραχυπρόθεσμη (ταμειακή) ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ
αντίθετα, μια ανοδική της πορεία θα παρέχει ένδειξη βελτίωσης της ταμειακής
ρευστότητας.

Επίσης, αν ο δείκτης αυτός έχει μια τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη του κλάδου, αυτό θα σημαίνει ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης, σε σχέση με το κλάδο, είναι καλή και ότι η
επιχείρηση, γενικά, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην
εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Αντίθετα, αν ο δείκτης
αυτός έχει τιμή μικρότερη από την τιμή του κλάδου, τότε αυτό αποτελεί
ένδειξη ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι
ικανοποιητική. Πάντως, για καλύτερη αξιολόγηση της τιμής του δείκτη της
ταμειακής ρευστότητας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως
προαναφέραμε, και οι μέσοι χρόνοι είσπραξης των απαιτήσεων και εξόφλησης
των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι μια τιμή του δείκτη σημαντικά υψηλότερη ή
χαμηλότερη από εκείνη του κλάδου, μπορεί να έχει επίπτωση στην
αποδοτικότητα, λόγω υπερεπάρκειας ή ανεπάρκειας ρευστών διαθεσίμων.
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6.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( ACTIVITY RATIOS )

6.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη κερδών, μέσω της
επένδυσης κεφαλαίων των ιδιοκτητών και των πιστωτών σε διάφορα στοιχεία
του ενεργητικού για τη δημιουργία πωλήσεων. Όσο καλύτερη είναι η
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, τόσο υψηλότερες θα είναι οι
πωλήσεις, στη συνέχεια τα κέρδη και τέλος η αποδοτικότητα των κεφαλαίων
της επιχείρησης, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Έτσι η
αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας
επιχείρησης συγκεντρώνει την προσοχή όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για
τη χρηματοοικονομική κατάσταση και αποδοτικότητά της, όπως π.χ. τη
διοίκησή της, τους μετόχους, τους δανειστές, τους επενδυτές κ.λ.π.

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι που μπορούν να μετρήσουν την
παραγωγικότητα και το βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
μιας επιχείρησης. Ένας απλός τρόπος είναι ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών
δραστηριότητας, οι οποίοι συγκρίνουν τις πωλήσεις, οι
οποίες είναι το αποτέλεσμα της εντατικής χρησιμοποίησης των στοιχείων της
επιχείρησης. Καλούνται, επίσης, και δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας, γιατί
δείχνουν την ταχύτητα με την οποία τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία
ανακυκλώνονται μέσω των πωλήσεων.

Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ των πωλήσεων και των
διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και η ύπαρξη μιας σωστής αναλογίας
μεταξύ τους, απεικονίζει, γενικά, μια καλή αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων, γεγονός που διασφαλίζει μια θετική αποδοτικότητα των κεφαλαίων
της επιχείρησης. Αντίθετα μια μη σωστή αναλογία μεταξύ των πωλήσεων και
των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, είτε λόγω ανεπάρκειας, είτε λόγω
υπερεπάρκειας αυτών σε σχέση με τις πωλήσεις, υποδηλώνει μια δυσμενή
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, με συνέπεια τη μείωση της
αποδοτικότητας των κεφαλαίων της επιχείρησης.

Επίσης, είναι φανερή η σπουδαιότητα του υπολογισμού, της αξιολόγησης
και της ερμηνείας των δεικτών δραστηριότητας στο πλαίσιο της ερμηνείας
των δεικτών αποδοτικότητας των κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν
αυτοί οι δείκτες είναι σημαντικά μικρότεροι από τους όμοιους δείκτες του
κλάδου, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.

Επιπλέον, η σημαντικότητα των αριθμοδεικτών δραστηριότητας οφείλεται,
ακόμα, στο ότι ορισμένοι από αυτούς, όπως π.χ. της ταχύτητας κυκλοφορίας
των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, του
κεφαλαίου κίνησης, εκτός από τα κριτήρια του βαθμού χρησιμοποίησης των
στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού και του κεφαλαίου κίνησης,
χρησιμεύουν και ως κριτήρια του βαθμού ρευστότητας αυτών (δηλαδή του
χρόνου μετατροπής αυτών σε μετρητά) και χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, γιατί μέσω αυτών
ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο η αξιοπιστία των αριθμοδεικτών της γενικής και
πραγματικής ρευστότητας.

Συμπερασματικά, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας αποτελούν κριτήρια,
τα οποία μετρούν το βαθμό της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων και συμβάλλουν σημαντικά στη μέτρηση του βαθμού
ρευστότητάς τους, δηλαδή του μέσου χρόνου που απαιτείται για τη μετατροπή
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τους σε μια πιο ρευστή μορφή ή σε μετρητά.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι πιο κάτω αριθμοδείκτες δραστηριότητας:

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

- Κύκλωμα Μετατροπής Μετρητών

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Κεφαλαίου Κίνησης

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού

- Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική εξέταση των δεικτών, σκόπιμο είναι
να τονίσουμε ότι:
 Οι δείκτες δραστηριότητας, όπως και όλοι οι άλλοι, από μόνοι τους δεν

έχουν παρά μηδαμινή αξία. Αποκτούν σημασία, όταν συγκρίνονται με
όμοιους δείκτες προηγούμενων χρήσεων της ίδιας επιχείρησης
(διαχρονική σύγκριση) ή με όμοιους δείκτες ανταγωνιστικής
επιχείρησης ή του κλάδου, στον οποίο ανήκει η αναλυόμενη επιχείρηση
(διεπιχειρησιακή σύγκριση).
 Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, ο αναλυτής από τη μελέτη της

τάσης των τιμών των δεικτών, λαμβάνει πληροφορίες για την
αποτελεσματικότερη ή μη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.
Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, ο αναλυτής παίρνει
πληροφορίες για το αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της
στοιχεία εξίσου καλά ή περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά από
την πρότυπη ή μέση επιχείρηση του κλάδου στον οποίο ανήκει, και έτσι
ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της
επιχείρησης.
 Πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο των λογιστικών

μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών, ώστε
τα εξαγόμενα συμπεράσματα από τη διαχρονική και διεπιχειρησιακή
σύγκριση των δεικτών να είναι σωστά.
 Όταν οι τιμές των δεικτών δραστηριότητας είναι πολύ κοντά ή κάπως

μεγαλύτερες από εκείνες του κλάδου θεωρούνται, γενικά
ικανοποιητικές. Όμως οι πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές στους
δείκτες δραστηριότητας της επιχείρησης, σε σύγκριση με τις τιμές του
κλάδου, πρέπει να μελετώνται με μεγάλη προσοχή.
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1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories
turnover ratio)

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων (Τ.Κ.Α.) είναι ένα κριτήριο για
την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης, καθώς και
για το βαθμό ρευστότητάς τους. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκή
αποθέματα, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις δεσμεύονται σε αποθέματα.
Επιπρόσθετα, θα υπάρχει υψηλό κόστος διαχείρισης, καθώς και κίνδυνος
οικονομικής απαξίωσής τους. Αντίθετα, αν τα αποθέματα είναι πολύ χαμηλά
(ανεπαρκή), η επιχείρηση μπορεί να χάνει πελάτες (πωλήσεις), λόγω
εξάντλησης των αποθεμάτων και συνεπώς αδυναμίας εκτέλεσης παραγγελιών.

Ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση των αποθεμάτων, τόσο από
την άποψη της ρευστότητας, όσο και από την άποψη της αποδοτικότητας της
επιχείρησης, είναι ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων.
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του κόστους πωληθέντων προς
το μέσο απόθεμα.

ΤΑΧΥΤ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= _
_

  


  

Αν δεν είναι γνωστό στον εξωτερικό αναλυτή το κόστος πωληθέντων, τότε
για τον υπολογισμό της ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων χρησιμοποιείται
η αξία πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια χρονική περίοδο.

Ως μέσο απόθεμα λαμβάνεται ο μέσος όρος του αρχικού και του τελικού
αποθέματος. Σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης των αποθεμάτων στη
διάρκεια της χρήσης, ως μέσο απόθεμα λαμβάνεται το μέσο μηνιαίο απόθεμα,
δηλαδή το άθροισμα των μηνιαίων απογραφών των αποθεμάτων διαιρούμενο
δια 12. Η χρησιμοποίηση του μέσου αποθέματος οφείλεται στο ότι το ύψος
των αποθεμάτων, όπως αυτό εμφανίζεται στο τέλος της χρήσης, κατά κανόνα
δεν αντιπροσωπεύει πιστά το πραγματικό ύψος αυτών κατά τη διάρκεια της
χρήσης. Χρησιμοποιείται επίσης το κόστος πωληθέντων αντί για τις πωλήσεις,
γιατί και αυτό εκφράζεται σε τιμές κτήσης όπως και τα αποθέματα, ενώ οι
πωλήσεις εκφράζονται σε τιμές πώλησης.
Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων δείχνει πόσες
φορές ανανεώθηκαν (αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν) και πωλήθηκαν, κατά μέσο όρο, τα
αποθέματα της επιχείρησης, μέσω των πωλήσεων (σε τιμές
κτήσης), μέσα στη χρήση. Έτσι μια τιμή του δείκτη 8 φορές, σημαίνει ότι η
επιχείρηση, κατά μέσο όρο, αγόρασε (ή κατασκεύασε) και πώλησε τα
αποθέματά της 8 φορές μέσα στη χρήση.

Στην περίπτωση της διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή του δείκτη αυτού
για την επιχείρηση:
 Πολύ κοντά στη τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου θεωρείται καλή και

σημαίνει ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται ορθολογικά τα αποθέματά της,
αποφεύγει την πέρα του κανονικού δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα
με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των καταβαλλόμενων τόκων,
εξοικονομεί δαπάνες αποθήκευσης και άλλες δαπάνες διαχείρισης των
αποθεμάτων, μετατρέπει κανονικά τα αποθέματα σε απαιτήσεις (καλός
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βαθμός ρευστότητας των αποθεμάτων) και τέλος, μειώνει τον κίνδυνο
της οικονομικής απαξίωσης των αποθεμάτων, λόγω αλλοίωσης ή πολύ
περιορισμένης ζήτησής τους.
 Πολύ χαμηλότερη από την τιμή του δείκτη του κλάδου μπορεί να

σημαίνει είτε υπερεπαρκή αποθέματα σε σχέση με την παραγωγική
δραστηριότητα και τις πωλήσεις, είτε αποθέματα βραδείας
κυκλοφορίας, είτε απαξιωμένα αποθέματα.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι μια τιμή πολύ μεγαλύτερη
από τη τιμή του κλάδου μπορεί να σημαίνει: πρώτον, ανεπάρκεια
αποθεμάτων και συνεπώς απώλεια πωλήσεων και κάποιας αποδοτικότητας
και δεύτερον, ποιοτικά καλύτερη ρευστότητα, γιατί τα αποθέματα
μετατρέπονται γρήγορα σε απαιτήσεις (δηλαδή ένα βήμα πριν από τα
ρευστά).

Στην περίπτωση της διαχρονικής ανάλυσης:
.
 Μια πτωτική πορεία του δείκτης της Τ.Κ.Α., δείχνει, γενικά, μια

δυσμενή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί
τα αποθέματά της ολοένα και λιγότερο αποτελεσματικά, συσσωρεύοντας
 περισσότερα και ακόμα χειροτερεύει ποιοτικά της ρευστότητά της.

Αν στο παρελθόν η τιμή του δείκτη ήταν κατά πολύ
μεγαλύτερη από την τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου, τότε μια
πτωτική πορεία του δείκτη μέχρι να φθάσει την τιμή του δείκτη του
κλάδου, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκή εξέλιξη, όσον αφορά στην
ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και στην αποδοτικότητα και ως
δυσμενής, όσον αφορά στην ποιότητα της ρευστότητας, γιατί τα
αποθέματα μετατρέπονται πιο αργά σε απαιτήσεις. Αντίθετα, εφόσον
στο παρελθόν η τιμή του δείκτη ήταν πολύ κοντά στην τιμή του δείκτη
του κλάδου, τότε μια πτωτική πορεία του δείκτη που έχει ως
αποτέλεσμα η τιμή του να γίνει σημαντικά μικρότερη από την
αντίστοιχη κλαδική τιμή, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δυσμενής εξέλιξη
τόσο για την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και την
αποδοτικότητα όσο και για την ποιότητα της ρευστότητας.

Ο αριθμοδείκτης της Τ.Κ.Α. έχει άμεση σχέση με τον αριθμοδείκτη του
μέσου χρόνου παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη. Ο αριθμοδείκτης
αυτός αποτελεί έναν άλλο τρόπο μέτρησης της ταχύτητας κυκλοφορίας των
αποθεμάτων. Δείχνει τον αριθμό των ημερών που παραμένουν τα αποθέματα
στην αποθήκη της επιχείρησης, από την εισαγωγή τους μέχρι την ημέρα της
πώλησής τους ή αλλιώς, δείχνει τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για
να πωληθεί το απόθεμα από την ημέρα της εισαγωγής τους στην αποθήκη.

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘ/ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ =
_ 360 ( ) 360

_
   


  

Ο Μ.Χ.Π.Α.Α. υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των ημερών του έτους
που είναι 360 ημέρες, με την Τ.Κ.Α. Έτσι, αν ο δείκτης της Τ.Κ.Α. είναι 8
φορές, τότε ο δείκτης του Μ.Χ.Π.Α.Α. θα είναι: 360 ημ./8 φορές = 45 ημέρες.
Αντίστροφα, αν ο Μ.Χ.Π.Α.Α. είναι 72 ημ., τότε η Τ.Κ.Α. θα είναι: 360
ημ./72 ημ. = 5 φορές.
Όσο μεγαλύτερη είναι η Τ.Κ.Α. τόσο μικρότερος είναι ο Μ.Χ.Π.Α.Α. Έτσι
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μπορούμε να πούμε ότι ο δείκτης του Μ.Χ.Π.Α.Α. παρέχει τις ίδιες
πληροφορίες και αξιολογείται και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο
δείκτης της Τ.Κ.Α., με τη μόνη διαφορά ότι για το δείκτη του Μ.Χ.Π.Α.Α. οι
μικρότερες τιμές είναι προτιμότερες από τις μεγαλύτερες.

2. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων (Receivables
turnover ratio)

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των απαιτήσεων (Τ.Κ.Απαιτ.) είναι ένα κριτήριο
για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων της επιχείρησης, καθώς
και για το βαθμό ρευστότητάς τους. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκείς
απαιτήσεις, σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού δεσμεύονται σε
απαιτήσεις. Σημαίνει επίσης, υψηλότερο κόστος διαχείρισης, ενδεχομένως
καθυστερήσεις στην είσπραξή τους, καθώς και μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας
κάποιων απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας. Αντίθετα, αν οι απαιτήσεις είναι
πολύ χαμηλές ή ανεπαρκείς, η επιχείρηση ενδέχεται να χάνει πωλήσεις, λόγω
μη χορήγησης ικανοποιητικών πιστώσεων στους πελάτες της. Είναι λοιπόν
φανερό ότι μια ενδιάμεση κατάσταση, όπου οι απαιτήσεις διατηρούνται σε
ένα ορθολογικό επίπεδο, είναι επιθυμητή, αφού διασφαλίζει ταυτόχρονα και
τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης.
   Ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση των απαιτήσεων είναι η
ταχύτητα κυκλοφορίας τους. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο των
πωλήσεων προς τον μέσο όρο των απαιτήσεων (μέσες απαιτήσεις).

ΑΡΘΜ. ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
_

_ .
  


   

Στον αριθμητή, ως «πωλήσεις» πρέπει να λαμβάνονται οι πιστωτικές
πωλήσεις της επιχείρησης, μέσα στη χρήση. Αν όμως αυτές, ως συνήθως, δεν
είναι γνωστές, τότε, για του υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται οι
καθαρές πωλήσεις της χρήσης. Στον παρονομαστή, ως «μέσες απαιτήσεις»
λαμβάνεται ο μέσος όρος των απαιτήσεων της αρχής και του τέλους της
χρήσης. Σε περίπτωση δε σημαντικής διακύμανσης των απαιτήσεων στη
διάρκεια της χρήσης, ως «μέσες απαιτήσεις» πρέπει να λαμβάνεται, εφόσον
είναι δυνατό, το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο, δηλαδή το άθροισμα των μηνιαίων
υπολοίπων των απαιτήσεων διαιρούμενο δια 12.

Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες
φορές, κατά μέσο όρο, ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά τη
διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Έτσι, π.χ. μια τιμή του
δείκτη 6 φορές, σημαίνει ότι η επιχείρηση, κατά μέσο όρο, δημιούργησε και
εισέπραξε τις απαιτήσεις της 6 φορές μέσα στη λογιστική χρήση, δηλαδή
μετέτρεψε τις απαιτήσεις της σε ρευστά διαθέσιμα.

Γενικά, μια υψηλή τιμή του δείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας των
απαιτήσεων σημαίνει γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων, γεγονός που
αποτελεί ένδειξη καλής διαχείρισης και καλής ποιότητας, καθώς και υψηλού
βαθμού ρευστότητας. Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη, γενικά, σημαίνει
αργή είσπραξη των απαιτήσεων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ανεπαρκούς ή
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μη αποτελεσματικής διαχείρισης και κακής ποιότητας, καθώς και χαμηλού
βαθμού ρευστότητας. Επομένως, για τον δείκτη αυτό, γενικά, οι υψηλές τιμές
είναι προτιμότερες από τις χαμηλές.\

Στην περίπτωση της διεπιχειρησιακής σύγκρισης, μια τιμή του δείκτη
αυτού για την επιχείρηση:
 Πολύ κοντά στην τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου θεωρείται καλή και

σημαίνει ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται ορθολογικά τις απαιτήσεις της,
αποφεύγει την πέρα του κανονικού δέσμευση κεφαλαίων σε απαιτήσεις, με
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των καταβαλλόμενων τόκων (σε
περίπτωση που η επιχείρηση χρηματοδοτείται από τις τράπεζες για να
μπορεί να χορηγεί πιστώσεις στους πελάτες της για την αύξηση των
πωλήσεων), εξοικονομεί δαπάνες διαχείρισης των απαιτήσεων, μετατρέπει
κανονικά τις απαιτήσεις σε ρευστά διαθέσιμα (καλός βαθμός ρευστότητας
των απαιτήσεων) και τέλος, μειώνει τον κίνδυνο απώλειας ορισμένων
απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας των πελατών.
 Πολύ χαμηλότερη από τη τιμή του κλάδου μπορεί να σημαίνει είτε

υπερβολικές απαιτήσεις σε σχέση με τις πωλήσεις, είτε απαιτήσεις
βραδείας κυκλοφορίας (καθυστέρηση στην είσπραξή τους), είτε επισφαλείς
απαιτήσεις, είτε τέλος συνδυασμός αυτών. Ένα υψηλό επίπεδο απαιτήσεων
βραδείας κυκλοφορίας συνεπάγεται μη αναγκαία δέσμευση κεφαλαίων,
αυξημένο κόστος διαχείρισης και εξασθένιση των κερδών.
 Πολύ υψηλότερη από τη τιμή του δείκτη του κλάδου πρέπει να αναλυθεί και

να ερμηνευθεί με μεγάλη προσοχή. Μια πολύ υψηλή τιμή του δείκτη
μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας αυστηρής πολιτικής πιστώσεων προς
τους πελάτες (π.χ. χορήγηση πιστώσεων μικρού ύψους και μικρής
διάρκειας), λόγω έλλειψης κεφαλαίων κίνησης, γεγονός που οδηγεί μεν σε
συχνές εισπράξεις από τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα έχει ως αποτέλεσμα
την απώλεια πωλήσεων, καθώς επίσης και αυξημένο κόστος διαχείρισης
των απαιτήσεων, με δυσμενή επίπτωση στην αποδοτικότητα.
   Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από
την κλαδική τιμή μπορεί να σημαίνει: Από τη μια πλευρά, ανεπάρκεια
πιστώσεων προς τους πελάτες, λόγω έλλειψης κεφαλαίων κίνησης, και
συνεπώς απώλεια πωλήσεων και μείωση αποδοτικότητας. Από την άλλη
καλύτερη πλευρά, ποιοτικά ρευστότητα, γιατί οι απαιτήσεις μετατρέπονται
γρήγορα σε ρευστά διαθέσιμα.

Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης:
 Μια αυξητική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.Απαιτήσεων δείχνει, γενικά, μια

ευνοϊκή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση εισπράττει
γρηγορότερα τις απαιτήσεις της και, συνεπώς, βελτιώνει ποιοτικά τη
ρευστότητά της. Αρκεί, βέβαια, η τιμή του δείκτη να μη υπερβεί
σημαντικά τη τιμή του δείκτη του κλάδου, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να
σημαίνει ότι η επιχείρηση αρχίζει να αντιμετωπίζει αδυναμία χορήγησης
επαρκών πιστώσεων, λόγω έλλειψης κεφαλαίων κίνησης, με όλες τις
γνωστές συνέπειες.
 Μια πτωτική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.Απαιτήσεων δείχνει, γενικά, μια

δυσμενή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις
απαιτήσεις της, διαχρονικά, λιγότερο αποτελεσματικά και συσσωρεύει,
συνεπώς, όλο και περισσότερες, με τους πιο πάνω πιθανούς κινδύνους.

O αριθμοδείκτης του Μέσου Χρόνου Είσπραξης των Απαιτήσεων
(Μ.Χ.Ε.Α.) αποτελεί έναν άλλο, πιο κατανοητό, τρόπο μέτρησης της
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ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων.
ΜΕΣΟΣΧΡΟΝΟΣΕΙΣΠΡΑΞΗΣΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=

_ *360 ( )*360
_

  


  

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τον αριθμό των ημερών που, κατά μέσο όρο,
παραμένουν ανείσπρακτες οι απαιτήσεις της επιχείρησης, από τη στιγμή της
δημιουργίας τους – πώληση με πίστωση – μέχρι τη στιγμή της μετατροπής
τους σε μετρητά (είσπραξη).

2α. Λειτουργικός κύκλος

Ο Λειτουργικός κύκλος μιας επιχείρησης είναι ο αριθμός, κατά μέσον όρο,
των ημερών που απαιτούνται για τη μετατροπή των αποθεμάτων σε απαιτήσεις
και των απαιτήσεων σε μετρητά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη μέση
χρονική διάρκεια, εκφρασμένη σε ημέρες, που μεσολαβεί από τη στιγμή που
αποκτούνται τα αποθέματα μέχρι τη στιγμή που εισπράττεται η «επί πιστώσει» αξία πώλησής
τους. Αυτός ο κύκλος υπολογίζεται ως άθροισμα των τιμών των δεικτών του Μ.Χ.Π.Α.Α. και
του Μ.Χ.Ε.Α. και εκφράζεται ως εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ= Μ.Χ.Π.Α .ΑΠΟΘΗΚΗ + Μ.Χ.Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Είναι φανερό ότι μια μικρή τιμή αυτού του δείκτη είναι, γενικά,
επιθυμητή. Η λέξη «κύκλος» αναφέρεται στην κυκλική ροή του κεφαλαίου:
μετρητά - αποθέματα – απαιτήσεις - μετρητά. Ο λειτουργικός κύκλος
αποτελεί ένα καλό κριτήριο για τον προσδιορισμό του βαθμού ρευστότητας,
καθώς και του βαθμού χρησιμοποίησης ή αποτελεσματικής διαχείρισης δύο
βασικών στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού (αποθέματα, απαιτήσεις),
παρέχοντας έτσι, ταυτόχρονα, πληροφορίες και για την ποιότητα του
κεφαλαίου κίνησης. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση (ή
αξιοπιστία) του δείκτη της γενικής ρευστότητας.
   Γενικά ένας μικρός λειτουργικός κύκλος, σημαίνει γρήγορη μετατροπή των
αποθεμάτων σε μετρητά, γεγονός που αποτελεί ένδειξη καλής διαχείρισης και
καλής ποιότητας και υψηλού βαθμού ρευστότητας αποθεμάτων και
απαιτήσεων. Ενώ ένας μεγάλος λειτουργικός κύκλος σημαίνει αργή μετατροπή
των αποθεμάτων σε μετρητά, γεγονός που υποδηλώνει μη αποτελεσματική
διαχείριση και κακής ποιότητας και χαμηλού βαθμού ρευστότητας
αποθεμάτων και απαιτήσεων. Είναι, λοιπόν, φανερό ότι για το λειτουργικό
κύκλο, γενικά, οι χαμηλές τιμές είναι προτιμότερες από τις υψηλές.
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3. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων (Trade creditors to purchases ratio)

Δίνεται από τη σχέση:
ΤΑΧΥΤ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=

= _
_ . . .

  


  

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη λογιστική χρήση
ανακυκλώνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους
προμηθευτές της, με άλλα λόγια, δείχνει πόσες φορές η επιχείρηση δημιουργεί
και εξοφλεί υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της λόγω αγοράς
αποθεμάτων με πίστωση. Στη βιβλιογραφία, για τον υπολογισμό του δείκτη
αυτού χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, στο μεν αριθμητή οι «επί πιστώσει
αγορές της περιόδου», στο δε παρονομαστή, οι «μέσες βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές» που περιλαμβάνουν λογαριασμούς:
Προμηθευτές και Γραμμάτια Πληρωτέα. Στον παρονομαστή, ως «μέσες
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» λαμβάνεται ο μέσος όρος των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της αρχής και του
τέλους της χρήσης.
   Έτσι μια τιμή αυτού του δείκτη, ίση με 9 φορές, σημαίνει ότι η επιχείρηση,
κατά μέσο όρο, δημιούργησε και εξόφλησε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς τους προμηθευτές της 9 φορές, μέσα τη λογιστική χρήση.
   Γενικά, μια χαμηλή τιμή του δείκτη σημαίνει αργή, ενώ μια υψηλή τιμή
του δείκτη σημαίνει γρήγορη εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
τους προμηθευτές. Ο δείκτης αυτός όσο μικρότερος είναι, τόσο πιο ευνοϊκός
θεωρείται για την επιχείρηση, αρκεί να μην επιβαρύνεται η επιχείρηση με
τόκους.

Στην περίπτωση της διεπιχειρησιακής σύγκρισης, μια τιμή του δείκτη
αυτού για την επιχείρηση:
 Πολύ κοντά στη τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου θεωρείται καλή και

σημαίνει ότι η επιχείρηση εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές
της με τον ίδιο περίπου ρυθμό, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις του
κλάδου και ακόμα ότι η επιχείρηση αποφεύγει την πέρα του κανονικού

λήψη πιστώσεων από τους προμηθευτές.
 Πολύ χαμηλότερη από την τιμή του δείκτη του κλάδου μπορεί να θεωρηθεί ως μια

ανησυχητική ένδειξη για τους πιστωτές, γενικά, της επιχείρησης, σχετικά με την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση αυτής. Ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ως ευνοϊκή
ένδειξη για την επιχείρηση για δύο λόγους: πρώτον, γιατί ποιοτικά η ρευστότητα της
επιχείρησης είναι καλύτερη, αφού ο χρόνος εξόφλησης των προς τους προμηθευτές
υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερος από εκείνον πολλών άλλων επιχειρήσεων του κλάδου
και αποκτούν έτσι μεγαλύτερη αξιοπιστία οι δείκτες της γενικής και της πραγματικής
ρευστότητας. Δεύτερον, γιατί η χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη ταχύτητα
κυκλοφορίας των απαιτήσεων (μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων < μέσου
χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων) έχει ως αποτέλεσμα της δημιουργία μιας πηγής
αυτοχρηματοδότησης.

 Πολύ υψηλότερη από την τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου δείχνει ότι η
επιχείρηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές με
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γρηγορότερο ρυθμό (σε λιγότερες ημέρες) και πρέπει να αναλυθεί και να
ερμηνευθεί με μεγάλη προσοχή. Μια πολύ υψηλή τιμή του δείκτη μπορεί
να είναι το αποτέλεσμα μιας αυστηρής πολιτικής πιστώσεων των
προμηθευτών προς την επιχείρηση (π.χ. πιστώσεις μικρού ύψους ή / και
μικρής διάρκειας) επειδή παρουσιάζει ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και
μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες:
Στη Ρευστότητα: Η υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει μικρό χρόνο
εξόφλησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και σε συνδυασμό με
το λειτουργικό κύκλο, μπορεί να υποδηλώνει ποιοτικά χειρότερη
ρευστότητα από πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Έτσι, περιορίζεται
η αξιοπιστία των δεικτών της γενικής και της πραγματικής ρευστότητας.
Στην Αποδοτικότητα: Αυτή θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα
μπορούσε να επιτύχει η επιχείρηση, εξαιτίας των αυξημένων τιμών αγοράς
αποθεμάτων και κάποιας απώλειας πωλήσεων, λόγω ανεπάρκειας
αποθεμάτων.

Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης:
 Μια αυξητική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.Βρ.Υ., δείχνει, γενικά, μια μη

ευνοϊκή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση εξοφλεί
γρηγορότερα τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της και σε
συνδυασμό με ένα σταθερό ή αυξανόμενο λειτουργικό κύκλο, μπορεί να
υποδηλώνει: πρώτον, ποιοτικά χειρότερη ρευστότητα από πολλές άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου και φυσικά, περιορισμένη αξιοπιστία των δεικτών
γενικής και πραγματικής ρευστότητας. Δεύτερον, αυξημένες ανάγκες
χρηματοδότησης λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας του κυκλώματος
μετατροπής μετρητών.

 Μια πτωτική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.Βρ.Υ., δείχνει, γενικά, μια ευνοϊκή
εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με τόκους
και ότι δεν προκαλούνται άλλες αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις της με τους προμηθευτές
της. Και τούτο επειδή αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση
εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές όλο και πιο αργά, και σε
συνδυασμό με ένα σταθερό ή ελαφρά αυξανόμενο λειτουργικό κύκλο,
μπορεί να υποδηλώνει: πρώτον, ποιοτικά καλύτερη ρευστότητα από άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου και φυσικά, αυξημένη αξιοπιστία των δεικτών της
γενικής και της πραγματικής ρευστότητας. Δεύτερον, μειωμένες ανάγκες
χρηματοδότησης, λόγω μείωσης της μέσης διάρκειας του κυκλώματος
μετατροπής μετρητών.
   Ο αριθμοδείκτης του Μέσου Χρόνου Εξόφλησης των Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων (Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ.), αποτελεί έναν άλλο, πιο κατανοητό, τρόπο
μέτρησης της ταχύτητας κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
(Τ.Κ.Βρ.Υ.) προς τους προμηθευτές.

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ =

= _ . .*360 . . . .*360
_

    


  

Ο δείκτης φανερώνει τον αριθμό των ημερών που, κατά μέσο όρο,
παραμένουν οφειλόμενες ή ανεξόφλητες οι αγορές (ή οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις) της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της, από τη στιγμή της
δημιουργίας τους – αγορά με πίστωση – μέχρι τη στιγμή της εξόφλησής τους.
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Όσο μεγαλύτερη είναι η Τ.Κ.Βρ.Υ. τόσο μικρότερος είναι ο Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ.
Μετά και την παρατήρηση αυτή, μπορούμε να πούμε ότι ο δείκτης του
Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ. παρέχει τις ίδιες πληροφορίες και αξιολογείται με τον ίδιο
τρόπο, όπως και ο δείκτης της Τ.Κ.Βρ.Υ., με τη μόνη διαφορά ότι για το
δείκτη του Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ. οι μεγαλύτερες τιμές είναι προτιμότερες από τις
μικρότερες.

3α. Κύκλωμα Μετατροπής Μετρητών (ΚΜΜ)

Ένα πιο ρεαλιστικό κριτήριο από το λειτουργικό κύκλο που χρησιμοποιούν οι
αναλυτές για να πάρουν μια πιο ρεαλιστική ένδειξη (εικόνα) της
βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και γενικότερα της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης της επιχείρησης, αποτελεί το Κύκλωμα Μετατροπής Μετρητών
(Κ.Μ.Μ.).
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως διαφορά ανάμεσα στο λειτουργικό κύκλο
και το μέσο χρόνο εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους
προμηθευτές της επιχείρησης:
Κ.Μ.Μ. = (Μ.Χ.Π.Α.Α. + Μ.Χ.Ε.Α.) – Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ.

Παράδειγμα: 40 ημ. = ( 60 + 70 ) – 90

Από το πιο πάνω παράδειγμα φαίνεται ότι η επιχείρηση, ενώ τις «επί
πιστώσει» αγορές της οφείλει να τις καταβάλλει στους προμηθευτές της, κατά
μέσο όρο, κάθε 90 ημέρες, εντούτοις τα αποθέματα που απέκτησε, μπορεί να
τα μετατρέπει σε ρευστά (μετρητά), κατά μέσο όρο, κάθε 130 ημέρες.

Συνεπώς, η επιχείρηση, κατ’ αρχήν, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας,
λόγω μη συγχρονισμού των εισροών και εκροών μετρητών που δημιουργούνται από τις
εργασίες της. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα θα
πρέπει η επιχείρηση να προσφύγει σε πρόσθετη εξωγενή χρηματοδότηση
περίπου 40 ημερών.
   Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το Κ.Μ.Μ. απεικονίζει το μέσο χρονικό
διάστημα σε ημέρες που απαιτείται για τη μετατροπή ενός (1) ευρώ ταμειακής
πληρωμής (για την εξόφληση των «επί πιστώσει» αγορών αποθεμάτων και
υπηρεσιών), σε ένα (1) ευρώ ταμειακής είσπραξης, κατά την «επί πιστώσει»
πώληση των αποθεμάτων. Συνεπώς, προσδιορίζει το μέσο χρονικό διάστημα για
το οποίο η επιχείρηση έχει ανάγκη εξωγενούς χρηματοδότησης, για να μπορεί
να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
Μετά την πιο πάνω ανάλυση είναι φανερό ότι για το δείκτη της μέσης
διάρκειας του Κ.Μ.Μ., μικρές τιμές είναι, γενικά, επιθυμητές, αφού δείχνουν
μειωμένες ανάγκες χρηματοδότησης, ποιοτικά καλύτερη ρευστότητα και κάτω
από ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. άτοκες πιστώσεις προμηθευτών),
αποτελεσματική διαχείριση των τριών βασικών συστατικών στοιχείων του
καθαρού κεφαλαίου κίνησης.

Γενικά, μια μικρή τιμή του Κ.Μ.Μ. σημαίνει μικρό χρονικό διάστημα για
το οποίο η επιχείρηση έχει ανάγκη εξωγενούς χρηματοδότησης, γεγονός που
αποτελεί ένδειξη καλής διαχείρισης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης και
ποιοτικά καλής ρευστότητας.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι για το Κ.Μ.Μ., γενικά, μικρότερες τιμές είναι
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προτιμότερες από τις μεγαλύτερες. Όμως, για μια ορθή αξιολόγηση και
ερμηνεία του Κυκλώματος Μετατροπής Μετρητών, θα πρέπει να συγκρίνεται
με το Κ.Μ.Μ. προηγούμενων χρήσεων, καθώς επίσης και παρόμοιων
επιχειρήσεων ή με εκείνο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση,
εξετάζοντας προσεκτικά και τα συστατικά στοιχεία της μέσης διάρκειας του
(Μ.Χ.Π.Α.Α., Μ.Χ.Ε.Α. και Μ.Χ.Ε.Βρ.Υ.), για να προσδιορίζει τις αιτίες της
βελτίωσης και της χειροτέρευσης.

4. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης
(Net Working capital turnover ratio)

Η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχει
ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση, γιατί έχει επίπτωση στην
αποδοτικότητα του κεφαλαίου της επιχείρησης. Ένα καλό κριτήριο για την
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης αποτελεί ο
αριθμοδείκτης της Ταχύτητας Κυκλοφορίας του Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης
(Τ.Κ.ΚΚΚ).

ΤΑΧΥΤ. ΚΥΚΛΟΦ. ΚΑΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ =
_

_ ._ ._ .
  


    

Ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό του βαθμού
ρευστότητας και κατά συνέπεια και της ποιότητας του καθαρού κεφαλαίου
κίνησης και υπολογίζεται ως το πηλίκο των πωλήσεων προς το μέσο καθαρό
κεφάλαιο κίνησης. Ως μέσο καθαρό κεφάλαιο κίνησης λαμβάνεται ο μέσος
όρος του αρχικού (αρχή χρήσης) και του τελικού (τέλους χρήσης) καθαρού
κεφαλαίου κίνησης. Το μέσο καθαρό κεφάλαιο χρησιμοποιείται, όταν το
τελικό διαφέρει σημαντικά από το αρχικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης, ώστε να
αποφεύγεται, κατά το δυνατό, η στρέβλωση του δείκτη και να διασφαλίζεται,
διαχρονικά, η συγκρισιμότητα του.

Ο αριθμοδείκτης της Τ.Κ.ΚΚΚ δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο,
ανακυκλώθηκε (δημιουργήθηκε και ρευστοποιήθηκε) το καθαρό κεφάλαιο
κίνησης της επιχείρησης, μέσω των πωλήσεων, μέσα σε μια λογιστική χρήση.
Δηλαδή, πόσα Ε καθαρές πωλήσεις πραγματοποιεί η επιχείρηση από κάθε Ε
καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Έτσι, μια τιμή του δείκτη 2,5 φορές, σημαίνει ότι η επιχείρηση,
κατά μέσο όρο, ανακύκλωσε το καθαρό κεφάλαιο κίνησής της 2,5
φορές μέσα στη χρήση. Μπορεί, πιο πρακτικά, να ειπωθεί ότι η επιχείρηση μέσα
στη χρήση επέτυχε πωλήσεις 2,5 ευρώ από κάθε 1 (ένα) ευρώ καθαρού
κεφαλαίου κίνησης.

Ο δείκτης αυτός, όταν συγκρίνεται με τον όμοιο δείκτη του κλάδου,
επιτρέπει στον αναλυτή να κρίνει αν το ποσό του καθαρού κεφαλαίου
κίνησης, σε σχέση με τις πωλήσεις, είναι κανονικό, ανεπαρκές ή υπερεπαρκές.
Για το σκοπό αυτό καλό είναι να συνεξετάζεται ο δείκτης αυτός με το δείκτη
γενικής ρευστότητας, καθώς και με τους δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας
αποθεμάτων και απαιτήσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Είναι λοιπόν φανερό ότι γενικά, όπως και στους δείκτες Τ.Κ.Αποθεμάτων
και Τ.Κ.Απαιτήσεων, μεγαλύτερες τιμές του δείκτη είναι προτιμότερες από
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τις μικρότερες, γιατί δείχνουν πιο αποτελεσματική διαχείριση του καθαρού
κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που έχει ευνοϊκή επίδραση τόσο στην
αποδοτικότητα του ίδιου κεφαλαίου της επιχείρησης, όσο και στη ποιότητα
(ρευστότητα) του κεφαλαίου κίνησης, και κατά συνέπεια στην ποιότητα της
ρευστότητας της επιχείρησης. Μπορεί να ειπωθεί ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
τιμή του δείκτη της Τ.Κ.ΚΚΚ, τόσο πιο αξιόπιστα είναι τα συμπεράσματα που
εξάγονται από τη μελέτη των αριθμοδεικτών ρευστότητας, όπως π.χ. γενικής
και πραγματικής ρευστότητας κ.λ.π.

Στην περίπτωση της διεπιχειρησιακής σύγκρισης, μια τιμή του δείκτη
αυτού για την επιχείρηση:
 Πολύ κοντά στην τιμή του δείκτη του κλάδου, θεωρείται καλή και σημαίνει

ότι η διοίκηση της επιχείρησης διατηρεί κανονικό ύψος (επαρκές) στο
καθαρό κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τι ς πωλήσεις, γεγονός που δείχνει
ότι το διαχειρίζεται ορθολογικά, αποφεύγει την πέρα του κανονικού
δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα, απαιτήσεις, κ.λ.π., ελαχιστοποιώντας
το κόστος διαχείρισης και χρηματοδότησής του, με ευνοϊκή επίπτωση,
τόσο στην ποιότητά του και συνεπώς στη ρευστότητα της επιχείρησης, όσο
και στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου της.
 Πολύ χαμηλότερη από την τιμή του όμοιου δείκτη του κλάδου δε θεωρείται

καλή γιατί έχει αρνητική επίπτωση τόσο στην αποδοτικότητα, όσο και στη
ρευστότητα της επιχείρησης. Στην αποδοτικότητα επιδρά αρνητικά, γιατί, μια πολύ χαμηλή
τιμή του δείκτη, σημαίνει υπερβολικά υψηλό
(υπερεπάρκεια) καθαρό κεφάλαιο κίνησης, σε σχέση με τις πωλήσεις, με
υψηλό κόστος διαχείρισης και χρηματοδότησης, αφού, όπως είναι γνωστό,
το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι το τμήμα του κυκλοφοριακού
ενεργητικού που χρηματοδοτείται από τα διαρκή (ίδια και ξένα
μακροπρόθεσμα) κεφάλαια της επιχείρησης. Στη ρευστότητα επιδρά αρνητικά, γιατί
μια πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη σημαίνει αργή ανακύκλωση
(ρευστοποίηση) του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, μέσω των πωλήσεων,
γεγονός που υποδηλώνει τη χαμηλή ποιότητά του και συνακόλουθα, την
ποιοτικά χειρότερη ρευστότητα της επιχείρησης από άλλες του κλάδου της.
 Πολύ υψηλότερη από τη τιμή του δείκτη του κλάδου σημαίνει υπερβολικά

χαμηλό (ανεπάρκεια ή έλλειψη) καθαρό κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τις
πωλήσεις, γεγονός που δείχνει εξαντλητική χρησιμοποίηση ή
υπερεκμετάλλευση του. Ένα δε εξαιρετικά χαμηλό καθαρό κεφάλαιο
κίνησης, συνήθως, συνδυάζεται με χαμηλό δείκτη γενικής ρευστότητας,
σημαίνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κυκλοφοριακού ενεργητικού
χρηματοδοτείται με βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, τα οποία έχουν
μικρότερο κόστος από τα διαρκή κεφάλαια.

Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης:
 Μια αυξητική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.ΚΚΚ, δείχνει, γενικά, μια ευνοϊκή

εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί το καθαρό
κεφάλαιο κίνησής της, όλο και πιο αποτελεσματικά και βελτιώνει την
ποιότητα και το βαθμό ρευστότητάς του.
 Μια πτωτική πορεία του δείκτη της Τ.Κ.ΚΚΚ, δείχνει, γενικά, μια δυσμενή

εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί το καθαρό
κεφάλαιο κίνησής της λιγότερο αποτελεσματικά και συσσωρεύει όλο και
περισσότερο, γεγονός που έχει αρνητική επίπτωση, τόσο στην ποιότητά
του και συνεπώς στη ρευστότητα της επιχείρησης, όσο και στην
αποδοτικότητα του κεφαλαίου της.
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5. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού (Asset
turnover ratio)

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια
χρήση. Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης της συνολικής
περιουσίας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ο αριθμοδείκτης
απεικονίζεται στην ακόλουθη σχέση:

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ =

=
_

 


  

Έτσι, ο μεν αριθμητής πρέπει να περιλαμβάνει τις καθαρές πωλήσεις, ο δε
παρονομαστής πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την
επίτευξη πωλήσεων, αποκλειόμενων συνεπώς των συμμετοχών και άλλων
παρεμφερών μακροχρόνιων τοποθετήσεων, καθώς και των εξόδων πολυετούς
απόσβεσης. Πρακτικά μια τιμή π.χ. 1,2 σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ του
συνολικού ενεργητικού δημιουργεί 1,2 ευρώ πωλήσεις.

Για τον ορθό υπολογισμό του δείκτη στον παρονομαστή πρέπει να
τοποθετείται ο μέσος όρος του συνολικού ενεργητικού, γιατί οι πωλήσεις
πραγματοποιούνται στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης.

Γενικά μια υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει εντατική χρησιμοποίηση ή
εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στη δημιουργία
πωλήσεων. Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει ανεπαρκή
χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να σημαίνει
υπερεπένδυση κεφαλαίων, σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης. Ο
δείκτης αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, έχει κυρίως συγκριτική αξία,
διαχρονική και διεπιχειρησιακή.
   Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, σε
σχέση με τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να
οδηγεί σε μια αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης.
Αντίθετα, μια πτωτική πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο βαθμό
χρησιμοποίησης του ενεργητικού, σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης,
γεγονός που παρέχει ένδειξη κάποιας υπερεπένδυσης κεφαλαίων που με τη
σειρά της μπορεί να οδηγεί σε μια μειούμενη αποδοτικότητα.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή κοντά στην τιμή του όμοιου δείκτη
του κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση κινείται στα κλαδικά επίπεδα και ότι
συνεπώς, σωστά χρησιμοποιεί το συνολικό της ενεργητικό.

Μια πολύ μικρότερη τιμή από την τιμή του δείκτη του κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση
δεν χρησιμοποιεί το συνολικό της ενεργητικό τόσο εντατικά όσο ο κλάδος. Το γεγονός αυτό
υποδηλώνει μια υπερεπένδυση κεφαλαίων και θα πρέπει η διοίκηση, είτε να αυξήσει τις
πωλήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε να προχωρήσει σε μείωση του ενεργητικού με τη
ρευστοποίηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.
   Αντίθετα μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου αποτελεί ένδειξη ότι η
επιχείρηση ίσως δεν διατηρεί κανονικό ύψος συνολικού ενεργητικού, γεγονός που δημιουργεί
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την υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία όμως μπορεί να συνεπάγεται απώλεια κάποιων
πωλήσεων και αποδοτικότητας.

Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η αξιολόγηση και η ερμηνεία του
δείκτη απαιτεί μεγάλη προσοχή γιατί, οι μεν πωλήσεις (αριθμητής) σε
περιόδους ανόδου των τιμών εμφανίζονται με αυξημένες τιμές, ενώ σημαντικά
στοιχεία του ενεργητικού (παρονομαστής), όπως τα πάγια και τα αποθέματα,
εμφανίζονται σε τιμές κτήσης. Επίσης στον παρονομαστή επιδρά η μέθοδος
υπολογισμού των αποσβέσεων, η διενέργεια ή μη αποσβέσεων, η μέθοδος
προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων (F.I.F.O., L.I.F.O., Μέση
σταθμική τιμή κ.ο.κ.), η χρησιμοποίηση πάγιου εξοπλισμού με
χρηματοοικονομική μίσθωση (Leasing), κ.λ.π.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι πρώτον, κατά κανόνα η τιμή του δείκτη αυτού
με βάση τα δημοσιευόμενα στοιχεία είναι υψηλότερη από την πραγματική.
Δεύτερον, ότι για να είναι έγκυρη μια διαχρονική ή διεπιχειρησιακή σύγκριση
του δείκτη θα πρέπει είτε να αναμορφωθεί το μέγεθος του παρονομαστή
(σύνολο ενεργητικού), είτε κατά την αξιολόγηση του δείκτη να ληφθούν
υπόψη οι παραπάνω παράγοντες.

Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ότι μια υψηλή τιμή του δείκτη αυτού
δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για μια αυξημένη αποδοτικότητα
του συνολικού ενεργητικού – συνολικών κεφαλαίων – της επιχείρησης, γιατί
η αποδοτικότητα αυτή είναι συνάρτηση τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους
όσο και της ταχύτητας κυκλοφορίας του συνολικού ενεργητικού.

6. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων (Fixed asset turnover
ratio)

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές το πάγιο ενεργητικό
ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση.
Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων στοιχείων στη
δημιουργία πωλήσεων. Δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ =

=
_
 


  

Για το λόγο αυτό ο μεν αριθμητής πρέπει να περιλαμβάνει τις καθαρές
πωλήσεις, ο δε παρονομαστής πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη πωλήσεων, αποκλειομένων συνεπώς των
συμμετοχών και άλλων παρεμφερών μακροχρόνιων τοποθετήσεων, καθώς και
των εξόδων πολυετούς απόσβεσης.
Πρακτικά μια τιμή ίση π.χ. με 1,5 σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ του πάγιου
ενεργητικού δημιουργεί 1,5 ευρώ πωλήσεις.

Για τον ορθό υπολογισμό του δείκτη, στον παρονομαστή πρέπει να
τοποθετείται ο μέσος όρος του πάγιου ενεργητικού, γιατί οι πωλήσεις
πραγματοποιούνται στη διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης.

Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των πάγιων στοιχείων μετρά την
αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί την επένδυσή
της σε πάγια στοιχεία, όπως οικόπεδα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα
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και οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό. Επίσης παρέχει ένδειξη για την επάρκεια
των πωλήσεων σε σχέση προς την επένδυση σε πάγια στοιχεία. Μια υψηλή
τιμή του δείκτη δείχνει εντατική χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση των πάγιων
στοιχείων της επιχείρησης στη δημιουργία πωλήσεων. Αντίθετα, μια χαμηλή
τιμή του δείκτη δείχνει ανεπαρκή χρησιμοποίηση των πάγιων στοιχείων. Ο
δείκτης αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, έχει κυρίως συγκριτική αξία,
διαχρονική και διεπιχειρησιακή.

Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των παγίων στοιχείων της
επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να
οδηγεί σε μια αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης.

Αντίθετα, μια πτωτική πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο βαθμό
χρησιμοποίησης των πάγιων στοιχείων, σε σχέση με τις πωλήσεις της
επιχείρησης, γεγονός που παρέχει ένδειξη κάποιας υπερεπένδυσης κεφαλαίων,
που με τη σειρά της μπορεί να οδηγεί σε μια μειούμενη αποδοτικότητα των
κεφαλαίων της επιχείρησης.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή κοντά στη τιμή του δείκτη του
κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου όρου και
ότι συνεπώς, σωστά εκμεταλλεύεται το πάγιο ενεργητικό της.

Μια πολύ μικρότερη τιμή από την τιμή του δείκτη του κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση δε
χρησιμοποιεί τα πάγια στοιχεία της τόσο εντατικά
όσο ο κλάδος (υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία).
   Τότε θα πρέπει η διοίκηση, είτε να αυξήσει τις πωλήσεις, εφόσον αυτό
είναι δυνατόν, είτε να προχωρήσει σε μείωση του πάγιου ενεργητικού με τη
ρευστοποίηση ορισμένων παγίων και εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.
   Αντίθετα μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου αποτελεί ένδειξη ότι η
επιχείρηση δεν διατηρεί κανονικό ύψος (ή αλλιώς χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια) πάγιου
ενεργητικού, γεγονός που δημιουργεί την υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία όμως μπορεί
να συνεπάγεται απώλεια κάποιων πωλήσεων και αποδοτικότητας.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι πρώτον, κατά κανόνα η τιμή του δείκτη αυτού
με βάση τα δημοσιευόμενα στοιχεία είναι υψηλότερη από την πραγματική.
Δεύτερον, ότι για να είναι έγκυρη μια διαχρονική ή διεπιχειρησιακή σύγκριση
του δείκτη θα πρέπει, είτε να αναμορφωθεί το μέγεθος του παρονομαστή
(σύνολο ενεργητικού), είτε κατά την αξιολόγηση και την ερμηνεία του δείκτη
να λάβει υπόψη του ο αναλυτής τους παραπάνω παράγοντες.

7. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (Owner’s
equity turnover ratio)

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές το ίδιο κεφάλαιο ανανεώνεται ή
επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση και δίνεται από την
ακόλουθη σχέση:

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ =

_
 


  

Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ίδιων κεφαλαίων της



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 103

επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις. Πιο απλά δείχνει τις πωλήσεις που
πραγματοποίησε η επιχείρηση από κάθε μονάδα ιδίου κεφαλαίου. Έτσι για
παράδειγμα μια τιμή ίση με 1,4 σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ ιδίου κεφαλαίου
δημιουργεί 1,4 ευρώ πωλήσεις.

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων μετρά την
αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια που
της εμπιστεύθηκαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Επίσης παρέχει ένδειξη για
την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς τα ίδια κεφάλαια. Μια υψηλή τιμή
του δείκτη δείχνει εντατική εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων στη
δημιουργία πωλήσεων, ενώ αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει μη
εντατική ή ανεπαρκή χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, με συνέπεια τη
μειωμένη αποδοτικότητά τους. Ο δείκτης αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, έχει
κυρίως συγκριτική αξία, διαχρονική και διεπιχειρησιακή.

Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με τις
πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγεί σε αυξανόμενα κέρδη
και τελικά σε αυξανόμενη αποδοτικότητα. Μια τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή
από τους ιδιοκτήτες π.χ. τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας.

Αντίθετα, μια καθοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει όλο και λιγότερο
αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που
ενδεχόμενα να οδηγεί σε μειωμένη αποδοτικότητα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί
ευνοϊκή μια τέτοια εξέλιξη από άποψη ασφάλειας, αν η μείωση της ταχύτητας
κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της υψηλής
δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης. Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει
να βρίσκει μια «χρυσή τομή» ανάμεσα στην αυξημένη αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων, λόγω χρήσης ξένου κεφαλαίου, και τον κίνδυνο που
συνεπάγεται το ξένο κεφάλαιο στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της
επιχείρησης.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή κοντά στην τιμή του δείκτη του
κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση δεν διαφοροποιείται του κλαδικού μέσου
όρου και ότι συνεπώς, χρησιμοποιεί ορθολογικά τα ίδια κεφάλαιά της. Όμως,
μια τιμή που αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη τιμή του κλάδου
αναδεικνύει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος στη χρησιμοποίηση των ιδίων
κεφαλαίων. Μια πολύ μικρότερη τιμή από την αντίστοιχη κλαδική τιμή
υποδηλώνει ότι η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της τόσο
εντατικά όσο ο κλάδος, γεγονός που χρήζει μελέτης και διερεύνησης.
Αντίθετα, μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου αποτελεί ένδειξη
ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της πιο εντατικά από άλλες ή
τη μέση επιχείρηση του κλάδου.

Συνεπώς, για να είναι έγκυρη μια διαχρονική ή διεπιχειρησιακή
σύγκριση του δείκτη θα πρέπει είτε να αναμορφωθεί το μέγεθος των ιδίων
κεφαλαίων είτε κατά την ερμηνεία του να ληφθούν υπόψη του οι παραπάνω
παράγοντες.

7α. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απασχολούμενων κεφαλαίων

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα απασχολούμενα κεφάλαια
ανανεώνονται ή επανακτώνται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση.
Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των απασχολούμενων
κεφαλαίων, σε σχέση με τις πωλήσεις, και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
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ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ =

_
 


  

Ως απασχολούμενα κεφάλαια της επιχείρησης ορίζονται είτε τα διαρκή
κεφάλαια της επιχείρησης, δηλαδή το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων και των
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, είτε το καθαρό κεφάλαιο
κίνησης πλέον τα πάγια στοιχεία. Πιο απλά δείχνει τις πωλήσεις που
πραγματοποίησε η επιχείρηση από κάθε μονάδα του διαρκούς ή μόνιμου
κεφαλαίου της.

Έτσι για παράδειγμα μια τιμή ίση με 1,6 σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ
διαρκούς κεφαλαίου δημιουργεί 1,6 ευρώ πωλήσεις.

Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων, όπως και οι
προηγούμενοι δείκτες, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία η
διοίκηση χρησιμοποιεί τα διαρκή κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν οι
ιδιοκτήτες (π.χ. οι μέτοχοι) και οι μακροπρόθεσμοι δανειστές ή πιστωτές της
επιχείρησης. Επίσης παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των πωλήσεων σε
σχέση προς τα διαρκή κεφάλαια. Μια υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει εντατική
χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση των διαρκών κεφαλαίων στη δημιουργία
πωλήσεων, ενώ αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει ανεπαρκή
χρησιμοποίηση των διαρκών κεφαλαίων, με συνέπεια μια κάπως μειωμένη
αποδοτικότητά τους.
   Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των διαρκών κεφαλαίων, σε σχέση με
τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγεί σε αυξανόμενα
κέρδη και τελικά σε αυξανόμενη αποδοτικότητα τόσο των ιδίων όσο και των
διαρκών κεφαλαίων τους.
   Αντίθετα, μια καθοδική πορεία του δείκτη υποδηλώνει όλο και λιγότερο αποτελεσματική
χρησιμοποίηση των διαρκών κεφαλαίων.
   Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή κοντά στην τιμή του δείκτη του
κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται ορθολογικά τα διαρκή
κεφάλαιά της. Όμως, μια σημαντική απόκλιση από την αντίστοιχη τιμή του
κλάδου απαιτεί διερεύνηση για τον προσδιορισμό των αιτίων που την
προκάλεσαν.

6.5 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ( PROFITABILITY
RATIOS )

6.5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί κέρδη ενδιαφέρει σχεδόν
όλους τους αναλυτές των οικονομικών καταστάσεων, ιδιαίτερα όμως τους
πιστωτές, τις τράπεζες, τους επενδυτές, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και
φυσικά τη διοίκηση της επιχείρησης. Το κέρδος αποτελεί τον κύριο, αν όχι
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αποκλειστικό, σκοπό της λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Επίσης, η διοίκηση της εταιρείας, συνήθως, αμείβεται με βάση τις

επιτεύξεις της, ενώ αποτελεσματικά κριτήρια για τη μέτρηση και αξιολόγηση
των επιτεύξεων αυτών, αποτελούν οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.

Ακόμα, η διοίκηση της εταιρείας, κατά την επιλογή διαφόρων
επενδυτικών προγραμμάτων, χρησιμοποιεί ως βασικό κριτήριο την
αναμενόμενη αποδοτικότητα από τις επενδύσεις αυτές. Οι πιστωτές και οι
τράπεζες θέλουν να εισπράττουν τον τόκο κανονικά και να τους επιστραφεί
έγκαιρα το κεφάλαιο που δάνεισαν. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης (μέτοχοι,
εταίροι, ατομικός επιχειρηματίας) επιθυμούν να έχουν μια εύλογη απόδοση
της επένδυσής τους και αυτό είναι δυνατόν, μόνο όταν η εταιρεία
πραγματοποιεί επαρκή κέρδη. Οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για την
αποδοτικότητα της επιχείρησης, γιατί γνωρίζουν ότι μια ασφαλής αύξηση των
αμοιβών τους πρέπει να βασίζεται στην αύξηση της αποδοτικότητας της
επιχείρησης.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιχείρηση βραχυχρόνια πρέπει να
εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για την ομαλή αντιμετώπιση των τρεχουσών
υποχρεώσεών της. Από την άλλη πλευρά, μακροχρόνια να επιτυγχάνει
ικανοποιητική αποδοτικότητα, γιατί η χρηματοοικονομική σταθερότητα, η
φερεγγυότητα και η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις της, εξαρτώνται από την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη.

Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας, οι αναλυτές χρησιμοποιούν μια σειρά
αριθμοδεικτών, από τους οποίους άλλοι μετρούν την απόδοση των κεφαλαίων
σε κέρδη και μπορεί να χαρακτηρισθούν ως αριθμοδείκτες απόδοσης των επενδύσεων, ενώ
άλλοι μετρούν την απόδοση των πωλήσεων σε μικτά κέρδη, λειτουργικά κέρδη, καθαρά κέρδη,
κ.λ.π. και μπορεί να χαρακτηρισθούν ως αριθμοδείκτες απόδοσης της εκμετάλλευσης της
επιχείρησης.

Η ανάγκη χρησιμοποίησης των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, είτε ως
σχέσεις μεταξύ κερδών και κεφαλαίων, είτε μεταξύ κερδών και πωλήσεων,
οφείλεται στο γεγονός ότι με αυτούς μπορεί να μετρηθεί η κερδοφόρα
δυναμικότητα της επιχείρησης. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι με τους
αριθμοδείκτες αυτούς οι αναλυτές παίρνουν απάντηση στο θεμελιώδες
ερώτημα: πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση.

Οι αναλυτές οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με την πλευρά της
αποδοτικότητας (πωλήσεων, κεφαλαίων) που θέλουν να εξετάσουν,
χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω βασικούς
αριθμοδείκτες που αναφέρονται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και οι
οποίοι συσχετίζουν, κατά βάση, τα μεγέθη: κέρδη, πωλήσεις και κεφάλαια:
- Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους ή ποσοστό μικτού
κέρδους
- Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους ή ποσοστό
καθαρού κέρδους
-  Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
-  Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουμε, αναλυτικά, τους πιο πάνω
αριθμοδείκτες, ώστε να έχουμε μια πλήρη σειρά δεικτών για την αξιολόγηση,
τόσο της λειτουργικής αποδοτικότητας (πωλήσεων), όσο και της
αποδοτικότητας των κεφαλαίων μιας επιχείρησης, επισημαίνοντας τα εξής:
 Οι δείκτες αποδοτικότητας, όπως και όλοι σχεδόν οι δείκτες, έχουν κυρίως
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συγκριτική αξία και αποκτούν, συνεπώς, μεγαλύτερη σημασία και
πληροφοριακή αξία, σε περίπτωση διαχρονικής και διεπιχειρησιακής
ανάλυσης.
 Για τον ορθό υπολογισμό των δεικτών και την εξαγωγή σωστών

συμπερασμάτων, πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο
των λογιστικών μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό τους, ιδιαίτερα όταν
υπάρχουν εναλλακτικοί ορισμοί του περιεχομένου αυτών, ώστε να έχει έννοια και αξία η
διαχρονική και η διεπιχειρησιακή σύγκριση των δεικτών.
 Απαιτείται μεγάλη προσοχή, από την πλευρά του αναλυτή, κατά την

αξιολόγηση και ερμηνεία των δεικτών, προς αποφυγή εξαγωγής
λανθασμένων συμπερασμάτων.

1. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (Cross Profit Margin)

O αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους, γνωστός και ως «ποσοστό
μικτού κέρδους», είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί απεικονίζει τη σχέση
μεταξύ του μικτού κέρδους και των πωλήσεων. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει το
βαθμό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων εξόδων, καθώς και το περιθώριο
πραγματοποίησης καθαρών κερδών. Ο δείκτης αυτός εκφράζεται ως εξής:

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = _ 


Για παράδειγμα, μια τιμή του δείκτη ίση με 0,60 (ή 60%) δείχνει ότι σε
κάθε 100 ευρώ πωλήσεις το μικτό κέρδος είναι 60 ευρώ που προορίζονται να
καλύψουν τα πάσης φύσης έξοδα και, συγχρόνως, να αφήσουν στην επιχείρηση
ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος. Να σημειωθεί ότι ο αριθμοδείκτης
περιθωρίου μικτού κέρδους είναι συμπληρωματικός του αριθμοδείκτη «κόστους
πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις». Έτσι, στο πιο πάνω παράδειγμα, το
ποσοστό κόστους πωληθέντων είναι: 1 – 0,6 = 0,4.

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις εμπορικές και
βιομηχανικές επιχειρήσεις, γιατί αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της λειτουργικής
αποδοτικότητας.

Μια επιχείρηση θεωρείται ως επιτυχημένη, εφόσον έχει ένα αρκετά υψηλό
ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο, σε συνδυασμό με το ύψος των πωλήσεών
της, επιτρέπει να καλύψει τα έξοδά της και να αποκομίσει ένα ικανοποιητικό
καθαρό κέρδος, σε σχέση με τα απασχολούμενα ίδια κεφάλαια.

Γενικά, μια υψηλή τιμή του δείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους δείχνει
πολύ καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, αποτελεσματικότητα της
διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει φθηνές αγορές εμπορευμάτων ή χαμηλό κόστος
παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές τιμές.

Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη αντανακλά χαμηλή λειτουργική
αποδοτικότητα ή αδυναμία της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει
τα παραπάνω.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο δείκτης αυτός μετρά
την αποδοτικότητα των πωλήσεων και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το
ύψος των μικτών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από την σχέση:
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ * ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
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Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους
και όμως να έχει μικρά μικτά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαμηλές.
Και αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους, μπορεί να επιτύχει
υψηλά μικτά κέρδη, εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις. Πάντως, με
δεδομένο το ύψος των πωλήσεων, η επιχείρηση που έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό μικτού κέρδους, πραγματοποιεί τα υψηλότερα μικτά κέρδη.

Ο δείκτης αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, έχει κυρίως συγκριτική αξία,
διαχρονική και διεπιχειρησιακή.
Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη αντανακλά ένα
συνεχώς βελτιούμενο ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο, εφόσον συνοδεύεται
από σταθερές ή καλύτερα αυξανόμενες πωλήσεις, οδηγεί σε υψηλότερα μικτά
κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική. Αντίθετα, μια πτωτική
πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο,
εφόσον συνοδεύεται από σταθερές ή μειούμενες πωλήσεις, οδηγεί σε
χαμηλότερα μικτά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται ως αρνητική. Όμως,
μια πτωτική πορεία του δείκτη, η οποία από άποψη αποδοτικότητας πωλήσεων
φαίνεται δυσμενής, μπορεί τελικά, από άποψη μικτών κερδών, να κριθεί ως
ευνοϊκή, εφόσον συνοδεύεται από μια έντονη ανοδική πορεία των πωλήσεων
που έχει ως συνέπεια την ανοδική πορεία των μικτών κερδών. Η περίπτωση
αυτή συναντάται στις επιχειρήσεις που ακολουθούν μια δυναμική πολιτική
πωλήσεων, η οποία οδηγεί σε υψηλές πωλήσεις (μεγάλο όγκο πωλήσεων),
μέσω των οποίων επιδιώκουν τα υψηλά μικτά κέρδη, αντισταθμίζοντας με
αυτόν τον τρόπο το χαμηλό ή το μειούμενο ποσοστό μικτού κέρδους.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή πολύ κοντά στην τιμή του
δείκτη του κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί στο αντίστοιχο
κλαδικό επίπεδο και ότι, συνεπώς, η αποδοτικότητα των πωλήσεων της
επιχείρησης  σε μικτά κέρδη κρίνεται ικανοποιητική.

Όμως, μια τιμή του δείκτη πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου πρέπει να
διερευνηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται σε υψηλές τιμές πώλησης,
σε σχέση με τον κλάδο. Το εν λόγω γεγονός, αν όχι άμεσα, είναι δυνατόν να
οδηγήσει στη μείωση των πωλήσεων και συνακόλουθα των μικτών κερδών.

Μια πολύ μικρότερη τιμή από το δείκτη του κλάδου πρέπει να
ερευνάται προσεκτικά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μπορεί να αντανακλά:
α. Κανονικές τιμές πώλησης, αλλά ένα υψηλότερο κόστος πωληθέντων, που
μπορεί να οφείλεται: στην αδυναμια της επιχείρησης να αγοράζει με
ευνοϊκούς όρους, σε ανεπαρκή έλεγχο των στοιχείων του κόστους, στη μη
αποτελεσματική χρησιμοποίηση του πάγιου εξοπλισμού ή σε υπερεπένδυση σε
πάγιο εξοπλισμό, παράγοντες που οδηγούν σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.
β. Ένα σχετικά υψηλό κόστος πωληθέντων, για τους πιο πάνω λόγους, αλλά
χαμηλότερες τιμές πώλησης, στην προσπάθεια της επιχείρησης να επιτύχει
μεγάλο όγκο πωλήσεων για την πραγματοποίηση ικανοποιητικών μικτών
κερδών, περιορίζοντας έτσι το μειονέκτημα του χαμηλού ποσοστού του
μικτού κέρδους.
γ. Κανονικό κόστος πωληθέντων, αλλά χαμηλές τιμές πώλησης, λόγω του ότι
η επιχείρηση ακολουθεί μια δυναμική πολιτική πωλήσεων, επιδιώκοντας τα
υψηλά μικτά κέρδη, μέσω υψηλών πωλήσεων, αντισταθμίζοντας έτσι το
χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους.

Ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους αποτελεί ένδειξη καλής διοίκησης
και όταν συνδυάζεται με κανονικό ή καλύτερα υψηλό επίπεδο πωλήσεων,
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οδηγεί σε επαρκή μικτά κέρδη, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση
των καθαρών κερδών.

2. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin)

   Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους, γνωστός και ως «ποσοστό
καθαρού κέρδους», είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί απεικονίζει τη σχέση
μεταξύ του καθαρού κέρδους και των πωλήσεων ή αλλιώς την αποδοτικότητα των
πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις,
προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο με την σειρά του επιδρά στην
αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης (ιδίων και συνολικών). Ο
αριθμοδείκτης δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ = _ _  


Μια τιμή του δείκτη ίση με 0,15 (ή 15%) δείχνει ότι, σε κάθε 100 ευρώ
πωλήσεων το καθαρό κέρδος είναι 15 ευρώ.

Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους
παρουσιάζεται με πολλές παραλλαγές, οφειλόμενες, κυρίως, στο περιεχόμενο
του αριθμητή, ο οποίος, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο της ανάλυσης,
μπορεί να περιλαμβάνει:
α. Τα Καθαρά Κέρδη της Χρήσης προ Φόρων (86.99).
β. Τα Καθαρά Κέρδη μετά τους Φόρους (86.99 – 88.08).
γ. Τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (86.99 – 86.01.09 ή 65).
δ. Τα Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης (80.00 ή 86.00 + 86.01).

Στην ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου, θα χρησιμοποιήσουμε την β’ και γ’
μορφή. Ο εξεταζόμενος δείκτης, ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη
μορφή, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της
λειτουργικής αποδοτικότητας της επιχείρησης. Μια επιχείρηση θεωρείται ως
επιτυχημένη, εφόσον έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό καθαρού κέρδους, το οποίο, σε
συνδυασμό με το ύψος των πωλήσεων, επιτρέπει στην επιχείρηση να
αποκομίσει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση με τα απασχολούμενα
κεφάλαια, ανάλογα με το πώς ορίζονται κάθε φορά τα μεγέθη «Καθαρά
Κέρδη» και «Απασχολούμενα Κεφάλαια».

Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη περιθωρίου καθαρού
κέρδους, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να
καταστήσουμε σαφές ότι ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των
πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος
των καθαρών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από τη σχέση:
Καθαρά Κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό Καθαρού Κέρδους.

Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό καθαρού
κέρδους και όμως, να έχει μικρά καθαρά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι
χαμηλές. Και αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό καθαρού κέρδους, μπορεί να
επιτύχει υψηλά καθαρά κέρδη, εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις.
Πάντως, με το ίδιο ύψος πωλήσεων, η επιχείρηση που έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό καθαρού κέρδους, πραγματοποιεί τα υψηλότερα καθαρά κέρδη.
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Οφείλουμε, όμως, να σημειώσουμε ότι ένα υψηλό ποσοστό καθαρού κέρδους
που οφείλεται σε υψηλά θετικά έκτακτα αποτελέσματα, ποιοτικά δεν είναι
καλό, αφού δεν αντανακλά καλή λειτουργική αποδοτικότητα. Ο εξεταζόμενος
δείκτης είναι σπουδαίος, γιατί τόσο η διοίκηση, όσο και πολλοί αναλυτές,
εκτιμούν τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης με βάση τις προβλεπόμενες
πωλήσεις και το ποσοστό καθαρού κέρδους.

Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη αντανακλά ένα
συνεχώς βελτιούμενο ποσοστό καθαρού κέρδους, το οποίο, εφόσον
συνοδεύεται από σταθερές ή καλύτερα αυξανόμενες πωλήσεις, οδηγεί σε
υψηλότερα καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική.

Αντίθετα, μια πτωτική πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο ποσοστό
καθαρού κέρδους, το οποίο, εφόσον συνοδεύεται από σταθερές ή μειούμενες
πωλήσεις, οδηγεί σε χαμηλότερα καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται
αρνητική. Όμως, μια πτωτική πορεία του δείκτη, η οποία από άποψη
αποδοτικότητας πωλήσεων φαίνεται δυσμενής, μπορεί τελικά από άποψη
καθαρών κερδών να κριθεί ευνοϊκή, εφόσον συνοδεύεται από μια έντονη
ανοδική πορεία των πωλήσεων που έχει ως συνέπεια την ανοδική πορεία των
καθαρών κερδών. Η περίπτωση αυτή συναντάται στις επιχειρήσεις που
ακολουθούν μια δυναμική πολιτική πωλήσεων, η οποία οδηγεί σε υψηλές
πωλήσεις (μεγάλο όγκο πωλήσεων), μέσω των οποίων επιδιώκουν τα υψηλά
μικτά κέρδη

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή πολύ κοντά στην κλαδική τιμή
δείχνει ότι η αποδοτικότητα των πωλήσεων της επιχείρησης σε καθαρά κέρδη
είναι ικανοποιητική.

Όμως, μια τιμή του δείκτη πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου πρέπει να
διερευνηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται σε υψηλές τιμές πώλησης,
σε σχέση με τον κλάδο, και περικοπές εξόδων ανάπτυξης των πωλήσεων. Το
εν λόγω γεγονός, αν όχι άμεσα, είναι δυνατόν να οδηγήσει στη μείωση των
πωλήσεων και συνακόλουθα των καθαρών κερδών. Μια τιμή πολύ μικρότερη
από την κλαδική τιμή πρέπει να ερευνάται προσεκτικά.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η ερμηνεία του δείκτη, όπως και του δείκτη
του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί η τιμή του
επηρεάζεται από τον πληθωρισμό και από τη μέθοδο προσδιορισμού του
κόστους πωληθέντων.

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Net
Worth)

O αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (Ι.Κ.) μετρά την
αποτελεσματικότητα, με την οποία το Ι.Κ. απασχολείται μέσα στην επιχείρηση.
Δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ =
_ _ _

_
   

 
_ _ _

_
   

 

Έτσι, μια τιμή του δείκτη ίση με 0,20 σημαίνει ότι, σε κάθε 100 ευρώ
Ι.Κ. αντιστοιχεί καθαρό κέρδος 20 ευρώ.
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Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη, γιατί δείχνει την ικανότητα της
επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Είναι φανερό ότι οι υψηλές τιμές του
δείκτη είναι, γενικά, επιθυμητές από τη διοίκηση, τους μετόχους, τους
υποψήφιους επενδυτές, τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους δανειστές, τους
εργαζόμενους στην επιχείρηση για διεκδίκηση αυξήσεων, κ.λ.π. Χρειάζεται
όμως προσοχή, γιατί, όπως θα δούμε στην συνέχεια, είναι δυνατόν μια υψηλή
τιμή του δείκτη να προκύπτει λόγω υψηλής δανειακής επιβάρυνσης, η οποία
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ρευστότητα της επιχείρησης, σε
περίπτωση παρατεταμένης κάμψης της δραστηριότητάς της.

Για τον υπολογισμό του δείκτη, στον αριθμητή συνήθως λαμβάνονται
τα καθαρά κέρδη. Στον παρανομαστή πρέπει να χρησιμοποιείται το ύψος των
ιδίων κεφαλαίων (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά ± Αποτέλεσμα εις Νέο)
που απασχολήθηκαν μέσα στη χρήση, εφόσον το ίδιο κεφάλαιο αρχής
διαφέρει σημαντικά από εκείνο του τέλους της χρήσης.
Ο υπολογισμός του ύψους των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται στον παρανομαστή
γίνεται με δύο τρόπους:
α. Μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των ιδίων
κεφαλαίων που υπήρχαν στην αρχή και στο τέλος της χρήσης, σε περίπτωση
που δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος μεταβολής τους.
β. Σταθμικός μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται ο σταθμικός μέσος
όρος ιδίων κεφαλαίων που πραγματικά απασχολήθηκαν μέσα στην χρήση, σε
περίπτωση που είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος μεταβολής τους. Για τον
σκοπό αυτό, στο Ι.Κ. αρχής της χρήσης προστίθεται η μεταβολή του Ι.Κ. πολλαπλασιασμένη
επί τόσα δωδέκατα, όσος είναι ο αριθμός των μηνών που
μεσολαβούν (από τη στιγμή της μεταβολής) μέχρι το τέλος της χρήσης.
Παράδειγμα: Στην Α.Ε. «Χ» το Ι.Κ. την 1/1/2003 ήταν 200.000.000
ευρώ και αυξήθηκε την 1/8/2003 κατά 60.000.000 ευρώ με έκδοση νέων
μετοχών.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω, έχουμε:
Πραγματικό ύψος Συνολικών Κεφαλαίων = 200.000.000 + 60.000.000 x 5/12 =
200.000.000 + 25.000.000 = 225.000.000 ευρώ.

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα σημαντικό
κριτήριο για τη μέτρηση της κερδοφόρου δυναμικότητας μιας επιχείρησης,
παρέχοντας παράλληλα ένδειξη για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού
αποτελέσματος. Μια χαμηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
παρέχει ένδειξη ότι η επιχείρηση δεν είναι επιτυχημένη, για έναν ή
περισσότερους από τους εξής λόγους:
· Αναποτελεσματική διοίκηση
· Χαμηλή παραγωγικότητα
· Υπερεπένδυση κεφαλαίων που δεν απασχολούνται παραγωγικά
· Δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, κ.λ.π.,
χωρίς να είναι σε θέση ο εξωτερικός αναλυτής, με βάση μόνο την τιμή αυτού
του δείκτη, να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

Μια, όμως, υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι
επιτυχημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ικανή διοίκησή της, στις
ιδιαίτερα ευνοϊκές γι’ αυτήν συνθήκες, στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων της, στην επωφελή χρησιμοποίηση της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Financial leverage), κ.λ.π.

Χρηματοοικονομική Μόχλευση: Ο όρος μόχλευση (leverage) σημαίνει τη
λειτουργία μιας επιχείρησης, μέσω δανειακών κεφαλαίων. Αν το δανεικό
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κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση και να αποφέρει
απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος δανεισμού του, τότε τα καθαρά κέρδη και
η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης θα αυξηθούν. Με άλλα λόγια, αν η
επιχείρηση μπορεί να δανείζεται με επιτόκιο 15% και να χρησιμοποιεί το ξένο κεφάλαιο,
επιτυγχάνοντας απόδοση 25%, θα έχει ένα σημαντικό όφελος, μέσω αυτής της διαδικασίας.

Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη αντανακλά μια
συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, για τους πιο πάνω
λόγους. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα ως θετική, υπό την προϋπόθεση
ότι η αυξανόμενη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται με «λελογισμένη» χρήση της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ώστε να προστατεύεται η χρηματοοικονομική
σταθερότητα της επιχείρησης και να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες
συνέπειες, σε περίπτωση κάμψης της δραστηριότητάς της. Αντίθετα, μια
πτωτική πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη, ασφαλώς, κρίνεται ως αρνητική. Πάντως,
για την τελική κρίση πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση των άλλων επιχειρήσεων του
κλάδου.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή πολύ κοντά στην τιμή του δείκτη
του κλάδου, δείχνει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κρίνεται
ικανοποιητική. Μια τιμή λογικά μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου, η οποία
μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει και να
ελαχιστοποιεί το κόστος αγοράς ή παραγωγής των προϊόντων της, να
εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική και να ελέγχει τα λειτουργικά της
έξοδα, κ.λ.π., αντανακλά μια πολύ αποτελεσματική διοίκηση και θέτει την
επιχείρηση σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της. Όμως, μια
τιμή του δείκτη πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου πρέπει να ερευνηθεί,
γιατί, είναι πολύ πιθανόν, να οφείλεται σε υψηλές τιμές πώλησης, σε σχέση
με τον κλάδο, και περικοπές εξόδων ανάπτυξης των πωλήσεων και
συνακόλουθα, των καθαρών κερδών. Ακόμα, μπορεί να οφείλεται και σε
υπέρμετρη χρηματοοικονομική μόχλευση, με όλες τις πιθανές μελλοντικές
συνέπειες. Μια τιμή πολύ μικρότερη από την τιμή του δείκτη του κλάδου
πρέπει να ερευνάται προσεκτικά, με στόχο την αποκάλυψη των λόγων (π.χ.
αναποτελεσματική διοίκηση, κακές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν
στην επιχείρηση, μη χρήση επωφελούς χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

4. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων

   Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων (Σ.Κ.), ο
οποίος διεθνώς είναι γνωστός και ως αποδοτικότητα του συνολικού
ενεργητικού, μετρά την αποτελεσματικότητα, με την οποία το Σ.Κ., δηλαδή τα
κεφάλαια της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους (ίδια,
ξένα), απασχολείται μέσα στην επιχείρηση.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ =
_ _(1 )

.
   



Έτσι, μια τιμή του δείκτη ίση με 0,20 σημαίνει ότι, σε κάθε 100 ευρώ Σ.Κ.,
αντιστοιχεί καθαρό κέρδος 20 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη,
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γιατί δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Είναι
φανερό ότι οι υψηλές τιμές του δείκτη είναι, γενικά, επιθυμητές από τη διοίκηση, τους
μετόχους, τους υποψήφιους επενδυτές, τους υφιστάμενους και
τους υποψήφιους δανειστές, τους εργαζόμενους κ.λ.π.

Για τον υπολογισμό του δείκτη, στον αριθμητή λαμβάνονται τα καθαρά
κέρδη μετά τους φόρους, προσαυξημένα με τους τόκους του ξένου κεφαλαίου
(Ξ.Κ.). Έτσι, στον αριθμητή υπάρχει η αμοιβή του Σ.Κ. (κέρδη για τους
μετόχους + τόκοι για τους δανειστές) και στον παρανομαστή βρίσκονται τα
Σ.Κ. (ίδια + ξένα). Ειδικότερα, στα καθαρά κέρδη προστίθενται οι τόκοι-έξοδα, γιατί
θεωρούνται αμοιβή για την παροχή κεφαλαίων από τους πιστωτές ( όπως τα
μερίσματα θεωρούνται αμοιβή για την παροχή κεφαλαίων από τους
ιδιοκτήτες, αλλά δεν μειώνουν τα έσοδα, προκειμένου να υπολογιστούν τα
κέρδη).

Στον παρανομαστή πρέπει να χρησιμοποιείται το ύψος των Συνολικών
Κεφαλαίων (Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά ± Αποτέλεσμα εις Νέο +
Προβλέψεις + Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) που
απασχολήθηκαν μέσα στη χρήση. Για τον υπολογισμό του ύψους του Σ.Κ. που
χρησιμοποιείται στον παρανομαστή, ισχύουν τα όσα αναπτύξαμε στην
περίπτωση του δείκτη αποδοτικότητας των Ι.Κ.

Μια χαμηλή τιμή του δείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων παρέχει
ένδειξη ότι η επιχείρηση δεν είναι επιτυχημένη, εξαιτίας, π.χ. κάποιας
υπερεπένδυσης κεφαλαίων, σε σύγκριση με τις πωλήσεις της, υψηλών
διοικητικών εξόδων, κακής διαχείρισης, κακών οικονομικών συνθηκών,
κ.λ.π., χωρίς να είναι σε θέση ο εξωτερικός αναλυτής, με βάση μόνο την τιμή
αυτού του δείκτη, να εντοπίσει τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

Όμως, μια υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι
επιτυχημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ικανή διοίκησή της, στις
ιδιαίτερα ευνοϊκές γι’ αυτήν συνθήκες, στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων της και την υψηλή παραγωγικότητά της, κ.λ.π.

Στη διαχρονική ανάλυση, μια ανοδική πορεία του δείκτη αντανακλά μια
συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων. Μια τέτοια
εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική. Μια επιχείρηση που ξέρει να αξιοποιεί,
τόσο τα ίδια, όσο και τα ξένα κεφάλαια, αποκτά την εμπιστοσύνη των
δανειστών της και μπορεί να βρει νέα κεφάλαια για την παραπέρα ανάπτυξή
της. Αντίθετα, μια πτωτική πορεία του δείκτη δείχνει ένα μειούμενο ποσοστό
απόδοσης των συνολικών κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη,
ασφαλώς, θεωρείται αρνητική. Πάντως, για την τελική κρίση πρέπει να
εξετάζεται και η περίπτωση των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση, μια τιμή πολύ κοντά στην τιμή του όμοιου
δείκτη του κλάδου δείχνει ότι η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων
είναι ικανοποιητική. Μια τιμή λογικά μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου
δείχνει μια πολύ αποτελεσματική διοίκηση και θέτει την επιχείρηση σε
πλεονεκτική θέση. Όμως, μια τιμή του δείκτη πολύ μεγαλύτερη από εκείνη
του κλάδου, πρέπει να ερευνηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται σε
υψηλές τιμές πώλησης, σε σχέση με τον κλάδο, και σε περικοπές εξόδων
ανάπτυξης των πωλήσεων, γεγονός που αν όχι άμεσα, είναι δυνατόν να
οδηγήσει στη μείωση των πωλήσεων και των καθαρών κερδών.

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των Συνολικών Κεφαλαίων (ή συνολικού
ενεργητικού) αποτελεί το πιο έγκυρο κριτήριο για την αξιολόγηση της
ικανότητας της διοίκησης (και της επιχείρησης) να δημιουργεί κέρδη, γιατί
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στην περίπτωση αυτή η αποδοτικότητα δεν επηρεάζεται από το βαθμό της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης.
Τέλος, να σημειωθεί ότι, για να είναι συμφέρουσα η ξένη χρηματοδότηση θα
πρέπει:
Αποδοτικότητα Ι.Κ. > Αποδοτικότητα Σ.Κ.
(χρηματοοικονομική μόχλευση).

6.6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ( FINANCIAL STRUCTURE AND VIABILITY
RATIOS)

Γενικά

Οι βραχυπρόθεσμοι πιστωτές μιας επιχείρησης (τράπεζες, προμηθευτές
πρώτων υλών, εμπορευμάτων, κ.λ.π.) ενδιαφέρονται περισσότερο για την
τρέχουσα οικονομική της κατάσταση και ιδιαίτερα για την ικανότητα
εξόφλησης των τρεχουσών υποχρεώσεών της. Οι μακροπρόθεσμοι πιστωτές
(ομολογιούχοι, τράπεζες και άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί)
ενδιαφέρονται περισσότερο για την μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική
δυναμική της επιχείρησης.
   Εξετάζοντας τη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης,
εξετάζουμε ουσιαστικά την ικανότητά της να μπορεί να επιβιώνει και να
λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Με άλλα λόγια, εξετάζουμε την ικανότητά της να
εξυπηρετεί τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, σε ό,τι αφορά στους τόκους
και στις λήγουσες δόσεις, να εξυπηρετεί την τμηματική εξόφληση των
ομολογιακών δανείων και την καταβολή των τοκομεριδίων και να καταβάλλει
κανονικά τα μερίσματα στους κοινούς και στους προνομιούχους μετόχους.

Εξετάζουμε, ακόμα, την εξασφάλιση των πιστωτών και δανειστών, από
μακροχρόνια σκοπιά, καθώς και τη μακροπρόθεσμη δανειοληπτική ή
πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητά της να
συνάπτει μακροχρόνια δάνεια.

Κατά την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης,
ανεξάρτητα από το πρόσωπο του αναλυτή (βραχυπρόθεσμος ή
μακροπρόθεσμος πιστωτής, μέτοχος, κ.λ.π.), θα πρέπει να αξιολογείται η
οικονομική της κατάσταση, τόσο από βραχυχρόνια, όσο και από μακροχρόνια
σκοπιά και αυτό γιατί:
 Μια καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση μπορεί εύκολα να

εξουδετερωθεί, εφόσον: (α) λόγω κακής δομής της περιουσίας, υπάρχουν
πολλά ανεκμετάλλευτα πάγια στοιχεία που προκαλούν υψηλές σταθερές
δαπάνες και (β) λόγω κακής δομής των κεφαλαίων, η επιχείρηση είναι
υπερχρεωμένη και επιβαρύνεται με υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα.
 Μια καλή μακροχρόνια οικονομική κατάσταση μπορεί εύκολα να

εξουδετερωθεί, λόγω κακής τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, εξαιτίας
ανεπαρκών κεφαλαίων κίνησης, μεγάλου λειτουργικού κύκλου και
συνεπώς, χαμηλής ρευστότητας, υψηλών λειτουργικών ζημιών, κ.λ.π.

Διαδικασία Ανάλυσης



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 114

Η ανάλυση και η εκτίμηση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες, από εκείνη της
βραχυχρόνιας, λόγω του διαφορετικού χρονικού ορίζοντα. Τα χρονικά όρια
στην ανάλυση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης είναι μικρά και ως εκ
τούτου είναι συχνά δυνατόν να γίνει μια εύλογη προβολή ή πρόβλεψη των
ροών κεφαλαίων (π.χ. δημιουργίας και χρησιμοποίησης κεφαλαίου κίνησης ή
διαθεσίμων). Αυτό, όμως, δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ανάλυση της
μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης, της οποίας τα χρονικά όρια είναι
κατά πολύ μεγαλύτερα.

Η διαδικασία εκτίμησης της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης της
επιχείρησης περιλαμβάνει κυρίως την αξιολόγηση:

 της δομής ή διάρθρωσης των κεφαλαίων της,
 της δομής ή διάρθρωσης της περιουσίας της,
 του τρόπου χρηματοδότησης της περιουσίας της,
 του τρόπου κάλυψης (ή ασφάλειας) του ξένου κεφαλαίου και της
 δυνατότητας κάλυψης των τόκων των μακροπρόθεσμων δανείων, μέσω των

κερδών της,
 της αποδοτικότητας των κεφαλαίων,
 άλλης βασικής πληροφόρησης.

ΔΟΜΗ ή ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

i) Έννοια και Σπουδαιότητα

Ως δομή ή διάρθρωση των κεφαλαίων εννοούμε τα διάφορα είδη και τις
μορφές κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της η επιχείρηση.
Ως κεφάλαια της επιχείρησης θεωρούνται τα ίδια κεφάλαια, οι
βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ως δομή των
κεφαλαίων, θα ορίζαμε την ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων μορφών
κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Οι διάφορες μορφές
δανειακών κεφαλαίων περικλείουν διαφορετικού βαθμού κίνδυνο για τους
δανειστές της επιχείρησης, γιατί άλλα από αυτά εξασφαλίζονται μέσω
υποθήκης ή προσημείωσης ή ενεχύρου, ενώ για άλλα δεν παρέχεται καμία
εμπράγματη ασφάλεια στους δανειστές της.

Η σπουδαιότητα της δομής των κεφαλαίων έγκειται στην ουσιαστική
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ίδια και στα δανειακά κεφάλαια της
επιχείρησης. Για την κατανόηση της σπουδαιότητας της δομής των
κεφαλαίων, παραθέτουμε συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των ιδίων και
των δανειακών κεφαλαίων:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Πρόκειται για τα κεφάλαια που αναπόφευκτα εκτίθενται στον
επιχειρηματικό κίνδυνο. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν έχουν
εξασφαλισμένη ή υποχρεωτική απόδοση, αφού ακόμα και σε περίπτωση
κερδών είναι θέμα απόφασης της διοίκησης και της γενικής συνέλευσης η
διανομή μερίσματος στους μετόχους. Επίσης, βασικό χαρακτηριστικό των
ιδίων κεφαλαίων είναι ότι δεν υπάρχει ορισμένο χρονοδιάγραμμα για την



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 115

επιστροφή τους στους μετόχους.
Από την άποψη της σταθερότητας ή του κινδύνου της αφερεγγυότητας

της επιχείρησης, τα εξέχοντα χαρακτηριστικά των ιδίων κεφαλαίων είναι ότι
από την μια μεριά, αποτελούν μόνιμα κεφάλαια και μπορεί συνεπώς η
διοίκηση να υπολογίζει σε αυτά, σε περίοδο αντίξοων συνθηκών, και από την
άλλη, δεν μπορούν να απαιτήσουν τη λήψη μερίσματος.

Για τους λόγους αυτούς, η επιχείρηση μπορεί με εμπιστοσύνη να
επενδύσει τα ίδια κεφάλαια σε πάγια στοιχεία και να τα εκθέσει στον
μεγαλύτερο δυνατό κίνδυνο, γιατί σε περίπτωση ζημιών ή δύσκολων
συνθηκών, δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητά της, αφού δεν θα
καταβάλλει σταθερές δόσεις δανείων. Τα ίδια κεφάλαια, για τα πιο πάνω
βασικά χαρακτηριστικά τους, δηλαδή τη μη εξασφαλισμένη απόδοση, το μη προσδιορισμένο
χρόνο επιστροφή τους (άρα ακίνδυνα από την σκοπιά της
επιχείρησης) και την ανάληψη ολόκληρου του επιχειρηματικού κινδύνου,
δικαιούνται και απαιτούν μια αποδοτικότητα μεγαλύτερη από την αμοιβή του
ξένου κεφαλαίου. Αυτή η αναμενόμενη ή επιδιωκόμενη από τους μετόχους
απόδοση της επένδυσής τους, μπορεί και πρέπει να θεωρηθεί ως το κόστος
του ιδίου κεφαλαίου, δηλαδή του κεφαλαίου των μετόχων.

ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:

Πρόκειται για κεφάλαια που πρέπει να εξοφληθούν και να καταβληθούν
τόκοι για την εξυπηρέτησή τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα
από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Συνεπώς, από τη σκοπιά της
επιχείρησης και των μετόχων πρόκειται για κεφάλαιο υψηλού κινδύνου, αφού
τυχόν αδυναμία καταβολής του κεφαλαίου ή των τόκων του, μπορεί να
οδηγήσει σε καταστάσεις, όπου οι μέτοχοι μπορεί να χάσουν, τόσο τον έλεγχο
της επιχείρησης, όσο και την επένδυσή τους.

Πάντως, όσο μεγαλύτερης προθεσμίας είναι το δάνειο και όσο λιγότερο
επαχθείς είναι οι όροι εξόφλησης, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει η επιχείρηση
να το εξυπηρετήσει. Τα ξένα κεφάλαια και ιδιαίτερα τα μακροπρόθεσμα, κατά
κανόνα, εξασφαλίζονται με την εγγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων
(υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων) σε πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Οι
δανειστές της επιχείρησης θα υποστούν ζημιές, μόνο στην περίπτωση που η
επιχείρηση υποστεί ζημίες μεγαλύτερες από το κεφάλαιό της. Είναι λοιπόν
φανερό ότι τα ξένα κεφάλαια διατρέχουν πολύ μικρότερο κίνδυνο από τα ίδια
κεφάλαια. Ο κίνδυνος αυτός γίνεται όλο και μικρότερος, όσο η βάση του
ιδίου κεφαλαίου, σε σχέση με το ξένο, είναι μεγαλύτερη.

Αυτός είναι ο λόγος που τα δανειακά κεφάλαια, γενικά, απαιτούν
χαμηλότερη αμοιβή, από ότι απαιτούν τα ίδια κεφάλαια ή αλλιώς, το κόστος
του δανειακού κεφαλαίου είναι μικρότερο από το κόστος του ιδίου
κεφαλαίου. Το χαμηλότερο αυτό κόστος του δανειακού κεφαλαίου αποτελεί
αντιστάθμισμα του κινδύνου που αναλαμβάνει η επιχείρηση για τη
χρησιμοποίησή του, αφού είναι δυνατόν το κόστος του (π.χ. επιτόκιο
δανεισμού 15%) να είναι μικρότερο από το ποσοστό απόδοσης της επένδυσής
του μέσα στην επιχείρηση (π.χ. 20%), γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.

Η ανάλυση που προηγήθηκε, επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τις εξής
γενικές πληροφορίες που παρέχει η ανάλυση της δομής των κεφαλαίων:
 Υψηλή αναλογία ξένου κεφαλαίου στη συνολική δομή των κεφαλαίων
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της επιχείρησης σημαίνει: (α) χαμηλή έως ανύπαρκτη πιστοληπτική ή
δανειοληπτική ικανότητα και (β) υψηλές σταθερές υποχρεώσεις από
δόσεις και τόκους των δανείων της. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η
αναλογία αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ή ο κίνδυνος που
διατρέχει η επιχείρηση, κάποια αντιξοότητα (π.χ. μια παρατεταμένη
κάμψη της δραστηριότητας) να την οδηγήσει σε αδυναμία καταβολής
των δεδουλευμένων τόκων και δόσεων των δανείων της, καθώς και των
λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεών της.
 Υψηλή αναλογία ξένου κεφαλαίου μπορεί ακόμα να σημαίνει: (α)

περιορισμό, σε μεγάλο βαθμό, της βούλησης και της ανεξαρτησίας της
διοίκησης στη λήψη αποφάσεων και (β) σοβαρό περιορισμό στη
χρηματοοικονομική ευελιξία της επιχείρησης, δηλαδή της ικανότητάς
της με κατάλληλες ενέργειες να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζει τη
μελλοντική ταμειακή ροή, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε
περιπτώσεις απρόβλεπτων αναγκών και ευκαιριών. Ακριβώς τα αντίθετα
με τα πιο πάνω, ισχύουν σε περίπτωση που η αναλογία του ιδίου
κεφαλαίου υπερισχύει στη συνολική δομή των κεφαλαίων.
- Για τον κοινό μέτοχο, η ύπαρξη ξένου κεφαλαίου εγκυμονεί κινδύνους
στην επένδυσή του, τους οποίους όμως αναλαμβάνει, επειδή
αντισταθμίζονται από τη δυνατότητα πραγματοποίησης υψηλότερων
κερδών, λόγω της χρηματοοικονομικής μόχλευσης.
- Οι δανειστές προτιμούν μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναλογία ιδίων
κεφαλαίων στη συνολική δομή κεφαλαίων της επιχείρησης, γιατί
θεωρούν το ίδιο κεφάλαιο ως ένα «στρώμα ασφαλείας» που θα τους προστατεύσει από τυχόν
ζημίες που θα προκύψουν σε δύσκολες καταστάσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσοστιαία
συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων, τόσο μικρότερη είναι η
προστασία των δανειστών έναντι ζημιών και κατά συνέπεια, τόσο
μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν για ζημιά.

ii) Λόγοι Χρησιμοποίησης του Ξένου Κεφαλαίου

Παρά τους κινδύνους που περικλείει η ξένη χρηματοδότηση, οι διοικήσεις
των επιχειρήσεων επιδιώκουν τη χρήση ξένου κεφαλαίου, γιατί προσφέρει τα
εξής σοβαρά πλεονεκτήματα στους μετόχους και γενικότερα στους
ιδιοκτήτες:

1. Αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων
Όταν από το επενδυόμενο ξένο κεφάλαιο πραγματοποιείται απόδοση

μεγαλύτερη από το κόστος (επιτόκιο) δανεισμού του, τότε τα καθαρά
κέρδη που αναλογούν στους μετόχους και γενικότερα, στους ιδιοκτήτες της
επιχείρησης (και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων) θα αυξηθούν. Η
διαδικασία αυτή της αύξησης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων με
τη χρησιμοποίηση ξένου κεφαλαίου, είναι διεθνώς γνωστή ως «Trading on
the Equity» ή «Financial Leverage» (Χρηματοοικονομική Μόχλευση).

2. Μείωση της φορολογίας της επιχείρησης
Οι τόκοι του ξένου κεφαλαίου, όπως είναι γνωστό, ως οργανικό έξοδο,

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, μειώνοντας με αυτόν
τον τρόπο τη φορολογία της επιχείρησης. Παράδειγμα, η λήψη ενός δανείου
20.000.000 ευρώ με επιτόκιο 25%, θα προκαλέσει ετήσιο έξοδο (τόκος)
5.000.000 ευρώ. Συνεπώς, η επιχείρηση θα αποφύγει φόρο 5.000.000 x 35% =
1.750.000 ευρώ, υποθέτοντας ότι το ποσοστό φορολογίας εισοδήματος είναι



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 117

35%. Λόγω αποφυγής του φόρου, το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού
ανέρχεται σε:
(5.000.000 – 1.750.000) / 20.000.000 = 16,25%
Είναι, λοιπόν, φανερό το φορολογικό ενδιαφέρον της επιχείρησης και
κατανοητή η τάση της για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων με δανεισμό,
παρά με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

3. Διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης
Η χρησιμοποίηση του ξένου κεφαλαίου παρέχει άλλο ένα σημαντικό

πλεονέκτημα στους μεγάλους μετόχους που συνήθως διοικούν την εταιρεία,
γιατί τους επιτρέπει να διατηρούν τον έλεγχό της, αφού δεν μεταβάλλεται η
αναλογία των μετοχών που κατέχουν στον συνολικό αριθμό των μετοχών της
εταιρείας.

4. Εξασφάλιση κατά του πληθωρισμού
Οι επιχειρήσεις για εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμού ή καλύτερα για

μετριασμό των συνεπειών του πληθωρισμού που παρατηρείται τις τελευταίες
δεκαετίες, έχουν την τάση να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ξένο
κεφάλαιο, επειδή, από την μια μεριά, η αγοραστική δύναμη του Ευρώ συνεχώς
μειώνεται και τα λογιστικά κέρδη των επιχειρήσεων εμφανίζονται συνήθως
διογκωμένα και από την άλλη, οι υποχρεώσεις τους για την εξυπηρέτηση των
δανείων τους παραμένουν σταθερές.

II. ΔΟΜΗ ή ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

i) Έννοια και Σπουδαιότητα

Ως δομή ή διάρθρωση της περιουσίας μιας επιχείρησης εννοούμε τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία ή κατηγορίες στοιχείων που απασχολεί η
επιχείρηση για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Ως δομή της
περιουσίας θα ορίζαμε την ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους
περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό) και
ιδιαίτερα την ποσοστιαία συμμετοχή του παγίου και του κυκλοφοριακού στο
συνολικό ενεργητικό.
Η σπουδαιότητα της δομής της περιουσίας έγκειται στην ουσιαστική
διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα πάγια και τα κυκλοφοριακά στοιχεία.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο (κάθετη ανάλυση ή αριθμοδείκτες)
προσδιορισμού της δομής της περιουσίας τους, οι επιχειρήσεις εντάσσονται
σε έναν από τους πιο κάτω τύπους περιουσιακής διάρθρωσης:
(α) Πάγιο Ενεργητικό > Κυκλοφοριακό Ενεργητικό ή (ΠΕ > ΚΕ)

(β) Πάγιο Ενεργητικό < Κυκλοφοριακό Ενεργητικό ή (ΠΕ < ΚΕ)

(γ) Πάγιο Ενεργητικό = Κυκλοφοριακό Ενεργητικό ή (ΠΕ = ΚΕ)
Για παράδειγμα, για τους τύπους περιουσιακής διάρθρωσης (α) και (β) που

είναι και οι πιο χαρακτηριστικοί, παρατηρούμε τα εξής:
1. Επιχειρήσεις έντασης πάγιας περιουσίας (ΠΕ > ΚΕ):

 Έχουν κόστος ανελαστικό, λόγω της υψηλής αναλογίας σταθερών
εξόδων (αποσβέσεις, επισκευές και συντηρήσεις, ασφάλιστρα, τόκοι
δανείων, κ.λ.π.). Η μείωση της παραγωγής δεν συνεπάγεται και ανάλογη μείωση των
συνολικών εξόδων, με συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής της μονάδας του
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προϊόντος. Έτσι, είναι πολύ ευπαθείς σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, αφού περιορίζονται
δραστικά τα περιθώρια κέρδους και εισέρχονται οι επιχειρήσεις στην
περιοχή των ζημιών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας για την καταβολή των δόσεων και των τόκων υψηλών
μακροπρόθεσμων δανείων.
 Έχουν ανάγκη από περισσότερα μακροπρόθεσμα κεφάλαια, κατ’ αρχήν

από ίδια και εφόσον αυτά δεν επαρκούν, τότε πρέπει να
συμπληρώνονται με μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, ώστε να καλύψουν
τα μεγάλης αξίας πάγια στοιχεία τους.
 Επιδιώκουν το μεγαλύτερο κέρδος, μέσω της υψηλής παραγωγής, με την

οποία το υψηλό ποσό των σταθερών εξόδων των παγίων στοιχείων
επιμερίζεται σε περισσότερες μονάδες παραγωγής, με συνέπεια τη
μείωση του κόστους παραγωγής της μονάδας του προϊόντος και την
αύξηση του κέρδους.
 Είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η αλλαγή του τόπου

εγκατάστασης, λόγω ακινητοποίησης μεγάλου μέρους του ενεργητικού
τους.

2. Επιχειρήσεις έντασης κυκλοφοριακής περιουσίας (ΠΕ < ΚΕ):
 Έχουν μικρή αναλογία σταθερών εξόδων, γεγονός που σημαίνει ότι το

κόστος των προϊόντων τους δεν επηρεάζεται σημαντικά από την
αυξομείωση της παραγωγής ή γενικότερα της δραστηριότητάς τους
 Έχουν ανάγκη, κυρίως, από βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια.
 Επιδιώκουν το μεγαλύτερο κέρδος, κυρίως με την εφαρμογή υψηλών

τιμών πώλησης.
 Είναι εύκολη η αλλαγή του τόπου εγκατάστασής τους.

ii) Προσδιοριστικοί Παράγοντες
Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη δομή της περιουσίας, δηλαδή

τη σχέση μεταξύ πάγιας και κυκλοφοριακής περιουσίας, οι πιο σημαντικοί
είναι:

A. Ο κλάδος, η φύση της παραγωγικής διαδικασίας και η
χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

 Για παράδειγμα, στις εμπορικές
επιχειρήσεις η συμμετοχή των παγίων στη συνολική δομή της
περιουσίας είναι σχετικά μικρή. Όμως και στις βιομηχανικές
επιχειρήσεις, στις οποίες συνήθως υπερτερούν τα πάγια, το ποσοστό
συμμετοχής τους διαφέρει από βιομηχανία σε βιομηχανία, ανάλογα με
τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας και τη χρήση παλαιάς ή
σύγχρονης τεχνολογίας.

B. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του κυκλοφοριακού ενεργητικού.
Με σταθερό το ύψος του κύκλου εργασιών (πωλήσεων), κάθε αύξηση στην ταχύτητα
κυκλοφορίας του κυκλοφοριακού ενεργητικού επιτρέπει την μείωσή
του, σε σχέση με το πάγιο ενεργητικό, γεγονός που αλλάζει τη δομή της
περιουσίας.

C. Το γενικό επίπεδο των τιμών.
Σε περιόδους αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών, στο πλαίσιο της λογιστικής του

ιστορικού κόστους, η επίδραση είναι μεγαλύτερη στα πάγια που κυκλοφορούν
αργά, παρά στα κυκλοφοριακά που κυκλοφορούν συγκριτικά πολύ πιο
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γρήγορα. Έτσι, τα πάγια και ιδιαίτερα τα γήπεδα και τα κτίρια, σε
συνάρτηση και με τον χρόνο κτήσης τους, εμφανίζονται στον
ισολογισμό με αξίες κατά πολύ μικρότερες (ιστορικές), συγκριτικά με
εκείνες των κυκλοφοριακών στοιχείων, γεγονός που επιδρά σημαντικά
στη δομή της περιουσίας.

D. Ο χρόνος σύνταξης του ισολογισμού.
Στις επιχειρήσεις με σχεδόν ομαλή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια της χρήσης, ο χρόνος

σύνταξης του ισολογισμού ελάχιστα επιδρά στη δομή της περιουσίας
τους. Αντίθετα, στις εποχιακού χαρακτήρα επιχειρήσεις (π.χ.
ξενοδοχειακές, παραγωγής αναψυκτικών, παγωτών, κ.λ.π.) επιδρά
σημαντικά. Σε αυτές η συμμετοχή του κυκλοφοριακού ενεργητικού στο
συνολικό ενεργητικό φθάνει στο μέγιστο στην περίοδο αιχμής και στο
ελάχιστο στην περίοδο κάμψης (νεκρή περίοδος). Συνεπώς, ο χρόνος
σύνταξης του ισολογισμού είναι αποφασιστικής σημασίας για τη δομή
της περιουσίας τους. Έτσι, ο δείκτης παγιοποίησης της περιουσίας (ΠΕ
/ ΚΕ) θα είναι αισθητά μειωμένος στην περίοδο αιχμής και αισθητά
αυξημένος στην περίοδο κάμψης.

E. Η χρησιμοποίηση ιδιόκτητου ή μισθωμένου κεφαλαιουχικού
εξοπλισμού. Είναι γεγονός, ότι ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης
(Leasing) έχει δημιουργήσει και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες
δυσκολίες στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, αφού είναι
δυνατόν, δύο όμοιες καθ’όλα επιχειρήσεις να εμφανίζουν τελείως
διαφορετική δομή στην περιουσία τους, αν η μια έχει ιδιόκτητα πάγια,
ενώ η άλλη τα έχει μισθωμένα.

II. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο τρόπος χρηματοδότησης της περιουσίας της επιχείρησης είναι
αποφασιστικής σημασίας για την εξασφάλιση της βραχυχρόνιας και
μακροχρόνιας ισορροπίας, στη χρηματοδοτική διάρθρωσή της. Θεωρητικά, η
ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται, όταν τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού
καλύπτονται ή αλλιώς χρηματοδοτούνται, αντίστοιχα, με κεφάλαια ίσης ή
μεγαλύτερης διάρκειας. Αλλά, κάτι τέτοιο αποτελεί μια ιδεατή κατάσταση,
που δεν συμβαίνει απόλυτα ούτε και στις υγιέστερες επιχειρήσεις. Έτσι, λόγω
της σπουδαιότητας του θέματος, θεωρία και πράξη, για την εξασφάλιση της
χρηματοδοτικής ισορροπίας, προτείνουν τους πιο κάτω βασικούς κανόνες ή
αρχές για τη χρηματοδότηση της περιουσίας:

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΩΤΟΣ:

Η αξία των παγίων στοιχείων πρέπει να καλύπτεται, κατά κανόνα, από τα
Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης. Αν αυτά δεν επαρκούν, τότε για την πλήρη
κάλυψη των παγίων πρέπει να χρησιμοποιηθούν, συμπληρωματικά, ξένα
μακροπρόθεσμα κεφάλαια.
Στόχος αυτού του κανόνα είναι η αποφυγή της χρηματοδότησης κάποιων
πάγιων στοιχείων, τα οποία, όπως είναι γνωστό, ρευστοποιούνται μέσω των
αποσβέσεων, σε περισσότερες από μια χρήσεις, με βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, που λήγουν μέσα σε μια χρήση, γεγονός που θα εγκυμονούσε
σοβαρούς κινδύνους (πρόβλημα ρευστότητας) για την επιχείρηση. Εφόσον τα
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πάγια καλύπτονται ακριβώς από τα ίδια κεφάλαια, πράγμα που είναι και το
πιο ορθό, τότε το ξένο μακροπρόθεσμο κεφάλαιο χρησιμοποιείται για τη
χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού και συνεπώς, για το
σχηματισμό του Κεφαλαίου Κίνησης.

Αν όμως τα Ίδια Κεφάλαια δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των
παγίων στοιχείων, τότε αυτή θα επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση,
συμπληρωματικά, ξένου μακροπρόθεσμου κεφαλαίου.

ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ:

Ένα τμήμα του Κυκλοφοριακού Ενεργητικού πρέπει να καλύπτεται από
κεφάλαια μακράς διαρκείας ή αλλιώς από τα διαρκή κεφάλαια της επιχείρησης.

Στόχος αυτού του κανόνα, είναι η αποφυγή της χρηματοδότησης με
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενός τμήματος του κυκλοφοριακού
ενεργητικού, για τους εξής βασικούς λόγους:

1) Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν κάποια ελάχιστα
αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών, ετοίμων προϊόντων,
εμπορευμάτων, κ.λ.π., τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ομαλή
διεξαγωγή της συνήθους δραστηριότητάς τους. Τα ελάχιστα αυτά
αποθέματα λέγονται και βασικά αποθέματα ή αποθέματα ασφαλείας (safety
stocks) και έχουν μόνιμο χαρακτήρα και ουσιαστικά εξομοιώνονται με
πάγια στοιχεία που σαν τέτοια πρέπει να χρηματοδοτούνται με διαρκή
κεφάλαια.

2) Ορισμένα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού (κακότεχνα ή παλαιού
τύπου προϊόντα, επισφαλείς ή ανεπίδεκτοι είσπραξης πελάτες,
καθυστερημένες, γενικά, απαιτήσεις) παρουσιάζουν πολύ χαμηλή ταχύτητα
κυκλοφορίας ή καθίστανται στοιχεία μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα η
χρονική διάρκεια δέσμευσης χρηματικού κεφαλαίου να είναι μεγαλύτερη
από τη χρονική διάρκεια των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που λαμβάνει η
επιχείρηση. Καλό είναι λοιπόν, τέτοια στοιχεία να χρηματοδοτούνται με
διαρκή κεφάλαια.

Από την πιο πάνω ανάλυση εξάγεται το γενικό συμπέρασμα ότι η
επιχείρηση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε βραχυπρόθεσμα κεφάλαια για τη
χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού της. Όμως, δεν υπάρχει
κανένας κανόνας σχετικά με το ποσοστό του κυκλοφοριακού ενεργητικού που
πρέπει να καλύπτεται από τα διαρκή κεφάλαια της επιχείρησης. Αυτό γιατί το
τμήμα του κυκλοφοριακού ενεργητικού που χρηματοδοτείται με διαρκή
κεφάλαια αποτελεί το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, αφού:
ΠΕ + ΚΕ = (ΙΚ + ΜΥ) + ΒΥ και συνεπώς,
(ΙΚ + ΜΥ) – ΠΕ = ΚΕ – ΒΥ = Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
και, όπως είναι γνωστό, για το ύψος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης, καθώς
και για την τιμή του δείκτη της γενικής ρευστότητας που μετρά την επάρκειά
του, δεν υπάρχει σχετικός κανόνας.

III. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

   Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή της ικανότητας της επιχείρησης να
καταβάλλει έγκαιρα τους τόκους και το δάνειο ή τις δόσεις, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν:
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1. Η δομή των κεφαλαίων, γιατί, όπως γνωρίζουμε, όσο πιο υψηλή είναι η
αναλογία των ιδίων κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο, τόσο
περιορίζονται οι πιθανότητες να βρεθεί η επιχείρηση σε δύσκολη θέση να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

2. Το ύψος των ετήσιων κερδών σε σχέση με τους ετήσιους τόκους, γιατί αν
τα κέρδη είναι επαρκή, δηλαδή καλύπτουν τους τόκους αρκετές φορές,
περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες αδυναμίας της επιχείρησης να
καταβάλλει τους τόκους.
   Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του
δανείου (ή των δόσεων) και των τόκων ή σε περίπτωση ρευστοποίησής της,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν:

1. Το ύψος των παγίων στοιχείων, σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις, Γιατί μια τέτοια σχέση αντανακλά,
ως έναν βαθμό, την ασφάλεια που παρέχεται στους μακροπρόθεσμους
δανειστές για την επιστροφή των δανείων και των τόκων, μέσω της
αναγκαστικής εκποίησης των παγίων στοιχείων, με τα οποία είναι
ασφαλισμένα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της σχέσης, δηλαδή όσο
υψηλότερα είναι τα πάγια σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η παρεχόμενη ασφάλεια.

2. Το ύψος του συνολικού ξένου κεφαλαίου, σε σχέση με το συνολικό
ενεργητικό. Γιατί μια τέτοια σχέση αντανακλά, ως έναν βαθμό, την
ασφάλεια ή εγγύηση που παρέχεται στους πάσης φύσης δανειστές,
μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, για την επιστροφή του
κεφαλαίου τους, μέσω του προϊόντος από τη ρευστοποίηση του
συνολικού ενεργητικού.
Όσο μικρότερη είναι η τιμή της σχέσης: Ξ.Κ. / Σ.Ε., δηλαδή όσο μικρότερο
είναι το ξένο κεφάλαιο, σε σχέση με το συνολικό ενεργητικό, τόσο
μεγαλύτερη είναι η παρεχόμενη ασφάλεια.

IV ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

   Γενικά, είναι αποδεκτή η θέση ότι η διοίκηση πρέπει βραχυχρόνια να
εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για την ομαλή αντιμετώπιση των τρεχουσών
υποχρεώσεων και μακροχρόνια να διαφαλίζει ικανοποιητική αποδοτικότητα.
Αυτό γιατί από μακροχρόνια σκοπιά η σταθερότητα, η φερεγγυότητα και η
ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της,
εξαρτώνται από την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη, τα οποία, γενικά,
αποτελούν ένδειξη της ικανότητάς της να δημιουργεί στο μέλλον ρευστά, με
τα οποία θα μπορεί να καταβάλλει τις δόσεις και τους τόκους των
μακροπρόθεσμων δανείων, καθώς και τις λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις της.
   Η αποδοτικότητα των κεφαλαίων είναι ένας από τους καλύτερους εγγυητές
για την προστασία του ξένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο αναλυτής (π.χ.
μακροπρόθεσμος δανειστής) δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος από τη δομή
των κεφαλαίων και την κάλυψη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω των
παγίων, τότε καταφεύγει σε πλήρη μελέτη και αξιολόγηση της
αποδοτικότητας των κεφαλαίων της επιχείρησης, με κύριο στόχο την
πρόβλεψη της μελλοντικής αποδοτικότητας.
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6.2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Για να είναι η μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης
ικανοποιητική θα πρέπει:
 να κ α τ α β ά λ λ ε ι κανονικά τους τόκους και τις δόσεις

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, τις δόσεις και τα τοκομερίδια
ομολογιακών δανείων, καθώς και τα μερίσματα στους κοινούς και
προνομιούχους μετόχους.
 να ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι τους πιστωτές ή δανειστές, μακροπρόθεσμους

και βραχυπρόθεσμους, από μακροχρόνια σκοπιά, και
 να σ υ ν ά π τ ε ι μακροπρόθεσμα δάνεια (μακροπρόθεσμη

 δανειοληπτική πιστοληπτική ικανότητα).

Τα παραπάνω ελέγχονται και αξιολογούνται με τους κάτωθι αριθμοδείκτες:

Α. ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
2. ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Β. ΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
4. ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (α’ μορφή)
5. ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (β’ μορφή)
6. ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (γ’ μορφή)

Γ. ΚΑΛΥΨΗΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΠΑΓΙΩΝ
7. ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ι.Κ.)
8. ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Κ.)

Δ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε. ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
11. ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ
12. ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΣΤ. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
13. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Αριθμοδείκτης Ιδιοκτησίας

Ο δείκτης Ιδιοκτησίας δείχνει τι ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων της
επιχείρησης αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια αυτής ή αλλιώς, δείχνει τι ποσοστό
του συνολικού ενεργητικού έχει χρηματοδοτηθεί από τα Ίδια Κεφάλαια.
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
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Πρόκειται για έναν σημαντικό δείκτη, γιατί απεικονίζει τη διάρθρωση των
κεφαλαίων της επιχείρησης, καθώς και τη ρευστότητά της από μακροχρόνια
σκοπιά (μακροπρόθεσμη ρευστότητα). Είναι τόσο σημαντικός, όσο και ο
δείκτης Γενικής Ρευστότητας, γιατί ο μεν δείκτης Γενικής Ρευστότητας
δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, ο δε δείκτης Ιδιοκτησίας δείχνει την ι κ α
ν ό τ η τ α της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες
υποχρεώσεις της. Επίσης, ο δείκτης Ιδιοκτησίας αντικατοπτρίζει το βαθμό
οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας ή αλλιώς, το βαθμό
οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των πιστωτών της, το βαθμό προστασίας
αυτών, καθώς επίσης και τη δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

Μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,6 σημαίνει ότι σε κάθε 1 ευρώ συνολικού
κεφαλαίου αντιστοιχούν 0,6 Ε Ιδίου Κεφαλαίου ή αλλιώς, ότι σε κάθε 1 ευρώ
χρηματοδότησης, οι 0,6 ευρώ προέρχονται από τους φορείς της επιχείρησης.
Ακραίες τιμές του δείκτη Ιδιοκτησίας είναι οι τιμές 0 και 1, από τις οποίες η
τιμή 0 αντιστοιχεί στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει
ζημίες ίσες με τα Ίδια Κεφάλαια, η δε τιμή 1 αντιστοιχεί στην περίπτωση που
η επιχείρηση δεν έχει καθόλου υποχρεώσεις σε τρίτους. Συνεπώς, γενικά, για
τις τιμές Χ του δείκτη Ιδιοκτησίας ισχύει το εξής : 0 < Χ < 1.
   Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο πιο
οικονομικά ανεξάρτητη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο καλή δανειοληπτική
ικανότητα διαθέτει, τόσο πιο καλά εξασφαλίζονται οι πιστωτές της και
ταυτόχρονα, περιορίζονται οι κίνδυνοι αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της και τέλος, τόσο πιο μεγάλη αυτονομία έχει
η διοίκηση στη λήψη αποφάσεων. Όμως, μια τιμή πολύ υψηλή, π.χ. 0,9 μπορεί
να σημαίνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν χρησιμοποιεί στο βαθμό που πρέπει φθηνά,
ενδεχομένως, ξένα κεφάλαια. Γεγονός που οδηγεί σε χαμηλή
αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, πράγμα που δεν συμφέρει στους
μετόχους και γενικά στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.
   Από την άλλη μεριά, όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη,
τόσο πιο εξαρτημένη είναι η επιχείρηση, τόσο μειωμένη δανειοληπτική
ικανότητα διαθέτει και τόσο πιο ανασφαλείς αισθάνονται οι πιστωτές της.
Γενικά, για το δείκτη αυτό μπορεί να λεχθεί ότι:
 Μια τιμή του Χ = 0,5 θεωρείται, σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα, ως

καλή. Με άλλα λόγια, συνιστάται τα Ίδια Κεφάλαια να είναι, τουλάχιστον,
ίσα με τα Ξένα Κεφάλαια. Όμως, μια τέτοια τιμή δείχνει, ταυτόχρονα,
κορεσμό στη δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
 Μια τιμή του Χ>0,5 δείχνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των

πιστωτών.
 Μια τιμή του Χ<0,5 δείχνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή

δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κ.λ.π.).
   Ο δείκτης Ιδιοκτησίας, όπως και όλοι οι δείκτες, έχει κυρίως συγκριτική
αξία. Προσφέρεται για διαχρονικές και διεπιχειρησιακές συγκρίσεις. Στην
πρώτη περίπτωση, συγκρίνουμε την τιμή του δείκτη μιας περιόδου με την τιμή
του ίδιου δείκτη μιας ή περισσότερων προηγούμενων περιόδων. Από τη
σύγκριση αυτή σχηματίζουμε μια αντίληψη της ευνοϊκής ή δυσμενούς
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εξέλιξης της οικονομικής αυτάρκειας και της δανειοληπτικής ικανότητας της
επιχείρησης, της παρεχόμενης ασφάλειας στους πιστωτές της, καθώς και της
ρευστότητάς της από μακροχρόνια σκοπιά και διακρίνουμε τυχόν τάσεις που
μπορεί να επικρατήσουν στο μέλλον.
   Έτσι, μια φθίνουσα πορεία στην τιμή του δείκτη θα σημαίνει δυσμενή
εξέλιξη στη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αφού
συνεπάγεται περιορισμό στην οικονομική αυτάρκεια, στη δανειοληπτική
ικανότητα και στη μακροπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης, καθώς και
στην παρεχόμενη ασφάλεια στους πιστωτές της. Ενδεχομένως, να υπάρξει
ευνοϊκή εξέλιξη στην αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, αν η αυξανόμενη
ξένη χρηματοδότηση, η οποία οδήγησε στη μείωση της τιμής του δείκτη
Ιδιοκτησίας, ήταν επωφελής για την επιχείρηση. Αντίθετα, μια ανοδική
πορεία του δείκτη θα παρέχει ένδειξη βελτίωσης της μακροχρόνιας
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Ενδεχομένως, να υπάρξει δυσμενής
εξέλιξη στην αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, λόγω περιορισμένης
χρησιμοποίησης φθηνών Ξένων Κεφαλαίων.
   Στη δεύτερη περίπτωση, συγκρίνουμε την τιμή του δείκτη Ιδιοκτησίας μιας
επιχείρησης με την τιμή του δείκτη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή της
πρότυπης ή μέσης επιχείρησης του κλάδου. Από τη σύγκριση αυτή, θα
λάβουμε μια ένδειξη για τη θέση της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών
της. Έτσι, για παράδειγμα, αν η επιχείρηση έχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη από
εκείνη του κλάδου, αυτό θα σημαίνει ότι η μακροχρόνια οικονομική της
κατάσταση, σε σχέση με τον κλάδο, είναι καλή, αφού διαθέτει οικονομική
ανεξαρτησία, καλή δανειοληπτική ικανότητα, εξασφαλίζει τους δανειστές της
και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξόφληση των
υποχρεώσεών της. Αντίθετα, αν η επιχείρηση έχει τιμή μικρότερη από την
τιμή του κλάδου, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μακροχρόνια οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι καλή.

2. Αριθμοδείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου

   Ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου δείχνει τι ποσοστό των συνολικών
κεφαλαίων της επιχείρησης αποτελούν τα Ξένα Κεφάλαια αυτής ή αλλιώς,
δείχνει τι ποσοστό του συνολικού ενεργητικού έχει χρηματοδοτηθεί από τα Ξένα
Κεφάλαια.
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ =

_
_

  


  
_

_
  


  

Πρόκειται για ένα σημαντικό δείκτη, γιατί, όπως και ο δείκτης
ιδιοκτησίας, αποδίδει τη διάρθρωση του κεφαλαίου της επιχείρησης και
παρέχει πληροφορίες για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται
στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της (μακροπρόθεσμη ρευστότητα). Επίσης, ο
ίδιος δείκτης δείχνει το βαθμό της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης από
τους πιστωτές ή δανειστές της και συνακόλουθα, δείχνει το βαθμό πίεσης που
εξασκούν αυτοί στην διοίκηση της οικονομικής μονάδας στη λήψη
οικονομικών αποφάσεων. Μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,6 σημαίνει ότι σε κάθε 1
ευρώ συνολικού κεφαλαίου αντιστοιχούν 0,6 ευρώ Ξένου Κεφαλαίου ή αλλιώς, ότι σε κάθε 1
ευρώ χρηματοδότησης, 0,6 ευρώ προέρχονται από τους
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δανειστές της.
Ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου είναι συμπληρωματικός του δείκτη

Ιδιοκτησίας, δηλαδή, αν η τιμή του δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου αφαιρεθεί
από την 1 (μονάδα) προκύπτει η τιμή του δείκτη Ιδιοκτησίας. Π.χ. αν η τιμή
του δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου είναι 0,6 τότε η τιμή του δείκτη
Ιδιοκτησίας θα είναι 1-0,6 = 0,4. Ακραίες τιμές του δείκτη Πίεσης Ξένου
Κεφαλαίου είναι οι τιμές 0 και 1. Συνεπώς, γενικά, για τις τιμές Χ του δείκτη
Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου ισχύει το εξής: 0<Χ<1.

Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου
παρέχει τις ίδιες πληροφορίες και αξιολογείται και ερμηνεύεται με τον ίδιο
τρόπο, όπως και ο δείκτης Ιδιοκτησίας, αρκεί να μη διαφεύγει του αναλυτή
ότι σε υψηλές τιμές του δείκτη Ιδιοκτησίας αντιστοιχούν χαμηλές τιμές του
δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου και αντίστροφα.
Γενικά, για τον δείκτη αυτό μπορεί να λεχθεί ότι:
 Μια τιμή του Χ = 0,5 θεωρείται, σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα,

ως καλή, γιατί συνιστάται τα Ίδια Κεφάλαια να είναι, τουλάχιστον, ίσα
με τα Ξένα Κεφάλαια. Όμως, η τιμή αυτή δείχνει παράλληλα κορεσμό
στη δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
 Μια τιμή του Χ < 0,5 δείχνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης

των πιστωτών.
 Μια τιμή του Χ > 0,5 δείχνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή

δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κλπ.).

3. Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Ο δείκτης της Δανειακής Επιβάρυνσης που αποτελεί παραλλαγή των δύο
προηγούμενων δεικτών, συσχετίζει άμεσα τις δύο μορφές κεφαλαίων και
απεικονίζει τη σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων ως προς τα Ξένα Κεφάλαια.
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ =

_
_

  


  
_

_
  


  

Μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,6 ή 1,8 σημαίνει ότι σε κάθε 1 ευρώ Ιδίου
Κεφαλαίου αντιστοιχούν 0,6 ή 1,8 ευρώ Ξένου Κεφαλαίου αντίστοιχα. Ο
δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης ισούται με το πηλίκο του δείκτη Πίεσης
Ξένου Κεφαλαίου προς το δείκτη της Ιδιοκτησίας, αφού Ξ.Κ. / Ι.Κ. = (Ξ.Κ. /
Σ.Κ.) : (Ι.Κ. / Σ.Κ.). Έτσι, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, αν η τιμή
του δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου είναι 0,6, τότε η τιμή του δείκτη
Ιδιοκτησίας θα είναι: 1-0,6 = 0,4 και η τιμή του δείκτη Δανειακής
Επιβάρυνσης θα είναι: 0,6 / 0,4 = 1,5.
Γενικά, για τον δείκτη αυτό μπορεί να λεχθεί ότι:
 Μια τιμή του Χ = 1 θεωρείται, σύμφωνα με έναν εμπειρικό κανόνα, ως

καλή, γιατί συνιστάται τα Ίδια Κεφάλαια να είναι, τουλάχιστον, ίσα με
τα Ξένα Κεφάλαια. Όμως, η τιμή αυτή δείχνει παράλληλα κορεσμό στη
δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
 Μια τιμή του Χ < 1 δείχνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των

πιστωτών.
 Μια τιμή του Χ > 1 δείχνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή

δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κ.λ.π.).
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Β. Δομής Περιουσίας

1. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (α’ μορφή)

Ο δείκτης Παγιοποίησης της Περιουσίας (α’ μορφή) δείχνει τι ποσοστό του
συνολικού ενεργητικού αποτελεί το πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης.

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ = _
_

  


  
Πρόκειται για έναν σημαντικό δείκτη, ο οποίος προσδιορίζει τόσο τη

διάρθρωση της περιουσίας, όσο και το γενικό βαθμό ρευστότητας αυτής και
συνακόλουθα της επιχείρησης.

Μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,7 σημαίνει ότι σε κάθε 1 ευρώ συνολικού
ενεργητικού αντιστοιχούν 0,7 ευρώ πάγιου ενεργητικού ή 0,3 ευρώ
κυκλοφοριακού ενεργητικού. Ακραίες τιμές του δείκτη αυτού είναι οι τιμές 0
και 1, από τις οποίες η τιμή 0 αντιστοιχεί στην περίπτωση που η επιχείρηση
δεν κατέχει κανένα στοιχείο του πάγιου ενεργητικού, η δε τιμή 1 αντιστοιχεί
στην περίπτωση που η επιχείρηση κατέχει μόνο στοιχεία του πάγιου
ενεργητικού. Συνεπώς, γενικά, στις δρώσες οικονομικές μονάδες, για τις τιμές Χ του δείκτη
παγιοποίησης της περιουσίας (α’ μορφής) ισχύει το εξής: 0 < Χ< 1.

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο πιο υψηλού
βαθμού είναι η περιουσία και συνεπώς, τόσο πιο έντονα είναι τα
χαρακτηριστικά της επιχείρησης σχετικά με:
 τη σύνθεση και ελαστικότητα του κόστους,
 τον τρόπο χρηματοδότησης,
 την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής και
 την οργάνωση και εγκατάσταση της επιχείρησης.

Αντίθετα, όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο πιο ήπια
είναι τα πιο πάνω χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης
των διαφόρων πτυχών της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης, υψηλές
τιμές του δείκτη παγιοποίησης της περιουσίας, σε περιόδους οικονομικών
κρίσεων (μεγάλη και παρατεταμένη πτώση των πωλήσεων) συνεπάγονται
σοβαρά προβλήματα στην αποδοτικότητα, δανειοληπτική ικανότητα,
προστασία των δανειστών και το κυριότερο στη ρευστότητα.

Από την άλλη πλευρά, υψηλές τιμές του δείκτη παγιοποίησης σε
περιόδους άνθησης (αυξημένης δραστηριότητας) οδηγούν σε αυξημένη
αποδοτικότητα, αυξημένη δανειοληπτική ικανότητα και προστασία των
πιστωτών, μέσω των υψηλών κερδών. Στο σημείο αυτό, πρέπει να
παρατηρήσουμε, ότι η τιμή αυτού του δείκτη προσδιορίζει ως έναν βαθμό και
το είδος της χρηματοδότησης της επιχείρησης. Έτσι, μια υψηλή τιμή του
δείκτη, π.χ. Χ = 0,8 προδιαγράφει μια τιμή του δείκτη : (Ίδια Κεφάλαια +
Μακροπρόθεσμα Ξένα Κεφάλαια) / Συνολικά Κεφάλαια = 0,8 γιατί,
γνωρίζουμε ότι τα πάγια στοιχεία πρέπει να χρηματοδοτούνται με διαρκή κεφάλαια της
επιχείρησης. Για να υπάρχει περιθώριο ρευστότητας, δηλαδή ΚΕ / ΒΥ > 1, θα πρέπει: Διαρκή
Κεφάλαια > Πάγια Ενεργητικό, με άλλα λόγια, θα πρέπει: ΠΕ / ΣΕ < (ΙΚ + ΜΥ) / ΣΚ.
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2. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (β’μορφή)

   Ο δείκτης Παγιοποίησης της Περιουσίας (β’ μορφή) δείχνει τι ποσοστό του
συνολικού ενεργητικού αποτελεί το κυκλοφοριακό ενεργητικό της επιχείρησης.

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ = _
_

  


  
Ο δείκτης αυτός είναι συμπληρωματικός του προηγούμενου και, όπως

και εκείνος, προσδιορίζει τη δομή της περιουσίας και το γενικό βαθμό
ρευστότητας αυτής. Έτσι, μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,4 σημαίνει ότι σε κάθε 1
ευρώ συνολικού ενεργητικού αντιστοιχούν 0,4 ευρώ κυκλοφοριακού
ενεργητικού ή 0,6 ευρώ πάγιου ενεργητικού. Στις οικονομικές μονάδες, για
τις τιμές Χ αυτού του δείκτη ισχύει το εξής: 0 < Χ < 1, όπου η τιμή 0
σημαίνει απουσία κυκλοφοριακού ενεργητικού και η τιμή 1 απουσία πάγιου
ενεργητικού.

3. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (γ’ μορφή)

Ο δείκτης Παγιοποίησης της Περιουσίας (γ’ μορφή) συσχετίζει άμεσα τις
δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού (πάγιο /
κυκλοφοριακό).

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ = _
_

  


  
Μια τιμή του δείκτη, ίση π.χ. με 2 σημαίνει ότι το πάγιο είναι διπλάσιο του

κυκλοφοριακού ενεργητικού ή ακόμα ότι το πάγιο είναι το 200% του
κυκλοφοριακού ενεργητικού. Χαρακτηριστική τιμή του δείκτη είναι η μονάδα
(1) και σημαίνει ότι το ΠΕ = ΚΕ. Τιμές του δείκτη: Χ < 1 σημαίνουν ότι το
ΠΕ < ΚΕ και συνεπώς, ότι η οικονομική μονάδα είναι έντασης
κυκλοφοριακών στοιχείων. Ενώ, τιμές του δείκτη: Χ > 1 σημαίνουν ότι το ΠΕ
> ΚΕ και, συνεπώς, ότι η μονάδα είναι έντασης παγίων στοιχείων.

Γ. Κάλυψης (Χρηματοδότησης) Παγίων Στοιχείων

1. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με Ίδια Κεφάλαια

Ο δείκτης Κάλυψης Παγίων με Ίδια Κεφάλαια δείχνει τον τρόπο
χρηματοδότησης ή το βαθμό κάλυψης των παγίων στοιχείων (επενδύσεων) της
επιχείρησης με ίδια κεφάλαια.

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= _
_

  


  
 Μια τιμή Χ = 1 δείχνει ότι το πάγιο ενεργητικό καλύπτεται ακριβώς από

το ίδιο κεφάλαιο. Συνεπώς, όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εφόσον
υπάρχουν, χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού
ενεργητικού, δηλαδή για σχηματισμό καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
 Μια τιμή Χ > 1 δείχνει ότι ένα μέρος των ιδίων κεφαλαίων

χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού,
δηλαδή για σχηματισμό καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Συνεπώς, οι τυχόν
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρησιμοποιήθηκαν για ενίσχυση του
καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Για παράδειγμα, μια τιμή 1,4 σημαίνει ότι
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από κάθε 1,4 Ε του ιδίου κεφαλαίου, 1 Ε χρησιμοποιήθηκε για
χρηματοδότηση του πάγιου ενεργητικού και 0,4 Ε για τη χρηματοδότηση
του κυκλοφοριακού ενεργητικού.
 Μια τιμή Χ < 1 δείχνει ότι ένα μέρος του πάγιου ενεργητικού

χρηματοδοτήθηκε με ξένα κεφάλαια, μακροπρόθεσμα ή και
βραχυπρόθεσμα. Για παράδειγμα, μια τιμή 0,8 σημαίνει ότι κάθε 1 Ε του
πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε με 0,8 Ε ιδίου κεφαλαίου και 0,2 Ε
ξένου κεφαλαίου.

Γενικά, υποστηρίζεται, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, ότι μια τιμή Χ=1
είναι η πιο φυσιολογική. Μια τέτοια τιμή δείχνει την ικανότητα της
επιχείρησης για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μέσω ενυπόθηκων δανείων.
Μια τιμή Χ > 1 που δείχνει υπερκάλυψη του πάγιου ενεργητικού μέσω των
ιδίων κεφαλαίων, αφήνει κάποια περιθώρια για χρηματοδότηση του
κυκλοφοριακού ενεργητικού με τα ίδια κεφάλαια, γεγονός που, κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει στην επιχείρηση να προχωρήσει στην
επέκταση των εγκαταστάσεών της χωρίς προσφυγή σε δανεισμό.

Αντίθετα, μια τιμή Χ < 1, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στην χώρα μας, που
σημαίνει ανεπαρκή κάλυψη των παγίων μέσω των ιδίων κεφαλαίων,
υποδηλώνει υπερπαγιοποίηση, εξαιτίας της οποίας οι επιχειρήσεις πάσχουν
από ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων και είναι εξαρτώμενες από το
τραπεζικό σύστημα για χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων, για ενίσχυση
του κεφαλαίου κίνησης και ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Πρέπει
να παρατηρήσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη
(ιδιαίτερα πάνω από την μονάδα), τόσο πιο καλή είναι η χρηματοοικονομική
θέση και η δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Πάντως, η τιμή του
δείκτη δεν πρέπει να αποκλείει ή να περιορίζει τον επωφελή δανεισμό για
αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (χρηματοοικονομική
μόχλευση).
Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, η πορεία του
δείκτη δείχνει την ακολουθούμενη πολιτική από την επιχείρηση, όσον αφορά
στον τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων στοιχείων. Μια ανοδική πορεία του
δείκτη, σημαίνει ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτείται
αποκλειστικά ή κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το ίδιο κεφάλαιο. Ενώ μια
πτωτική πορεία του δείκτη, σημαίνει ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού
χρηματοδοτείται αποκλειστικά ή κατά ένα μεγάλο ποσοστό ή και μερικές
φορές κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το ξένο κεφάλαιο (δανεισμό).

Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή του δείκτη κοντά στην
τιμή του δείκτη του κλάδου θεωρείται ικανοποιητική, ενώ μια τιμή που
αποκλίνει σημαντικά, πρέπει να εξετάζεται, να αξιολογείται και να
ερμηνεύεται με μεγάλη προσοχή. Γενικά, μια τιμή σημαντικά μεγαλύτερη του
κλάδου, μπορεί να σημαίνει, από τη μια μεριά καλή χρηματοοικονομική θέση,
από την άλλη, όμως, μη επωφελή χρησιμοποίηση του ξένου κεφαλαίου. Ενώ,
μια τιμή σημαντικά μικρότερη, μπορεί να σημαίνει ασθενέστερη
χρηματοοικονομική θέση, αλλά, ενδεχομένως, επωφελή χρησιμοποίηση του
ξένου κεφαλαίου. Πάντως, η εξαγωγή πιο ορθών συμπερασμάτων απαιτεί και
τη συνεξέταση των δεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας, δομής περιουσίας,
καθώς και της ευχέρειας πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα κ.λ.π.
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2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια

Ο δείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια δείχνει τον τρόπο
χρηματοδότησης ή τον βαθμό κάλυψης των παγίων στοιχείων (επενδύσεων)
της επιχείρησης με διαρκή κεφάλαια.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ =
_

_
   


  
 Μια τιμή Χ = 1 δείχνει ότι τα διαρκή κεφάλαια καλύπτουν ακριβώς τα

πάγια στοιχεία. Συνεπώς, τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην έχει καθαρό κεφάλαιο κίνησης, αφού: ΚΕ-
ΒΥ = 0 και να έχει δείκτη γενικής ρευστότητας: ΚΕ / ΒΥ = 1.
 Μια τιμή Χ > 1 δείχνει ότι ένα μέρος των διαρκών κεφαλαίων

χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού,
δηλαδή για το σχηματισμό καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Για παράδειγμα,
μια τιμή 1,4 σημαίνει ότι από κάθε 1,4 ευρώ των διαρκών κεφαλαίων, 1
ευρώ χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση του πάγιου ενεργητικού και 0,4
ευρώ για τη χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού, με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να παρουσιάζει θετικό καθαρό κεφάλαιο
κίνησης, αφού: ΚΕ > ΒΥ = ΚΕ – ΒΥ > 0 και να έχει δείκτη γενικής
ρευστότητας: ΚΕ / ΒΥ > 1.
 Μια τιμή Χ < 1 δείχνει ότι ένα μέρος του πάγιου ενεργητικού

χρηματοδοτήθηκε με βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, με αποτέλεσμα η
επιχείρηση να παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Για παράδειγμα,
μια τιμή 0,8 σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ του πάγιου ενεργητικού
χρηματοδοτήθηκε με 0,8 ευρώ διαρκών κεφαλαίων και 0,2 ευρώ
βραχυπρόθεσμου ξένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να
παρουσιάζει: ΚΕ < ΒΥ = ΚΕ – ΒΥ<0, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και να
έχει δείκτη γενικής ρευστότητας: ΚΕ / ΒΥ < 1.

Δ. Ασφάλειας (Κάλυψης) Ξένου Κεφαλαίου

1. Αριθμοδείκτης Ασφάλειας Συνολικού Ξένου Κεφαλαίου

Ο δείκτης Ασφάλειας Ξένου Κεφαλαίου δείχνει τι ποσοστό του συνολικού
ενεργητικού αποτελεί το ξένο κεφάλαιο ή αλλιώς, πόσες φορές το συνολικό
ενεργητικό καλύπτει το ξένο κεφάλαιο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ = _
_

  


  
Ο δείκτης αυτός μετρά, ως ένα βαθμό, την ασφάλεια ή εγγύηση που

παρέχεται στους πάσης φύσης δανειστές, μακροπρόθεσμους και
βραχυπρόθεσμους, για την επιστροφή του κεφαλαίου τους, μέσω του
προϊόντος από τη ρευστοποίηση του συνολικού ενεργητικού, σε περίπτωση
που η επιχείρηση, για οποιονδήποτε λόγο, τεθεί υπό εκκαθάριση.

Μια τιμή του δείκτη, π.χ. 0,6 σημαίνει ότι το ξένο κεφάλαιο είναι το 60%
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του συνολικού ενεργητικού, είτε ότι κάθε 0,6 ευρώ ξένου κεφαλαίου
καλύπτονται από 1 ευρώ συνολικού ενεργητικού, είτε τέλος, ότι αν το
ενεργητικό ρευστοποιηθεί σε τιμές μικρότερες από εκείνες των βιβλίων κατά
40% περίπου, το προϊόν της ρευστοποίησης θα καλύψει πλήρως το ξένο
κεφάλαιο. Μια ακραία τιμή του δείκτη είναι η τιμή 1, που σημαίνει ότι η
επιχείρηση έχει υποστεί ζημίες ίσες με το ίδιο κεφάλαιο και συνεπώς, είναι
σχεδόν βέβαιο, ότι το προϊόν της ρευστοποίησης δεν θα επαρκέσει για την
εξόφληση των δανειστών στο ακέραιο.
Συνεπώς, από την πλευρά των δανειστών της επιχείρησης χαμηλές τιμές
του δείκτη είναι επιθυμητές, αφού παρέχουν ένδειξη ότι θα τους επιστραφούν
στο ακέραιο τα κεφάλαια που της δάνεισαν. Μια τιμή του δείκτη ίση ή
μεγαλύτερη από την μονάδα (1) αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι κάποιες από τις
υποχρεώσεις, ιδιαίτερα αυτές που δεν είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα
δικαιώματα, δεν θα εξοφληθούν. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα λειτουργικά στοιχεία έχουν αξία,
εφόσον λειτουργεί η επιχείρηση, ενώ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών και ρευστοποίησής
τους, κατά κανόνα, ρευστοποιούνται σε πολύ μικρότερες τιμές από τις λογιστικές αξίες.

Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, μια πτωτική τάση δείχνει βελτίωση
της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μια
τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της. Όμως, από
την πλευρά των μετόχων μια πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη μπορεί να
υποδηλώνει μη εκμετάλλευση, ενδεχομένως, φθηνού ξένου κεφαλαίου. Τα
αντίθετα ισχύουν σε περίπτωση αυξητικής τάσης του δείκτη.

Έτσι, σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή πολύ κοντά στην
τιμή του δείκτη του κλάδου σημαίνει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει εξίσου
καλά, όπως και άλλες επιχειρήσεις, τους δανειστές της σε περίπτωση
ρευστοποίησης. Μια τιμή αρκετά ή πολύ πιο πάνω από την τιμή του κλάδου
αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση δεν εξασφαλίζει τους δανειστές τόσο καλά,
όσο άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
από τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους δανειστές της. Τέλος, μια τιμή του
δείκτη πολύ πιο κάτω από του κλάδου, θεωρείται ευνοϊκή για τους δανειστές,
γιατί δείχνει αυξημένη την ικανότητα της επιχείρησης, σε σχέση με άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ μη
ευνοϊκή για τους μετόχους, γιατί μπορεί να υποδηλώνει μη επαρκή χρήση ή
εκμετάλλευση ενδεχομένως φθηνού ξένου κεφαλαίου.

2. Αριθμοδείκτης Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Ο δείκτης Ασφάλειας Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων δείχνει το βαθμό
κάλυψης του ξένου μακροπρόθεσμου κεφαλαίου μέσω του πάγιου ενεργητικού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ = _
._

  


  
Ο δείκτης αυτός μετρά, ως ένα βαθμό, την ασφάλεια ή εγγύηση που παρέχεται

στους μακροπρόθεσμους δανειστές, για την επιστροφή του κεφαλαίου τους, σε
περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης στα πάγια περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης.

Γενικά, όσο μεγαλύτερη από την μονάδα (1) είναι η τιμή αυτού του δείκτη,
τόσο ευνοϊκή θεωρείται και για τους φορείς της επιχείρησης (π.χ. μέτοχοι,
εταίροι, κ.λπ.) και για τους δανειστές της. Για τους φορείς μεν, γιατί παρέχει
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ένδειξη ότι μπορούν να πάρουν και επιπρόσθετη μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση, με τον ενδεχόμενο κίνδυνο μείωσης της αποδοτικότητας,
λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Για τους μακροπρόθεσμους
δανειστές δε, γιατί δείχνει ότι τα κεφάλαια που δάνεισαν έχουν επαρκή εξασφάλιση. Ακριβώς
τα αντίθετα ισχύουν για τιμές του αριθμοδείκτη που είναι μικρότερες από την μονάδα.

Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, ο δείκτης δείχνει πρώτον, τη
μεταβολή στο παρεχόμενο περιθώριο ασφάλειας προς τους μακροπρόθεσμους
πιστωτές της επιχείρησης και δεύτερον, την πολιτική που ακολουθεί η
επιχείρηση στη χρηματοδότηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Έτσι,
μια αυξητική τάση δείχνει:
 βελτίωση του παρεχόμενου περιθωρίου ασφάλειας προς τους

μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης και
 τυχόν επέκταση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε,

είτε αποκλειστικά, είτε κυρίως από το ίδιο κεφάλαιο, σε περίπτωση
σημαντικής αυξητικής μεταβολής στην τιμή του δείκτη. Μια τέτοια
εξέλιξη είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της επιχείρησης.
Όμως, από την πλευρά των μετόχων, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να
υποδηλώνει μη επαρκή εκμετάλλευση, ενδεχομένως, φθηνού ξένου
μακροπρόθεσμου κεφαλαίου. Τα αντίθετα ισχύουν σε περίπτωση πτωτικής
τάσης του δείκτη.

Έτσι, σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή του δείκτη
πολύ κοντά στην τιμή του δείκτη του κλάδου σημαίνει ότι η επιχείρηση
εξασφαλίζει εξίσου καλά, όπως άλλες επιχειρήσεις, τους μακροπρόθεσμους
δανειστές της μέσω των πάγιων στοιχείων της και ακόμα ότι ακολουθεί
περίπου την ίδια πολιτική στη χρηματοδότηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων. Μια τιμή του δείκτη μεγαλύτερη από εκείνη του κλάδου, σημαίνει
ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερα από άλλες επιχειρήσεις τους
μακροπρόθεσμους δανειστές της και ακόμα ότι σε σχέση με τον κλάδο
χρησιμοποιεί περισσότερο τα ίδια κεφάλαιά της για τη χρηματοδότηση των
παγίων της. Τέλος, μια τιμή μικρότερη από εκείνη του κλάδου σημαίνει
ακριβώς τα αντίθετα.

Ε. Κάλυψης Παγίων Επιβαρύνσεων Μακροπρόθεσμων Δανείων

1. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Τόκων

Ο δείκτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Τόκων αποτελεί ένα άλλο μέτρο
εκτίμησης της μακροπρόθεσμης ρευστότητας ή της χρηματοοικονομικής
ευρωστίας της επιχείρησης. Υπολογίζεται ως πηλίκο ανάμεσα στα «κέρδη προ
φόρων και τόκων» και τους ετήσιους «τόκους του ξένου κεφαλαίου».
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒ. ΤΟΚΩΝ =

_ _ _ _& _
_ _

    
  

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι
τόκοι από το εισόδημα που είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό, δηλαδή τα
κέρδη πριν από τους φόρους και τους τόκους ή αλλιώς, δείχνει το περιθώριο
ασφαλείας του εισοδήματος προς τις υποχρεώσεις από τους τόκους δανείων.
Π.χ. μια τιμή ίση με 5 σημαίνει, είτε ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων
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καλύπτουν τους τόκους 5 φορές, είτε ότι κάθε 1 ευρώ τόκων καλύπτεται από 5
ευρώ κέρδη, είτε τέλος, δείχνει ότι τα κέρδη μπορούν να μειωθούν κατά (5 –
1) / 5 = 80%, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στην αντιμετώπιση των
επιβαρύνσεων από τους ετήσιους τόκους.

Ο εξεταζόμενος δείκτης παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τους
δανειστές, κυρίως τους μακροπρόθεσμους, γιατί παρέχει ένδειξη για το
περιθώριο ασφαλείας που απολαμβάνουν αυτοί, για την ικανοποίηση των
απαιτήσεών τους από τόκους, μέσω των κερδών της επιχείρησης. Είναι λοιπόν φανερό ότι όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από τόκους.
 Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, μια αυξητική τάση δείχνει βελτίωση

της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της από
τόκους.
 Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή πολύ κοντά στην

τιμή του δείκτη του κλάδου, σημαίνει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει εξίσου
καλά, όπως άλλες επιχειρήσεις, τους δανειστές της για την καταβολή των
τόκων τους και κάνει λελογισμένη χρήση του ξένου κεφαλαίου.
Η τιμή αυτού του δείκτη αντανακλά τις προτιμήσεις της διοίκησης έναντι
του αναλαμβανόμενου επιχειρηματικού κινδύνου. Όσο μικρότερη είναι η τιμή
του δείκτη, τόσο πιο χρεωμένη είναι η επιχείρηση και τόσο αυξημένη είναι η
πιθανότητα αποτυχίας της. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο λιγότερο
χρεωμένη και πιο ασφαλής είναι η επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα, τόσο
λιγότερο αποτελεσματικά εκμεταλλεύεται, ενδεχομένως, το ξένο κεφάλαιο για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.

ΣΤ. ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Αριθμοδείκτης Αυτοχρηματοδότησης

   Ο δείκτης της «Αυτοχρηματοδότησης» συσχετίζει το ύψος της
αυτοχρηματοδότησης, η οποία αποτελείται από τα σχηματισμένα πάσης φύσης
αποθεματικά προς το καταβλημένο από τους μετόχους κεφάλαιο (μετοχικό
κεφάλαιο). Ο δείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου
αποτελούν τα αποθεματικά κεφάλαια.

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ = _
_

 
 

Ο εξεταζόμενος δείκτης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για την
ίδια την επιχείρηση, όσο και για τους δανειστές της και κάθε τρίτο που
ενδιαφέρεται γι’ αυτήν. Η αυτοχρηματοδότηση παρουσιάζει πλεονεκτήματα
για την ίδια την επιχείρηση:
 αντιμετώπιση μελλοντικών ζημιών,
 αύξηση πιστοληπτικής ικανότητας,
 σταθερότητα στα ετήσια μερίσματα,
 χρηματοδότηση χωρίς δαπάνες – αφού δεν συνεπάγεται κανένα

χρηματοοικονομικό έξοδο,
 διατήρηση ή ενίσχυση της ρευστότητας,
 μη έκθεση στους πάσης φύσης κινδύνους της ξένης χρηματοδότησης.
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Για τους δανειστές της επιχείρησης:
 παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας για την επιστροφή των δανείων και των

οφειλόμενων τόκων.
Παρουσιάζει όμως και ένα μειονέκτημα: θυσιάζει μια παρούσα

πληρωμή (μέρισμα) για την αγορά μιας ελπίδας για μελλοντική αυξημένη
απόδοση, γεγονός που δεν ικανοποιεί όλους τους μετόχους. Από τα πιο πάνω,
γίνεται αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη τιμή παίρνει ο δείκτης αυτός, κάτω από
ορισμένες συνθήκες, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση και για τους
δανειστές της. Πάντως, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη πρέπει
να αξιολογούνται και να ερμηνεύονται με μεγάλη προσοχή. Ο δείκτης αυτός,
όπως και οι περισσότεροι δείκτες, έχει κυρίως συγκριτική αξία.

Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, μια ανοδική πορεία του δείκτη
αποτελεί, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε, ευνοϊκή εξέλιξη για τους πιστωτές,
αλλά και για την επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι η αυτοχρηματοδότηση
είναι:
- πρώτον, αναγκαία για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης
και
- δεύτερον, τα σχηματιζόμενα αποθεματικά επενδύονται αποδοτικά.

Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης, μια τιμή πολύ κοντά στην
τιμή του δείκτη του κλάδου σημαίνει ότι η επιχείρηση ακολουθεί περίπου την
ίδια πολιτική αυτοχρηματοδότησης, όπως άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Μια
τιμή του δείκτη πολύ χαμηλότερη ή υψηλότερη από την τιμή του δείκτη του
κλάδου πρέπει να ερευνάται προσεκτικά. Π.χ. μια τιμή πολύ χαμηλότερη,
συνδυαζόμενη με αρκετά υψηλή δανειακή επιβάρυνση, παρέχει ένδειξη ότι η
διοίκηση ακολουθεί περισσότερο την πολιτική της ξένης χρηματοδότησης, η
οποία από τη μια μεριά μπορεί να σημαίνει χρηματοοικονομική αστάθεια και
από την άλλη, μπορεί να σημαίνει αυξημένη αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων, λόγω επωφελούς χρήσης του ξένου κεφαλαίου. Μια τιμή πολύ
υψηλότερη από εκείνη του κλάδου μπορεί, από τη μια μεριά να σημαίνει,
ιδιαίτερα από την πλευρά μιας κατηγορίας μετόχων, συντηρητική διοίκηση
που δεν εκμεταλλεύεται σωστά το φθηνό, ενδεχομένως, ξένο κεφάλαιο, για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.

6.7. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.7.1. Γενικά

Οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που
ακολουθεί η διοίκηση μιας επιχείρησης έναντι των διαφόρων δαπανών
λειτουργίας της και της αποτελεσματικότητας έναντι των επιμέρους δαπανών.
Μια ανοδική πορεία των λειτουργικών δαπανών πρέπει να διερευνηθεί, μήπως
δεν καταβάλλονται προσπάθειες συμπίεσης αυτών ή αυξάνονται δυσανάλογα
των πωλήσεων ή των άλλων μεγεθών των επιχειρήσεων.
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Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δαπανών Λειτουργίας

1. Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων (Operating ratio)

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών
πωλήσεων, που απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ =
_ _

_
   

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμητή τα έξοδα και οι ζημιές από πράξεις
χρεογράφων και από την αποτίμηση χρεογράφων, αφού δεν περιλαμβάνονται
και τα έσοδά τους στον παρανομαστή.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο μικρότερη είναι η
αποδοτικότητα της επιχείρησης, διότι το ποσοστό λειτουργικών κερδών που
παραμένει σ’ αυτήν βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο, που ίσως να μην επαρκεί για
την εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών και των άλλων εξόδων της
επιχείρησης.

Αν από τη μελέτη του δείκτη αυτού διαχρονικά ή από τη σύγκρισή του με
άλλους ομοειδών επιχειρήσεων, προκύψουν αποθαρρυντικά συμπεράσματα,
τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διακυμάνσεις των επιμέρους
εξόδων και ιδιαίτερα εκείνων που εξαρτώνται από την ακολουθούμενη
πολιτική της διοίκησης (έξοδα ενοικίων, ευρεσιτεχνιών, ανεπίδεκτων
εισπράξεως απαιτήσεων, αποσβέσεων, επισκευών, προμηθευτών, κ.λ.π.).

Η ανάλυση των επιμέρους λειτουργικών εξόδων, σε σχέση με τις πωλήσεις
μιας επιχείρησης, ενδέχεται να δείχνει την ικανότητα της διοίκησης της να
προσαρμόζει τα έξοδά της, ανάλογα με την αλλαγή των συνθηκών πωλήσεων.
Ακόμα, δείχνει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, το οποίο έχει
απορροφηθεί από τα διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Ας σημειωθεί ότι αν και ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας σημαντικός
δείκτης μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης, η χρήση του θα
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, διότι στον υπολογισμό του
συμμετέχουν τόσο διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες που δεν υπόκεινται στον
έλεγχο της επιχείρησης, όσο και εσωτερικοί που μπορούν να ελεγχθούν.

Ο αριθμοδείκτης αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο της
οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, αν δεν περιληφθούν σ’ αυτόν και
τα διάφορα έσοδα – έξοδα και τα έκτακτα στοιχεία που παίρνουν μέρος στον
προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος.

Έτσι, μελετώντας τη σχέση μεταξύ λειτουργικών εξόδων και πωλήσεων ο
αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίσει:
α) Αν το σταθερό κόστος ή αλλιώς, τα σταθερά έξοδα είναι τόσο υψηλά, ώστε
μια ελαφρά μείωση των πωλήσεων να οδηγεί σε ζημιά.
β) Αν το επίπεδο των αμοιβών των εργατοϋπαλλήλων και διευθυντικών
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στελεχών βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά άλλων ομοειδών
επιχειρήσεων και
γ) Αν οι πωλητές αμείβονται με μισθό ή με προμήθεια.

2. Αριθμοδείκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις (Operating
Expenses to Net Sales Ratio)

O αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται, αν διαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα
της επιχείρησης με τις καθαρές πωλήσεις της χρήσης και εκφράζει τη σχέση
που υπάρχει ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ = _
_

 
 

Η παρακολούθηση αυτού του αριθμοδείκτη, διαχρονικά, δείχνει την τάση
των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, σε σχέση με τον όγκο των
πωλήσεών της. Επίσης, σύγκριση αυτού με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη
άλλων ομοειδών επιχειρήσεων ή το μέσο όρο του κλάδου παρέχει ένδειξη για
τη θέση της, με βάση τα λειτουργικά της έξοδα. Όμως, όπως είναι φυσικό, τα
λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα με το
είδος των εργασιών τους και τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Στην περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία, σχετικά με τον αριθμό των
απασχολούμενων ατόμων σε μια επιχείρηση και των αμοιβών τους, είναι
χρήσιμος ο υπολογισμός και ορισμένων άλλων αριθμοδεικτών, όπως είναι οι
εξής:

Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολούμενων.
- Ο αριθμοδείκτης παγίων προς το μέσο αριθμό απασχολούμενων.
- Ο αριθμοδείκτης του συνόλου των αμοιβών των απασχολούμενων στην
επιχείρηση προς το μέσο όρο του αριθμού των απασχολούμενων.

Ανάλυση Επενδυτικών Αριθμοδεικτών

Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές όταν πρόκειται να
αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την
επένδυσή τους σε μετοχικούς τίτλους μιας επιχειρήσεως.

Οι περισσότεροι από τους ευρύτατα χρησιμοποιούμενους επενδυτικούς αριθμοδείκτες
συσχετίζουν την τρέχουσα τιμή των μετοχών μιας επιχειρήσεως με κατά μετοχή
μεγέθη του ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως. Η αναφορά
σε κατά μετοχή σχέσεις είναι χρήσιμη από πρακτικής απόψεως διότι οι τιμές που
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αναφέρονται στη χρηματιστηριακή αγορά αφορούν τη μια μετοχή και όχι συνολικά
μεγέθη της επιχειρήσεως.

1) Κέρδη κατά Μετοχή

Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχειρήσεως είναι ένας από τους πιο σπουδαίους δείκτες
που χρησιμοποιείται στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά είναι συγχρόνως και ο
πιο παραπλανητικός. Ο υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας επιχειρήσεως, η
οποία έχει μόνο κοινές και προνομιούχες μετοχές (με ψήφο ή χωρίς ψήφο) βρίσκεται
αν διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσεως με το μέσο αριθμό των
μετοχών της που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής, άρα:

Κέρδη ανά Μετοχή = _ _ _
_ _

ύ ώ ώ ή
έ ό ώ

      
   

 


Σημειώνουμε ότι, πολλοί αναλυτές στην περίπτωση που θέλουν να υπολογίσουν τα
κέρδη κατά μετοχή μιας επιχειρήσεως λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις κοινές με
ψήφο μετοχές. Η άποψή ας είναι ότι θα πρέπει να λαμβάνονται και οι δύο κατηγορίες
μετοχών (κοινές και προνομιούχες), διότι στη χώρα μας οι προνομιούχες μετοχές δεν
διαφέρουν σε τίποτα από τις κοινές, παρά μόνο στο ότι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε αντιστάθμισμα αυτού έχουν προτεραιότητα στη λήψη μερίσματος ή δίνουν
σταθερό ή και σωρευτικό μέρισμα, καθώς και προτεραιότητα στη λήψη των
κεφαλαίων που αντιπροσωπεύουν σε περίπτωση διαλύσεως της επιχειρήσεως.

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε
κάθε μετοχή της επιχειρήσεως και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των
κερδών της επιχειρήσεως όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των
κερδών, κατά μετοχή, αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως,
με βάση τη μια μετοχή της και χρησιμοποιείται ευρύτατα.

2) Μέρισμα κατά μετοχή

Ο δείκτης των κατά μετοχή κερδών μιας επιχειρήσεως παρέχει ένδειξη του ποσοστού
των κερδών που μοιράζονται στους μετόχους (μέρισμα) και αυτού που παρακρατείται
από την επιχείρηση με τη μορφή διαφόρων αποθεματικών. Γι’ αυτό ο υπολογισμός
του ύψους του κατά μετοχή μερίσματος αποτελεί χρήσιμο δείκτη.

Το μέρισμα κατά μετοχή βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των διανεμόμενων
κερδών (μερισμάτων) της χρήσεως με το σύνολο των μετοχών που δικαιούνται
μερίσματος, δηλαδή:

Μέρισμα κατά μετοχή = _
_

ύ ά
ώ

  
  

 
 

Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις των κατά μετοχή μερισμάτων με αντίστοιχα
στοιχεία προηγούμενων χρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν διανομή
δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποιήσεις κερδών, αποθεματικών και υπεραξίας παγίων
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στοιχείων, καθώς και τυχόν κατάτμηση ή σύμπτυξη μετοχών. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις και προκειμένου τα στοιχεία να καταστούν συγκρίσιμα, θα πρέπει να γίνεται
προσαρμογή των μερισμάτων των προηγούμενων χρήσεων με βάση τον
αριθμό των μετοχών της τελευταίας χρήσεως.

Πολλές επιχειρήσεις τείνουν να δίνουν σταθερό και ελαφρώς αυξανόμενο μέρισμα
κάθε χρόνο κι αυτό διότι το σταθερό μέρισμα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους
επενδυτές από ό, τι ένα κυμαινόμενο. Έτσι, οι επιχειρήσεις ορίζουν ένα ύψος
μερίσματος τέτοιο, το οποίο προβλέπουν ότι θα μπορούν να δίνουν και στο μέλλον.

3) Μερισματική Απόδοση

Η τρέχουσα μερισματική απόδοση δείχνει την απόδοση που απολαμβάνουν οι
επενδυτές από τα μερίσματα των μετοχών που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους και
βρίσκεται αν διαιρέσουμε το μέρισμα κατά μετοχή με την τιμή της μετοχής στο
χρηματιστήριο, οπότε:

Μερισματική Απόδοση = _ _ *100
_ _

έ ά ή
ή ή ή
  

    

 

Η μερισματική απόδοση δείχνει το πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε μετοχές
μιας δεδομένης επιχειρήσεως με βάση το μέρισμα το οποίο εισπράττει και την
τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία.

Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο ελκυστική είναι
η μετοχή για τους επενδυτές. Σύγκριση της μερισματικής αποδόσεως μιας
επιχειρήσεως με τη μερισματική απόδοση άλλων επιχειρήσεων δείχνει τη σχετική
σπουδαιότητα αυτής. Οι μερισματικές αποδόσεις διαφόρων επιχειρήσεων διαφέρουν
σημαντικά μεταξύ τους κι αυτό διότι το ύψος των μερισμάτων που καταβάλλει κάθε
μία εξαρτάται από τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί.

4) Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών

Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών, που διανέμει μια επιχείρηση ως μέρισμα στους
μετόχους της, βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των καταβαλλόμενων μερισμάτων
με το σύνολο των καθαρών της κερδών, οπότε:

Ποσοστό Διανεμόμενων κερδών = _ _ *100
_ _ _

ύ ά ή
ύ ώ ώ ή
    
      
 


Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών τόσο μεγαλύτερο είναι
το καταβαλλόμενο στους μετόχους μέρισμα. Αντίθετα, όσο μικρότερο είναι το
ποσοστό αυτό τόσο πιο συντηρητική είναι η μερισματική πολιτική που ακολουθεί η
επιχείρηση και τόσο μεγαλύτερο το ύψος των παρακρατουμένων κερδών με τη μορφή
διαφόρων αποθεματικών για τη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων. Αυτή την
τακτική ακολουθούν συνήθως νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες
τείνουν να έχουν χαμηλό ποσοστό διανεμόμενων κερδών.

Αντίθετα, παλιές και μη αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις τείνουν να μοιράζουν το
μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους για μέρισμα και ως εκ τούτου να παρουσιάζουν
υψηλό ποσοστό διανεμομένων κερδών ή μερισμάτων.
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5) Εσωτερική Αξία Μετοχής

Η εσωτερική αξία βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων μιας
επιχειρήσεως με τον αριθμό των μετοχών της που βρίσκονται σε κυκλοφορία:

Εσωτερική αξία Μετοχής = _ _
_

ύ ί ί
ό ώ

    
   

  
 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, εκτός από ορισμένες επιχειρήσεις
(εταιρείες επενδύσεων και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), η εσωτερική αξία μιας
επιχειρήσεως δεν χρησιμοποιείται ευρύτατα διότι:
1) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ιστορικές τιμές, οπότε δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (εξαιρείται η περίπτωση που έχει γίνει
πρόσφατη αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων σε τρέχουσες τιμές).
2) Η αξία των περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται από την
κερδοφόρα δυναμικότητά τους και όχι την αξία τους όπως αυτή γράφεται στα
βιβλία της επιχειρήσεως.

Λόγος Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (P/E)

   Ο λόγος της τιμής προς κέρδη κατά μετοχή, όπως διεθνώς εκφράζεται με τον
συμβολισμό (Ρ/Ε), βρίσκεται αν διαιρέσουμε την τρέχουσα αξία μιας μετοχής με τα
κατά μετοχή κέρδη της προηγούμενης ή της τρέχουσας χρήσεως (εφόσον είναι
γνωστά), οπότε:

Λόγος Τιμής προς Κέρδη κατά μετοχή (P/E) = _ _
_ _

ή ή ή
έ ά ή

   
  

 
 

   Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές διαπραγματεύεται μια μετοχή τα κέρδη του
προηγούμενου έτους στο χρηματιστήριο ή πόσα ευρώ είναι διατεθειμένος να
καταβάλει ένας επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους της επιχειρήσεως. Συγχρόνως μας
πληροφορεί για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται σε καθαρά κέρδη ανά μετοχή
για να αγοραστεί η μετοχή. Ο υπολογιζόμενος κατ’ αυτό τον τρόπο λόγος τιμής προς
κέρδη προϋποθέτει ότι τα κέρδη, με βάση τα οποία υπολογίζεται, θα παραμείνουν τα
ίδια και στο μέλλον.
   Ο αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή είναι πάντοτε θετικό μέγεθος και δεν
υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζημιές. Επίσης όταν τα κέρδη είναι μηδέν ο
αριθμοδείκτης Ρ/Ε ισούται με το άπειρο και δεν υπολογίζεται.
   Συνήθως οι αναλυτές υπολογίζουν τον αριθμοδείκτη αυτό είτε με βάση τα κατά
μετοχή κέρδη της προηγούμενης χρήσεως (ιστορικός λόγος τιμής προς κέρδη κατά
μετοχή), είτε με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης χρήσεως
(προσδοκώμενος λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή), διότι η τιμή των μετοχών
μιας επιχειρήσεως επηρεάζεται πολύ από τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης
χρήσεως και είναι χρήσιμο να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή της μετοχής με τα
τρέχοντα ή και τα αναμενόμενα την επόμενη χρήση κέρδη. Ο λόγος για τον οποίο
χρησιμοποιούνται τα κέρδη της επόμενης χρήσεως για τον υπολογισμό του λόγου
τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) είναι ότι οι επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν μια
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μετοχική αξία προβαίνουν σ’ αυτή τους την ενέργεια βασιζόμενοι στα προσδοκώμενα
κέρδη της επιχειρήσεως στο μέλλον.
   Η έννοια του λόγου τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) είναι παρόμοια με αυτή του επιτοκίου
κεφαλαιοποιήσεως που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των μελλοντικών κερδών
σε τρέχουσα αξία. Το ύψος του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου επιτοκίου
κεφαλαιοποιήσεως είναι ανάλογο με τον κίνδυνο που περικλείει κάθε μορφή
επένδυσης. Η τιμή που κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να αποκτήσει
μια μετοχική αξία εξαρτάται από την απόδοση που είναι διατεθειμένος να δεχθεί,
αφού λάβει υπόψη του τους κινδύνους που αυτή περικλείει

Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος του Ρ/Ε και των κατά μετοχή κερδών της
επιχειρήσεως προς τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η
εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τις μετοχές της συγκεκριμένης
επιχειρήσεως. Όσο διαρκεί αυτή η εμπιστοσύνη, μπορεί να λεχθεί ότι η επιχείρηση
είναι σε καλύτερη θέση από τη θέση της αγοράς. Με άλλα λόγια, εκείνο που λέγεται
είναι ότι είτε τα κατά μετοχή κέρδη ή το Ρ/Ε της επιχειρήσεως είναι μεγαλύτερα από
τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς και αυτό μας βοηθά στο να δούμε αν το Ρ/Ε της
επιχειρήσεως είναι υψηλό, χαμηλό ή κανονικό. Κανονικό θεωρούμε το μέσο Ρ/Ε της
αγοράς σε δεδομένο χρόνο. Βέβαια, το μέγεθος του Ρ/Ε της αγοράς μεταβάλλεται
διαχρονικά, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέγεθος Ρ/Ε σε μία χρονική περίοδο μπορεί
να θεωρείται χαμηλό ενώ σε μία άλλη να θεωρείται υψηλό.
   Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα υψηλό Ρ/Ε σε σύγκριση με το μέσο Ρ/Ε του
κλάδου ή της αγοράς υποδηλώνει είτε ότι η επιχείρηση προτιμάται από τους
επενδυτές γιατί είναι η καλύτερη μέσα στον κλάδο, είτε ότι είναι υπερτιμημένη διότι
οι επενδυτές έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές της. Αντίθετα, ένα χαμηλό Ρ/Ε
υποδηλώνει ότι είτε η επιχείρηση δεν προτιμάται από τους επενδυτές, είτε είναι
υποτιμημένη.
   Για να μπορεί το ύψος του Ρ/Ε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τους επενδυτές
προκειμένου να λάβουν μια επενδυτική απόφαση:
   1. Θα πρέπει ο επενδυτής να γνωρίζει ποια τιμή θεωρείται λογική για την
απόκτηση μετοχών της επιχειρήσεως. Αυτή θα βρεθεί, αν συγκριθεί το τρέχον
Ρ/Ε με το ύψος του Ρ/Ε της ίδια επιχειρήσεως για μια σειρά προηγουμένων
περιόδων ή ετών. Έτσι, οι επενδυτές θα μπορέσουν να δουν τις διακυμάνσεις
που παρουσίασε το Ρ/Ε της επιχειρήσεως για μια μακρά σχετικά περίοδο.
   2. Θα πρέπει να γίνει σύγκριση του Ρ/Ε της επιχειρήσεως με το μέσο όρο του
Ρ/Ε του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει ή της αγοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι
επενδυτές αποκτούν ένα μέτρο συγκρίσεως του Ρ/Ε της επιχειρήσεως με τα
διαμορφούμενα στην αγορά Ρ/Ε των άλλων επιχειρήσεων.
   Η μελέτη των Ρ/Ε των επιχειρήσεων που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες στο
χρηματιστήριο βοηθά τους επενδυτές σημαντικά, προκειμένου να αποκτήσουν μια
συγκριτική εικόνα σχετικά με τις τιμές τους στην αγορά. Τους βοηθά δηλαδή να
επιλέξουν εκείνες τις μετοχικές αξίες που η τιμή τους είναι περισσότερο συμφέρουσα,
με την προϋπόθεση βέβαια ότι ισχύουν για όλες οι ίδιες οικονομικές συνθήκες.
   Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι λογικό οι επενδυτές να αναζητούν
επιχειρήσεις καλής ποιότητας και να έχουν ως επιδίωξη την απόκτηση μετοχών σε
χαμηλή τιμή με ένα λογικό Ρ/Ε. Αντίθετα, απόκτηση μετοχών που έχουν υψηλό Ρ/Ε
μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά από μια ενδεχόμενη πτώση των τιμών τους στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ1

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η πρακτική εφαρμογή των περισσοτέρων αριθμοδεικτών που
αναλύθηκαν παραπάνω σε τέσσερις επιχειρήσεις  του κλάδου Πετρελαίου και στην συνέχεια
θα ακολουθήσει η σύγκριση τους τόσο διαχρονικά σε μια περίοδο 5 ετών από 2005 – 2009 όσο
και διεπιχειρησιακά μεταξύ των 4 αυτών εταιρειών. Οι εταιρείες πάνω στα στοιχεία των
οποίων θα γίνει η ανάλυση των αριθμοδεικτών είναι :

1. ΕΛΠΕ Α.Ε
2. ΜΟΤΟΡΟΙΛ Α.Ε
3. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε
4. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

   Αρχικά θα παραθέσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία για την κάθε εταιρεία αλλά και
γενικότερα στοιχεία τόσο χρηματοοικονομικά όσο και πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητες της κάθε μιας εταιρείας, σχετικά με την διοίκηση της, το μερίδιο της στην
αγορά και διάφορα άλλα.
   Στην συνέχεια θα ακολουθήσει η εφαρμογή των υπό εξέταση αριθμοδεικτών και τέλος η
σύγκριση μεταξύ τους τόσο διαχρονικά όσο και σε επίπεδο κλάδου.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

Κύρια Οικονομικά Στοιχεία

€ εκατ. 2006 2007 2008 2009
Πωλήσεις 8.121 8.528 9.953 6.757
Συγκρίσιμα κέρδη EBITDA * 526 458 459 362
Καθαρά Κέρδη 260 351 12 175
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη * 277 232 204 150
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανά
μετοχή (€) * 0,91 0,76 0,67 0,49

1 http://www.hellenic-petroleum.gr/online/index.aspx,
http://www.moh.gr/resources/frameset.cfm?a_id=21&lang=gr&menupos=5



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 141

Μέρισμα ανά μετοχή (€) 0,43 0,50 0,45 0,45
* αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη
λειτουργικών κερδών

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού
€ εκατ. 2006 2007 2008 2009
Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.442 3.557 3.023 3.927
Καθαρός Δανεισμός 1.048 981 549 1.419
Δανειακή Μόχλευση 30% 28% 18% 36%

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους
σημαντικότερους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με
δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και με παρουσία σε 11
χώρες. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX:
ELPE) και το Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου μέσω GDR.
Το 2009 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €6,8δισ. και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη
σε €150εκ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο
(35,5%), η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (39%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα
διαπραγματεύσιμο ποσοστό ύψους 25,5% ανήκει σε θεσμικούς (16,7%) και ιδιώτες (8,8%)
επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, συνεισφέροντας
περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού και των κερδών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτει τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια της Ελλάδας, με 72% μερίδιο στην
αγορά πετρελαιοειδών.
Σημαντική είναι η παρουσία του Ομίλου και στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών,
κατέχοντας το 21% του συνολικού λιανικού εμπορίου, μέσω της κατά 100% θυγατρικής
εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Εντός Ελλάδας διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων
(πάνω από 1.200), καθώς και ένα δυναμικό δίκτυο πωλήσεων βιομηχανικών, ναυτιλιακών και
αεροπορικών καυσίμων και λιπαντικών.
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των εμπορικών δραστηριοτήτων της BP Hellas (η
οποία μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ) ενισχύει ακόμη περισσότερο την
ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών. Η συμφωνία περιλαμβάνει
δίκτυο 1.200 πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 170.000m3 , καθώς και τον
τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών της ΒΡ.
Η Ελληνικά Πετρέλαια κυριαρχεί και στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης. Ο Όμιλος διαθέτει το
μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.Δ.Μ. και αποτελεί μία από τις κυρίαρχες εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών στην Κύπρο, την Σερβία, τη Βουλγαρία, τη π.Γ.Δ.Μ., το Μαυροβούνιο, την
Αλβανία, τη Βοσνία και τη Γεωργία, μέσω ενός δικτύου 320 περίπου πρατηρίων.
Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα,
το οποίο λειτουργεί σε ενοποιημένη βάση με τα διυλιστήρια του Ομίλου. Το μερίδιο του
Ομίλου στην εγχώρια αγορά ξεπερνά το 50%, ενώ οι εξαγωγές συνεισφέρουν περίπου 60% στο
σύνολο των πωλήσεων. Τα κύρια προϊόντα που παράγονται είναι πολυπροπυλένιο, ΒΟΡΡ
φίλμ, αλειφατικοί διαλύτες, ανόργανα και PVC.
Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει πραγματοποιήσει συμφωνία στρατηγικής
συνεργασίας με την ιταλική εταιρεία EDISON, για τη δημιουργία ενός από τους κυρίαρχους
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο. Η πρόσφατη ίδρυση της κοινής εταιρείας
(50/50) ELPEDISON, αποσκοπεί στη δημιουργία χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ισχύος 1.500-2.000MW, εκ των οποίων μια μονάδα δυναμικότητας 390MW, με
χρήση φυσικού αερίου, είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ μια νέα μονάδα δυναμικότητας 420MW
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2010.
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Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ),
που αποτελεί τον μοναδικό εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ
κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος διαθέτει και λειτουργεί το δίκτυο φυσικού αερίου στην
Ελλάδα, καθώς και το 51% των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου
σε τοπικό επίπεδο.
Η Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων αγωγών
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Όμιλος είναι μέλος της κοινοπραξίας που πρόκειται να
κατασκευάσει και να διαχειριστεί τον Αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και, μέσω της
κατά 35% συμμετοχής στη ΔΕΠΑ, συμμετέχει έμμεσα στην ανάπτυξη του υποθαλάσσιου
αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-
Ιταλίας (TGI) και του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.
Τέλος, η Ελληνικά Πετρέλαια δραστηριοποιείται σε προγράμματα έρευνας και παραγωγής
υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο. Κατά το τρέχον διάστημα,
το ερευνητικό πρόγραμμα εστιάζεται στην Αίγυπτο, όπου μέσω Συμβάσεων Παραχωρήσεων ο
Όμιλος είναι ο Διαχειριστής (100%) στην περιοχή West Obayed, ενώ συμμετέχει σε
κοινοπραξία με ποσοστό 30% στην περιοχή Mesaha της ¶νω Αιγύπτου.

Μονάδες Διυλιστηρίων
Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια έχει στην ιδιοκτησία του και λειτουργεί τρία διυλιστήρια στην
Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Θεσσαλονίκη και Ελευσίνα) και το μοναδικό διυλιστήριο της πΓΔΜ
(ΟΚΤΑ).
Κύριες Μονάδες και Δυναμικότητες
Βαρέλια ανά ημέρα Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα OKTA
Διύλιση αργού 146.500 72.000 100.000 50.000
Απόσταξη Κενού 72.000 11.500 - -
Ιξωδόλυση 21.150 - - -
Καταλυτική
Αναμόρφωση 24.915 10.000 - 10.400

Ισομερισμός Ελαφράς
Νάφθας 10.117 12.820 - 3.200

Μονάδα αποθείωσης
VGO 45.300 - - -

Fluid Catalytic Cracker 45.300 - - -
Μονάδα Αποθείωσης
Πετρελαίου 38.505 20.000 17.500 15.200

Συνθετότητα Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα OKTA
Δείκτης Nelson 10,6 6,7 1,5 6,6

Απαθηκευτική
Δυναμικότητα
000 Κυβικά Μέτρα Ασπρόπυργος Θεσσαλονίκη Ελευσίνα OKTA
Χωρητικότητα
Δεξαμενών 2.282 1.018 3.350 250
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1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
ΔΙΥΛΙΣΗ
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου και απορροφά το
μεγαλύτερο ποσοστό του ενεργητικού και των επενδύσεων του.
Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί τρία διυλιστήρια, στον Ασπρόπυργο, στην
Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, με ετήσια ονομαστική δυναμικότητα 7,5 εκ. τόνους, 5 εκ.
τόνους και 3,4 εκ. τόνους αργού αντίστοιχα. Τα τρία διυλιστήρια καλύπτουν μαζί το 76%
περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας στην Ελλάδα.
Από το 1999 ο Όμιλος, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας ΕΛ.Π.ΕΤ.- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, κατέχει
πλειοψηφικό πακέτο στην OKTA AD SKOPJE, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο
στην Π.Γ.Δ.Μ.  Η δυναμικότητα του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ είναι 2,5 εκατ. τόνοι.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου είναι σύνθετο (complex) κι ένα από τα πλέον σύγχρονα στην
Ευρώπη. Διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων διύλισης και μετατροπής βαρέων κλασμάτων σε
λευκά προϊόντα. Οι μονάδες μετατροπής με υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας αποτελούν το
βασικό του πλεονέκτημα. Κύρια μονάδα μετατροπής είναι η μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης
(FCC) με ονομαστική δυναμικότητα 45.000 βαρελιών την ημέρα. Η μονάδα κατεργάζεται
ατμοσφαιρικό υπόλειμμα και απόσταγμα κενού από μονάδες στον Ασπρόπυργο και τη
Θεσσαλονίκη για την παραγωγή λευκών προϊόντων.  Επίσης, λειτουργούν δύο μονάδες
Ατμοσφαιρικής Απόσταξης, μονάδες Αναμόρφωσης, Ισομερισμού, Υδρογονοαποθείωσης,
Απόσταξης υπό κενό, Καταλυτικής Υδρογονοπυρόλυσης, καθώς και βοηθητικές μονάδες,
μεταξύ των οποίων και μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Μετά τα εκτενή έργα αναβάθμισης μονάδων και δικτύων διακίνησης, το διυλιστήριο
Ασπροπύργου λειτουργεί πλέον εναρμονισμένο πλήρως στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις
και στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητά του και
τη συμμετοχή του στην κερδοφορία του Ομίλου.

Προμηθεύει τον Όμιλο με Βενζίνη Υψηλών περίπου Οκτανίων (100 RON) με αυστηρές
περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ενώ καλύπτει το 80% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου
σε τελικά προϊόντα βενζινών. Έχει επίσης δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης όλων των
εμπορικών ποιοτήτων πετρελαίου (κίνησης, θέρμανσης, ναυτιλίας) των τελευταίων
προδιαγραφών.

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου διαθέτει μεγάλη ευελιξία στην παραγωγή, αποθήκευση και
διακίνηση όλων των τύπων τελικών προϊόντων, ενώ έχει την κύρια ευθύνη παροχής καυσίμου
στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Διαθέτει αγωγό διακίνησης αργού από τις
εγκαταστάσεις της Πάχης Μεγάρων και αγωγό διακίνησης τελικών και ημικατεργασμένων
προϊόντων από και προς το διυλιστήριο Ελευσίνας.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Tο διυλιστήριο Ελευσίνας είναι ατμοσφαιρικής διύλισης. Διαθέτει επίσης μονάδα
υδρογονοαποθείωσης, δυναμικότητας 800.000 τόνων ντήζελ ετησίως. Βασικά του
πλεονεκτήματα είναι οι ιδιαίτερα μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι των 3,35 εκατ. τόνων αργού
και προϊόντων, το μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι, στο οποίο μπορούν ταυτόχρονα να προσεγγίζουν 17
μεγάλα πλοία για φορτοεκφόρτωση πετρελαιοειδών, καθώς επίσης και ο σύγχρονος σταθμός
φόρτωσης βυτιοφόρων με 18 νησίδες φόρτωσης.
Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με αγωγό τόσο με τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Πάχη
Μεγάρων όσο και με το διυλιστήριο Ασπροπύργου.
Στο διυλιστήριο Ελευσίνας είναι σε εξέλιξη η αναβάθμιση των μονάδων μετατροπής, με τις
οποίες αυξάνει ο βαθμός πολυπλοκότητας του διυλιστηρίου. Η εν λόγω επένδυση, ύψους
περίπου €1,2 δις, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011, θα ενισχύσει σημαντικά την
ανταγωνιστική θέση του Ομίλου, αλλά ταυτόχρονα θα επιφέρει και συνολικά οφέλη για τη
χώρα. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση θα διασφαλίσει την ομαλή τροφοδοσία της εσωτερικής
αγοράς με καύσιμα νέων προδιαγραφών και τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού της
χώρας, με δυνατότητα επιλογής διαφορετικών αργών. Επιπλέον, οι νέες μονάδες βελτιώνουν
σημαντικά τις συνθήκες λειτουργίας του διυλιστηρίου όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας αλλά και
σε επίπεδο περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τύπου hydroskimming.  Εκτός από τη μονάδα
ατμοσφαιρικής απόσταξης, διαθέτει μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού νάφθας,
υδρογονοαποθείωσης κηροζίνης και ντίζελ, αποθείωσης αερίων και ανάκτησης στοιχειακού
θείου.
Διαθέτει δύο σταθμούς φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων με συνολικά 41 θέσεις φόρτωσης
και σταθμό φόρτωσης τρένων με 5 θέσεις φόρτωσης.  Ακόμη, διαθέτει αποθηκευτικούς
χώρους πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιμου χώρου 1.161.000 m3.
Είναι το μόνο διυλιστήριο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδος και έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας
με όλους τους τύπους καυσίμων, τόσο της τοπικής αγοράς όσο και της βαλκανικής ενδοχώρας.
Η περιβαλλοντική επίδοση του διυλιστηρίου συνεχώς βελτιώνεται με επενδύσεις σε μονάδες
αποθείωσης και τροποποιήσεις, που στοχεύουν και στη βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων.
Σημειώνεται ότι προχωρά με γοργούς ρυθμούς η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων διύλισης
στο Βορρά, μία επένδυση ύψους €200 εκατ., που στοχεύει στην αύξηση λειτουργικής ευελιξίας
στη διύλιση διαφορετικών τύπων αργού. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι αποθηκευτικοί χώροι
κατά 240.000 m3 και προστίθεται νέα μονάδα αναμόρφωσης βενζινών (CCR) 15 χιλ
βαρελιών/ημέρα, η οποία και θα αυξήσει την παραγωγή βενζινών κατά 50%. Η επένδυση, η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2010, θα επιφέρει βελτίωση του δείκτη συνθετότητας
Nelson, καθώς και των περιθωρίων διύλισης και κερδοφορίας.
Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε συνδυασμό με τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και
Ελευσίνας ως μια ενοποιημένη παραγωγική μονάδα. Τα αγκυροβόλια και η νησίδα θαλάσσιων
φορτώσεων, οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι  και το υφιστάμενο σύστημα αγωγών
διασύνδεσης, επιτρέπουν τη διακίνηση και ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των τριών ελληνικών
διυλιστηρίων του Ομίλου.  Ακόμη, επιτρέπουν την τροφοδότηση με αργό πετρέλαιο του
διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ, στη π.Γ.Δ.Μ., με την οποία το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται
με αγωγό.
Στο χώρο του λειτουργούν και μονάδες παραγωγής πετροχημικών.
Tα τρία διυλιστήρια Aσπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης διαθέτουν μαζί δεξαμενές
αποθήκευσης 6,65 εκατ. m³. Tο στοιχείο αυτό ενισχύει την ισχυρή θέση του Oμίλου στην
ελληνική αγορά.
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ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΚΤΑ

Tο διυλιστήριο OKTA στα Σκόπια είναι απλού τύπου (hydroskimming). Διαθέτει μονάδα
ατμοσφαιρικής απόσταξης, τρεις μονάδες υδρογονοαποθείωσης (νάφθας, κηροζίνης και
ντίζελ), μονάδες αναμόρφωσης και ισομερισμού νάφθας, μονάδα ανάκτησης LPG και
ανάκτησης στοιχειακού θείου.
O εφοδιασμός του με αργό γίνεται μέσω αγωγού από το Διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης.

Η παραγωγή του περιλαμβάνει βενζίνες, ντίζελ, μαζούτ, καθώς και jet και υγραέρια. Όλα τα
προϊόντα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Το διυλιστήριο έχει τη δυνατότητα τροφοδοσίας με όλους τους τύπους καυσίμων, τόσο της
τοπικής αγοράς όσο και της βαλκανικής ενδοχώρας.
Διαθέτει σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων με συνολικά 34 θέσεις φόρτωσης και
σταθμό φόρτωσης τρένων με 44 θέσεις φόρτωσης.  Ακόμη, διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους
πετρελαιοειδών συνολικού ωφέλιμου χώρου 330.000 m3.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση μείωσης των εκπομπών
αερίων ρύπων στο διυλιστήριο της ΟΚΤΑ, με κυριότερη επένδυση τη μονάδα Ανάκτησης
θείου και την μονάδα Απογύμνωσης όξινων νερών, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του θείου στην ατμόσφαιρα. Το 2009 έγιναν επενδύσεις για την ανακατασκευή της μονάδας
Ισομερισμού. Επιπλέον επενδύσεις σε έργα μείωσης απωλειών και εξοικονόμησης ενέργειας
είναι σε πρώτη προτεραιότητα.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πέραν των πωλήσεων από τα διυλιστήρια (ex refinery
sales) προς εμπορικές εταιρίες, δραστηριοποιείται και στην εμπορία πετρελαιοειδών (λιανικό
επίπεδο) τόσο στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., όσο και στο
εξωτερικό, μέσω θυγατρικών εταιριών στην Κύπρο, π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Αλβανία και Γεωργία.
www.elpe-dgia.eu
Στην Ελλάδα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων βενζίνης,  (1.175 πρατήρια σε σύνολο
περίπου 8.000), 13 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς
ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα  αεροδρόμια, 3 εμφιαλωτήρια υγραερίου, και μία
μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών.
www.eko.gr
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Οι εμπορικές εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εφοδιάζονται κυρίως από
τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς των εμπορικών δραστηριοτήτων της
BP Hellas (η οποία μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ) ενισχύει ακόμη
περισσότερο την ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών. Η συμφωνία
περιλαμβάνει δίκτυο 1.200 πρατηρίων καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 170.000m3 ,
καθώς και τον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών της ΒΡ.
www.hellenicfuels.gr

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ προχώρησε στην ίδρυση 5 ναυτικών εταιριών, μέσω των οποίων απέκτησε
ισάριθμα πλοία: 3 πλοία για τη μεταφορά καυσίμων στις εγκαταστάσεις και 2 πλοία για τον
εφοδιασμό των πελατών των νησιών.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με σταθερό προσανατολισμό στην προστασία του καταναλωτή
και του περιβάλλοντος, υλοποιεί προγράμματα ελέγχου ποιότητας των καυσίμων, που
διατίθενται μέσω των δικτύων της. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονται πρωτοποριακής
τεχνολογίας και αξεπέραστης ποιότητας καύσιμα.
3 ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ/ΧΗΜΙΚΑ
Ο Όμιλος διαθέτει και λειτουργεί το μεγαλύτερο συγκρότημα πετροχημικών/χημικών στην
Ελλάδα. Το συγκρότημα είναι εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη και παράγει
πολυπροπυλένιο, βιομηχανικούς αλειφατικούς διαλύτες (white spirit, εξάνιο κλπ.) και
καυστική σόδα/χλώριο.
Οι μονάδες των πετροχημικών λειτουργούν σε ενοποιημένη βάση με το διυλιστήριο της
Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιούν πεντάνιο, νάφθα και ελαφρά κηροζίνη, που
χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες στις μονάδες παραγωγής βιομηχανικών διαλυτών. Επίσης,
αξιοποιούν κοινές υποδομές βοηθητικών παροχών και άλλων εγκαταστάσεων υποστήριξης.
Η τεχνική υποδομή του τομέα συμπληρώνεται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής
των πετροχημικών προϊόντων, καθώς επίσης και με άρτιο δίκτυο πωλήσεων.
Ο Όμιλος, σαν ο μόνος παραγωγός πετροχημικών στην Ελλάδα, κατέχει ισχυρή θέση με υψηλά
μερίδια στην εγχώρια αγορά.
Συμμετέχει παράλληλα κατά 35% στην ARTENIUS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Βόλο, εταιρία που
παράγει ρητίνη PET για χρήση στη συσκευασία τροφίμων και στην εμφιάλωση ποτών. Μέρος
της παραγωγής PET διατίθεται στην ελληνική αγορά, μέσω του δικτύου πωλήσεων χημικών
του Ομίλου.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τομέα πετροχημικών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων
τεχνολογίας αιχμής και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο Όμιλος προχώρησε τα τελευταία
χρόνια σε περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγικής βάσης, με την κατασκευή μονάδων
προπυλενίου στον Ασπρόπυργο, πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη και ΒΟΡΡ φιλμ στην
Κομοτηνή.
Η μονάδα πολυπροπυλενίου έχει δυναμικότητα 220 χιλ. τόνους το χρόνο, επαρκή για να
καλύψει τις εγχώριες ανάγκες μεταποίησης και να επιτρέψει εξαγωγές σε γειτονικές χώρες.
Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το προπυλένιο, το οποίο μεταφέρεται με ειδικά
δεξαμενόπλοια, κυρίως από τον Ασπρόπυργο. Μέρος της παραγωγής της μονάδας
απορροφάται σαν πρώτη ύλη από το εργοστάσιο της DIAXON στην Κομοτηνή για την
παραγωγή ΒΟΡΡ φιλμ.
4 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στην έρευνα & παραγωγή
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι βασικοί άξονες δράσης περιγράφονται
παρακάτω :
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ΕΛΛΑΔΑ
• Συμμετοχή με ποσοστό 25% στις ερευνητικές περιοχές της Παραχώρησης του Θρακικού
Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης περίπου 1.600 τετ. χλμ.
• Μέσα στο 2007, η Ελληνική Κυβέρνηση ανακάλεσε τις άδειες παραχώρησης που είχαν δοθεί
στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο
Ελληνικό υπέδαφος. Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις επιπτώσεις και τις επόμενες
ενέργειές της για το θέμα αυτό.
• Ο Όμιλος είχε αναλάβει για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης,  τον έλεγχο και την
επίβλεψη των εργασιών εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που εκτελούνται στα κοιτάσματα
πετρελαίου ‘Πρίνος’ / ‘Β. Πρίνος’ και φυσικού αερίου ‘Ν. Καβάλα’, από την εταιρεία
‘Καβάλα  Οιλ’ από το 1999.
Από τον Σεπτέμβριο του 2009 ο έλεγχος αυτός δεν ασκείται πλέον από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Κατά την διάρκεια του 2009, αξιολογήθηκαν προτάσεις συμμετοχής της εταιρείας σε έρευνα
και παραγωγή υδρογονανθράκων σε διάφορες χώρες της Βόρειας και της Δυτικής Αφρικής,
καθώς και της Μ. Ανατολής, που αποτελούν και τις περιοχές πρώτης προτεραιότητας για τον
Όμιλο.

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ENGINEERING)
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται και στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών (engineering), καθώς και
συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στον τομέα ενέργειας, μέσω της θυγατρικής εταιρείας
ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. Το κύριο αντικείμενό της αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
σχεδιασμού και επίβλεψης βιομηχανικών επενδύσεων στους τομείς του πετρελαίου, της
χημικής βιομηχανίας και του φυσικού αερίου, καλύπτοντας όλα τα στάδια ενός έργου, από τη
μελέτη σκοπιμότητας, έως την εκκίνηση της λειτουργίας του.
www.asprofos.gr

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου στην ηλεκτρική ενέργεια έχουν σαν βασικό άξονα την
παραγωγή ενέργειας και τη διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) είναι από το
2005 ο πρώτος, ουσιαστικά, ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με
συνολική εγκατεστημένη ισχύ 395MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο
Φυσικό Αέριο και μέγιστη ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 3.300.000 MWh. Για την
κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, η οποία αποτελεί μία πρότυπη μονάδα σε ότι
αφορά στην τεχνολογία παραγωγής με αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης και
λειτουργίας, επενδύθηκαν περισσότερα από €250 εκατ.
Εντός του έτους 2009 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» από την πρώην εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., οπότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά και τη μεταβίβαση
μετοχών στους μετόχους της μειοψηφίας, κατανέμεται  πλέον κατά  75% στην  Elpedison B.V.
και κατά 25% στους μετόχους της μειοψηφίας.

Τα έργα του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Θίσβης προόδευσαν ικανοποιητικά, χωρίς
σημαντικές αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα.
Όσον αφορά στα έργα των εγκαταστάσεων του Σταθμού, η Γενική Πρόοδος στο τέλος του
2009, ανέρχεται στο 77,1%. Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν κυρίως στην εκτέλεση έργων
ανέγερσης στο εργοτάξιο. Οι φάσεις του σχεδιασμού και των προμηθειών σχεδόν
ολοκληρώθηκαν, ενώ ξεκίνησαν οι δραστηριότητες ελέγχου, δοκιμών και παραλαβής. Η
δοκιμαστική λειτουργία του Σταθμού προβλέπεται να ξεκινήσει στο τέλος Φεβρουαρίου 2010
και η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του, τον Σεπτέμβριο 2010.

7 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΔΕΠΑ  Α.Ε

Στόχος είναι η ανάδειξη της συμμετοχής του Ομίλου στη ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία:

 κατέχει 100% της ΔΕΣΦΑ.
 κατέχει το 51% των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν το δικαίωμα αποκλειστικής πώλησης

Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς
καταναλωτές έως το 2036.

 έχει συνάψει μακροχρόνια συμφωνία με τη ΔΕΗ.
 κατέχει το 100% του επίγειου και 51% του υποθαλάσσιου αγωγού Φ.Α. Ελλάδας-

Ιταλίας (IGI).
www.depa.gr

8 ΔΙΚΤΥΑ ΑΓΩΓΩΝ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων αγωγών
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Όμιλος είναι μέλος (με ποσοστό συμμετοχής 25% στον
Ελληνικό εταίρο) της κοινοπραξίας που πρόκειται να κατασκευάσει και να διαχειριστεί τον
Αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης.  Επιπλέον, μέσω της ΔΕΠΑ, συμμετέχει στην
ανάπτυξη του αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας (IGI), του αγωγού φυσικού αερίου
Τουρκίας-Ελλάδας (TGI), του ελληνοβουλγαρικού αγωγού πετρελαίου (ΒΑΡ) και του αγωγού
ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.

Οι θαλάσσιες μεταφορές επιτυγχάνονται με δύο ιδιόκτητα δεξαμενόπλοια:
Το υγραεριοφόρο «ΜΕΛΙΝΑ», το οποίο μεταφέρει προπυλένιο και LPG και το «ΕΙΡΗΝΗ»,
διπλού τοιχώματος και πυθμένα, για τη μεταφορά λευκών προϊόντων και VGO.

2. ΜΟΤΟΡΟΙΛ ΕΛΛΑΣ

Η Μότορ Όιλ Ελλάς (ΜΟΕ) είναι μία εταιρεία με ηγετικό ρόλο στον τομέα της διύλισης
πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων
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ενεργειακών προϊόντων. Η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους στυλοβάτες της
εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα διατηρεί και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Η ΜΟΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών
και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο δείκτη
Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ ATHEX 20) καθώς και στο δείκτη της Διεθνούς Αγοράς
(FTSE/ATHEX INTERNATIONAL). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη
Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap.

Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης
καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και
θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διϋλιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό
πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων, που
καλύπτουν τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές, εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες
εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, η ΜΟΕ είναι η μοναδική
ελληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Τα παραγόμενα βασικά και τελικά
λιπαντικά είναι εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς (Association des Constructeur
Europeens d'Automobiles, American Petroleum Institute) και από τις Ένοπλες δυνάμεις των
ΗΠΑ. Το Διϋλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας, περίπου 70 χλμ. έξω
από την Αθήνα. Η Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι  Γενικές Διευθύνσεις
Εμπορίας, Οικονομικών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, στεγάζονται σε σύγχρονο κτίριο στο
Μαρούσι Αττικής.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΜΟΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO
9001:2008 για την παραγωγή και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, κεριών και λαδιών. Το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι και αυτό πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO
14001:2004 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.Είναι το μόνο διυλιστήριο στην
Ελλάδα, και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και για τα δύο
συστήματα.

Η δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας είναι καθολική. Στα πλαίσια της
δέσμευσης αυτής, το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε Διαπίστευση του Χημείου του Διυλιστηρίου,
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025:2005, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Η
πιστοποίηση  ισχύει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014.

Επιπρόσθετα, από το 2007 η Εταιρεία υλοποιώντας τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση στη
Διαχείριση του Περιβάλλοντος, εκδίδει σε εθελοντική βάση την ετήσια Περιβαλλοντική
Δήλωση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme) 761/2001 επικυρωμένη από τη Bureau Veritas.

Η μεγάλη επιτυχία της MOΕ οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ανθρώπινο δυναμικό, που
αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο για την εταιρεία. Μέσα από συνεχή
εκπαίδευση, διασφάλιση πολύ καλών συνθηκών εργασίας, και σημαντικές παροχές η εταιρεία
προσπαθεί να αναπτύξει τους εργαζομένους στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ώστε
να συμβάλλουν στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της.
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3. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε

1

Η εταιρία μας παρουσιάζει συνεχή ανοδική πορεία για περισσότερο από 50 χρόνια. Οι
κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της ΕΛΙΝΟΙΛ, από την ίδρυσή της το 1954 μέχρι σήμερα,
είναι οι εξής:

1954 -
1960:

Ιδρύεται η εταιρία με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης &
Σία». Δραστηριοποιείται στην εισαγωγή μαζούτ στην Ελλάδα για την κάλυψη
των αναγκών μεγάλων βιομηχανιών. Αποκτά τα πρώτα μεταφορικά μέσα
(σλέπια και βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και τις πρώτες (μισθωμένες) εγκαταστάσεις
αποθήκευσης μαζούτ στην Ελευσίνα. Με την ίδρυση των διυλιστηρίων
Ασπροπύργου και την απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαιοειδών,
αναγνωρίζεται επίσημα σαν εταιρία πετρελαίων με δικαίωμα αγοράς μαζούτ από
τα Κρατικά Διυλιστήρια.

1960 -
1970:

Αλλαγή επωνυμίας σε «ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων Α.Ε.»
και για συντομία «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.»

Επέκταση των δραστηριοτήτων και στη Βόρεια Ελλάδα.
Ίδρυση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων καυσίμων στον Ασπρόπυργο.
Αναγνώριση του δικαιώματος αγοράς όλων των πετρελαιοειδών.
Εξέλιξη σε μια δυναμική εταιρία, με πωλήσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα πελατών

(βιομηχανία, πρατήρια, θέρμανση κλπ). Πρώτη σε πωλήσεις μαζούτ, με μερίδιο
αγοράς άνω του 30%. Αντιμετωπίζει με επιτυχία τις συνήθεις για την περίοδο
εκείνη ανωμαλίες της αγοράς (ελλείψεις, απεργίες κλπ) και αποκτά την φήμη
της πιο αξιόπιστης εταιρίας εφοδιασμού μαζούτ. Εμφανίζονται τα πρώτα
πρατήρια που φτάνουν τα 50 στο τέλος της δεκαετίας.

1970 -
1980:

Είσοδος στο χώρο των λιπαντικών.
Ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων (100 πρατήρια στο τέλος της δεκαετίας).

1 http://www.elin.gr/page/default.asp?la=1&id=22



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 152

Σημαντική επαύξηση της υφιστάμενης υποδομής (σε αποθηκευτικούς
χώρους, πλωτά μέσα, βυτιοφόρα κλπ.).

Με την ενεργειακή κρίση του 1979 εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των
στερεών καυσίμων (άνθρακας/ pet coke) και εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια για τις
ανάγκες της ελληνικής βαριάς βιομηχανίας.

1980 -
1990:

Συνεχής ανάπτυξη σε όλους τους τομείς : Βιομηχανία (υγρά και στερεά
καύσιμα), πρατήρια (200 πρατήρια στο τέλος της δεκαετίας), λιπαντικά,
θέρμανση, bunkers.

Ίδρυση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας Pet Coke. Η
ΕΛΙΝΟΙΛ γίνεται ο μεγαλύτερος εισαγωγέας στερεών καυσίμων στην Ελλάδα
και αποκτά και προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία στα θέματα καύσης,
μεταφοράς και αποθήκευσης των στερεών καυσίμων.

Εξασφάλιση, με πρωτοποριακό για την εποχή τρόπο, του εφοδιασμού με
καύσιμα των μικρών νησιών, μετά την εγκατάλειψή τους από τις άλλες εταιρίες.
Αγορά του πρώτου ειδικού δεξαμενόπλοιου για τα νησιά.

Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και είσοδος της ΕΛΙΝΟΙΛ σε μια νέα φάση
δυναμικής ανάπτυξης: Τριπλασιασμός μετοχικού κεφαλαίου – Αγορά των
εγκαταστάσεων στο Πόρτο Λάγος και εμφάνιση των πρώτων πρατηρίων στη
Θράκη – Σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό
πρατηρίων κ.ά.

Είσοδος στο χώρο του εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και λιπαντικά.

1990 –
2000:

Η ΕΛΙΝΟΙΛ καθίσταται ο μεγαλύτερος εισαγωγέας άνθρακα.
Αναπτύσσει σημαντικές πωλήσεις λιπαντικών πλοίων σε λιμάνια σε

ολόκληρο τον κόσμο.
Αοκτά τρία επιπλέον ιδιόκτητα δεξαμενόπλοια.
Με την απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς πετρελαίου (1992) η

ΕΛΙΝΟΙΛ χαράζει νέα στρατηγική ανάπτυξης, επικεντρωμένη στο δίκτυο
πρατηρίων και εντείνει τις επενδύσεις της σ’ αυτό. Από το 1990 μέχρι το 1994
τετραπλασιάζεται το μετοχικό της κεφάλαιο.

Καθιέρωση νέας εταιρικής εικόνας και εμπορικού σήματος «ελίν».
Το 1998 ξεκινά το διαρκές Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Καυσίμων που

διεξάγεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του
ΕΜΠ, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχει δειγματοληπτικά την ποιότητα των
καυσίμων που πωλούνται από όλα τα πρατήρια ελίν.

Ανακατατάξεις στην αγορά πετρελαίου (συγχωνεύσεις, εξαγορές κλπ),
δημιουργία νέων ευκαιριών και η ΕΛΙΝΟΙΛ προχωρά με σημαντικές επενδύσεις
και νέο διπλασιασμό των κεφαλαίων της σε δυναμική ανάπτυξη.

Πιλοτική διάθεση του biodiesel (πετρελαίου φυτικής προέλευσης) από τα
πρατήρια ελίν στη Θράκη, στα πλαίσια της υλοποίησης ερευνητικού
προγράμματος για τη διάδοση του biodiesel στην ελληνική αγορά, σε
συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και το Αυστριακό Ινστιτούτο Βιοκαυσίμων (1999-
2000).

2000 -
σήμερα:

Η ΕΛΙΝΟΙΛ βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις πωλήσεις
βιομηχανικών καυσίμων, διαθέτει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο
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πρατηρίων ελίν, που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 500 πρατήρια,
πρωταγωνιστεί στον εφοδιασμό καυσίμων και λιπαντικών σκαφών αναψυχής,
πραγματοποιεί σημαντικές πωλήσεις πετρελαίου για τη θέρμανση οικιών και
αναπτύσσει πωλήσεις λιπαντικών ναυτιλίας «ελίν Marine» στην Ελλάδα και σ’
όλο τον κόσμο.

Ίδρυση της θυγατρικής «ελίν Τεχνική α.τ.ε.», με αντικείμενο εργασιών τις
ολοκληρωμένες μελέτες και κατασκευές καταστημάτων λιανικής πώλησης,
πρατηρίων υγρών καυσίμων, βιομηχανικών χώρων, αποθηκών και
εγκαταστάσεων (2000).

Λαμβάνει το Πιστοποιητικό «Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία»
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό European Foundation for Quality Management
(EFQM), καθώς κρίνεται ότι πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές για την
αποτελεσματική λειτουργία και διοίκησή της. Η ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί την πρώτη
και μοναδική πετρελαϊκή εταιρία που έχει λάβει αυτή τη διάκριση στην Ελλάδα
(2002).

Έναρξη λειτουργίας δεύτερης υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και
διανομής στερεών καυσίμων της εταιρίας στον Βόλο (2003)

Από το 2004, η μετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ την ίδια στιγμή η εταιρία διατηρεί και
επαυξάνει την φήμη της αξιόπιστης, συνεπούς, φιλικής εταιρίας που εξυπηρετεί
σωστά τις ανάγκες των πελατών της και ανοίγει νέους δρόμους με τόλμη και
φαντασία. Η ομάδα των ανθρώπων της ΕΛΙΝΟΙΛ συνεχίζει να δρα με όραμα,
σύμπνοια, μεράκι και ειδίκευση, έτοιμη να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες
ανάγκες της ελληνικής ενεργειακής αγοράς.

Το 2005 η ΕΛΙΝΟΙΛ αναδεικνύεται από το Best Workplaces Institute
ανάμεσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Ίδρυση της «ελίν Ναυτική εταιρία», με αντικείμενο εργασιών την
εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών
αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ. Δύο νέα υπερσύγχρονα διπύθμενα δεξαμενόπλοια, με
δυνατότητα μεταφοράς τριών βυτιοφόρων, τα οποία εφοδιάζονται με καύσιμα εν
πλώ, δρομολογούνται στο Αιγαίο για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
μεταφορικού έργου της εταιρίας (2006).

Ίδρυση της «ελίν Σταθμοί α.ε.ε». με αντικείμενο εργασιών την
εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και
εν γένει τη διενέργεια λιανικών πωλήσεων (2006).

Ίδρυση της «ελίν βιοκαύσιμα α.ε.» με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή
και διάθεση βιοκαυσίμων. Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής
βιοκαυσίμων (biodiesel) πρόκειται να λειτουργήσει στις αρχές του 2007. Η
ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει σήμερα το 37% της ελίν Βιοκαύσιμα.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στην Αγριά
Βόλου υπερδιπλασιάζοντας την αποθηκευτική της δυναμικότητα (2006).

Όραμα & Αρχές

Το όραμα και οι αρχές της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι αυτά που τόσα χρόνια δίνουν τις κατευθυντήριες
γραμμές για την επίτευξη των στόχων της. Γραμμές καθαρές, χαραγμένες με ισχυρά πιστεύω
και ευαισθησία.
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Το Όραμά μας

Να ενδυναμώνουμε συνεχώς τη θέση μας στην ελληνική ενεργειακή αγορά,
διατηρώντας την ευελιξία και την ευρηματικότητα που μας χαρακτηρίζουν.
Να αποτελούμε σημείο αναφοράς για την υπεύθυνη, συνεπή, φιλική και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών των πελατών μας.
Να κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις κερδοφορίας ανάμεσα στις εταιρίες του
κλάδου.
Να συμβάλλουμε στην προκοπή της χώρας, δίνοντας και εμείς το παράδειγμα της
επιτυχίας, που στηρίζεται στην έντιμη επιχειρηματική δράση.

Οι Αρχές μας

Να ξεχωρίζουμε πάντα για το ήθος και την ακεραιότητα των ανθρώπων μας και για την
αταλάντευτη προσήλωσή μας στην τήρηση των κανόνων που επιβάλλουν η νομοθεσία
και η δεοντολογία.
Να βασιζόμαστε στη δύναμη που μας δίνει η ομάδα μας και να θεωρούμε πρώτο
μέλημά μας τη διατήρηση της σύμπνοιας που μας χαρακτηρίζει.
Να καλλιεργούμε τις συνθήκες που επιτρέπουν στο κάθε μέλος της ομάδας να
συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και προκοπή της εταιρίας, αξιοποιώντας και
βελτιώνοντας τις προσωπικές του ικανότητες και εξασφαλίζοντας την ηθική και υλική
ικανοποίησή του.
Να επιχειρούμε με τόλμη και φαντασία, πιστεύοντας στην αξία της ειδίκευσης και του
προγραμματισμού, διατηρώντας το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούμε τις ικανότητες και
τα κέρδη μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας.
Να θεωρούμε αυτονόητη την ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, με ιδιαίτερη
προσοχή στη φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Υλικοτεχνική Υποδομή

Μια τόσο επιτυχημένη πορεία με τόσο υψηλούς στόχους δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις και γερή υλικοτεχνική υποδομή. Μέσα από μια συνεχή πορεία
αναβάθμισης, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει σήμερα:

Δύο σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και το
Βόλο. Έτσι, αποτελεί την «πηγή» για στερεά καύσιμα στην Ελλάδα, μια πηγή που
συμπληρώνεται με την παροχή τεχνογνωσίας, εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης
στον τομέα αυτό.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων, στον
Ασπρόπυργο, την Αγριά Βόλου και το Πόρτο Λάγος.
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Ένα στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων αυτοκινήτων, που επιτρέπει στην εταιρία να
προσφέρει τον υψηλό βαθμό εξυπηρέτησης που περιμένουν οι πελάτες της.
Δύο δεξαμενόπλοια, για την κάλυψη των αναγκών της σε θαλάσσιες μεταφορές.
Γραφεία στην Κηφισιά, τη Θεσσαλονίκη και το Πόρτο Λάγος.
Ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα σύστημα μηχανογράφησης, που την καθιστά
σημείο αναφοράς.
Εγκατεστημένο πάγιο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας σε περισσότερα από 500
πρατήρια.
Η συνδεδεμένη εταιρία «ελίν Βιοκαύσιμα» διαθέτει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο
παραγωγής βιοντήζελ στο Βόλο, το οποίο ενσωματώνει συσσωρευμένη υψηλή
τεχνογνωσία πολλών ετών σχετικά με την παραγωγή, τη διακίνηση και τη χρήση των
βιοκαυσίμων.

Οι εγκαταστάσεις και η υποδομή της ΕΛΙΝΟΙΛ βελτιώνονται, αναβαθμίζονται και
ανανεώνονται, έτσι ώστε η ποιότητα εξυπηρέτησης που την έχει κάνει γνωστή, να
βελτιώνεται συνεχώς.

ταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα κανόνων με τους οποίους η επιχείρηση
διοικείται και ελέγχεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της
μακροχρόνιας αξίας της επένδυσης των μετόχων και των υπόλοιπων ομάδων
ενδιαφερομένων (stakeholders).

Οι ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders) περιλαμβάνουν εκείνους οι οποίοι έχουν
συμφέρον / ενδιαφέρον για την επιχείρηση, όπως οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές, οι
προμηθευτές, το κράτος και η κοινότητα.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρμόζει
πολιτικές, κανονισμούς και διαδικασίες με στόχο την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση
και λειτουργία της αλλά και τη μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση. Με την
εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες
προσαρμόσθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3016/2002) και αποτυπώθηκαν στον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.



ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΖΑΝΗ 2011 156

Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από:

Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου: Ένα σύστημα
καλής εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της
στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας και τον ουσιαστικό έλεγχο των στελεχών από
το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Το Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι εννεαμελές και
αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη είναι ο
Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτατα εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη. Τα μη
εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ. και είναι επιφορτισμένα με την
εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Διοίκησης. Από τα 7 μη εκτελεστικά
μέλη τα 2 είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική
νομοθεσία, και έχουν επιλεγεί με γνώμονα την διεθνή εμπειρία τους και ειδικότερα σε
θέματα πετρελαϊκής πολιτικής. Για τον  αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκτελεστικής
Διοίκησης έχει συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τρία μη
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και έχει κύριο σκοπό την εποπτεία των εργασιών του
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου: Οι δομές της ΕΛΙΝΟΙΛ προβλέπουν
αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη
διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων. Παράλληλα, η
εταιρεία ελέγχεται από αναγνωρισμένους εξωτερικούς ελεγκτές ως προς την αξιοπιστία
των οικονομικών της καταστάσεων.
Την οργανωτική δομή της εταιρείας: Βασικό στοιχείο του οργανωτικού σχήματος
της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων μέσα στο πλαίσιο
της κοινής εταιρικής στρατηγικής. Η δομή της εταιρείας, η οποία αποτυπώνεται στο
οργανόγραμμα, είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει τις
αρμοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και να διασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο των
εταιρικών δραστηριοτήτων. Για κάθε θέση στο οργανόγραμμα έχει καταγραφεί
αναλυτική Περιγραφή Θέσης, προδιαγράφοντας τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα
όρια εξουσίας.
Το σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών των στελεχών: Κεντρικό στόχο της
μισθολογικής πολιτικής της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και
περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέμενη αξία για
την εταιρεία. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού
και το σύστημα αμοιβών να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
αντικειμενικότητα και διαφάνεια και να λειτουργούν ως διαρκές κίνητρο απόδοσης και
βελτίωσης του προσωπικού.
Την πολιτική γνωστοποιήσεων της εταιρείας: Η ΕΛΙΝΟΙΛ προσδίδει ιδιαίτερη
σημασία στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της και για αυτό το λόγο παρέχει
έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία σχετική με την εξέλιξη των εταιρικών
της υποθέσεων και γενικότερα κάθε σημαντική πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει
τους επενδυτές στις αποφάσεις τους σχετικά με την μετοχή της εταιρείας.

Δραστηριότητες
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Με βάση το εύρος των δραστηριοτήτων της, η ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη
ιδιωτική ελληνική εταιρία στον χώρο της εμπορίας ενέργειας, που δεν ανήκει σε όμιλο με
διυλιστήριο.

Αποστολή της είναι η απόλυτη ικανοποίηση κάθε είδους ενεργειακών αναγκών των
καταναλωτών. Για μετακινήσεις στη στεριά και ταξίδια στη θάλασσα, για θέρμανση οικιών
και κτηρίων αλλά και για τις ενεργειακές ανάγκες των επιχειρήσεων η ΕΛΙΝΟΙΛ είναι εδώ
για να δώσει άριστες λύσεις, με κορυφαίας ποιότητας καύσιμα και λιπαντικά.

Πρατήρια

Πάνω από 500 πρατήρια ελίν, σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους
στους Ελληνες οδηγούς, κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών:

Με συνεπή, φιλική εξυπηρέτηση.
Με καύσιμα άριστης ποιότητας, που ελέγχονται όχι μόνο από την ίδια την ΕΛΙΝΟΙΛ,
αλλά και από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Με μια πλήρη γκάμα λιπαντικών "ελίν lubricants", για κάθε ανάγκη λίπανσης, όλων των
οχημάτων.
Με περισσότερα από 120 πρατήρια να βρίσκονται σε νησιά, εξυπηρετώντας ορισμένες
από τις πιο απόμακρες και «δύσκολες» περιοχές της χώρας μας, χειμώνα - καλοκαίρι.
150 πρατήρια που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και εξυπηρετούν με καύσιμα και
λιπαντικά τα σκάφη αναψυχής.

4. 1  ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε

1

http://www.revoil.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&It
emid=76&lang=el
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Η REVOIL είναι 100% Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών, με μερίδιο αγοράς 6,5%. Η
Εταιρεία έχει ιδιαίτερα θετική πορεία και διατηρεί φιλική και ανθρώπινη συνεργασία με όλους
τους πρατηριούχους του δικτύου της. Η RΕVOIL πωλεί καύσιμα και λιπαντικά στο δίκτυο των
πρατηρίων της, το οποίο αποτελείται από 411 πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.

Το δίκτυο πρατηρίων REVOIL αναπτύσσεται δυναμικά με οδηγό πάντοτε την ποιότητα, τις
φιλικές τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση.
Η REVOIL από τις αρχές του 2005 διατηρεί συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας
Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό τον έλεγχο και την
πιστοποίηση της άριστης ποιότητας των καυσίμων που διαθέτει από τα πρατήρια και τις
εγκαταστάσεις της. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη του καταναλωτή για τη διασφάλιση
Ποιοτικών Καυσίμων σε Ανταγωνιστικές Τιμές και χωρίς απώλεια στην Ποσότητα,
ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΤΑΞΕ την 1η Φεβρουαρίου 2008 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ στο πρόγραμμα
συνεργασίας που διατηρεί με το Ε.Μ.Π. -ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ- στο δίκτυο
πρατηρίων με τα σήματά της ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

Οι Ποσοτικοί Έλεγχοι, στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματα REVOIL, διενεργούνται με
την εγκεκριμένη μονάδα μέτρησης βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, με τη λήψη
δείγματος από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης.

Έτσι επιβεβαιώνει ακόμα μια φορά ότι αποτελεί την "Έξυπνη Επιλογή" του καταναλωτή.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 5, 16672 Βάρη, Αττική
Τηλέφωνο: 210-8976000
Fax: 210-8974943

Η REVOIL ιδρύθηκε το 1982 με κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών
προϊόντων. Κυριότερο αρωγό στο ξεκίνημα αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσαν οι
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, τις οποίες διέθετε η Εταιρεία στη νήσο Χίο.

Έτος σταθμός για την πορεία και την εξέλιξη της Εταιρείας αποτελεί το 1995, χρονιά κατά
την οποία η Εταιρεία εξαγοράζεται από τους σημερινούς μετόχους. Με την εξαγορά της
Εταιρείας, το Μάιο του 1995, οι νέοι μέτοχοι θέτουν ως κυριότερους στόχους την ενδυνάμωση
της Εταιρείας στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω της ανάπτυξης δικτύου
πρατηρίων, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων στη νήσο Χίο, την
αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του συνόλου των διοικητικών υπηρεσιών καθώς επίσης
και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.

Η "επιθετική" πολιτική προσέλκυσης νέων πρατηρίων, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο
εμπορίας πετρελαιοειδών, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική και η Εταιρεία από το Μάιο
του 1995 έως σήμερα έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο 411 πρατηρίων τα οποία φέρουν τα
χρώματα και τα σήματα της και το οποίο εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής
επικράτειας, κατέχοντας το 6,5% του μεριδίου αγοράς. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία είναι
κάτοχος αδειών εμπορίας Α΄ και ΣΤ΄ με τις οποίες ασκεί πανελλαδική εμπορία πετρελαιοειδών
προϊόντων καθώς επίσης και κάτοχος άδειας εμπορίας Ε΄ με την οποία ασκεί εμπορία
ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία συνεργάζεται με 135 πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα "Α.Π."
(Ανεξάρτητο Πρατήριο) καθώς επίσης και με μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
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Παράλληλα με την εμπορία υγρών καυσίμων, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά
λιπαντικών διαθέτοντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων τα οποία φέρουν το διακριτικό σήμα
revolution (λιπαντικά βενζινοκινητήρων, πετρελαιοκινητήρων, υδραυλικών συστημάτων,
οδοντωτών τροχών και αγροτικών μηχανημάτων) καθώς επίσης διαθέτει και ειδικά προϊόντα
με την εγγύηση ποιότητας REVOIL.

Το 1996 κρίθηκε αναγκαία η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στη Χίο με
ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 1997.

Η ανάπτυξη της Εταιρείας οδήγησε το 1997, στην αγορά έκτασης στη Νέα Καρβάλη Καβάλας
με απώτερο σκοπό την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής υγρών
καυσίμων. Η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1999 και
ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2000. Ενώ, από το Μάιο του 2002 έως τον Οκτώβριο του
2003 διήρκησε η επέκταση των εγκαταστάσεων της Καβάλας.

Το Δεκέμβριο 2000 υλοποιήθηκε η μεταφορά των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας σε
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής, όπου στεγάζεται το σύνολο των διοικητικών
υπηρεσιών.

Το καλοκαίρι του 2001, η Εταιρεία απέκτησε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
για τις διαδικασίες παραλαβής -αποθήκευσης - διακίνησης υγρών καυσίμων, οι οποίες
τηρούνται στις παραπάνω εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει λάβει πιστοποιητικό
συμμόρφωσης συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και για τα κεντρικά της
γραφεία.

Σήμερα οι εγκαταστάσεις της Χίου διαθέτουν 12 δεξαμενές υγρών καυσίμων με χωρητικότητα
7.048 κ.μ., σύγχρονο προβλήτα και αγκυρόβολιο εκφόρτωσης πλοίων και περιβαλλοντικά
φιλικό σύστημα αυτόματης φόρτωσης των βυτιοφόρων με διασφάλιση ανάκτησης των ατμών
βενζίνης.
Στην Καβάλα διατίθεται δυναμικότητα αποθήκευσης 37.300 κ.μ. με 18 δεξαμενές
αποθήκευσης υγρών καυσίμων, υποθαλάσσιο και επίγειο αγωγό μεταφοράς καυσίμων,
σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, ασφαλές αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας καθώς
επίσης και ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης φόρτωσης βυτιοφόρων τελευταίας τεχνολογίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση στη Νέα Καρβάλη Καβάλας είναι η μεγαλύτερη
εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και επενδύει στον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει
ολοκληρωθεί η διοικητική αναδιοργάνωση, ενώ η έμφαση στην εκπαίδευση και ενημέρωση
του προσωπικού είναι ετήσιος στόχος. Σταθερή επένδυση είναι η συνεχής ανάπτυξη,
ενημέρωση και ανανέωση των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της μηχανοργάνωσης όλων
των υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα αυτής της αναδιοργάνωσης έχει οδηγήσει σε ένα νέο ευέλικτο
οργανωτικό σχήμα με ενίσχυση της κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας με έμφαση στην
ομαδική εργασία.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Ξεκινώντας με τον αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας παρατηρούμε ότι για την ΕΛΠΕ  οι
τιμές του κυμαίνονται σε όλη την διάρκεια της περιόδου 2005-2009 πάνω από την μονάδα με
τιμές από 2,25 το 2005 μέχρι και 1,18 το 2009. Παρατηρούμε μείωση της Γενικής Ρευστότητας
με μια εξαίρεση το 2006 που αυξήθηκε η τιμή του. Τιμή για παράδειγμα 1,18 σημαίνει για
κάθε 1 ευρώ βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης, η επιχείρηση διαθέτει για την εξόφλησή της
1,18 ευρώ κυκλοφοριακών στοιχείων. Επειδή η τιμή είναι  μεγαλύτερη από τη μονάδα (>1) σε
όλη την διάρκεια της περιόδου αυτό  σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει περισσότερα
κυκλοφοριακά στοιχεία από ότι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή
ρευστότητα για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις.
   Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερο είναι το
περιθώριο ασφαλείας, τόσο υψηλότερο το κυκλοφοριακό ενεργητικό σε σχέση
με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και κατά συνέπεια, τόσο μεγαλύτερη θα
είναι η ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της. Λόγω όμως της  φθίνουσας πορείας στη τιμή του δείκτη αυτό θα σημαίνει
δυσμενή εξέλιξη στη βραχυπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης.
   Στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡΟΙΛ A.E θα παρατηρήσουμε πως η τιμή του δείκτη μειώνεται
σε όλη την περίοδο και είναι  < 1 δηλαδή δεν υπάρχει επαρκή ρευστότητα όπως στην
περίπτωση της ΕΛΠΕ Α.Ε. Η ρευστότητα της εταιρείας συνεχώς χειροτερεύει. Στην ΡΕΒΟΙΛ
Α.Ε οι τιμές ξεκινούν από 0,95 το 2005 με συνεχή αύξηση μέχρι το 2008 που φθάνει 1,20. Στο
μεγαλύτερο διάστημα η γενική ρευστότητα της εταιρείας είναι > 1 το οποίο σημαίνει ότι η
επιχείρηση έχει περισσότερα κυκλοφοριακά στοιχεία από ότι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Στην
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε παρατηρούμε τις ίδιες συνθήκες όπως και στην ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε δηλαδή είναι >1
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εξέτασης άρα καλή σχετικά ρευστότητα ενώ διαχρονικά
έχουμε αυξομείωση των τιμών.
   Η  μέση τιμή το κλάδου για τον συγκεκριμένο δείκτη είναι 1,30 οπότε συγκρίνοντας
διεπιχειρησιακά τις εταιρίες παρατηρούμε πως ΕΛΠΕ και ΕΛΙΝΟΙΛ βρίσκονται σε καλύτερη
κατάσταση σε σχέση με τον κλάδο ενώ το αντίθετο συμβαίνει με ΜΟΤΟΡΟΙΛ και ΡΕΒΟΙΛ.
   Στην περίπτωση του αριθμοδείκτη πραγματικής ρευστότητας βλέπουμε  πόσες φορές τα
εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
επιχείρησης. Στην ΕΛΠΕ παρατηρούμε σε όλη την διάρκεια της περιόδου την πραγματική
ρευστότητα < 1 που σημαίνει ότι τα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία είναι λιγότερα από τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης με εξαίρεση το 2006 και το 2008 παρατηρείται συνεχή
μείωση της πραγματικής ρευστότητας. Στην MOTOROIL A.E  παρατηρούμε επίσης την
πραγματική ρευστότητα < 1 που σημαίνει ότι τα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία είναι
λιγότερα από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, , με αποτέλεσμα η επιχείρηση να εξαρτάται
από τις μελλοντικές της πωλήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. Στην
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση του δείκτη αλλά η μέση τιμή είναι < 1 που
σημαίνει ότι τα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία είναι λιγότερα από τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε  παρατηρούμε μια διαχρονική αυξομείωση στην τιμή του
δείκτη αλλά σε όλη την διάρκεια της περιόδου η τιμή είναι > 1 σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει
περισσότερα εύκολα ρευστοποιούμενα στοιχεία από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
  Όσον αφορά την διεπιχειρησιακή σύγκριση ο μ.ο του δείκτη του κλάδου είναι 0,89 και
όπως παρατηρούμε  ότι ΕΛΙΝΟΙΛ και ΡΕΒΟΙΛ έχουν τιμή υψηλότερη του κλάδου κάτι το
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οποίο σημαίνει   ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης σε σχέση με το κλάδο
είναι καλή και ότι η επιχείρηση, γενικά, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην
εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Αντίθετα ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχουν
τιμή δείκτη μικρότερη από τον μ.ο του κλάδου που σημαίνει  ότι η τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της επιχείρησης σε σχέση με το κλάδο δεν  είναι καλή.
   O αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης για την
εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της με τα μετρητά που διαθέτει. Παρέχει λοιπόν μια
ένδειξη για την επάρκεια ή ανεπάρκεια των διαθεσίμων μιας επιχείρησης με σκοπό την
ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.
   Στην ΕΛΠΕ παρατηρούμε μια πτωτική πορεία του δείκτη από το 2005 – 2007 που σημαίνει
δυσμενή εξέλιξη στη βραχυπρόθεσμη (ταμειακή) ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ έχουμε
αύξηση το 2008 που σημαίνει βελτίωση στην βραχυπρόθεσμη (ταμειακή) ρευστότητα της
επιχείρησης.
Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ  παρατηρούμε μια αυξητική πορεία του δείκτη που σημαίνει βελτίωση της

ρευστότητας της εταιρείας με εξαίρεση μια μείωση το 2008.Επίσης στην  ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε και
στην ΕΛΙΝΟΙΛ    παρατηρούμε μια αυξητική πορεία του δείκτη που σημαίνει βελτίωση της
ρευστότητας της εταιρείας με εξαίρεση μια μείωση το 2006.

 Στην διεπιχειρησιακή σύγκριση παρατηρούμε ότι ΕΛΠΕ, ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν
τιμή  δείκτη μεγαλύτερη του μ.ο του κλάδου που είναι 0,11 που σημαίνει   ότι η τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, σε σχέση με το κλάδο, είναι καλή και ότι η
επιχείρηση, γενικά, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα στην εξόφληση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Αντίθετα η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη < από τον μ.ο
του κλάδου που σημαίνει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι
ικανοποιητική.
   Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές
ανανεώθηκαν (αγοράστηκαν ή κατασκευάστηκαν) και πωλήθηκαν, κατά μέσο όρο, τα
αποθέματα της επιχείρησης, μέσω των πωλήσεων (σε τιμές κτήσης), μέσα στη χρήση.
  Στην περίπτωση της διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του κλάδου
είναι 55,56. Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει μέση τιμή 48,15 δηλαδή Πολύ κοντά στη τιμή του όμοιου δείκτη
του κλάδου που θεωρείται καλή και σημαίνει ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται ορθολογικά τα
αποθέματά της, αποφεύγει την πέρα του κανονικού δέσμευση κεφαλαίων σε αποθέματα. Η
ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 153,65 δηλαδή μια τιμή πολύ μεγαλύτερη από τη τιμή του κλάδου
που μπορεί να σημαίνει: πρώτον, ανεπάρκεια αποθεμάτων και συνεπώς απώλεια πωλήσεων και
κάποιας αποδοτικότητας και δεύτερον, ποιοτικά καλύτερη ρευστότητα, γιατί τα αποθέματα
μετατρέπονται γρήγορα σε απαιτήσεις (δηλαδή ένα βήμα πριν από τα ρευστά). Οι ΕΛΠΕ και
ΜΟΤΟΡΟΙΛ  έχουν τιμές του δείκτη 6,16 & 14,29 αντίστοιχα δηλαδή πολύ μικρότερη από την
μέση τιμή του κλάδου που σημαίνει  είτε υπερεπαρκή αποθέματα σε σχέση με την παραγωγική
δραστηριότητα και τις πωλήσεις, είτε αποθέματα βραδείας κυκλοφορίας, είτε απαξιωμένα
αποθέματα.
   Στην περίπτωση της διαχρονικής ανάλυσης παρατηρούμε  πως στην ΕΛΠΕ έχουμε μια
συνεχή αυξομείωση στην τιμή του δείκτη με αύξηση το 2006,2008 και μείωση τα έτη
2007,2009. Μια πτωτική πορεία του δείκτης της Τ.Κ.Α., δείχνει, γενικά, μια δυσμενή εξέλιξη,
αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα αποθέματά της ολοένα και λιγότερο
αποτελεσματικά, συσσωρεύοντας περισσότερα και ακόμα χειροτερεύει ποιοτικά της
ρευστότητά της. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ καθώς και στην ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση
μέχρι το 2008 που σημαίνει ευνοϊκή εξέλιξη αφού η επιχείρηση χρησιμοποιεί όλο και πιο
αποδοτικά τα αποθέματα της και το αντίθετο συμβαίνει το 2009 που έχουμε μείωση στην τιμή
του δείκτη.  Στην ΕΛΙΝΟΙΛ αντίθετα παρατηρούμε μια μείωση τα έτη 2006,2007, 2009 που
δείχνει γενικά, μια δυσμενή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα
αποθέματά της ολοένα και λιγότερο αποτελεσματικά.
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   Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο
όρο, ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις της
επιχείρησης.

Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης, στην ΕΛΠΕ παρατηρούμε αύξηση το 2006 και
το 2008 που δείχνει γενικά, μια ευνοϊκή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση
εισπράττει γρηγορότερα τις απαιτήσεις της και, συνεπώς, βελτιώνει ποιοτικά τη ρευστότητά
της ενώ έχουμε μείωση το 2007 και το 2009 που δείχνει δυσμενή εξέλιξη, αφού αποτελεί
ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις απαιτήσεις της, διαχρονικά, λιγότερο
αποτελεσματικά και συσσωρεύει, συνεπώς, όλο και περισσότερες, με τους πιο πάνω πιθανούς
κινδύνους. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση στην τιμή του δείκτη που
δείχνει ότι η επιχείρηση εισπράττει γρηγορότερα τις απαιτήσεις της και, συνεπώς, βελτιώνει
ποιοτικά τη ρευστότητά της με μοναδική εξαίρεση την χρονιά 2007 που έχουμε μείωση στην
τιμή του δείκτη. Στη ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση στην τιμή του δείκτη που
δείχνει ότι η επιχείρηση εισπράττει γρηγορότερα τις απαιτήσεις της και, συνεπώς, βελτιώνει
ποιοτικά τη ρευστότητά της με μοναδική εξαίρεση την χρονιά 2006που έχουμε μείωση στην
τιμή του δείκτη. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική μείωση στην τιμή του δείκτη
που δείχνει δυσμενή εξέλιξη, αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τις
απαιτήσεις της, διαχρονικά, λιγότερο αποτελεσματικά και συσσωρεύει, συνεπώς, όλο και
περισσότερες, με τους πιο πάνω πιθανούς κινδύνους με μόνη εξαίρεση το 2008 που έχουμε
αύξηση του δείκτη.

Στην περίπτωση της Διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής:
Η μέση τιμή του κλάδου είναι 12,53 οπότε παρατηρούμε ότι η ΡΕΒΟΙΛ με τιμή 17,54 είναι
σχετικά κοντά στην τιμή του κλάδου που σημαίνει ότι διαχειρίζεται ορθολογικά τις απαιτήσεις
μετατρέποντας τις απαιτήσεις αυτές σε ρευστά διαθέσιμα,  ενώ μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας
απαιτήσεων λόγω αφερεγγυότητας των πελατών. Οι ΕΛΠΕ με τιμή 8,79 και ΕΛΙΝΟΙΛ με 9,57
έχουν πολύ χαμηλότερη τιμή από τη μέση του κλάδου που σημαίνει υπερβολικές απαιτήσεις σε
σχέση με τις πωλήσεις , απαιτήσεις βραδείας κυκλοφορίας και επισφαλείς απαιτήσεις. Τέλος η
ΜΟΤΟΡΟΙΛ με τιμή πολύ μεγαλύτερη από την μέση τιμή του κλάδου σημαίνει ότι ακολουθεί
αυστηρή πολιτική πιστώσεων προς πελάτες λόγω έλλειψης κεφαλαίου κίνησης με αποτέλεσμα
να έχει απώλεια πωλήσεων και αυξημένο κόστος διαχείρισης και έτσι να παρουσιάζεται
πρόβλημα στην αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Ο Λειτουργικός δείκτης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση (ή αξιοπιστία) του δείκτη της
γενικής ρευστότητας. Οι ΡΕΒΟΙΛ, ΕΛΙΝΟΙΛ και ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχουν χαμηλή τιμή (23,11-
45,96-52,83 αντίστοιχα) στο συγκεκριμένο δείκτη που σημαίνει γρήγορη μετατροπή των
αποθεμάτων σε μετρητά, γεγονός που αποτελεί ένδειξη καλής διαχείρισης και καλής ποιότητας
και υψηλού βαθμού ρευστότητας αποθεμάτων και απαιτήσεων. Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει υψηλή
τιμή (101,88) στο δείκτη αυτό που σημαίνει αργή μετατροπή των αποθεμάτων σε μετρητά,
γεγονός που υποδηλώνει μη αποτελεσματική διαχείριση και κακής ποιότητας και χαμηλού
βαθμού ρευστότητας αποθεμάτων και απαιτήσεων.
   O Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Βραχυπρόθεσμων δείχνει πόσες φορές η
επιχείρηση δημιουργεί και εξοφλεί υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές της λόγω αγοράς
αποθεμάτων με πίστωση.
   Όσον αφορά την διεπιχειρησιακή σύγκριση παρατηρούμε ότι ο μ.ο του κλάδου είναι 8,47.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 8,63 δηλαδή πολύ κοντά στην μέση τιμή του κλάδου που
θεωρείται καλή και   σημαίνει ότι η επιχείρηση εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τους
προμηθευτές της με τον ίδιο περίπου ρυθμό, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
και ακόμα ότι η επιχείρηση αποφεύγει την πέρα του κανονικού λήψη πιστώσεων από τους
προμηθευτές.
   Οι ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡΟΙΛ  έχουν τιμή δείκτη αρκετά μικρότερη από την τιμή του κλάδου
μπορεί να θεωρηθεί ως μια ανησυχητική ένδειξη για τους πιστωτές, γενικά, της επιχείρησης,
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σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση αυτής. Στην ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε τιμή
13,99 δηλαδή αρκετά υψηλότερη από την μέση τιμή του κλάδου, δείχνει ότι η επιχείρηση
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές με γρηγορότερο ρυθμό (σε λιγότερες
ημέρες) και πρέπει να αναλυθεί και να ερμηνευθεί με μεγάλη προσοχή. Μια πολύ υψηλή τιμή
του δείκτη μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας αυστηρής πολιτικής πιστώσεων των
προμηθευτών προς την επιχείρηση (π.χ. πιστώσεις μικρού ύψους ή / και μικρής διάρκειας)
επειδή παρουσιάζει ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης και  μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες:
Στην ρευστότητα η υψηλή τιμή μπορεί να υποδηλώνει ποιοτικά χειρότερη ρευστότητα από
πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στην αποδοτικότητα Αυτή θα είναι χαμηλότερη
από εκείνη που θα μπορούσε να επιτύχει η επιχείρηση, εξαιτίας των αυξημένων τιμών αγοράς
αποθεμάτων και κάποιας απώλειας πωλήσεων, λόγω ανεπάρκειας αποθεμάτων.
Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης:
   Στην ΕΛΠΕ παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση του δείκτη με εξαίρεση το 2006 που έχουμε
την μοναδική αύξηση. Αυτό δείχνει, γενικά, μια ευνοϊκή εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η
επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με τόκους και ότι δεν προκαλούνται άλλες αρνητικές επιπτώσεις
στις σχέσεις της με τους προμηθευτές της. Και τούτο επειδή αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση
εξοφλεί τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές όλο και πιο αργά, και σε συνδυασμό με ένα
σταθερό ή ελαφρά αυξανόμενο λειτουργικό κύκλο, μπορεί να υποδηλώνει: πρώτον, ποιοτικά
καλύτερη ρευστότητα από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και φυσικά, αυξημένη αξιοπιστία
των δεικτών της γενικής και της πραγματικής ρευστότητας. Δεύτερον, μειωμένες ανάγκες
χρηματοδότησης, λόγω μείωσης της μέσης διάρκειας του κυκλώματος
μετατροπής μετρητών. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή αυξομείωση του δείκτη
κατά την διάρκεια της περιόδου 2005 – 2009.
   Στην ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση του δείκτη με μοναδική εξαίρεση την
χρονιά 2009 που έχουμε μείωση. Αυτό  δείχνει, γενικά, μια μη ευνοϊκή εξέλιξη, αφού αποτελεί
ένδειξη ότι η επιχείρηση εξοφλεί γρηγορότερα τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της
και σε συνδυασμό με ένα σταθερό ή αυξανόμενο λειτουργικό κύκλο, μπορεί να υποδηλώνει:
πρώτον, ποιοτικά χειρότερη ρευστότητα από πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και
φυσικά, περιορισμένη αξιοπιστία των δεικτών γενικής και πραγματικής ρευστότητας.
Δεύτερον, αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης λόγω αύξησης της μέσης διάρκειας του
κυκλώματος μετατροπής μετρητών. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια μείωση του δείκτη μέχρι
το 2007 που δείχνει ευνοϊκή εξέλιξη και στη συνέχεια αύξηση μέχρι το 2009 που δείχνει
αντίθετα μια μη ευνοϊκή εξέλιξη.

Ο Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Συνολικού Ενεργητικού, Ο αριθμοδείκτης
αυτός δείχνει πόσες φορές το σύνολο των στοιχείων του
ενεργητικού ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μια χρήση. Ουσιαστικά
δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης της συνολικής
περιουσίας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της.
   Στη διαχρονική ανάλυση στην ΕΛΠΕ παρατηρούμε μια μείωση που δείχνει ένα μειούμενο
βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού, σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης, γεγονός
που παρέχει ένδειξη κάποιας υπερεπένδυσης κεφαλαίων που με τη σειρά της μπορεί να οδηγεί
σε μια μειούμενη αποδοτικότητα διαχρονικά εκτός από το 2006 που παρατηρείται αύξηση.
Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε διαχρονικά μια αύξηση στην τιμή του δείκτη υποδηλώνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, σε
σχέση με τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να
οδηγεί σε μια αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης, με μοναδική
εξαίρεση το 2007 που έχουμε μείωση της τιμής του δείκτη. Το ίδιο συμβαίνει και στην
ΡΕΒΟΙΛ με μοναδική διαφορά ότι το έτος μείωσης είναι το 2009 και αυτό σε πολύ μικρό
ποσοστό. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ έχουμε μια μείωση το 2006, στη συνέχεια αύξηση μέχρι το 2008 κα
τέλος μια μικρή μείωση το 2009.
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Στην διεπιχειρησιακή ανάλυση   η μέση τιμή του δείκτη του κλάδου είναι 4,47. Όπως
παρατηρούμε η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 4,42 δηλαδή πάρα πολύ κοντά στην τιμή του
κλάδου δείχνει ότι η επιχείρηση κινείται στα κλαδικά επίπεδα και ότι συνεπώς, σωστά
χρησιμοποιεί το συνολικό της ενεργητικό. Οι ΕΛΠΕ και η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχουν τιμές αρκετά
μικρότερες από τον μ.ο του κλάδου (2,25 και 3,22 αντίστοιχα) που δείχνει ότι η επιχείρηση δεν
χρησιμοποιεί το συνολικό της ενεργητικό τόσο εντατικά όσο ο κλάδος. Το γεγονός αυτό
υποδηλώνει μια υπερεπένδυση κεφαλαίων και θα πρέπει η διοίκηση, είτε να αυξήσει τις
πωλήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε να προχωρήσει σε μείωση του ενεργητικού με τη
ρευστοποίηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων. Η
ΡΕΒΟΙΛ από την άλλη έχει τιμή 7,99 δηλαδή αρκετά μεγαλύτερη από την μέση τιμή του
κλάδου που  αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση ίσως δεν διατηρεί κανονικό ύψος συνολικού
ενεργητικού, γεγονός που δημιουργεί την υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία όμως μπορεί
να συνεπάγεται απώλεια κάποιων πωλήσεων και αποδοτικότητας.
   Ο αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων μετρά την
αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί την επένδυσή της σε πάγια
στοιχεία, όπως οικόπεδα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και οποιονδήποτε άλλον
εξοπλισμό. Επίσης παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς την
επένδυση σε πάγια στοιχεία.
   Στη διαχρονική ανάλυση, στην ΕΛΠΕ και ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια μείωση την χρονιά
2006 και 2009 που σημαίνει ένα μειούμενο βαθμό
χρησιμοποίησης των πάγιων στοιχείων, σε σχέση με τις πωλήσεις της
επιχείρησης, γεγονός που παρέχει ένδειξη κάποιας υπερεπένδυσης κεφαλαίων, που με τη σειρά
της μπορεί να οδηγεί σε μια μειούμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης. Το
2007 και 2008 όμως παρατηρείται αύξηση στην τιμή του δείκτη που σημαίνει ολοένα και πιο
εντατική χρησιμοποίηση των παγίων στοιχείων της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της,
γεγονός που είναι πολύ πιθανό να
οδηγεί σε μια αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ
και στη ΡΕΒΟΙΛ  παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση στην τιμή του δείκτη όλη την περίοδο
που εξετάζουμε 2005 – 2009 που δείχνει ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των παγίων
στοιχείων της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να
οδηγεί σε μια αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης.
       Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου είναι
11,06. Η ΕΛΠΕ έχει τιμή 4,45 δηλαδή αρκετά μικρότερη από την μέση τιμή του κλάδου που
σημαίνει  ότι η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί τα πάγια στοιχεία της τόσο εντατικά όσο ο κλάδος
(υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία).  Τότε θα πρέπει η διοίκηση, είτε να αυξήσει τις
πωλήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε να προχωρήσει σε μείωση του πάγιου ενεργητικού
με τη ρευστοποίηση ορισμένων παγίων και εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ
έχει τιμή 5,57 δηλαδή αρκετά μικρότερη από την μέση τιμή του κλάδου οπότε ισχύουν τα ίδια
όπως και στην ΕΛΠΕ.  Στην ΡΕΒΟΙΛ έχουμε τιμή 20,43 δηλαδή τιμή αρκετά μεγαλύτερη από
την μέση τιμή του κλάδου που σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν διατηρεί κανονικό ύψος (ή
αλλιώς χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια) πάγιου ενεργητικού, γεγονός που δημιουργεί την
υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας, η οποία όμως μπορεί να συνεπάγεται απώλεια κάποιων
πωλήσεων και αποδοτικότητας.
Στην ΕΛΙΝΟΙΛ έχουμε τιμή δείκτη 13,78 δηλαδή πολύ κοντά στην μέση τιμή του κλάδου
δείχνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο επίπεδο του μέσου όρου και ότι συνεπώς, σωστά
εκμεταλλεύεται το πάγιο ενεργητικό της.
  Ο Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Ο δείκτης ταχύτητας
κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία η διοίκηση
χρησιμοποιεί τα κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Επίσης
παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς τα ίδια κεφάλαια.
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Στη διαχρονική ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Στην ΕΛΠΕ, στην ΕΛΙΝΟΙΛ και στην
ΡΕΒΟΙΛ  έχουμε μια διαχρονική αύξηση στην τιμή του δείκτη μέχρι και το 2008 που σημαίνει
ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με τις πωλήσεις της,
γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγεί σε αυξανόμενα κέρδη και τελικά σε αυξανόμενη
αποδοτικότητα. Μια τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή από τους ιδιοκτήτες π.χ. τους μετόχους της
ανώνυμης εταιρείας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το 2009 που έχουμε μείωση στην τιμή του
δείκτη που σημαίνει όλο και λιγότερο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων,
γεγονός που ενδεχόμενα να οδηγεί σε μειωμένη αποδοτικότητα, αλλά μπορεί να θεωρηθεί
ευνοϊκή μια τέτοια εξέλιξη από άποψη ασφάλειας, αν η μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας
των ιδίων κεφαλαίων ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της υψηλής δανειακής επιβάρυνσης της
επιχείρησης. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε διαχρονική αύξηση στην τιμή του δείκτη μέχρι
και το 2009 που σημαίνει  ολοένα και πιο εντατική χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, σε
σχέση με τις πωλήσεις της, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγεί σε αυξανόμενα κέρδη και
τελικά σε αυξανόμενη αποδοτικότητα.
   Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου είναι 14,27.
Η ΕΛΠΕ έχει τιμή δείκτη 3,49 δηλαδή μια τιμή πολύ μικρότερη από του κλάδου υποδηλώνει
ότι η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της τόσο εντατικά όσο ο κλάδος, γεγονός
που χρήζει μελέτης και διερεύνησης. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή 13,60 και ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή
δείκτη 16,08  δηλαδή πολύ κοντά στην τιμή το κλάδου που  δείχνει ότι η επιχείρηση δεν
διαφοροποιείται του κλαδικού μέσου όρου και ότι συνεπώς, χρησιμοποιεί ορθολογικά τα ίδια
κεφάλαιά της. Η ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή 23,89 δηλαδή πολύ μεγαλύτερη τιμή από την μέση τιμή
του κλάδου που δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της πιο εντατικά από
άλλες ή τη μέση επιχείρηση του κλάδου.
   O αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων
και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος των μικτών κερδών. Γενικά, μια υψηλή τιμή
του δείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους δείχνει πολύ καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή
αλλιώς, αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει φθηνές αγορές
εμπορευμάτων ή χαμηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές τιμές.
   Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του δείκτη αντανακλά χαμηλή λειτουργική
αποδοτικότητα ή αδυναμία της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει τα παραπάνω.

Στη διαχρονική ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει μια συνεχή
αυξομείωση της τιμής του δείκτη την περίοδο 2005 – 2009 . Έχουμε αύξηση το 2007 και 2009
που σημαίνει ένα συνεχώς βελτιούμενο ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο, εφόσον
συνοδεύεται από σταθερές ή καλύτερα αυξανόμενες πωλήσεις, οδηγεί σε υψηλότερα μικτά
κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική. Το 2006 και το 2008 παρατηρούμε μια
μείωση στην τιμή του δείκτη που σημαίνει ένα μειούμενο ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο,
εφόσον συνοδεύεται από σταθερές ή μειούμενες πωλήσεις, οδηγεί σε χαμηλότερα μικτά κέρδη.
Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται ως αρνητική. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε την ίδια κατάσταση
με την ΕΛΠΕ δηλαδή συνεχή αυξομείωση στην τιμή του δείκτη όλη την εξεταζόμενη περίοδο,
με την διαφορά μόνο στα έτη που παρουσιάζεται η μείωση ή αύξηση. Στην ΡΕΒΟΙΛ
παρατηρούμε μια μικρή μείωση το 2006 και από κει και πέρα μια σταθερή τιμή 0,4 μέχρι το
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Η τιμή είναι αρκετά χαμηλή που σημαίνει   χαμηλή
λειτουργική αποδοτικότητα ή αδυναμία της διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτυγχάνει
φθηνές αγορές εμπορευμάτων ή χαμηλό κόστος παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές
τιμές. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια γενικά σταθερή χαμηλή τιμή του δείκτη δηλαδή ίδια
κατάσταση με την ΡΕΒΟΙΛ που αναφέρθηκε παραπάνω.

Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση παρατηρούμε τα εξής : Η μέση τιμή του κλάδου για τον
συγκεκριμένο δείκτη είναι 0,06. Η ΕΛΠΕ, ΕΛΙΝΟΙΛ και η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη
0,07-  0,07- και 0,06 αντίστοιχα δηλαδή πολύ κοντά στον κλάδο που δείχνει ότι η επιχείρηση
λειτουργεί στο αντίστοιχο κλαδικό επίπεδο και ότι, συνεπώς, η αποδοτικότητα των πωλήσεων
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της  επιχείρησης  σε μικτά κέρδη κρίνεται ικανοποιητική. Η ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 0,04
δηλαδή πιο κάτω από την μέση τιμή του κλάδου που δείχνει  πρέπει να ερευνάται προσεκτικά.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι μπορεί να αντανακλά:
α. Κανονικές τιμές πώλησης, αλλά ένα υψηλότερο κόστος πωληθέντων, που μπορεί να
οφείλεται: στην αδυναμια της επιχείρησης να αγοράζει με
ευνοϊκούς όρους, σε ανεπαρκή έλεγχο των στοιχείων του κόστους, στη μη αποτελεσματική
χρησιμοποίηση του πάγιου εξοπλισμού ή σε υπερεπένδυση σε πάγιο εξοπλισμό, παράγοντες
που οδηγούν σε υψηλότερο κόστος παραγωγής.
β. Ένα σχετικά υψηλό κόστος πωληθέντων, για τους πιο πάνω λόγους, αλλά χαμηλότερες τιμές
πώλησης, στην προσπάθεια της επιχείρησης να επιτύχει μεγάλο όγκο πωλήσεων για την
πραγματοποίηση ικανοποιητικών μικτών κερδών, περιορίζοντας έτσι το μειονέκτημα του
χαμηλού ποσοστού του μικτού κέρδους.
γ. Κανονικό κόστος πωληθέντων, αλλά χαμηλές τιμές πώλησης, λόγω του ότι η επιχείρηση
ακολουθεί μια δυναμική πολιτική πωλήσεων, επιδιώκοντας τα υψηλά μικτά κέρδη, μέσω
υψηλών πωλήσεων, αντισταθμίζοντας έτσι το χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους.

O Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους , είναι ένας σημαντικός δείκτης, γιατί
απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του καθαρού κέρδους και των πωλήσεων ή αλλιώς την
αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις,
προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο με την σειρά του επιδρά στην
αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης (ιδίων και συνολικών).

Στη διαχρονική ανάλυση, παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ και ΡΕΒΟΙΛ παρουσιάζουν μια
σταθερή πολύ χαμηλή τιμή δείκτη 0,01 και τείνει προς μηδενικό περιθώριο καθαρού κέρδους.
Αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ελάχιστα καθαρά κέρδη. Όσο υψηλότερη η τιμή
του δείκτη τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση.  Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρουσιάζει μια διαχρονική
αυξομείωση στην τιμή του δείκτη με αύξηση το 2007 που δείχνει ένα συνεχώς βελτιούμενο
ποσοστό καθαρού κέρδους, το οποίο, εφόσον συνοδεύεται από σταθερές ή καλύτερα
αυξανόμενες πωλήσεις, οδηγεί σε υψηλότερα καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται
απόλυτα θετική. Μείωση παρατηρούμε το 2006, 2008 και 2009 που δείχνει ένα μειούμενο
ποσοστό καθαρού κέρδους, το οποίο, εφόσον συνοδεύεται από σταθερές ή μειούμενες
πωλήσεις, οδηγεί σε χαμηλότερα καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται αρνητική. Όμως,
μια πτωτική πορεία του δείκτη, η οποία από άποψη αποδοτικότητας πωλήσεων φαίνεται
δυσμενής, μπορεί τελικά από άποψη καθαρών κερδών να κριθεί ευνοϊκή, εφόσον συνοδεύεται
από μια έντονη ανοδική πορεία των πωλήσεων που έχει ως συνέπεια την ανοδική πορεία των
καθαρών κερδών. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια πολύ άσχημη κατάσταση όσο αφορά το
καθαρό περιθώριο κέρδους αφού κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 0,01 ενώ το 2007 ο
δείκτης γίνεται αρνητικός δείχνοντας ότι τη χρονιά αυτή η επιχείρηση παρουσίασε ζημιές.

 Στη διεπιχειρησιακή ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του δείκτη στον κλάδο
είναι 0,02. Η ΕΛΠΕ έχει τιμή δείκτη 0,07 δηλαδή μεγαλύτερη από τον μ.ο του κλάδου που
σημαίνει πρέπει να διερευνηθεί, γιατί είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται σε υψηλές τιμές
πώλησης, σε σχέση με τον κλάδο, και περικοπές εξόδων ανάπτυξης των πωλήσεων. Το εν
λόγω γεγονός, αν όχι άμεσα, είναι δυνατόν να οδηγήσει στη μείωση των πωλήσεων και
συνακόλουθα των καθαρών κερδών. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 0,03 δηλαδή πολύ κοντά
στην μέση τιμή του κλάδου που δείχνει ότι η αποδοτικότητα των πωλήσεων της επιχείρησης σε
καθαρά κέρδη είναι ικανοποιητική. Η ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη 0,006 και
0,004 αντίστοιχα  δηλαδή πολύ χαμηλότερη τιμή από την μέση τιμή του κλάδου κάτι που
πρέπει να ερευνάται προσεκτικά.
  O Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων μετρά την
αποτελεσματικότητα, με την οποία το Ι.Κ. απασχολείται μέσα στην επιχείρηση. Πρόκειται για
ένα σημαντικό δείκτη, γιατί δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Είναι
φανερό ότι οι υψηλές τιμές του δείκτη είναι, γενικά, επιθυμητές από τη διοίκηση, τους
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μετόχους, τους υποψήφιους επενδυτές, τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους δανειστές, τους
εργαζόμενους στην επιχείρηση για διεκδίκηση αυξήσεων, κ.λ.π.
   Στη διαχρονική ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει συνεχή αυξομείωση
στην τιμή του δείκτη σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου . Αύξηση παρατηρείται
το 2007 και 2009 που σημαίνει μια συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, για
τους πιο πάνω λόγους. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα ως θετική, υπό την προϋπόθεση
ότι η αυξανόμενη αποδοτικότητα επιτυγχάνεται με «λελογισμένη» χρήση της
χρηματοοικονομικής μόχλευσης, ώστε να προστατεύεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα
της επιχείρησης και να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες συνέπειες, σε περίπτωση κάμψης της
δραστηριότητάς της. Μείωση παρατηρείται το 2006 και 2008 που σημαίνει ένα μειούμενο
ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη, ασφαλώς,
κρίνεται ως αρνητική. Πάντως, για την τελική κρίση πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση των
άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική μείωση της
τιμής του δείκτη που  σημαίνει ένα μειούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων σε
καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη, ασφαλώς, κρίνεται ως αρνητική. Μοναδική εξαίρεση το
2007 που έχουμε μια μικρή αύξηση στην τιμή,  σημαίνει μια συνεχώς βελτιούμενη
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, για τους πιο πάνω λόγους. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται
απόλυτα ως θετική. Στην ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική αυξομείωση στην τιμή του
δείκτη με αύξηση το 2006 και 2009 που σημαίνει  μια συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα
ιδίων κεφαλαίων, για τους πιο πάνω λόγους. Μια τέτοια εξέλιξη κρίνεται απόλυτα ως θετική,
ενώ μείωση το 2007 και 2008 που σημαίνει ένα μειούμενο ποσοστό απόδοσης των ιδίων
κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη, ασφαλώς, κρίνεται ως αρνητική. Στην
ΕΛΙΝΟΙΛ αντίστοιχα παρατηρούμε μείωση στην τιμή του δείκτη το 2006, 2007 ενώ αύξηση
το 2008 και 2009.
   Στην διεπιχειρησιακή ανάλυση, παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου είναι 0,15.
Η ΕΛΠΕ, ΡΕΒΟΙΛ  έχουν τιμή δείκτη 0,10 δηλαδή αρκετά κοντά στην μέση τιμή του κλάδου
που σημαίνει ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κρίνεται ικανοποιητική. Η
ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 0,33 δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από την μέση τιμή του κλάδου
πρέπει να ερευνηθεί, γιατί, είναι πολύ πιθανόν, να οφείλεται σε υψηλές τιμές πώλησης, σε
σχέση με τον κλάδο, και περικοπές εξόδων ανάπτυξης των πωλήσεων και συνακόλουθα, των
καθαρών κερδών. Ακόμα, μπορεί να οφείλεται και σε υπέρμετρη χρηματοοικονομική
μόχλευση, με όλες τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες. Η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή 0,04 δηλαδή πολύ
μικρότερη από την μέση τιμή του κλάδου που σημαίνει ότι  πρέπει να ερευνάται προσεκτικά,
με στόχο την αποκάλυψη των λόγων (π.χ. αναποτελεσματική διοίκηση, κακές οικονομικές
συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση, μη χρήση επωφελούς χρηματοοικονομικής
μόχλευσης.
    Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων είναι γνωστός και ως
αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού, μετρά την αποτελεσματικότητα, με την οποία το
Σ.Κ., δηλαδή τα κεφάλαια της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους (ίδια,
ξένα), απασχολείται μέσα στην επιχείρηση.
   Στην διαχρονική ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει μια συνεχή
αυξομείωση στην τιμή του δείκτη σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο με αύξηση το 2007, 2009
που σημαίνει  μια συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων. Μια τέτοια
εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική. Μια επιχείρηση που ξέρει να αξιοποιεί, τόσο τα ίδια, όσο και
τα ξένα κεφάλαια, αποκτά την εμπιστοσύνη των δανειστών της και μπορεί να βρει νέα
κεφάλαια για την παραπέρα ανάπτυξή της. Μείωση παρατηρείται το 2006, 2008 που δείχνει
ένα μειούμενο ποσοστό απόδοσης των συνολικών κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια
εξέλιξη, ασφαλώς, θεωρείται αρνητική. Πάντως, για την τελική κρίση πρέπει να εξετάζεται και
η περίπτωση των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε αύξηση
στην τιμή του δείκτη το 2006, 2007 και μείωση το 2008, 2009. Στην ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε
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μείωση το 2007, 2008 που δείχνει ένα μειούμενο ποσοστό απόδοσης των συνολικών
κεφαλαίων σε καθαρά κέρδη. Μια τέτοια εξέλιξη, ασφαλώς, θεωρείται αρνητική. Αύξηση το
2009 που δείχνει μια
συνεχώς βελτιούμενη αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων. Μια τέτοια
εξέλιξη κρίνεται απόλυτα θετική. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μείωση μέχρι το 2007 και
στην συνέχεια αύξηση μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου.
   Στην διεπιχειρησιακή ανάλυση παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου είναι 0,06.
Η ΕΛΠΕ και ΡΕΒΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη 0,06 και 0,04 αντίστοιχα δηλαδή πολύ κοντά στην
μέση τιμή του κλάδου που σημαίνει  ότι η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι
ικανοποιητική. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή 0,10 δηλαδή αρκετά μεγαλύτερη από την μέση τιμή
που δείχνει  μια πολύ αποτελεσματική διοίκηση και θέτει την επιχείρηση σε πλεονεκτική θέση.
Τέλος η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή 0,03 δηλαδή πολύ μικρότερη από την μέση τιμή του κλάδου που
σημαίνει όχι τόσο αποτελεσματική  διοίκηση που θέτει την επιχείρηση σε μειονεκτική θέση.
   Ο Αριθμοδείκτης Ιδιοκτησίας απεικονίζει τη διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης,
καθώς και τη ρευστότητά της από μακροχρόνια σκοπιά (μακροπρόθεσμη ρευστότητα). Είναι
τόσο σημαντικός, όσο και ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας, γιατί ο μεν δείκτης Γενικής
Ρευστότητας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, ο δε δείκτης Ιδιοκτησίας δείχνει την ι κ αν ό τ η τ α της επιχείρησης να
ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Επίσης, ο δείκτης Ιδιοκτησίας
αντικατοπτρίζει το βαθμό οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας ή αλλιώς, το
βαθμό οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των πιστωτών της, το βαθμό προστασίας αυτών,
καθώς επίσης και τη δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
   Στην περίπτωση της διαχρονικής σύγκρισης παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ και
ΜΟΤΟΡΟΙΛ  παρουσιάζουν μια διαχρονική μείωση στην τιμή του δείκτη που σημαίνει
δυσμενή εξέλιξη στη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αφού συνεπάγεται
περιορισμό στην οικονομική αυτάρκεια, στη δανειοληπτική ικανότητα και στη
μακροπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης, καθώς και στην παρεχόμενη ασφάλεια στους
πιστωτές της. Η ΡΕΒΟΙΛ παρουσιάζει και αυτή μια διαχρονική μείωση στην τιμή του δείκτη
με μοναδική εξαίρεση το 2009 που έχουμε μια μικρή αύξηση που δείχνει   βελτίωσης της
μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Ενδεχομένως, να υπάρξει δυσμενής
εξέλιξη στην αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων, λόγω περιορισμένης χρησιμοποίησης
φθηνών Ξένων Κεφαλαίων. Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει μια σταδιακή μείωση μέχρι το 2007 που
σημαίνει δυσμενή εξέλιξη στη μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αφού
συνεπάγεται περιορισμό στην οικονομική αυτάρκεια, στη δανειοληπτική ικανότητα και στη
μακροπρόθεσμη ρευστότητα της επιχείρησης, καθώς και στην παρεχόμενη ασφάλεια στους
πιστωτές της. Αύξηση παρατηρείται από το 2007 και μετά που δείχνει   βελτίωσης της
μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
   Στην διεπιχειρησιακή σύγκριση  παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου είναι 0,35.
Οι ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ και ΕΛΠΕ  έχουν τιμή δείκτη 0,33- 0,28 και 0,53  αντίστοιχα
δηλαδή ίση ή μεγαλύτερη από την μέση τιμή του κλάδου που δείχνει αυτό θα σημαίνει ότι η
μακροχρόνια οικονομική της κατάσταση, σε σχέση με τον κλάδο, είναι καλή, αφού διαθέτει
οικονομική ανεξαρτησία, καλή δανειοληπτική ικανότητα, εξασφαλίζει τους δανειστές της και
δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξόφληση των υποχρεώσεών της. Αντίθετα η
ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή 0,24 δηλαδή πολύ χαμηλότερη από την μέση τιμή του κλάδου που
δείχνει ότι η μακροχρόνια οικονομική κατάσταση της επιχείρησης δεν είναι καλή.
   Ο Αριθμοδείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου αποδίδει τη διάρθρωση του κεφαλαίου της
επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται
στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της (μακροπρόθεσμη ρευστότητα). Επίσης, ο ίδιος δείκτης
δείχνει το βαθμό της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης από τους πιστωτές ή δανειστές της
και συνακόλουθα, δείχνει το βαθμό πίεσης που εξασκούν αυτοί στην διοίκηση της οικονομικής
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μονάδας στη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου είναι
συμπληρωματικός του δείκτη Ιδιοκτησίας, δηλαδή, αν η τιμή του δείκτη Πίεσης Ξένου
Κεφαλαίου αφαιρεθεί από την 1 (μονάδα) προκύπτει η τιμή του δείκτη Ιδιοκτησίας. Συνεπώς,
μπορούμε να πούμε ότι ο δείκτης Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου παρέχει τις ίδιες πληροφορίες και
αξιολογείται και ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και ο δείκτης Ιδιοκτησίας, αρκεί να μη
διαφεύγει του αναλυτή ότι σε υψηλές τιμές του δείκτη Ιδιοκτησίας αντιστοιχούν χαμηλές τιμές
του δείκτη Πίεσης Ξένου Κεφαλαίου και αντίστροφα. Η ΕΛΠΕ μέχρι το 2007 έχει τιμή δείκτη
< 0,5 που δείχνει ικανότητα δανεισμού και εξασφάλισης των πιστωτών. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει
τιμή 0,76 δηλαδή > 0,5 που σημαίνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή δανεισμό με
επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κλπ.). Η ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή 0,66 και η
ΕΛΙΝΟΙΛ 0,71 δηλαδή >0,5 που δείχνει επίσης περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή
δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κλπ.).
    Ο Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης συσχετίζει άμεσα τις δύο μορφές κεφαλαίων
και απεικονίζει τη σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων ως προς τα Ξένα Κεφάλαια.  Η ΕΛΠΕ έχει
τιμή δείκτη μέχρι το 2007 που κυμαίνεται κάτω από την μονάδα που σημαίνει ικανότητα
δανεισμού και εξασφάλισης των πιστωτών. Από το 2007 και μετά η τιμή του δείκτη είναι > 1
που δείχνει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα ή δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί
τόκοι, αυστηρές ρήτρες, κ.λ.π.). Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ, ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη >1
σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ( 2005- 2009 ) που δείχνει περιορισμένη
δανειοληπτική ικανότητα ή δανεισμό με επαχθείς όρους (υψηλοί τόκοι, αυστηρές ρήτρες,
κ.λ.π.).
   Ο Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (α’ μορφή) δηλαδή ΠΕ/ΣΕ δείχνει τι
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αποτελεί το πάγιο ενεργητικό της επιχείρησης
προσδιορίζει τόσο τη διάρθρωση της περιουσίας, όσο και το γενικό βαθμό ρευστότητας αυτής
και συνακόλουθα της επιχείρησης.
   Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο πιο υψηλού βαθμού είναι η
περιουσία και συνεπώς, τόσο πιο έντονα είναι τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης σχετικά με:
τη σύνθεση και ελαστικότητα του κόστους, τον τρόπο χρηματοδότησης, την άσκηση
τιμολογιακής πολιτικής και την οργάνωση και εγκατάσταση της επιχείρησης.
   Αντίθετα, όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο πιο ήπια είναι τα πιο πάνω
χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ανάλυσης των διαφόρων πτυχών της
μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης, υψηλές τιμές του δείκτη παγιοποίησης της
περιουσίας, σε περιόδους οικονομικών κρίσεων (μεγάλη και παρατεταμένη πτώση των
πωλήσεων) συνεπάγονται σοβαρά προβλήματα στην αποδοτικότητα, δανειοληπτική ικανότητα,
προστασία των δανειστών και το κυριότερο στη ρευστότητα.

Από την άλλη πλευρά, υψηλές τιμές του δείκτη παγιοποίησης σε περιόδους άνθησης
(αυξημένης δραστηριότητας) οδηγούν σε αυξημένη αποδοτικότητα, αυξημένη δανειοληπτική
ικανότητα και προστασία των πιστωτών, μέσω των υψηλών κερδών. Η ΕΛΠΕ έχει τιμή δείκτη
που κυμαίνεται από 0,37 – 0,52 κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου δηλαδή μέση
τιμή περίπου αφού  0<Χ<1, η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη που κυμαίνεται από 0,51 – 0,62, η
ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή δείκτη που κυμαίνεται από 0,33 – 0,47 ενώ η ΕΛΙΝΟΙΛ από 0,29 – 0,33.
Όσο αφορά την παγιοποίηση της περιουσίας η ΜΟΤΟΡΟΙΛ  βρίσκεται σε καλύτερη θέση
αφού η τιμή δείκτη σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου κυμαίνεται στο μέσο του
διαστήματος αφού  0<Χ<1.
   Ο Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (β’μορφή), δηλαδή ΚΕ/ΣΕ δείχνει τι
ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αποτελεί το κυκλοφοριακό ενεργητικό της επιχείρησης
και , προσδιορίζει τη δομή της περιουσίας και το γενικό βαθμό ρευστότητας αυτής.
   Στις οικονομικές μονάδες, για τις τιμές Χ αυτού του δείκτη ισχύει το εξής: 0 < Χ < 1, όπου η
τιμή 0 σημαίνει απουσία κυκλοφοριακού ενεργητικού και η τιμή 1 απουσία πάγιου
ενεργητικού. Η ΕΛΠΕ έχει  μέση τιμή 0,57 κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, η
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ΜΟΤΟΡΟΙΛ  έχει  μέση τιμή 0,43 , η ΡΕΒΟΙΛ 0,59 και η ΕΛΙΝΟΙΛ 0,67.  Παρατηρούμε πως
και οι 4 εξεταζόμενες επιχειρήσεις δεν αγγίζουν σε καμία περίπτωση τις ακραίες τιμές 0 που
σημαίνει απουσία κυκλοφοριακού ενεργητικού αλλά ούτε και τη μονάδα (1) που σημαίνει
απουσία πάγιου ενεργητικού.
   Ο Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας (γ’μορφή),  ΠΕ/ΚΕ συσχετίζει άμεσα τις
δύο κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού (πάγιο /κυκλοφοριακό).  Η ΕΛΠΕ
έχει τιμή δείκτη <1  μέχρι και το 2008 που σημαίνει ότι το ΠΕ < ΚΕ και συνεπώς, ότι η
οικονομική μονάδα είναι έντασης κυκλοφοριακών στοιχείων. Μόνο το 2009 η τιμή δείκτη
γίνεται > 1 που σημαίνουν ότι το ΠΕ> ΚΕ και, συνεπώς, ότι η μονάδα είναι έντασης παγίων
στοιχείων. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τιμή δείκτη >
1 που σημαίνει ότι το ΠΕ> ΚΕ και, συνεπώς, ότι η μονάδα είναι έντασης παγίων στοιχείων.
Τέλος η ΡΕΒΟΙΛ και η ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τιμή
δείκτη < 1 που σημαίνει ότι το ΠΕ < ΚΕ και συνεπώς, ότι η οικονομική μονάδα είναι έντασης
κυκλοφοριακών στοιχείων.
   Ο Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων με Ίδια Κεφάλαια δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης
ή το βαθμό κάλυψης των παγίων στοιχείων (επενδύσεων) της επιχείρησης με ίδια κεφάλαια.
Γενικά, υποστηρίζεται, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, ότι μια τιμή Χ=1 είναι η πιο
φυσιολογική. Μια τέτοια τιμή δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης για μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση μέσω ενυπόθηκων δανείων. Η ΕΛΠΕ έχει τιμή δείκτη >1 μέχρι και το 2008
που σημαίνει υπερκάλυψη του πάγιου ενεργητικού μέσω των ιδίων κεφαλαίων, αφήνει κάποια
περιθώρια για χρηματοδότηση του κυκλοφοριακού ενεργητικού με τα ίδια κεφάλαια, γεγονός
που, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει στην επιχείρηση να προχωρήσει στην
επέκταση των εγκαταστάσεών της χωρίς προσφυγή σε δανεισμό. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ και ΡΕΒΟΙΛ
αντίθετα έχουν τιμή δείκτη < 1 σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου που δείχνει
ανεπαρκή κάλυψη των παγίων μέσω των ιδίων κεφαλαίων, υποδηλώνει υπερπαγιοποίηση,
εξαιτίας της οποίας οι επιχειρήσεις πάσχουν από ανεπάρκεια κυκλοφοριακών στοιχείων και
είναι εξαρτώμενες από το τραπεζικό σύστημα για χορηγήσεις βραχυπρόθεσμων δανείων, για
ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και ομαλή συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Η ΕΛΙΝΟΙΛ
έχει τιμή δείκτη > 1 το 2005 και 2009 και τιμή <1 για το 2006, 2007, 2008.

Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, η πορεία του δείκτη δείχνει την ακολουθούμενη
πολιτική από την επιχείρηση, όσον αφορά στον τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων στοιχείων.
Στην ΕΛΠΕ και ΜΟΤΡΟΟΙΛ παρατηρούμε αύξηση της τιμής του δείκτη μέχρι το 2007 που
δείχνει ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτείται αποκλειστικά ή κατά
μεγαλύτερο ποσοστό από το ίδιο κεφάλαιο. Το 2008, 2009 παρατηρούμε μείωση που δείχνει
ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτείται αποκλειστικά ή κατά ένα μεγάλο
ποσοστό ή και μερικές φορές κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το ξένο κεφάλαιο (δανεισμό).
Στην ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μείωση στην τιμή του δείκτη αρχικά μέχρι και το
2006 που δείχνει ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτείται αποκλειστικά ή κατά
ένα μεγάλο ποσοστό ή και μερικές φορές κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το ξένο κεφάλαιο
(δανεισμό) και αύξηση πέραν του 2006 που σημαίνει ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού
χρηματοδοτείται αποκλειστικά ή κατά μεγαλύτερο ποσοστό από το ίδιο κεφάλαιο.
   Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής : Η μέση τιμή του δείκτη
είναι 0,85. Οι ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη 0,85 και 0,87 αντίστοιχα δηλαδή πολύ
κοντά στην μέση τιμή του κλάδου θεωρείται ικανοποιητική. Αντίθετα η ΕΛΠΕ με τιμή δείκτη
1,26 έχει πολύ μεγάλη απόκλιση από την μέση τιμή που σημαίνει από τη μια μεριά καλή
χρηματοοικονομική θέση, από την άλλη, όμως, μη επωφελή χρησιμοποίηση του ξένου
κεφαλαίου. Τέλος η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 0,42 δηλαδή πολύ χαμηλότερα από την
μέση τιμή του κλάδου που δείχνει ασθενέστερη χρηματοοικονομική θέση, αλλά, ενδεχομένως,
επωφελή χρησιμοποίηση του ξένου κεφαλαίου.
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   Ο δείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια δείχνει τον τρόπο χρηματοδότησης ή
τον βαθμό κάλυψης των παγίων στοιχείων (επενδύσεων) της επιχείρησης με διαρκή κεφάλαια.
H ΕΛΠΕ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τιμή δείκτη > 1
δείχνει ότι ένα μέρος των διαρκών κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση του
κυκλοφοριακού ενεργητικού, δηλαδή για το σχηματισμό καθαρού κεφαλαίου κίνησης,  με
αποτέλεσμα η επιχείρηση να παρουσιάζει θετικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης, αφού: ΚΕ > ΒΥ =
ΚΕ – ΒΥ > 0 και να έχει δείκτη γενικής ρευστότητας: ΚΕ / ΒΥ > 1. Η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει σε
όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου  τιμή δείκτη < 1 δείχνει ότι ένα μέρος του πάγιου
ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε με βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια, με αποτέλεσμα η
επιχείρηση να παρουσιάζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να
παρουσιάζει: ΚΕ < ΒΥ = ΚΕ – ΒΥ<0, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και να έχει δείκτη γενικής
ρευστότητας: ΚΕ / ΒΥ < 1. Η ΡΕΒΟΙΛ έχει τιμή δείκτη >1 από το 2006 και μετά και μόνο το
2005 η τιμή <1 .
   Ο δείκτης Ασφάλειας Ξένου Κεφαλαίου δείχνει τι ποσοστό του συνολικού ενεργητικού
αποτελεί το ξένο κεφάλαιο ή αλλιώς, πόσες φορές το συνολικό ενεργητικό καλύπτει το ξένο
κεφάλαιο. Ο δείκτης αυτός μετρά, ως ένα βαθμό, την ασφάλεια ή εγγύηση που παρέχεται
στους πάσης φύσης δανειστές, μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, για την επιστροφή
του κεφαλαίου τους, μέσω του προϊόντος από τη ρευστοποίηση του συνολικού ενεργητικού, σε
περίπτωση που η επιχείρηση, για οποιονδήποτε λόγο, τεθεί υπό εκκαθάριση.

Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ και η ΜΟΤΟΡΟΙΛ
παρουσιάζουν μια διαχρονική αύξηση σε όλη την διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου που
δείχνει επιδείνωση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μια
τέτοια εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της. Όμως, από την πλευρά
των μετόχων μια πολύ υψηλή τιμή του δείκτη μπορεί να υποδηλώνει εκμετάλλευση,
ενδεχομένως, φθηνού ξένου κεφαλαίου. Η ΡΕΒΟΙΛ παρουσιάζει μείωση στην τιμή του δείκτη
το 2007 και 2009 που δείχνει βελτίωση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της. Μια τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της.
Όμως, από την πλευρά των μετόχων μια πολύ χαμηλή τιμή του δείκτη μπορεί να υποδηλώνει
μη εκμετάλλευση, ενδεχομένως, φθηνού ξένου κεφαλαίου. Αντίθετα αύξηση παρατηρείται το
2006 και 2008. Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσιάζει μια διαχρονική αύξηση μέχρι το 2008 που δείχνει
επιδείνωση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Μια τέτοια
εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της. Αντίθετα μείωση έχουμε μόνο
το 2009.
   Σε  περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου
είναι 0,65. Οι ΡΕΒΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ έχουν τιμή δείκτη 0,61 και 0,71 αντίστοιχα δηλαδή πού
κοντά στη μέση τιμή του κλάδου  σημαίνει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει εξίσου καλά, όπως
και άλλες επιχειρήσεις, τους δανειστές της σε περίπτωση ρευστοποίησης.
 Η ΕΛΠΕ έχει τιμή δείκτη 0,47 δηλαδή αρκετά μικρότερη από του κλάδου που δείχνει
θεωρείται ευνοϊκή για τους δανειστές, γιατί δείχνει αυξημένη την ικανότητα της επιχείρησης,
σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ μη
ευνοϊκή για τους μετόχους, γιατί μπορεί να υποδηλώνει μη επαρκή χρήση ή εκμετάλλευση
ενδεχομένως φθηνού ξένου κεφαλαίου. Τέλος η ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 0,76 δηλαδή
αρκετά μεγαλύτερη από την μέση τιμή του κλάδου που δείχνει ότι η επιχείρηση δεν
εξασφαλίζει τους δανειστές τόσο καλά, όσο άλλες επιχειρήσεις του κλάδου, γεγονός που
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους υπάρχοντες και τους υποψήφιους δανειστές της.
   Ο δείκτης Ασφάλειας Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων δείχνει το βαθμό κάλυψης του
ξένου μακροπρόθεσμου κεφαλαίου μέσω του πάγιου ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός μετρά, ως
ένα βαθμό, την ασφάλεια ή εγγύηση που παρέχεται στους μακροπρόθεσμους δανειστές, για
την επιστροφή του κεφαλαίου τους, σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης στα
πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Γενικά, όσο μεγαλύτερη από την μονάδα (1) είναι
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η τιμή αυτού του δείκτη, τόσο ευνοϊκή θεωρείται και για τους φορείς της επιχείρησης (π.χ.
μέτοχοι, εταίροι, κ.λπ.) και για τους δανειστές της. Για τους φορείς μεν, γιατί παρέχει ένδειξη
ότι μπορούν να πάρουν και επιπρόσθετη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, με τον ενδεχόμενο
κίνδυνο μείωσης της αποδοτικότητας, λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Για τους
μακροπρόθεσμους δανειστές δε, γιατί δείχνει ότι τα κεφάλαια που δάνεισαν έχουν επαρκή
εξασφάλιση. Ακριβώς τα αντίθετα ισχύουν για τιμές του αριθμοδείκτη που είναι μικρότερες
από την μονάδα.
   Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης, ο δείκτης δείχνει πρώτον, τη μεταβολή στο
παρεχόμενο περιθώριο ασφάλειας προς τους μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης και
δεύτερον, την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση στη χρηματοδότηση των στοιχείων του
πάγιου ενεργητικού. Στην ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική αύξηση στην
τιμή του δείκτη σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου με μοναδική εξαίρεση το 2007
που έχουμε μείωση στην τιμή του δείκτη. Αυτή η αυξητική τάση δείχνει  βελτίωση του
παρεχόμενου περιθωρίου ασφάλειας προς τους μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης
και τυχόν επέκταση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε, είτε
αποκλειστικά, είτε κυρίως από το ίδιο κεφάλαιο, σε περίπτωση σημαντικής αυξητικής
μεταβολής στην τιμή του δείκτη. Μια τέτοια εξέλιξη είναι επιθυμητή από την πλευρά των
δανειστών της επιχείρησης. Όμως, από την πλευρά των μετόχων, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να
υποδηλώνει μη επαρκή εκμετάλλευση, ενδεχομένως, φθηνού ξένου μακροπρόθεσμου
κεφαλαίου. Στη ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή αυξομείωση στην τιμή του δείκτη συνεχώς
με αύξηση το 2007 και 2009 και μείωση 2006 και 2008. Για την αυξητική τάση αναφερθήκαμε
παραπάνω. Η τάση μείωσης της τιμής δείχνει επιδείνωση του παρεχόμενου περιθωρίου
ασφάλειας προς τους μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης. Μια τέτοια εξέλιξη δεν
είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της επιχείρησης. Όμως, από την πλευρά των
μετόχων, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να υποδηλώνει επαρκή εκμετάλλευση, ενδεχομένως,
φθηνού ξένου μακροπρόθεσμου κεφαλαίου.
Στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια διαχρονική μείωση στην τιμή του δείκτη που δείχνει
επιδείνωση του παρεχόμενου περιθωρίου ασφάλειας προς τους μακροπρόθεσμους πιστωτές της
επιχείρησης. Μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι επιθυμητή από την πλευρά των δανειστών της
επιχείρησης. Όμως, από την πλευρά των μετόχων, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να υποδηλώνει
επαρκή εκμετάλλευση, ενδεχομένως, φθηνού ξένου μακροπρόθεσμου κεφαλαίου.
Μοναδική εξαίρεση το 2009 που αυξάνεται η τιμή του δείκτη.
   Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου
είναι 2,85. Οι ΜΟΤΟΡ και ΕΛΠΕ με τιμές δείκτη 2,25 και 3,02 αντίστοιχα είναι πολύ κοντά
στην μέση τιμή του κλάδου που σημαίνει  ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει εξίσου καλά, όπως
άλλες επιχειρήσεις, τους μακροπρόθεσμους δανειστές της μέσω των πάγιων στοιχείων της και
ακόμα ότι ακολουθεί περίπου την ίδια πολιτική στη χρηματοδότηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων. Η ΡΕΒΟΙΛ με τιμή 4,55 είναι πολύ μακριά από την μέση τιμή του κλάδου που
δείχνει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει καλύτερα από άλλες επιχειρήσεις τους μακροπρόθεσμους
δανειστές της και ακόμα ότι σε σχέση με τον κλάδο
χρησιμοποιεί περισσότερο τα ίδια κεφάλαιά της για τη χρηματοδότηση των παγίων της. Τέλος
η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει τιμή δείκτη 1,58 δηλαδή πολύ χαμηλότερη από την μέση τιμή του κλάδου
δείχνει ότι η επιχείρηση εξασφαλίζει σε μικρότερο βαθμό  από άλλες επιχειρήσεις τους
μακροπρόθεσμους δανειστές της και ακόμα ότι σε σχέση με τον κλάδο χρησιμοποιεί
περισσότερο τα Ξένα κεφάλαιά της για τη χρηματοδότηση των παγίων της.
   Ο δείκτης Κάλυψης Καταβαλλόμενων Τόκων αποτελεί ένα άλλο μέτρο εκτίμησης της
μακροπρόθεσμης ρευστότητας ή της χρηματοοικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης. Πιο
συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι τόκοι από το εισόδημα που
είναι διαθέσιμο για το σκοπό αυτό, δηλαδή τα κέρδη πριν από τους φόρους και τους τόκους ή
αλλιώς, δείχνει το περιθώριο ασφαλείας του εισοδήματος προς τις υποχρεώσεις από τους
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τόκους δανείων. Είναι λοιπόν φανερό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από
τόκους.
    Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής : Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει μια
συνεχή αυξομείωση στην τιμή του δείκτη κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου με
αύξηση το 2007 ,2009 που σημαίνει βελτίωση της ικανότητας της επιχείρησης να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της από τόκους. Μείωση έχουμε το 2006, 2008 που δείχνει
επιδείνωση της  ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της από
τόκους. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ και ΡΕΒΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή μείωση στην τιμή του
δείκτη μέχρι το 2008 δηλαδή επιδείνωση της  ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται
στις υποχρεώσεις της από τόκους και μόνο το 2009 αύξηση που δείχνει βελτίωση της
ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της από τόκους. Αντίστοιχα
στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μείωση μέχρι το 2007 και αύξηση από κει πέρα στην τιμή του
δείκτη.
   Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου
είναι για το συγκεκριμένο δείκτη 5,77. Οι ΜΟΤΟΡΟΙΛ και ΡΕΒΟΙΛ με τιμές δείκτη 5,93 και
6,21 αντίστοιχα βρίσκονται πολύ κοντά στην μέση τιμή του κλάδου  που δείχνει ότι η
επιχείρηση εξασφαλίζει εξίσου καλά, όπως άλλες επιχειρήσεις, τους δανειστές της για την
καταβολή των τόκων τους και κάνει λελογισμένη χρήση του ξένου κεφαλαίου. Η ΕΛΠΕ με
τιμή 9,33 είναι πολύ μακριά από την μέση τιμή του κλάδου που οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή
του, τόσο λιγότερο χρεωμένη και πιο ασφαλής είναι η επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα, τόσο
λιγότερο αποτελεσματικά εκμεταλλεύεται, ενδεχομένως, το ξένο κεφάλαιο για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Τέλος η ΕΛΙΝΟΙΛ με τιμή 1,61 δηλαδή πολύ
χαμηλότερη  σημαίνει ότι όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο χρεωμένη είναι η
επιχείρηση και τόσο αυξημένη είναι η πιθανότητα αποτυχίας της.
   Ο δείκτης της «Αυτοχρηματοδότησης» συσχετίζει το ύψος της
αυτοχρηματοδότησης, η οποία αποτελείται από τα σχηματισμένα πάσης φύσης αποθεματικά
προς το καταβλημένο από τους μετόχους κεφάλαιο (μετοχικό κεφάλαιο). Ο δείκτης αυτός
δείχνει τι ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τα αποθεματικά κεφάλαια.
   Σε περίπτωση διαχρονικής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει μια
διαχρονική μείωση στην τιμή του δείκτη που δείχνει όχι καλή εξέλιξη για τους πιστωτές αλλά
και για την επιχείρηση με εξαίρεση το 2006 που έχουμε αύξηση που σημαίνει ευνοϊκή εξέλιξη
για τους πιστωτές, αλλά και για την επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι η
αυτοχρηματοδότηση είναι:
- πρώτον, αναγκαία για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και
- δεύτερον, τα σχηματιζόμενα αποθεματικά επενδύονται αποδοτικά. Στην ΜΟΤΟΡΟΙΛ
παρατηρούμε αύξηση το 2006 και το 2009 που δείχνει ευνοϊκή εξέλιξη για τους πιστωτές,
αλλά και για την επιχείρηση ενώ το αντίθετο συμβαίνει το 2007,2008 που έχουμε μείωση. Στην
ΡΕΒΟΙΛ έχουμε μια συνεχή μείωση μέχρι το 2007 και στην συνέχεια αύξηση μέχρι το 2009
που δείχνει όπως αναφέραμε παραπάνω ευνοϊκή εξέλιξη για τους πιστωτές, αλλά και για την
επιχείρηση. Τέλος στην ΕΛΙΝΟΙΛ παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση μέχρι και το 2008 αύξηση
που σημαίνει ευνοϊκή εξέλιξη για τους πιστωτές, αλλά και για την επιχείρηση γενικότερα και
μείωση μόνο το 2009.

Σε περίπτωση διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούμε τα εξής: Η μέση τιμή του κλάδου
είναι 1,13. Η ΡΕΒΟΙΛ με τιμή 1,33 είναι πολύ κοντά στην τιμή του κλάδου που δείχνει ότι η
επιχείρηση ακολουθεί περίπου την ίδια πολιτική αυτοχρηματοδότησης, όπως άλλες
επιχειρήσεις του κλάδου. Οι ΕΛΠΕ και ΕΛΙΝΟΙΛ με τιμές δείκτη 0,51 και 0,33 αντίστοιχα
είναι πολύ πιο χαμηλά από την μέση τιμή του κλάδου  που δείχνει σε  συνδυασμό  με αρκετά
υψηλή δανειακή επιβάρυνση, ότι παρέχει ένδειξη ότι η διοίκηση ακολουθεί περισσότερο την
πολιτική της ξένης χρηματοδότησης, η οποία από τη μια μεριά μπορεί να σημαίνει
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χρηματοοικονομική αστάθεια και από την άλλη, μπορεί να σημαίνει αυξημένη αποδοτικότητα
των ιδίων κεφαλαίων, λόγω επωφελούς χρήσης του ξένου κεφαλαίου. Τέλος η ΜΟΤΟΡΟΙΛ
έχει τιμή 2,34 δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κλάδου που σημαίνει από τη μια μεριά,
ιδιαίτερα από την πλευρά μιας κατηγορίας μετόχων, συντηρητική διοίκηση που δεν
εκμεταλλεύεται σωστά το φθηνό, ενδεχομένως, ξένο κεφάλαιο, για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.
   Τέλος ο αριθμοδείκτης αποθεματοποίησης κερδών χρήσης δείχνει το ποσοστό των
καθαρών κερδών που κρατάει ως αποθεματικό η εταιρεία.

Συγκριτικά μεταξύ των 4 εταιρειών η ΡΕΒΟΙΛ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αφού η
τιμή της είναι αρκετά κοντά στην μέση τιμή του κλάδου. Οι ΜΟΤΟΡΟΙΛ και ΕΛΙΝΟΙΛ με
τιμές 0,73 και 0,70 είναι αρκετά πιο χαμηλά από την τιμή του κλάδου ενώ το αντίθετο
συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΛΠΕ που έχει τιμή δείκτη πολύ μεγαλύτερη από την μέση
τιμή του κλάδου.

Στην περίπτωση των επενδυτικών αριθμοδεικτών και πιο συγκεκριμένα στον αριθμοδείκτη
κέρδη ανά μετοχή  παρατηρούμε ότι  ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών
κερδών, που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή της επιχειρήσεως και επηρεάζεται τόσο από το
συνολικό ύψος των κερδών της επιχειρήσεως όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το
ύψος των κερδών, κατά μετοχή, αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως,
με βάση τη μια μετοχή της και χρησιμοποιείται ευρύτατα. Αν συγκρίνουμε τον υπό εξέταση
αριθμοδείκτη στις τέσσερις εταιρείες που αναλύονται στην παρούσα εργασία θα
παρατηρήσουμε πως η Μοτορόιλ έχει τα μεγαλύτερα κέρδη ανά μετοχή που αγγίζουν το
1,07/μετοχή,  το οποίο αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως,
με βάση τη μια μετοχή της. Η ΕΛΠΕ παρουσιάζει κέρδη ανά μετοχή πολύ κοντά στον Μ.Ο του
κλάδου με τιμή 0,46 ενώ οι άλλες δύο εταιρείες παρουσιάζουν πολύ μικρά κέρδη ανά μετοχή.

Ο αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή (P/Ε) είναι πάντοτε θετικό μέγεθος και δεν
υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζημιές. Επίσης όταν τα κέρδη είναι μηδέν ο
αριθμοδείκτης Ρ/Ε ισούται με το άπειρο και δεν υπολογίζεται.

Συνήθως οι αναλυτές υπολογίζουν τον αριθμοδείκτη αυτό είτε με βάση τα κατά
μετοχή κέρδη της προηγούμενης χρήσεως (ιστορικός λόγος τιμής προς κέρδη κατά
μετοχή), είτε με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης χρήσεως
(προσδοκώμενος λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή), διότι η τιμή των μετοχών
μιας επιχειρήσεως επηρεάζεται πολύ από τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης
χρήσεως.

Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος του Ρ/Ε και των κατά μετοχή κερδών της
επιχειρήσεως προς τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η
εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τις μετοχές της συγκεκριμένης
επιχειρήσεως. Όσο διαρκεί αυτή η εμπιστοσύνη, μπορεί να λεχθεί ότι η επιχείρηση
είναι σε καλύτερη θέση από τη θέση της αγοράς.

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα υψηλό Ρ/Ε σε σύγκριση με το μέσο Ρ/Ε του
κλάδου ή της αγοράς υποδηλώνει είτε ότι η επιχείρηση προτιμάται από τους
επενδυτές γιατί είναι η καλύτερη μέσα στον κλάδο, είτε ότι είναι υπερτιμημένη διότι
οι επενδυτές έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές της. Αντίθετα, ένα χαμηλό Ρ/Ε
υποδηλώνει ότι είτε η επιχείρηση δεν προτιμάται από τους επενδυτές, είτε είναι
υποτιμημένη. Συγκριτικά μεταξύ των 4 υπό εξέταση εταιρειών παρατηρούμε ότι η ΕΛΠΕ έχει
την υψηλότερη μέση τιμή πολύ μεγαλύτερη από την μέση τιμή του κλάδου που είναι 12,24 το
οποίο δείχνει ότι η επιχείρηση προτιμάται από τους επενδυτές γιατί είναι η καλύτερη μέσα
στον κλάδο, είτε ότι είναι υπερτιμημένη διότι οι επενδυτές έχουν υπερεκτιμήσει τις
δυνατότητές της. Οι υπόλοιπες υπό εξέταση εταιρείες έχουν τιμή δείκτη χαμηλότερη από την
μέση τιμή του κλάδου το οποίο σημαίνει ότι είτε η επιχείρηση δεν προτιμάται από τους
επενδυτές, είτε είναι
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υποτιμημένη. Άρα η ΕΛΠΕ είναι σε καλύτερη θέση από αυτήν της αγοράς στον συγκεκριμένο
δείκτη.
   Ύστερα από την ανάλυση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών έχουν βγει πολύ χρήσιμα
συμπεράσματα για την οικονομική θέση και κατάσταση των υπό εξέταση εταιρειών στους
περισσότερους τομείς που ενδιαφέρουν την Διοίκηση,  τους μετόχους αλλά και τους εν
δυνάμει επενδυτές.
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Α/Α 2005 2006 2007 2008 2009
1

657028,00 646130,00 676436,00 1439919,00 2114759,00
26602,00 22288,00 26427,00 129391,00 184049,00

685070,00 692054,00 694660,00 508219,00 517378,00
27606,00 0,00 22785,00 69619,00 23919,00

80,00 67,00 249,00 2879,00 2716,00
79,00 3772,00 498,00 169043,00 139572,00

1396465,00 1364311,00 1421055,00 2319070,00 2982393,00

2
1071322,00 1107490,00 1409638,00 1020780,00 1373953,00
730523,00 828103,00 994107,00 929604,00 915683,00
75956,00 37878,00 26815,00 876536,00 491196,00

1877801,00 1973471,00 2430560,00 2826920,00 2780832,00
3274266,00 3337782,00 3851615,00 5145990,00 5763225,00

3
1019963,00 1020081,00 1020081,00 1020081,00 1020081,00
543642,00 559387,00 503313,00 501332,00 505839,00
384710,00 450439,00 608201,00 803471,00 841374,00

148782,00 141246,00
1948315,00 2029907,00 2131595,00 2473666,00 2508540,00

4

335187,00 295335,00 258413,00 448084,00 607805,00
0,00 405,00 0,00 22104,00 53613,00

71219,00 37253,00

108711,00 115114,00 122650,00 153736,00 148.464
46435,00 47939,00 110237,00 52.706 56944,00

490333,00 458793,00 491300,00 747849,00 904079,00

555835,00 419810,00 719452,00 791544,00 1033852,00
135247,00 128758,00 19378,00 9041,00
116870,00 426511,00 377291,00 1110355,00 1304843,00
27666,00 2761,00 3219,00 3198,00 2870,00

835618,00 849082,00 1228720,00 1924475,00 2350606,00
1325951,00 1307875,00 1720020,00 2672324,00 3254685,00
3274266,00 3337782,00 3851615,00 5145990,00 5763225,00

ΔΑΝΕΙΑ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ
ΔΑΝΕΙΑ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟ
ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΥΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΔΑΝΕΙΑ- ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΕ/ΒΥ 2,25 2,32 1,98 1,47 1,18
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= (ΚΕ-
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΥ 0,97 1,02 0,83 0,94 0,60
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ= ΔΕ/ΒΥ 0,09 0,04 0,02 0,46 0,21
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ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘ/ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 5,28 6,53 5,80 8,12 5,05

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ=(ΜΕΣΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ*360)/ΚΠ)-ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 68,19 55,13 62,06 44,31 71,33
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8,61 9,12 7,95 10,90 7,38
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*360)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 41,79 39,49 45,30 33,03 48,79

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=
Μ.Χ.Π.ΑΠΟΘΗΚΗ+Μ.Χ.Ε.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 109,98 94,62 107,36 77,35 120,12
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=
ΑΓΟΡΕΣ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 7,24 8,42 6,19 4,93 2,72
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.= (ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. *
360)/ΑΓΟΡΕΣ 49,71 42,75 58,18 73,05 132,30
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 2,43 2,85 2,50 2,18 1,29
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΠΕ 4,51 5,53 5,56 4,37 2,27
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,23 3,72 3,71 4,10 2,69
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
=ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,10 0,06 0,08 0,03 0,11
ΠΕΡΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,05 0,03 0,04 0,00 0,03
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,17 0,10 0,13 0,01 0,07
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
+ΤΟΚΟΙ)/ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,11 0,07 0,08 0,02 0,04
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ=
ΙΚ/ΣΚ 0,60 0,61 0,55 0,48 0,44
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΞΚ/ΣΚ
ή 1-ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣ 0,40 0,39 0,45 0,52 0,56
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΞΚ/ΙΚ ή
ΠΙΕΣΗΣ ΞΚ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 0,68 0,64 0,81 1,08 1,30
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ= ΠΕ/ΣΕ 0,43 0,41 0,37 0,45 0,52
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΚΕ/ΣΕ
β' μορφή 0,57 0,59 0,63 0,55 0,48
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΠΕ/ΚΕ
γ' μορφή 0,74 0,69 0,58 0,82 1,07

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= ΙΚ/ΠΕ 1,40 1,49 1,50 1,07 0,84
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ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ=(ΙΚ+ΜΥ)/ΠΕ 1,75 1,82 1,85 1,39 1,14
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=
ΞΚ/ΣΕ 0,40 0,39 0,45 0,52 0,56
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. = ΠΕ/ΜΥ 2,85 2,97 2,89 3,10 3,30

ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ= ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ /ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20,43 9,95 11,54 0,23 4,50
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ= ΑΠΟΘΕΜ
ΚΕΦ/ΜΕΤ.ΚΕΦ 0,53 0,55 0,49 0,49 0,50
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ=  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
/ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 1,59 2,65 1,78 17,27 2,87
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ = ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ ΜΕΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 1 ,09 0,69 0,92 0,08 0,57
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ =
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ= ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 6,688073394 10,56521739 7,92391304 91,125 12,7894737
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2. MOTOROIL A.E

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MOTOR OIL A.E
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α 2005 2006 2007 2008 2009
1

16.200,00 16.200,00 16.200,00 20.082,00 16.200,00
733.951,00 729.751,00 731.123,00 759.137,00 902.073,00

3.553,00 4.129,00 4.435,00 3.713,00 24.176,00
3.664,00 3.646,00 3.586,00 4.971,00 21.283,00

927,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.965,00 11.158,00 14.923,00 16.530,00 15.770,00

927,00 927,00 927,00 927,00
770.260,00 765.811,00 771.194,00 805.360,00 980.429,00

2
314.344,00 187.522,00 346.213,00 235.529,00 254.103,00
304.486,00 326.720,00 395.721,00 300.179,00 322.055,00

9.211,00 8.785,00 13.743,00 9.208,00 26.046,00
628.041,00 523.027,00 755.677,00 544.916,00 602.204,00

1.398.301,00 1.288.838,00 1.526.871,00 1.350.276,00 1.582.633,00

3
33.235,00 33.235,00 33.235,00 33.235,00 33.235,00
76.393,00 79.521,00 77.559,00 77.560,00 77.773,00

176.395,00 178.997,00 203.416,00 149.263,00 190.415,00
49.528,00 49.528,00 49.528,00 49.528,00 49.528,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.225,00

335.551,00 341.281,00 363.738,00 309.586,00 352.176,00

4

359.880,00 317.048,00 276.120,00 276.871,00 254.384,00
11.660,00 20.248,00 28.830,00 32.006,00 31.065,00
1.188,00 1.260,00 1.315,00 1.289,00 1.281,00

48.637,00 50.038,00 41.177,00 34.408,00 33.803,00
4.819,00 5.057,00 4.768,00 6.383,00 5.703,00

426.184,00 393.651,00 352.210,00 350.957,00 326.236,00

274.641,00 123.388,00 344.677,00 291.043,00 442.224,00
41.049,00 6.404,00 15.529,00 0,00 25.119,00

317.935,00 421.543,00 445.631,00 393.919,00 432.521,00
2.526,00 2.160,00 4.618,00 4.099,00 3.686,00

415,00 411,00 468,00 672,00 671,00
636.566,00 553.906,00 810.923,00 689.733,00 904.221,00

1.062.750,00 947.557,00 1.163.133,00 1.040.690,00 1.230.457,00
1.398.301,00 1.288.838,00 1.526.871,00 1.350.276,00 1.582.633,00

ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΟ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -ΤΕΛΗ
ΔΑΝΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009
ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΕ/ΒΥ 0,99 0,94 0,93 0,79 0,67
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= (ΚΕ-
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΥ 0,49 0,61 0,50 0,45 0,38
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ= ΔΕ/ΒΥ 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03
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ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘ/ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 12,36 14,86 14,23 16,58 13,42
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ=(ΜΕΣΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ*360)/ΚΠ)-ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 29,12 24,22 25,29 21,72 26,83
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10,63 12,17 10,29 16,85 20,98
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*360)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 33,86 29,57 35,00 21,37 17,16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=
Μ.Χ.Π.ΑΠΟΘΗΚΗ+Μ.Χ.Ε.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 62,97 53,80 60,30 43,09 43,99
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=
ΑΓΟΡΕΣ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 4,88 6,50 4,88 6,83 3,65
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.= (ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. *
360)/ΑΓΟΡΕΣ 73,84 55,35 73,78 52,71 98,55
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 2,32 3,09 2,67 3,75 4,27
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΠΕ 4,20 5,19 5,28 6,28 6,89
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9,65 11,65 11,19 16,34 19,19
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
=ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,09 0,06 0,07 0,05 0,03
ΠΕΡΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,39 0,37 0,41 0,24 0,24
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
+ΤΟΚΟΙ)/ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,11 0,13 0,13 0,09 0,07
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ=
ΙΚ/ΣΚ 0,24 0,26 0,24 0,23 0,22
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΞΚ/ΣΚ
ή 1-ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣ 0,76 0,74 0,76 0,77 0,78
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΞΚ/ΙΚ ή
ΠΙΕΣΗΣ ΞΚ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 3,17 2,78 3,20 3,36 3,49
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ= ΠΕ/ΣΕ 0,55 0,59 0,51 0,60 0,62
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΚΕ/ΣΕ
β' μορφή 0,45 0,41 0,49 0,40 0,38
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΠΕ/ΚΕ
γ' μορφή 1,23 1,46 1,02 1,48 1,63
ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= ΙΚ/ΠΕ 0,44 0,45 0,47 0,38 0,36
ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ=(ΙΚ+ΜΥ)/ΠΕ 0,99 0,96 0,93 0,82 0,69
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=
ΞΚ/ΣΕ 0,76 0,74 0,76 0,77 0,78
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. = ΠΕ/ΜΥ 1,81 1,95 2,19 2,29 3,01
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ= ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ /ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9,35 5,33 4,88 2,57 7,53
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ= ΑΠΟΘΕΜ
ΚΕΦ/ΜΕΤ.ΚΕΦ 2,30 2,39 2,33 2,33 2,34
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ=  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
/ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 0,58 0,62 0,52 1,02 0,92
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ = ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ ΜΕΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 1,19 1,15 1,35 0,71 0,97
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ =
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ 0,003030744 0,003080627 0,003283338 0,002794527 0,003178972
ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ= ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 7,43697479 7,695652174 6,555555556 12,46478873 9,12371134

3. REVOIL A.E
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REVOIL Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α 2005 2006 2007 2008 2009
1

17760765,66 18917452,76 18539813,22 18568576,69 18310989,33
28144,97 340754,47 323951,21 406121,81 561847,27

1873841,34 3967742,10 4021513,54 3510363,88 2774950,31
536958,61 596399,43

255639,84 258101,40 309159,06 350388,84 422476,56
109203,94

19918391,81 23484050,73 23194437,03 23372409,83 22775866,84

2
2479776,41 2811128,60 2628953,57 2984183,13 5995514,43

18075601,80 26527739,27 27126525,50 31543318,29 28221800,07
959546,18 806755,74 4303270,72 6338232,68 10153337,00

19070,00 198622,00
516557,78 802426,10 187432,39 989728,74 790036,03

22031482,17 30948049,71 34246182,18 41874532,84 45359309,53
41949873,98 54432100,44 57440619,21 65246942,67 68135176,37

3
4177500,00 5013000,00 6684000,00 6684000,00 6684000,00
7995963,85 8312570,11 6750502,69 6933764,89 7014834,99

0,00 0,00 9,88 10,18 10,09
4640085,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4831130,71 5750368,45 6188348,44 8315817,83
16813549,21 18156700,82 19184881,02 19806123,51 22014662,91

4

1815223,60 7675000,00 7485000,00 9645000,00 3905000,00
81375,66 79222,63 43129,89 619387,83 1264309,39
42100,50 65135,52 93348,50 110715,83 128980,22

100000,00 100000,00
1938699,76 7819358,15 7621478,39 10475103,66 5.398.290

21042854,47 23615085,31 25687305,85 28500840,43 35544852,81
188581,44 586704,28 19170,67 168328,69 652729,28

1258694,17 3155223,60 3740000,00 4990000,00 3190000,00
194012,53 90869,72 43073,73 128064,92 283483,87
167930,11 0,00 0,00 0,00 0,00
345552,29 1008158,56 1026358,83 1148893,66 918675,52

29587,80 132482,37
23197625,01 28456041,47 30515909,08 34965715,50 40722223,85
25136324,77 36275399,62 38137387,47 45440819,16 46120513,46
41949873,98 54432100,44 57322268,49 65246942,67 68135176,37

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΑ
ΒΡΑΧ. ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ167.930,11

ΡΕΒΟΙΛ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΕ/ΒΥ 0,95 1,09 1,12 1,20 1,11
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= (ΚΕ-
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΥ 0,84 0,99 1,04 1,11 0,97
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ= ΔΕ/ΒΥ 0,04 0,03 0,14 0,18 0,25
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘ/ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 143,83 147,88 156,37 196,39 123,82

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ=(ΜΕΣΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ*360)/ΚΠ)-ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 2,50 2,43 2,30 1,83 2,91
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 17,16 15,44 16,42 18,13 20,59
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*360)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20,98 23,32 21,93 19,85 17,48

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=
Μ.Χ.Π.ΑΠΟΘΗΚΗ+Μ.Χ.Ε.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 23,48 25,75 24,23 21,69 20,39
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=
ΑΓΟΡΕΣ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 12,77 13,76 13,93 15,77 13,73
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.= (ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. *
360)/ΑΓΟΡΕΣ 28,18 26,16 25,84 22,82 26,23
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 7,39 7,52 7,75 8,77 8,53

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΠΕ 15,57 17,44 19,20 24,47 25,51
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 18,45 22,56 23,21 28,88 26,40
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
=ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
ΠΕΡΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,11 0,12 0,10 0,07 0,14
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
+ΤΟΚΟΙ)/ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,06 0,06 0,05 0,03 0,05
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ=
ΙΚ/ΣΚ 0,40 0,33 0,33 0,30 0,32
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΞΚ/ΣΚ
ή 1-ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣ 0,60 0,67 0,67 0,70 0,68
ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΞΚ/ΙΚ ή
ΠΙΕΣΗΣ ΞΚ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 1,50 2,00 1,99 2,29 2,09

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ= ΠΕ/ΣΕ 0,47 0,43 0,40 0,36 0,33
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΚΕ/ΣΕ
β' μορφή 0,53 0,57 0,60 0,64 0,67
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ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΠΕ/ΚΕ
γ' μορφή 0,90 0,76 0,68 0,56 0,50

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= ΙΚ/ΠΕ 0,84 0,77 0,83 0,85 0,97
ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ=(ΙΚ+ΜΥ)/ΠΕ 0,94 1,11 1,16 1,30 1,20
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=
ΞΚ/ΣΕ 0,60 0,67 0,66 0,70 0,68

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. = ΠΕ/ΜΥ 10,27 3,00 3,04 2,23 4,22

ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ= ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ /ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4,71 3,86 3,52 2,72 16,26
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ= ΑΠΟΘΕΜ
ΚΕΦ/ΜΕΤ.ΚΕΦ 1,91 1,66 1,01 1,04 1,05
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ=  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
/ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 4,33 3,82 3,62 4,76 2,30
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ = ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ ΜΕΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,33 0,39 0,08 0,07 0,14
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ =
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ 3,018590522 3,25973085 0,8610808 0,8889643 0,9880908

ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ= ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2,636363636 2,23076923 10,875 13,302752 6,3689605
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4.ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε
ΕΛΙΝΟΙΛΙ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2005 2006 2007 2008 2009

33783526,38 46108062,03 36007198,32 36521527,13 36987655,25
1715584,58 2155689,15 2893296,74 2906143,28 3254378,73
270137,40 1461405,41 2332153,07 2674134,06 2952867,59

0,00 0,00 0,00 0,00 832259,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1334190,15 1642090,73 2279145,14

35769248,36 49725156,59 42566838,28 43743895,20 46306305,76

8592354,40 12594477,36 13611748,46 11416856,11 17098275,98
50031611,31 62951662,55 76972504,39 63601113,46 61253305,07
8255330,30 4104931,79 5342857,39 9479091,76 9542644,32

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6204341,47 9507236,46 10321771,35 11407165,02 5826883,15

73083637,48 89158308,16 106248881,59 95904226,35 93721108,52
108852885,84 138883464,75 148815719,87 139648121,55 140027414,28

9400000,00 9400000,00 9400000,00 9400000,00 11914065,00
13663282,00 13663282,00 13663282,00 13554995,50 20875517,62
3102102,51 3182102,51 3182111,76 3258611,76 3570584,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9666791,48 8771895,84 7558337,97 8810505,99 13339927,99
35832175,99 35017280,35 33803731,73 35024113,25 49700094,62

13500000,00 21200000,00 21300000,00 41400000,00 32000000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

904679,17 1084690,59 1099107,37 1115833,62 1470423,88
2791724,72 2848071,28 2353514,81 2521615,09 2447031,65

0,00 0,00 0,00 225000,00 300000,00
335540,88 324540,88 132727,32 95680,68 38314,04

17531944,77 25457302,75 24885349,50 45358129,39 36255769,57

21052029,21 19034886,81 27877840,03 18178906,24 16583613,21
667013,55 797140,47 89963,53 50490,60 1062092,81

32100070,00 56.450.000,00 57240678,30 31065054,24 27769385,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1669494,56 2126712,57 4918156,78 9971427,83 8656458,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55488607,32 78408739,85 90126638,64 59265878,91 54071550,09
73020552,09 103866042,60 115011988,14 104624008,30 90327319,66

108852885,84 138883464,75 148815719,87 139648121,55 140027414,28ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ167.930,11
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΝΕΙΑ
ΒΡΑΧ. ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΣΥΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕΣΩ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΩΛΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΛΛΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
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ΕΛΙΝΟΙΛ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2005 2006 2007 2008 2009

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΕ/ΒΥ 1,32 1,14 1,18 1,62 1,73
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= (ΚΕ-
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΥ 1,16 0,98 1,03 1,43 1,42
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ= ΔΕ/ΒΥ 0,15 0,05 0,06 0,16 0,18
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘ/ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 52,23 47,03 43,08 55,74 42,68

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ=(ΜΕΣΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ*360)/ΚΠ)-ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 6,89 7,66 8,36 6,46 8,43
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 8,95 8,54 7,90 11,74 10,77
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*360)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 40,21 42,17 45,55 30,67 33,44

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=
Μ.Χ.Π.ΑΠΟΘΗΚΗ+Μ.Χ.Ε.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 47,10 49,83 53,91 37,13 41,87
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=
ΑΓΟΡΕΣ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 7,43 6,40 6,27 11,73 11,36
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.= (ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. *
360)/ΑΓΟΡΕΣ 48,47 56,21 57,37 30,68 31,69
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 4,12 3,87 4,09 5,35 4,71

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΠΕ 12,52 10,81 14,29 17,07 14,24
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 12,50 15,35 18,00 21,32 13,27
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
=ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08
ΠΕΡΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,10 0,01 0,02 0,04 0,09
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
+ΤΟΚΟΙ)/ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,05 0,02 0,02 0,04 0,05
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ=
ΙΚ/ΣΚ 0,33 0,25 0,23 0,25 0,35
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΞΚ/ΣΚ
ή 1-ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣ 0,67 0,75 0,77 0,75 0,65
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ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΞΚ/ΙΚ ή
ΠΙΕΣΗΣ ΞΚ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2,04 2,97 3,40 2,99 1,82

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ= ΠΕ/ΣΕ 0,33 0,36 0,29 0,31 0,33
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΚΕ/ΣΕ
β' μορφή 0,67 0,64 0,71 0,69 0,67
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΠΕ/ΚΕ
γ' μορφή 0,49 0,56 0,40 0,46 0,49

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= ΙΚ/ΠΕ 1,00 0,70 0,79 0,80 1,07
ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ=(ΙΚ+ΜΥ)/ΠΕ 1,49 1,22 1,38 1,84 1,86
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=
ΞΚ/ΣΕ 0,67 0,75 0,77 0,75 0,65

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. = ΠΕ/ΜΥ 2,04 1,95 1,71 0,96 1,28

ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ= ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ /ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4,20 0,32 0,03 0,37 3,22
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ= ΑΠΟΘΕΜ
ΚΕΦ/ΜΕΤ.ΚΕΦ 0,33 0,34 0,34 0,35 0,30
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ=  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
/ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 0,84 3,76 4,28 2,45 0,76
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Μ.Ο ΚΛΑΔΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Μ.0

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΚΕ/ΒΥ 5,20 1,30

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= (ΚΕ-
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)/ΒΥ 3,55 0,89

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ= ΔΕ/ΒΥ 0,43 0,11
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ= ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘ/ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 222,25 55,56

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΘΗΚΗ=(ΜΕΣΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ*360)/ΚΠ)-ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ 95,60 23,90
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 50,10 12,53
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=
(ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ*360)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 128,19 32,05

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ=
Μ.Χ.Π.ΑΠΟΘΗΚΗ+Μ.Χ.Ε.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 223,79 55,95
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ=
ΑΓΟΡΕΣ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 33,88 8,47
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ.= (ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. *
360)/ΑΓΟΡΕΣ 212,78 53,19
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=
ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΕ 17,89 4,47

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ = ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΠΕ 44,24 11,06
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 57,08 14,27
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
=ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,25 0,06

ΠΕΡΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ=
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ /ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,07 0,02

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ= ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ
ΦΟΡΩΝ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,58 0,15
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = (ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
+ΤΟΚΟΙ)/ΣΥΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,25 0,06
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ=
ΙΚ/ΣΚ 1,40 0,35
ΠΙΕΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ= ΞΚ/ΣΚ
ή 1-ΑΡΙΘ. ΙΔΙΟΚΤΗΣ 2,60 0,65

ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΞΚ/ΙΚ ή
ΠΙΕΣΗΣ ΞΚ/ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 8,72 2,18

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ= ΠΕ/ΣΕ 1,73 0,43
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΚΕ/ΣΕ
β' μορφή 2,27 0,57
ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ=ΠΕ/ΚΕ
γ' μορφή 3,31 0,83

ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ= ΙΚ/ΠΕ 3,40 0,85
ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ=(ΙΚ+ΜΥ)/ΠΕ 5,16 1,29
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=
ΞΚ/ΣΕ 2,60 0,65

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡ. = ΠΕ/ΜΥ 11,41 2,85
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΚΩΝ= ΚΑΘΑΡΑΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ & ΤΟΚΩΝ /ΤΟΚΟΙ ΞΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 23,10 5,77
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ= ΑΠΟΘΕΜ
ΚΕΦ/ΜΕΤ.ΚΕΦ 4,52 1,13

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ=  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
/ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 10,44 2,61

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ = ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ/ ΜΕΣΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 1,85 0,46
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ =
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ 4,84 1,21

ΛΟΓΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ= ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 48,95 12,24
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