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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποβλέπει στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση µιας 

επιχείρησης, ενδεικτικής του ελληνικού λιανικού εµπορίου τροφίµων, για την περίοδο 1999-

2008. Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων. Αντικειµενικός σκοπός της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 

είναι ο καθορισµός της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης στην παρούσα 

φάση, ώστε να τεθούν οι βάσεις για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι µέθοδοι αποτίµησης των επιχειρήσεων. Η δηµιουργία αξίας για 

τους µετόχους (shareholder value) µιας επιχείρησης αποτελεί βασική προτεραιότητα της 

ανώτατης διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας, γίνεται 

µια πρακτική εφαρµογή των θεωρητικών προσεγγίσεων. Επιχειρείται να αξιολογηθεί η 

χρηµατοοικονοµική επίδοση της εν λόγω επιχείρησης µε την εξέταση χρήσιµων 

αριθµοδεικτών και τον προσδιορισµό του νεκρού σηµείου και τέλος να αποτιµηθεί η αξία της 

επιχείρησης µε τη µέθοδο της προεξόφλησης των αδέσµευτων ταµειακών ροών (discount 

cash flow model).  

Συνοψίζοντας, συµπερασµατικά της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, η 

επιχείρηση Γρηγοριάδης παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στη ρευστότητα, κάτι που είναι 

γενικό χαρακτηριστικό των εταιρειών σούπερ µάρκετ. Οι πωλήσεις της εταιρείας αυξάνονται, 

όµως το ίδιο παρατηρείται και στο κόστος πωληθέντων. Η τιτλούχος εταιρεία φαίνεται να 

κάνει καλή χρήση των παγίων της και γενικότερα του συνόλου του ενεργητικού της. ∆ιατηρεί 

υψηλά περιθώρια µικτού κέρδους, χωρίς όµως να περιορίζει την αυξητική πορεία των 

λειτουργικών εξόδων της. Η αυξηµένη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και η µειωµένη 

δυνατότητα κάλυψης τόκων, καθιστούν την διοίκηση της εταιρείας πιο προσεκτική στις 

µελλοντικές τις επενδύσεις. Τέλος, σχετικά µε την αποτίµηση της αξίας της επιχείρησης 

(χρήση µεθόδου προεξόφλησης των αδέσµευτων ταµειακών ροών-FCFF), η εταιρεία 

καταγράφει αρνητικές ελεύθερες ταµειακές ροές και αυτό οφείλεται στον συνδυασµό δύο 

βασικών παραµέτρων: στις υπερβολικά υψηλές κεφαλαιακές επενδύσεις σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και στα αναλογικά χαµηλότερα επίπεδα κέρδους προ τόκων και φόρων 

(ΕΒΙΤ).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο χώρος της χρηµατοοικονοµικής παρουσιάζει σηµαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, ως 

απόρροια των µεταβολών στο παγκόσµιο οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η 

επίτευξη εύρυθµης χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση 

και οργανισµό, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του και να βελτιωθούν οι 

επιδόσεις του. Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβληµάτων της 

χρηµατοοικονοµικής επιστήµης καθιστά αναγκαία, όχι µόνο τη θεωρητική εµβάθυνση στη 

φύση και την έννοια των προβληµάτων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο την ανάπτυξη 

συγκεκριµένων µεθοδολογιών για την αντιµετώπισή τους µέσα σε ορθολογικά, ρεαλιστικά 

και επιστηµονικά πλαίσια. Ο σύγχρονος «manager» καλείται καθηµερινά να διαµορφώνει 

άποψη για τις εξελίξεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να λαµβάνει αποφάσεις, οι οποίες 

επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο την οικονοµική δύναµη της επιχείρησης. 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση (π.χ. χρηµατοοικονοµική ανάλυση αριθµοδεικτών) µας 

δίνει τη δυνατότητα να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για τις ιδιότητες των επιχειρήσεων 

και µέσα από αυτά να οδηγηθούµε στη λήψη επιχειρηµατικών / επενδυτικών αποφάσεων. 

Βέβαια, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση απαιτεί συγκροτηµένη και αναλυτική δουλειά, 

προκειµένου τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν να απορρέουν από τον ορθό συνδυασµό 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και συνεπώς να αντανακλούν όσο το δυνατόν περισσότερο 

την πραγµατική κατάσταση.  

Στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής σηµαντική θέση κατέχει η διαδικασία της αποτίµησης. 

Η διαδικασία της αποτίµησης οδηγεί τους ενδιαφερόµενους σε εξαγωγή συµπερασµάτων για 

τις προσδοκίες της αγοράς, όσον αφορά την προοπτική βιωσιµότητας και κερδοφορίας µιας 

επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει µέσω της σύγκρισης των θεµελιωδών στοιχείων αυτής, αλλά 

και µέσω της δηµιουργίας σηµείων αναφοράς (benchmarks). Πολλοί επιχειρηµατίες δεν 

γνωρίζουν την πραγµατική αξία της επιχείρησής τους. Ασχολούνται µε αυτήν µόνο όταν 

αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόµη και 

τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εµπειρικούς τρόπους εκτίµησης. Αν εξαιρέσουµε τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και µπορούν να καθορίζουν την 

αξία τους ανά πάσα στιγµή ρίχνοντας µια µατιά στην κεφαλαιοποίησή τους, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την πραγµατική αξία τους. Όµως, η γνώση της καθαρής αξίας 

µιας επιχείρησης και των παραγόντων που την διαµορφώνουν, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο 

και ένδειξη το που βρίσκεται η επιχείρηση και κυρίως για το πώς µπορεί µακροπρόθεσµα να 
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βελτιωθεί. Τόσο η υποτίµηση της αξίας µιας επιχείρησης όσο και η υπερτίµηση της, 

ενδέχεται να δηµιουργήσουν σηµαντικά προβλήµατα στην διαχείρισή της. Η εφαρµογή των 

τεχνικών της αποτίµησης αποτελεί έναν σπουδαίο µηχανισµό διαλόγου ανάµεσα στη 

διοίκηση µιας εταιρείας, στους µετόχους αυτής ή στους αναλυτές, για θέµατα που επιδρούν 

στην αξία της εταιρείας. Επίσης, αποτελεί και ένα σπουδαίο εργαλείο αξιολόγησης των 

εναλλακτικών στρατηγικών της εταιρείας. 

Μέχρι την δεκαετία του 1980, οι αναλυτές χρησιµοποιούσαν µεθόδους αξιολόγησης που 

βασίζονται στο λογιστικό κέρδος και ανήκουν στην κατηγορία των παραδοσιακών µεθόδων 

µέτρησης της αξίας. Σε αυτές τις µεθόδους, για την αξιολόγηση κυρίως των αυτόνοµων 

τµηµάτων µιας επιχείρησης, περιλαµβάνονται η απόδοση της επένδυσης (ROI) και το 

υπολειµµατικό εισόδηµα (RI).  

Μετά την εκτεταµένη κριτική που δέχθηκαν αυτές οι µέθοδοι, το 1980 αναπτύχθηκαν 

κάποιες άλλες µέθοδοι που αποτελούν εργαλεία του συστήµατος διοίκησης µε βάση την αξία 

(value based management) και ανήκουν στην κατηγορία των σύγχρονων µεθόδων 

αποτίµησης. Η διοίκηση µε βάση την αξία είναι ένα σύστηµα διοίκησης, στο οποίο ολόκληρη 

η επιχείρηση στρέφεται, µετριέται, ανταµείβεται µε βάση την δηµιουργία αξίας για τους 

µετόχους. Επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την διοίκηση µε βάση την αξία, µοιράζονται µια 

ισχυρή πίστη στην ευθυγράµµιση των στόχων τους στη δηµιουργία αξίας για τους µετόχους 

και στην µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης.  

Οι σύγχρονες µέθοδοι µέτρησης της αξίας, σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές, βασίζονται 

στο οικονοµικό κέρδος. Περιλαµβάνουν µέτρα προστιθέµενης αξίας, δηλαδή την οικονοµική 

προστιθέµενη αξία (EVA), την ταµειακή προστιθέµενη αξία (CVA). Επίσης, περιλαµβάνουν 

µέτρα ταµειακών ροών, δηλαδή την απόδοση επί της επένδυσης των ταµειακών ροών 

(CFROI) και την προεξοφληµένη ταµειακή ροή (DCF). Στις σύγχρονες µεθόδους 

συγκαταλέγονται οι αριθµοδείκτες απόδοσης του επενδυµένου κεφαλαίου (ROIC) και η 

ανάλυση της µετοχικής αξίας (SVA). Βέβαια, επειδή πρόκειται για έναν καινούριο και 

εξελισσόµενο τοµέα, έρχονται ακόµη νέα συµπεράσµατα και ιδέες και είναι σηµαντικό για 

όλες τις οργανώσεις να µην δώσουν ολόκληρη την έµφασή τους σε ένα σύστηµα µέτρησης 

αξίας. 

Στο πρώτο µέρος της παρούσας διπλωµατικής, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριµένη ανάλυση. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικές 



 

 

Σελίδα | 17  

 

έννοιες της χρηµατοοικονοµικής και οι µέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. 

∆ίνεται έµφαση στην αξιολόγηση της επίδοσης µιας επιχείρησης µε την χρήση των 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σηµαντικές µέθοδοι 

αποτίµησης της αξίας µιας επιχείρησης και αναλύεται η δοµή του κόστους κεφαλαίου της.  

Στο δεύτερο µέρος της παρούσας εργασίας, παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες εξελίξεις 

του λιανικού εµπορίου στην ελληνική αγορά για την τριετία 2007-2009. Ακολουθεί µια 

παρουσίαση του κλάδου των σούπερ µάρκετ στην ελληνική αγορά και στη συνέχεια 

επιχειρείται µια συγκριτική ανάλυση της εν λόγω επιχείρησης, µε ένα επιλεγµένο δείγµα 

αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση αφορά την δεκαετία 1999-2008 

και περιλαµβάνει την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων του 

δείγµατος και του κλάδου συνολικά. ∆ίνεται έµφαση στην ερµηνεία των 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών της συγκεκριµένης επιχείρησης και εκτιµάται το νεκρό 

σηµείο της. Τέλος, υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, το οποίο 

χρησιµοποιείται ως προεξοφλητικό επιτόκιο για την αποτίµηση της αξίας της συγκεκριµένης 

επιχείρησης. Για την αποτίµηση της εταιρείας επιλέχθηκε η µέθοδος των αδέσµευτων 

ταµειακών ροών (FCFF). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουµε την έννοια της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και το σκοπό 

για τον οποίο αυτή έχει επινοηθεί, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι πρόκειται για ένα 

πολύ σηµαντικό εργαλείο λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Είναι η πληροφορία εκείνη 

που πηγάζει µέσα από τους αριθµούς, η οποία καθιστά τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

χρήσιµο «οδηγό» στα χέρια επιχειρηµατιών, αναλυτών, συµβούλων επιχειρήσεων αλλά και 

τραπεζικών στελεχών, προκειµένου αυτοί να οδηγηθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων 

σχετικά µε επενδυτικές ενέργειες, ενέργειες χρηµατοδότησης και γενικότερα ενέργειες πάσης 

επιχειρηµατικής φύσεως. 

Ωστόσο, τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης δεν αποτυπώνουν 

πάντοτε την πραγµατική τρέχουσα οικονοµική της κατάσταση. Αυτό συµβαίνει συνήθως για 

λόγους που σχετίζονται µε τη φορολογία, την πιστοληπτική της ικανότητα, τις σχέσεις της σε 

επίπεδο εντολέα – εντολοδόχου, τις γενικότερες συναλλαγές της µε την πολιτεία καθώς και 

για τυχόν άλλους τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηµατικούς λόγους. Επιπρόσθετα, η 

πληροφορία που αντλείται µέσα από τα αριθµητικά δεδοµένα των οικονοµικών καταστάσεων 

δεν αποτελεί πάντα έτοιµο υλικό προς επεξεργασία και ανάλυση. Επίσης, τα αριθµητικά 

δεδοµένα από µόνα τους, συνήθως, δεν εφοδιάζουν µε σηµαντικές πληροφορίες τον 

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

κάποιο άλλο δηµιουργώντας λογικές σχέσεις µεταξύ τους. Οι λογικές αυτές σχέσεις 

αναγόµενες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, εξεταζόµενες συγκριτικά µεταξύ 

επιχειρήσεων και λαµβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας και το δείκτη κόστους ωφέλειας 

(cost-benefit), µπορούν να καταστούν σηµαντική πληροφορία στα χέρια των 

ενδιαφερόµενων. Η πληροφορία αυτή, εάν λάβει την ανάλογη ορθή διαχείριση, µπορεί να 

οδηγήσει σε εξαιρετικά επενδυτικά και κερδοσκοπικά αποτελέσµατα. 

Συνήθως, οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν πηγές άντλησης πληροφοριών για όλους 

εκείνους τους ενδιαφερόµενους που βρίσκονται εκτός επιχείρησης (εξωτερικοί 

ενδιαφερόµενοι), όπως επί παραδείγµατι, εξωτερικοί αναλυτές, σύµβουλοι επιχειρήσεων, 

ακαδηµαϊκοί & φοιτητές, πελάτες, προµηθευτές, το ευρύτερο κοινό. Είναι προφανές, ότι ο 
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κάθε εξωτερικός ενδιαφερόµενος διαµορφώνει τη δική του σκοπιµότητα, η οποία πηγάζει 

µέσα από τα δικά του συµφέροντα. Η εξυπηρέτηση των συµφερόντων του εκάστοτε 

εξωτερικού ενδιαφερόµενου, θα γίνει µέσα από την ορθή ερµηνεία των αριθµητικών κυρίως 

µεγεθών που θα αντλήσει από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τις πληροφορίες 

αυτές για να τις µετατρέψει σε χρήσιµη για την εξαγωγή συµπερασµάτων πληροφορία, θα 

πρέπει να τις επεξεργαστεί µε κατάλληλα εργαλεία – τεχνικές. 

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

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

της λογιστικής που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την επεξεργασία και ανάλυση των 

αριθµητικών µεγεθών, των λογιστικών καταστάσεων, προκειµένου να αντληθεί η 

πολυπόθητη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή θα είναι προϊόν της λεγόµενης 

«χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων» και θα µπορεί πλέον µε ορθή 

διαχείρισή της, να οδηγήσει σε εξαγωγή πάσης φύσεως χρηµατοοικονοµικών 

συµπερασµάτων. Ειδικότερα, αυτά τα χρηµατοοικονοµικά συµπεράσµατα αφορούν: 

• Την κατάσταση ρευστότητας µιας επιχείρησης, προκειµένου αυτή να ανταποκρίνεται 

στις ληξιπρόθεσµες οφειλές της. 

• Την κατάσταση σταθερότητας µιας επιχείρησης, προκειµένου αυτή να ανταποκρίνεται 

αποτελεσµατικά στις µακροχρόνιες υποχρεώσεις της. 

• Την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, όσον αφορά το ικανοποιητικό µέγεθος της 

καθαρής θέσης αυτής. 

• Τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας επιχείρησης, βάσει της στρατηγικής ικανότητας του 

«management» να θέτει το επίπεδο ανταγωνιστικότητας αυτής ολοένα και υψηλότερα. 

Γενικότερα, θα πρέπει να καταστήσουµε σαφές ότι η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 

επιχειρήσεων δε µπορεί να δώσει απάντηση παντού ή τουλάχιστον µε την ίδια βαρύτητα και 

βεβαιότητα για το εκάστοτε αποτέλεσµα. Υπάρχουν χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα των 

οποίων η φύση είναι περίπλοκη και η δηµιουργία τους βασίζεται σε συνδυασµούς 

παραγόντων που µπορεί να αφορά ταυτόχρονα την ικανότητα του «management», την 

τρέχουσα κατάσταση των κεφαλαιαγορών, την εγχώρια και διεθνή ανταγωνιστικότητα του 

κλάδου, την κυβερνητική πολιτική, αλλά και άλλους µακροοικονοµικούς παράγοντες. 
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1.1 Βασικές Έννοιες της Χρηµατοοικονοµικής 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (financial analysis), ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης 

οικονοµικών πληροφοριών από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µιας επιχείρησης. Υπάρχουν 

τρεις τύποι χρηµατοοικονοµικών στοιχείων οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην ανάλυση αυτή, 

που είναι οι εξής: 

• Η απόλυτη αξία του µεγέθους που µας ενδιαφέρει (για παράδειγµα κέρδη). 

• Η διαφορά µεταξύ δύο µεγεθών (για παράδειγµα κυκλοφορούν ενεργητικό πλην 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). 

• Ο λόγος δύο µεγεθών (για παράδειγµα κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις). 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές ή 

λογιστικές καταστάσεις (financial statement) των επιχειρήσεων, αλλά µπορεί και να µην 

περιλαµβάνονται σ’ αυτές. Για παράδειγµα, το µερίδιο αγοράς µιας επιχείρησης, ο βαθµός 

συγκέντρωσης ενός κλάδου και το Ρ/Ε µιας επιχείρησης, είναι πληροφορίες που δεν 

περιλαµβάνονται στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται από την 

ονοµασία της, η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων (financial statement analysis) αντλεί 

πληροφορίες που προέρχονται µόνο από τις λογιστικές καταστάσεις της επιχείρησης ή 

γενικότερα από τα λογιστικά της βιβλία. Η ανάλυση αυτή χρησιµοποιεί και τους τρείς τύπους 

των στοιχείων που αναφέρθηκαν. Τέλος, η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών
1
 

(financial ratio analysis) χρησιµοποιεί µόνο έναν τρόπο εξέτασης των στοιχείων, εκείνον 

δηλαδή που έχει τη µορφή των λόγων (ratios). 

Οι οικονοµικές ή λογιστικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εµφανίζονται τα 

στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, τα αποτελέσµατα της 

διαχείρισης αυτών και η διάθεση αυτών των αποτελεσµάτων. Σε προσάρτηµα των 

οικονοµικών αυτών καταστάσεων εµφανίζονται επεξηγηµατικές και άλλες σηµαντικές 

πληροφορίες, οι οποίες έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην αναγκαία και 

                                                 

1
 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένοι αναλυτές χρησιµοποιούν τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση, την ανάλυση 

λογιστικών καταστάσεων και την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών ως συνώνυµες έννοιες. 
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πλήρη ενηµέρωσή τους. Οι σηµαντικότερες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται 

είναι οι εξής
2
: 

• Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. 

• Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

• Ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσµάτων. 

• Η κατάσταση ταµειακών ροών. 

Ο Ισολογισµός (balance sheet) µιας επιχείρησης αποτελεί έκθεση των στοιχείων του 

ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης της επιχείρησης µια δεδοµένη χρονική 

στιγµή, συνήθως την τελευταία µέρα του λογιστικού κυκλώµατος ή της λογιστικής χρήσης
3
. 

Με άλλα λόγια, ο ισολογισµός δείχνει τα µέσα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση για την 

προώθηση της δραστηριότητάς της και τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτήθηκε η απόκτηση 

των µέσων αυτών.  

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης (Income statement or profit and loss account) 

εµφανίζει το αποτέλεσµα (δηλαδή το κέρδος ή την ζηµία) από την δραστηριότητα της 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια µιας ιδιαίτερης χρονικής περιόδου, συνήθως ενός έτους. Από 

τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι ενώ ο ισολογισµός αποτελεί µια φωτογραφία της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης µια συγκεκριµένη στιγµή στο χρόνο, τα 

αποτελέσµατα χρήσης παρουσιάζουν την διαχείριση των µέσων που εµφανίζονται στον 

ισολογισµό της επιχείρησης κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Με το σκεπτικό αυτό, ο 

ισολογισµός είναι στατικός, ενώ η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης δυναµική.  

Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων (table of appropriation of results) εµφανίζει τον 

τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διέθεσε τα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών (cash flow statement) εµφανίζει τις εισπράξεις και τις 

πληρωµές, που πραγµατοποίησε η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, για την οποία 

καταρτίστηκε η κατάσταση αυτή.  

                                                 

2
 Υπάρχει και η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης, η οποία όµως δε δηµοσιεύεται 

υποχρεωτικά.  

3
 Λογιστικό Κύκλωµα είναι η χρονική περίοδος, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγωγικής 

διαδικασίας µιας οικονοµικής µονάδας και Λογιστική Χρήση είναι το χρονικό διάστηµα στο τέλος της οποίας 

καταρτίζονται οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Συνήθως, η Λογιστική Χρήση ταυτίζεται για 

πρακτικούς λόγους µε το ηµερολογιακό έτος.  
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Η ανάλυση των παραπάνω οικονοµικών καταστάσεων βοηθά τους αναλυτές (είτε είναι 

εσωτερικοί, είτε είναι εξωτερικοί) να καθορίσουν τις ανάγκες χρηµατοδότησης της 

επιχείρησης, καθώς επίσης και τις δυνατότητες διαπραγµάτευσης που έχει µε τους 

εξωτερικούς της χρηµατοδότες. Τα µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται για την ανάλυση αυτή 

είναι συνήθως οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες. Οι αριθµοδείκτες αυτοί βοηθούν τον 

αναλυτή να συγκρίνει:  

• Τα σηµερινά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα στοιχεία 

της ίδιας επιχείρησης στον παρελθόν ή και µε τα προβλεπόµενα στο µέλλον. Η 

ανάλυση αυτή ονοµάζεται διαχρονική ανάλυση (time-series analysis). 

• Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης µε τα αντίστοιχα παρόµοιων 

επιχειρήσεων ή µε τη µέση τιµή του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, το ίδιο 

χρονικό διάστηµα. Η ανάλυση αυτή ονοµάζεται διαστρωµατική ανάλυση 

(comparative analysis or cross-sectional analysis).  

Στην πρώτη περίπτωση, ο αναλυτής εξετάζει εάν η χρηµατοοικονοµική κατάσταση και 

απόδοση της επιχείρησης έχει βελτιωθεί ή έχει χειροτερεύσει µε την πάροδο του χρόνου. 

Στην δεύτερη περίπτωση, ο αναλυτής παρατηρεί τη σχετική (δηλαδή συγκριτική) 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση και απόδοση της επιχείρησης. Συνεπώς, η ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών είναι η εξέταση των σχέσεων µεταξύ διάφορων 

µεγεθών, λογιστικής κυρίως προέλευσης, µε σκοπό τον υπολογισµό της προηγούµενης, 

τωρινής και προβλεπόµενης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και απόδοσης µιας 

επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµίσουµε, ότι οι αριθµοδείκτες µιας 

επιχείρησης από µόνοι τους παρέχουν πολύ λίγη πληροφόρηση. Η σηµαντική πληροφόρηση 

προέρχεται από τη σύγκριση των αριθµοδεικτών της επιχείρησης µε τους αντίστοιχους 

αριθµοδείκτες του κλάδου ή της ίδιας της επιχείρησης διαχρονικά.  

Γιατί όµως η ανάλυση αυτή χρησιµοποιεί λόγους (κλάσµατα); Η χρησιµοποίηση λόγων 

εµποδίζει την πιθανή διαφορά στο µέγεθος των επιχειρήσεων να επηρεάσει τη σύγκριση τους 

σε µια χρονική στιγµή ή κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. Άρα, η ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών προσαρµόζει τα στοιχεία ανάλογα µε το µέγεθος των 

επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη της το αποτέλεσµα µεγέθους (size effect). 
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1.2 Μέθοδοι Ανάλυσης των Λογιστικών Καταστάσεων 

Οι τεχνικές και µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Στις τεχνικές µεθόδους της 

παραδοσιακής προσέγγισης στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και τις 

τεχνικές και µεθόδους της νέας προσέγγισης στην ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.  

Οι τεχνικές και µέθοδοι της παραδοσιακής προσέγγισης στην ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορούν να οµαδοποιηθούν στις δύο ακόλουθες 

κατηγορίες: 

• Συγκρίσεις και µετρήσεις που βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα για δύο ή 

περισσότερες λογιστικές χρήσεις. 

• Συγκρίσεις και µετρήσεις που βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα της 

τρέχουσας λογιστικής χρήσης.  

Η µελέτη των σχέσεων των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε ένα 

χρονικό σηµείο µπορεί να γίνει µε µια από τις ακόλουθες δύο τεχνικές:  

• Καταστάσεις κοινού µεγέθους. 

• Ανάλυση αριθµοδεικτών. 

Η µελέτη των σχέσεων µεταξύ των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

διαχρονικά µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια τεχνικών διαχρονικής ανάλυσης. Οι τεχνικές αυτής 

της κατηγορίας, που αναφέρονται συνήθως στη βιβλιογραφία, είναι οι ακόλουθες: 

• Κάθετη ανάλυση ή καταστάσεις κοινού µεγέθους. 

• Οριζόντια ανάλυση ή συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

• Ανάλυση τάσης ή χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τάσης. 

• Ανάλυση µε αριθµοδείκτες. 

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

συχνά επιλέγουν ένα µέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα χρησιµοποιούν επικουρικά 

και κάποιο άλλο. Γενικά, οι αναλυτές δίνουν ένα σχετικό προβάδισµα στην τεχνική της 

ανάλυσης µε αριθµοδείκτες, επειδή αναγνωρίζουν ότι η τεχνική αυτή προσφέρεται 

περισσότερο από τις άλλες µεθόδους στην ερµηνεία χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Πριν 
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κλείσουµε την παράγραφο αυτή, να σηµειώσουµε ακόµα ότι οποιαδήποτε ανάλυση 

περιλαµβάνει τα εξής τρία στάδια: 

• Την κατανόηση του επιδιωκόµενου σκοπού, την επιλογή µεθόδου και τον 

προσδιορισµό χρήσιµων σχέσεων από τα λογιστικά στοιχεία των καταστάσεων. 

• Την ταξινόµηση των καταστάσεων µε τρόπο ώστε να µπορούν να υπολογιστούν οι 

µεταξύ τους σηµαντικές σχέσεις. 

• Την αξιολόγηση, µελέτη και ερµηνεία των πιο πάνω σχέσεων. 

1.2.1 Κάθετη Ανάλυση ή Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία ένα σηµαντικό µέγεθος ή στοιχείο µιας 

συγκεκριµένης οικονοµικής κατάστασης (π.χ. για τον ισολογισµό το άθροισµά του, για τα 

αποτελέσµατα χρήσης οι πωλήσεις) χρησιµοποιείται ως βάση υπολογισµού και όλα τα άλλα 

στοιχεία της οικονοµικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. Αποτέλεσµα της σύγκρισης 

αυτής είναι, ότι όλα τα στοιχεία της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης εκφράζονται πλέον ως 

ποσοστά του ποσού του µεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισµού και το οποίο 

παριστάνεται µε το 100%.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία τους σε απόλυτους 

αριθµούς και σε ποσοστά ή µόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε καταστάσεις «κοινού µεγέθους» 

επειδή τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε 

ακόµα και καταστάσεις «συστατικού ποσοστού» επειδή κάθε κατάσταση ανάγεται στο 

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

ποσοστό κοινού µεγέθους οποιουδήποτε στοιχείου υπολογίζεται γενικά ως εξής
4
: 

 

Όπου το Συνολικό Μέγεθος είναι το µέγεθος αναφοράς, για παράδειγµα σύνολο 

ενεργητικού, κύκλος εργασιών κ.λπ.  

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

ανάλυσης της εσωτερικής δοµής των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η µέθοδος αυτή 

                                                 

4
 Λαζαρίδη Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής-

Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», τεύχος Α΄, έκδοση Β΄, σελ. 358. 
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(κάθετη ανάλυση) οφείλει την ονοµασία της στο γεγονός, ότι εφαρµόζεται σε οικονοµικές 

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

εµφανίζονται σ’ αυτές γίνεται κατά κάθετο τρόπο. 

1.2.2 Οριζόντια Ανάλυση ή Συγκριτικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 

Πρόκειται για µια µέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και αξιολογούνται οι 

µεταβολές των διαφόρων οµάδων -στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων και των 

µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης, δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ’ 

αυτήν, αντιπαρατίθενται τα κονδύλια διαδοχικών ισολογισµών ή αποτελεσµάτων χρήσης, δύο 

ή περισσοτέρων χρήσεων και παρακολουθείται και µελετάται η διαχρονική εξέλιξή τους, 

διότι έτσι οι πληροφορίες που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο αποκαλυπτικές για τον 

αναλυτή.  

Η ονοµασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και µελετώνται οι οριζόντιες 

µεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι διαδοχικές 

δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (comperative 

statements). Έτσι, ετήσια, εξαµηνιαία, τριµηνιαία ή και µηνιαία στοιχεία, µπορούν εύκολα να 

συγκριθούν µε τα αντίστοιχα προηγουµένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε συµπεράσµατα 

σχετικά µε την τάση και το ρυθµό τους διαχρονικά.  

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

συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

• Η ταξινόµηση των στοιχείων να είναι οµοιόµορφη σε όλες τις περιόδους στις οποίες 

αναφέρονται. 

• Τα στοιχεία να είναι ενταγµένα στις ίδιες επί µέρους οµάδες στοιχείων. 

• Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε περίπτωση που 

υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σηµειώνεται ώστε να λαµβάνεται υπόψη 

από τον αναλυτή. 

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

Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις µπορεί να 

δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Οι 

συγκριτικές καταστάσεις, εκτός από τα δεδοµένα των καταστάσεων αυτών καθ’ αυτών, 

περιέχουν και µεταβολές που έχουν πραγµατοποιηθεί στις επιµέρους κατηγορίες στοιχείων 

των καταστάσεων. Οι µεταβολές µπορούν να δοθούν µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
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• Ως απόλυτη µεταβολή (διαφορά µεταξύ δύο αριθµών). Η απόλυτη µεταβολή 

υπολογίζεται γενικά ως εξής
5
:  

 
• Ως σχετική µεταβολή, δηλαδή απόλυτη µεταβολή διαιρούµενη µε το µέγεθος βάσης επί 

το εκατό. Η σχετική µεταβολή υπολογίζεται γενικά ως εξής: 

 

• Ως λόγος (δείκτης), που είναι το πηλίκο της διαίρεσης του µεγέθους της υπό εξέταση 

λογιστικής χρήσης µε το µέγεθος του έτους βάσης (προηγούµενης λογιστικής χρήσης). 

Ο δείκτης υπολογίζεται γενικά ως εξής: 

 

Όπου, «Μέγεθος» µπορεί να είναι το χρηµατικό ποσό οποιουδήποτε λογαριασµού. Ο 

δείκτης «t» είναι η παρούσα λογιστική χρήση και ο δείκτης «t-1» είναι η προηγούµενη 

λογιστική χρήση.  

1.2.3 Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες Τάσης ή Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις Τάσης 

Η εφαρµογή της οριζόντιας ανάλυσης σε συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες 

καλύπτουν µια µεγάλη χρονική περίοδο για την παρακολούθηση των διαχρονικών µεταβολών 

των οικονοµικών στοιχείων, καθίσταται πιο κοπιαστική. Αυτό συµβαίνει, επειδή ο 

υπολογισµός της ποσοστιαίας µεταβολής ενός οικονοµικού στοιχείου, από έτος σε έτος, 

απαιτεί κάθε φορά αλλαγή της βάσης υπολογισµού µε συνέπεια η σύγκριση των ετήσιων 

ποσοστιαίων µεταβολών του να γίνεται πραγµατικά πιο δύσκολη. 

Τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο δύσκολα στην περίπτωση της σύγκρισης των ετήσιων 

ποσοστιαίων µεταβολών δύο ή περισσότερων οικονοµικών στοιχείων. Στις περιπτώσεις 

αυτές, εφαρµόζεται ένα άλλο µέσο ανάλυσης, οι αριθµοδείκτες τάσης. Ο υπολογισµός των 

αριθµοδεικτών τάσης, από τεχνική άποψη, δεν παρουσιάζει καµία δυσκολία. Επιλέγεται ένα 

                                                 

5
 Λαζαρίδη Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής-

Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», τεύχος Α΄, έκδοση Β΄, σελ. 354-355. 
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έτος (ή κάποιο άλλο χρονικό σηµείο) ως βάση των υπολογισµών, για αυτό λέγεται και έτος 

βάσης. Στη συνέχεια, τα ποσά των επιλεγµένων στοιχείων των επόµενων ετών υπολογίζονται 

ως ποσοστά πάνω στο ποσό του έτους βάσης (το έτος βάσης είναι ίσο µε 100% ή απλά µε το 

100). Για τον υπολογισµό της σειράς των αριθµοδεικτών τάσης ενός οικονοµικού στοιχείου, 

για καθένα από τα επόµενα έτη της υπό εξέταση χρονικής περιόδου, χρησιµοποιείται ο 

τύπος
6
: 

 

Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε, ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την αφετηρία για 

όλους τους υπολογισµούς και όλες τις µετέπειτα συγκρίσεις, θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των συνθηκών λειτουργίας και των 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να αντιπροσωπεύει την καλούµενη «τυπική» ή 

«οµαλή» δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά, κατά την ανάλυση των οικονοµικών 

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

περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος αυτό δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω 

προϋποθέσεις του έτους βάσης, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί από τον αναλυτή ένα άλλο πιο 

αντιπροσωπευτικό έτος. 

1.2.4 Ανάλυση µε Αριθµοδείκτες 

1.2.4.1 Γενικά για τους Αριθµοδείκτες 

Σκοπός των αριθµοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τη σύγχρονη επιχείρηση µε πολύτιµες 

πληροφορίες για την εν γένει πορεία της. Η πρακτική αξία των αριθµοδεικτών έγκειται στο 

γεγονός ότι δύο δεδοµένα, τα οποία είναι αποµονωµένα το ένα από το άλλο, αλλά κάθε ένα 

διατηρεί την εσωτερική του αξία, µπορεί να αποκτήσουν σηµαντικό ενδιαφέρον όταν 

ερευνηθούν όχι µεµονωµένα αλλά µε τη µορφή κάποιας σύγκρισης ή κάποιας σχέσης.  

Επιχειρώντας να αποδώσουµε έναν δόκιµο ορισµό σε αυτό που καλείται αριθµοδείκτης, 

θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής: Αριθµοδείκτης είναι η απλή µαθηµατική έκφραση της 

σχέσεως ενός µεγέθους του ισολογισµού ή της καταστάσεως αποτελεσµάτων χρήσης προς 

                                                 

6
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ένα άλλο και µπορεί να εκφραστεί είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος, είτε τέλος ως ποσοστό επί 

τοις εκατό. Κατά την επίλυση των σχέσεων για τον προσδιορισµό των αριθµοδεικτών 

θέτουµε ως παρονοµαστή το αριθµητικό µέγεθος του είδους εκείνου του οποίου επιθυµούµε 

να προσδιορίσουµε της σχέση της µονάδας του προς το αριθµητικό µέγεθος άλλου είδους, το 

οποίο θέτουµε ως αριθµητή. 

Γενικότερα, η µέθοδος διαχείρισης και ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών των 

επιχειρήσεων µέσω των αριθµοδεικτών ξεκίνησε να χρησιµοποιείται από τις τράπεζες των 

Η.Π.Α. ύστερα από τη λήξη του πρώτου παγκοσµίου πολέµου και το οικονοµικό κραχ του 

1929. Έκτοτε, η εµπειρία παραχώρησε τη θέση της στην αναλυτική µέθοδο έρευνας µε τη 

χρήση των αριθµοδεικτών.  

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. 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 οι τράπεζες πληροφοριών που είναι 

εξειδικευµένες στην ανάλυση ισολογισµών. 

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

µελετούνται µε προσοχή, γιατί παρά το σχετικά εύκολο υπολογισµό τους, η ερµηνεία τους 

παρουσιάζει προβλήµατα και είναι δυνατό να οδηγήσει σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. 

Πολλές φορές η βελτίωση ενός αριθµοδείκτη µπορεί να σηµαίνει την επιδείνωση άλλων, οι 

οποίοι είναι απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερµηνεία. Αυτό δεν 

σηµαίνει ότι είναι ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι διαθέσιµοι αριθµοδείκτες, δεδοµένου ότι 

πολλοί από αυτούς επηρεάζονται οµοιόµορφα από τους ίδιους παράγοντες και εποµένως η 

µελέτη ορισµένων µόνο από αυτούς είναι αρκετή. Επίσης, η κρίση, η πρωτοβουλία και οι 

γνώσεις του αναλυτή σε θέµατα που αφορούν στην επιχείρηση, όπως το ιστορικό της, τη 
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θέση της στον κλάδο, την πολιτική της διοίκησής της, οι τρέχουσες εµπορικές συνθήκες 

κ.λ.π., συµβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή ερµηνεία των αριθµοδεικτών.  

Τέλος, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η συσχέτιση βασικών µεγεθών από τη θέση 

και τη δραστηριότητα των οικονοµικών µονάδων και ο προσδιορισµός των αριθµοδεικτών 

που γίνεται µε βάση τα µεγέθη αυτά, οδηγεί στην δηµιουργία µια «πυραµίδας» στην κορυφή 

της οποίας θα µπορούσε κάλλιστα να τοποθετηθεί ο αριθµοδείκτης απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROE-Αποτελέσµατα χρήσης / Ίδια κεφάλαια). Με την περαιτέρω ανάλυση του 

κορυφαίου αυτού αριθµοδείκτη, προχωράει η διερεύνηση στην οικονοµική µονάδα προς τρεις 

βασικές κατευθύνσεις: 

• Την ανάλυση της οικονοµικής διάρθρωσης αυτής. 

• Την ανάλυση της αποδοτικότητας αυτής. 

• Την ανάλυση της διαχειριστικής πολιτικής αυτής. 

1.2.4.2 Σχηµατισµός των Αριθµοδεικτών 

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: 

• 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. 

• Οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να σχηµατίζονται µόνο από στοιχεία που βασίζονται σε 

κοινές αξίες. Έτσι, στον αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, στον 

αριθµητή πρέπει να χρησιµοποιηθεί το κόστος πωληθέντων αφού στον παρονοµαστή 

χρησιµοποιείται η αξία των αποθεµάτων που υπολογίζεται σε τιµές κόστους. 

• 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.  

Όµως, ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα πιο πάνω κριτήρια σχετικά µε το 

σχηµατισµό των αριθµοδεικτών είναι ανεπαρκή. Η απαίτηση για την ύπαρξη µιας 
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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. 

1.2.4.3 Χρήση των Αριθµοδεικτών 

Με βάση όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι αριθµοδείκτες 

είναι για την επιχείρηση το αναλυτικό µέσο και ο γνώµονας για τη λήψη οποιασδήποτε 

απόφασης. Επίσης, οι αριθµοδείκτες προειδοποιούν για τυχόν ανωµαλίες σχετικά µε τη 

διαχείριση και γενικά για όλα τα σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Αυτό είναι 

αναµενόµενο, διότι η επιτυχία µιας επιχείρησης και συνεπώς η βιωσιµότητά της και η 

αναπτυξιακή της πορεία µακροχρόνια, εξαρτάται από τη γνώση της αγοράς, την πορεία των 

ανταγωνιστών, την τιµολογιακή πολιτική, το χαρακτήρα των προϊόντων και άλλα πολλά.  

Η χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών πρέπει να γίνεται µε σύνεση και πνεύµα κριτικό και 

δεν πρέπει να επιδιώκεται η εξαγωγή αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων πέραν εκείνων που 

µπορούν να µας δώσουν µε ασφάλεια, ούτε πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εκείνοι που τυχόν 

εξυπηρετούν κάποιες σκοπιµότητες αγνοώντας κάποιους άλλους. Συνήθως, η επιλογή µιας 

οµάδας αριθµοδεικτών εξαρτάται και από τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η επιχείρηση, αλλά 

βασικά εξαρτάται από τον επιδιωκόµενο σκοπό εκείνου που θα τους χρησιµοποιήσει. 

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

αριθµοδεικτών τα λογιστικά µεγέθη λαµβάνονται από: 

• Τον ισολογισµό. 

• Το λογαριασµό γενικής εκµεταλλεύσεως. 

• Το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης. 

• Τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής. 

• Τους λογαριασµούς της αναλυτικής λογιστικής. 

• Τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της οικονοµικής 

µονάδας. 

Για να παρέχει ένας αριθµοδείκτης µια νέα και σηµαντική πληροφορία ή 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 
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καµιά σχέση, για παράδειγµα, ανάµεσα στα χρεόγραφα και στις πωλήσεις εµπορευµάτων και 

συνεπώς ο αριθµοδείκτης ανάµεσα στα δύο αυτά µεγέθη δεν έχει καµιά σηµασία και δε 

νοείται ο υπολογισµός του. Με τον αποκλεισµό τέτοιων ασήµαντων αριθµοδεικτών, είναι 

δυνατόν ο µεγάλος αριθµός αριθµοδεικτών που θα µπορούσε να υπολογιστεί από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, να περιοριστεί σε ένα µικρό και εύχρηστο αριθµό. 

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

αριθµοδεικτών ως µεθόδου ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων οφείλεται: 

• Πρώτον, στο ότι από τη µια µεριά παρακάµπτεται η δυσκολία ανάλυσης και ερµηνείας 

των απόλυτων δεδοµένων τους µε την καθιέρωση των µεταξύ τους σχέσεων (δείκτες). 

• ∆εύτερον, 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 αριθµοδεικτών, γεγονός που διευκολύνει σηµαντικά 

το έργο της ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων. 

1.2.4.4 Αξία Σύγκρισης των Αριθµοδεικτών 

Η ανάλυση µε αριθµοδείκτες, όπως και οι άλλες µέθοδοι, έχει κυρίως συγκριτική αξία. Οι 

αριθµοδείκτες αποµονωµένοι δεν δίνουν σχεδόν καµία αξιόπιστη πληροφορία και για αυτό η 

χρήση τους πρέπει να γίνεται κατά κανόνα µε συνδυασµό πολλών εξ’ αυτών.  

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να επισηµάνουµε πόσο αποπροσανατολιστικό είναι το να 

χρησιµοποιεί κανείς ένα µόνο αριθµοδείκτη, φαινόµενο δυστυχώς που παρατηρείται στην 

Ελλάδα ακόµη και από επίσηµους φορείς, εφηµερίδες και περιοδικά. Χειρότερη 

πληροφόρηση δεν µπορεί να γίνει, επειδή ο εντοπισµός ενός προβλήµατος από τη 

χρησιµοποίηση ενός µεµονωµένου αριθµοδείκτη αντιστοιχεί αποσπασµατικά σε ένα µικρό 

µέρος της συνολικής εικόνας µιας επιχείρησης, µε συνέπεια να αντιστρέφει µια µεταβολή από 

έναν άλλο αριθµοδείκτη. Για παράδειγµα, 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 
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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. 

Ο πιο εύκολος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης µιας επιχείρησης είναι η σύγκριση 

των αριθµοδεικτών της για την τρέχουσα περίοδο, µε τους οµοίους της των προηγούµενων 

χρήσεων. Μια τέτοια διαχρονική σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών, 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 της διαχρονικής σύγκρισης, είναι η έλλειψη µέτρου 

σύγκρισης για να κρίνει ο αναλυτής, αν τελικά οι τιµές των αριθµοδεικτών της επιχείρησης 

είναι καλές ή όχι. 

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

συνέπεια τις ίδιες µεθόδους, κανόνες και αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της 

(π.χ. κανόνες αποτίµησης, λογισµού αποσβέσεων, προβλέψεων, κ.λ.π.) σε ολόκληρη την 

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

θα πρέπει να αποπληθωρίζονται τα λογιστικά µεγέθη ή να λαµβάνονται υπόψη οι επιδράσεις 

του. Μερικές φορές χρησιµοποιούνται ως πρότυπα συγκρίσεων µελλοντικοί ή 

προϋπολογιστικοί αριθµοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται από τις προϋπολογισµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Η σύγκριση των αριθµοδεικτών προηγούµενων χρήσεων µε τους 

µελλοντικούς αριθµοδείκτες, δείχνει τα σχετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σηµεία της 

επιχείρησης στο παρελθόν και στο µέλλον. Εφόσον, οι µελλοντικοί αριθµοδείκτες δείχνουν 

ισχνή χρηµατοοικονοµική κατάσταση, πρέπει να λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα. Ένας άλλος 

τρόπος σύγκρισης, είναι να συγκρίνουµε τους αριθµοδείκτες της αναλυόµενης επιχείρησης µε 

τους αριθµοδείκτες µιας οµάδας επίλεκτων επιχειρήσεων του κλάδου στον οποίο ανήκει 

αυτή, για την ίδια χρονική στιγµή. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι περισσότερο χρήσιµο να συγκρίνουµε τους 

αριθµοδείκτες της επιχείρησης µε τους όµοιους µέσους αριθµοδείκτες µερικών προσεκτικά 

επιλεγµένων ανταγωνιστικών 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, επειδή δεν είναι δύσκολο στον αναλυτή να συγκεντρώσει τις 

δηµοσιευµένες δραστηριότητας. 
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Τέλος, για να αξιολογήσουµε τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και αποδοτικότητα µιας 

επιχείρησης, µπορούµε να συγκρίνουµε τους αριθµοδείκτες της µε τους όµοιους µέσους 

αριθµοδείκτες του παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή. Οι αριθµοδείκτες του 

κλάδου αποτελούν σπουδαία πρότυπα, επειδή κάθε κλάδος έχει τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση των επιχειρήσεων, τη 

δοµή των αποτελεσµάτων, κ.λ.π. Η διεπιχειρησιακή σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει: 

• Όλες οι επιχειρήσεις να εφαρµόζουν τις ίδιες µεθόδους, τους ίδιους κανόνες και τις 

ίδιες αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, έτσι ώστε οι οικονοµικές 

καταστάσεις να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιµες. 

• Ο κλάδος να συγκροτείται από συγκρινόµενες επιχειρήσεις, ώστε οι υπολογιζόµενοι 

αριθµοδείκτες 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. 

1.2.4.5 Κατηγορίες των Αριθµοδεικτών 

Βάσει της βιβλιογραφίας υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί αριθµοδείκτες. Ανάλογα µε τη φύση 

τους ή την πηγή προέλευσης των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό τους, 

οι αριθµοδείκτες µπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: 

• Αριθµοδείκτες ισολογισµού. 

• Αριθµοδείκτες κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. 

• Αριθµοδείκτες κατάστασης διάθεσης αποτελεσµάτων. 

• Αριθµοδείκτες µικτοί. 

Υπάρχουν και οι αποκαλούµενοι µικτοί αριθµοδείκτες, οι οποίοι χρησιµοποιούν δεδοµένα 

από δύο διαφορετικές (από τις πιο πάνω αναφερόµενες) κατηγορίες αριθµοδεικτών. Ανάλογα 

µε τις διάφορες πλευρές ή πτυχές της οικονοµικής κατάστασης και δραστηριότητας της 

επιχείρησης, οι αριθµοδείκτες µπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες
7
: 

• Αριθµοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios). 

• Αριθµοδείκτες δραστηριότητας (activity ratios). 

• Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας ή αποτελεσµατικότητας (profitability ratios). 

                                                 

7
 Ευθύµογλου Γ. Προδρόµου, «Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοικήσεως», τεύχος Α΄, σελ. 98. 
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• Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιµότητας ή χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης και περιουσιακής διάρθρωσης (financial structure and viability ratios). 

• Αριθµοδείκτες αποτίµησης ή επενδύσεων (investment ratios). 

1.2.4.5.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

Οι 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. Με 

άλλα λόγια, οι αριθµοδείκτες αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσµης χρηµατοοικονοµικής δυνατότητας (strength) της επιχείρησης.  

Η χρηµατοοικονοµική θέση θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η επιχείρηση έχει την 

ικανότητα να εξοφλεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές της και να καταβάλλει 

τους τρέχοντες τόκους και µερίσµατα. Επίσης, όταν η επιχείρηση διατηρεί συνθήκες 

χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης που της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της 

κατάσταση. 

Ειδικότερα, οι αριθµοδείκτες που χρησιµοποιούνται περισσότερο για τον προσδιορισµό 

της βραχυχρόνιας οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης και της ικανότητας της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, είναι οι εξής: 

• Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιµοποιούµενος 

και βρίσκεται αν διαιρέσουµε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού µιας επιχείρησης 

µε το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την ρευστότητα της επιχείρησης αλλά και το περιθώριο 

ασφάλειας που διατηρεί η διοίκηση µιας επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 

µια κάποια ανεπιθύµητη εξέλιξη στη ροή κεφαλαίων κίνησης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

αριθµοδείκτης, τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης από πλευράς ρευστότητας. Μια 

επιχείρηση θα πρέπει να διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία (διαθέσιµα-απαιτήσεις-

αποθέµατα) για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της 
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(βραχυπρόθεσµες), όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες. Με άλλα λόγια, ο αριθµοδείκτης 

αυτός αντανακλά την τρέχουσα ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στην πληρωµή 

των καθηµερινών απαιτητών υποχρεώσεων της. 

Η τιµή αυτού του αριθµοδείκτη είναι ρεαλιστικότερο να αξιολογηθεί στα πλαίσια των 

ειδικότερων κλαδικών συνθηκών της επιχείρησης. Αυτό απαιτεί σύγκριση της τιµής του 

αριθµοδείκτη της επιχείρησης µε την αντίστοιχη τιµή του ίδιου αριθµοδείκτη του 

παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Αν ο αριθµοδείκτης γενικής 

ρευστότητας της επιχείρησης είναι µεγαλύτερος από αυτόν του κλάδου, τότε µπορούµε να 

πούµε ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις των 

πιστωτών. Αν όµως ο αριθµοδείκτης της επιχείρησης είναι µικρότερος από αυτόν του 

κλάδου, τότε η ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων των πιστωτών της 

επιχείρησης είναι αµφίβολη (Γ.Λαζαρίδης, ∆.Παπαδόπουλος 2005). 

• Αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας (quick or acid-test ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ειδικής ή άµεσης ρευστότητας είναι το πηλίκο του συνόλου των ταχέως 

ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης µε το σύνολο των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. 

O αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία, 

τα οποία µετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία δεν µετατρέπονται εύκολα σε µετρητά (δηλαδή τα 

αποθέµατα). Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας, σπάνια 

έχουν την ανάγκη δανεισµού. Υπάρχει η κοινή αντίληψη, ότι η χρηµατοοικονοµική ευρωστία 

της επιχείρησης προϋποθέτει ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τουλάχιστον ίσα µε 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, ώστε ο αριθµοδείκτης να παίρνει µια τιµή γύρω στη 

µονάδα. Στην πράξη όµως οι επιχειρήσεις τείνουν να έχουν αριθµοδείκτη ρευστότητας κάτω 

από τη µονάδα (ή συχνά και πολύ πιο κάτω). Εποµένως, ο αριθµοδείκτης αυτός θα πρέπει να 

δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των γενικών 

οικονοµικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης. Όσο πιο υψηλός είναι ο αριθµοδείκτης 
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αυτός, τόσο αντανακλάται σε αυτόν η καλύτερη βραχυπρόθεσµη οικονοµική κατάσταση της 

επιχείρησης.  

• Αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας (cash ratio) 

 

Όπως γίνεται φανερό από τον προηγούµενο τύπο, ο αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας 

είναι το πηλίκο του συνόλου του διαθέσιµου ενεργητικού µιας επιχείρησης ως προς το 

σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της. 

O αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα µιας επιχείρησης για την 

εξόφληση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της µε τα µετρητά που διαθέτει. Ο αριθµοδείκτης 

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. 

• Αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος (defensive interval ratio) 

 

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

ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης µε τις προβλεπόµενες ηµερήσιες 

λειτουργικές της δαπάνες.  

Ο αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος βασίζεται στα άµεσα ρευστοποιήσιµα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν ανά πάσα στιγµή και την 

περισσότερο άµεση πηγή ρευστών για την κάλυψη τρεχουσών ηµερησίων υποχρεώσεων της. 

O αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος µετρά σε ηµέρες το χρονικό διάστηµα που 

µπορεί να λειτουργεί µια επιχείρηση µε χρήση των «αµυντικών» περιουσιακών στοιχείων 

που διαθέτει, δίχως να καταφύγει στη χρησιµοποίηση εσόδων που προέρχονται από τις 

δραστηριότητές της. Με τον όρο αµυντικά περιουσιακά στοιχεία εννοούµε τα µετρητά, τα 
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εµπορεύσιµα χρεόγραφα και τις απαιτήσεις. Ο µέσος όρος των ηµερήσιων λειτουργικών 

δαπανών βρίσκεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (κόστος 

πωληθέντων + έξοδα διοίκησης + έξοδα διάθεσης ) µε 365 ηµέρες. Στις λειτουργικές δαπάνες 

δεν περιλαµβάνονται εκείνες που δεν συνεπάγεται εκροή µετρητών, όπως οι αποσβέσεις, 

προπληρωθέντα έξοδα, προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών
8
.   

• Αριθµοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού 

 

Ο εν λόγω αριθµοδείκτης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του κεφαλαίου κίνησης της 

επιχείρησης προς το σύνολο του ενεργητικού.  

Λόγω του ότι η ρευστότητα συνδέεται µε το κεφάλαιο κίνησης, εξετάζεται και ο 

αριθµοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό 

αποτελείται από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία η επιχείρηση προβλέπει ότι θα 

ρευστοποιήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και συνήθως µέσα σ’ ένα έτος. Από την άλλη 

πλευρά, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει η επιχείρηση 

να εξοφλήσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και συνήθως µέσα σ’ ένα έτος. Η διαφορά 

µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού (διαθέσιµα + απαιτήσεις + αποθέµατα) και 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, που αποτελεί το κεφάλαιο κίνησης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν ένα µέτρο που δείχνει το δυνητικό απόθεµα ρευστότητας που έχει στη 

διάθεσή της η επιχείρηση και το οποίο συχνά εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού
9
 (Ευθύµογλου, 1999). 

1.2.4.5.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

Οι αριθµοδείκτες δραστηριότητας (activity 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. Οι αριθµοδείκτες αυτοί προκύπτουν από τη σύγκριση µεταξύ του επιπέδου των 

                                                 

8
 Specisoft, «Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης – Ερµηνεία και Υπολογισµός ∆εικτών Ρευστότητας», 

σελ. 201. 

9
 Ευθύµογλου Γ. Προδρόµου, «Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοικήσεως», τεύχος Α΄, σελ. 104. 
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πωλήσεων και του επενδυθέντος κεφαλαίου στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι παρακάτω αριθµοδείκτες: 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης (net working 

capital turnover ratio) 

 

Η τιµή του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη υπολογίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των 

καθαρών πωλήσεων προς τον µέσο όρο του καθαρού κεφαλαίου κίνησης
10

: 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης αποτελεί ένα καλό κριτήριο 

για την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης. Η αποτελεσµατική 

χρησιµοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιχείρηση, 

επειδή έχει επίπτωση στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου αυτής. Ο ίδιος αριθµοδείκτης 

χρησιµοποιείται και για τον προσδιορισµό του βαθµού ρευστότητας και κατά συνέπεια και 

της ποιότητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης και υπολογίζεται ως το πηλίκο των πωλήσεων 

προς το µέσο καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Ο εν λόγω αριθµοδείκτης δείχνει πόσες φορές, κατά 

µέσο όρο, ανακυκλώθηκε (δηµιουργήθηκε και ρευστοποιήθηκε) το καθαρό κεφάλαιο κίνησης 

της επιχείρησης (µέσω των πωλήσεων) µέσα σε µια λογιστική χρήση. ∆ηλαδή, πόσα ευρώ 

καθαρές πωλήσεις πραγµατοποιεί η επιχείρηση από κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης. 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων (accounts receivable turnover ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων υπολογίζεται από το λόγο των 

καθαρών πωλήσεων της διαχειριστικής χρήσης προς το µέσο όρο των απαιτήσεων. 

Ο αριθµοδείκτης αυτός αποτελεί ένα κριτήριο για την αποτελεσµατική διαχείριση των 

απαιτήσεων της επιχείρησης, καθώς και για το βαθµό ρευστότητάς της. Αν η επιχείρηση 

διατηρεί υπερεπαρκείς απαιτήσεις σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων, αυτό σηµαίνει ότι 

                                                 

10
 Ο µέσος όρος υπολογίζεται ως εξής: (κεφ. κίνησης αρχής χρήσεως + κεφ. κίνησης τέλους χρήσεως ) / 2. 
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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.  

Ο αριθµοδείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά 

µέσο όρο, ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι απαιτήσεις 

της επιχείρησης. Συνεπώς, όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων 

µιας επιχείρησης, τόσο µικρότερος είναι ο χρόνος δέσµευσης των κεφαλαίων και τόσο 

καλύτερη η θέση της από άποψης χορηγούµενων πιστώσεων. Επιπλέον, µεγάλη ταχύτητα 

στην είσπραξη απαιτήσεων σηµαίνει µικρότερη πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς πελάτες 

Τέλος, αν διαιρέσουµε τις ηµέρες της διαχειριστικής χρήσης (365) µε την τιµή του 

αριθµοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων, τότε το πηλίκο µας δίνει τον 

µέσο χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων. ∆ηλαδή:  

Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων = 365 / Κ. Ταχύτητα Απαιτήσεων 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων (inventory turnover ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεµάτων υπολογίζεται ως το πηλίκο του 

κόστους πωληθέντων προς το µέσο όρο των αποθεµάτων της διαχειριστικής χρήσης. Στον 

αριθµητή του αριθµοδείκτη χρησιµοποιείται το κόστος πωλήσεων και όχι ο κύκλος εργασιών 

(πωλήσεις).   

Η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεµάτων είναι ένα κριτήριο για την αποτελεσµατική 

διαχείριση των αποθεµάτων της επιχείρησης, καθώς και για το βαθµό ρευστότητάς τους. Ο 

αριθµοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέµατα της επιχείρησης σε 

σχέση µε τις πωλήσεις της µέσα στη χρήση. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, 

τόσο πιο αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, οι καλά οργανωµένες 



 

 

Σελίδα | 41  

 

επιχειρήσεις, εκτός αν αναµένεται αύξηση των τιµών των προϊόντων τους, προσπαθούν να 

διατηρούν το ελάχιστο ποσό αποθεµάτων που χρειάζεται και τούτο για να ελαχιστοποιούν το 

ύψος των τόκων των κεφαλαίων που δεσµεύουν τα αποθέµατα, να εξοικονοµούν δαπάνες 

αποθήκευσης και να µειώνουν το κίνδυνο µη πώλησής τους λόγω αλλοίωσης, ή αλλαγής των 

προτιµήσεων των καταναλωτών. Αντίθετα, αν τα αποθέµατα είναι πολύ χαµηλά (ανεπαρκή), 

η επιχείρηση µπορεί να χάνει πελάτες (πωλήσεις), λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων και 

συνεπώς αδυναµίας εκτέλεσης παραγγελιών. 

Ο υπολογισµός του αριθµοδείκτη αυτού γίνεται για να διαπιστωθεί η ταχύτητα µε την 

οποία τα αποθέµατα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Με τον 

τρόπο αυτό ελέγχεται αν υπάρχει κάποια υπεραποθεµατοποίηση, η οποία µπορεί να 

εγκυµονεί κινδύνους για την οικονοµική εξέλιξη της επιχείρησης, ιδιαίτερα αν τα αποθέµατα 

των προϊόντων έχουν αγοραστεί µε πίστωση ή µε δανειακά τραπεζικά κεφάλαια, για τα οποία 

η επιχείρηση πληρώνει τόκους. Χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεµάτων µπορεί να 

συνδεθεί µε υπεραποθεµατοποίηση. Η πραγµατική αξία του αριθµοδείκτη αυτού µπορεί να 

φανεί µόνο από την µελέτη της εξέλιξης του διαχρονικά, ως και από τη σύγκριση του µε 

άλλους των οµοειδών επιχειρήσεων. 

Τέλος, αν διαιρέσουµε τις ηµέρες της διαχειριστικής χρήσης (365) µε την τιµή του 

αριθµοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων, τότε το πηλίκο µας δίνει τον 

µέσο χρόνο παραµονής των αποθεµάτων. ∆ηλαδή:  

Μέση ∆ιάρκεια Παραµονής Αποθεµάτων = 365 / Κ. Ταχύτητα Αποθεµάτων 

Ο υπολογισµός του µέσου χρόνου παραµονής των αποθεµάτων, δηλαδή του χρόνου που 

απαιτείται για να µετακινηθούν τα αποθέµατα από την αποθήκη, αποτελεί µια καλή ένδειξη 

για την προοπτική εισροής µετρητών στην επιχείρηση. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η τιµή αυτού 

του αριθµοδείκτη (όπως και όλων των αριθµοδεικτών) θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση µε 

την αντίστοιχη τιµή του παραγωγικού κλάδου.  

Το άθροισµα του µέσου χρόνου παραµονής των αποθεµάτων και της µέσης διάρκειας 

είσπραξης των απαιτήσεων µας δίνει το Μέσο Χρόνο του Λειτουργικού Κύκλου της 

Επιχείρησης. Ο λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης αντικατοπτρίζει την απόκτηση των 

αγαθών, την παραµονή τους στην αποθήκη, την πώλησή τους στους πελάτες, τον χρόνο 

είσπραξης της αξίας των πωληθέντων από τους πελάτες. Γίνεται φανερό, ότι ο µέσος χρόνος 
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του λειτουργικού κύκλου δείχνει το χρονικό διάστηµα δέσµευσης µετρητών για την 

επιχείρηση (Γ.Λαζαρίδης,  ∆. Παπαδόπουλος, 2005). 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

(trade creditors to purchase ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων υπολογίζεται ως 

το πηλίκο των αγορών χρήσης προς τον µέσο όρο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.  

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων δείχνει πόσες 

φορές µέσα στη λογιστική χρήση ανακυκλώνονται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

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

δηµιουργεί και εξοφλεί υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές της λόγω αγοράς αποθεµάτων 

µε πίστωση. Η παρακολούθηση του αριθµοδείκτη αυτού για µια σειρά ετών δείχνει την 

πολιτική της επιχείρησης ως προς την χρηµατοδότηση των αγορών της. Μια µεταβολή του 

αριθµοδείκτη αυτού διαχρονικά, δείχνει ότι η επιχείρηση αλλάζει την πιστοληπτική της 

πολιτική. Επίσης, µια απότοµη µείωση του αριθµοδείκτη αυτού ενδέχεται να σηµαίνει ότι οι 

προµηθευτές της επιχείρησης άλλαξαν συµπεριφορά ή περιόρισαν την παροχή πιστώσεων 

προς την επιχείρηση. 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (assets turnover ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού δείχνει πόσες φορές το σύνολο των 

στοιχείων του ενεργητικού ανανεώνεται ή επανακτάται µέσω των πωλήσεων, εντός της 

χρήσης. Ουσιαστικά, δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης της συνολικής περιουσίας της 

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

πωλήσεων της χρήσεως προς το σύνολο του ενεργητικού της χρήσεως, ή και ακόµη καλύτερα 

από τον µέσο όρο του συνόλου του ενεργητικού.  
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Ένας υψηλός αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να 

πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας χαµηλός αριθµοδείκτης αποτελεί ένδειξη όχι 

εντατικής χρησιµοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων, οπότε θα πρέπει να αυξήσει το 

βαθµό χρησιµοποιήσεως αυτών ή να προβεί σε ρευστοποίηση µέρους των περιουσιακών της 

στοιχείων. Με άλλα λόγια ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση 

κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που πραγµατοποιεί. 

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων (fixed asset turnover ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων υπολογίζεται από το πηλίκο των 

καθαρών πωλήσεων προς το σύνολο τού πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης και δείχνει 

πόσες φορές το πάγιο ενεργητικό ανανεώνεται ή επανακτάται µέσω των πωλήσεων, εντός της 

χρήσης. Ουσιαστικά, δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων στοιχείων στη δηµιουργία 

πωλήσεων.  

Ο αριθµοδείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των πάγιων στοιχείων µετρά την 

αποτελεσµατικότητα µε την οποία η επιχείρηση χρησιµοποιεί την επένδυσή της σε πάγια 

στοιχεία, όπως οικόπεδα, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, έπιπλα και οποιονδήποτε άλλον 

εξοπλισµό. Επίσης, παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση προς την 

επένδυση σε πάγια στοιχεία. Μια υψηλή τιµή του αριθµοδείκτη δείχνει εντατική 

χρησιµοποίηση ή εκµετάλλευση των πάγιων στοιχείων της επιχείρησης στη δηµιουργία 

πωλήσεων. Αντίθετα, µια χαµηλή τιµή του αριθµοδείκτη δείχνει ανεπαρκή χρησιµοποίηση 

των πάγιων στοιχείων, η οποία πιθανώς δείχνει υπερεπένδυση σε πάγια.  

• Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων (owner’s equity turnover ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσες φορές το ίδιο 

κεφάλαιο ανανεώνεται ή επανακτάται µέσω των πωλήσεων µέσα σε µια χρήση και 
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υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών πωλήσεων της χρήσης προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων. Ουσιαστικά, δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της 

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

πραγµατοποίησε η επιχείρηση από κάθε µονάδα ιδίου κεφαλαίου.  

Επιπρόσθετα, ο αριθµοδείκτης 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 µε τα ίδια κεφάλαια. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο 

καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει, διότι πραγµατοποιεί µεγάλες 

πωλήσεις µε σχετικά µικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγεί σε 

αυξηµένα κέρδη. 

1.2.4.5.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

Επιχειρώντας να περιγράψουµε τη σκοπιµότητα ύπαρξης των αριθµοδεικτών αυτών 

(profitability ratios), οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για εκείνους τους 

αριθµοδείκτες οι οποίοι έχουν επινοηθεί προκειµένου να µετράται η αποδοτικότητα µιας 

επιχείρησης. Ως αποδοτικότητα θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη σχέση εκείνη που υπάρχει 

µεταξύ του κέρδους που πραγµατοποιείται από µια επιχειρηµατική µονάδα και του 

κεφαλαίου που αυτή χρησιµοποιεί. Αλλιώς, θα µπορούσαµε να την ορίσουµε ως τη 

δυναµικότητα των κερδών της και την ικανότητα του «management» της επιχείρησης να 

παράγει κέρδη. 

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

χρησιµοποιούνται διάφορα κριτήρια που όµως πρέπει να συνδυάζονται µεταξύ τους, διότι 

διαφορετικά η ερµηνεία τους δεν θα είχε ουσιαστικό ενδιαφέρον. Επί παραδείγµατι, θα 

αναφέρουµε το κριτήριο του κέρδους. Αυτό συσχετιζόµενο µε άλλα σηµαντικά µεγέθη για 

την επιχείρηση, όπως είναι οι πωλήσεις, αποκτά σπουδαία οικονοµική σηµασία και µας 

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

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

εξετάζονται ως µεµονωµένα, αλλά σε συνδυασµό µε άλλα κριτήρια και ο συνδυασµός των 

οποίων να αποφέρει σηµαντική οικονοµική ερµηνεία. 

Συνεπώς, αντιλαµβανόµαστε ότι τα βασικά στοιχεία σύγκρισης για την εξεύρεση της 

αποδοτικότητας του κεφαλαίου µιας επιχείρησης είναι, αφ’ ενός το κέρδος και αφετέρου το 



 

 

Σελίδα | 45  

 

κεφάλαιο. Έτσι ανέκυψε η ανάγκη των αριθµοδεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι 

αναφέρονται τόσο στη σχέση κερδών και απασχολούµενων κεφαλαίων, όσο και στη σχέση 

κερδών και πωλήσεων. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σπουδαιότεροι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας: 

• Αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου ή µικτού κέρδους (gross profit margin) 

 

Ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους υπολογίζεται από το πηλίκο του µικτού κέρδους 

(πωλήσεις- κόστος πωληθέντων) προς τις τρέχουσες πωλήσεις της χρήσης. Είναι ένας 

σηµαντικός αριθµοδείκτης, διότι απεικονίζει τη σχέση µεταξύ του µικτού κέρδους χρήσης και 

των πωλήσεων. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει το βαθµό κάλυψης των λειτουργικών και άλλων 

εξόδων, καθώς και το περιθώριο πραγµατοποίησης καθαρών κερδών. 

Ο υπολογισµός του αριθµοδείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τις εµπορικές και 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις, διότι 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 αριθµοδείκτη περιθωρίου µικτού κέρδους δείχνει πολύ καλή 

λειτουργική αποδοτικότητα ή 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 αριθµοδείκτη αυτού αντανακλά 

χαµηλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αδυναµία της διοίκησης της επιχείρησης στο να 

εφαρµόσει ανταγωνιστική πολιτική στον τοµέα των αγορών και των πωλήσεων. Το γεγονός 

αυτό, οδηγεί σε στασιµότητα πωλήσεων µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιούνται αγορές σε 

µεγάλες ποσότητες που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µε χαµηλές τιµές.  

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

αποδοτικότητα των πωλήσεων και δεν παρέχει άµεσα πληροφορία για το ύψος των µικτών 

κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από την σχέση:  



 

 

Σελίδα | 46  

 

Μικτά κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό Μικτού Κέρδους 

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

µικρά µικτά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαµηλές. Και αντίστροφα, µε χαµηλό 

ποσοστό µικτού κέρδους µπορεί να επιτύχει υψηλά µικτά κέρδη, εφόσον πραγµατοποιεί 

υψηλές πωλήσεις. Πάντως, µε δεδοµένο το ύψος των πωλήσεων, η επιχείρηση που έχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό µικτού κέρδους πραγµατοποιεί τα υψηλότερα µικτά κέρδη. 

• Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (net profit margin) 

 

Ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους υπολογίζεται από το πηλίκο του καθαρού κέρδους µετά 

φόρων
11

 προς τις τρέχουσες πωλήσεις της χρήσης και φανερώνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που µένει στην επιχείρηση, µετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του 

κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο πιο επικερδής η επιχείρηση. Στο 

σηµείο αυτό, πρέπει να καταστήσουµε σαφές ότι ο αριθµοδείκτης 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  

Εάν ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους δεν µεταβάλλεται διαχρονικά ενώ κατά την ίδια 

περίοδο ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους παρουσιάζει κάµψη, η εξέλιξη αυτή παρέχει 

ένδειξη µιας δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης σε σχέση µε τις 

πωλήσεις. Εάν αντίθετα, ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους παρουσιάζει κάµψη διαχρονικά 

                                                 

11
 Ο αριθµοδείκτης αυτός µπορεί να σχηµατιστεί και µε τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. ∆ηλαδή 

στον αριθµητή να εµφανίζονται τα κέρδη EBITDA. 



 

 

Σελίδα | 47  

 

ενώ ο αριθµοδείκτης καθαρού κέρδους παραµένει σταθερός, παρέχεται ένδειξη δυσαναλόγου 

αύξησης του κόστους πωληθέντων σε σχέση µε τα έσοδα πωλήσεων. Τούτο µπορεί να 

οφείλεται είτε σε συµπίεση των τιµών πωλήσεως των προϊόντων της επιχείρησης, είτε σε 

µείωση της παραγωγικότητας των συντελεστών που µετέχουν στην παραγωγή. Εάν όµως 

συµβαίνει οι αριθµοδείκτες µικτού και καθαρού κέρδους να µειώνονται ενώ τα έξοδα 

λειτουργίας να παραµένουν σταθερά σε σχέση µε τις πωλήσεις, τούτο οφείλεται 

αποκλειστικά και µόνο στο υψηλότερο κόστος παραγωγής. 

• Αριθµοδείκτης απόδοσης ενεργητικού ή επενδυθέντος κεφαλαίου (return on assets ratio or 

return on investment ratio) 

 

Η απόδοση του ενεργητικού µιας επιχείρησης αντανακλά την ικανότητά της διοίκησης να 

χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της επιχείρησης για να δηµιουργεί καθαρά κέρδη
12

. 

Με άλλα λόγια, ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά την απόδοση όλων των επενδυµένων 

κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) µιας επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

η απόδοση ενεργητικού ποικίλλει από κλάδο σε κλάδο, αλλά και από επιχείρηση σε 

επιχείρηση του ίδιου κλάδου.  

Η απόδοση ενεργητικού µιας επιχείρησης εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες, το 

περιθώριο καθαρού κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (δηλαδή τη 

χρησιµοποίηση του ενεργητικού). Άλλη διατύπωση για τον ίδιο αριθµοδείκτη δίνεται από την 

παρακάτω σχέση, η οποία αποτελεί την τριγωνική σχέση του συστήµατος Du Pont
13

: 

 

                                                 

12
 Ευθύµογλου Γ. Προδρόµου, «Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοικήσεως», τεύχος Α΄, σελ.108: Μια άλλη 

εκδοχή του εν λόγω δείκτη, είναι το πηλίκο των κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) προς το σύνολο του 

ενεργητικού.  

13
 Για λεπτοµερέστερη ανάλυση βλέπε: Λαζαρίδη Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Επιχειρηµατική Ανάλυση και 

Προσδιορισµός Αξίας», Θεσσαλονίκη 2010, Κεφάλαιο 12. 
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Στην παραπάνω σχέση, ο λόγος των καθαρών κερδών προς τις πωλήσεις αντιπροσωπεύει 

το περιθώριο καθαρού κέρδους, ενώ ο λόγος των πωλήσεων προς το µέσο όρο ενεργητικού 

αντιπροσωπεύει την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού. Κατά συνέπεια, ορισµένες 

επιχειρήσεις παράγουν την απόδοση του ενεργητικού τους συνδυάζοντας ένα υψηλό 

περιθώριο καθαρού κέρδους µε µια µέτρια κυκλοφοριακή ταχύτητα, ενώ άλλες επιχειρήσεις 

υιοθετούν την αντίθετη στρατηγική. Ένα υψηλό περιθώριο καθαρού κέρδους σε συνδυασµό 

µε µια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού αποτελούν την ιδεώδη πολιτική, αλλά 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να παρατηρηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς θα 

προσελκύσει πολλούς ανταγωνιστές. Γενικά, επιχειρήσεις µε υψηλά περιθώρια καθαρού 

κέρδους τείνουν να έχουν χαµηλές κυκλοφοριακές ταχύτητες ενεργητικού και αντιστρόφως.  

Ο υπολογισµός του αριθµοδείκτη αυτού επιτρέπει: 

• Τη σύγκριση της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης µε την αποδοτικότητα άλλων 

µορφών επενδύσεων, καθώς και µε την αποδοτικότητα άλλων επιχειρήσεων του ίδιου 

περίπου βαθµού κινδύνου. Η αποτελεσµατικότητα λειτουργίας µιας επιχείρησης δείχνει 

την ικανότητα της να µπορεί να επιζήσει οικονοµικά και να προσελκύει κεφάλαια που 

προσφέρονται για επένδυση, ανταµείβοντας τα ανάλογα. 

• Την παρακολούθηση της αποδοτικότητας διαχρονικά και τη σύγκριση της µε τα 

αντίστοιχα µεγέθη άλλων οµοειδών επιχειρήσεων ή µε το µέσο όρο του κλάδου όπου 

ανήκει η επιχείρηση. 

• Τη διερεύνηση των αιτίων της µεταβολής του διαχρονικά. Από πολλούς υποστηρίζεται 

η άποψη, ότι είναι προτιµότερο να µετράται η κερδοφόρα δυναµικότητα της 

επιχείρησης µε τον αριθµοδείκτη αυτό παρά µε τον αριθµοδείκτη λειτουργικών κερδών 

προς καθαρές πωλήσεις.  

• Αριθµοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός φανερώνει την αποτελεσµατικότητα µε την οποία µια επιχείρηση 

χρησιµοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το µέγεθος των κερδών 

που δηµιουργήθηκε από τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι µέτοχοι στην επιχείρηση. Η 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες, την 
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απόδοση του ενεργητικού (ROI-ROA) και τον πολλαπλασιαστή µόχλευσης ή 

πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων
14

 (leverage multiplier or equity multiplier). Αυτό µπορεί 

να παρουσιαστεί και ως εξής
15

 (∆. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, 2008): 

 

Στην παραπάνω σχέση, ο λόγος των καθαρών κερδών προς το µέσο όρο ενεργητικού 

αντιπροσωπεύει την απόδοση του ενεργητικού, ενώ ο λόγος του µέσου όρου ενεργητικού 

προς το µέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιαστή µόχλευσης. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι µια επιχείρηση µπορεί να αυξήσει την απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων της είτε αυξάνοντας την απόδοση του ενεργητικού της, είτε αυξάνοντας τον 

πολλαπλασιαστή µόχλευσης που χρησιµοποιεί. Είναι φυσικά περιττό να αναφερθεί, ότι η 

ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης του ενεργητικού και του πολλαπλασιαστή µόχλευσης θα 

επιφέρει ακόµη µεγαλύτερη αύξηση στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Ο 

πολλαπλασιαστής µόχλευσης επηρεάζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης 

και συγχρόνως αποτελεί και ένα µέτρο του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
16

 (financial risk), 

στον οποίο είναι εκτεθειµένη η επιχείρηση, καθώς αντανακλά το µέγεθος της µείωσης την 

οποία µπορεί να υποστεί το ενεργητικό της επιχείρησης προτού αυτή γίνει αφερέγγυα 

                                                 

14
 Ο πολλαπλασιαστής µόχλευσης είναι η διαίρεση του συνολικού ενεργητικού µιας επιχείρησης δια των ιδίων 

κεφαλαίων της. Κατά συνέπεια, ο πολλαπλασιαστής µόχλευσης µετρά την αξία του ενεργητικού η οποία 

αντιστοιχεί σε κάθε ένα ευρώ ιδίου κεφαλαίου. Εποµένως, όσο µεγαλύτερος είναι ο πολλαπλασιαστής 

µόχλευσης, τόσο περισσότερα ξένα κεφάλαια χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη χρηµατοδότηση του 

ενεργητικού της. ο αριθµοδείκτης αυτός µπορεί να ερµηνευτεί ως ένα µέτρο του βαθµού χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης τον οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση. Άρα, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο 

µεγαλύτερη είναι και η χρηµατοοικονοµική µόχλευση την οποία χρησιµοποιεί η επιχείρηση. Ο 

πολλαπλασιαστής µόχλευσης είναι ίσος µε τον δείκτη [(Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια)+1]. 

15
 Η σχέση η οποία συνδέει τους τέσσερις παρακάτω αριθµοδείκτες (απόδοση ιδίων κεφαλαίων, περιθώριο 

καθαρού κέρδους, κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και πολλαπλασιαστή µόχλευσης) χρησιµοποιήθηκε 

πρώτη φορά από την επιχείρηση Du Pont και γι’ αυτό µερικές φορές ονοµάζεται και εξίσωση Du Pont.   

16
 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος είναι η µεταβλητότητα των πραγµατικών κερδών προς διάθεση ανά µετοχή 

(earnings per share-EPS) γύρω από τα αναµενόµενα κέρδη προς διάθεση ανά µετοχή, λόγω της χρησιµοποίησης 

δανειακών κεφαλαίων. Ο κίνδυνος αυτός οφείλεται στη χρησιµοποίηση χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. Κατά 

συνέπεια, αύξηση της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης συνεπάγεται αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 
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(insolvent). Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται φανερό, ότι ένας υψηλός πολλαπλασιαστής 

µόχλευσης αυξάνει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης όταν υπάρχει θετική 

απόδοση ενεργητικού, αλλά συγχρόνως σηµατοδοτεί και ανάληψη υψηλού 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου.  

1.2.4.5.4 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίου και Βιωσιµότητας 

Ως δοµή ή διάρθρωση των κεφαλαίου εννοούµε τα διάφορα είδη και τις µορφές κεφαλαίων 

που χρησιµοποιεί για τη χρηµατοδότησή της η επιχείρηση. Ως κεφάλαια της επιχείρησης 

θεωρούνται τα ίδια κεφάλαια, οι βραχυπρόθεσµες και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

Επίσης, ως δοµή των κεφαλαίων, θα ορίζαµε την ποσοστιαία συµµετοχή των διαφόρων 

µορφών κεφαλαίων στο συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης. 

Οι διάφορες µορφές δανειακών κεφαλαίων περικλείουν διαφορετικού βαθµού κίνδυνο για 

τους δανειστές της επιχείρησης, διότι 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 του κεφαλαίου έγκειται στην ουσιαστική διαφορά 

που υπάρχει ανάµεσα στα ίδια και στα δανειακά κεφάλαια της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, για να µπορέσει να εξασφαλίσει η επιχείρηση τη µακροχρόνια οικονοµική 

της κατάσταση σε ικανοποιητικά επίπεδα, θα πρέπει να συµβαίνουν τα ακόλουθα: 

• Nα καταβάλλει κανονικά τους τόκους και τις δόσεις µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, 

τις δόσεις και τα τοκοµερίδια οµολογιακών δανείων, καθώς και τα µερίσµατα στους 

κοινούς και προνοµιούχους µετόχους. 

• Να εξασφαλίζει τους δανειστές της, µακροπρόθεσµους και βραχυπρόθεσµους. 

• Να συνάπτει µακροπρόθεσµα δάνεια (µακροπρόθεσµη δανειοληπτική ή πιστοληπτική 

ικανότητα). 

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

επιχείρηση να προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και διορθωτικές ενέργειες µε 

χρήση µιας σειράς αριθµοδεικτών, οι οποίοι καλούνται αριθµοδείκτες κεφαλαιακής 

διάρθρωσης και βιωσιµότητας (financial structure and viability ratios). Με τους 

αριθµοδείκτες αυτούς εκτιµάται η µακροχρόνια ικανότητα µιας επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθµός προστασίας που απολαµβάνουν οι 

πιστωτές της.  
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί η έννοια της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης
17

 

(financial leverage). Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση είναι η χρησιµοποίηση δανειακών 

κεφαλαίων µε σκοπό την αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Είναι γενικά 

παραδεκτό, ότι η χρησιµοποίηση δανειακών κεφαλαίων αυξάνει την αναµενόµενη απόδοση 

των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει όταν η αναµενόµενη απόδοση 

ενεργητικού (ROA) υπερβαίνει το κόστος δανειακών κεφαλαίων. Η µόχλευση όµως 

φέρνει αντίθετα αποτελέσµατα όταν η απόδοση του ενεργητικού είναι µικρότερη από το 

κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, µπορεί να πραγµατοποιηθούν 

ζηµίες και εάν η επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της µπορεί και να 

πτωχεύσει. Κατά συνέπεια, αποφάσεις σχετικά µε το ύψος των δανειακών κεφαλαίων που θα 

πρέπει να χρησιµοποιεί µια επιχείρηση, θα πρέπει να εξισορροπούν τις µεγαλύτερες 

αναµενόµενες αποδόσεις µε τον πρόσθετο κίνδυνο αθέτησης (default risk) των δανειακών 

υποχρεώσεων. Οι αριθµοδείκτες χρέους ή µόχλευσης (debt or leverage ratios) δείχνουν τον 

τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση χρηµατοδοτεί τις συνολικές της επενδύσεις (δηλαδή το 

ενεργητικό της). Ειδικότερα, οι αριθµοδείκτες αυτοί απεικονίζουν την έκταση στην οποία µια 

επιχείρηση χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της µε δανειακά κεφάλαια και την πιθανότητα να 

αθετήσει τις δανειακές της υποχρεώσεις. ∆ύο είναι οι σχετικοί αριθµοδείκτες που 

χρησιµοποιούνται µε µεγάλη συχνότητα, ο αριθµοδείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια ή 

συνολικής δανειακής επιβάρυνσης και ο αριθµοδείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια ή 

υπερχρέωσης (∆. Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης, 2008). 

Για την ανάλυση και µελέτη της µακροχρόνιας οικονοµικής καταστάσεως µιας 

επιχείρησης χρησιµοποιούνται συνήθως οι εξής αριθµοδείκτες: 

 

 

                                                 

17
 Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση δεν θα πρέπει να συγχέεται µε τη λειτουργική µόχλευση (operating 

leverage). Η τελευταία είναι η αντικατάσταση µεθόδων παραγωγής µεταβλητού κόστους µε µεθόδους σταθερού 

κόστους, µε σκοπό διάφορες µεταβολές στις πωλήσεις να οδηγούν σε µεγαλύτερες µεταβολές στα καθαρά 

λειτουργικά κέρδη µιας επιχείρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση χρησιµοποιεί µεγάλη 

λειτουργική µόχλευση, χρειάζεται περισσότερες πωλήσεις έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για να καλυφθούν 

τα υψηλότερα κόστη. Από τη στιγµή όµως που έχει επιτευχθεί το νεκρό σηµείο (break-even point) της 

επιχείρησης, τότε σε κάθε πρόσθετη αύξηση των πωλήσεων τα κέρδη αυξάνονται µε µεγαλύτερο ρυθµό απ’ ότι 

προηγουµένως, όπου η επιχείρηση είχε λιγότερα σταθερά κόστη.  
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• Αριθµοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια (owner’s equity to total assets 

ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια εκφράζει το ποσοστό των ενεργητικών 

στοιχείων µιας επιχείρησης που έχει χρηµατοδοτηθεί από τους φορείς της. Ο προσδιορισµός 

του αριθµοδείκτη αυτού προκύπτει αν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης µε τα 

συνολικά της κεφάλαια (ίδια συν δανειακά). 

Η διαφορά αυτού του αριθµοδείκτη από το 100, δείχνει το ποσοστό των ξένων  κεφαλαίων 

που προσφέρθηκαν από τους πιστωτές της επιχείρησης για την χρηµατοδότηση του 

ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης σε σχέση 

µε τις υποχρεώσεις της, τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της και τόσο 

µικρότερη πίεση ασκείται σε αυτή για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωµή 

τόκων. 

Ένας υψηλός αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει ότι υπάρχει µικρή 

πιθανότητα οικονοµικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

Αντίθετα, ένας πολύ χαµηλός αριθµοδείκτης αποτελεί ένδειξη µιας πιο επικίνδυνης 

κατάστασης, λόγω της πιθανότητας να προκύψουν µεγάλες ζηµιές στην επιχείρηση που θα 

πρέπει να καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια. Όταν τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης είναι 

πολύ λίγα σε σύγκριση µε τις υποχρεώσεις της, τότε τυχόν µείωση των πωλήσεων 

συνοδευόµενη από µεγάλες ζηµιές, µπορεί να µειώσει τα ιδία κεφάλαια σε επικίνδυνο σηµείο 

και να χρειαστεί αναδιοργάνωση. 

• Αριθµοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια ή δανειακής επιβάρυνσης (debt 

to total assets ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης υπολογίζεται από τον λόγο των ξένων 

κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια. Η διαφορά αυτού του δείκτη από το 100, δείχνει το 

ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων.  
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Τα ξένα κεφάλαια περιλαµβάνουν όλα τα δανειακά κεφάλαια, δηλαδή τις βραχυπρόθεσµες 

και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι δανειστές της επιχείρησης προτιµούν χαµηλά επίπεδα 

συνολικής δανειακής επιβάρυνσης, διότι όσο µικρότερος είναι ο αριθµοδείκτης τόσο 

περισσότερα ίδια κεφάλαια υπάρχουν για να ικανοποιηθούν οι δανειστές σε περίπτωση 

χρεοκοπίας της επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, οι µέτοχοι της επιχείρησης προτιµούν 

υψηλά σχετικά επίπεδα του αριθµοδείκτη αυτού, διότι µε αυτό τον τρόπο µεγεθύνονται 

τα κέρδη τους.  

Οι αριθµοδείκτες ξένων προς συνολικά κεφάλαια και ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, 

φανερώνουν την κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης.  

• Αριθµοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια ή υπερχρέωσης (equity to debt ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι 

υπερδανεισµός σε µια επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων 

(µετοχικό κεφάλαιο + αποθεµατικά) προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις).   

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές  

της. Αν είναι µεγαλύτερος της µονάδας, µας δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης 

συµµετέχουν σε αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. Όσο µεγαλύτερη 

είναι αυτή η σχέση, τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης. 

Για παράδειγµα, ένας αριθµοδείκτης γύρω στο 2 δείχνει ότι µια µονάδα υποχρεώσεων της 

επιχείρησης καλύπτεται από δύο µονάδες ιδίων κεφαλαίων. Αντίθετα ένας αριθµοδείκτης 0,5 

δείχνει ότι µια µονάδα υποχρεώσεων καλύπτεται από 0,5 της µονάδας ιδίων κεφαλαίων και 

ως εκ τούτου υπάρχει πολύ περιορισµένη εξασφάλιση των πιστωτών της επιχείρησης. 

• Αριθµοδείκτης µακροπρόθεσµου χρέους (long term debt ratio) 
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Ο αριθµοδείκτης µακροπρόθεσµου χρέους υπολογίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των 

µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης προς τα ίδια κεφάλαιά της. Ο 

αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχείρησης 

προς τα ίδια κεφάλαια αυτής.  

• Αριθµοδείκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων περιουσιακών στοιχείων (owner’s equity to 

fixed assets ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτοχρηµατοδότησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται 

εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε την καθαρή αξία (αναπόσβεστη αξία) των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.  

Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του τρόπου χρηµατοδότησης 

των παγίων της επιχείρησης. Μια αυξητική τάση της τιµής του αριθµοδείκτη δείχνει ότι η 

επέκταση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού της επιχείρησης έχει χρηµατοδοτηθεί περισσότερο 

από τα ίδια κεφάλαια παρά από δανειακά κεφάλαια.  

• Αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων (times interest earned ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων, που πρέπει να καταβάλλει η επιχείρηση µέσα σε µια 

χρήση για την χρησιµοποίηση των ξένων κυρίως µακροπρόθεσµων κεφαλαίων της, δείχνει 

πόσες φορές αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. ∆ηλαδή, εκφράζει τη 

σχέση µεταξύ των καθαρών κερδών µιας επιχείρησης και των τόκων µε τους οποίους αυτή 

επιβαρύνεται µέσα στη χρήση για τα ξένα µακροπρόθεσµα κεφάλαια. Μπορούµε να πούµε, 

ότι αποτελεί ένα µέτρο της δανειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση µε την 

κερδοφόρα δυναµικότητα της. 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο µικρότερος ο κίνδυνος αθέτησης 

εξόφλησης των υποχρεώσεων της. Ο αριθµοδείκτης αυτός, σε συνδυασµό µε τον 

αριθµοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, παρέχει ένδειξη του βαθµού και της αποτελεσµατικής 
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χρησιµοποίησης των ξένων κεφαλαίων από την επιχείρηση. Για µεγαλύτερη πληροφοριακή 

αξία, ο αριθµοδείκτης αυτός πρέπει να συγκρίνεται µε τον αντίστοιχο µέσο αριθµοδείκτη του 

κλάδου και να εξετάζεται διαχρονικά για να µπορεί να εντοπιστεί η τάση του. 

• Αριθµοδείκτης παγιοποίησης περιουσίας 

 

Ο αριθµοδείκτης παγιοποίησης της περιουσίας εκφράζεται από τον λόγο της αξίας των 

παγίων στοιχείων (αναπόσβεστη αξία) προς την συνολική αξία του ενεργητικού. Οι 

επιχειρήσεις, ανάλογα µε την τιµή του αριθµοδείκτη αυτού, διακρίνονται σε επιχειρήσεις 

έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων και σε επιχειρήσεις έντασης κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων (Ευθύµογλου, 1999). 

• Αριθµοδείκτης παλαιότητας παγίων 

 

Ο αριθµοδείκτης παλαιότητας παγίων υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των 

αποσβέσεων του ισολογισµού µε την αξία κτήσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων του 

ισολογισµού. Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµεύει στην εκτίµηση της παλαιότητας των παγίων 

για την πιθανή αντικατάσταση αυτών.  

1.2.4.5.5 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

Παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που ακολουθεί η διοίκηση µιας επιχείρησης έναντι των 

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

δαπανών. Μια ανοδική πορεία των λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να διερευνάται, µήπως 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταβάλλονται από πλευράς διοικήσεως της εταιρείας οι 

ανάλογες προσπάθειες συµπιέσεως αυτών ή µήπως αυξάνονται δυσανάλογα των πωλήσεων ή 

των άλλων µεγεθών της επιχείρησης.  

Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες δαπανών λειτουργίας (operating expense ratios) είναι οι 

ακόλουθοι: 
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• Αριθµοδείκτης κόστους λειτουργίας ή οργανικών εξόδων (operating ratio) 

 

Ο αριθµοδείκτης κόστους λειτουργίας υπολογίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του 

κόστους πωληθέντων και των εξόδων λειτουργίας (διοίκησης + διάθεσης + R&D) προς τις 

καθαρές πωλήσεις της χρήσης.  

Ο εν λόγω αριθµοδείκτης εκφράζει µέσα από τη διαχρονική του µελέτη και τη σύγκριση 

του µε τους αντίστοιχους οµοειδών επιχειρήσεων του κλάδου, συµπεράσµατα για το πόση 

προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διακυµάνσεις των επί µέρους εξόδων και ιδιαίτερα εκείνων 

που εξαρτώνται από την ακολουθούµενη πολιτική της διοίκησης της εταιρείας (όπως έξοδα 

ενοικίων, ευρεσιτεχνιών, ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων, αποσβέσεων, επισκευών, 

προµηθευτών κλπ). 

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

αποδοτικότητα της επιχείρησης και τούτο διότι το ποσοστό λειτουργικών κερδών που 

παραµένει σ’ αυτή βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο που ίσως να µην επαρκεί για την 

εξυπηρέτηση των χρηµατοοικονοµικών και των λοιπών εξόδων της επιχείρησης. 

• Αριθµοδείκτης εξόδων λειτουργίας (operating expenses to net sales ratio)  

 

Ο αριθµοδείκτης εξόδων λειτουργίας υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα έξοδα λειτουργίας 

(διοίκησης, διάθεσης, έρευνας και ανάπτυξης) µε τις πωλήσεις της χρήσης. 

Ο αριθµοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις εκφράζει την τάση των 

λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις αυτής, διαχρονικά και 

συγκριτικά µε τις οµοειδής ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου. Επίσης, φανερώνει την 

δυνατότητα της διοίκησης της επιχείρησης να διαµορφώνει τα έξοδα της ανάλογα µε τις 

πωλήσεις της.  
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1.2.4.5.6 Αριθµοδείκτες Αποτίµησης ή Επενδύσεων 

Οι αριθµοδείκτες επενδύσεων ή αποτίµησης ή αγοραίας αξίας (investment ratios) συνδέουν 

την αγοραία τιµή της µετοχής της επιχείρησης µε τα κέρδη και τη λογιστική τιµή ανά µετοχή 

και χρησιµοποιούνται ιδιαίτερα από τους επενδυτές µετοχικών τίτλων.  

Οι αριθµοδείκτες επενδύσεων παρέχουν στη διοίκηση µια ένδειξη του τι οι επενδυτές 

πιστεύουν για την απόδοση του παρελθόντος της επιχείρησης και τις µελλοντικές προσδοκίες 

τους. Αν η ρευστότητα της επιχείρησης, η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και οι 

αριθµοδείκτες απόδοσης είναι ικανοποιητικά, τότε οι αριθµοδείκτες της αγοραίας τιµής 

πιθανόν να είναι υψηλοί.  

Πριν αναφερθούµε σε επιµέρους αριθµοδείκτες επενδύσεων ή αποτίµησης, θα πρέπει να 

γίνουν γνωστοί ορισµένοι όροι: 

• Λογιστική Αξία Μετοχής (book value per share): είναι η τιµή της µετοχής που 

καθορίζεται για λογιστικούς λόγους από τη διοίκηση κατά τη σύστασή της και είναι 

δυνατόν να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ζωής της. Η λογιστική αξία της µετοχής 

υπολογίζεται από τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το συνολικό αριθµό των 

µετοχών της επιχείρησης.  

• Αγοραία ή Χρηµατιστηριακή Αξία Μετοχής (market value per share): είναι η τιµή 

της µετοχής που προσδιορίζεται στην χρηµατιστηριακή αγορά και δείχνει τις 

δυνατότητες της επιχείρησης, όπως εκτιµούνται αυτές από τους υποψήφιους µετόχους. 

Εξ’ άλλου, η αγοραία τιµή της µετοχής δεν προσδιορίζεται µόνο από την καλή ή µη 

λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και από τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν 

καθηµερινά στην χρηµατιστηριακή αγορά.  

Επιδίωξη των επενδυτών είναι να προβαίνουν στην αγορά µετοχών τη στιγµή που η 

συγκεκριµένη µετοχή βρίσκεται στην χαµηλότερη τιµή της και να προβαίνουν στην πώλησή 

τους όταν η τιµή της µετοχής θα βρεθεί στην ανώτατη τιµή της. Εποµένως, ο κάθε επενδυτής 

για να µπορέσει να αποφασίσει σωστά θα πρέπει, αφ’ ενός να παρακολουθεί διαχρονικά την 

πορεία των µετοχών που τον ενδιαφέρουν και τις διακυµάνσεις που παρουσίασαν και 

αφετέρου να είναι σε θέση να κάνει σωστή εκτίµηση των µελλοντικών κερδών και 

χρηµατιστηριακών (αγοραίων) τιµών τους.  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι επενδυτικοί αριθµοδείκτες 

οµαδοποιηµένοι
18

: 

 

 

 

 

 

1.3 Ανάλυση του Νεκρού Σηµείου 

Στο παραδοσιακό µοντέλο της ανάλυσης του νεκρού σηµείου, τα έσοδα πωλήσεων είναι το 

θετικό αποτέλεσµα ενώ τα κόστη το αρνητικό αποτέλεσµα. Το νεκρό σηµείο για µια 

επιχείρηση ορίζεται ως εκείνο το επίπεδο της απασχόλησης της παραγωγικής ή 

συναλλακτικής δραστηριότητας, στο οποίο τα έσοδα από τις συνολικές της πωλήσεις 

ισούνται µε της δαπάνες της (σταθερές και µεταβλητές). Στο σηµείο αυτό, η επιχείρηση δεν 

παρουσιάζει ούτε κέρδη ούτε ζηµίες, δηλαδή το οικονοµικό της αποτέλεσµα είναι µηδέν 

(Γ.Λαζαρίδης, ∆. Παπαδόπουλος , 2005). 

 

                                                 

18
 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Λαζαρίδη Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, 

Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής-Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», 

τεύχος Α΄, έκδοση Β΄, σελ. 375-376. 
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Εκφράζεται κατά διάφορους τρόπους: 

• Ως αξία πωλήσεων: σε τι ύψος πωλήσεων η επιχείρηση δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος 

ούτε ζηµία. 

• Ως ποσοστό % των πωλήσεων: σε ποιο ποσοστό επί των προβλεπόµενων πωλήσεων η 

επιχείρηση δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία.  

• Ως ποσότητα πωλήσεων: πόσα προϊόντα (ή άλλη µονάδα µέτρησης) πρέπει να πωλήσει 

η επιχείρηση, ώστε να µην πραγµατοποιεί ούτε κέρδος ούτε ζηµία.  

• Ως χρόνος: σε ένα ετήσιο χρονικό ορίζοντα, πόσους µήνες θα χρειαστεί η επιχείρηση 

για να πραγµατοποιήσει εκείνες τις πωλήσεις που θα την φέρουν σε σηµείο να µην έχει 

ούτε κέρδος ούτε ζηµία.   

Το νεκρό σηµείο  παραγωγής, πέραν των άλλων, εκφράζει τις µονάδες που πρέπει να 

παραχθούν υποχρεωτικά από τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση για να καλύψουν τις 

σταθερές δαπάνες της επιχείρησης. Αν δηλαδή η παραγωγή της επιχείρησης είναι µικρότερη 

σε αριθµό µονάδων από εκείνη του νεκρού σηµείου, τότε η επιχείρηση σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα θα περιέλθει σε χρονικό αδιέξοδο και αν αυτό το αδιέξοδο δεν λυθεί 

σύντοµα, τότε η επιχείρηση αυτή θα κλείσει οπωσδήποτε. Αν όµως η επιχείρηση παράγει 

µονάδες περισσότερες από εκείνες του νεκρού σηµείου, τότε η επιχείρηση αυτή θα έχει 

κέρδος. Το κέρδος αυτό είναι ίσο µε το ποσό που προκύπτει, αν οι µονάδες που είναι πάνω 

από το νεκρό σηµείο πολλαπλασιαστούν µε το περιθώριο µικτού κέρδους που έχει η κάθε µια 

από τις µονάδες αυτές.  

Η ανάλυση του νεκρού σηµείου (break even analysis) καλείται επίσης και ανάλυση 

κόστους-όγκου-κέρδους (cost-volume-profit analysis) και εστιάζει την προσοχή των 

αναλυτών στα καθαρά κέρδη, τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορους όγκους πωλήσεων µετά 

την αφαίρεση των δαπανών. Η ανάλυση του νεκρού σηµείου είναι ένα πολύτιµο εργαλείο στη 

διοίκηση της κάθε επιχείρησης για τον προγραµµατισµό της δράσης της, για τον έλεγχο του 

κόστους και την λήψη διοικητικών αποφάσεων. Αναλυτικά, οι στόχοι της ανάλυσης του 

νεκρού σηµείου είναι:   

• Η ακριβής πρόβλεψη του κέρδους για το άµεσο µέλλον. Αυτό είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί όταν είναι γνωστές οι σχέσεις: κέρδους/κόστους και κέρδους/όγκου. 

• Η κατάρτιση προϋπολογισµών. Η διαδικασία της κατάρτισης προϋπολογισµού αρχίζει 

πάντα µε την πρόβλεψη του όγκου των πωλήσεων για την προϋπολογιζόµενη περίοδο 



 

 

Σελίδα | 60  

 

(συνήθως έτος) και εποµένως σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα αποθέµατα έναρξης 

και τα επιθυµητά αποθέµατα λήξης και τον υπολογισµό του όγκου παραγωγής. Η 

ανάλυση του νεκρού σηµείου είναι σηµαντική µετά την κατάρτιση των 

προϋπολογισµών, όπου υποδεικνύουν το κόστος και το κέρδος σε διαφορετικά επίπεδα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

• Η ανάλυση του νεκρού σηµείου βοηθά στην αξιολόγηση των εργασιών της 

επιχείρησης, µε σκοπό τον έλεγχο της παραγωγικής δραστηριότητας. Η µελέτη των 

αποκλίσεων µεταξύ των προϋπολογισθέντων και πραγµατοποιηθέντων δαπανών και η 

αναζήτηση ευθυνών γι’ αυτές, προϋποθέτει το διαχωρισµό των αποκλίσεων που 

οφείλονται στις µεταβολές του όγκου. Μόνο για το υπόλοιπο µέρος των αποκλίσεων θα 

αναζητηθούν ευθύνες από τους υπεύθυνους παραγωγής . 

• Η καθιέρωσης σταθερής τιµολογιακής πολιτικής κάθε επιχείρησης βασίζεται στην 

µελέτη των επιδράσεων εναλλακτικών τιµών πώλησης στα αποτελέσµατα της 

επιχείρησης. Είναι σηµαντικός παράγοντας για τη σταθεροποίηση της παραγωγής 

(ποσοτικά και ποιοτικά). Προς αυτή την κατεύθυνση η ανάλυση του νεκρού σηµείου 

αποδεικνύεται πολύτιµη.  

• Ο προσδιορισµός του προϋπολογιστικού συντελεστή καταλογισµού των Γ.Β.Ε. µιας 

επιχείρησης εξαρτάται από τον όγκο παραγωγής. Λανθασµένος προσδιορισµός του 

συντελεστή αυτού, έχει σαν αποτέλεσµα την λανθασµένη κοστολόγηση των 

παραχθέντων και την δηµιουργία µεγάλων διαφορών καταλογισµού των Γ.Β.Ε. Έτσι, η 

γνώση της σχέσης κόστους/όγκου/κέρδους βοηθά στην σωστή κοστολόγηση των 

παραχθέντων προϊόντων (Πάγγειος, 1994). 

Επίσης, το νεκρό σηµείο µπορεί να υπολογιστεί κατά τρεις τρόπους:
19

  

• Λειτουργικό νεκρό σηµείο (operating break-even analysis): αποτελεί µια 

δραστηριότητα των σταθερών και των µεταβλητών παραγωγικών δαπανών που 

προσδιορίζει την σταθερότητα των λειτουργικών κερδών. 

                                                 

19
 Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Λαζαρίδη Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, 

Βασικές Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής-Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», 

τεύχος Α΄, έκδοση Β΄, σελ. 681-682. 
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• Χρηµατοοικονοµικό νεκρό σηµείο (financial break-even analysis): υπολογίζει το 

κόστος των τόκων που επισύρονται από την επιχείρηση και τα οποία προσδιορίζουν την 

σταθερότητα των κερδών πριν από τους φόρους και τα µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία. 

• Συνολικό νεκρό σηµείο (total break-even analysis): λαµβάνει υπόψη του όλες τις 

αποδόσεις που απαιτούνται από τους δανειστές και τους µετόχους.  

Το λειτουργικό νεκρό σηµείο αποτελεί µια «επικίνδυνη» έννοια, επειδή αγνοεί κάθε 

απόδοση που προέρχεται από τα επενδυθέντα κεφάλαια της επιχείρησης, ενώ το 

χρηµατοοικονοµικό νεκρό σηµείο αποδίδει το πραγµατικό σηµείο επειδή αντικατοπτρίζει 

κάθε απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία είναι η βάση για τη δηµιουργία της συνολικής 

περιουσιακής αξίας.  

Το ενδιαφέρον µιας ανάλυσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στον υπολογισµό εκείνου του 

νεκρού σηµείου στο οποίο η επιχείρηση είναι σε θέση να δηµιουργεί όχι λειτουργικό 

εισόδηµα πριν από φόρους και τόκους ίσο µε µηδέν, αλλά ένα λειτουργικό εισόδηµα πριν από 

φόρους τόσο υψηλό ώστε να παρέχει στους µετόχους τις επιθυµητές αποδόσεις. Για το σκοπό 

αυτό απαιτείται να εξεταστεί το κόστος της επιχείρησης, βασιζόµενοι στα κέρδη προ φόρων 

που απαιτούνται από τους µετόχους. Κάτω από αυτό το νεκρό σηµείο, η επιχείρηση µπορεί 

να δηµιουργήσει ένα κέρδος, αλλά συνολικά δε θα είναι ασφαλής η απαιτούµενη 

αποδοτικότητα των µετόχων της επιχείρησης.  

Οι επιβαρύνσεις των τόκων αποτελούν ένα σταθερό κόστος σ’ ένα δεδοµένο επίπεδο 

πωλήσεων και ύψος κεφαλαίων. Μια επιχείρηση, η οποία βιώνει σηµαντική αστάθεια στα 

λειτουργικά της κέρδη µπορεί µε τον τρόπο αυτό να αποζηµιωθεί µερικώς από αυτή την 

αστάθεια, εξ’ αιτίας των λιγοστών χρηµατοδοτικών δαπανών και επιζητώντας µια στρατηγική 

µε περιορισµένο δανεισµό. Η αστάθεια των κερδών είναι µεγαλύτερη για µια υπερχρεωµένη 

επιχείρηση. Αυτό οφείλεται στην χρηµατοοικονοµική δαπάνη που αντιπροσωπεύει ένα 

σταθερό κόστος
20

.  

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι το συνολικό κόστος και άρα το νεκρό σηµείο επηρεάζεται 

σηµαντικά από επενδύσεις µακροπρόθεσµου χαρακτήρα, οι οποίες αυξάνουν το σταθερό 

κόστος. 

                                                 

20
 Βλέπε παράδειγµα υπολογισµού: Λαζαρίδη Ι. και Παπαδόπουλου, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Βασικές 

Έννοιες Χρηµατοοικονοµικής-Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης», τεύχος Α΄, 

έκδοση Β΄, σελ. 691. 
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1.3.1 Μέθοδοι Υπολογισµού του Νεκρού Σηµείου 

Το επίπεδο στο νεκρό σηµείο θα εξαρτηθεί από τις σταθερές δαπάνες, το µεταβλητό κόστος 

ανά µονάδα αλλά και από την τιµή πώλησης. Όσο υψηλότερες είναι οι σταθερές δαπάνες, 

τόσο περισσότερες µονάδες θα πρέπει να πωληθούν για να επιτευχθεί το νεκρό σηµείο. Όσο 

υψηλότερη είναι η τιµή πώλησης, τόσο λιγότερες µονάδες θα πρέπει να πωληθούν.  

Υπάρχουν τρεις µέθοδοι που συνήθως χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του νεκρού 

σηµείου µιας επιχείρησης, οι οποίες είναι: 

• Η µέθοδος της γραφικής παράστασης. 

• Η µέθοδος της µαθηµατικής ισότητας. 

• Η µέθοδος του περιθωρίου συνεισφοράς. 

1.3.1.1 Γραφική Απεικόνιση  

Τα διαγράµµατα βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς του κόστους, των 

εσόδων και του κέρδους στις µεταβολές του όγκου. Οι συνιστώσες του νεκρού σηµείου είναι 

ο όγκος των πωλήσεων, τα έσοδα και τα έξοδα. Τα συνολικά έξοδα µιας επιχείρησης 

διακρίνονται σε σταθερά και µεταβλητά.  

Σταθερά ονοµάζονται τα έξοδα, τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε περίπτωση 

ανεξάρτητα µε το αν λειτουργεί ή όχι η επιχείρηση ή ανεξάρτητα από τον βαθµό 

απασχόλησης. Τέτοια έξοδα είναι τα ενοίκια, οι µισθοί διοικητικού προσωπικού, αποσβέσεις 

κτλ. Είναι φανερό, ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός των παραγόµενων µονάδων προϊόντος, τόσο 

τα σταθερά έξοδα ανά µονάδα ελαττώνονται. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται µε την 

ευθεία FC (fixed costs). Η ευθεία αυτή είναι παράλληλη στον οριζόντιο άξονα και συνεπώς 

µεταβολές στον όγκο πωλήσεων δεν επιδρούν επί των σταθερών εξόδων.  

 

∆ιάγραµµα 1.1: Καµπύλη σταθερών εξόδων  
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Μεταβλητά ονοµάζονται τα έξοδα, τα οποία είναι συνυφασµένα απόλυτα µε τη 

λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοια έξοδα είναι το ηλεκτρικό ρεύµα, αναλώσιµα, µισθοί 

ηµεροµίσθιου προσωπικού κτλ. Όσο αυξάνεται η παραγωγή, τόσο αυξάνουν και τα 

µεταβλητά έξοδα ενώ τα µεταβλητά έξοδα ανά µονάδα παραµένουν σταθερά. Στο παρακάτω 

σχήµα απεικονίζονται µε την ευθεία VC (variable costs). Η ευθεία αυτή δείχνει ότι µεταβολές 

του όγκου έχουν σαν αποτέλεσµα ανάλογες µεταβολές στο κόστος.  

 

∆ιάγραµµα 1.2: Καµπύλη µεταβλητών εξόδων 

Το άθροισµα των σταθερών και µεταβλητών εξόδων µας δίνει τα συνολικά έξοδα. Στο 

παρακάτω σχήµα απεικονίζονται µε την ευθεία  TC (total costs). Εποµένως, TC = FC + VC 

 

∆ιάγραµµα 1.3: Καµπύλη συνολικών εξόδων 

Tα συνολικά έσοδα των πωλήσεων είναι ίσα µε τον αριθµό των πωλούµενων µονάδων επί 

την τιµή πώλησης ανά µονάδα προϊόντος. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται µε την ευθεία  

TR (total revenues). Εάν η συνάρτηση των εσόδων είναι γραµµική µπορούµε να τα 

απεικονίσουµε γραφικά ως εξής: 
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∆ιάγραµµα 1.4: Καµπύλη συνολικών εσόδων 

Φέρνοντας µαζί τα διαγράµµατα των συνολικών εσόδων και συνολικών εξόδων, µπορούµε 

να δούµε το νεκρό σηµείο (ή αλλιώς το σηµείο ισορροπίας) της επιχείρησης, το οποίο είναι 

το σηµείο τοµής των δύο συναρτήσεων. Επίσης, να τονίσουµε ότι κάτω από το σηµείο 

ισορροπίας είναι η περιοχή των ζηµιών (damages), ενώ πάνω από αυτό είναι η περιοχή των 

κερδών (profits).  

 

∆ιάγραµµα 1.5: Σηµείο ισορροπίας ή νεκρό σηµείο 

1.3.1.2 Μέθοδος της Μαθηµατικής Ισότητας 

Το νεκρό σηµείο (break-even point) σε µαθηµατικούς όρους είναι απλά το σηµείο όπου 

ισχύει η σχέση:  

Καθαρό Εισόδηµα Πωλήσεων = Συνολικά Έξοδα + Κέρδος  

TR = TC + P 

Επειδή το κέρδος ή η ζηµία στο νεκρό σηµείο ισούται µε το µηδέν, δεν θα συµπεριληφθεί 

στους υπόλοιπους τύπους και λόγω του ότι τα συνολικά έξοδα χωρίζονται σε σταθερά και 

µεταβλητά η παραπάνω σχέση γίνεται: 
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Καθαρό Εισόδηµα Πωλήσεων = Σταθερά Έξοδα + Μεταβλητά Έξοδα  

TR = FC + VC (Ρ = 0) 

Όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, καθώς ο αριθµός των µονάδων που παράγει η εταιρεία 

αυξάνεται, αυξάνονται και οι µεταβλητές δαπάνες. Η διαπίστωση αυτή θα µας οδηγήσει στην 

τελική µορφή του βασικού τύπου του νεκρού σηµείου:  

Καθαρό Εισόδηµα Πωλήσεων = Σταθερά Έξοδα + (Μεταβλητά Έξοδα ανά Μονάδα x 

Όγκο Πωλήσεων) 

TR = FC + (VC per unit x SV) 

Μπορούµε να υπολογίσουµε τις πωλήσεις που απαιτούνται για να φτάσει η επιχείρηση στο 

νεκρό σηµείο πολλαπλασιάζοντας την τιµή των πωλήσεων (sales price) µε τον όγκο 

πωλήσεων (sales volume) στο νεκρό σηµείο (break-even point). Έτσι:  

(Τιµή Πώλησης ανά Μονάδα x Όγκο Πωλήσεων) = Σταθερές ∆απάνες + (Μεταβλητό 

Κόστος ανά Μονάδα x Όγκο Πωλήσεων) 

TR = (SP per unit x SV) 

(SP per unit x SV) = FC + (VC per unit x SV) 

ή διαφορετικά  

Break Even Point-BEP = FC / (SP per unit – VC per unit)  

1.3.1.3 Μέθοδος του Περιθωρίου Συνεισφοράς  

Προκειµένου να βρεθεί η ποσότητα του νεκρού σηµείου, χρησιµοποιείται η τυπική εξίσωση 

κέρδους, όπου το κέρδος είναι η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων και των συνολικών 

δαπανών. Προκαθορίζοντας ότι το κέρδος θα είναι ίσο µε µηδέν, η εξίσωση του νεκρού 

σηµείου έχει ως εξής
21

: 

Νεκρό Σηµείο (Μονάδες) = Συνολικές Σταθερές ∆απάνες / Περιθώριο Συνεισφοράς 

ανά Μονάδα 

και 

                                                 

21
Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Garrison R. and E.Noreen. «∆ιοικητική Λογιστική», κεφάλαιο 6, σελ. 

241-245. 
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Νεκρό Σηµείο (Χρηµατικές Μονάδες) = Συνολικές Σταθερές ∆απάνες / (Περιθώριο 

Συνεισφοράς ανά Μονάδα / Τιµή Πώλησης) 

ή 

Νεκρό Σηµείο (Χρηµατικές Μονάδες) = Συνολικές Σταθερές ∆απάνες / ∆είκτη 

Περιθωρίου Συνεισφοράς 

Όπου,  

∆είκτης Περιθωρίου Συνεισφοράς (%) = Περιθώριο Συνεισφοράς ανά Μονάδα / Τιµή 

Πώλησης ανά Μονάδα 

Περιθώριο Συνεισφοράς ανά Μονάδα = Τιµή Πώλησης ανά Μονάδα –  Μεταβλητές 

∆απάνες ανά Μονάδα 

Η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης ανά µονάδα και των µεταβλητών δαπανών ανά 

µονάδα καλείται περιθώριο συνεισφοράς ανά µονάδα, επειδή είναι το ποσό που συνεισφέρει 

κάθε επιπλέον µονάδα στο κέρδος. Η σχέση αυτή είναι χαρακτηριστικά γνωστή και ως 

µοντέλο του περιθωρίου συνεισφοράς, καθώς καθορίζει την ποσότητα του νεκρού σηµείου 

ως τον αριθµό που δείχνει πόσες φορές πρέπει η επιχείρηση να παράγει το µοναδιαίο 

περιθώριο συνεισφοράς ώστε να καλύψει τις σταθερές δαπάνες. Εάν υπάρχει ικανοποιητική 

συνεισφορά για να καλύψει τις σταθερές δαπάνες και οποιοδήποτε υπόλοιπο του περιθωρίου 

συνεισφοράς συµβάλλει στο καθαρό λειτουργικό εισόδηµα, θα είναι το κέρδος της 

επιχείρησης. Εάν υπάρχει ανεπαρκής συνεισφορά για να καλύψει τις σταθερές δαπάνες, τότε 

η επιχείρηση θα υποστεί ζηµία. Για κάθε µονάδα που πωλείται πάνω από το νεκρό σηµείο, το 

κέρδος θα αυξηθεί κατά το ποσό της συνεισφοράς ανά µονάδα. Μεταξύ αυτών των δύο 

καταστάσεων πρέπει να υπάρξει ένα σηµείο, όπου υπάρχει ακριβώς ικανοποιητική 

συνεισφορά για να καλύψει τις σταθερές δαπάνες και έτσι να µην υφίσταται ούτε κέρδος ούτε 

ζηµία και το οποίο είναι το νεκρό σηµείο.  

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι όσο υψηλότερες είναι οι σταθερές δαπάνες, 

τόσο υψηλότερο θα είναι και το νεκρό σηµείο. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις µε µεγάλες 

επενδύσεις στον εξοπλισµό και υψηλές διοικητικές αναλογίες µπορεί να απαιτήσουν 

µεγαλύτερες πωλήσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουν χωρίς ζηµία.  
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1.3.2 Περιθώριο Ασφαλείας 

Το περιθώριο ασφαλείας είναι το πλεόνασµα προϋπολογιζόµενων (ή πραγµατικών) 

πωλήσεων πάνω από τον όγκο πωλήσεων του σηµείου ισορροπίας (ή νεκρό σηµείο). ∆ηλώνει 

το κατά πόσο µπορούν οι πωλήσεις να µειωθούν πριν αρχίσουν να δηµιουργούνται ζηµίες. Ο 

µαθηµατικός τύπος για τον υπολογισµό του είναι ο εξής: 

Περιθώριο Ασφαλείας = Συνολικές Προϋπολογιζόµενες (ή Πραγµατικές) Πωλήσεις – 

Πωλήσεις Νεκρού Σηµείου 

Το περιθώριο ασφαλείας µπορεί να διατυπωθεί και ως ποσοστό. Αυτό το ποσοστό 

λαµβάνεται διαιρώντας το περιθώριο ασφαλείας που έχει διατυπωθεί σε χρηµατικούς όρους 

µε τις πωλήσεις. ∆ηλαδή: 

Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας = Περιθώριο Ασφαλείας / Συνολικές 

Προϋπολογιζόµενες (ή Πραγµατικές) Πωλήσεις 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

∆ΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Μιλώντας γενικότερα για την αποτίµηση, µπορούµε να αναφέρουµε ότι οι αναλυτές 

χρησιµοποιούν ένα ευρύ φάσµα µοντέλων που µπορούν να χαρακτηριστούν ως πολύ απλά 

στην εφαρµογή τους µέχρι εκείνα που θεωρούνται ως ιδιαίτερα προχωρηµένα. Αυτά τα 

µοντέλα συχνά διαφέρουν ως προς τις υποθέσεις τους και καθορίζουν διαφορετικά την έννοια 

της αξίας (value) των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, παρουσιάζουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά και συνεπώς µπορούµε να πούµε ότι είναι εφικτό να τα κατηγοριοποιήσουµε, 

µε την ευρεία έννοια του όρου. Επίσης, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 

µέσα από την κατηγοριοποίηση αυτή. Τα µοντέλα αυτά καθιστούν ευκολότερη την 

κατανόηση από τον αναλυτή για το ποιο µοντέλο είναι το ιδανικό για την εκάστοτε 

εξεταζόµενη περίπτωση, καθώς επίσης και για την κατανόηση των αιτιών στις οποίες 

οφείλονται τα διαφορετικά αποτελέσµατα µεταξύ τους. Τέλος, επιτρέπει στον αναλυτή να 

εντοπίσει ευκολότερα πότε αυτά παρουσιάζουν θεµελιώδη προβλήµατα στη λογική τους. 

Γενικά, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η αποτίµηση αποτελεί την καρδιά των 

χρηµατοοικονοµικών και ειδικότερα: 

• Στα χρηµατοοικονοµικά των επιχειρήσεων (corporate finance) αποφασίζουµε πόσο να 

βελτιστοποιήσουµε την αξία µια επιχείρησης (firm value) µε το να µεταβάλουµε τις 

επενδυτικές, τις οικονοµικές και µερισµατικές αποφάσεις. 

• Στη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management) εξαντλούµε πόρους, στην 

προσπάθεια µας να βρούµε επιχειρήσεις (firms) των οποίων οι µετοχές 

διαπραγµατεύονται ως υποτιµηµένες (trade at less than their true value), ελπίζοντας ότι 

θα αποκοµίσουµε κέρδη βλέποντας τις τιµές τους να ανεβαίνουν και να συγκλίνουν 

προς την πραγµατική τους αξία. 

• Στην εξέταση της αποτελεσµατικότητας των αγορών αναλύουµε το κατά πόσον οι τιµές 

της αγοράς αποκλίνουν από την πραγµατική αξία και εάν αυτό ισχύει, το κατά πόσον 

γρήγορα επανέρχονται στα προηγούµενα επίπεδα. 
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• Στο να κατανοήσουµε τι είναι αυτό που καθορίζει την αξία µιας επιχείρησης και το πως 

να εκτιµήσουµε το γεγονός ότι η αξία της µοιάζει να είναι προαπαιτούµενο και 

αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων. 

2.1 Έννοια και Σκοπός της Αποτίµησης 

Σύµφωνα µε τους Palepu Healy & Bernard, αποτίµηση (valuation) είναι η διαδικασία 

µετατροπής των µελλοντικών προβλέψεων σε µια εκτίµηση για την αξία µιας 

επιχειρηµατικής µονάδας ή ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου αυτής.  

Επίσης, σύµφωνα µε τους ίδιους, οι σηµαντικότεροι τοµείς εφαρµογής της αποτίµησης 

είναι οι εξής: 

• Επιλογή άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

• ∆ιαµόρφωση στρατηγικής. 

• Επενδυτικές προτάσεις αναλυτών. 

• Εξαγορές και συγχωνεύσεις (IPOs). 

• Σηµαντική πηγή πληροφόρησης. 

Σκοπός της διαδικασίας της αποτίµησης είναι σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση των 

µετοχών σε υπερτιµηµένες και υποτιµηµένες για τον εντοπισµό επενδυτικών ευκαιριών. 

Επίσης, η διαδικασία της αποτίµησης οδηγεί τους ενδιαφερόµενους σε εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τις προσδοκίες της αγοράς όσον αφορά την µελλοντική προοπτική 

βιωσιµότητας και κερδοφορίας µιας επιχείρησης, µέσω σύγκρισης των θεµελιωδών στοιχείων 

της αλλά και µε τη δηµιουργία σηµείων αναφοράς (benchmarks). 

Αναµφισβήτητα, η διαδικασία της αποτίµησης αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη 

διενέργεια αξιολόγησης επιχειρηµατικών γεγονότων και ειδικότερα όσον αφορά τις 

επιδράσεις στην αξία των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε ενέργειες συγχωνεύσεων και 

εξαγορών. Ακόµη, η εφαρµογή των τεχνικών της αποτίµησης αποτελεί έναν σπουδαίο 

µηχανισµό διαλόγου ανάµεσα στη διοίκηση µιας εταιρείας, στους µετόχους αυτής ή στους 

αναλυτές, για θέµατα που επιδρούν στην αξία της εταιρείας. Επίσης, αποτελεί και ένα 

σπουδαίο εργαλείο αξιολόγησης των εναλλακτικών στρατηγικών της εταιρείας. Τέλος, 

αναγκαία είναι η εφαρµογή των µεθόδων της αποτίµησης στην περίπτωση επιχειρήσεων των 

οποίων η µετοχή δε διαπραγµατεύεται δηµόσια στο χρηµατιστήριο και συνεπώς, η εκτίµηση 
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της αξίας της γίνεται µε εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου αποτίµησης. Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά το σκοπό της διαδικασίας της αποτίµησης: 

Πίνακας 2.1: Συνοπτικός πίνακας διαδικασίας αποτίµησης 

 

• Ορισµός αξίας 

Η έννοια της λέξης αξία είναι πιθανόν ασαφής στους περισσότερους και πιθανόν να 

σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι επίσης σκόπιµο να 

αναφερθεί, ότι δεν υπάρχει ένας ορισµός της αξίας αλλά περισσότεροι ανάλογα µε το 

αντικείµενο στο οποίο αναφέρονται. Μετά από µελέτη της σχετικής ακαδηµαϊκής 

βιβλιογραφίας αλλά και δηµοσιεύσεων επαγγελµατιών του χώρου, καταλήξαµε σε πέντε 

διαφορετικές έννοιες της αξίας
22

:  

• Αγοραία Αξία (fair market value): είναι η τιµή (αξία) εκφρασµένη σε ρευστά 

ισοδύναµα (cash equivalents), στα οποία µια περιουσία αλλάζει χέρια µεταξύ ενός 

υποτιθέµενου πρόθυµου και ικανού πωλητή και ενός υποτιθέµενου πρόθυµου και 

ικανού αγοραστή, οι οποίοι συναλλάσσονται σε µια ανοιχτή αγορά, χωρίς κανένα 

εξαναγκασµό να πωλήσουν ή να αγοράσουν και έχουν ικανή γνώση των σχετικών 

διαδικασιών.   

• Επενδυτική Αξία (investment value): είναι η αξία για κάποιον συγκεκριµένο 

επενδυτή, η οποία βασίζεται στις ατοµικές επενδυτικές του προσδοκίες και απαιτήσεις.  

• Πραγµατική (Εσωτερική) Αξία (intrinsic or fundamental value): είναι η αξία που 

βασίζεται κυρίως στη θεµελιώδη ανάλυση (fundamental analysis) και είναι αυτή στην 

οποία αναφέρονται τα ακαδηµαϊκά εγχειρίδια οικονοµικής. Είναι η πραγµατική 

(εσωτερική) αξίας µιας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου, βασισµένη σε εκτιµήσεις και 

υπολογισµούς διαθέσιµων στοιχείων και δεδοµένων σχετικών µε την επιχείρηση.  

                                                 

22
 Για τους διαφορετικούς ορισµούς των εννοιών της αξίας χρησιµοποιήσαµε, εκτός της ακαδηµαϊκής 

βιβλιογραφίας, και ορισµούς από το FASB (Financial Accounting Standards Board). 
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• ∆ίκαιη Αξία (fair value): είναι η αξία που χρησιµοποιείται σε υποθέσεις διαφορών και 

αµφισβητήσεων, µεταξύ ιδιωτών και κρατικής εξουσίας ή µεταξύ ιδιωτών µεταξύ τους 

και η οποία χρησιµοποιείται στα δικαστήρια.  

• ∆ίκαιη Αξία (Εύλογη Αξία) για Οικονοµικές Αναφορές (fair value): είναι η αξία που 

θα µπορούσε να αποκτηθεί για ένα περιουσιακό στοιχείο ή να πληρωθεί για µια 

υποχρέωση. Χρησιµοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν αυτές καθορίζονται 

σύµφωνα µε τους κανόνες λογιστικής της εύλογης αξίας (fair value accounting). 

2.2 ∆ιαδικασία της Αποτίµησης 

Για να αποτιµήσουµε µια επιχείρηση ή γενικά µια επιχειρηµατική επένδυση πρέπει να έχουµε 

κατανοήσει τι είναι επιχείρηση, πως δουλεύει, πως χρηµατοδοτείται, πως δηµιουργεί 

(προσθέτει) αξία, αλλά και πως επιστρέφει αξία στους επενδυτές. Όταν οι επενδυτές 

χρηµατοδοτούν µια επιχείρηση, τότε δηµιουργούν µια απαίτηση (claim) έναντι της 

επιχείρησης. Οι δύο µεγάλες κατηγορίες χρηµατοδοτών –δανειστών σε µια επιχείρηση είναι: 

καταρχήν, οι ίδιοι οι µέτοχοι (που στη δηµιουργία της εταιρείας είναι και οι ιδρυτές) και κατά 

δεύτερον, οι εξωτερικοί δανειστές (κυρίως τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια, εξωτερικοί 

επενδυτές, οµολογιούχοι). Οι δύο αυτές κατηγορίες χρηµατοδοτών της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας προσδοκούν να εισπράξουν στο µέλλον χρηµατικά ποσά τέτοια, ώστε και να 

αντισταθµίσουν το κόστος στέρησης της παρούσας αξίας της αγοραστικής τους δύναµης, 

αλλά και να ανταµειφθούν για το ρίσκο που αναλαµβάνουν χρηµατοδοτώντας τη 

συγκεκριµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το ποσό των µελλοντικών εισπράξεων 

(payoff) που θα λάβουν µείον το ποσό κεφαλαίου που αρχικά τοποθέτησαν, ονοµάζεται 

απόδοση (return). Έτσι λοιπόν, µπορούµε να δούµε την επιχείρηση ως δηµιουργό αξίας 

(value generator) (St. Penman, 2004). 

Η επιχείρηση πρέπει από τη λειτουργία της να δηµιουργήσει τόση αξία, ώστε να µπορεί να 

καλύψει κατ’ αρχήν τις υποχρεώσεις της προς τους δανειστές της (dent holders) σε κεφάλαιο 

και τόκους, αλλά και προς τους βασικούς µετόχους που απαιτούν απόδοση (κέρδη) για τα 

κεφάλαια που έχουν δεσµεύσει σε αυτήν. Μάλιστα οι µέτοχοι, καθώς νοµικά έρχονται 

τελευταίοι σε σειρά διεκδίκησης αξιώσεων στην επιχείρηση, θεωρείται ότι λαµβάνουν το 

υπολειµµατικό εισόδηµα (residual income) αυτής, δηλαδή αυτό που αποµένει µετά την 

εξόφληση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους. Έτσι, η συνολική αξία της επιχείρησης 

µπορεί να παρουσιαστεί ως η συνολική αξία των απαιτήσεων (claim) έναντι αυτής: 
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Αξία Επιχείρησης = Αξία Χρέους (Debt Value) – Αξία Ιδίων Κεφαλαίων (Value of Equity) 

Όσον αφορά στη δραστηριότητα της επιχείρησης, διακρίνουµε τρεις λειτουργίες: 

• Χρηµατοδοτική Λειτουργία (financial activity): η διαδικασία χρηµατοδότησης της 

επιχείρησης είτε µε ίδια κεφάλαια των µετόχων, είτε µε προσφυγή σε εξωτερικές πηγές 

χρηµατοδότησης.  

• Επενδυτική λειτουργία (investment activity): µετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων 

κεφαλαίων (από τη χρηµατοδοτική λειτουργία), αυτά κατευθύνονται στην απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων υλικών και άυλων (κτίρια, µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, 

λοιπό εξοπλισµό, τεχνογνωσία, εκπαίδευση) που είναι απαραίτητα για την παραγωγική 

λειτουργία της επιχείρησης.  

• Λειτουργική δραστηριότητα (operating activity): η παραγωγική –εµπορική λειτουργία 

της επιχείρησης, όπου συνδυάζονται κεφάλαια και εργασία για την παραγωγή και 

διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες και εισπράττονται µετρητά από τους 

πελάτες. Σε µια επιτυχηµένη επιχείρηση, οι παραγωγικές λειτουργίες (operations) 

δηµιουργούν –συγκεντρώνουν ικανά ποσά ταµειακών διαθεσίµων, ώστε να µπορούν να 

επανεπενδυθούν σε περιουσιακά στοιχεία για την συνέχιση (ή/και επέκταση) των 

δραστηριοτήτων αλλά και αν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις προς τους διάφορους 

πιστωτές.   

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται περισσότερο παραστατικά η επιχείρηση, οι 

λειτουργίες της, οι απαιτήσεις των τρίτων έναντι αυτής. 

 

∆ιάγραµµα 2.1: Οι  λειτουργίες της επιχείρησης 

 (Πηγή: ST. Penman, Financial Statements Analysis, 2004) 
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Από τα παραπάνω καθώς και από το σχετικό σχήµα, είναι προφανές πόσο σηµαντικό είναι 

να γνωρίζουµε το περιβάλλον, τη διαδικασία λειτουργίας µιας επιχείρησης και τον τρόπο 

δηµιουργίας αξίας. Είναι επίσης προφανές, πόσο σηµαντική είναι η δηµιουργία κερδών 

(λειτουργικών κερδών) στο παραγωγικό λειτουργικό κύκλωµα της δραστηριότητας, καθώς 

αυτά τα κέρδη αποτελούν την εγγύηση της συνέχισης ύπαρξης της επιχείρησης και 

εξασφάλισης των πιστωτών της. Tέλος, ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να 

αναφερθεί στη λειτουργία της επιχείρησης είναι η εφαρµογή µιας συγκεκριµένης στρατηγικής 

(strategy).  

Η στρατηγική είναι η βασική ιδέα, ο κεντρικός σκοπός και ο λόγος ύπαρξης της 

επιχείρησης. Οι διοικητές και οι στρατηγικοί αναλυτές, αναλύουν το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, τις δυνάµεις και αδυναµίες της, τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα και καταλήγουν στην υιοθέτηση µιας στρατηγικής που θεωρούν πως πρέπει 

να ακολουθήσει πιστά µια επιχείρηση (SWOT analysis). Πολλές φορές όµως, έχει αποδειχθεί 

πως αυτή η στρατηγική είναι µια µάλλον αφηρηµένη, ασαφής ή δυσνόητη έννοια, ακόµη και 

ανάµεσα σε υψηλόβαθµα στελέχη µιας οικονοµικής µονάδας. Η θεµελιώδης ανάλυση 

(valuation analysis) σε αυτό το σηµείο προσφέρει σηµαντική βοήθεια στον σχεδιασµό και 

στην εφαρµογή της στρατηγικής. Μετατρέπει ιδέες και σκοπούς σε συγκεκριµένα ποσά, 

εύκολα αντιληπτά και κατανοητά από όλους. Ο τρόπος επιλογής επενδύσεων και διοίκησης 

µε χρήση θεµελιώδους ανάλυσης ονοµάζεται διοίκηση µε βάση την αξία (value based 

management) και θεωρείται ο πλέον σύγχρονος και αποτελεσµατικός συνδυασµός διοίκησης 

των επιχειρήσεων.  

Η διαδικασία της αποτίµησης προϋποθέτει την πρόβλεψη αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµειακών εισροών (future expected payoffs). Έτσι, θα χρειαστεί οπωσδήποτε ένα µοντέλο 

πρόβλεψης, το οποίο θα βασιστεί σε συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Αυτές 

θα προκύψουν κυρίως (ή µόνο) από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Αυτή η διαδικασία 

είναι αντικείµενο της θεµελιώδους ανάλυσης. Θεµελιώδης ανάλυση (Fundamental 

analysis, valuation analysis, security analysis) είναι η µέθοδος της ανάλυσης των 

πληροφοριών από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, η δηµιουργία προβλέψεων και 

η τελική αποτίµηση µιας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου.  

Η διαδικασία της αποτίµησης ακολουθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία τεσσάρων σταδίων: 
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∆ιάγραµµα 2.2: ∆ιαδικασία τεσσάρων σταδίων κατά την αποτίµηση 

(Πηγή: L. Soffer, R. Soffer, Financial Statements Analysis: a Valuation Approach) 

 

• Ανάλυση επιχείρησης (business analysis) 

Σε αυτό το στάδιο ο αναλυτής προσπαθεί να κατανοήσει και να εµβαθύνει στα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, καθώς και του κλάδου στον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται (knowing the business). Θα πρέπει να γνωρίζουµε τα πάντα γύρω από την 

επιχείρηση, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, τον ανταγωνισµό και οτιδήποτε θα 

µπορούσε να επηρεάσει τις µελλοντικές ταµειακές εισροές. Το στάδιο αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό στην ανάλυση. Χωρίς γνώση του περιβάλλοντος λειτουργίας, το οποίο δίνει 

πληροφορίες για την µελλοντική κατάσταση της επιχείρησης, η ανάλυση µόνο των ιστορικών 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να αποδειχθεί άχρηστη. Η γνώση της στρατηγικής 

δηµιουργίας αξίας είναι καθοριστική. Έτσι ο αναλυτής θα προβεί σε εσωτερική ανάλυση 

(internal analysis), ώστε να κατανοήσει τον βασικό σκοπό, την αποστολή της επιχείρησης 

(target mission), το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα (competitive advantage), τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τον παραγωγικό –λειτουργικό κύκλο, τις διαδικασίες 

µάρκετινγκ και πώλησης, τα κανάλια διανοµής, το ανθρώπινο και παραγωγικό δυναµικό, τις 

επενδυτικές προτιµήσεις, την κεφαλαιακή της δοµή και την χρηµατοοικονοµική της 

κατάσταση. Τέλος, θα προβεί σε εξωτερική ανάλυση (external analysis) ώστε να γνωρίσει 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση και την µελλοντική της πορεία και 

βρίσκονται στο εξωτερικό της περιβάλλον. Έτσι, θα µελετήσει την οικονοµική δοµή του 

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και 
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προµηθευτές της, το νοµικό πλαίσιο που περιβάλλει την λειτουργία της και τις υποχρεώσεις 

προς κρατικούς ή κοινωνικούς οργανισµούς.  

•  Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (financial statement analysis) 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει την λογιστική ανάλυση 

(accounting analysis), κατά την οποία ο αναλυτής προσπαθεί να γνωρίσει τις λογιστικές 

µεθόδους και παραδοχές, µε βάση τις οποίες συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις και να 

διαπιστώσει κατά πόσο αυτές οι µέθοδοι δίνουν σαφή και ακριβή εικόνα της επιχείρησης. 

Επίσης, γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο βαθµός και η έκταση στην οποία η διοίκηση της 

εταιρείας επηρέασε την διαδικασία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Η κακή 

εφαρµογή των λογιστικών αρχών και η ανάµιξη της διοίκησης στην κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς την ποιότητα αυτών, 

ώστε να µην αποτελούν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Το θέµα της ποιότητας των 

λογιστικών καταστάσεων (financial statements quality) και ειδικά της ποιότητας των 

λογιστικών -δηµοσιευµένων κερδών (earnings quality) είναι πολύ σηµαντικό και στις 

περισσότερες περιπτώσεις ο αναλυτής θα πρέπει να προχωρήσει σε αναµόρφωση αυτών των 

καταστάσεων, ώστε να τις χρησιµοποιήσει περαιτέρω για πρόβλεψη και αποτίµηση. Αφού 

γίνει η  απαραίτητη αναµόρφωση των λογιστικών καταστάσεων, ο αναλυτής θα προχωρήσει 

στην µελέτη αυτών µε τη χρησιµοποίηση αριθµοδεικτών (ratio analysis), ώστε να εξάγει 

πολύτιµες πληροφορίες για την λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρείας, τα περιθώρια 

κέρδους, την ρευστότητα, την κεφαλαιακή επάρκεια, την ικανότητα κάλυψης εξόδων και 

υποχρεώσεων και δηµιουργίας πλεονασµάτων.  

• Πρόβλεψη (forecasting) 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία από τα δύο προηγούµενα στάδια, ο 

αναλυτής προχωράει στο στάδιο της πρόβλεψης οικονοµικών αποτελεσµάτων σε µελλοντικές 

περιόδους. Ανάλογα µε το µοντέλο αποτίµησης που θα χρησιµοποιηθεί, ο αναλυτής θα 

χρειαστεί να κάνει προβλέψεις για διαφορετικά µεγέθη των οικονοµικών καταστάσεων. 

Εφόσον χρησιµοποιούνται ως µοντέλο αποτίµησης τα κέρδη, θα χρειαστεί να γίνει πρόβλεψη 

για το µελλοντικό ύψος αυτών.  
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• Αποτίµηση (Valuation) 

Η τέταρτη και τελευταία φάση είναι η αποτίµηση (valuation). Εδώ ο αναλυτής, 

χρησιµοποιώντας ένα από τα πολλά υπάρχοντα µοντέλα, προσπαθεί να υπολογίσει την 

πραγµατική αξία µιας επιχείρησης ή ενός αξιόγραφου. Σε αρκετές περιπτώσεις θεωρητικά 

ισοδύναµα µοντέλα θα πρέπει να δίνουν ισοδύναµα αποτελέσµατα µε βάση ορισµένες 

υποθέσεις. Υπάρχουν όµως και διαφορές µεταξύ των χρησιµοποιούµενων µοντέλων. 

Επαφίεται στις γνώσεις του αναλυτή η χρησιµοποίηση του µοντέλου που είναι το 

καταλληλότερο για κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. Να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον προς το 

παρόν, δεν υπάρχει ένα καθολικά αποδεκτό µοντέλο αποτίµησης, γεγονός που κάνει την 

εργασία της αποτίµησης ακόµη δυσκολότερη. Ένα από τα µοντέλα που χρησιµοποιείται 

ευρέως στις διάφορες παραλλαγές του είναι η µέθοδος µε βάση την κερδοφορία.   

2.3 Κατηγορίες Μοντέλων Αποτίµησης 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση και την αποτίµηση 

εταιρειών και κατ’ επέκταση των µετοχών τους.  

Υπάρχει µια µερίδα αναλυτών –ερευνητών, η οποία στηρίζει την ανάλυσή της στην 

αποκαλούµενη «από πάνω προς τα κάτω ανάλυση (top-down approach)». Κατά την 

προσέγγιση αυτή, οι αναλυτές ξεκινούν αναλύοντας το διεθνές και το εθνικό 

µακροοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. Στην 

συνέχεια, ερευνούν τις γενικές οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η συγκεκριµένη κάθε φορά επιχείρηση και στην τελική φάση προβαίνουν 

σε αναλύσεις και προβλέψεις για την συγκεκριµένη εταιρεία. Αντιθέτως, η άλλη προσέγγιση 

αξιολόγησης που ονοµάζεται «από κάτω προς τα πάνω ανάλυση (bottom-up approach)» 

ξεκινά µε την ανάλυση των εταιρικών δεδοµένων σε ατοµικό επίπεδο. Έτσι, 

συγκεντρώνονται οι οικονοµικές προβλέψεις για τις διάφορες εταιρείες µε την συνεργασία 

µεταξύ των αναλυτών και µέσω αυτών των αναλύσεων εκτιµάται η συνολική εικόνα 

(aggregate analysis) του κάθε κλάδου και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονοµίας συνολικά. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των µοντέλων ανάλυσης εταιρειών και αποτίµησης των 

µετοχών τους, αποτελούν τα µοντέλα απόλυτης αποτίµησης (absolute valuation models) 

και τα µοντέλα σχετικής αποτίµησης (relative valuation models). Τα µοντέλα απόλυτης 

αποτίµησης χρησιµοποιούνται για να αποτιµηθεί η εσωτερική αξία µιας µετοχής (intrinsic 

value) και µέσω αυτών αποκτούµε µια εκτίµηση για την αξία µιας µετοχής, η οποία είναι 
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πολύτιµη για την σύγκριση µε την αγοραία τιµή. Επίσης, η βασική ιδέα πάνω στην οποία 

στηρίζονται τα µοντέλα αυτά είναι η πεποίθηση που έχουν αρκετοί αναλυτές, ότι η αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου πρέπει να σχετίζεται και να λαµβάνει υπόψη τα µελλοντικά οφέλη 

που αναµένεται να αποκοµίσει ένας εν δυνάµει επενδυτής από την κατοχή του συγκεκριµένου 

περιουσιακού στοιχείου. Αντιθέτως, τα µοντέλα σχετικής αποτίµησης δεν κάνουν άµεση 

αποτίµηση ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά καταλήγουν στην εύρεση της αξίας του σε 

σύγκριση πάντα µε την αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Τέλος, όπως είναι 

φυσιολογικό, η βασική αντίληψη πάνω στην οποία στηρίζεται το οικοδόµηµα αυτών των 

µοντέλων είναι το γεγονός ότι παρόµοια περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να πωλούνται σε 

παρόµοιες τιµές. 

Μια ακόµη κατηγοριοποίηση των µοντέλων αποτίµησης, αποτελούν τα µοντέλα 

αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων (asset based valuation models), τα µοντέλα 

αποτίµησης µε συγκριτικά στοιχεία της αγοράς (market based valuation) και τα µοντέλα 

αποτίµησης µε βάση το εισόδηµα –κέρδη (income based approach).   

Στην παρακάτω ενότητα (για συνοπτικούς λόγους), θα παρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε 

την κατηγοριοποίηση σε απόλυτα και σχετικά µοντέλα αποτίµησης.  

2.3.1 Ανάλυση Απόλυτων και Σχετικών Μοντέλων Αποτίµησης 

Τα απόλυτα µοντέλα αποτίµησης (absolute valuation models) είναι τα παρακάτω: 

• Μοντέλο προεξόφλησης µερισµάτων (Dividend Discount Model). 

• Μοντέλο προεξόφλησης των αδέσµευτων ταµειακών ροών (Discount Cash Flow 

Model). 

• Μοντέλο υπερκερδών (Residual Income Valuation Model).  

Τα σχετικά µοντέλα αποτίµησης (relative valuation models) είναι: 

• Πολλαπλασιαστές (Multiples) 

- Price per Earnings (P/E) 

- Price per Book Value (P/BV) 

- Price per Sales (P/S) 

- Price per Cash Flow (P/CF) 

- Enterprise Value per EBITDA 
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∆ιάγραµµα 2.3: Απεικόνιση απόλυτων και σχετικών µοντέλων αποτίµησης 

Η επιλογή ενός µοντέλου για την αποτίµηση µιας επιχείρησης γίνεται µε βάση ορισµένα 

κριτήρια επιλογής, αναλόγως τα χαρακτηριστικά της προς αποτίµηση επιχείρησης. Αυτά τα 

κριτήρια επιλογής συνοπτικά είναι τα ακόλουθα: 

• Συµβατότητα µε τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης. 

• ∆ιαθεσιµότητα και ποιότητα δεδοµένων. 

• Συµβατότητα µε τους σκοπούς της αποτίµησης. 

2.3.1.1 Μοντέλο Προεξόφλησης Μερισµάτων 

Η µέθοδος αυτή είναι η πιο απλή, αλλά συνάµα και η πιο παλιά µέθοδος για την αποτίµηση 

µετοχών. Στηρίζεται στην χρονική αξία του χρήµατος και στην προεξόφληση των ταµειακών 

ροών. Το µοντέλο αυτό, προτάθηκε από τον John Burr Williams το 1938. Τα µοντέλα αυτά 

(discounted dividend models) στηρίζονται στην γενική ιδέα, σύµφωνα µε την οποία η αξία 

µιας µετοχής σήµερα ισούται µε την παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών 

(present value models) που κατά πάσα πιθανότητα θα εισπράξει στο µέλλον ένας δυνητικός 

επενδυτής. Παίρνοντας δηλαδή υπόψη το γεγονός, ότι ένα χρηµατικό ποσό σήµερα έχει 

περισσότερη αξία από το ίδιο ποσό που πρόκειται να εισπραχθεί στο µέλλον και µειώνοντας 

την αξία κάθε αναµενόµενης ταµειακής ροής ανάλογα µε το πόσο µακριά στο µέλλον 

πρόκειται να εισπραχθεί, βρίσκει την παρούσα αξία της µετοχής. Στα συγκεκριµένα µοντέλα 

αποτίµησης, µε τον όρο µελλοντική ταµειακή ροή εννοούµε τα µερίσµατα που πρόκειται να 
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µοιράσει στους επενδυτές µια εταιρεία, ύστερα από απόφαση του διοικητικού της 

συµβουλίου. ∆ηλαδή, τα µερίσµατα δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια µεταβλητή κερδών –και 

µάλιστα ένα υποσύνολο των λογιστικών κερδών, επειδή µόνο αυτά µπορεί να µοιράσει µια 

επιχείρηση στους µετόχους. Έτσι, χρησιµοποιώντας αυτά τα µοντέλα ένας οποιοσδήποτε 

αναλυτής θα µπορεί να αποφανθεί εάν η συγκεκριµένη κάθε φορά µετοχή είναι υπερτιµηµένη 

ή υποτιµηµένη ή σωστά τιµολογηµένη (fairly valued).  

Συνεπώς, για την παρουσίαση του µοντέλου προεξόφλησης µερισµάτων θα πρέπει να 

έχουµε υπόψη µας ότι η παρούσα αξία µιας χρηµατοροής ή διαφορετικά η σηµερινή αξία µιας 

χρηµατοροής είναι ίση µε το άθροισµα της παρούσας αξίας των όρων της χρηµατοροής. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας 

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

προσφέρεται από επενδύσεις παρόµοιου κινδύνου µε αυτόν της συγκεκριµένης χρηµατοροής. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω και µιλώντας θεωρητικά, για τον υπολογισµό της αξίας 

µιας µετοχής θα πρέπει να προεξοφλήσουµε τα µελλοντικά µερίσµατα τα οποία θα εισπράξει 

ένας επενδυτής, εφόσον ο επενδυτής αυτός εισπράττει τα µερίσµατα από µια επένδυση σε 

µετοχές. Εποµένως, θα έχουµε: 

Παρούσα Αξία Μετοχής = Παρούσα Αξία Μελλοντικών Μερισµάτων 

Βέβαια, θα µπορούσε να ισχυριστεί ορθά κάποιος ότι η συνολική απόδοση ενός επενδυτή 

που επενδύει σε µετοχές, εκτός από τα µερίσµατα εξαρτάται και από τα κεφαλαιακά κέρδη 

που πιθανώς να προκύπτουν. Εποµένως, η συνολική απόδοση που απολαµβάνει για τη 

χρονική περίοδο, π.χ. ενός έτους, ισούται µε: 

 

Όπου,  r: αναµενόµενη απόδοση επένδυσης  

D1: το προβλεπόµενο µέρισµα της οικονοµικής χρήσης 

P1, η τιµή σε ένα έτος από σήµερα 

P0, η τιµή σήµερα 

Για παράδειγµα, έστω ότι η µετοχή της εταιρείας «Β» σήµερα διαπραγµατεύεται στα 3,85€ 

ανά τεµάχιο, ενώ οι αναλυτές εκτιµούν ότι η εταιρεία αυτή πρόκειται να πληρώσει µέρισµα 
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για την οικονοµική χρήση ίσο µε 0,35€, ενώ η τιµή της σε ένα έτος από σήµερα δεδοµένων 

των προσδοκιών θα βρίσκεται στα 5,80€. Η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής της εταιρείας 

«Β» είναι ίση µε: 

 

Αντιστοίχως, υποθέτοντας ως δεδοµένα στο παραπάνω παράδειγµα την τιµή της µετοχής 

σε ένα έτος από σήµερα, το µέρισµα το οποίο θα πληρώσει η εταιρεία «Β» για την επόµενη 

διαχειριστική χρήση και την αναµενόµενη απόδοση επένδυσης µε παρόµοια χαρακτηριστικά 

κινδύνου, θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε την τιµή της µετοχής σήµερα. Ας υποθέσουµε 

λοιπόν, ότι η αναµενόµενη απόδοση στη µετοχή της «Β» είναι ίση µε 59,74%, το µέρισµα της 

επόµενης χρήσης ανέρχεται σε 0,35€, ενώ η τιµή της σε ένα έτος εκτιµάται ότι θα βρίσκεται 

στο επίπεδο των 5,80€. Στην εξεταζόµενη περίπτωση η τιµή διαπραγµάτευσης της µετοχής 

στο χρηµατιστήριο σήµερα θα ήταν: 

 

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

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

που θα λάβει ο επενδυτής για τη µεθεπόµενη χρήση. Εποµένως, η τιµή σε ένα έτος από 

σήµερα από την ακόλουθη σχέση:  

 

Εποµένως:  

 

Γενικά λοιπόν ισχύει: 

 



 

 

Σελίδα | 81  

 

 

∆εδοµένης της υπόθεσης της χρηµατοοικονοµικής, ότι η ζωή µιας επιχείρησης τείνει στο 

άπειρο, µπορούµε να λάβουµε το όριο του Pn προς (1+r)
n
, το οποίο ισούται µε µηδέν. ∆ηλαδή: 

 

Και εποµένως: 

 

Αποδείξαµε λοιπόν, ότι η αξία µιας µετοχής σήµερα ισούται µε τα άθροισµα της παρούσας 

αξίας των µελλοντικών της µερισµάτων. Συνεπώς, για την αποτίµηση µιας µετοχής 

χρησιµοποιούνται οι σχέσεις του υπολογισµού της παρούσας αξίας των διαφόρων 

κατηγοριών ράντας. Οι όροι της ράντας στην περίπτωση της αποτίµησης µετοχών, σύµφωνα 

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

2.3.1.2 Μοντέλο Προεξόφλησης Αδέσµευτων Ταµειακών Ροών  

Τα µοντέλα αυτά αποτελούν συνέχεια και εξέλιξη του «Dividend Discount Models» και 

χρησιµοποιούνται και για περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν πληρώνουν µερίσµατα ή τα 

µερίσµατα που πληρώνονται (κατόπιν απόφασης των διοικήσεων τους) είναι δυσανάλογα των 

πραγµατικών δυνατοτήτων της επιχείρησης. Τα µοντέλα των ταµειακών ροών έχουν µεγάλη 

απήχηση σε ακαδηµαϊκό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς το ποσό των ταµειακών ροών 

θεωρείται από πολλούς ως το πραγµατικό µέγεθος, µη εξαρτώµενο από εφαρµοζόµενες 

λογιστικές αρχές. Το ποσό που θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως ταµειακή ροή δεν δίνεται από 

καµία κατάσταση, αλλά θα πρέπει να υπολογιστεί από τα στοιχεία των οικονοµικών αυτών 

καταστάσεων. Το επικρατέστερο µέγεθος που χρησιµοποιείται είναι η ελεύθερη ταµειακή 

ροή (free cash flow). Ελεύθερη ταµειακή ροή, ονοµάζεται η ταµειακή ροή που είναι 

διαθέσιµη προς όλους όσους παρέχουν κεφάλαια στην επιχείρηση, εφόσον έχουν ήδη 

πληρωθεί όλα τα λειτουργικά έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων και των φόρων) και έχουν γίνει 
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οι απαραίτητες επενδύσεις σε απαιτούµενο κεφάλαιο κίνησης και σε επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου. Ισχύει δηλαδή ο τύπος: 

FCFF = ΚΠΤΦ x (1-φ) + Αποσβέσεις – Επενδύσεις σε Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – 

Μεταβολή σε Κεφάλαιο Κίνησης 

Τα καθαρά κέρδη είναι το τελευταίο νούµερο στην κατάσταση αποτελέσµατος, αφού 

αφαιρεθούν από αυτά οι εταιρικοί φόροι. Οι αποσβέσεις είναι ένα παράδειγµα µη ταµειακής 

χρέωσης, που αποτελούν είτε µη ταµειακές αυξήσεις, είτε µη ταµειακές µειώσεις στο 

διαθέσιµο εισόδηµα. Τα µετά φόρων έξοδα για τους τόκους θα πρέπει να προστεθούν πάλι 

στο καθαρό εισόδηµα, ώστε να πάρουµε την ελεύθερη ταµειακή ροή για την εταιρεία ως 

σύνολο, καθώς τα έξοδα για τους τόκους είχαν αφαιρεθεί για τον υπολογισµό του καθαρού 

αποτελέσµατος, αλλά και επειδή αυτοί οι τόκοι αποτελούν ταµειακή ροή διαθέσιµη για 

κάποιον από τους παρόχους κεφαλαίων της επιχείρησης. Οι επενδύσεις σε πάγιο 

κεφαλαιουχικό εξοπλισµό αποτελούν ταµειακή εκροή για την κάθε επιχείρηση, η οποία είναι 

απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιµότητά της. Τέτοιες επενδύσεις µπορεί να 

αποτελούν η αγορά ενός οικοπέδου, κτιρίου, εργοστασίου, εξοπλισµού ή ακόµη και εξαγορά 

άλλης επιχείρησης. Το κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται αν από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

αφαιρέσουµε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και αυτό µπορεί εύκολα να γίνει µέσω των 

στοιχείων των ισολογισµών.   

Το µοντέλο «DCF» (Discount Cash Flow Model) έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να αναλύει 

αξίες υπό το πρίσµα των µελλοντικών ροών µιας επιχείρησης. Η θεωρία αναφέρει, ότι η αξία 

µιας επιχείρησης εξαρτάται από τα µελλοντικά οφέλη (κέρδη) τα οποία θα αποδοθούν στους 

µετόχους. Παραδοσιακά, τα κέρδη εκτιµώνται από τις µέχρι τώρα ιστορικές επιδόσεις της 

επιχείρησης και για ορισµένα µελλοντικά έτη (συνήθως πέντε ή δέκα έτη). ∆ηλαδή, θα 

χρειαστεί να γίνει πρόβλεψη του µεγέθους των ταµειακών ροών. Αυτό µπορεί να γίνει, είτε 

µε τον υπολογισµό της ιστορικής ταµειακής ροής και εν συνεχεία την προσαύξησή της κατά 

ένα σταθερό ρυθµό αύξησης, είτε µε τον ξεχωριστό υπολογισµό καθενός συστατικού 

στοιχείου της ταµειακής ροής ξεχωριστά. Στην συνέχεια, τα µελλοντικά κέρδη 

προεξοφλούνται πίσω στο σήµερα µε χρήση κάποιου παράγοντα προεξόφλησης (σταθµικό 

µέσο κόστος κεφαλαίου-wacc), το οποίο χρησιµοποιείται συγκεκριµένα για την εκάστοτε 

µελέτη περίπτωσης επιχείρησης. Ειδικότερα, µε την εν λόγω µέθοδο µπορεί να προσεγγιστεί 

η αξία µιας επιχείρησης και εποµένως της µετοχής αυτής, µε την προεξόφληση των 

αδέσµευτων – ελεύθερων ταµειακών της ροών (operating free cash flows).  
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Είναι γενικά κατανοητό, ότι µια εταιρεία ιδρύεται µε έναν συγκεκριµένο σκοπό (πχ 

παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων) και έχει ως στόχο µέσα από τη δραστηριότητα της να 

επιτύχει θετικές λειτουργικές ταµειακές ροές (ή πρακτικά µετρητά), ώστε να καταστεί 

βιώσιµη. Συνεπώς, εάν µε κάποιο τρόπο ήµασταν σε θέση να αποµονώσουµε τη δυνατότητα 

της εταιρείας να παράγει λειτουργικές ταµειακές ροές και στη συνέχεια να τις 

προεξοφλούσαµε µε το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, θα καταλήγαµε στη δίκαιη αξία 

της αποτιµώµενης εταιρείας. Η συνολική αξία της επιχείρησης υπολογίζεται ως εξής:  

 

Όπου, g: το σταθερό ποσοστό (επί του ποσού της προηγούµενης περιόδου) αύξησης της  

ταµειακής ροής.  

Γενικά, η διαδικασία που ακολουθείται για την εφαρµογή του µοντέλου αποτίµησης 

«DCF» (Discount Cash Flow Model) περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

• Βήµα 1: Χρήση θεµελιωδών στοιχείων. 

• Βήµα 2: Εκτιµήσεις µελλοντικών µεγεθών. 

• Βήµα 3: Εκτίµηση κόστους κεφαλαίου. 

• Βήµα 4: Υπολογισµός παρούσας αξίας επιχείρησης. 

• Βήµα 5: Εκτιµήσεις αξίας επιχείρησης (value of firm). 

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

εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι χρησιµοποιούνται ως βάση 

εκκίνησης της εφαρµογής της µεθόδου αποτίµησης και δίνουν εικόνα της µέχρι τώρα 

εξέλιξης των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης. 

Στο βήµα 2, γίνεται εκτίµηση των µελλοντικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της 

επιχείρησης βάσει του χρονικού ορίζοντα της εκτίµησης των πληροφοριών, σε 

µακροοικονοµικό και µικροοικονοµικό επίπεδο, τις χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις και 

άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις εκτιµήσεις αυτές. Μάλιστα, θα πρέπει στο σηµείο 

αυτό να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που η µέθοδος προεξόφλησης ταµειακών ροών 

εφαρµόζεται υπό τη µορφή δύο, τριών ή και παραπάνω σταδίων ανάπτυξης (multi-stage DCF 

method), οι εκτιµήσεις αναλύονται για κάθε στάδιο χωριστά. Έτσι, οι εκτιµήσεις των 
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µεγεθών της επιχείρησης παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε στάδιο ανάπτυξης και συνεπώς 

έχουµε: 

• Εκτιµήσεις σταδίου υψηλού ρυθµού ανάπτυξης. 

• Εκτιµήσεις σταδίου υποχώρησης ρυθµού ανάπτυξης. 

• Εκτιµήσεις σταδίου σταθερού ρυθµού ανάπτυξης. 

Στο βήµα 3, γίνεται εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου της προς αποτίµηση επιχείρησης µε 

εφαρµογή του CAPM – (Capital Asset Pricing Model), όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

Όπου,   

Rf = Risk Free Rate 

Πρόκειται για την απόδοση χωρίς κίνδυνο και συνήθως λαµβάνεται ως η απόδοση 

µακροπρόθεσµου κρατικού οµολόγου (π.χ δεκαετούς) 

β = Beta coefficient or systematic risk - Συντελεστής βήτα ή συστηµατικός κίνδυνος 

µετοχής 

Προκύπτει µέσα από εφαρµογή της OLS, συνήθως µε χρήση στατιστικού πακέτου 

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

απόδοσης της εκάστοτε µετοχής, για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Έτσι, εάν το 

αποτέλεσµα που θα προκύψει είναι στατιστικά σηµαντικό γίνεται χρήση του 

αποτελέσµατος της παλινδρόµησης, διαφορετικά χρησιµοποιείται «bottom – up beta».  

Risk premium = Ασφάλιστρο κινδύνου 

Πρόκειται για την επιπλέον απόδοση που επιζητεί να λάβει ο επενδυτής, λόγω 

έκθεσής του σε κίνδυνο µεγαλύτερο από αυτόν της αγοράς. Υπολογίζεται µε το 

άθροισµα του «country premium» της εκάστοτε οικονοµίας, µέσα στην οποία 

διαπραγµατεύεται ο µετοχικός τίτλος της αποτιµώµενης εταιρείας και του «mature 

economy premium», δηλαδή του ασφάλιστρου που αντιστοιχεί σε µια οικονοµία 

σηµείο αναφοράς για τη σταθερότητά της (π.χ Αµερικανική οικονοµία, Γερµανική 

κλπ). 
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Στο βήµα 4, γίνεται εκτίµηση της παρούσας αξίας της επιχείρησης (present value of firm) 

και εφαρµόζεται σε κάθε στάδιο της µεθόδου αποτίµησης, όταν πρόκειται για «multi-stage 

DCF method». 

Τέλος, στο βήµα 5 γίνεται εκτίµηση της συνολικής αξίας µιας επιχείρησης (total value of 

firm) λαµβάνοντας υπόψη της ήδη υπολογισµένες, από το προηγούµενο βήµα, παρούσες 

αξίες των ταµειακών ροών της αποτιµώµενης εταιρείας. Έτσι, επί παραδείγµατι, στην 

περίπτωση µιας «multi-stage DCF» µεθόδου, η παρούσα αξία των ταµειακών ροών για την 

εκάστοτε περίοδο ρυθµού ανάπτυξης της εταιρείας (περίοδος υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, 

περίοδος υποχώρησης και περίοδος σταθερού ρυθµού ανάπτυξης) αθροιζόµενες µας 

αποδίδουν την τελική αξία της επιχείρησης.  

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την 

εφαρµογή του µοντέλου αποτίµησης «DCF» (βήµατα 1 έως και 5) σε συνδυασµό µε µια 

υβριδική περίπτωση της µεθόδου «DCF», η οποία είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

Μοντέλο Copeland (Copeland Model): 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4: Μοντέλο αποτίµησης DCF & Copeland Model 

Το µοντέλο Copeland, αποτελεί µια προσπάθεια να περιοριστούν οι όποιες συντοµεύσεις 

στη διαδικασία της παραδοσιακής DCF µεθόδου και συνεπώς να περιορισθεί το σφάλµα. Με 

την εισαγωγή στρατηγικού πλάνου στη διαδικασία της αποτίµησης, µε την Copeland µέθοδο, 
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γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί το πραγµατικό πρόβληµα της αβεβαιότητας των ταµειακών 

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

ως βέβαιες. Το µοντέλο Copeland αποτελεί µια περίπτωση υβριδικού µοντέλου αποτίµησης 

DCF µε στοιχεία στρατηγικού πλάνου (ποιοτικής µεθόδου) και χρηµατοοικονοµικής 

(ποσοτικής µεθόδου). Με την προσθήκη του στοιχείου του στρατηγικού πλάνου στο µοντέλο 

του, ο Copeland ισχυρίζεται ότι οι εκτιµήσεις των ταµειακών ροών γίνονται καλύτερες. 

Ωστόσο, αυτό συµβάλλει στην αύξηση της υποκειµενικότητας κατά την εφαρµογή του 

µοντέλου, κάτι που οι χρήστες της µεθόδου θα πρέπει να προσπαθήσουν να περιορίσουν. 

2.3.1.3 Μοντέλο Υπερκερδών 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος (residual income valuation 

model) έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον τόσο της ακαδηµαϊκής κοινότητας όσο και των 

πρακτικών αναλυτών. Η χρησιµοποίηση λογιστικών µεγεθών, όπως η καθαρή θέση (book 

value of equity) και τα µη κανονικά κέρδη (abnormal earnings), στο µοντέλο προεξόφλησης 

µερισµάτων ήταν η πρωταρχική ιδέα της δηµιουργίας της θεωρίας του υπολειµµατικού 

εισοδήµατος (residual income theory). Η θεωρία ξεκίνησε από τους Preinreh (1938), Edwards 

& Bell (1961) και Peasnell (1981), οι οποίοι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αξία µιας 

επιχείρησης µπορεί να εκφραστεί ως µια συνάρτηση της καθαρής θέσης και των µελλοντικών 

ή µη κανονικών κερδών. Επίσης, έχει χρησιµοποιηθεί τόσο για την µέτρηση της δηµιουργίας 

αξίας για τους υπάρχοντες φορείς της επιχείρησης, όσο και για την αποτίµηση µεµονωµένων 

µετοχών. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται, ως οικονοµικό κέρδος (economic profit), 

µη κανονικό κέρδος (abnormal profit) και ως οικονοµική προστιθέµενη αξία (economic 

value added-EVA).  

Το υπολειµµατικό εισόδηµα σαν έννοια ισούται µε τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης (net 

income), εάν από αυτά αφαιρεθεί το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) που απαιτείται για 

να κατορθώσει µια επιχείρηση να επιτύχει αυτά τα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε έναν πιο 

επιστηµονικό ορισµό, το υπολειµµατικό εισόδηµα ορίζεται ως το καθαρό λειτουργικό 

εισόδηµα που δηµιουργείται από την επιχείρηση, πάνω από την ελάχιστη απαιτούµενη 

απόδοση επί των λειτουργικών της στοιχείων. Από την αναλυτική επεξεργασία του 

παραπάνω ορισµού, εύκολα µπορεί κανείς να διαπιστώσει τη µεγάλη σηµασία που έχει η 

έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος, είτε στη διαδικασία µέτρησης της δηµιουργίας 

αξίας, είτε στην αποτίµηση των µετοχών.  
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Σύµφωνα µε τις καθιερωµένες παραδοσιακές πρακτικές της λογιστικής, η κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης, για τον προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος, παρουσιάζει 

µόνο το κόστος δανεισµού ως έξοδο µε τη µορφή των τόκων που είναι υποχρεωµένη 

οποιαδήποτε εταιρεία να πληρώσει για τα ξένα κεφάλαια που έχει δανειστεί. Πουθενά κατά 

τη διαδικασία κατάρτισης αυτών των λογιστικών καταστάσεων, δεν παρουσιάζεται το κόστος 

των ιδίων κεφαλαίων που χρησιµοποιεί η εκάστοτε επιχείρηση για την χρηµατοδότησή της. 

Έτσι µε βάση αυτές τις πρακτικές, είναι δυνατόν κάποια επιχείρηση να παρουσιάζει θετικό 

καθαρό αποτέλεσµα αλλά να µην δηµιουργεί αξία για τους µετόχους της, αφού είναι πιθανόν 

αυτό να µην υπερβαίνει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων της (cost of equity). Την πρακτική 

αυτή αδυναµία ήρθε να καλύψει η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος, µιας και τα 

τελευταία χρόνια η δηµιουργία περιουσίας για τους µετόχους, η οποία εκφράζεται ως η 

µεγιστοποίηση της αξίας των κεφαλαίων που έχουν τοποθετηθεί στην επιχείρηση, έχει 

αναχθεί ως κορυφαίος στόχος της διοίκησης της επιχείρησης.  

Συνεπώς, η έννοια του υπολειµµατικού εισοδήµατος µετρά το οικονοµικό κέρδος της κάθε 

επιχείρησης και όχι απλά το λογιστικό κέρδος. Έτσι µε βάση αυτό το µέγεθος, ο κάθε 

οικονοµικός αναλυτής είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν η εκάστοτε επιχείρηση µπορεί να 

καλύψει µε το καθαρό αποτέλεσµα που πέτυχε το συνολικό κόστος και των ιδίων και των 

ξένων κεφαλαίων που έχει χρησιµοποιήσει. Ένας απλός τύπος υπολογισµού του 

υπολειµµατικού εισοδήµατος, για το κάθε οικονοµικό έτος, προκύπτει εάν από το καθαρό 

αποτέλεσµα χρήσης (net income) αφαιρέσουµε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Φυσικά, εάν 

η επιχείρηση χρησιµοποιεί και προνοµιούχες µετοχές για την χρηµατοδότησή της, τότε για 

τον υπολογισµό του υπολειµµατικού εισοδήµατος θα πρέπει από το καθαρό εισόδηµα να 

αφαιρεθούν τα µερίσµατα για τους προνοµιούχους µετόχους. Ένας πιο επιστηµονικά 

τεκµηριωµένος τύπος για την εύρεση του υπολειµµατικού εισοδήµατος προκύπτει, εάν 

αφαιρέσουµε από το λειτουργικό κέρδος της επιχείρησης µετά από φόρους (NOPAT) το 

γινόµενο του σταθµισµένου κόστους κεφαλαίου επί το σύνολο των ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων (που φέρουν τόκους). ∆ηλαδή: 

Υπολειµµατικό Εισόδηµα = ΝΟΡΑΤ – (WACC x Κεφάλαιο) 

Το λειτουργικό κέρδος (NOPLAT ή ΝΟPAT) ονοµάζεται αλλιώς και λειτουργικό 

εισόδηµα, το οποίο εκτιµάται ως το ποσό που απεικονίζει τις καθαρές πωλήσεις µείον το 

συνολικό κόστος πωληθέντων προϊόντων. Για την επίτευξη του λειτουργικού κέρδους, οι 

φόροι πάνω στο λειτουργικό εισόδηµα αφαιρούνται. Αυτοί οι φόροι δεν είναι το ίδιο ποσό 
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φόρων που δηλώθηκε στην φορολογική δήλωση. Να σηµειώσουµε πως η διαφορά ανάµεσα 

σε NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) και NOPLAT (Net Operating Profit Less 

Adjusted Taxes) οφείλεται στη διαφοροποίηση στα φορολογικά πρόστιµα (Change in 

Deferred Income Taxes). Εποµένως: 

ΝΟΡΑΤ + ∆ιαφοροποίηση στα Φορολογικά Πρόστιµα = NOPLAT 

Επίσης, 

Κέρδη προ Τόκων Φόρων (ΕΒΙΤ) – Φόροι (Taxes) = Λειτουργικό Κέρδος (ΝΟΡΑΤ) 

ή 

ΕΒΙΤ x (1- Φορολογικό Συντελεστή) = Λειτουργικό Κέρδος (ΝΟΡΑΤ) 

2.3.1.4 Αποτίµηση µε Πολλαπλασιαστές 

Η αποτίµηση µε πολλαπλασιαστές (multiples valuation) είναι µια µέθοδος συγκριτικής 

αποτίµησης (relative valuation). Είναι η πιο ευρύτατα χρησιµοποιούµενη µέθοδος 

αποτίµησης, καθώς επίσης και η πιο απλή.  Γίνεται κατανοητή και από τους άπειρους ακόµη 

επενδυτές, ενώ ο ηµερήσιος οικονοµικός τύπος σε καθηµερινή βάση δηµοσιεύει αυτούς τους 

αριθµοδείκτες για κάθε µετοχή ξεχωριστά.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της συγκριτικής αποτίµησης (relative valuation), η αξία µιας 

επιχείρησης (ή µιας µετοχής) υπολογίζεται συγκρίνοντας την µε κάποιους αριθµοδείκτες που 

θεωρούνται ενδεικτικοί της αξίας. Η µέθοδος στηρίζεται στην υπόθεση ότι παρόµοια 

περιουσιακά στοιχεία θα έχουν παρόµοιες αξίες. Οι αριθµοδείκτες είναι συνήθως κάποιοι 

λόγοι (κλάσµατα) µεταξύ οικονοµικών µεγεθών µιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, αυτοί οι 

αριθµοδείκτες συγκρίνονται (method of comparables) είτε µε κάποια πρότυπα (benchmarks) 

που συνήθως είναι ο µέσος όρος οµοειδών επιχειρήσεων της αγοράς, είτε µε κάποια 

συγκεκριµένη επιχείρηση που θεωρείται απόλυτα συγκρίσιµη, από άποψη λειτουργίας και 

µεγέθους ή ακόµη και µε κάποια θεωρητικά ιδανικά πρότυπα.  

Έτσι, µέσω των αριθµοδεικτών αυτών, οι αναλυτές είναι σε θέση να αποφανθούν εάν η 

µετοχή είναι υπερτιµηµένη, σωστά τιµολογηµένη ή υποτιµηµένη.  
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2.4 Εκτιµώντας το Σταθµικό Κόστος Κεφαλαίου 

Θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο, ότι ένας ορθολογικός επενδυτής αναµένει να αποζηµιωθεί 

για το κόστος ευκαιρίας που ανέλαβε προκειµένου να επενδύσει σε µια συγκεκριµένη µορφή 

επένδυσης ή σε µια συγκεκριµένη εταιρεία (firm) και όχι σε άλλες παρόµοιου κινδύνου 

(similar risk firms).  

Η µέθοδος «DCF» χρησιµοποιεί το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο, έτσι ώστε να µετατρέψει τις αναµενόµενες αδέσµευτες ταµειακές 

ροές του µέλλοντος σε παρούσα αξία. Συνεπώς, το WACC είναι το µέσο κόστος το οποίο η 

εταιρεία αναµένει ότι θα πληρώσει για τα χρέη της και για τους µετόχους της. Η γενική αρχή 

όταν αναπτύσσει κάποιος το WACC είναι, ότι αυτό θα πρέπει να συνάδει µε την όλη 

διαδικασία της αποτίµησης. Συγκεκριµένα, για να συνάδει µε τη µέθοδο των αδέσµευτων 

ταµειακών ροών, θα πρέπει η εκτίµηση του κόστους κεφαλαίου να περιλαµβάνει ένα 

σταθµικό µέσο του κόστους όλων των πηγών κεφαλαίου (εννοώντας των µακροπρόθεσµων 

δανειακών κεφαλαίων, των βραχυπρόθεσµων δανειακών κεφαλαίων, των ιδίων κεφαλαίων 

και λοιπά), αφού οι αδέσµευτες ταµειακές ροές αποτελούν το διαθέσιµο κεφάλαιο που 

αναµένεται να αποδώσει η εταιρεία στους δανειστές της. Επίσης, το WACC θα πρέπει να 

υπολογίζεται µετά την αφαίρεση των φόρων, µιας και οι αδέσµευτες ταµειακές ροές είναι 

απαλλαγµένες του φόρου. Ακόµη, το WACC µπορεί να παρουσιάζει µεταβολές µε το χρόνο 

αφού το επίπεδο των επιτοκίων, ο πληθωρισµός κα άλλοι µακροοικονοµικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί µια εταιρεία, είναι δυναµικά µεγέθη και όχι 

στατικά.  

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

πρόβλεψης δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστικό. Η εκτίµηση του WACC µπορεί να 

βασιστεί στην εσωτερική αξία µιας µετοχής (Book value). Μια άλλη εναλλακτική λύση 

υπολογισµού του, η οποία αποδίδει και περισσότερο εύστοχη εκτίµηση του WACC, είναι 

µέσω της ανάλυσης της αξίας στην αγορά (market value) των συστατικών στοιχείων του 

WACC.  

Σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι, όσο το κόστος κεφαλαίου µειώνεται, τόσο 

µεγαλώνει η αξία της επιχείρησης και αντίστροφα. Γενικά, κάθε επένδυση που έχει απόδοση 

µεγαλύτερη του κόστους κεφαλαίου βελτιώνει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας.  
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Στο παρακάτω σχήµα, αναλύονται τα συστατικά στοιχεία που περιλαµβάνει ο 

υπολογισµός του WACC: 

 

∆ιάγραµµα 2.5: Συστατικά υπολογισµού του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου   

rwacc = [ (E / C) % x re ] + [ (D / C) % x rd x (1-t) ] 

Όπου,  rwacc: µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου 

re: κόστος ιδίων κεφαλαίων  

 rd: κόστος ξένων κεφαλαίων 

 t: φορολογικός συντελεστής 

 D: δανεισµός- χρέος 

 Ε: ίδια κεφάλαια 

 C: σύνολο παθητικού (equity + debt) 

2.4.1 Εκτίµηση του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

Η εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνεται µε την χρήση του µοντέλου 

αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model –CAPM). Για τον 

υπολογισµό του εκτιµώµενου κόστους ιδίων κεφαλαίων, θα κάνουµε χρήση της σχέσης:  

re = rf + β x (rm-rf) 

Όπου,  re = κόστος ιδίων κεφαλαίων 

rf = απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) 

rm-rf = ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) 

β = συντελεστής βήτα ή συστηµατικός κίνδυνος  
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2.4.2 Εκτίµηση του Κόστους ∆ανειακών Κεφαλαίων 

Στην πράξη, µια επιχείρηση σπανίως χρηµατοδοτείται µόνο από ίδια κεφάλαια. Η 

κεφαλαιακή της διάρθρωση περιλαµβάνει τόσο ίδια όσο και ξένα κεφάλαια (πηγές 

χρηµατοδότησης), οπότε απαιτείται ο υπολογισµός του κόστους κεφαλαίου τόσο των ιδίων 

όσο και των δανειακών της κεφαλαίων.  

Το κόστος της τραπεζικής δανειοδότησης σε µια επιχείρηση εξαρτάται από την 

πιστοληπτική της ικανότητα, από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων στην αγορά, τις 

παρεχόµενες στην επιχείρηση συνολικές υπηρεσίες από την τράπεζα, από το ύψος των 

συναλλαγών καθώς και από άλλους παράγοντες. Μια πρώτη εκτίµηση για τον υπολογισµό 

του «rd», είναι να χρησιµοποιηθεί το επιτόκιο δανεισµού της επιχείρησης από τους ξένους 

χρηµατοδότες της. Υπολογίζεται ξεχωριστά το κόστος δανεισµού των βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων από το κόστος δανεισµού των µακροπροθέσµων. Εν συνεχεία, µπορούµε να 

έχουµε για τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου έναν εκτενέστερο µέσο σταθµικό που θα 

περιλαµβάνει ξεχωριστά τους όρους των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων µε τα αντίστοιχα επιτόκια δανεισµού της επιχείρησης. Ωστόσο πολλές φορές 

αυτό δεν είναι τόσο απλό, καθώς µπορεί να υπάρχουν πολλοί χρηµατοδότες που έχουν 

δανείσει την επιχείρηση µε διαφορετικό επιτόκιο και συνεπώς να είναι δύσκολο να βρεθεί το 

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

µεταβάλλεται είναι λογικό να µεταβάλλεται ανάλογα και το κόστος δανεισµού, ενώ υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι δανεισµού που βασίζονται σε σταθερά ή µεταβαλλόµενα επιτόκια. Το 

πραγµατικό κόστος δανεισµού εκτιµάται, αν από το ετήσιο µέσο κόστος δανεισµού 

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

κόστος δανεισµού θα πρέπει να υπολογιστεί σε πραγµατικές τιµές, δηλαδή σε τιµές 

αποπληθωρισµένες. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση έχει αντικειµενική δυσκολία στο να βρει µια 

καλή εκτίµηση του «rd» και καταφεύγει σε απλουστεύσεις και µέσους όρους συντελεστών 

δανειοδότησης των ξένων κεφαλαίων. Το κόστος δανεισµού υπολογίζεται ως εξής: 

rd = i + ΠΚ + Ε∆  

Όπου,  i: το σταθερό διατραπεζικό επιτόκιο.  

ΠΚ: το περιθώριο κέρδους του χρηµατοδότη.  

Ε∆: η εισφορά του δηµοσίου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 

3 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών επιτρέπει την εκτίµηση της προηγούµενης, 

της τωρινής και της προβλεπόµενης χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και απόδοσης µιας 

επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, αποκαλύπτονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 

εξεταζόµενης επιχείρησης. Η αναγνώριση των δυνατών σηµείων είναι σηµαντική, διότι τότε 

µόνο αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν προς όφελος της επιχείρησης. Από την άλλη 

πλευρά, η αναγνώριση των αδύνατων σηµείων βοηθά την επιχείρηση να λάβει τα απαραίτητα 

διορθωτικά µέτρα. Για παράδειγµα, είναι επαρκή τα αποθέµατα που έχει µια επιχείρηση για 

τη στήριξη των προβλεπόµενων πωλήσεων της; Μήπως οι απαιτήσεις (εισπρακτέοι 

λογαριασµοί) της επιχείρησης είναι υπερβολικές σε σχέση µε τις πωλήσεις της, κατάσταση 

που δείχνει µια µάλλον χαλαρή πολιτική είσπραξης των οφειλοµένων; Απαντήσεις στα 

ερωτήµατα αυτά, καθώς και σε άλλα συναφή, προσπαθεί να δώσει η ανάλυση 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών. 

3.1 Συνθήκες στην Ελληνική Αγορά 

3.1.1 Εικόνα της Ζήτησης 

Η διεθνής οικονοµική κρίση ξέσπασε ως χρηµατοπιστωτική το φθινόπωρο του 2008, αλλά 

γρήγορα επεκτάθηκε στους άλλους τοµείς της οικονοµίας πλήττοντας ιδιαίτερα την 

αυτοκινητοβιοµηχανία και την κατανάλωση. Στην Ελλάδα, οι πρώτες επιπτώσεις της 

αποδόθηκαν στην «αρνητική ψυχολογία της αγοράς», όµως ήταν τόσο σηµαντικές που από 

τους πρώτους µήνες του 2009 άρχισαν να πλήττουν την πραγµατική οικονοµία. Η 

φοροεισπρακτική τακτική της κυβέρνησης ασφαλώς επιδείνωσε την κατάσταση, αφού οι 

καταναλωτές περιόρισαν δραστικά τις δαπάνες τους.  

Στο πρώτο τρίµηνο του 2009, η ελληνική οικονοµία τυπικά δεν είχε µπει σε περίοδο 

ύφεσης, αφού διατηρούσε οριακά θετικό πρόσηµο ανάπτυξης. Το ΑΕΠ σηµείωνε αύξηση 

0,3% (έναντι 3,6% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2008), αλλά αυτό µόνο την πραγµατικότητα 
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δεν απεικόνιζε, αφού οφειλόταν στην κάθετη πτώση των εισαγωγών. Πληροφοριακά, χωρίς 

τις εισαγωγές το ΑΕΠ θα παρουσίαζε µείωση µεγαλύτερη από 4%.  

Ο πληθωρισµός τον Ιούνιο του 2009 αυξήθηκε πρωτοφανώς µόλις κατά 0,5%, αλλά η 

µείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην κάµψη της ζήτησης και την πτώση των τιµών των 

καυσίµων, ενώ ο τιµάριθµος στις κατηγορίες των πλέον ανελαστικών δαπανών των 

νοικοκυριών (διατροφή, ένδυση, υγεία, εκπαίδευση, κλπ.) έτρεχε µε πολλαπλάσιο του µέσου 

όρου.  

Τους πρώτους µήνες του 2009 η πτώση των λιανικών πωλήσεων ξεπέρασε το 10%, ενώ σε 

ανάλογη τροχιά ήταν και το χονδρικό εµπόριο. Η δυσµενής εικόνα που παρουσιάζουν οι 

υπόλοιποι κρίκοι της οικονοµικής δραστηριότητας είναι απλώς συνέπεια της κάµψης της 

κατανάλωσης στη λιανική. Έτσι, τους πρώτους µήνες του 2009 η βιοµηχανική παραγωγή 

σηµείωσε πτώση πάνω από 10%, ενώ µειωµένες σχεδόν κατά 34% ήταν οι νέες παραγγελίες 

στη βιοµηχανία. Στον κλάδο της αποθήκευσης, η µείωση του κύκλου εργασιών ξεπέρασε το 

36%, ενώ πάνω από 31% µειώθηκε ο τζίρος του κλάδου των χερσαίων µεταφορών.  

Στην πτώση της δραστηριότητας των προαναφερόµενων κλάδων συνέβαλε σηµαντικά και 

η µείωση κατά 17% των εξαγωγών και κατά 35% των εισαγωγών, ενώ σε αδιέξοδο περιήλθε 

και η οικοδοµή, στην οποία το α’ τετράµηνο του 2009 καταγράφηκε πτώση 23%.  

3.1.2 Η Συµβολή του Εµπορίου στην Απασχόληση 

Εν µέσω της κρίσης, οι εξελίξεις στην απασχόληση αποτελούν ελληνικό παράδοξο ή αλλιώς 

το «παράδοξο της ΕΣΥΕ», που σηµειώνει αξιοσηµείωτες επιδόσεις στην καταπολέµηση (στα 

στατιστικά δελτία ) της ανεργίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της, το α’ τρίµηνο του 2009 η 

απασχόληση στον κλάδο του λιανεµπορίου σηµείωνε αύξηση 2,6%, την ίδια στιγµή που ο 

τζίρος πραγµατοποιούσε βουτιά πάνω από 10%, ενώ η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη 

χρηµατοδότηση ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. 

Αναµφίβολα, το εµπόριο είναι ο κλάδος µε την µεγαλύτερη συµβολή στον τοµέα της 

απασχόλησης. Στα εµπορικά καταστήµατα εργάζονται γύρω στα 840.000 άτοµα, δηλαδή 

περίπου το 17% του συνόλου των απασχολούµενων. Με την επίδοση αυτή, το εµπόριο 

κατέχει την πρώτη θέση στον πίνακα και µάλιστα µε µεγάλη απόσταση από τους αµέσως 

επόµενους κλάδους (µεταποίηση 11,8%, γεωργία 11,6% κλπ.). 
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3.1.3 Η Εικόνα της Ελληνικής Οικονοµίας  

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία που εξηγούν την διολίσθηση της ελληνικής οικονοµίας 

στην κρίση κατά την τριετία 2007-2009. 

Πίνακας 3.1: ∆ιολίσθηση της ελληνικής οικονοµίας της τριετία 2007-2009 

 

3.1.4 Σηµαντικές Εξελίξεις του Κλάδου των Σούπερ Μάρκετ το 2008 

Για τον κλάδο των σούπερ µάρκετ, το 2008 αποδείχθηκε µια χρονιά απαιτητική από κάθε 

επιχειρηµατική άποψη. Ήταν ένα έτος µέσα στο οποίο καταγράφηκαν σηµαντικές µεταβολές, 

τόσο στη διάρθρωση και στη σύσταση του ανταγωνισµού, όσο και στη διαµόρφωση νέων 

τάσεων στην αγορά.   

Ο εντεινόµενος σε πρωτοφανές επίπεδο για την εγχώρια αγορά ανταγωνισµός και η 

οργανική ανάπτυξη, άφησαν ένα ακόµα ανεξίτηλο «αποτύπωµα» στην εξέλιξη του 

λιανεµπορίου το 2008. Ακόµη, καταγράφηκαν ορισµένες περισσότερο ενδιαφέρουσες 

εξελίξεις που καθορίζουν το µέλλον του κλάδου σε σηµαντικό βαθµό. Παρακάτω 

αναφέρονται µερικές. 
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1. Στροφή στις εκπτωτικές προτάσεις  

• Επενδύσεις των ηγετών του κλάδου στον τοµέα των εκπτωτικών καταστηµάτων, όπου 

ηγέτης στην κατηγορία είναι η Lidl. 

• Εκµετάλλευση της στροφής των καταναλωτών σε αντίστοιχα καταστήµατα, µια τάση 

που ενισχύθηκε από την παγκόσµια ύφεση. 

• Εξαγορά των καταστηµάτων και του κέντρου «logistics» της Plus Hellas από την ΑΒ 

Βασιλόπουλος. ∆ηµιουργία καταστηµάτων «discount» µε τον διακριτικό τίτλο «Lion 

Food Stores».  

• Είσοδος της εταιρίας Aldi στον χώρο των εκπτωτικών καταστηµάτων.  

• Ενδιαφέρον της Carrefour για δηµιουργία κεντρικών αποθηκών διαχείρισης-διανοµής 

προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.  

• Η αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής πυραµίδας της Dia Hellas, συνδυάστηκε µε 

νεωτερισµούς στη φιλοσοφία του δικτύου καταστηµάτων της.   

 

∆ιάγραµµα 3.1: Συµµετοχή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι αγορών του καταναλωτή ανάλογα µε την 

κατηγορία σούπερ µάρκετ 

2. Franchise: ποτέ ξανά το ίδιο 

• Απαγόρευση της άµεσης ή έµµεσης επιβολής τιµών λιανικής από τον δικαιοπάροχο 

(franchisor) στον δικαιοδόχο (franchisee), σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού. Επιτρέπονται, η επιβολή ανώτατων τιµών και η κατάρτιση καταλόγου 

µε προτεινόµενες τιµές λιανικής. 

• Πρόστιµα ύψους 5,19 εκατ. ευρώ σε Dia Hellas από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

3. Αγορανοµική πειθαρχία στις εκπτώσεις των προµηθευτών 

• Εφαρµογή αγορανοµικής διάταξης που επέβαλε την υποχρεωτική αναγραφή στο αρχικό 

τιµολόγιο όλων των τυχόν εκπτώσεων που χαίρει κάθε αλυσίδα από τους προµηθευτές 
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της, σε κάθε αγορά της. Αυτό έχει σαν συνέπεια τον περιορισµό του µικτού περιθωρίου 

κέρδους σε κάποια προϊόντα.  

• Απαγόρευση έκδοσης µεταγενέστερων της πώλησης πιστωτικών σηµειωµάτων από τον 

προµηθευτή προς τον λιανέµπορο.  

4. Γκρίνια και αντιδράσεις για τους ελέγχους 

• Επιβολή γνωστοποίησης σε ΥΠΑΝ των τιµοκαταλόγων και του κοστολογίου της 

βιοµηχανίας, µε απώτερο στόχο τον έλεγχο του πληθωρισµού.  

• Υποχρεωτική τεκµηρίωση σε ΥΠΑΝ των ενδο-εταιρικών συναλλαγών, προς αποφυγή 

χρέωσης «παράλογα υψηλών τιµών» στις τιµές λιανικής από οµίλους µε πολυεθνικές 

δραστηριότητες (transfer pricing). 

• Υποχρέωση γνωστοποίησης σε ΥΠΑΝ του πλήρους περιεχοµένου όλων των 

ευαίσθητων διµερών ετήσιων εµπορικών συµφωνιών τους, υπό την απειλή σοβαρών 

κυρώσεων και προστίµων.  

5. Πρόστιµα και παραβάσεις 

• Πρόστιµα για διαφορετική τιµή προϊόντων σε προωθητικό φυλλάδιο, ράφι και ταµείο. 

• Πρόστιµα για διαχωρισµό και ατοµική πώληση συνδυασµένων προϊόντων σε 

προσφορά. 

• Υγειονοµικές παραβάσεις.  

• Τσουχτερά πρόστιµα για σε κάποιους προµηθευτές σούπερ µάρκετ για αναιτιολόγητες 

αυξήσεις τιµών.  

• Κόντρα του κλάδου των αρτοποιών µε το λιανεµπόριο, όσον αφορά την νοµιµότητα, 

τον τρόπο και τις προδιαγραφές λειτουργίας των «θερµών γωνιών» που λειτουργούν σε 

πολλά σούπερ µάρκετ.  

• Προτροπές για περαιτέρω ελαστικοποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων 

(Κυριακές κλπ).  
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3.2 Ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών Αριθµοδεικτών της Εταιρείας 

Γρηγοριάδης 

Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιάσουµε την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων της 

οµόρρυθµης εταιρείας Γρηγοριάδης µε χρήση των σπουδαιότερων αριθµοδεικτών. Η 

ανάλυση αφορά τα σπουδαιότερα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης και την 

εξέλιξη τους κατά την δεκαετία (1999 - 2008). 

Για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρείας έγινε χρήση ιστορικών στοιχείων 

δεκαετίας
23

, ούτως ώστε να αποκοµίσουµε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα για τη µέχρι τώρα 

πορεία της, κάτι που θα προέλθει µέσα από τον υπολογισµό των κυριοτέρων αριθµοδεικτών 

και την αποτύπωση των χρονοσειρών σε γραφήµατα. Επίσης, στην ανάλυση των γραφηµάτων 

αποτυπώνεται και η γραµµή χρονικής τάσης (λογαριθµική διότι προσαρµόζεται µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδοµένα), ώστε να έχουµε περισσότερη πληροφορία για τη µέχρι 

τώρα πορεία του εκάστοτε αριθµοδείκτη, αλλά και για να µπορούµε να προβούµε σε µια 

πρώτη εκτίµηση για το εγγύς µέλλον. 

Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν, συναντάµε για τον εκάστοτε αριθµοδείκτη έναν 

πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται η τιµή του αριθµοδείκτη ανά έτος (διαχειριστική χρήση 

01/01 – 31/12), καθώς και ο µέσος όρος των τιµών του αριθµοδείκτη για το διάστηµα 1999-

2008. Μετά τον πίνακα τιµών του εκάστοτε αριθµοδείκτη, ακολουθεί το αντίστοιχο γράφηµα 

της χρονοσειράς του µε τη λογαριθµική του τάση. 

Επιπρόσθετα, µετά από κάθε γράφηµα παρουσιάζεται µια περιεκτική ανάλυση για τον 

εκάστοτε αριθµοδείκτη, µε βάση την πληροφορία που λαµβάνουµε από τον υπολογισµό των 

τιµών του και την εικόνα του γραφήµατος. Οι πληροφορίες προκύπτουν σε επίπεδο 

µικροοικονοµικό -όσον αφορά την συγκεκριµένη οµόρρυθµη εταιρεία- µέσα από τις 

οικονοµικές καταστάσεις, καθώς επίσης και από τη σχετική βιβλιογραφία. 

Τέλος, έχουµε επιλέξει τέσσερις επιπλέον εταιρείες του ίδιου κλάδου στην χώρα µας. Τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αυτών των εταιρειών 

για τον υπολογισµό του κάθε αριθµοδείκτη, παρουσιάζονται στον ίδιο πίνακα µε αυτόν της 

                                                 

23
Η διοίκηση της εταιρείας, ήταν αρνητική στο ενδεχόµενο να διαθέσει σε εµάς τους κατατεθειµένους 

ισολογισµούς της. Παρόλα αυτά, µας δόθηκαν τροποποιηµένοι ισολογισµοί της Ο.Ε., προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της µελέτης µας.  
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οµόρρυθµης επιχείρησης και αφορούν την δεκαετία 1999-2008. Επιπροσθέτως, παρατίθενται 

στοιχεία του κλάδου και παρουσιάζονται συγκριτικά γραφήµατα µε την σχετική ανάλυση.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η επιλογή των τεσσάρων εταιρειών έγινε µε βάση τις στρατηγικές 

οµάδες (strategic group) του κλάδου, όπως αυτό διαµορφώθηκε παρακάτω. Στην 

συγκεκριµένη ανάλυση, χωρίστηκε ο κλάδος σε οµάδες επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται και στο 

διάγραµµα 3.2, οι επιχειρήσεις κατατάχθηκαν µε βάση το µέγεθος και το εύρος της 

γεωγραφικής κάλυψης της εταιρείας. Κάθε κύκλος αποτελεί και µια στρατηγική οµάδα και το 

µέγεθος του κύκλου προσδιορίζει το µέγεθος της οµάδας.  

Βάσει των παραπάνω κριτηρίων, επιλέχθηκαν δύο εταιρείες από το 1
ο
 τεταρτηµόριο 

(Carrefour, ΑΒ Βασιλόπουλος), µία εταιρεία από το 2
ο
 τεταρτηµόριο (Αρβανιτίδης) και µία 

εταιρεία από το 4
ο
 τεταρτηµόριο (Μασούτης).  

 

∆ιάγραµµα 3.2: Μήτρα στρατηγικών οµάδων επιχειρήσεων του κλάδου σούπερ µάρκετ   

Οι εταιρείες που επιλέχθηκαν από διάφορες στρατηγικές οµάδες είχαν ως βασική επιδίωξη 

την τµηµατική άποψη της συνολικής εγχώριας αγοράς, αλλά και την σύγκριση της 

οµόρρυθµης εταιρείας µε τον ηγέτη του κλάδου και µε εταιρείες µεσαίου και µικρότερου 

µεγέθους. Προκειµένου να γίνει αντιληπτό το µέγεθος των εταιρειών, αναφέρονται παρακάτω 

στοιχεία πωλήσεων των τεσσάρων επιχειρήσεων.  

Σύµφωνα λοιπόν µε στοιχεία της κλαδικής µελέτης «icap», η Carrefour-Μαρινόπουλος 

είναι ο ηγέτης του κλάδου έχοντας πωλήσεις 1.994.599.708,00€. Ακολουθεί η ΑΒ 

Βασιλόπουλος έχοντας πωλήσεις 1.289.255.000,00€. Η εταιρεία Μασούτης κατατάσσεται 
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έβδοµη  µε πωλήσεις ύψους 573.556.000,00€ και η Αρβανιτίδης κατέχει την ενδέκατη θέση 

στην κατάταξη µε πωλήσεις ύψους 229.362.323,00€.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως ο αριθµοδείκτης συγκέντρωσης του κλάδου (n=5) για 

το έτος 2008, ανέρχεται στο 55,10%. Στις πέντε εταιρείες περιλαµβάνονται οι εξής: 

Carrefour, ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Βερόπουλος, Μετρό. Συνολικά οι πέντε 

επιχειρήσεις έχουν πωλήσεις ύψους 5.734.545.885,00€ σε σύνολο πωλήσεων κλάδου 

10.407.441.512,00€. 

Επίσης πρέπει να αναφερθεί, ότι ο ισολογισµός έτους χρήσης 1999 της εταιρείας 

Carrefour-Μαρινόπουλος δεν καταγράφει πωλήσεις και άλλα λογιστικά στοιχεία, καθώς ήταν 

η χρονιά που ξεκίνησε τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Άρα, ο υπολογισµός των αριθµοδεικτών 

της εταιρείας Carrefour έγινε για τα έτη 2000-2008 και όχι για την δεκαετία 1999-2008.  

3.2.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας  

• Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Πίνακας 3.2: Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας 

 

 

∆ιάγραµµα 3.3: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας της εξεταζόµενης εταιρείας   

Κατόπιν εφαρµογής της σχέσης που µας δίνει τον αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας µε 

χρήση των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης Γρηγοριάδης, παρατηρούµε ότι το 

αποτέλεσµα του εν λόγω αριθµοδείκτη δεν είναι ικανοποιητικό, καθώς για το χρονικό 

διάστηµα που εξετάζουµε ανέρχεται στο 0,60. ∆εν πλησιάζει καν το αποδεκτό όριο 
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ασφαλείας
24

 που είναι το 1,5. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί, ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό 

δεν είναι καθόλου υγιές και συνεπώς η επιχείρηση ανταποκρίνεται µε δυσκολία στην κάλυψη 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της. Με άλλα λόγια, η εικόνα αυτού του αριθµοδείκτη 

αντανακλά την τρέχουσα ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στην πληρωµή των 

καθηµερινών απαιτητών υποχρεώσεων της. Η υστέρηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

έναντι των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων δικαιολογεί την αρνητική εικόνα των 

αριθµοδεικτών κεφαλαίου κίνησης, καθώς και τα επίπεδα του αµυντικού χρονικού 

διαστήµατος. Μάλιστα, το τελευταίο είναι το χαµηλότερο µεταξύ των συγκρινόµενων 

εταιρειών αλλά και του κλάδου (βλέπε παρακάτω). 

Στην πρώτη τριετία (1999-2001), η οµόρρυθµη εταιρεία παρουσιάζει την καλύτερή της 

επίδοση, κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό από το συγκριτικό γράφηµα που ακολουθεί 

(∆ιάγραµµα 3.4). Από το 2002 και έπειτα, εµφανίζεται µια πτωτική τάση του αριθµοδείκτη 

γενικής ρευστότητας και µάλιστα σηµειώνει επίδοση χαµηλότερη και από τα κλαδικά 

επίπεδα. Παρόλαυτα, παρουσιάζει τον τρίτο καλύτερο µέσο όρο δεκαετίας µεταξύ των 

εταιρειών του δείγµατος, µε πρώτη στην κατάταξη την επιχείρηση Αρβανιτίδης.  

Μελετώντας περαιτέρω τα στοιχεία των ανταγωνιστών, είναι φανερό πως ο «leader» του 

κλάδου, Carrefour-Μαρινόπουλος, παρουσιάζει την χαµηλότερη επίδοση κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας 1999-2008. Οι τιµές του εν λόγω αριθµοδείκτη είναι οι χαµηλότερες από το 

εξεταζόµενο δείγµα εταιρειών και µάλιστα ο µέσος όρος της δεκαετίας είναι κατά 0,2 

µονάδες χαµηλότερος από τον µέσο όρο του κλάδου, κατατάσσοντας την τελευταία µεταξύ 

των επιχειρήσεων του δείγµατος.  

 

∆ιάγραµµα 3.4: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας των εταιρειών κλάδου    

                                                 

24
 Ευθύµογλου Γ. Προδρόµου, «Θέµατα Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοικήσεως», τεύχος Α΄, σελ. 104. 
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Συµπερασµατικά, ο κλάδος δουλεύει µε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, όπως θα αναλυθεί 

και παρακάτω, καθώς υπάρχουν υψηλές πιστώσεις από τους προµηθευτές που διογκώνουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Εποµένως, βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην γενικότερη 

διαχείριση των αποθεµάτων και στην δοµή του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί, η εταιρεία Γρηγοριάδης παρουσιάζει 

υψηλή αποθεµατοποίηση µε ανοδική τάση για τα επόµενα έτη, µε τον µέσο όρο της δεκαετίας 

να αγγίζει το 71%. Η υψηλή αποθεµατοποίηση σε αξίες, όπως παρατηρείται και στις 

λογιστικές καταστάσεις, επιβαρύνει την εταιρεία µε υψηλό κόστος αποθήκευσης και υψηλό 

κόστος ευκαιρίας από την δέσµευση κεφαλαίων σε αποθέµατα ή τόκους κεφαλαίων που 

συνδέονται µε την αγορά ή την αποθήκευση. ∆εν είναι τυχαίο, ότι τα έτη 2004 και 2008 όπου 

η αποθεµατοποίηση (ως ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού) σηµείωσε υψηλά ρεκόρ, 

την ίδια εξέλιξη είχαν και τα διαθέσιµα (ως ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικού) τα 

οποία παρουσίασαν τις χαµηλότερες τιµές σε βάθος δεκαετίας.  

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το αρνητικό πρόσηµο στα διαθέσιµα, γεγονός που 

οφείλεται στην ύπαρξη λογαριασµών υπερανάληψης σε τραπεζικούς οργανισµούς και 

σίγουρα σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε την διαχείριση των αποθεµάτων. Οι απαιτήσεις 

καταλαµβάνουν µεγάλο µερίδιο επί του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας.  

Πίνακας 3.3: ∆οµή του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εξεταζόµενης εταιρείας 

 

Αν συγκριθεί η δοµή του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας Γρηγοριάδης µε τα 

αντίστοιχα στοιχεία του κλάδου, συµπεραίνεται πως η δοµή του δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική, καθώς ο µέσος όρος αποθεµατοποίησης του κλάδου κυµαίνεται στο 58,65% 

και του «leader» της αγοράς (Carrefour Μαρινόπουλος) στο 60,81%.  

Από τα συγκριτικά στοιχεία του πίνακα 3.4, φαίνεται πως η επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος 

παρουσιάζει την καλύτερη-µικρότερη αποθεµατοποίηση, µε µέσο όρο δεκαετίας 52,53% . 

Την χειρότερη δοµή κυκλοφορούντος ενεργητικού ως προς τα αποθέµατα παρουσιάζει η 

εταιρεία Αρβανιτίδης, όπου ο µέσος όρος δεκαετίας κυµαίνεται στο 72,69%. 
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Πίνακας 3.4: ∆οµή του κυκλοφορούντος ενεργητικού των εταιρειών κλάδου 

 

• Αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Πίνακας 3.5: Αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας 

 

 

∆ιάγραµµα 3.5: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας της εξεταζόµενης εταιρείας    

Μετά την αφαίρεση από το συνολικό κυκλοφορούν ενεργητικό του ύψους που αντιστοιχεί 

στα αποθέµατα, προχωρήσαµε στον υπολογισµό του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας.  

Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας σπάνια έχουν την 

ανάγκη δανεισµού, κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει στην περίπτωση της οµόρρυθµης εταιρείας. 
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Υπάρχει η κοινή αντίληψη, ότι η χρηµατοοικονοµική ευρωστία της επιχείρησης προϋποθέτει 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού τουλάχιστον ίσα µε τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις, ώστε ο αριθµοδείκτης να παίρνει µια τιµή γύρω στη µονάδα. Όµως, στην πράξη 

οι επιχειρήσεις τείνουν να έχουν αριθµοδείκτη ρευστότητας κάτω από τη µονάδα (ή συχνά 

και πολύ πιο κάτω). Εποµένως, ο αριθµοδείκτης αυτός θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο 

πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των γενικών οικονοµικών 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης. Όσο πιο υψηλός είναι ο αριθµοδείκτης αυτός, τόσο 

αντανακλάται σε αυτόν η καλύτερη βραχυπρόθεσµη οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. 

Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσµα του εν λόγω αριθµοδείκτη δε θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ελπιδοφόρο, καθώς και η τάση που παρουσιάζει ο αριθµοδείκτης είναι 

πτωτική. Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.5, τα έτη 2004 και 2008 ο 

αριθµοδείκτης παρουσιάζει αρνητικές τιµές λόγω του ότι το αρνητικό πρόσηµο της αξίας των 

διαθεσίµων υπερβαίνει σε απόλυτες τιµές την αξία των απαιτήσεων.  

Η εταιρεία Γρηγοριάδης παρουσιάζει χαµηλό αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας λόγω και 

των υψηλών παρακρατηθέντων εµπορευµάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα έτη 

2004 και 2008, όπου παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποθεµατοποίησης (ως ποσοστό 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού). Αυτή η πολιτική της διοίκησης οδήγησε τον 

αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας στο χαµηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.  

Παρόλαυτα, σε επίπεδο µέσου όρου δεκαετίας παραµένει το 2
ο
 καλύτερο µετά τον ΑΒ 

Βασιλόπουλο, χωρίς όµως να είναι καλύτερο του µέσου όρου του κλάδου (βλέπε πίνακα 3.5). 

Αυτό σηµατοδοτεί ότι τα διαθέσιµα και οι απαιτήσεις, τα οποία αποτελούν τα περισσότερο 

εύκολα ρευστοποιήσιµα κυκλοφοριακά στοιχεία, παρουσιάζονται στην πλειοψηφία των 

διαχειριστικών ετών της δεκαετίας στο 1/5 των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που καλείται 

να καλύψει η εταιρεία.  

Ο µέσος όρος δεκαετίας όλων των εταιρειών, αλλά και του κλάδου γενικότερα, κυµαίνεται 

σε ιδιαιτέρως χαµηλά επίπεδα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός, πως το µεγαλύτερο µέρος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού καταλαµβάνουν τα αποθέµατα. Επίσης, η παράλληλη αύξηση 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αιτιολογεί αυτή την εικόνα του αριθµοδείκτη ειδικής 

ρευστότητας.  
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∆ιάγραµµα 3.6: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ειδικής ρευστότητας των εταιρειών κλάδου    

• Αριθµοδείκτης Ταµειακής Ρευστότητας 

Πίνακας 3.6: Αριθµοδείκτης ταµειακής ρευστότητας 

 

  

∆ιάγραµµα 3.7: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ταµειακής ρευστότητας της εξεταζόµενης εταιρείας 

Η εικόνα του αριθµοδείκτη ήταν αναµενόµενη, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και 

µελετώντας την εξέλιξη των διαθεσίµων της οµόρρυθµης εταιρείας. Η εξέλιξη της 

χρονοσειράς εµφανίζει πτωτική πορεία και ο µέσος όρος της δεκαετίας είναι µακράν ο 

χειρότερος από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, αλλά και του κλαδικού µέσου όρου.  

Από το 2001 και έπειτα εµφανίζουν αρνητικό πρόσηµο στον ισολογισµό, λόγω της 

ύπαρξης λογαριασµών υπερανάληψης σε τραπεζικούς οργανισµούς που σχετίζεται σε 

σηµαντικό βαθµό µε την διαχείριση των αποθεµάτων.  

Γενικότερα τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του κλάδου δεν είναι σε θέση να 

καλύψουν τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Αυτό το φαινόµενο είναι εντονότερο στην 

οµόρρυθµη εταιρεία Γρηγοριάδης, κάτι που είναι εµφανές και από το συγκριτικό διάγραµµα 

3.8 που ακολουθεί.  
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∆ιάγραµµα 3.8: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ταµειακής ρευστότητας των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Αµυντικού Χρονικού ∆ιαστήµατος 

Πίνακας 3.7: Αριθµοδείκτης αµυντικού χρονικού διαστήµατος 

 

 

∆ιάγραµµα 3.9: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη αµυντικού χρονικού διαστήµατος της εξεταζόµενης εταιρείας 

Κρίνεται σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να υπενθυµίσουµε, ότι ο αριθµοδείκτης αµυντικού 

διαστήµατος βασίζεται καθαρά στα αµέσως ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία µιας 

επιχείρησης και στις λειτουργικές ηµερήσιες δαπάνες αυτής (κόστος πωληθέντων + έξοδα 

διοίκησης + έξοδα διάθεσης + έξοδα R&D – αποσβέσεις).  

Η τάση του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη παρουσιάζεται καθοδική εντός της δεκαετίας 

που εξετάζουµε και παραµένει σε αρκετά χαµηλό επίπεδο µεταξύ των πέντε εταιρειών του 

δείγµατος. Συνεπώς, µέσα από τον υπολογισµό του εν λόγω αριθµοδείκτη συµπεραίνουµε ότι 

η οµόρρυθµη εταιρεία παρουσιάζει ένα µη ασφαλές και διόλου ικανοποιητικό αµυντικό 

χρονικό διάστηµα, το οποίο κατά µέσο όρο την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται µε έντονες 

διακυµάνσεις γύρω στις 18 ηµέρες. Αυτό συνεπάγεται, πως η οµόρρυθµη επιχείρηση 

Γρηγοριάδης είναι σε θέση να λειτουργεί µόνο για 18 ηµέρες µε την χρησιµοποίηση των 



 

 

Σελίδα | 107  

 

αµυντικών περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή της, χωρίς να απαιτείται η 

προσφυγή της σε χρησιµοποίηση των εσόδων που προέρχονται από την δραστηριότητά της 

(πώληση εµπορευµάτων). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι τα έτη 2004 και 2008 το 

αµυντικό χρονικό διάστηµα ήταν αρνητικό.   

Μελετώντας τον συγκριτικό πίνακα (πίνακας 3.7), παρατηρούµε ότι ο κλάδος γενικότερα 

δεν εµφανίζει ασφαλές περιθώριο αµυντικού χρονικού διαστήµατος. Ο µέσος όρος δεκαετίας 

του κλάδου είναι 32 ηµέρες. Η οµόρρυθµη εταιρεία, συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του δείγµατος, εµφανίζει την χειρότερη επίδοση κατατάσσοντας την στην 

πέµπτη θέση µε µέσο όρο δεκαετίας 18 ηµέρες. Η επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος εµφανίζει 

την καλύτερη επίδοση, έχοντας 35 περίπου ηµέρες αµυντικό διάστηµα. Η αλυσίδα Carrefour-

Μαρινόπουλος, που είναι ο ηγέτης του κλάδου σε πωλήσεις, παρουσιάζει την τέταρτη 

χειρότερη επίδοση µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος, έχοντας κατά 2µόνο ηµέρες 

καλύτερο αµυντικό διάστηµα από την οµόρρυθµη εταιρεία (20 ηµέρες έναντι 18 ηµερών της 

Ο.Ε.). 

Αξίζει να σηµειωθεί, πως η επιχείρηση Γρηγοριάδης κατέγραψε την καλύτερη επίδοση τα 

πρώτα δύο έτη της εξεταζόµενης δεκαετίας. Συγκεκριµένα, το αµυντικό διάστηµα της 

οµόρρυθµης ήταν 30 ηµέρες για το έτος 1999 και 40 ηµέρες για το έτος 2000. Στοιχεία τα 

οποία γίνονται εύκολα αντιληπτά αν παρατηρήσουµε το διάγραµµα 3.10, όπου όλες οι 

εταιρείες υστερούν έναντι της αλυσίδας Γρηγοριάδης. Αυτή η εξέλιξη όµως δεν συνεχίστηκε, 

καθώς για τα υπόλοιπα χρόνια ο αριθµοδείκτης έπεσε κάτω από τα επίπεδα του κλάδου. Αυτό 

οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην µεγάλη αποθεµατοποίηση που συνεπάγεται και 

µειωµένη ταµειακή ρευστότητα. ∆εν είναι τυχαίο ότι από το 2000 και έπειτα, τα διαθέσιµα 

εµφάνισαν αρνητικό πρόσηµο στον ισολογισµό της εταιρείας Γρηγοριάδης.  

 

∆ιάγραµµα 3.10: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη αµυντικού χρονικού διαστήµατος των εταιρειών κλάδου 
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• Αριθµοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού 

Πίνακας 3.8: Αριθµοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού 

 

 

∆ιάγραµµα 3.11: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κεφ. κίνησης προς σύνολο ενεργητικού της εξεταζόµενης εταιρείας 

Με βάση τα στοιχεία του ισολογισµού της οµόρρυθµης εταιρείας, συµπεραίνουµε πως 

υπάρχει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, κάτι που είναι φανερό από τα στοιχεία του πίνακα 3.8. 

Αυτή η εικόνα του κεφαλαίου κίνησης οφείλεται στο ύψος των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων που υπερβαίνει το ύψος του κυκλοφορούντος ενεργητικού (αποθέµατα, 

απαιτήσεις, διαθέσιµα). Είναι χαρακτηριστικό της επιχείρησης Γρηγοριάδης, αλλά και του 

κλάδου γενικότερα, ότι παρέχονται υψηλές πιστώσεις από τους προµηθευτές µε αποτέλεσµα 

να διογκώνονται οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το παραπάνω έχει άµεση επίπτωση στην 

διαµόρφωση των αριθµοδεικτών ρευστότητας, καθώς φανερώνει δυσχέρειες στις πληρωµές.  

Βάσει του διαγράµµατος 3.11, ο αριθµοδείκτης της οµόρρυθµης εταιρείας παρουσιάζει 

πτωτική τάση δικαιολογώντας την πτωτική πορεία των προηγούµενων αριθµοδεικτών 

ρευστότητας. Το συγκριτικό γράφηµα (διάγραµµα 3.12) αποδεικνύει την αστάθεια του 

κεφαλαίου κίνησης για τις εταιρείες του κλάδου και φυσικά την υπό του µηδενός πορεία του 

σχετικού αριθµοδείκτη. Η οµόρρυθµη εταιρεία εµφανίζει τον τρίτο καλύτερο αριθµοδείκτη 

µεταξύ των εταιρειών του κλάδου (-32,14%).  
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∆ιάγραµµα 3.12: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού των εταιρειών κλάδου 

3.2.2 Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας 

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 

Πίνακας 3.9: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

 

 

∆ιάγραµµα 3.13: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας καθ.κεφ.κίνησης της εξεταζόµενης εταιρείας 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το ύψος των πωλήσεων που επιτεύχθηκε από 

κάθε µονάδα καθαρού κεφαλαίου κίνησης και αν η επιχείρηση διατηρεί µεγάλα κεφάλαια 

κίνησης σε σχέση µε τις πωλήσεις.  

Η ανοδική πορεία του αριθµοδείκτη αυτού κατά την τελευταία δεκαετία εκ πρώτης όψεως 

µας ανακουφίζει. Να επισηµάνουµε όµως, ότι κινείται σε επίπεδα υπό του µηδενός. 

Συγκρινόµενη µε εταιρείες του κλάδου (διάγραµµα 3.14), η εικόνα του αριθµοδείκτη άρχισε 

να πλησιάζει τα κλαδικά επίπεδα από το 2003 και έπειτα. Την πρώτη πενταετία (1999-2003) 

ήταν πολύ αρνητική η εικόνα του εν λόγω αριθµοδείκτη. Παρόλο που σηµείωσε σχετική 

ανάκαµψη στην επόµενη πενταετία (2004-2008), ο µέσος όρος της δεκαετίας είναι ο 

χειρότερος µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος και του κλάδου συνολικά.  
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Τα παραπάνω αποτελούν ένδειξη ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι 

αναποτελεσµατικό, γεγονός που έχει αρνητική επίπτωση τόσο στην ποιότητά του και 

συνεπώς στη ρευστότητα της επιχείρησης, όσο και στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου της. 

Συµπερασµατικά, η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης πρέπει να γίνει αποτελεσµατικότερη 

προκειµένου να υπάρχει ευνοϊκότερη επίδραση στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και 

στην ρευστότητα.  

 

∆ιάγραµµα 3.14: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας καθ.κεφ.κίνησης των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

Πίνακας 3.10: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.15: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων της εξεταζόµενης εταιρείας 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 3.10, οι απαιτήσεις της οµόρρυθµης εταιρείας 

Γρηγοριάδης εισπράττονται µέσα στο έτος 15,01 φορές κατά µέσο όρο. Σε γενικές γραµµές, ο 

αριθµοδείκτης ταχύτητας των απαιτήσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατό υψηλότερος.  

Παρατηρώντας το γράφηµα που απεικονίζει την εξέλιξη του αριθµοδείκτη για την αλυσίδα 

Γρηγοριάδης (διάγραµµα 3.15), είναι φανερό ότι η τάση είναι σταθερή έως ελαφρώς ανοδική. 
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Αισθητή είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων που σηµειώθηκε το 

2008.  

Βέβαια, σύµφωνα µε τα στοιχεία των υπόλοιπων εταιρειών του δείγµατος, αλλά και του 

κλάδου, η οµόρρυθµη έχει τον µικρότερο αριθµοδείκτη ταχύτητας, γεγονός που δικαιολογεί 

και την µεγαλύτερη διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων (πίνακας 3.11). Γενικότερα, η Ο.Ε. 

εµφανίζει τον µεγαλύτερο κίνδυνο για την δηµιουργία επισφαλών απαιτήσεων, καθώς 

περιµένει κατά µέσο όρο 26,59 ηµέρες να εισπράξει τις απαιτήσεις της από την στιγµή που 

πραγµατοποιήθηκαν οι πωλήσεις. Φυσικά, ο αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας είσπραξης 

απαιτήσεων βελτιώθηκε πολύ το 2008, λόγω της βελτίωσης της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

των απαιτήσεων. Συγκεκριµένα, οι ηµέρες είσπραξης κυµάνθηκαν στις 12,97 για την Ο.Ε., εν 

συγκρίσει µε τις 20,28 ηµέρες του κλάδου, για το έτος 2008. 

Το γενικό συµπέρασµα του κλάδου είναι πως οι ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεων 

κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα για την δεκαετία 1999-2008 (18 ηµέρες). Αυτό δείχνει πως 

δεν υπάρχει µεγάλη πίστωση σε πελάτες του κλάδου των σούπερ µάρκετ, καθώς ο 

µεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων που πραγµατοποιείται είναι τοις µετρητοίς.  

Πίνακας 3.11: Αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων 

 

Η εικόνα της αλυσίδας Γρηγοριάδης σχετικά µε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

απαιτήσεων επιβεβαιώνεται και από το γράφηµα που ακολουθεί (διάγραµµα 3.16), αφού 

πλέον φαίνεται ξεκάθαρα η υστέρηση της Ο.Ε. σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες αλλά και 

το κλάδο γενικότερα. Στο διάγραµµα διακρίνεται η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων της Carrefour-Μαρινόπουλος, γεγονός που της επιτρέπει να έχει την µικρότερη 

διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων (10 περίπου ηµέρες). 
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∆ιάγραµµα 3.16: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων 

Πίνακας 3.12: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.17: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων της εξεταζόµενης εταιρείας 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 3.12, τα αποθέµατα της οµόρρυθµης εταιρείας 

Γρηγοριάδης εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρηση 9,46 φορές. Σε γενικές γραµµές, 

ο υψηλός αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων αποτελεί ένδειξη επιτυχούς 

διαχείρισης των αποθεµάτων και καλής ταµειακής θέσης της επιχείρησης, κάτι που εξαρτάται 

βέβαια και από τα περιθώρια κέρδους. Αντίθετα, χαµηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεµάτων 

µπορεί να συνδεθεί µε υπεραποθεµατοποίηση, η οποία µπορεί να εγκυµονεί κινδύνους για 

την οικονοµική εξέλιξη της επιχείρησης, ιδιαίτερα αν τα αποθέµατα των προϊόντων έχουν 

αγοραστεί µε πίστωση ή µε δανειακά τραπεζικά κεφάλαια, για τα οποία η επιχείρηση 

πληρώνει τόκους. 

Παρατηρώντας το γράφηµα που απεικονίζει την εξέλιξη του αριθµοδείκτη για την αλυσίδα 

Γρηγοριάδης (διάγραµµα 3.17), είναι φανερό ότι η τάση είναι ελαφρώς ανοδική. Αισθητή 
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είναι η βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων µετά την πρώτη τριετία 

1999-2001.  

Βέβαια, σύµφωνα µε τα στοιχεία των υπόλοιπων εταιρειών του δείγµατος αλλά και του 

κλάδου, η οµόρρυθµη έχει τον υψηλότερο αριθµοδείκτη ταχύτητας µαζί µε την αλυσίδα ΑΒ 

Βασιλόπουλος. Μάλιστα, ο µέσος όρος της δεκαετίας 1999-2008 είναι κατά 2,5 φορές 

περίπου µεγαλύτερος από τον κλαδικό αριθµοδείκτη. Το παραπάνω γεγονός, δικαιολογεί και 

την µικρότερη διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στην επιχείρηση (πίνακας 3.13). 

Γενικότερα, η Ο.Ε. εµφανίζεται να έχει την καλύτερη διαχείριση αποθεµάτων µεταξύ των 

εταιρειών του δείγµατος, καθώς της αρκούν 39,72 ηµέρες για να πωλήσει τα εµπορεύµατα 

της από την στιγµή που θα τα αγοράσει.  

Πίνακας 3.13: Αριθµοδείκτης µέσης διάρκειας παραµονής αποθεµάτων 

 

Η εικόνα της αλυσίδας Γρηγοριάδης σχετικά µε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεµάτων επιβεβαιώνεται και από το συγκριτικό γράφηµα που ακολουθεί (διάγραµµα 

3.18), αφού πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι εταιρείες Γρηγοριάδης και ΑΒ Βασιλόπουλος 

υπερτερούν έναντι των υπολοίπων αλλά και του κλάδου γενικότερα. Στο διάγραµµα 

διακρίνεται η χαµηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων της αλυσίδας Αρβανιτίδης, 

γεγονός που οδηγεί σε διπλάσιο σχεδόν χρόνο παραµονής των στην επιχείρηση, σε σχέση µε 

την οµόρρυθµη εταιρεία Γρηγοριάδης.  

 

∆ιάγραµµα 3.18: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων των εταιρειών κλάδου 

Γενικότερα, η µικρότερη µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες και 

στα σηµεία πώλησης µιας επιχείρησης υποδηλώνει µεγαλύτερο βαθµό ρευστότητας της 
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εταιρείας. Για το παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι η µη αναγκαστική ρευστοποίηση. 

Οι καλά οργανωµένες επιχειρήσεις, εκτός αν αναµένεται αύξηση των τιµών των προϊόντων 

τους, προσπαθούν να διατηρούν το ελάχιστο ποσό αποθεµάτων που χρειάζεται και τούτο για 

να ελαχιστοποιούν το ύψος των τόκων των κεφαλαίων που δεσµεύουν τα αποθέµατα, να 

εξοικονοµούν δαπάνες αποθήκευσης και να µειώνουν το κίνδυνο µη πώλησής τους λόγω 

αλλοιώσεως, ή αλλαγής των προτιµήσεων των καταναλωτών. 

• Μέσος Χρόνος Λειτουργικού Κύκλου 

Πίνακας 3.14: Αριθµοδείκτης µέσου χρόνου λειτουργικού κύκλου 

 

 

∆ιάγραµµα 3.19: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη µέσου χρόνου λειτουργικού κύκλου των εταιρειών κλάδου 

Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται για την πώληση των 

αποθεµάτων και τον αριθµό των ηµερών που απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων 

από τους πελάτες, µπορούµε να προσδιορίσουµε τον µέσο χρόνο λειτουργικού κύκλου, 

δηλαδή την συνολική περίοδο που απαιτείται από τη στιγµή που αποθεµατοποιούνται τα 

εµπορεύµατα µέχρι την στιγµή που θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πώλησή τους.    

 

∆ιάγραµµα 3.20: Κατάταξη των εταιρειών κλάδου βάσει λειτουργικού κύκλου 
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Βάσει των διαγραµµάτων 3.19 και 3.20, φαίνεται πως η επιχείρηση Γρηγοριάδης 

παρουσιάζει έναν ικανοποιητικό λειτουργικό κύκλο. Συγκεκριµένα η Ο.Ε., έχοντας 26,59 

ηµέρες µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων και 39,72 ηµέρες µέση διάρκεια παραµονής 

αποθεµάτων, εµφανίζει τον τρίτο καλύτερο λειτουργικό κύκλο µεταξύ των εταιρειών του 

δείγµατος.  

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Πίνακας 3.15: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 

 

∆ιάγραµµα 3.21: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, πως αυτός ο αριθµοδείκτης δείχνει πόσες φορές το σύνολο των στοιχείων 

του ενεργητικού ανανεώνεται ή επανακτάται µέσω των πωλήσεων, µέσα σε µια χρήση. 

Ουσιαστικά, δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης σε 

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

χρήσεως προς το σύνολο του ενεργητικού της χρήσεως. 

Η τάση του αριθµοδείκτη (διάγραµµα 3.21) διαγράφεται σταθερή χωρίς να παρατηρούνται 

έντονες διακυµάνσεις. Μελετώντας και το συγκριτικό γράφηµα (διάγραµµα 3.22) είναι 

εµφανές, ότι ο αριθµοδείκτης ταχύτητας ενεργητικού της επιχείρησης Γρηγοριάδης 

διατηρείται για όλη τη δεκαετία σε υψηλά επίπεδα παρουσιάζοντας µια µικρή κάµψη τα 

τελευταία έτη. Μάλιστα, παρουσιάζει τον υψηλότερο µέσο όρο δεκαετίας (3,62) έναντι των 

υπολοίπων εταιρειών του δείγµατος αλλά και του κλαδικού µέσου όρου (2,30). 

Αυτό διαχρονικά σηµαίνει πως η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία προκειµένου να πραγµατοποιήσει τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας χαµηλός 
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αριθµοδείκτης, όπως στην περίπτωση της Carrefour-Μαρινόπουλος που έχει τον χαµηλότερο 

από τις εξεταζόµενες εταιρείες (1,63), υποδηλώνει ότι η διοίκηση θα µπορούσε να προβεί σε 

ενέργειες προκειµένου να αυξήσει τον βαθµό χρησιµοποίησης αυτών ή να προβεί σε 

ρευστοποίηση µέρους των περιουσιακών της στοιχείων.  

Με άλλα λόγια, ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων 

στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που πραγµατοποιεί. ∆ηλαδή, ένας 

αριθµοδείκτης υπό της µονάδας θα υποδήλωνε υπερεπένδυση κεφαλαίων σε µια επιχείρηση 

σε σχέση πάντα µε τις πωλήσεις της. Στην προκειµένη περίπτωση, η επιχείρηση Γρηγοριάδης 

φαίνεται να παρουσιάζει ένα καλό επίπεδο επένδυσης κεφαλαίων, σε αντίθεση µε τον ηγέτη 

του κλάδου που αγγίζει το όριο υπερεπένδυσης.  

 

∆ιάγραµµα 3.22: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Πίνακας 3.16: Αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.23: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων της εξεταζόµενης εταιρείας 
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Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων µιας επιχείρησης, σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Επίσης, παρέχει ένδειξη αν 

υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Τα στοιχεία του πίνακα 3.16 και η εξέλιξη του αριθµοδείκτη που φαίνεται στο σχετικό 

γράφηµα της αλυσίδας Γρηγοριάδης (διάγραµµα 3.23), παρέχουν ένδειξη πως γίνεται 

εντατική χρησιµοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση µε 

τις πωλήσεις της. Συγκεκριµένα, η οµόρρυθµη παρουσιάζει υψηλό µέσο όρο δεκαετίας 

(7,54), κατέχοντας τον δεύτερο καλύτερο του δείγµατος µετά την επιχείρηση Αρβανιτίδης 

(7,72) και βρισκόµενος αρκετά ψηλότερα από τον κλαδικό µέσο όρο που διαµορφώνεται στα 

επίπεδα του 4,34. 

Επιπλέον, το διάγραµµα 3.23 µας πληροφορεί πως η τάση του αριθµοδείκτη ταχύτητας 

παγίων της εταιρείας Γρηγοριάδης διαγράφεται πτωτική, που σηµατοδοτεί ολοένα και 

µικρότερη χρησιµοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της σε σχέση µε τις 

πωλήσεις. Η πτωτική τάση κινεί υποψίες υπερεπένδυσης σε πάγια και µείωση του βαθµού 

χρησιµοποίησής τους σε σχέση µε τις πραγµατοποιήσιµες πωλήσεις. Η µείωση του 

αριθµοδείκτη µπορεί να οφείλεται σε πτώση των πωλήσεων ή σε αύξηση των επενδύσεων σε 

πάγια ή σε συνδυασµό των δύο.  

Η πορεία αυτή δικαιολογεί και την φθίνουσα πορεία του αριθµοδείκτη ταχύτητας 

ενεργητικού τα τελευταία έτη (βλέπε πίνακα 3.15), παραµένοντας όµως σε ικανοποιητικά 

επίπεδα συγκριτικά µε τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου.  

 

∆ιάγραµµα 3.24: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων των εταιρειών κλάδου 

 

 



 

 

Σελίδα | 118  

 

3.2.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας 

• Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

Πίνακας 3.17: Αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους 

 

 

∆ιάγραµµα 3.25: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη µικτού περιθωρίου κέρδους της εξεταζόµενης εταιρείας 

Περνώντας στους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας, ξεκινάµε την ανάλυσή µας µε τον 

υπολογισµό ενός σηµαντικού αριθµοδείκτη που είναι αυτός του µικτού περιθωρίου κέρδους. 

Γενικότερα, ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους δείχνει την λειτουργική αποτελεσµατικότητα 

µιας επιχείρησης, καθώς και την πολιτική τιµών αυτής. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί 

επιτυχηµένη θα πρέπει να έχει ένα υψηλό ποσοστό µικτού κέρδους που να της επιτρέπει να 

καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδά της και συγχρόνως να της αφήνει ένα ικανοποιητικό 

καθαρό κέρδος σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ιδία κεφάλαια που απασχολεί. 

Όπως παρατηρούµε από το παραπάνω γράφηµα (διάγραµµα 3.25), ο αριθµοδείκτης αυτός 

παρουσιάζει ανοδική τάση. Το γεγονός αυτό επιδρά θετικά στην κερδοφορία της εταιρείας. 

Μάλιστα εξετάζοντας τα επιµέρους µεγέθη εξαγωγής του µικτού περιθωρίου, που είναι οι 

πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων, παρατηρούµε ότι παρουσιάζουν ανοδική τάση 

(διάγραµµα 3.26).  

Όµως, ο παράγοντας εκείνος που διατηρεί το µικτό περιθώριο κέρδους σε ανοδική πορεία 

είναι ότι ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τον ρυθµό 

αύξησης του κόστους πωληθέντων (διάγραµµα 3.27).  
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∆ιάγραµµα 3.26: Εξέλιξη του κόστους πωληθέντων και των πωλήσεων της εξεταζόµενης εταιρείας 

 

∆ιάγραµµα 3.27: Εξέλιξη των ρυθµών µεταβολής πωλήσεων, κόστους πωλήσεων και µικτού κέρδους της 

εξεταζόµενης εταιρείας 

Εξαίρεση αποτελούν τα έτη 2003 και 2006, όπου σηµειώνονται τα χαµηλότερα επίπεδα 

ρυθµού µεταβολής του µικτού κέρδους (2,78% και 1,92% αντίστοιχα). Αυτό εξηγείται από το 

γεγονός, ότι ο ρυθµός αύξησης του κόστους πωλήσεων είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό 

αύξησης των πωλήσεων. Αναλυτικότερα, για το έτος 2003 ο ρυθµός µεταβολής των 

πωλήσεων διαµορφώθηκε στο 35,08%, ενώ ο ρυθµός µεταβολής του κόστους πωλήσεων 

διαµορφώθηκε στο 42,80% και για το έτος 2006 ο ρυθµός µεταβολής των πωλήσεων 

διαµορφώθηκε στο 7,23%, έναντι του ρυθµού µεταβολής του κόστους πωλήσεων που έφτασε 

το 8,70%.  

Επίσης, σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.25 και τα στοιχεία του πίνακα 3.17, παρατηρούµε ότι 

το έτος 2004 σηµειώθηκε το δεύτερο χαµηλότερο ποσοστό µικτού περιθωρίου (16,51%), µε 

ικανοποιητικό όµως ρυθµό αύξησης του µικτού κέρδους ύψους 30,36% (διάγραµµα 3.27). 

Επιπρόσθετα, το έτος 2005 παρατηρήθηκε µείωση του κόστους πωλήσεων κατά 1,78%, 

γεγονός που βοηθά στην επίτευξη υψηλού µικτού περιθωρίου (21,62%). Αξίζει να σηµειωθεί, 

πως παρόλο που αυξήθηκε το κόστος πρώτων υλών (ενέργειας, κόστος µεταφορών) από το 

2007 και έπειτα, η επιχείρηση Γρηγοριάδης διατηρεί έναν συγκρατηµένο ρυθµό αύξησης του 
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κόστους πωλήσεων που σε συνδυασµό µε έναν ικανοποιητικό ρυθµό αύξησης των πωλήσεων 

µπορεί και επιτυγχάνει υψηλό µικτό περιθώριο.  

Περνώντας τώρα στο κοµµάτι της διεπιχειρησιακής κλαδικής ανάλυσης, συµπεραίνουµε 

πως η οµόρρυθµη εταιρεία Γρηγοριάδης παρουσιάζει ένα µικτό περιθώριο κέρδους, εντός της 

εξεταζόµενης δεκαετίας 1999-2008, που είναι κοντά στον µέσο όρο δεκαετίας του κλάδου 

αλλά υπολείπεται έναντι του µέσου όρου των υπόλοιπων εταιρειών του δείγµατος (πίνακας 

3.17, διάγραµµα 3.28).  

Ο συγκριτικά χαµηλότερος αριθµοδείκτης της δεκαετίας δείχνει µια όχι καλή πολιτική της 

διοίκησης στον τοµέα των αγορών και των πωλήσεων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες πολιτικές 

των ανταγωνιστών του δείγµατος. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε στασιµότητα πωλήσεων µε 

αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιούνται αγορές σε µεγάλες ποσότητες που θα µπορούσαν να 

επιτευχθούν µε χαµηλές τιµές. Είναι όµως δυνατόν µια επιχείρηση να έχει θέσει σκόπιµα ένα 

χαµηλό περιθώριο κέρδους, προκειµένου να επιτύχει αύξηση του όγκου των πωλήσεων ή 

αύξηση των πωλήσεων ενός νέου προϊόντος της, ώστε να διευρύνει τη δυναµική παρουσία 

της στην αγορά. Μολονότι ένας υψηλός αριθµοδείκτης µικτού κέρδους φαίνεται εκ πρώτης 

όψεως ότι είναι προτιµητέος, εντούτοις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. 

Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µε χαµηλό περιθώριο κέρδους µπορεί να εµφανίζει µια 

δυναµική πολιτική πωλήσεων κατά την οποία να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη, λόγω του 

µεγάλου όγκου πωλήσεων, αντισταθµίζοντας έτσι το χαµηλό της περιθώριο κέρδους. 

Αν τα παραπάνω εξετασθούν αναλυτικότερα σε επίπεδο ετήσιας ανάλυσης, θα 

παρατηρήσουµε ότι επαληθεύονται για τα έτη 2003, 2004 και 2006, καθώς η αλυσίδα 

Γρηγοριάδης έχει τον χαµηλότερο αριθµοδείκτη µικτού περιθωρίου έναντι των υπολοίπων 

εταιρειών του δείγµατος. Κάτι που δεν ισχύει για τα έτη 2005, 2007 και 2008, καθώς έχει 

βελτιωθεί αισθητά η εικόνα του µικτού κέρδους. Αυτό υποδηλώνει, ότι η διοίκηση της 

εταιρείας Γρηγοριάδης καταφέρνει να τοποθετεί σε καλό ανταγωνιστικό επίπεδο την εταιρεία 

και δείχνει να επιτυγχάνει φθηνές τιµές ή και να πωλεί σε υψηλές τιµές. 

Πληροφοριακά, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης µικτού κέρδους, τόσο καλύτερη 

από άποψη κερδών είναι η θέση της επιχείρησης, διότι µπορεί να αντιµετωπίσει χωρίς 

δυσκολία αύξηση του κόστους των πωλούµενων προϊόντων της. Γενικά µπορούµε να πούµε, 

ότι η επίδραση από µια ενδεχόµενη αύξηση του κόστους των πωληθέντων θα είναι λιγότερο 
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δυσµενής στην επιχείρηση εκείνη που έχει υψηλό αριθµοδείκτη µικτού κέρδους, από ότι θα 

είναι σε µια άλλη µε χαµηλό το σχετικό αριθµοδείκτη.  

 
∆ιάγραµµα 3.28: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη µικτού περιθωρίου κέρδους των εταιρειών κλάδου 

• ∆είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Πίνακας 3.18: Αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

 

 

∆ιάγραµµα 3.29: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους της εξεταζόµενης εταιρείας 

Ο εν λόγω αριθµοδείκτης, όπως γνωρίζουµε, προκύπτει από τη διαίρεση των καθαρών 

κερδών µετά φόρων µε τις αντίστοιχες πωλήσεις της διαχειριστικής χρήσης και αποτελεί έναν 

από τους σπουδαιότερους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας µιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, ο 

αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που µένει στην επιχείρηση 

µετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών 

εξόδων.  

Σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.29, το καθαρό κέρδος της οµόρρυθµης εταιρείας 

Γρηγοριάδης παρουσιάζει πτωτική τάση, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό για την βιωσιµότητα 

και αναπτυξιακή πορεία της οµόρρυθµης εταιρείας.   
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Πίνακας 3.19: Εξέλιξη των καθαρών κερδών µετά φόρων και του ρυθµού µεταβολής τους της εξεταζόµενης 

εταιρείας 

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα 3.19, συµπεραίνουµε ότι η επίτευξη µεγαλύτερου 

κέρδους καταγράφηκε τα έτη 2000 και 2005. Το «pick» της δεκαετίας σε απόλυτα µεγέθη 

σηµειώθηκε το 2005 µε κέρδη ύψους 380.611,61€ (1,71% επί των πωλήσεων) και ποσοστιαία 

το «pick» καθαρών κερδών σηµειώθηκε το 2000 µε κέρδη της τάξης του 3,23% επί των 

πωλήσεων (320.508,96€). Άξιο σχολιασµού είναι το γεγονός, ότι µετά την µεγαλύτερη 

αύξηση που γνώρισε η Ο.Ε. στο καθαρό κέρδος µεταξύ της περιόδου 1999-2000 (+398,12%), 

όπου και διαµορφώθηκε το υψηλότερο ποσοστό κέρδους της δεκαετίας της τάξης του 3,23% 

επί των πωλήσεων έναντι 0,67% που ήταν το καθαρό κέρδος της χρήσης 1999, ακολούθησε 

πτωτική πορεία για τρεις συνεχόµενες χρήσεις. Μάλιστα, η µείωση του καθαρού κέρδους από 

το έτος 2000 έως το 2003 ανήλθε στο εντυπωσιακό 58,75%. Παρόλο που αυτό το διάστηµα οι 

πωλήσεις και το κόστος πωλήσεων σχεδόν διπλασιάστηκαν, τα έξοδα διάθεσης 

διπλασιάστηκαν, οι αποσβέσεις σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

τριπλασιάστηκαν (διαγράµµατα 3.31, 3.32, 3.33 αντίστοιχα). Στην συνέχεια, την τριετία 

2003-2005 ακολούθησε µια αύξηση του καθαρού κέρδους της τάξης του 187,90%, δηλαδή 

σχεδόν τριπλασιάστηκαν και έφτασαν έτσι το «pick» τους σε απόλυτα µεγέθη. Από το 2005 

και έπειτα, παρουσιάστηκε δραµατική επιδείνωση των καθαρών κερδών της εταιρείας 

Γρηγοριάδης. Συγκεκριµένα, τα καθαρά κέρδη έπεσαν µέσα σε µια τετραετία (2005-2008) 

κατά το δραµατικό ποσοστό των 3.066 ποσοστιαίων µονάδων (%), ενώ το 2007 σηµειώθηκαν 

ζηµίες ύψους 15.094,30€. Εν ολίγοις αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε είναι, ότι το 

καθαρό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις και µεγάλη αστάθεια. 

  

∆ιάγραµµα 3.30: Εξέλιξη των εξόδων διοίκησης της εξεταζόµενης εταιρείας                                       
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∆ιάγραµµα 3.31: Εξέλιξη των εξόδων διάθεσης της εξεταζόµενης εταιρείας 

 

∆ιάγραµµα 3.32: Εξέλιξη των αποσβέσεων της εξεταζόµενης εταιρείας              

 

∆ιάγραµµα 3.33: Εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της εξεταζόµενης εταιρείας 

Περνώντας στην διεπιχειρησιακή ανάλυση και συγκρίνοντας τα στοιχεία των υπόλοιπων 

εταιρειών του δείγµατος (πίνακας 3.18, διάγραµµα 3.34), αυτό που µπορούµε να 

επισηµάνουµε είναι, ότι σε επίπεδο δεκαετίας ο µέσος όρος καθαρών κερδών της αλυσίδας 

Γρηγοριάδης κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, καθώς κατέχει την 3
η
 καλύτερη επίδοση 

µεταξύ των υπολοίπων επιχειρήσεων του δείγµατος (1,09%). Αρκεί κανείς να συνεκτιµήσει, 

ότι ο µέσος όρος της Carrefour είναι -0,07%, της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος 1,65% και της 

αλυσίδας Μασούτης 2,14%, κατέχοντας µάλιστα και τον καλύτερο µέσο όρο της δεκαετίας.  
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Βέβαια κοιτάζοντας αναλυτικότερα τα δεδοµένα, θα παρατηρήσει κανείς πως η επίδοση 

της οµόρρυθµης εταιρείας υπολείπεται αρκετά έναντι των υπόλοιπων εταιρειών του 

δείγµατος αλλά και του κλάδου τα τελευταία έτη (2006-2008), µε εξαίρεση την Αρβανιτίδης 

όπου έχει την χειρότερη επίδοση.  

 

∆ιάγραµµα 3.34: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Μικτού Κέρδους VS Αριθµοδείκτη Καθαρού  Κέρδους 

 

∆ιάγραµµα 3.35: Σύγκριση του µικτού κέρδους µε το καθαρό κέρδος της εξεταζόµενης εταιρείας 

Το διάγραµµα 3.35 αποτελεί σύνοψη των διαγραµµάτων 3.25 και 3.29 που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και εµφανίζουν την εξέλιξη και την τάση του µικτού περιθωρίου 

κέρδους και του καθαρού περιθωρίου κέρδους αντίστοιχα.  

Συγκρινόµενα και τα δύο γραφήµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα, πως η χρονοσειρά 

του αριθµοδείκτη µικτού κέρδους παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ η χρονοσειρά του καθαρού 

κέρδους εµφανίζει πτωτική τάση. Λαµβάνοντας υπόψη την συγκεκριµένη πολιτική τιµών και 

την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιµών αγοράς που απορρέουν από την εικόνα του µικτού 

κέρδους, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως η πτωτική τάση των καθαρών κερδών οφείλεται 

στην αύξηση των δαπανών λειτουργίας. ∆ηλαδή, η εξέλιξη αυτή παρέχει ένδειξη µιας 

δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις.  
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Το ερώτηµα που τίθεται, είναι κατά πόσο µπορούν να περικοπούν οι δαπάνες λειτουργίας, 

ποια είναι η ελαστικότητα των εξόδων και κατά πόσο η εταιρεία µπορεί να εξασφαλίσει 

καλύτερους όρους αγορών. Γενικότερα, πως µπορεί η διοίκηση της εταιρείας να συµπιέσει 

περαιτέρω το κόστος πωλήσεων, δεδοµένου ότι η ζήτηση δέχεται έντονες πιέσεις.  

•  Αριθµοδείκτης Κέρδους προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

Πίνακας 3.20: Αριθµοδείκτης περιθωρίου κέρδους ΕΒΙΤDA  

 

 

∆ιάγραµµα 3.36: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κέρδους EBITDA της εξεταζόµενης εταιρείας 

Το περιθώριο EBITDA περιλαµβάνει το κέρδος προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων. Από 

το διάγραµµα 3.36 παρατηρούµε πως ο αριθµοδείκτης παρουσιάζει πτωτική τάση.  

Η σύγκριση των διαγραµµάτων 3.37 και 3.38 που ακολουθούν κρίνεται απαραίτητη, ώστε 

να διερευνηθεί και η διαφορά που υπάρχει, σε απόλυτες τιµές, στην τάση µεταξύ του 

καθαρού κέρδους και του κέρδους EBITDA. Παρατηρούµε ότι η χρονοσειρά των κερδών 

EBITDA εµφανίζει ανοδική τάση, σε αντίθεση µε τα καθαρά κέρδη µετά φόρων που 

εµφανίζουν πτωτική τάση. Το παραπάνω οφείλεται κυρίως στην πορεία των αποσβέσεων. 

Παρατηρώντας το γράφηµα των αποσβέσεων που παρουσιάστηκε παραπάνω (διάγραµµα 

3.32), γίνεται φανερό ότι διαγράφονται οι ίδιες διακυµάνσεις µε αυτές των κερδών EBITDA.  
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∆ιάγραµµα 3.37: Εξέλιξη των καθαρών κερδών µετά  φόρων της εξεταζόµενη εταιρείας            

 

∆ιάγραµµα 3.38: Εξέλιξη των κερδών EBITDA της εξεταζόµενης εταιρείας  

Το παραπάνω αποτελεί ένδειξη έντονης επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, καθώς 

η εταιρεία Γρηγοριάδης καταλαµβάνει την δεύτερη θέση (5,14%) στα κέρδη EBITDA µεταξύ 

των εταιρειών του δείγµατος, σηµειώνοντας καλύτερη επίδοση από την τρίτη θέση που 

κατέχει για τα καθαρά κέρδη µετά φόρων. Παρατηρώντας και το συγκριτικό γράφηµα 3.39, 

είναι φανερό ότι η χρονοσειρά της επιχείρησης Γρηγοριάδης έχει υψηλές τιµές (%EBITDA 

επί των πωλήσεων). 

 

∆ιάγραµµα 3.39: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κέρδους EBITDA των εταιρειών κλάδου 
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• ∆είκτης Απόδοσης Ενεργητικού ή Επενδυθέντος Κεφαλαίου (ROA or ROI) 

Πίνακας 3.21: Αριθµοδείκτης ROA or ROI  

 

 

∆ιάγραµµα 3.40: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ROA or ROI της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, ότι η απόδοση του ενεργητικού αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης 

να χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της επιχείρησης για να δηµιουργεί λειτουργικά 

κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ). Με άλλα λόγια, αυτός ο αριθµοδείκτης µετρά την 

απόδοση όλων των επενδυµένων κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) µιας επιχείρησης. Επίσης, να 

τονίσουµε ότι ο υπολογισµός του αριθµοδείκτη ROI αναλύεται σε δύο βασικά µέρη
25

: 

i) τον Αριθµοδείκτη Περιθωρίου Κέρδους προ Τόκων και Φόρων (ΕΒΙΤ) 

ii) τον Αριθµοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Η εξέλιξη και τα επιµέρους στοιχεία του αριθµοδείκτη περιθωρίου κέρδους προ τόκων και 

φόρων απεικονίζονται στα διαγράµµατα 3.41 και 3.42, ενώ η εξέλιξη και τα επιµέρους 

στοιχεία του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού απεικονίζονται στα 

διαγράµµατα 3.43 και 3.44. Σύµφωνα µε το γράφηµα 3.40, η εταιρεία Γρηγοριάδης 

παρουσιάζει πτωτική τάση στην απόδοση των επενδυµένων κεφαλαίων της (ROI) και 

µάλιστα εµφανίζονται έντονες διακυµάνσεις. Ερµηνεύοντας αναλυτικότερα τον αριθµοδείκτη 

ROI της οµόρρυθµης εταιρείας συµπεραίνουµε, ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση παράγει 

                                                 

25
 Η σχέση η οποία συνδέει τους αριθµοδείκτες (δηλαδή απόδοση επενδυθέντος κεφαλαίου, περιθώριο κέρδους, 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού) χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά από την επιχείρηση Du Pont και γι’ αυτό 

µερικές φορές ονοµάζεται και εξίσωση Du Pont.  
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απόδοση του ενεργητικού της συνδυάζοντας µια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

και ένα χαµηλό περιθώριο κέρδους προ τόκων και φόρων. Το παραπάνω ισχύει γενικότερα 

για τον κλάδο, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω. Σχετικά µε την υψηλή κυκλοφοριακή 

ταχύτητα του ενεργητικού της επιχείρησης Γρηγοριάδης, σε βάθος της δεκαετίας 1999-2008, 

η εταιρεία αυξάνει το καθαρό πάγιο ενεργητικό της περισσότερο από ότι το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της (αύξηση 546% έναντι 4%).  

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα 3.40, 3.41 και 3.43 διαπιστώνουµε, ότι η αλυσίδα 

Γρηγοριάδης εµφανίζει τα υψηλότερα ROI τα έτη 2000 και 2002 (12,76% και 14,44% 

αντίστοιχα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το περιθώριο κέρδους προ τόκων και φόρων 

αυξήθηκε και διαµορφώθηκε στο 3,83% και 3,67% αντίστοιχα (διάγραµµα 3.41), και όχι 

στην κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού που παραµένει σταθερή σε υψηλά επίπεδα 

(διάγραµµα 3.43). Σε αντίθεση µε τα έτη 2003 και 2004, που ενώ παρατηρήθηκε η 

υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού, δεν οδήγησε σε ικανοποιητικό 

αριθµοδείκτη ROI (4,34% και 6,31% αντίστοιχα), καθώς η κερδοφορία υποχώρησε σε 

χαµηλά επίπεδα της τάξης του 1,05% και 1,60% αντίστοιχα. Επίσης, το 2008 παρατηρείται το 

χαµηλότερο ROI (3,05%), που οφείλεται στην χαµηλότερη κερδοφορία της δεκαετίας (0,90%) 

και στην δεύτερη χαµηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού της δεκαετίας (308,26%). 

Γενικότερα, την τελευταία τετραετία (2005-2008) παρατηρήθηκαν χαµηλά επίπεδα ROI. 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από την επιλογή της διοίκησης να αναµορφώσει την τιµολογιακή 

της πολιτική ή από την χαλαρότητα του ελέγχου των δαπανών λειτουργίας, που οδήγησε σε 

χαµηλά επίπεδα κερδών προ τόκων και φόρων. Επίσης, το παραπάνω θα µπορούσε να 

ερµηνευτεί από την µείωση των πωλήσεων ή/και την αύξηση των επενδύσεων σε πάγια. Στην 

προκειµένη περίπτωση και µε βάσει τα ιστορικά στοιχεία των ισολογισµών, ο ρυθµός 

αύξησης των πωλήσεων εντός της τετραετίας 2005-2008 διαµορφώθηκε στο 20%. Σε 

αντίθεση µε τον ρυθµό αύξησης των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

διαµορφώθηκε στο 73%. Εποµένως, αυτή η διαφορά στον ρυθµό αύξησης των δύο 

προαναφερθέντων µεγεθών οδήγησε στην πτώση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

ενεργητικού της επιχείρησης Γρηγοριάδης. Αυτό υποδηλώνει αστοχία της διοίκησης να 

προβεί σε επενδύσεις παγίων που να βελτιώσουν τα µεγέθη των πωλήσεων και ακολούθως να 

οδηγήσει σε βελτίωση της εικόνας του ROI. 
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∆ιάγραµµα 3.41: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη  κέρδους  ΕΒΙΤ της εξεταζόµενης εταιρείας        

 

∆ιάγραµµα 3.42: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κέρδους ΕΒΙΤ των εταιρειών κλάδου 

 

∆ιάγραµµα 3.43: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού της εξεταζόµενης εταιρείας   

 

∆ιάγραµµα 3.44: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού των εταιρειών κλάδου 
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Ωστόσο, περνώντας σε επίπεδο διεπιχειρησιακής ανάλυσης (διάγραµµα 3.45) µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι η χρονοσειρά του εν λόγω αριθµοδείκτη κινείται σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, µε τον µέσο όρο της δεκαετίας να διαµορφώνεται στο 6,66%. Η αλυσίδα 

Γρηγοριάδης εµφανίζει την τρίτη καλύτερη απόδοση ενεργητικού µεταξύ των εταιρειών του 

εξεταζόµενου δείγµατος (διάγραµµα 3.46) και κυµαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα 

συγκριτικά µε τον κλαδικό µέσο όρο της δεκαετίας που διαµορφώνεται στο 3,61%.  

Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε την «Du Pont Analysis», η οµόρρυθµη επιχείρηση 

εµφανίζει τον τρίτο καλύτερο αριθµοδείκτη ΚΠΤΦ και κατατάσσεται πρώτη στην 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού (339,16%), έναντι του κλαδικού µέσου όρου που 

κυµαίνεται στο 203,16%. Επίσης, ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η µέση κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ενεργητικού του ηγέτη του κλάδου (Carrefour) διαµορφώθηκε στο 171,17%, 

κατατάσσοντας την τελευταία µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος και µάλιστα να 

υπολείπεται του κλαδικού µέσου όρου.  

 

∆ιάγραµµα 3.45: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ROA or ROI των εταιρειών κλάδου 

 

∆ιάγραµµα 3.46: Κατάταξη των εταιρειών κλάδου βάσει του αριθµοδείκτη ROA or ROI 
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• Αριθµοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROΕ) 

Πίνακας 3.22: Αριθµοδείκτης ROE  

 

 

∆ιάγραµµα 3.47: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ROE της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) δείχνει την 

αποτελεσµατικότητα µε την οποία η επιχείρηση χρησιµοποιεί τα κεφάλαια των ιδιοκτητών 

της, καθώς παρουσιάζει το µέγεθος των κερδών που δηµιουργήθηκαν από τα λεφτά που 

έχουν επενδύσει οι µέτοχοι. Επίσης, να επισηµάνουµε ότι ο υπολογισµός του αριθµοδείκτη 

ROE αναλύεται σε τρία µέρη
26

: 

i) τον Αριθµοδείκτη Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους µετά Φόρων 

ii) τον Αριθµοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

iii) τον Πολλαπλασιαστή Μόχλευσης 

Η εξέλιξη και τα επιµέρους στοιχεία του αριθµοδείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους µετά 

φόρων απεικονίζονται στα διαγράµµατα 3.48 και 3.49, ενώ η εξέλιξη και τα στοιχεία του 

πολλαπλασιαστή µόχλευσης απεικονίζονται στα διαγράµµατα 3.50 και 3.51. Σύµφωνα µε το 

διάγραµµα 3.47, η επιχείρηση Γρηγοριάδης εµφανίζει πτωτική τάση στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων, σηµατοδοτώντας την φθίνουσα πορεία της ικανότητάς της να δηµιουργεί κέρδη 

από τα ίδια κεφάλαια. Εµφανείς είναι και οι έντονες διακυµάνσεις του εν λόγω αριθµοδείκτη. 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τον αριθµοδείκτη ROE της οµόρρυθµης εταιρείας 

συµπεραίνουµε, ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση επιτυγχάνει αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων 

                                                 

26
 Η σχέση η οποία συνδέει τους δείκτες (δηλαδή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, περιθώριο κέρδους, κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ενεργητικού και πολλαπλασιαστή µόχλευσης) ονοµάζεται και εξίσωση Du Pont. 
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συνδυάζοντας χαµηλά περιθώρια κέρδους µετά φόρων και υψηλά επίπεδα 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, κάτι που ισχύει γενικότερα για τον κλάδο. Μάλιστα τα 

καθαρά κέρδη µετά φόρων παρουσιάζουν πτωτική τάση (διάγραµµα 3.48), ενώ ο 

πολλαπλασιαστής µόχλευσης παρουσιάζει ανοδική τάση (διάγραµµα 3.50).  

Σύµφωνα µε τα διαγράµµατα 3.47, 3.48 και 3.50 διαπιστώνουµε, ότι η αλυσίδα 

Γρηγοριάδης εµφανίζει τα υψηλότερα ROΕ τα έτη 2000 και 2005 (46,71% και 32,01% 

αντίστοιχα). Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι το περιθώριο κέρδους µετά φόρων αυξήθηκε 

και διαµορφώθηκε στο 10,75% και 6,29% αντίστοιχα (διάγραµµα 3.48) και όχι τόσο στον 

πολλαπλασιαστή µόχλευσης (διάγραµµα 3.50). Επίσης, το 2007 παρατηρείται το χαµηλότερο 

ROΕ (-1,25%) που οφείλεται στην διαµόρφωση ζηµίας (-0,21%) και στον δεύτερο 

υψηλότερο πολλαπλασιαστή µόχλευσης της δεκαετίας (5,983), όπως φαίνεται και στο 

διάγραµµα 3.50. 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.48: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κ .κέρδους µετά φόρων της εξεταζόµενης εταιρείας     

 

∆ιάγραµµα 3.49: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κ. κέρδους  µετά φόρων των εταιρειών κλάδου 
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∆ιάγραµµα 3.50: Εξέλιξη του πολλαπλασιαστή µόχλευσης της εξεταζόµενης εταιρείας          

 

 ∆ιάγραµµα 3.51: Εξέλιξη του πολλαπλασιαστή µόχλευσης των εταιρειών κλάδου 

Αυτό που αξίζει να επισηµάνουµε είναι η πορεία του πολλαπλασιαστή 

χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης. Σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.50, η τάση του 

πολλαπλασιαστή είναι ανοδική. Το γεγονός αυτό σηµατοδοτεί ολοένα και µεγαλύτερη χρήση 

ξένων κεφαλαίων προκειµένου να χρηµατοδοτήσει το ενεργητικό της. Μάλιστα το 1999 που 

σηµειώθηκε η χαµηλότερη τιµή του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη (3,949), υπήρξε και η 

χαµηλότερη χρήση ξένων κεφαλαίων. Ο µέσος όρος της πρώτης εξαετίας (1999-2004) 

κυµάνθηκε στο 4,537, ενώ ο µέσος όρος µόχλευσης της δεκαετίας διαµορφώθηκε στο 5,012. 

Η εικόνα αυτή υποδηλώνει την αύξηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, αντανακλώντας 

το µέγεθος της µείωσης που µπορεί να υποστεί το ενεργητικό της επιχείρησης προτού γίνει 

αφερέγγυα.  

Περνώντας σε επίπεδο διεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουµε, ότι η οµόρρυθµη 

επιχείρηση εµφανίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, µε τον µέσο 

όρο της δεκαετίας να διαµορφώνεται στο 18,26%. Παρατηρώντας το διάγραµµα 3.53 

διαπιστώνουµε, ότι η οµόρρυθµη κατατάσσεται στην τρίτη θέση µεταξύ των εταιρειών του 

δείγµατος, µε τον κλαδικό µέσο όρο της εξεταζόµενης περιόδου να ανέρχεται στο 8,36%. Την 

καλύτερη επίδοση εµφανίζει η εταιρεία Μασούτης, έχοντας αριθµοδείκτη της τάξης του 
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38,77%.  Επίσης, η τάση του αριθµοδείκτη ROE για όλες τις εταιρείες του δείγµατος αλλά 

και για τον κλάδο είναι ανοδική, πλην της επιχείρησης Μασούτης που παραµένει σταθερή. 

Εξαίρεση αποτελούν οι εταιρείες Γρηγοριάδης και Αρβανιτίδης, όπου η τάση του 

αριθµοδείκτη ROE εµφανίζεται πτωτική. Αν εισέλθουµε στην ανάλυση του αριθµοδείκτη 

ROE και συγκεκριµένα στον πολλαπλασιαστή µόχλευσης, θα διαπιστώσουµε πως η 

οµόρρυθµη παρουσιάζει τον τρίτο µεγαλύτερο πολλαπλασιαστή (5,012). Τον µεγαλύτερο 

παρουσιάζει η εταιρεία Αρβανιτίδης (11,164) και το δεύτερο µεγαλύτερο η αλυσίδα 

Μασούτης (8,726). Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3.54. 

Υπενθυµίζουµε, ότι ο αυξηµένος πολλαπλασιαστής µόχλευσης δείχνει πόσο εκτεθειµένη 

είναι µια επιχείρηση στον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο και ότι χρησιµοποιεί µε µεγάλη 

ένταση ξένα κεφάλαια για την χρηµατοδότηση του ενεργητικού της. Προκειµένου να γίνουν 

αντιληπτά τα µεγέθη, αρκεί να ρίξουµε µια µατιά στο συγκριτικό γράφηµα 3.52 και να 

αναφέρουµε ότι ο µέσος όρος δεκαετίας του κλάδου ανέρχεται στο 4,550.  

 

∆ιάγραµµα 3.52: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ROE των εταιρειών κλάδου 

Το ανησυχητικό για την οµόρρυθµη εταιρεία Γρηγοριάδης είναι το γεγονός, ότι η πτωτική 

τάση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων (διάγραµµα 3.47) συνδυάζεται µε την ανοδική 

πορεία του πολλαπλασιαστή µόχλευσης (διάγραµµα 3.50) και µε την πτωτική πορεία των 

καθαρών κερδών µετά φόρων (διάγραµµα 3.48).  

Γενικότερα, όσο πιο υψηλός είναι ο πολλαπλασιαστής χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, 

τόσο πιο υψηλή είναι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Όµως από την άλλη, αυξάνεται ο 

χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος που διατρέχει η εταιρεία. Στην περίπτωση της οµόρρυθµης 

εταιρείας, δεν παρατηρείται προοπτική για αυξηµένες τιµές ROE και αυτό σε συνδυασµό µε 

την ανοδική πορεία της µόχλευσης αυξάνει ακόµη περισσότερο την έκθεση στον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Τα παραπάνω σε συνδυασµό και µε την αρνητική προοπτική 
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που εµφανίζουν τα καθαρά κέρδη µετά φόρων, καθιστούν την διοίκηση της εταιρείας πιο 

προσεκτική για το µέλλον, όσον αφορά τις επενδύσεις και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτών. 

 

∆ιάγραµµα 3.53: Κατάταξη των εταιρειών κλάδου βάσει του αριθµοδείκτη ROE                                                 

 

∆ιάγραµµα 3.54: Κατάταξη των εταιρειών κλάδου βάσει του πολλαπλασιαστή µόχλευσης 

Σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί, ότι στα κλαδικά στοιχεία της µελέτης «icap» δεν 

υπήρχαν δεδοµένα για µεγέθη καθαρών κερδών µετά φόρων και έτσι ο αριθµοδείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων υπολογίστηκε από τον τύπο
27

:  

ROE = [(EBIT-Τόκοι) x (1-φ)] / Ίδια Κεφάλαια 

Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, έγινε έρευνα σε ιστορικά αρχεία και 

συγκεντρώθηκαν στον παρακάτω πίνακα
28

:  

Πίνακας 3.23: Συντελεστές φορολόγησης  

 

                                                 

27
 Λαζαρίδη  Ι. και ∆. Παπαδόπουλου, «Επιχειρηµατική Ανάλυση και Προσδιορισµός Αξίας», σελ. 640. 

28
 Χρησιµοποιήθηκαν τα ποσοστά για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς η κλαδική µελέτη της icap περιλαµβάνει 

οικονοµικά στοιχεία για κεφαλαιουχικές εταιρείες και όχι για προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
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3.2.4 Αριθµοδείκτες ∆απανών Λειτουργίας 

• Αριθµοδείκτης Εξόδων Λειτουργίας 

Πίνακας 3.24: Αριθµοδείκτης εξόδων λειτουργίας  

 

 

∆ιάγραµµα 3.55: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας της εξεταζόµενης εταιρείας 

Να υπενθυµίσουµε, ότι για την εκτίµηση του αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας 

συνυπολογίστηκαν οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

αποσβέσεων. Ο αριθµοδείκτης αυτός εκφράζει την σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα έξοδα 

λειτουργίας της επιχείρησης και στις πωλήσεις που πραγµατοποιεί. Επίσης, φανερώνει την 

δυνατότητα της διοίκησης της επιχείρησης να διαµορφώνει τα έξοδά της ανάλογα µε τις 

πωλήσεις της. Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από την εξέλιξη αυτού του αριθµοδείκτη 

(διάγραµµα 3.55), η τάση παρουσιάζεται ανοδική. Αυτό σηµατοδοτεί ότι χρόνο µε το χρόνο 

τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας Γρηγοριάδης καταλαµβάνουν µεγαλύτερο ποσοστό επί 

των συνολικών πωλήσεων, µια εξέλιξη όχι και τόσο ικανοποιητική.  

Ο µέσος όρος της οµόρρυθµης εταιρείας, εντός της δεκαετίας που εξετάζουµε, κινήθηκε 

σε χαµηλά επίπεδα (17,80%) συγκριτικά και µε τα κλαδικά στοιχεία. Από την ανάλυση 

φαίνεται, ότι κατά την τελευταία τετραετία (2005-2008) ο αριθµοδείκτης εκτινάχθηκε. Το 

έτος 2005 ήταν χρονιά ορόσηµο για αυτή την εξέλιξη. Πριν από το 2005 ο αριθµοδείκτης 

κυµαινόταν στο 15,25%, που ήταν ο µέσος όρος της πρώτης εξαετίας (1999-2004). Σε 

αντίθεση µε την τελευταία τετραετία (2005-2008), όπου ο µέσος όρος της εταιρείας 

διαµορφώθηκε στο 21,63%.  
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Ωστόσο σε επίπεδο κλαδικής σύγκρισης, η τάση των υπόλοιπων επιχειρήσεων του 

δείγµατος παραµένει ίδια. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, 

Carrefour-Μαρινόπουλος και ΑΒ Βασιλόπουλος, όπου παρουσιάζεται πτωτική τάση του 

αριθµοδείκτη. Γενικότερα ο µέσος όρος της αλυσίδας Γρηγοριάδης είναι ο καλύτερος µεταξύ 

των εταιρειών του δείγµατος. Ωστόσο, η τετραετία 2005-2008 αποτελεί σηµάδι επιδείνωσης 

της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι το τελευταίο 

έτος της δεκαετίας (2008) η οµόρρυθµη κατέχει τον υψηλότερο αριθµοδείκτη λειτουργικών 

εξόδων  µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος, κάτι που φαίνεται και στο διάγραµµα 3.56. 

 

∆ιάγραµµα 3.56: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας των εταιρειών κλάδου 

Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται απαραίτητη η εκτίµηση του αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας 

αφαιρουµένων των αποσβέσεων. Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας αποτελεσµάτων 

(πίνακας 3.24α) και το συγκριτικό γράφηµα (διάγραµµα 3.56α).  

Γίνεται αντιληπτό, ότι ο αριθµοδείκτης εξόδων λειτουργίας πλην των αποσβέσεων 

παρουσιάζει και αυτός ανοδική τάση. Με απλά λόγια, αυτό σηµατοδοτεί ότι χρόνο µε το 

χρόνο τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης της εταιρείας Γρηγοριάδης καταλαµβάνουν 

µεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων, µια εξέλιξη όχι και τόσο ικανοποιητική.   

Πίνακας 3.24α : Αριθµοδείκτης εξόδων λειτουργίας πλην αποσβέσεων 
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∆ιάγραµµα 3.56α: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας πλην αποσβέσεων των εταιρειών κλάδου 

Τόσο για τον αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας, όσο και για τον αριθµοδείκτη εξόδων 

λειτουργίας αφαιρουµένων των αποσβέσεων, το έτος 2005 αποτελεί χρονιά ορόσηµο για την 

εξέλιξη των εξόδων. Από αυτή τη χρονιά και έπειτα, οι αριθµοδείκτες εκτινάσσονται κατά 

πέντε (πίνακας 3.24) και τρεις (πίνακας 3.24α) ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα.  

Όπως φαίνεται και σε επίπεδο κλαδικής σύγκρισης (διάγραµµα 3.56α), η τάση των 

υπόλοιπων επιχειρήσεων του δείγµατος παραµένει η ίδια, δηλαδή ανοδική. Εξαίρεση 

αποτελεί ο ηγέτης του κλάδου, Carrefour-Μαρινόπουλος, όπου παρουσιάζεται πτωτική τάση 

του αριθµοδείκτη. Γενικότερα, ο µέσος όρος της αλυσίδας Γρηγοριάδης είναι ο καλύτερος 

µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος (14,51%). Ωστόσο, η διετία 2007-2008 αποτελεί σηµάδι 

επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι τα 

τελευταία δύο έτη της δεκαετίας η οµόρρυθµη κατέχει υψηλότερο αριθµοδείκτη 

λειτουργικών εξόδων από τον κλαδικό µέσο όρο. Το τελευταίο έτος της δεκαετίας (2008), η 

επίδοση της αλυσίδας Γρηγοριάδης σχετικά µε τον αριθµοδείκτη εξόδων λειτουργίας 

αφαιρουµένων των αποσβέσεων σηµειώνει την τρίτη χειρότερη µεταξύ των εταιρειών του 

δείγµατος. Σε αντίθεση µε τον αριθµοδείκτη λειτουργικών εξόδων συµπεριλαµβανοµένων 

των αποσβέσεων, όπου η οµόρρυθµη εταιρεία έχει τον χειρότερο αριθµοδείκτη για το 2008. 

• Αριθµοδείκτης Κόστους Λειτουργίας 

Πίνακας 3.25: Αριθµοδείκτης κόστους λειτουργίας 
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∆ιάγραµµα 3.57: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κόστους λειτουργίας της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, ότι στο κόστος λειτουργίας µιας εταιρείας συµπεριλαµβάνονται το κόστος 

πωληθέντων και τα έξοδα λειτουργίας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων 

των αποσβέσεων). Γενικότερα όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµοδείκτης, τόσο µικρότερη 

είναι η αποδοτικότητα της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει, διότι το ποσοστό λειτουργικών 

κερδών που παραµένει σε αυτή βρίσκεται σε σηµείο τέτοιο που πιθανόν να µην επαρκεί για 

να εξυπηρετήσει τα χρηµατοοικονοµικά και τα άλλα έξοδα της επιχείρησης.  

Το διάγραµµα κόστους λειτουργίας της εταιρείας Γρηγοριάδης (διάγραµµα 3.57) 

παρουσιάζει ανοδική τάση. Το ίδιο ισχύει και για τα επιµέρους στοιχεία που το συνθέτουν, 

δηλαδή το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης (διάγραµµα 3.26, 

3.30 και 3.31 αντίστοιχα). Η πορεία του αριθµοδείκτη παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις µε 

τον µέσο όρο της οµόρρυθµης, για την εξεταζόµενη δεκαετία, να διαµορφώνεται στο 98,86%.  

Εξαίρεση από τον γενικό µέσο όρο αποτέλεσαν τα έτη 2000 και 2002, όπου το κόστος 

λειτουργίας έπεσε στο 96,85% και 96,98% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά ήταν και τα 

χαµηλότερα µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος και του κλάδου (διάγραµµα 3.58). Μάλιστα 

το έτος 2000, η εταιρεία πραγµατοποίησε και το υψηλότερο καθαρό περιθώριο κέρδους το 

οποίο διαµορφώθηκε στο 3,23% (διάγραµµα 3.29). Το γεγονός αυτό οφείλεται στον 

υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης των πωλήσεων (3,93%) έναντι του χαµηλότερου ρυθµού 

αύξησης του κόστους πωληθέντων (1,38%), όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 3.27. Την ίδια 

περίοδο παρουσιάστηκε και µια οριακή πτώση των εξόδων λειτουργίας κατά 0,12%. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι το τελευταίο έτος της περιόδου (2008) καταγράφηκε 

ποσοστό κόστους λειτουργίας ίσο µε 100,09% επί των πωλήσεων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, 

ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπερκάλυψε τον τζίρο της εταιρείας Γρηγοριάδης, γεγονός 

που οδήγησε και στο χαµηλό ποσοστό καθαρών κερδών (πίνακας 3.18) που διαµορφώθηκε 

στο 0,05% επί των πωλήσεων, µε τα κέρδη να ανέρχονται µόλις στα 12.002,86€. 
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Περνώντας σε επίπεδο διεπιχειρησιακής ανάλυσης παρατηρούµε, ότι ο κλάδος 

διαµορφώνει έναν υψηλό αλλά σταθερό αριθµοδείκτη κόστους λειτουργίας που κυµαίνεται 

κοντά στο 99,92%. Η εικόνα του αντίστοιχου αριθµοδείκτη της οµόρρυθµης εταιρείας 

Γρηγοριάδης φαίνεται να σταθεροποιείται από το 2003 και έπειτα (διάγραµµα 3.58). Επίσης, 

είναι φανερό ότι σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας, οι επιχειρήσεις Μασούτης και Carrefour-

Μαρινόπουλος κινούνται πάνω από τα επίπεδα του κλάδου και µάλιστα σηµειώνουν ποσοστά 

που υποδηλώνουν ότι το κόστος λειτουργίας τους υπερβαίνει το ύψος του ετήσιου τζίρου. Αν 

συνεκτιµηθεί ο µέσος όρος δεκαετίας των υπολοίπων εταιρειών του δείγµατος, καθίσταται 

φανερή η καλή εικόνα του κόστους λειτουργίας της οµόρρυθµης επιχείρησης. Ωστόσο, η 

µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών σε συνδυασµό µε έναν µη ικανοποιητικό 

έλεγχο του κόστους λειτουργίας θα οδηγήσει σε ανοδική πορεία την τάση του αριθµοδείκτη. 

 

∆ιάγραµµα 3.58: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κόστους λειτουργίας των εταιρειών κλάδου 

3.2.5 Αριθµοδείκτες ∆ιάρθρωσης Κεφαλαίου και Βιωσιµότητας 

• Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια & Αριθµοδείκτης Ξένων 

Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια 

Πίνακας 3.26: Αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια 

 

Πίνακας 3.27: Αριθµοδείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια 
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∆ιάγραµµα 3.59: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια της εξεταζόµενης εταιρείας                                                          

 

∆ιάγραµµα 3.60: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη ξένων προς συνολικά κεφάλαια της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, ότι ο αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια παρουσιάζει το 

ποσοστό χρηµατοδότησης των ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από τους 

φορείς της και η διαφορά από το 100% αντιπροσωπεύει τα ξένα κεφάλαια που έχει λάβει η 

επιχείρηση για την χρηµατοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων.  

Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζονται συµπληρωµατικά τα δύο παραπάνω γραφήµατα 

(διάγραµµα 3.59 και 3.60). Οι συγκεκριµένοι αριθµοδείκτες υποδεικνύουν την κεφαλαιακή 

δοµή µιας επιχείρησης. Εξετάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 3.26 και του διαγράµµατος 3.59, 

παρατηρούµε ότι ο αριθµοδείκτης των ιδίων κεφαλαίων εµφανίζει πτωτική τάση στο βάθος 

της δεκαετίας 1999-2008. Φυσικά, όπως είναι αναµενόµενο και φαίνεται από το διάγραµµα 

3.60, ο αριθµοδείκτης των ξένων κεφαλαίων παρουσιάζει ανοδική τάση. Με άλλα λόγια, ο 

βαθµός δανειακής επιβάρυνσης (leverage) αυξάνεται τα τελευταία έτη.  

Γενικότερα, όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µιας επιχείρησης σε 

σχέση µε τις υποχρεώσεις της, τόσο µεγαλύτερη προστασία παρέχεται στους δανειστές της 

και τόσο µικρότερη πίεση ασκείται σε αυτή για την εξόφληση των υποχρεώσεων της και την 

πληρωµή τόκων. Συνεπώς, ένας υψηλός αριθµοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει 
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ότι υπάρχει µικρή πιθανότητα οικονοµικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων 

της επιχείρησης. Αντίθετα, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης Γρηγοριάδης 

(19,98%) υστερεί έναντι του κλαδικού µέσου όρου (22,57%). Η χαµηλή εικόνα του 

αριθµοδείκτη ιδίων κεφαλαίων της αλυσίδας Γρηγοριάδης αποτελεί ένδειξη µιας πιο 

επικίνδυνης κατάστασης, λόγω της πιθανότητας να προκύψουν µεγάλες ζηµιές στην 

επιχείρηση και οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τα ίδια κεφάλαια. Όταν τα ιδία 

κεφάλαια της επιχείρησης είναι πολύ λίγα σε σύγκριση µε τις υποχρεώσεις της, τότε τυχόν 

µείωση των πωλήσεων συνοδευόµενη από µεγάλες ζηµιές µπορεί να µειώσει τα ίδια 

κεφάλαια σε επικίνδυνο σηµείο και να χρειαστεί αναδιοργάνωση.  

Σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε έναν γνωστό κανόνα που ορίζει την σχέση ιδίων προς 

ξένα κεφάλαια. Συγκεκριµένα, αυτή η σχέση ορίζεται ως 1:2 µεταξύ ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων. ∆είχνει το πόσο υπερχρεωµένη είναι µια επιχείρηση. Χρησιµοποιείται από τους 

δανειστές της επιχείρησης για να εκτιµήσουν τον βαθµό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν 

τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους µετόχους της επιχείρησης για να 

διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η χρήση κεφαλαιακής µόχλευσης. Φυσικά, η 

σύγκριση µε τον µέσο όρο του κλάδου της επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη για πιο ασφαλή 

συµπεράσµατα.  

Σε επίπεδο διεπιχειρησιακής ανάλυσης διαπιστώνουµε, ότι ο παραπάνω κανόνας (1:2) 

επαληθεύεται από την κεφαλαιακή δοµή της Carrefour-Μαρινόπουλος (32,26% : 67,74%). Σε 

αντίθεση µε την οµόρρυθµη εταιρεία, όπου η αναλογία είναι 1:4 (19,98% : 80,02%).  Την 

χειρότερη αναλογία παρουσιάζει η εταιρεία Αρβανιτίδης και συγκεκριµένα ο λόγος ιδίων 

κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια ισούται µε 1:10 (9,51% : 90,49%). Επιπλέον συγκριτικές 

πληροφορίες παρέχονται στο διάγραµµα 3.61.  

 

∆ιάγραµµα 3.61: Αναλογία ιδίων και ξένων κεφαλαίων των εταιρειών κλάδου (µέσος όρος δεκαετίας) 
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• Αριθµοδείκτης Υπερχρέωσης ή Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα Κεφάλαια 

Πίνακας 3.28 : Αριθµοδείκτης υπερχρέωσης ή ιδίων προς ξένα  κεφάλαια 

 

 

∆ιάγραµµα 3.62: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη υπερχρέωσης της εξεταζόµενης εταιρείας 

Υπενθυµίζουµε, ότι ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

ή όχι υπερδανεισµός σε µια επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση µεταξύ των ιδίων κεφαλαίων 

προς το σύνολο των ξένων κεφαλαίων (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις). 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. 

Αν είναι µεγαλύτερος της µονάδας, µας δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης συµµετέχουν σε 

αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές της. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση, 

τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης. Για παράδειγµα, ένας 

αριθµοδείκτης γύρω στο 2 δείχνει ότι µια µονάδα υποχρεώσεων της επιχείρησης καλύπτεται 

από δύο µονάδες ιδίων κεφαλαίων. Αντίθετα ένας αριθµοδείκτης 0,5 δείχνει ότι µια µονάδα 

υποχρεώσεων καλύπτεται από 0,5 της µονάδας ιδίων κεφαλαίων και ως εκ τούτου υπάρχει 

πολύ περιορισµένη εξασφάλιση των πιστωτών της επιχείρησης. 

Είναι φανερό λοιπόν από τα στοιχεία του πίνακα 3.28, ότι ο κλάδος γενικότερα κινείται 

στα πλαίσια χαµηλής εξασφάλισης των πιστωτών. Παρουσιάζει µέσο όρο δεκαετίας 0,29, 

κάτι που είναι σχετικά µακριά από τη µονάδα που αποτελεί θεωρητικά την ουδέτερη θέση. 

Όπως µπορούµε να συµπεράνουµε από το διάγραµµα 3.62, η εξέλιξη του αριθµοδείκτη της 

οµόρρυθµης εταιρείας Γρηγοριάδης παρουσιάζει πτωτική τάση. Αυτό σηµατοδοτεί πως χρόνο 

µε τον χρόνο η οµόρρυθµη αυξάνει τα ξένα κεφάλαια που χρησιµοποιεί για να 

χρηµατοδοτήσει τα περιουσιακά της στοιχεία. Ο µέσος όρος της δεκαετίας των ιδίων 
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κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια διαµορφώνεται στις 0,25 φορές. Αυτό πρακτικά σηµαίνει 

ότι µια µονάδα ξένων κεφαλαίων καλύπτεται κατά 25% από τα ίδια κεφάλαια.  

Άλλωστε, όπως διαπιστώσαµε και προηγουµένως από την ανάλυση του αριθµοδείκτη 

ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, η θέση της εταιρείας Γρηγοριάδης συγκριτικά µε τον κλάδο 

υστερεί σηµαντικά (19,98% και 22,57% αντίστοιχα). Την θέση της εταιρείας την 

επιβεβαιώνει και ο αριθµοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) που εµφανίζει πτωτική 

πορεία και πιο συγκεκριµένα η ανοδική πορεία του πολλαπλασιαστή µόχλευσης. Γενικότερα, 

όσο πιο υψηλή είναι η χρηµατοοικονοµική µόχλευση, τόσο πιο υψηλή είναι η απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων (ROE) και τόσο µεγαλύτερη η ανάπτυξη της εταιρείας. Αυτό δεν συµβαίνει 

στην οµόρρυθµη, καθώς τα κέρδη εµφανίζουν πτωτική τάση και άρα ο δανεισµός δεν 

αποδίδει όσο πρέπει. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξάνεται ο χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 

που διατρέχει η εταιρεία και µάλιστα σε συνδυασµό µε ένα περιβάλλον υψηλής 

µεταβλητότητας των πωλήσεων και ύπαρξης αρνητικών τιµών στα κέρδη, µπορεί να 

οδηγήσει σε πτώχευση µια επιχείρηση πολύ γρήγορα
29

. Παρατηρώντας τα δεδοµένα των 

υπόλοιπων εταιρειών του δείγµατος αλλά και του κλάδου, συµπεραίνουµε πως η επιχείρηση 

Αρβανιτίδης παρουσιάζει τον µεγαλύτερο βαθµό υπερχρέωσης (µέσος όρος δεκαετίας 1999-

2008). Συγκεκριµένα, µια µονάδα ξένων κεφαλαίων της αλυσίδας Αρβανιτίδης καλύπτεται 

κατά 11% από τα ίδια κεφάλαια, ενώ της Ο.Ε. κατά 25%. Τον δεύτερο χειρότερο βαθµό 

υπερχρέωσης εµφανίζει η εταιρεία Μασούτης, καθώς µια µονάδα ξένων κεφαλαίων της 

καλύπτεται κατά 14% από τα ίδια κεφάλαιά της. Στο συγκριτικό γράφηµα 3.63, είναι φανερή 

και η διακύµανση του βαθµού υπερχρέωσης για κάθε εταιρεία του κλάδου. Γενικότερα, όσο 

χαµηλότερα κινείται ο αριθµοδείκτης, τόσο υπερχρεωµένη παρουσιάζεται µια επιχείρηση.  

 

∆ιάγραµµα 3.63: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη υπερχρέωσης των εταιρειών κλάδου 

                                                 

29
 Επιπλέον πληροφορίες στους πίνακες και τα διαγράµµατα που βρίσκονται στην ενότητα απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων (ROE). 
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• Αριθµοδείκτης Μακροπρόθεσµου Χρέους  

Πίνακας 3.29 : Αριθµοδείκτης µακροπρόθεσµου χρέους 

 

 

∆ιάγραµµα 3.64: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη µακροπρόθεσµου χρέους των εταιρειών κλάδου 

Υπενθυµίζουµε, ότι ο αριθµοδείκτης µακροπρόθεσµου χρέους µετρά τη σχέση των 

µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων, δηλαδή όλων των ξένων κεφαλαίων πλην των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, προς τα ίδια κεφάλαια. Υπολογίζεται από το λόγο των 

µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια.  

Από τα στοιχεία του πίνακα 3.29, είναι φανερό πως η οµόρρυθµη εταιρεία χρησιµοποίησε 

για πρώτη φορά µακροπρόθεσµα ξένα κεφάλαια το τελευταίο έτος της εξεταζόµενης 

δεκαετίας, δηλαδή το 2008. Η πορεία του µακροπρόθεσµου χρέους για τις υπόλοιπες 

εταιρείες του κλάδου, αποτυπώνεται στο παραπάνω συγκριτικό γράφηµα (διάγραµµα 3.64). 

Είναι φανερό, ότι οι επιχειρήσεις Μασούτης και ΑΒ Βασιλόπουλος κατέχουν το υψηλότερο 

αριθµοδείκτη µακροπρόθεσµου χρέους.  

Στο γράφηµα που ακολουθεί (διάγραµµα 3.65), έγινε µια σύγκριση της ποσοστιαίας 

αναλογίας των βραχυπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων και των µακροπρόθεσµων ξένων 

κεφαλαίων προς το σύνολο των ξένων κεφαλαίων που χρησιµοποιεί η κάθε εταιρεία του 

κλάδου. Ο αριθµοδείκτης των ξένων κεφαλαίων που λήγουν σε ένα βραχυπρόθεσµο 

διάστηµα σε σχέση µε το σύνολο των ξένων κεφαλαίων, αποτελεί µια σπουδαία ένδειξη των 

βραχυπρόθεσµων µετρητών και της χρηµατοδότησης που χρειάζεται µια επιχείρηση. Αυτό 

αποτελεί ένδειξη για χρησιµοποίηση βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης και ιδιαίτερα 

τραπεζικής. Γίνεται φανερό από το παρακάτω γράφηµα, ότι οι εταιρείες Αρβανιτίδης και 
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Γρηγοριάδης χρησιµοποιούν εντονότερα τα βραχυπρόθεσµα κεφάλαια για την 

χρηµατοδότηση των αναγκών τους. Τα ποσοστά του διαγράµµατος αναφέρονται στον µέσο 

όρο της εξεταζόµενης δεκαετίας (1999-2008). 

 

∆ιάγραµµα 3.65: Ποσοστιαία αναλογία των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων ξένων κεφαλαίων των 

εταιρειών κλάδου (µέσος όρος δεκαετίας) 

• Αριθµοδείκτης Αυτοχρηµατοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων  

Πίνακας 3.30 : Αριθµοδείκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.66: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη αυτοχρηµατοδότησης παγίων της εξεταζόµενης εταιρείας 

Μέσα από τον αριθµοδείκτη αυτό επιχειρείται να διαπιστωθεί ο τρόπος χρηµατοδότησης 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Όπως παρατηρούµε από το σχετικό 

γράφηµα (διάγραµµα 3.66), η τάση του αριθµοδείκτη της οµόρρυθµης εταιρείας είναι 

πτωτική. Αυτό σηµατοδοτεί, ότι διαχρονικά τα πάγια της εταιρείας Γρηγοριάδης 

χρηµατοδοτούνται όλο και περισσότερο από ξένα κεφάλαια.  
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Συγκεκριµένα, την πρώτη τριετία (1999-2001) τα πάγια της εταιρείας χρηµατοδοτήθηκαν 

από ίδια κεφάλαια µε µέσο ποσοστό 68,28%. Σε αντίθεση µε την επόµενη επταετία (2002-

2008), όπου η χρηµατοδότηση των παγίων µε ίδια κεφάλαια έπεσε στο 31,29%.   

Τέλος,  θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε ότι αυτή η εικόνα του αριθµοδείκτη ενδεχοµένως 

να οφείλεται στο ότι τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία παρουσιάζουν χρόνο µε τον χρόνο 

αύξηση, κάτι που αναγκάζει την διοίκηση της επιχείρησης Γρηγοριάδης να προβαίνει σε 

λήψεις µακροχρόνιων χρηµατοδοτήσεων. Η µειωµένη ρευστότητα της εταιρείας (αναλύθηκε 

προηγουµένως) επισπεύδει την ανάγκη για νέες δανειακές συµβάσεις.  

Παρατηρώντας την διεπιχειρησιακή ανάλυση των εταιρειών του δείγµατος, 

συµπεραίνουµε ότι η οµόρρυθµη εταιρεία εµφανίζει ικανοποιητικό µέσο όρο δεκαετίας 

(42,39%). Το παραπάνω οφείλεται στην πρώτη τριετία (1999-2001), καθώς στα επόµενα έτη 

ο αριθµοδείκτης αυτοχρηµατοδότησης παγίων κινείται χαµηλότερα από τα επίπεδα του 

οµίλου. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα του αριθµοδείκτη το 2008, όπου η 

αυτοχρηµατοδότηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Γρηγοριάδης πέφτει 

κάτω από το 20%. Η επίδοση αυτή είναι η χαµηλότερη µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος.  

 

∆ιάγραµµα 3.67: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη αυτοχρηµατοδότησης παγίων των εταιρειών κλάδου 

• Αριθµοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Πίνακας 3.31: Αριθµοδείκτης παγιοποίησης περιουσίας 
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∆ιάγραµµα 3.68: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη παγιοποίησης περιουσίας των εταιρειών κλάδου 

Η εικόνα αυτού του αριθµοδείκτη εµφανίζει ανοδική τάση µε έντονες διακυµάνσεις. Αυτό 

συνεπάγεται, ότι η διοίκηση της εταιρείας Γρηγοριάδης αυξάνει τα πάγια περιουσιακά της 

στοιχεία και δεσµεύει περισσότερους πόρους για αυτό τον σκοπό. Μάλιστα, το τελευταίο 

έτος της εξεταζόµενης δεκαετίας έχει την µεγαλύτερη παγιοποίηση µεταξύ των εταιρειών του 

κλάδου (78,18%), κάτι που διακρίνεται και στο διάγραµµα 3.68.  

Η γενικότερη εικόνα του κλάδου χαρακτηρίζεται από υψηλή παγιοποίηση (54,47%). Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει ότι η µισή αξία του ενεργητικού επενδύεται σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Παρατηρώντας τα συγκριτικά στοιχεία του πίνακα 3.31, διαπιστώνουµε ότι η 

εταιρεία Carrefour-Μαρινόπουλος εµφανίζει την υψηλότερη παγιοποίηση (75,40%) και η 

αλυσίδα Αρβανιτίδης την χαµηλότερη (36,73%). Ο µέσος όρος της οµόρρυθµης επιχείρησης 

κυµαίνεται στα κλαδικά επίπεδα.  

• Αριθµοδείκτης Παλαιότητας Παγίων 

Πίνακας 3.32: Αριθµοδείκτης παλαιότητας παγίων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.69: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη παλαιότητας παγίων των εταιρειών κλάδου 
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Ο αριθµοδείκτης αυτός χρησιµεύει στην εκτίµηση της παλαιότητας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης µε σκοπό την εξέταση πιθανής αντικατάστασης 

αυτών.  

Παρατηρούµε, ότι η οµόρρυθµη εταιρεία αν και παρουσιάζει ανοδική τάση της 

παγιοποίησης της περιουσίας της (διάγραµµα 3.68), εµφανίζει ανοδική τάση στον 

αριθµοδείκτη παλαιότητας (διάγραµµα 3.69). Μάλιστα, ο µέσος όρος δεκαετίας 1999-2008 

κυµαίνεται στο 48,78%, κατέχοντας και τον υψηλότερο µέσο όρο παλαιότητας παγίων. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει ότι ο µισός πάγιος εξοπλισµός της χρήζει εξέτασης για πιθανή 

αντικατάσταση.  

Αίσθηση προκαλεί ο αριθµοδείκτης παλαιότητας παγίων της εταιρείας Carrefour-

Μαρινόπουλος, όπου παρουσιάζει τον χαµηλότερο µέσο όρο (18,74%) παρόλο που εµφάνισε 

τον υψηλότερο αριθµοδείκτη παγιοποίησης της περιουσίας της (πίνακας 3.31).  

• Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

Πίνακας 3.33: Αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων 

 

 

∆ιάγραµµα 3.70: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων της εξεταζόµενης εταιρείας 

Ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων που πρέπει να καταβάλλει η επιχείρηση µέσα σε µια 

χρήση για την χρησιµοποίηση των ξένων κυρίως µακροπρόθεσµων κεφαλαίων της, δείχνει 

πόσες φορές αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. ∆ηλαδή, εκφράζει τη 

σχέση µεταξύ των καθαρών κερδών µιας επιχείρησης και των τόκων µε τους οποίους αυτή 

επιβαρύνεται µέσα στη χρήση για τα ξένα µακροπρόθεσµα κεφάλαια. Μπορούµε να πούµε, 

ότι αποτελεί ένα µέτρο της δανειακής κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση µε την 
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κερδοφόρα δυναµικότητα της. Γενικότερα όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο 

µικρότερος ο κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση των υποχρεώσεων της. Ο αριθµοδείκτης 

αυτός σε συνδυασµό µε τον αριθµοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, παρέχει ένδειξη του βαθµού 

και της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των ξένων κεφαλαίων από την επιχείρηση.  

Ο αριθµοδείκτης της εταιρείας Γρηγοριάδης εµφανίζει πτωτική τάση (διάγραµµα 3.70). 

Αυτό υποδηλώνει, ότι η ικανότητα της οµόρρυθµης επιχείρησης να αποπληρώνει τους τόκους 

των δανείων της φθίνει και παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος αθέτησης εξόφλησης των 

υποχρεώσεών της.  

Αν εξετάσουµε και τις υπόλοιπες εταιρείες του δείγµατος θα διαπιστώσουµε, ότι ο µέσος 

όρος του κλάδου εντός της δεκαετίας κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε αυτόν της οµόρρυθµης 

επιχείρησης. Αυτό οφείλεται στην πολύ υψηλή τιµή της χρήσης 2000. Όµως, µε µια 

προσεκτική µατιά στο συγκριτικό γράφηµα (διάγραµµα 3.71), θα διαπιστώσουµε πως παρόλο 

που ο µέσος όρος της αλυσίδας Γρηγοριάδης είναι ίδιος µε αυτόν του κλάδου, την εξαετία 

2003 έως 2008 ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων της Ο.Ε. είναι κατά πολύ µικρότερος από 

αυτόν του κλάδου. Συνεπώς, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως τα τελευταία έξι χρόνια 

επιδεινώθηκε αρκετά ο εν λόγω αριθµοδείκτης. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι το 2008 η 

επιχείρηση Γρηγοριάδης κατέγραψε την χειρότερη επίδοση έναντι όλων των εταιρειών του 

δείγµατος αλλά και του κλάδου γενικότερα.  

Εντύπωση προκαλεί η εικόνα του αριθµοδείκτη της Carrefour-Μαρινόπουλος, όπου 

εµφανίζονται µέχρι και αρνητικές τιµές. Η επίδοσή της είναι µακριά από τα επίπεδα του 

κλάδου. Το παραπάνω φανερώνει την δυσµενή θέση στην οποία έχει περιέλθει η επιχείρηση 

Carrefour-Μαρινόπουλος. 

 

∆ιάγραµµα 3.71: Εξέλιξη του αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων των εταιρειών κλάδου 
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3.3 Περιορισµοί της Ανάλυσης Χρηµατοοικονοµικών Αριθµοδεικτών 

Ο αναλυτής ο οποίος χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες θα πρέπει να 

γνωρίζει και τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται. Μερικοί από αυτούς είναι οι 

εξής
30

:  

• Μερικές φορές είναι δύσκολη η ταξινόµηση µιας επιχείρησης σ’ έναν κλάδο, διότι 

ορισµένες επιχειρήσεις παράγουν πολλά προϊόντα.  

• Οι δηµοσιευµένοι µέσοι όροι του κλάδου παρέχουν περισσότερο γενικές 

κατευθυντήριες οδηγίες και δεν είναι επιστηµονικά καθορισµένοι µέσοι όροι των 

αριθµοδεικτών όλων των επιχειρήσεων του κλάδου ή ενός αντιπροσωπευτικού 

δείγµατος των επιχειρήσεων του κλάδου
31

. 

• Οι ακολουθούµενες λογιστικές µέθοδοι διαφέρουν από επιχείρηση σε επιχείρηση και 

µπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικούς υπολογισµούς αριθµοδεικτών.  

• Ο µέσος όρος του αριθµοδείκτη ενός κλάδου µπορεί να µην αποτελεί έναν επιθυµητό 

στόχο (όταν για παράδειγµα υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των αριθµοδεικτών 

των επιχειρήσεων του κλάδου). 

• Ορισµένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν εποχικές διακυµάνσεις στη λειτουργία τους, οι 

οποίες επηρεάζουν τους αριθµοδείκτες τους, που συνήθως υπολογίζονται σε ετήσια 

βάση. 

• Ορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες µπορεί να είναι πολύ υψηλοί ή πολύ 

χαµηλοί και, παρ’ όλα αυτά, η ερµηνεία τους να είναι δύσκολη. Για παράδειγµα ένας 

υψηλός αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας µπορεί να σηµαίνει ότι η επιχείρηση έχει 

µια ισχυρή θέση ρευστότητας, η οποία αποτελεί µια καλή ένδειξη. Από την άλλη 

πλευρά όµως, ο ίδιος αριθµοδείκτης µπορεί να σηµατοδοτεί µια υπερβολική ποσότητα 

µετρητών, η οποία αποτελεί κακή ένδειξη, καθώς τα µετρητά έχουν µηδενική απόδοση.  

• Μερικές φορές οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν το ονοµαζόµενο «στόλισµα βιτρίνας» 

(window dressing), για να εµφανίζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις και εποµένως 

και τους αριθµοδείκτες τους καλύτερους απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα. 

                                                 

30
 Βασιλείου ∆. και Ν. Ηρειώτη, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική», Εκδοτικός Οίκος 

Rosili, 2008, σελ.62-63. 

31
Στην συγκεκριµένοι ανάλυση, όλοι οι αριθµοδείκτες υπολογίστηκαν από τα στοιχεία των δηµοσιευµένων 

ισολογισµών. ∆εν χρησιµοποιήθηκαν υπολογισµένοι αριθµοδείκτες µελετών της icap. 
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• Η ποιότητα των στοιχείων δεν εµφανίζεται στους αριθµοδείκτες.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι οι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες µπορεί να 

προσφέρουν σηµαντική πληροφόρηση για τις λειτουργίες µιας επιχείρησης. Θα πρέπει όµως 

να ληφθεί υπόψη, ότι η µέθοδος αυτή έχει ορισµένους περιορισµούς και θα πρέπει να 

εφαρµόζεται µε κρίση και προσοχή και όχι µε έναν µηχανικό τρόπο.  

3.4  Σύνοψη της Ανάλυσης Χρηµατοοικονοµικών Αριθµοδεικτών 

Συνοψίζοντας τους αριθµοδείκτες της οµόρρυθµης εταιρείας Γρηγοριάδης, καταρτίσαµε τον 

παρακάτω πίνακα (πίνακας 3.34). Σε αυτόν φαίνονται οι τιµές της τελευταίας διετίας καθώς 

και η µελλοντική τάση του κάθε αριθµοδείκτη ξεχωριστά. Επίσης, παρουσιάζονται δεδοµένα 

από τον κλαδικό µέσο όρο (1999-2008). 

Πίνακας 3.34: Συγκεντρωτικός πίνακας χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών της εξεταζόµενης εταιρείας 
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Μια πρώτη εξέταση των αριθµοδεικτών που εµφανίζονται στον πίνακα 3.34 υποδηλώνει 

ότι η επιχείρηση Γρηγοριάδης παρουσιάζει πέντε προβλήµατα: (1) σηµαντικά µειωµένη 

ρευστότητα, (2) ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα καθαρής κερδοφορίας, (3) µη ικανοποιητική 

απόδοση των κεφαλαίων των ιδιοκτητών της εταιρείας, (4) αρκετά υψηλό επίπεδο 

λειτουργικών εξόδων και οριακά υψηλότερο επίπεδο κόστους λειτουργίας, (5) σχετικά 

αυξηµένη δανειακή επιβάρυνση και επιδείνωση κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών δαπανών. 

Η αύξηση του αριθµοδείκτη της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης σηµαίνει ότι η επιχείρηση 

χρησιµοποιεί µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση και αυτό έχει ως συνέπεια η επιχείρηση 

να έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
32

, αλλά συγχρόνως να είναι εκτεθειµένη και σε 

µεγαλύτερο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο απ’ ότι θα ήταν εάν χρησιµοποιούσε λιγότερη 

χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Μια προσεκτική µελέτη των αριθµοδεικτών της επιχείρησης 

Γρηγοριάδης µας αποκαλύπτει τα ακόλουθα:  

Η επιχείρηση Γρηγοριάδης µείωσε την κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της από 5,69 

σε 4,86 φορές. Επειδή οι πωλήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν, για να µειωθεί ο 

αριθµοδείκτης αυτός θα πρέπει τα πάγια στοιχεία της να αυξήθηκαν αναλογικά περισσότερο. 

Αυτό πράγµατι επαληθεύεται από τα στοιχεία του ισολογισµού, καθώς τα πάγια 

(αναπόσβεστη αξία) αυξήθηκαν κατά 37,57%, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,63%. Άρα, 

η επιχείρηση αύξησε τα πάγια της κατά την τελευταία διετία. Παρ’ όλα αυτά, ο µέσος όρος 

του κλάδου είναι µικρότερος. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις λειτουργούν 

µε περισσότερα πάγια ενεργητικά απ’ ότι η οµόρρυθµη εταιρεία. Κατά συνέπεια η επένδυση 

σε πάγια περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να είναι σωστή. Με ποιόν τρόπο όµως 

χρηµατοδότησε η επιχείρηση Γρηγοριάδης την αύξηση των παγίων περιουσιακών της 

στοιχείων; Η οµόρρυθµη εταιρεία έκανε αυτή την χρηµατοδότηση µέσω της χρήσης ξένων 

κεφαλαίων. Το παραπάνω επαληθεύεται από την αύξηση του αριθµοδείκτη υπερχρέωσης από 

84,16% σε 84,79%. Η αύξηση των υποχρεώσεων της είχε ως συνέπεια την µείωση της 

ρευστότητας της επιχείρησης. Αυτό γίνεται φανερό από την µεγάλη µείωση που 

παρουσιάζουν όλοι οι αριθµοδείκτες ρευστότητας (γενική, ειδική και ταµειακή ρευστότητα). 

                                                 

32
 Στην περίπτωση της οµόρρυθµης, δεν παρατηρείται προοπτική για αυξηµένες τιµές ROE και αυτό σε 

συνδυασµό µε την ανοδική πορεία της µόχλευσης αυξάνει ακόµη περισσότερο την έκθεση στον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Τα παραπάνω σε συνδυασµό και µε την αρνητική προοπτική που εµφανίζουν τα 

καθαρά κέρδη µετά φόρων, καθιστούν την διοίκηση της εταιρείας πιο προσεκτική για το µέλλον, όσον αφορά 

τις επενδύσεις της και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτών. 
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Εποµένως, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι ο τρόπος χρηµατοδότησης της αύξησης των 

παγίων δεν ήταν σωστός. 

Επίσης, µια µατιά στην εξέλιξη της σύνθεσης του κεφαλαίου κίνησης (πίνακας 3.35
33

) θα 

επιβεβαιώσει τους παραπάνω ισχυρισµούς καθώς και την αρνητική πορεία του κεφαλαίου 

κίνησης της οµόρρυθµης επιχείρησης, το οποίο επιδεινώθηκε το έτος 2008 (-53,90%). Η 

επιδείνωση των διαθεσίµων και των απαιτήσεων είναι εντονότερη από την µείωση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η µικρότερη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

δεν αρκεί για να βελτιωθεί η εικόνα του κεφαλαίου κίνησης.  

Πίνακας 3.35: Εξέλιξη σύνθεσης του κεφαλαίου κίνησης της εξεταζόµενης εταιρείας 

 

Η µείωση του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων σηµαίνει ότι 

αυξήθηκαν τα αποθέµατα (καθώς αυξήθηκαν και οι πωλήσεις της επιχείρησης). Άρα, ένα 

µέσο εµπόρευµα της επιχείρησης παραµένει στα αποθέµατα  περισσότερο χρονικό διάστηµα 

το 2008 απ’ ότι το 2007. Για την ακρίβεια, ενώ ένα µέσο εµπόρευµα παρέµενε στα 

αποθέµατα περίπου 34,64 ηµέρες τώρα παραµένει περίπου 35,61 ηµέρες. Παρ’ όλα αυτά, ο 

µέσος όρος κυκλοφοριακής ταχύτητας του κλάδου είναι µικρότερος. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ανταγωνίστριες επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερες ηµέρες για να πωλήσουν τα 

εµπορεύµατά τους. Η έστω και µικρή αύξηση των αποθεµάτων είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης. Αν σε αυτό συνεκτιµηθεί η 

µείωση των απαιτήσεων, η οποία δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των διαθεσίµων, τότε γίνεται 

περισσότερο αντιληπτή η ανάγκη της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης. Η αύξηση των 

αποθεµάτων (1,59%) ήταν συγκριτικά µικρότερη απ’ ότι η αύξηση των πωλήσεων (6,63%), 

γεγονός που σηµατοδοτεί ότι η επιχείρηση ακολούθησε σωστή στρατηγική  πωλήσεων. Το 

παραπάνω επαληθεύεται από την εικόνα της µικτής κερδοφορίας της επιχείρησης, η οποία 

κινείται ανοδικά και µάλιστα πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα του κλάδου.   

                                                 

33
 Αναλυτικότερη πληροφόρηση για την δοµή του κεφαλαίου κίνησης και την εξέλιξη του παρέχεται στον 

πίνακα 3.3 της παρούσας µελέτης.  
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Τα υψηλά επίπεδα λειτουργικών εξόδων και η αυξητική τους τάση οδηγεί σε µειωµένη 

κερδοφορία της επιχείρησης, γεγονός που συµπαρασύρει τον αριθµοδείκτη απόδοσης ιδίων 

κεφαλαίων σε χαµηλά επίπεδα. Αυτό σηµαίνει ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν 

απολαµβάνουν υψηλές αποδόσεις των κεφαλαίων τους, παρόλο που αυξάνεται ο 

πολλαπλασιαστής µόχλευσης εξαιτίας του δανεισµού της εταιρείας. Η αύξηση του δανεισµού 

της εταιρείας δικαιολογεί και την πτώση του αριθµοδείκτη αυτοχρηµατοδότησης παγίων. 

Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει ότι η εταιρεία χρησιµοποιεί όλο και περισσότερο ξένα 

κεφάλαια για να χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Πιο 

συγκεκριµένα, η εταιρεία Γρηγοριάδης χρηµατοδοτεί τα πάγια της µε ίδια κεφάλαια κατά 

19,46% (έτος 2008) όταν ο µέσος όρος του κλάδου, για την ίδια χρονιά, είναι περίπου 

διπλάσιος (41,45%). Επίσης, ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η ικανότητα της επιχείρησης 

να καλύπτει τους τόκους της φθίνει και µάλιστα παρουσιάζει πτωτική τάση. Επιπρόσθετα, ο 

µέσος όρος του κλάδου είναι µεγαλύτερος, γεγονός που φανερώνει ακόµη περισσότερο την 

αδυναµία της επιχείρησης.   

Από την εικόνα των αριθµοδεικτών του πίνακα 3.34, συµπεραίνουµε ότι η επιχείρηση 

Γρηγοριάδης παρουσιάζει και κάποια θετικά σηµεία: (1) ικανοποιητική κυκλοφοριακή 

ταχύτητα αποθεµάτων, (2) αρκετά καλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και παγίων, (3) 

υψηλό δείκτη µικτού κέρδους και (4) ικανοποιητικό κέρδος ΕΒΙΤDA. Σε όλα τα παραπάνω  η 

επιχείρηση υπερτερεί του κλαδικού µέσου όρου και καθίσταται δυνατή σε αυτά τα σηµεία.  
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3.5 Προβλέψεις Χρηµατοοικονοµικών Αριθµοδεικτών 

Μέχρι στιγµής, για την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρείας έγινε χρήση ιστορικών 

στοιχείων δεκαετίας, ούτως ώστε να αποκοµίσουµε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα για τη 

µέχρι τώρα πορεία της. Υπολογίστηκαν οι κυριότεροι αριθµοδείκτες και αποτυπώθηκαν σε 

γραφήµατα. Επίσης, στην ανάλυση των γραφηµάτων αποτυπώθηκε και η γραµµή χρονικής 

τάσης (λογαριθµική διότι προσαρµόζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια στα δεδοµένα), ώστε να 

έχουµε περισσότερη πληροφορία για τη µέχρι τώρα πορεία του εκάστοτε αριθµοδείκτη, αλλά 

και για να µπορούµε να προβούµε σε µια πρώτη εκτίµηση για το εγγύς µέλλον. 

Η πρόβλεψη των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών της οµόρρυθµης εταιρείας έγινε µε 

την µέθοδο του ποσοστού πωλήσεων και αφορά την πρώτη προβλεπόµενη πενταετία (2009-

2013). Συγκεκριµένα, εκτιµήθηκαν τα ποσά του τρέχοντος ισολογισµού χρήσης (χρήση 2008) 

ως ποσοστό επί των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης, τα οποία αποτελούν τη βάση για 

τους υπολογισµούς των µελλοντικών χρήσεων
34

. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν τα ποσά των 

προβλεπόµενων χρήσεων (2009Ε-2013Ε)
35

, πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό επί τοις εκατό 

του κάθε λογαριασµού µε τις εκτιµώµενες πωλήσεις της κάθε µελλοντικής χρήσης. Επίσης, 

να αναφέρουµε ότι οι εκτιµώµενες πωλήσεις της πρώτης πενταετίας υπολογίζονται παρακάτω 

και πιο συγκεκριµένα αποτυπώνονται στον πίνακα 4.5 του επόµενου κεφαλαίου της εργασίας. 

Εποµένως, στην πρόβλεψη των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών κάνουµε χρήση της 

πρόβλεψης των πωλήσεων της πρώτης πενταετίας του πίνακα 4.5.  

Έπειτα λοιπόν από την εκτίµηση των ισολογισµών της πενταετίας 20009-2013
36

, 

υπολογίζουµε τους αριθµοδείκτες και τους παραθέτουµε συγκεντρωτικά στον παρακάτω 

πίνακα (πίνακας 3.36): 

 

 

                                                 

34
 Βασιλείου ∆. και Ν. Ηρειώτη, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική», Εκδοτικός Οίκος 

Rosili, 2008, σελ.300: «…το ποσοστό που χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς µπορεί να προέλθει από τις πιο 

πρόσφατες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, να προκύψει από τον υπολογισµό του µέσου όρου των πωλήσεων για 

διάστηµα αρκετών ετών του παρελθόντος, ή τέλος από µια εκτίµηση του αναλυτή». 

35
 Το «Ε» υποδηλώνει προϋπολογιστικά ποσά και όχι πραγµατοποιηθέντα. Είναι το αρχικό γράµµα της 

ελληνικής λέξης «εκτίµηση», η οποία στα αγγλικά αποδίδεται µε την λέξη «estimate».  

36
 Η εκτίµηση των ισολογισµών των χρήσεων 2009-2013 παρουσιάζεται στο παράρτηµα της εργασίας. 
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Πίνακας 3.36: Πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών πενταετίας 2009-2013 της εξεταζόµενης εταιρείας 

 

Αυτό που αρχικά παρατηρούµε είναι ότι οι αριθµοδείκτες της πενταετίας 20009-2013 είναι 

ίδιοι µεταξύ τους. Το παραπάνω οφείλεται στα προβλεπόµενα µεγέθη των πωλήσεων της 

πενταετίας, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινό και σταθερό ρυθµό ανάπτυξης (7,82%) για όλα 

τα έτη της εν λόγω περιόδου. Εποµένως, επειδή τα ποσά στους ισολογισµούς των 

µελλοντικών χρήσεων παρουσιάζουν αύξηση κατά το ποσοστό ανάπτυξης των πωλήσεων 

(δηλαδή κατά 7,82%), θα παραµένουν αµετάβλητοι και οι αριθµοδείκτες. Επίσης, οι 

αριθµοδείκτες παρουσιάζουν την ίδια εικόνα µε αυτούς της τρέχουσας χρήσης (χρήση 2008), 

µε εξαίρεση τον αριθµοδείκτη απόδοσης ενεργητικού (ROI), τον αριθµοδείκτη απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων (ROE) και όλους τους αριθµοδείκτες δραστηριότητας.  

Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι εφόσον ήταν διαθέσιµα τα στοιχεία των µηνιαίων 

πωλήσεων της οµόρρυθµης εταιρείας, η πρόβλεψη των πωλήσεων θα µπορούσε να γίνει µε 
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την χρήση της στατιστικής µεθόδου των χρονοσειρών
37

 και άρα δεν θα υπήρχαν αµετάβλητοι 

αριθµοδείκτες. Η συγκεκριµένη µέθοδος δεν ήταν εφικτό να εφαρµοστεί για την επιχείρηση 

Γρηγοριάδη, καθώς δεν δόθηκαν τέτοια στοιχεία από την διοίκηση. Για το λόγο αυτό κάναµε 

χρήση της πρόβλεψης των πωλήσεων στηριζόµενη σε έναν σταθερό ρυθµό ανάπτυξης 

(7,82%), όπως εκτιµήθηκε στην ενότητα 4.2.2.1 της παρούσας εργασίας. Όµως, το 

µειονέκτηµα του σταθερού ρυθµού ανάπτυξης των πωλήσεων είναι ότι δεν προσφέρεται 

για ερµηνεία και αξιολόγηση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών της επιχείρησης. 

Γενικότερα, µόλις ολοκληρωθούν οι προϋπολογιστικές καταστάσεις του επόµενου έτους, 

οι διοικούντες την επιχείρηση θα τις εξετάσουν και θα συγκρίνουν τους αριθµοδείκτες που 

προέρχονται από τις προϋπολογιστικές αυτές καταστάσεις µε τους αριθµοδείκτες που έχουν 

θέσει ως στόχους. Με την ανάλυση αυτή, ο χρηµατοοικονοµικός διευθυντής είναι σε θέση να 

καθορίσει εάν τα προβλεπόµενα µεγέθη αντιστοιχούν στους στόχους που έχει θέσει. Εάν οι 

προβλεπόµενοι χρηµατοοικονοµικοί αριθµοδείκτες απέχουν από τους στόχους, τότε θα 

πρέπει να αλλάξει το χρηµατοοικονοµικό πρόγραµµα της επιχείρησης. Η αλλαγή αυτή θα έχει 

ως αποτέλεσµα την αναθεώρηση των προϋπολογιστικών καταστάσεων. Στην συνέχεια, θα 

γίνει επανεξέταση της κατάστασης και η προηγούµενη διαδικασία θα επαναληφθεί, καθώς η 

πρόβλεψη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι µια επαναληπτική διαδικασία. 

Επιπλέον, η διοίκηση θα πρέπει να καταρτίσει και εναλλακτικές προϋπολογιστικές 

καταστάσεις, οι οποίες θα δηµιουργηθούν από διάφορα σενάρια µεταβολής των πωλήσεων. 

Αυτό είναι απαραίτητο, διότι η διοίκηση µπορεί να πιστεύει ότι οι προβλέψεις της είναι καλές 

(περιλαµβανοµένης και της πρόβλεψης των πωλήσεων) χωρίς όµως να είναι βέβαιη ότι αυτές 

θα πραγµατοποιηθούν. Κατά συνέπεια, είναι πολύ λογικό η διοίκηση της επιχείρησης να 

επιθυµεί να γνωρίζει πως πιθανές µεταβολές στις πωλήσεις θα επηρεάσουν τις προβλέψεις 

της. Τέλος, µε τον ίδιο τρόπο µπορεί η διοίκηση να εξετάσει την επίδραση που θα έχουν 

διάφορα εναλλακτικά λειτουργικά προγράµµατα στα κέρδη και την οικονοµική κατάσταση 

της επιχείρησης.  

 Η εξέταση των αριθµοδεικτών που προέρχονται από τις προϋπολογιστικές 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε τους αριθµοδείκτες που έχει θέσει η διοίκηση ως 

στόχους, δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργασίας και γι’ αυτό δεν συγκρίνονται. 

Επίσης, δεν δηµιουργήθηκαν διάφορα σενάρια µεταβολής των πωλήσεων για την κατάρτιση 

                                                 

37
 Παράδειγµα πρόβλεψης πωλήσεων µε την µέθοδο των χρονοσειρών παρατίθεται στο παράρτηµα. 
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εναλλακτικών προϋπολογιστικών καταστάσεων, καθώς δεν αποτελούν στόχο διερεύνησης 

στην παρούσα εργασία.   

3.6 Υπολογισµός του Νεκρού Σηµείου της Εταιρείας Γρηγοριάδης 

Υπενθυµίζουµε, ότι το νεκρό σηµείο είναι εκείνο το ύψος του κύκλου εργασιών µιας 

επιχείρησης µε το οποίο αυτή είναι σε θέση να καλύψει τα συνολικά της έξοδα, δηλαδή τα 

σταθερά και µεταβλητά της κόστη, ενώ ταυτόχρονα δεν πραγµατοποιεί ούτε κέρδη ούτε 

ζηµία. Εναλλακτικά, µπορούµε να το ορίσουµε και ως εκείνο το ύψος των πωλήσεων το 

οποίο θα πρέπει µια επιχείρηση να επιτύχει, έτσι ώστε να καλύψει τα σταθερά και τα 

µεταβλητά της έξοδα και από το σηµείο αυτό και πάνω να αρχίσει να πραγµατοποιεί κέρδη. 

Όπως είναι γνωστό, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) είναι το τµήµα εκείνο των ακαθάριστων 

εσόδων, το οποίο προέρχεται από την πραγµατοποίηση του σκοπού µιας οικονοµικής 

µονάδας. Εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι τα έσοδα που προέρχονται από 

την πώληση των αγαθών, τα οποία µπορεί να παράγει ή να εµπορεύεται, ή από την παροχή 

των υπηρεσιών.  

Προκειµένου να προχωρήσουµε σε µια τέτοια ανάλυση, θα πρέπει πρώτα να διαχωρίσουµε 

τα σταθερά από τα µεταβλητά κόστη της εταιρείας την οποία εξετάζουµε
38

. Σε αυτό το 

σηµείο να επισηµάνουµε, ότι στις εµπορικές εταιρείες (όπως και η εξεταζόµενη εταιρεία 

Γρηγοριάδης) το κόστος των εµπορευµάτων προς µεταπώληση που αγοράζει η εταιρεία, 

δηλαδή το κόστος πωληθέντων, αποτελεί το µεταβλητό κόστος της επιχείρησης και µάλιστα 

αποτελεί πολύ µεγάλη συνιστώσα του συνολικού κόστους της
39

. Τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή 

οι λογαριασµοί 60,61,62,63,64,65 και 66 της γενικής λογιστικής, θα θεωρηθούν ως σταθερά 

κόστη στην ανάλυση του νεκρού σηµείου της επιχείρησης.  

Σε αυτό το σηµείο, τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο κάποιοι λογαριασµοί και ειδικά τα 

έξοδα µισθοδοσίας (Λογ/σµός 60), τα οποία αποτελούν σχεδόν το 75%-80% του συνολικών 

εξόδων λειτουργίας µιας επιχείρησης του κλάδου
40

, έχουν συµπεριφορά µεταβλητού κόστους 

ή έστω και µικτού κόστους. Απάντηση στο ερώτηµα αυτό δίνουν οι συγγραφείς Garrison & 

                                                 

38
 Οι ορισµοί του σταθερού και του µεταβλητού κόστους παρουσιάσθηκαν στην ενότητα 1.3.1.1 της εργασίας.   

39
 Garrison R.and E.Noreen, «∆ιοικητική Λογιστική», κεφάλαιο 5, σελ.184-185. 

40
 Βάσει εκτιµήσεων στελεχών του κλάδου και της διοίκησης της εταιρείας.  
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Noreen
41

. Με βάση λοιπόν τους ισχυρισµούς των συγγραφέων, οι εταιρείες σήµερα είναι 

πολύ λιγότερο πρόθυµες να αναπροσαρµόζουν το εργατικό τους δυναµικό σε 

βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των πωλήσεων. Επιπλέον, δεν θέλουν να βρεθούν σε περίοδο 

οικονοµικής ύφεσης έχοντας διογκωµένο µισθολόγιο και συνεπώς αυξάνεται η απροθυµία για 

πρόσληψη επιπρόσθετων εργαζοµένων όταν παρατηρείται αύξηση των πωλήσεων. Επίσης, οι 

περικοπές θέσεων εργασίας ίσως να δηµιουργούν την εντύπωση ότι ακόµη και οι µισθοί να 

θεωρούνται µεταβλητό κόστος, αλλά αυτό δεν είναι ένα έγκυρο συµπέρασµα. Η σµίκρυνση 

του µεγέθους ήταν αποτέλεσµα προσπαθειών για ανασχεδιασµό επιχειρηµατικών 

διαδικασιών και για µείωση κόστους και όχι αντίδραση στη µείωση των πωλήσεων. Τούτο 

υπογραµµίζει ένα σηµαντικό, αλλά λεπτό σηµείο. Το σταθερό κόστος µπορεί να µεταβληθεί –

αλλά δεν µεταβάλλεται σε απόκριση σε µικρές µεταβολές στο επίπεδο δραστηριότητας.  

Συνοψίζοντας, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτηµα: «το κόστος 

εργασίας είναι σταθερό ή µεταβλητό κόστος;». Η απάντηση εξαρτάται από το βαθµό 

ευελιξίας που έχει η διοίκηση της εταιρείας, από τη στρατηγική της και από τον βαθµό 

ευελιξίας της εργατικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, σε αυτή την ανάλυση θα υποθέσουµε ότι το 

κόστος εργασίας είναι σταθερό κόστος. Οµοίως, για λόγους διευκόλυνσης της ανάλυσής µας, 

θα θεωρήσουµε ως σταθερά κόστη και τα υπόλοιπα έξοδα των λογαριασµών της 6
ης

 οµάδας 

της γενικής λογιστικής και ως µεταβλητό κόστος θα θεωρήσουµε µόνο το κόστος πωλήσεων 

της επιχείρησης
42

.  

Τέλος, να επισηµάνουµε ότι το νεκρό σηµείο αποτελεί ένα σηµαντικό ορόσηµο για την 

ορθολογική διοίκηση µιας υφιστάµενης επιχείρησης και κανείς διαχειριστής δεν θα πρέπει να 

παραλείπει τον προσδιορισµό του. Η συγκεκριµένη ανάλυση είναι τόσο βασική και 

σηµαντική, που η παρουσία της κρίνεται απαραίτητη σε ειδικές µελέτες όπως είναι τα 

επιχειρηµατικά σχέδια ίδρυσης/επέκτασης επιχειρήσεων. Το αποτέλεσµα αυτής της ανάλυσης 

εφοδιάζει τόσο τους επιχειρηµατίες, όσο και τους µετόχους µε σηµαντικότατη πληροφόρηση 

για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης/επένδυσης.  

                                                 

41
 Garrison R.and E.Noreen, «∆ιοικητική Λογιστική», κεφάλαιο 5, σελ.190. 

42
 Για ακριβέστερη ανάλυση και διαχωρισµό του µικτού κόστους, θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε τη µέθοδο 

παλινδρόµησης των ελαχίστων τετραγώνων (Garrison R. and E. Noreen, «∆ιοικητική Λογιστική», κεφάλαιο 5, 

σελ.210-213). 
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Ο υπολογισµός του νεκρού σηµείου µπορεί να γίνει µε διάφορες µεθόδους, όπως της 

γραφικής παράστασης, της µαθηµατικής ισότητας αλλά και του περιθωρίου συνεισφοράς
43

. 

Στην παρούσα µελέτη, για τον υπολογισµό του νεκρού σηµείου της εταιρείας Γρηγοριάδης, 

θα χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο του περιθωρίου συνεισφοράς.  

Ο τύπος υπολογισµού του νεκρού σηµείου σε χρηµατικές µονάδες (ευρώ) έχει ως 

ακολούθως: 

Νεκρό Σηµείο (Χρηµατικές Μονάδες) = Συνολικές Σταθερές ∆απάνες / ∆είκτη 

Περιθωρίου Συνεισφοράς 

Έτσι, αντλώντας τα απαραίτητα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (για το έτος 2008) και 

διαχωρίζοντας τα σε σταθερές και µεταβλητές δαπάνες, παίρνουµε τα ακόλουθα δεδοµένα: 

Μεταβλητές ∆απάνες: 

Κόστος Πωλήσεων = 20.201.115,70€ 

Σταθερές ∆απάνες: 

Έξοδα ∆ιοίκησης = 251.171,22€ 

Έξοδα ∆ιάθεσης = 6.216.902,56€ 

Έξοδα Χρηµατοοικονοµικά = 174.349,71€ 

Φόροι = 24.395,32€ + (15.094,30€)  

Μη Λειτουργικά Έξοδα = 15.498,18€ 

Επίσης, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Γρηγοριάδης για τη χρήση 2008 ανέρχεται στις 

26.644.144,40€. Επιπροσθέτως, υπάρχουν προµήθειες και λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης που 

ανέρχονται στο ύψος των 264.385,46€ και µη λειτουργικά έσοδα της τάξεως των 2.000,00€. 

Συνεπώς, στην ανάλυσή µας ως συνολικά έσοδα πωλήσεων θα θεωρήσουµε το άθροισµα: 

Συνολικά Έσοδα Πωλήσεων = 26.644.144,40€ + 264.385,46€ + 2.000,00€ = 

26.910.529,86€ 

                                                 

43
 Οι µέθοδοι προσδιορισµού του νεκρού σηµείου µιας επιχείρησης προσδιορίστηκαν στην ενότητα 1.3.1 της 

παρούσας εργασίας.  



 

 

Σελίδα | 162  

 

Τέλος, ο δείκτης περιθωρίου συνεισφοράς ισούται µε 24,93%
44

 [(26.910.529,86€-

20.201.115,70€) / 26.910.529,86€]. Συνεπώς, αντικαθιστώντας τα δεδοµένα στον παραπάνω 

τύπο παίρνουµε το ακόλουθο αποτέλεσµα: 

Νεκρό Σηµείο (€) = (251.171,22€ + 6.216.902,56€ + 174.349,71€+ 24.395,32€ + 15.094,30€ 

+ 15.498,18€) / 0,2493 = 6.697.411,29€ / 0,2493 = 26.864.866,79€ 

Από το αποτέλεσµα αυτό συµπεραίνουµε ότι η εταιρεία Γρηγοριάδης, κατά τη 

διαχειριστική χρήση 01/01/2008 – 31/12/2008, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών µόλις κατά 

45.663,07€ περισσότερο από εκείνο που απαιτείται προκειµένου να καλύψει τα συνολικά της 

κόστη. Πιο απλά, αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση Γρηγοριάδης πραγµατοποιώντας πωλήσεις 

της τάξεως των 26.864.866,79€ καλύπτει τα συνολικά της κόστη, χωρίς να πραγµατοποιεί 

ούτε κέρδη αλλά ούτε και ζηµία. Για ύψος πωλήσεων µεγαλύτερο των 26.864.866,79€, η 

οµόρρυθµη εταιρεία βάσει του ορισµού του νεκρού σηµείου θα πρέπει να πραγµατοποιεί 

κέρδη, γεγονός που συµβαίνει και στην πραγµατικότητα. 

Προκείµενου να αντιληφθούµε τη σπουδαιότητα του ευρήµατος, θα υπολογίσουµε το 

περιθώριο ασφαλείας της επιχείρησης Γρηγοριάδης: 

Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας = Περιθώριο Ασφαλείας / Συνολικές 

Προϋπολογιζόµενες (ή Πραγµατικές) Πωλήσεις 

Εφαρµόζοντας την παραπάνω σχέση του ποσοστού περιθωρίου ασφαλείας, έχουµε:  

Ποσοστό Περιθωρίου Ασφαλείας = (26.910.529,86€-26.864.866,79€) / 26.910.529,86€  =   

45.663,07€ / 26.910.529,86€ = 0,001696 = 0,17% 

Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει τα παραπάνω. ∆ηλαδή, το περιθώριο ασφαλείας είναι 

πολύ µικρό και πιο συγκεκριµένα αποτελεί το 0,17% των πωλήσεων της χρήσης. Μπορεί η 

εταιρεία να βρίσκεται στην περιοχή πάνω από το σηµείο ισορροπίας (περιοχή κερδών), όµως 

µε το παρόν αποτέλεσµα του νεκρού σηµείου διαφαίνεται ότι οι προοπτικές βιωσιµότητας και 

αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας στο µέλλον, είναι ιδιαιτέρως δυσοίωνες. 

 

                                                 

44
 Στην ανάλυσή µας ο δείκτης περιθωρίου συνεισφοράς δεν συµπίπτει µε το περιθώριο µικτού κέρδους της 

εταιρείας την τρέχουσα χρήση (2008). Το παραπάνω θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν τα λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης και τα µη οργανικά έσοδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΊΑΣ ΤΗΣ 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ 

4 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Μελετώντας αναλυτικά τα διάφορα µοντέλα αποτίµησης και ειδικότερα τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζει το καθένα, σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες της υπό εξέταση εταιρείας, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η πλέον κατάλληλη µέθοδος αποτίµησης της εταιρείας 

Γρηγοριάδης είναι αυτή της προεξόφλησης των Αδέσµευτων Ταµειακών Ροών στην 

Εταιρεία-τριών (3) σταδίων ανάπτυξης (a 3stage FCFF valuation method).  

4.1 Κριτήρια Επιλογής της Μεθόδου Αποτίµησης 

Προκειµένου να εξασφαλίσουµε την ορθότητα της επιλογής µας, ακολουθήσαµε µεταξύ 

άλλων, τoν σκιαγραφηµένο κανόνα του Aswath Damodaran (Professor of Finance at the Stern 

School of Business at NYU). Με βάση λοιπόν τον κανόνα του Α.Damodaran και τις 

πληροφορίες για την επιχείρηση Γρηγοριάδης καταλήξαµε στα εξής: 

• Μπορούν να εκτιµηθούν οι ταµειακές ροές της εταιρείας. 

• Ο αριθµοδείκτης χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης της εταιρείας παρουσιάζει αστάθεια, 

καθώς ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς ξένα κεφάλαια παρουσιάζει υποχώρηση κατά τις 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (διάγραµµα 3.62). 

• Τα τρέχοντα αποτελέσµατα της εταιρείας είναι θετικά (κέρδη) και συνεπώς µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε ως βάση στη µέθοδο αποτίµησης, τα τρέχοντα κέρδη προ τόκων 

και φόρων x (1- φορολογικό συντελεστή) του έτους 2008. 

• Ο τρέχων ρυθµός ανάπτυξης της επιχείρησης (2008) κατά µέσο όρο ανέρχεται σε 

6,63%, που είναι µεγαλύτερος από τον τρέχοντα ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας 

(2008:+3,6%
45

). 

• Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της επιχείρησης είναι ισχυρά και διαχρονικά. 

Παρακάτω παρατίθεται ο µεταφρασµένος σκιαγραφηµένος κανόνας του A.Damodaran
46

 

(τα πλαίσια µε την κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή αφορούν την επιχείρηση Γρηγοριάδης):   

                                                 

45
 Στοιχεία του υπουργείου: http://www.minfin.gr/portal.  Βλέπε και πίνακα 3.1 της παρούσας εργασίας. 

46
 Ο πρωτότυπος σκιαγραφηµένος κανόνας στην αγγλική γλώσσα παρατίθεται στο παράρτηµα.   
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∆ιάγραµµα 4.1: ∆ιαγραµµατικός κανόνας επιλογής µεθόδου αποτίµησης 
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4.2 Εφαρµογή της Μεθόδου Αποτίµησης FCFF για την Εταιρεία 

Γρηγοριάδης  

Η εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης των αδέσµευτων ταµειακών ροών στην εταιρεία 

(FCFF) για την επιχείρηση Γρηγοριάδης έγινε σε περιβάλλον «excel», χρησιµοποιώντας τα 

ιστορικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας (2004-2008) και ακολουθώντας όλα όσα 

ορίζονται στη σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, για την εφαρµογή της µεθόδου κρίθηκε 

απαραίτητη η ανάπτυξη µαθηµατικών συναρτήσεων στο «excel» καθώς και συναρτήσεων 

µορφής «if» προκειµένου να συµπεριλάβουµε και την επίδραση στο αποτέλεσµα πιθανών 

συνδυασµών παραγόντων. 

Η εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης «FCFF 3-stage», όπως έχουµε αναφέρει και στο 

θεωρητικό µέρος της παρούσας µελέτης (παράγραφος 2.3.1.2), περιλαµβάνει συνολικά πέντε 

βήµατα τα οποία σε συντοµία έχουν ως ακολούθως: 

- Βήµα 1: Χρήση θεµελιωδών στοιχείων. 

- Βήµα 2: Εκτιµήσεις µελλοντικών µεγεθών τριών σταδίων ανάπτυξης
47

: 

α) Εκτιµήσεις σταδίου υψηλού ρυθµού ανάπτυξης  

β) Εκτιµήσεις σταδίου υποχώρησης ρυθµού ανάπτυξης 

γ) Εκτιµήσεις σταδίου σταθερού ρυθµού ανάπτυξης 

- Βήµα 3: Εκτίµηση προεξοφλητικού επιτοκίου –WACC. 

- Βήµα 4: Υπολογισµός παρούσας αξίας επιχείρησης. 

- Βήµα 5: Εκτιµήσεις της αξίας της επιχείρησης και της αξίας του χρέους (value of firm 

and value of debt) κατ’ έτος µελλοντικά. 

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω εφαρµόζουµε τα βήµατα της µεθόδου αποτίµησης τριών 

σταδίων ανάπτυξης για την εταιρεία ως ακολούθως: 

4.2.1 Χρήση Θεµελιωδών Στοιχείων (Βήµα 1) 

Αρχικά, η εφαρµογή της µεθόδου ξεκινά µε τη δηµιουργία ενός πίνακα µε τα θεµελιώδη 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της εταιρείας. Συγκεκριµένα, τα τρέχοντα έσοδα από πωλήσεις 

                                                 

47
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 389. 
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(current revenues), τα τρέχοντα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (current operating 

income -ΕΒΙΤ), τα τρέχοντα έξοδα επενδύσεων σε πάγια (current capital expenditures), τις 

αποσβέσεις παγίων (depreciation), τη µεταβολή κεφαλαίου κίνησης κατά τις δύο τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις (change in working capital) και τέλος το τρέχον χρέος (current debt).  

Στο πίνακα που ακολουθεί λαµβάνουµε τα αριθµητικά δεδοµένα των προαναφερθέντων 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της εταιρείας, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για την 

εφαρµογή της διαδικασίας της αποτίµησης. Να διευκρινίσουµε, ότι οι κεφαλαιακές δαπάνες 

αναφέρονται στην αναπόσβεστη αξία του πάγιου ενεργητικού, η αξία του τρέχοντος 

εξωτερικού χρέους (Book Value of Debt Outstanding) αφορά το σύνολο των 

µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και η µεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης 

ισούται µε τη διαφορά κεφαλαίου κίνησης της τρέχουσας χρήσης από το αντίστοιχο της 

προηγούµενης χρήσης.  

Πίνακας 4.1: Θεµελιώδη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

 

4.2.2 Εκτιµήσεις Μελλοντικών Μεγεθών Τριών Σταδίων Ανάπτυξης (Βήµα 2) 

4.2.2.1 Εκτιµήσεις Σταδίου Υψηλού Ρυθµού Ανάπτυξης (Βήµα 2α) 

Συνεχίζοντας την εφαρµογή της διαδικασίας αποτίµησης της εταιρείας Γρηγοριάδης, περνάµε 

στον υπολογισµό των µεγεθών που αφορούν την πρώτη περίοδο αποτίµησης που είναι αυτή 

του υψηλού ρυθµού ανάπτυξης. Ειδικότερα, για την εκτίµηση των παραπάνω µεγεθών 

ενεργήσαµε κατά περίπτωση ως ακολούθως: 

• Υπολογισµός ρυθµού ανάπτυξης στο στάδιο υψηλού ρυθµού ανάπτυξης 

Για την εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης κατά τα πέντε πρώτα έτη εφαρµογής του 

µοντέλου αποτίµησης (περίοδος υψηλού ρυθµού ανάπτυξης) κάναµε χρήση του µέσου 

σταθµικού (weighted average). Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήσαµε τα µεγέθη των 

λειτουργικών κερδών προ τόκων και φόρων (ΚΠΤΦ) για τις τελευταίες πέντε χρήσεις και 

υπολογίσαµε τη µεταβολή τους από χρήση σε χρήση. Ο ιστορικός µέσος ρυθµός ανάπτυξης 

µας δίνει αποτέλεσµα 10,92%, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.2): 
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Πίνακας 4.2: Υπολογισµός του ιστορικού µέσου ρυθµού ανάπτυξης 

 

Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπόψη µας τα θεµελιώδη στοιχεία της εταιρείας για την 

τελευταία χρήση του 2008, προβαίνουµε στην εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης των 

λειτουργικών ΚΠΤΦ εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο:  

Ποσοστό Ανάπτυξης = Απόδοση Επενδυµένου Κεφαλαίου x Ποσοστό Επανεπένδυσης
48

 

- Απόδοση Επενδυµένου Κεφαλαίου = ((ΚΠΤΦ x (1-φορολογικό συντελεστή χρήσης)) / 

(Λογιστική Αξία Χρέους + Λογιστική Αξίας Ιδίων 

Κεφαλαίων) 

- Ποσοστό Επανεπένδυσης = (Κεφαλαιακές ∆απάνες + Μεταβολή στο Κεφάλαιο Κίνησης) / 

((ΚΠΤΦ x (1-φορολογικό συντελεστή χρήσης) 

Συνεπώς, εφαρµόζοντας τον παραπάνω τύπο υπολογίζουµε τον ρυθµό ανάπτυξης των 

λειτουργικών κερδών (growth rate). Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.3), 

το ποσοστό ανάπτυξης µε βάση τα θεµελιώδη στοιχεία ισούται µε 66,29%. 

Πίνακας 4.3: Υπολογισµός του ρυθµού ανάπτυξης βάσει των θεµελιωδών στοιχείων 

 

Στη συνέχεια, σταθµίζοντας µε συντελεστή 90% το ρυθµό ανάπτυξης των λειτουργικών 

κερδών προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) που µας δίνουν τα ιστορικά στοιχεία της εταιρείας και 

αντίστοιχα µε συντελεστή στάθµισης 10% τον εκτιµώµενο ρυθµό ανάπτυξης που παίρνουµε 

από τη χρήση των θεµελιωδών στοιχείων, διαµορφώνουµε το σταθµισµένο µέσο ρυθµό 

                                                 

48
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 289: Growth Rate = ROIC x Reinvestment Rate.  

- ROIC = ((EBIT x (1-Tax Rate)) / (BV of Debt + BV of Equity) 

- Reinvestment Rate = (Capex + Change in WC) / ((EBIT x (1-Tax Rate)) 
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ανάπτυξης της εταιρείας για την πενταετία υψηλού ρυθµού ανάπτυξης (high growth period). 

∆ηλαδή, έχουµε: 10,92% x 90% + 66,29% x 10% = 16,46% (πίνακας 4.4). 

Πίνακας 4.4: Υπολογισµός του σταθµισµένου µέσου ρυθµού ανάπτυξης  

 

Να υπενθυµίσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι η εκτίµηση των µελλοντικών µεγεθών 

καθορίζεται από τον χρονικό ορίζοντα της εκτίµησης, τις πληροφορίες σε µακροοικονοµικό   

και µικροοικονοµικό επίπεδο, τις χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις και άλλους παράγοντες 

που επηρεάζουν αυτές τις εκτιµήσεις -εσωτερική πληροφόρηση
49

.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η µελέτη ωριµότητας του κλάδο, η οποία δίνει µια 

συνολική εικόνα για την κατάσταση της αγοράς. Προκειµένου να εκτιµηθεί η φάση του 

κύκλου ζωής του κλάδου των σούπερ µάρκετ, πρέπει να αναλυθεί ο κύκλος εργασιών του 

κλάδου και η ανάπτυξη του για το χρονικό διάστηµα 2004-2008. Σύµφωνα µε στοιχεία της 

«icap» για ΑΕ και ΕΠΕ, ο κύκλος εργασιών του κλάδου το 2004 ανέρχεται στο ποσό των 

8.347.135.983,00€, το 2005 στο ποσό των 8.709.251.084,00€ (ανάπτυξη 4,3%), το 2006 στο 

ποσό των 9.061.758.973,00€ (ανάπτυξη 4,0%), το 2007 στο ποσό των 9.759.046.118,00€ 

(ανάπτυξη 7,7%) και το 2008 στο ποσό των 10.407.441.512,00€ (ανάπτυξη 6,6%).  

Μελετώντας λοιπόν το διάγραµµα 4.2 που προκύπτει, συµπεραίνουµε ότι η αγορά 

βρίσκεται σε φάση ωριµότητας. Σε αυτή τη φάση του κύκλου ζωής του κλάδου, δίνεται µάχη 

για την διατήρηση του µεριδίου αγοράς, υπάρχουν δυσκολίες στην αύξηση του µεριδίου 

αγοράς, και δίνεται έµφαση στην απόδοση και στο χαµηλό κόστος
50

.  

                                                 

49
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 281. 

50
 Kotler Philip, «Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ- Ανάλυση, Σχεδιασµός, Υλοποίηση & Έλεγχος», έβδοµη έκδοση, 

τόµος Α΄, κεφάλαιο 13, σελ.578. 
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∆ιάγραµµα 4.2: Κυκλικότητα ή ωριµότητα αγοράς κλάδου σούπερ µάρκετ 

Συνεκτιµώντας λοιπόν τις εσωτερικές πηγές πληροφόρησης και την ωριµότητα του 

κύκλου ζωής του κλάδου, ο ρυθµός ανάπτυξης για την επόµενη πενταετία θα καθοριστεί 

στα επίπεδα του ρυθµού ανάπτυξης των εσόδων, δηλαδή στο 7,82%, και όχι στο 16,46% 

που εκτιµήθηκε από την στάθµιση των ιστορικών στοιχείων της εταιρείας και του 

εκτιµώµενου ρυθµού ανάπτυξης που παίρνουµε από τη χρήση των θεµελιωδών στοιχείων.  

• Υπολογισµός εξέλιξης εσόδων στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

Με δεδοµένο τον ρυθµό ανάπτυξης για την πρώτη πενταετία (7,82%), υπολογίζουµε τα 

έσοδα για τα πέντε έτη της πρώτης περιόδου υψηλής ανάπτυξης µε την παραδοχή ότι θα 

αυξάνονται µε τον ίδιο ρυθµό. Εφαρµόζοντας λοιπόν τον τύπο Έσοδα(n) = Έσοδα(n-1) x 

(1+Ποσοστό Ανάπτυξης(n)) και για τα πέντε έτη της περιόδου, λαµβάνουµε τις παρακάτω 

εκτιµήσεις των εσόδων για κάθε έτος της πενταετούς περιόδου υψηλής ανάπτυξης: 

Πίνακας 4.5: Εκτίµηση των εσόδων στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης  

 

• Υπολογισµός εξέλιξης κερδών προ τόκων φόρων (ΕΒΙΤ) στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

Στη συνέχεια υπολογίζουµε τις συναρτήσεις γραµµικής παλινδρόµησης σε περιβάλλον 

excel, για τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη που είναι απαραίτητα για την εκτίµηση των ΚΠΤΦ.  

Στο πρώτο σκέλος του πίνακα 4.6, φαίνονται τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου 2004-

2008 για τα έσοδα (revenues), το κόστος πωληθέντων (cost of gross sales), τα λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης (operating income), τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (operating costs), τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα (financial costs) και τα λειτουργικά ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ). Στο δεύτερο 
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σκέλος του πίνακα 4.6, φαίνονται τα αποτελέσµατα της γραµµικής συνάρτησης 

παλινδρόµησης (y = a + bx) και του συντελεστή συσχέτισης (r
2
) για κάθε εξίσωση. 

Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το 92,45% της µεταβλητότητας του κόστους πωληθέντων 

οφείλεται στην επίδραση των πωλήσεων και µόνο το 7,55% (100%-92,45%) οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες. Υψηλή συσχέτιση µε τις πωλήσεις εµφανίζουν και τα έξοδα διοίκησης 

και διάθεσης, καθώς το 94,29% της µεταβλητότητας των εξόδων διοίκησης και διάθεσης 

οφείλεται στην επίδραση των πωλήσεων και µόνο το 5,71% (100%-94,29%) οφείλεται σε 

άλλους παράγοντες. Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, όπου 

το 92,89% της µεταβλητότητας των χρηµατοοικονοµικών εξόδων οφείλεται στην επίδραση 

των πωλήσεων και µόνο το 7,11% (100%-92,89%) οφείλεται σε άλλους παράγοντες. 

Αντιθέτως, ο συντελεστής συσχέτισης των εσόδων εκµετάλλευσης (r
2
 = 16,58%) έχει χαµηλή 

τιµή. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο το 16,58% της µεταβλητότητας των εσόδων εκµετάλλευσης 

οφείλεται στην επίδραση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και το 83,42% (100%-16,58%) σε 

άλλους παράγοντες
51

. Παρόλα αυτά, ακόµη και όταν ο συντελεστής προσδιορισµού δεν είναι 

ιδιαίτερα υψηλός, µπορούµε  να χρησιµοποιούµε την απλή παλινδρόµηση επειδή µας παρέχει 

µια λογική βάση εκκίνησης για την δηµιουργία προβλέψεων
52

.  

Πίνακας 4.6: Εκτίµηση της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης των βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών  

 

Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι δεν υπολογίστηκε η εξίσωση γραµµικής 

παλινδρόµησης για τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), καθώς αυτά 

υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο:  

ΚΠΤΦ = (Έσοδα – Κόστος Πωλήσεων) + Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης – Έξοδα 

∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης 

                                                 

51
 Στο excel συσχετίσαµε τα έσοδα εκµετάλλευσης µε τα έσοδα αλλά βρέθηκε ακόµη χαµηλότερος συντελεστής 

συσχέτισης (r
2
 = 3,06%). Ο υψηλότερος συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

52
 Βασιλείου ∆. και Ν. Ηρειώτη, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική», Εκδοτικός Οίκος 

Rosili 2008, σελ. 320.  
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Στον επόµενο πίνακα (πίνακας 4.7) παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις όλων των 

προαναφερθέντων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών για την πενταετία της περιόδου υψηλής 

ανάπτυξης. Οι εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στην χρήση των εξισώσεων γραµµικής 

παλινδρόµησης, όπως αυτές υπολογίστηκαν παραπάνω (πίνακας 4.6). 

Πίνακας 4.7: Εκτίµηση των βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

• Υπολογισµός εξέλιξης επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεων στην 

περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.8) υπολογίζουµε τις συναρτήσεις γραµµικής 

παλινδρόµησης για τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (capital expenditures) και 

για τις αποσβέσεις (depreciation). 

Στο πρώτο σκέλος του συγκεκριµένου πίνακα, φαίνονται τα ιστορικά στοιχεία της 

περιόδου 2004-2008 για τα έσοδα (revenues), τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

(capital expenditures) και τις αποσβέσεις (depreciation). Στο δεύτερο σκέλος του πίνακα  

φαίνονται τα αποτελέσµατα της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης (y = a + bx) και του 

συντελεστή συσχέτισης (r
2
) για κάθε εξίσωση.  

Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το 80,72% της µεταβλητότητας των κεφαλαιακών 

επενδύσεων οφείλεται στην επίδραση των πωλήσεων και µόνο το 19,28% (100%-80,72%) 

οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Χαµηλότερη συσχέτιση
53

 µε τις πωλήσεις εµφανίζουν οι 

αποσβέσεις, καθώς το 63,39% της µεταβλητότητας των αποσβέσεων οφείλεται στην 

επίδραση των πωλήσεων και το 36,61% (100%-63,39%) οφείλεται σε άλλους παράγοντες.  
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 Παρόλα αυτά, ακόµη και όταν ο συντελεστής προσδιορισµού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, µπορούµε  να 

χρησιµοποιούµε την απλή παλινδρόµηση επειδή µας παρέχει µια λογική βάση εκκίνησης για την δηµιουργία 

προβλέψεων. 
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Πίνακας 4.8: Εκτίµηση της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης των κεφαλαιακών επενδύσεων και αποσβέσεων  

 

Στον επόµενο πίνακα (πίνακας 4.9) παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις των κεφαλαιακών 

επενδύσεων και των αποσβέσεων για την πενταετία της περιόδου υψηλής ανάπτυξης. Οι 

εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στην χρήση των εξισώσεων γραµµικής παλινδρόµησης, όπως αυτές 

υπολογίστηκαν παραπάνω. 

Πίνακας 4.9: Εκτίµηση των κεφαλαιακών επενδύσεων και αποσβέσεων στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

• Υπολογισµός εξέλιξης κεφαλαίου κίνησης στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

Συνεχίζοντας την εφαρµογή του µοντέλου αποτίµησης, προχωρούµε στον υπολογισµό της 

συνάρτησης γραµµικής παλινδρόµησης του κεφαλαίου κίνησης (working capital). 

Στο πρώτο σκέλος του πίνακα 4.10, φαίνονται τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου 2004-

2008 για τα έσοδα (revenues) και το κεφάλαιο κίνησης (working capital). Στο δεύτερο σκέλος 

του πίνακα  φαίνονται τα αποτελέσµατα της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης (y = a + 

bx) και του συντελεστή συσχέτισης (r
2
) για κάθε εξίσωση. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το 

82,94% της µεταβλητότητας του κεφαλαίου κίνησης οφείλεται στην επίδραση των πωλήσεων 

και µόνο το 17,06% (100%-82,94%) οφείλεται σε άλλους παράγοντες. 

Πίνακας 4.10: Εκτίµηση της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης του κεφαλαίου κίνησης 
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Στον πίνακα 4.11 παρουσιάζονται εκτιµήσεις του ύψους κεφαλαίου κίνησης (working 

capital) και της µεταβολής του κεφαλαίου κίνησης (change in working capital) για την 

πενταετία της περιόδου υψηλής ανάπτυξης. Οι εκτιµήσεις για το ύψος του κεφαλαίου κίνησης 

στηρίχθηκαν στην χρήση της εξίσωσης γραµµικής παλινδρόµησης. 

Πίνακας 4.11: Εκτίµηση του κεφαλαίου κίνησης στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

• Υπολογισµός εξέλιξης αναλογίας χρέους στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.12) υπολογίζουµε τις συναρτήσεις γραµµικής 

παλινδρόµησης για τα ίδια κεφάλαια (BV of equity) και τα ξένα κεφάλαια (BV of debt). 

Στο πρώτο σκέλος του συγκεκριµένου πίνακα, φαίνονται τα ιστορικά στοιχεία της 

περιόδου 2004-2008 για τα έσοδα (revenues), τα ίδια κεφάλαια (BV of equity) και τα ξένα 

κεφάλαια (BV of debt). Στο δεύτερο σκέλος του πίνακα  φαίνονται τα αποτελέσµατα της 

γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης (y = a + bx) και του συντελεστή συσχέτισης (r
2
) για 

κάθε εξίσωση. Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι το 97,15% της µεταβλητότητας των ξένων 

κεφαλαίων οφείλεται στην επίδραση των πωλήσεων και µόνο το 2,85% (100%-97,15%) 

οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Χαµηλότερη συσχέτιση
54

 µε τις πωλήσεις εµφανίζουν τα 

ίδια κεφάλαια, καθώς το 18,47% της µεταβλητότητας των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται στην 

επίδραση των πωλήσεων και το 81,53% (100%-18,47%) οφείλεται σε άλλους παράγοντες.  

Πίνακας 4.12: Εκτίµηση της γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης των ιδίων και ξένων κεφαλαίων 
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 Παρόλα αυτά, ακόµη και όταν ο συντελεστής προσδιορισµού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, µπορούµε  να 

χρησιµοποιούµε την απλή παλινδρόµηση επειδή µας παρέχει µια λογική βάση εκκίνησης για την δηµιουργία 

προβλέψεων. 
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Στον πίνακα 4.13 παρουσιάζονται εκτιµήσεις του ύψους των ιδίων και ξένων κεφαλαίων 

για την πενταετία της περιόδου υψηλής ανάπτυξης. Οι εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στην χρήση 

της εξίσωσης γραµµικής παλινδρόµησης, όπως αυτές υπολογίστηκαν παραπάνω. Επιπλέον, 

εκτιµήθηκε η αναλογία ιδίων και ξένων κεφαλαίων (proportion). Είναι φανερό ότι αυξάνεται 

η χρήση ξένων κεφαλαίων, καθώς χειροτερεύει ο δείκτης υπερχρέωσης. 

Πίνακας 4.13: Εκτίµηση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

Επίσης εκτιµήθηκε ότι κατά την περίοδο του υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, το ποσοστό 

φορολόγησης των κερδών για τις οµόρρυθµες εταιρείες θα παραµείνει στα επίπεδα του 20%. 

4.2.2.2 Εκτιµήσεις Σταδίου Υποχώρησης του Ρυθµού Ανάπτυξης (Βήµα 2β) 

• Υπολογισµός ρυθµού ανάπτυξης και εξέλιξης των εσόδων στο στάδιο υποχώρησης 

ρυθµού ανάπτυξης 

Αφού ολοκληρώσαµε τις εκτιµήσεις των µεγεθών για την περίοδο υψηλού ρυθµού 

ανάπτυξης, περνάµε πλέον στη διαδικασία εκτίµησης των µεγεθών αυτών για την περίοδο 

υποχώρησης (transition period). Όπως µπορούµε να διακρίνουµε από τον πίνακα που 

ακολουθεί, κατά το έκτο έτος εφαρµογής του µοντέλου αποτίµησης, δηλαδή ουσιαστικά κατά 

το πρώτο έτος της περιόδου υποχώρησης, ο ρυθµός ανάπτυξης των πωλήσεων έχει ήδη 

αρχίσει να διαγράφει γραµµική πτώση κατά 1,36% από έτος σε έτος.  

Πίνακας 4.14: Εκτίµηση των εσόδων στην περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

 

Σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε, ότι οι εκτιµήσεις για το ποσοστό ανάπτυξης των 

εσόδων (revenues) για τα έτη της περιόδου υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης, βασίστηκαν 

στον παρακάτω τύπο:  
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Ποσοστό Ανάπτυξης (έτος n) = Ποσοστό Ανάπτυξης (έτος n-1) – ((Ποσοστό Ανάπτυξης 

(περίοδος υψηλής ανάπτυξης) - Ποσοστό Ανάπτυξης (περίοδος σταθερού ρυθµού ανάπτυξης))/ διάρκεια 

περιόδου υποχώρησης ρυθµού ανάπτυξης)) 

Έτσι, επί παραδείγµατι:  

% Ανάπτυξη (έτος 6) = 7,82% - ((7,82% - 1,00%) / 5)) = 7,82% - (6,82% / 5) = 7,82% - 1,364% = 6,45% 

% Ανάπτυξη (έτος 7) = 6,45% - ((7,82% - 1,00%) / 5)) = 6,45% - (6,82% / 5) = 6,45% - 1,364% = 5,086%  

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε και τα αντίστοιχα µεγέθη του ποσοστού ανάπτυξης των 

εσόδων (growth rate)  για τα έτη 8, 9 και 10. Επίσης, οι εκτιµήσεις του ύψους των εσόδων για 

την περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης, βασίστηκαν  στον τύπο Έσοδα(n) = 

Έσοδα(n-1) x (1+Ποσοστό Ανάπτυξης(n)). Τέλος, όσο αφορά το ποσοστό του σταδίου 

σταθερού ρυθµού ανάπτυξης (stable rate), εκτιµήσαµε ότι θα διαµορφωθεί γύρω στο 1% 

(αποτελεί µια εύλογη εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας).  

• Υπολογισµός εξέλιξης όλων των µεγεθών στο στάδιο υποχώρησης ρυθµού ανάπτυξης 

Στην ενότητα 4.2.2.1 υπολογίστηκαν οι συναρτήσεις γραµµικής παλινδρόµησης για τα 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη που σχετίζονται µε τους σκοπούς της αποτίµησης. Για λόγους 

διευκόλυνσης τις συγκεντρώσαµε στον πίνακα 4.15. 

Πίνακας 4.15: Σύνοψη  γραµµικής συνάρτησης παλινδρόµησης των βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών 

 

Με βάση λοιπόν τις συναρτήσεις γραµµικής παλινδρόµησης που υπολογίστηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου (4.2.2.1), θα προχωρήσουµε σε εκτιµήσεις 

των χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της εταιρείας για την περίοδο υποχώρησης του ρυθµού 

ανάπτυξης (έτη 6,7,8,9 και 10). Οι εκτιµήσεις αυτών των µεγεθών φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες (4.16):  
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Πίνακας 4.16: Εκτίµηση βασικών χρηµατοοικονοµικών µεγεθών στην περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

 

Επίσης στον πίνακα 4.17 παρουσιάζονται εκτιµήσεις του ύψους των ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων για την πενταετία της περιόδου υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης. Οι 

εκτιµήσεις στηρίχθηκαν στην χρήση της εξίσωσης γραµµικής παλινδρόµησης, όπως αυτές 

υπολογίστηκαν παραπάνω (πίνακας 4.15). Επιπλέον, εκτιµήθηκε η αναλογία ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων (proportion). Είναι φανερό ότι αυξάνεται η χρήση ξένων κεφαλαίων, όµως ο 

δείκτης υπερχρέωσης φαίνεται να σταθεροποιείται από το έβδοµο έτος της εκτίµησης. 

Πίνακας 4.17: Εκτίµηση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων στην περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

 

Επίσης εκτιµήθηκε ότι κατά την περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης, το ποσοστό 

φορολόγησης των κερδών για τις οµόρρυθµες εταιρείες θα παραµείνει στα επίπεδα του 20% 

(tax rate).  

4.2.2.3 Εκτιµήσεις Σταδίου Σταθερού Ρυθµού Ανάπτυξης (Βήµα 2γ) 

Για την περίοδο σταθερού ρυθµού ανάπτυξης (stable growth phase) του µοντέλου 

αποτίµησης εκτιµούµε ότι ο ρυθµός ανάπτυξης θα διαµορφωθεί στα εκτιµώµενα επίπεδα 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας τότε, δηλαδή γύρω στο 1% (αποτελεί µια εύλογη 

εκτίµηση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας). Επίσης, εκτιµούµε ότι ο 

συντελεστής φορολόγησης θα παραµείνει αµετάβλητος στο 20%.  

Επίσης υποθέτουµε ότι τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη θα κινηθούν στα επίπεδα των 

εκτιµήσεων της δέκατης χρονιάς (year 10) και θα παραµείνουν σταθερά στο διηνεκές (n- 

years stable phase). 
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4.2.2.4 Πίνακες Αδέσµευτων Ταµειακών Ροών στην Εταιρεία  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι εκτιµήσεις για τις αδέσµευτες ταµειακές ροές 

στην εταιρεία (FCFF) για τα πέντε πρώτα χρόνια της περιόδου υψηλής ανάπτυξης, καθώς και 

για την δεύτερη πενταετία της περιόδου υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης (transition 

period- years 6 to 10). 

Πίνακας 4.18α: Εκτίµηση των FCFF στην περίοδο υψηλού ρυθµού ανάπτυξης 

 

Πίνακας 4.18β: Εκτίµηση των FCFF στην περίοδο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι στον πίνακα 4.18β παρατηρούµε τη µείωση του ρυθµού 

ανάπτυξης (growth rate) µετά το πέµπτο έτος εκτιµήσεων, όπου ουσιαστικά επέρχεται λήξη 

της περιόδου υψηλού ρυθµού ανάπτυξης και η εταιρεία εκτιµάται ότι θα περιέλθει σε περίοδο 

γραµµικής υποχώρησης, µε ρυθµό 1,36%. Επί παραδείγµατι, από το έτος 5 στο έτος 6 έχουµε: 

7,82%-6,45%=1,36%
55

. Αντίστοιχα, από το έτος 6 στο έτος 7 έχουµε: 6,45%-5,09%=1,36% 

κοκ. Με τον τρόπο αυτό οδηγούµαστε γραµµικά σε επίπεδα ρυθµού ανάπτυξης της τάξεως 

                                                 

55
 Η διαφορά οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις.  
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του 1% από το δέκατο (10
ο
) έτος και µετά, όπου η εταιρεία εισέρχεται στην περίοδο 

σταθερού ρυθµού ανάπτυξης (stable phase period) εις το διηνεκές.  

4.2.3 Εκτίµηση Προεξοφλητικού Επιτοκίου ή Κόστους Κεφαλαίου-WACC (Βήµα 3) 

Υπενθυµίζουµε ότι στην πράξη µια επιχείρηση σπανίως χρηµατοδοτείται µόνο από ίδια 

κεφάλαια. Η κεφαλαιακή της διάρθρωση περιλαµβάνει τόσο τα ίδια όσο και τα ξένα 

κεφάλαια (πηγές χρηµατοδότησης), οπότε απαιτείται ο υπολογισµός του κόστους κεφαλαίου 

τόσο των ιδίων όσο και των δανειακών της κεφαλαίων. Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό 

κοµµάτι, η εξίσωση του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου είναι η παρακάτω:  

rwacc = [ (E / C)% x re ] + [ (D / C)% x rd x (1-t) ] 

Όπου,  rwacc: µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου 

re: κόστος ιδίων κεφαλαίων  

 rd: κόστος ξένων κεφαλαίων 

 t: φορολογικός συντελεστής 

 D: δανεισµός- χρέος 

 Ε: ίδια κεφάλαια 

 C: σύνολο παθητικού (equity + debt) 

4.2.3.1 Εκτίµηση του Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

Αρχικά λοιπόν, θα προχωρήσουµε στην εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 

µε την χρήση του µοντέλου αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing 

Model –CAPM).  Ως γνωστόν, για τον υπολογισµό του εκτιµώµενου κόστους ιδίων 

κεφαλαίων θα κάνουµε χρήση της ακόλουθης σχέσης:  

re = rf + β x (rm-rf) 

Όπου,  re = κόστος ιδίων κεφαλαίων 

rf = απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) 

rm-rf = ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) 

β = συντελεστής βήτα ή συστηµατικός κίνδυνος  
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• Εκτίµηση συντελεστή µπέτα-β 

Εάν συζητούσαµε για µια ανώνυµη εταιρεία, τότε θα λαµβάναµε τις αποδόσεις των 

µετοχών της εταιρείας για το χρονικό διάστηµα ενός έτους και τις αποδόσεις του γενικού 

δείκτη τιµών του Χ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, θα εισάγαµε αυτές τις 

τιµές σε ένα στατιστικό πακέτο και έτσι θα εκτιµούσαµε τον συντελεστή βήτα της µετοχής. 

Όµως, η νοµική µορφή της εξεταζόµενης εταιρείας (οµόρρυθµη) δεν µας επιτρέπει να 

ακολουθήσουµε την συγκεκριµένη διαδικασία. Για τον λόγο του ότι δεν µπορούµε να 

εκτιµήσουµε το συντελεστή συστηµατικού κινδύνου της εταιρείας, θα κάνουµε χρήση 

«bottom –up beta» ως εξής:  

Παίρνουµε λοιπόν τον αποµοχλευµένο µπέτα του κλάδου (unlevered beta) και εν 

συνεχεία υπολογίζουµε τον συντελεστή µπέτα µοχλεύοντας τον αποµοχλευµένο µπέτα µε την 

µόχλευση της επιχείρησης (% χρέος προς ίδια κεφάλαια.), η οποία εκτιµάται από τον 

ισολογισµό της τελευταίας χρήσης. Στο χρέος περιλαµβάνεται το µακροχρόνιο και το 

βραχυχρόνιο τοκοφόρο χρέος -δηλαδή όχι προµηθευτές και άλλοι πληρωτέοι 

λογαριασµοί
56

. Επίσης, δεν λαµβάνουµε υπόψη µας δάνεια τα οποία είχε συνάψει στο 

παρελθόν η εταιρεία, αφού πλέον αυτά έχουν εξοφληθεί. Ο τύπος που χρησιµοποιείται για να 

υπολογιστεί ο συντελεστής β είναι ο παρακάτω: 

β = βunlevered x [1+ ((1-tax rate) x (D/E))]
 57

 

Σχετικά µε τον αποµοχλευµένο µπέτα του κλάδου, δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα 

και εποµένως αναζητήθηκαν στοιχεία στην ιστοσελίδα του Aswath Damodaran, µέσω του 

NYU
58

. Από την συγκεκριµένη ιστοσελίδα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία για την αγορά της 

Ευρώπης, από δείγµα 4.818 εταιρειών που είναι οµαδοποιηµένες ανά κλάδο
59

. Τα στοιχεία 

αυτά ανανεώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011. Βάσει της επεξήγησης που δίνει ο αναλυτής 

(Aswath Damodaran), τα στοιχεία για τις περισσότερες εταιρείες αντανακλώνται από τα 

                                                 

56
 Variables used in Data Set (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm). 

57
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 401: βunlevered =βcurrent / [1+ ((1-t) x D/E))], where βunlevered =unlevered beta of the firm, βcurrent =current equity 

beta of the firm, t =tax rate for the firm, D/E =current debt/equity ratio. 

58
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html. 

59
 Market: Europe (EU, UK, Switzerland & Scandinavia) / Date of last Update: January 2011 / Number of firms: 

4818/ Data source: Cap IQ & Bloomberg.   
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διαθέσιµα ετήσια στοιχεία τους. Σε χώρες όπου οι τριµηνιαίες εκθέσεις δεν είναι ο κανόνας, 

οι πιο πρόσφατοι αριθµοί προέρχονται από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Οι ετήσιες 

εκθέσεις της χρήσης κατατίθενται και δηµοσιεύονται λίγους µήνες µετά τη λήξη της χρήσης 

και εποµένως στο επόµενο οικονοµικό έτος. Συνεπώς, οι ενηµερώσεις του Ιανουαρίου 2010 

αντικατοπτρίζουν την εταιρική χρήση που έληξε τον ∆εκέµβριο του 2008, του Ιανουαρίου 

2011 αντικατοπτρίζουν την εταιρική χρήση που έληξε τον ∆εκέµβριο του 2009 κοκ
60

.   

Μελετώντας τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην σχετική λίστα, καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι η καλύτερη αντιπροσώπευση του κλάδου στην Ελλάδα είναι το «Retail-

Grocery and Food» 
61

. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.19) παρατίθενται στοιχεία για τον 

ευρωπαϊκό κλάδο, τα οποία ανανεώθηκαν τον Ιανουάριο του 2011 και αφορούν στοιχεία της 

χρήσης 2009
62

. Στην µελέτη µας υποθέτουµε ότι τα στοιχεία του 2009 ήταν ίδια και την 

προηγούµενη χρήση, καθώς δεν βρέθηκε αρχείο ευρωπαϊκών εταιρειών που να 

ενηµερώθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και να αφορά τη χρήση του 2008, που είναι και η 

τελευταία χρήση της εξεταζόµενης περιόδου
63

.   

Πίνακας 4.19: Στοιχεία του συντελεστή µπέτα του ευρωπαϊκού κλάδου 

 

Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής φορολογίας (tax rate) για την εν λόγω 

επιχείρηση είναι 20% και χρησιµοποιώντας τον τύπο του συντελεστή β που αναπτύχθηκε 

παραπάνω, υπολογίσαµε τον δείκτη µπέτα. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.20, ο 

συντελεστής β ισούται µε 0,64.    

Πίνακας 4.20: Εκτίµηση του συντελεστή µπέτα της εξεταζόµενης επιχείρησης στην τρέχουσα χρήση 

 

                                                 

60
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/sourcedata.htm. 

61
 Στην σχετική λίστα για τον κλάδο Retail (Grocery and Food) συµπεριλαµβάνονται επιχειρήσεις όπως: ΑΒ        

Βασιλόπουλος (Greece), Ατλάντικ (Greece), Tesco (United Kingdom), Delhaize Group (Belgium). 

62
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html.  

    (Path: Data Sets/Discount Rate Estimation/Levered and Unlevered Betas by Industry/Europe). 

63
 Παρόλο που βρέθηκε αρχείο αµερικάνικων εταιρειών ανά κλάδο και να αφορά τη χρήση 2008, δεν 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα µας για το λόγο ότι δεν θεωρήθηκε συµβατό µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.  
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Τέλος, για τον υπολογισµό της ποσοστιαίας αναλογίας του χρέους προς τα ίδια κεφάλαια 

(D/E), χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από τον ισολογισµό χρήσης 2008, τα οποία παρατίθενται 

στον πίνακα 4.21. 

Πίνακας 4.21: Εκτίµηση της ποσοστιαίας αναλογίας χρέους προς ίδια κεφάλαια της εξεταζόµενης επιχείρησης στην 

τρέχουσα χρήση 

 

Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι για σκοπούς αποτίµησης επιχειρήσεων και 

υπολογισµού του κόστους κεφαλαίου, πρέπει να βρίσκουµε την αγοραία αξία του χρέους και 

όχι τη λογιστική. Για τον λόγο αυτό, στο χρέος περιλαµβάνεται το µακροχρόνιο και το 

βραχυχρόνιο τοκοφόρο χρέος -δηλαδή όχι προµηθευτές και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί. 

• Εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων (cost of equity) 

Συνεχίζοντας την εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης κρίνεται απαραίτητο να 

προχωρήσουµε στην εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας µε την χρήση του 

µοντέλου CAPM, όπως αναλύθηκε παραπάνω (ενότητα 4.2.3.1). Συνεπώς, αφού εκτιµήθηκαν 

τα στοιχεία της εξίσωσης CAPM, προχωρούµε στον υπολογισµό του κόστους ιδίων 

κεφαλαίων (cost of equity) όπως παρουσιάζεται στον αµέσως επόµενο πίνακα (πίνακας 4.22):  

Πίνακας 4.22: Εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης στην τρέχουσα χρήση 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα αυτό, γίνεται εφαρµογή του µοντέλου CAPM µε 

αντικατάσταση στον τύπο που αναπτύχθηκε προηγουµένως και λαµβάνουµε ως κόστος ιδίων 

κεφαλαίων (cost of equity) την τιµή 10,16%. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι για τον υπολογισµό του ελεύθερου επιτοκίου 

απόδοσης (risk free rate) επιλέχθηκε η ετήσια απόδοση του 10ετούς οµολόγου ελληνικού 

δηµοσίου. Επίσης, για τον υπολογισµό του ασφάλιστρου κινδύνου (risk premium) επιλέχθηκε 

ως ασφάλιστρο ώριµης οικονοµίας (mature economy premium) αυτό της Γερµανίας, το οποίο 

ανέρχεται στο 5,00%. Αντίστοιχα, λήφθηκε το ασφάλιστρο της ελληνικής οικονοµίας, η 

οποία φέρει «Sovereign Credit Rating» από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s: Α1 τον 
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Ιανουάριο του 2009. Βάσει της βαθµολογίας αυτής το «Greek Premium» (Country Risk 

Premium) ανέρχεται στα επίπεδα του 2,10%
64

.  

4.2.3.2 Εκτίµηση του Κόστους ∆ανειακών Κεφαλαίων 

Υπενθυµίζουµε ότι µια επιχείρηση χρηµατοδοτείται και από ξένα κεφάλαια, γι’ αυτό κρίνεται 

απαραίτητη η εκτίµηση του κόστους των ξένων κεφαλαίων. Γενικότερα, το κόστος της 

τραπεζικής δανειοδότησης σε µια επιχείρηση εξαρτάται από την πιστοληπτική της ικανότητα, 

από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων στην αγορά, τις παρεχόµενες στην επιχείρηση 

συνολικές υπηρεσίες από την τράπεζα, από το ύψος των συναλλαγών καθώς και από άλλους 

παράγοντες. Μια πρώτη εκτίµηση για τον υπολογισµό του κόστους ξένων κεφαλαίων είναι να 

χρησιµοποιηθεί το επιτόκιο δανεισµού της επιχείρησης από τους ξένους χρηµατοδότες της. 

Εν συνεχεία, µπορούµε να έχουµε για τον υπολογισµό του κόστους ξένων κεφαλαίων έναν 

εκτενέστερο µέσο σταθµικό που θα περιλαµβάνει ξεχωριστά τους όρους των 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων µε τα αντίστοιχα επιτόκια δανεισµού 

της επιχείρησης. 

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

χρηµατοδότες που έχουν δανείσει την επιχείρηση µε διαφορετικό επιτόκιο και συνεπώς είναι 

δύσκολο να βρεθεί το κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε κάθε χρηµατοδότη. Ακόµη σε περιόδους, 

όπου ο πληθωρισµός µεταβάλλεται είναι λογικό να µεταβάλλεται ανάλογα και το κόστος 

δανεισµού, ενώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι δανεισµού που βασίζονται σε σταθερά ή 

µεταβαλλόµενα επιτόκια. Το πραγµατικό κόστος δανεισµού εκτιµάται, αν από το ετήσιο µέσο 

κόστος δανεισµού (ονοµαστικό επιτόκιο) αφαιρεθεί ο ετήσιος δείκτης πληθωρισµού 

(αποπληθωρισµός). Το κόστος δανεισµού θα πρέπει να υπολογιστεί σε πραγµατικές τιµές, 

δηλαδή σε τιµές αποπληθωριστικές. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση έχει 

αντικειµενική δυσκολία στο να βρει µια καλή εκτίµηση του κόστους ξένων κεφαλαίων και 

καταφεύγει σε απλουστεύσεις και µέσους όρους συντελεστών δανειοδότησης των ξένων 

κεφαλαίων. Εποµένως, ο υπολογισµός του κόστους δανεισµού δίνεται από τον ακόλουθο 

τύπο, βάσει του οποίου θα εκτιµηθεί το κόστος ξένων κεφαλαίων της οµόρρυθµης εταιρείας:  

                                                 

64
 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html.  

(Path: Data Sets/Discount Rate Estimation/Risk Premium for Other Markets/Jan09). Να σηµειωθεί, ότι στην     

σελίδα αυτή ο αναλυτής (Aswath Damodaran) χρησιµοποιεί στοιχεία του οίκου αξιολόγησης Moody’s. 
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Rd = i + ΠΚ + Ε∆ 

Όπου,  rd: κόστος ξένων κεφαλαίων 

 i: σταθερό διατραπεζικό επιτόκιο 

 ΠΚ: περιθώριο κέρδους του χρηµατοδότη 

Ε∆: εισφορά του δηµοσίου 

Σε αυτό το σηµείο να διευκρινιστεί, ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση είχε συνάψει 

οµολογιακά δάνεια τότε θα έπρεπε να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία (εκτίµηση του 

synthetic rating) προκειµένου να εκτιµηθεί το κόστος χρέους (cost of debt) της. Σύµφωνα µε 

αυτή τη διαδικασία, υπολογίζουµε τον αριθµοδείκτη κάλυψης τόκων (interest coverage ratio) 

χρησιµοποιώντας τον λόγο: 

Τρέχοντα Λειτουργικά Κέρδη ΕΒΙΤ / Τρέχοντα Έξοδα Χρεωστικών Τόκων 

Με βάση τον αριθµοδείκτη αυτό και λαµβάνοντας υπόψη µας τον πίνακα βαθµολογίας των 

κρατικών οµολόγων, βρίσκουµε το αντίστοιχο «spread» του ελληνικού οµολόγου (σε σχέση 

µε το σχέση µε το γερµανικό –mature economy). Στην συνέχεια εκτιµούµε το κόστος 

δανειακών κεφαλαίων προ φόρων της εταιρείας, χρησιµοποιώντας τον παρακάτω τύπο:  

Rd = Απόδοση 10ετούς Οµολόγου Ελληνικού ∆ηµοσίου + Spread 

Στην περίπτωση της οµόρρυθµης, εφαρµόζουµε τον τύπο που αναπτύχθηκε παραπάνω (Rd 

= i + ΠΚ + Ε∆) και έτσι υπολογίζουµε το κόστος δανεισµού της. Ο πίνακας 4.23 παρουσιάζει 

συνοπτικά τα απαραίτητα στοιχεία του δανεισµού της επιχείρησης στην χρήση 2008.  

Πίνακας 4.23: Εκτίµηση του  κόστους ξένων κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης στην τρέχουσα χρήση 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα αυτό, το µεσοσταθµικό κόστος ξένων κεφαλαίων (cost 

of debt) λαµβάνει την τιµή 9,12%. Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι η επιχείρηση έχει 

συνάψει διαφορετικά δάνεια µε διαφορετικούς χρηµατοδότες. Για τον λόγο αυτό 

υπολογίζεται το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου (weighted average Rd). Επίσης, όλα τα 

δάνεια της επιχείρησης είναι βασισµένα σε µεταβαλλόµενο επιτόκιο (Euribor 3µήνου) και όχι 
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σε σταθερό. Τέλος, να σηµειωθεί ότι για τον υπολογισµό του µέσου επιτοκίου (Euribor 

3µήνου) χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από επίσηµη ιστοσελίδα
65

. 

Πίνακας 4.24: Στοιχεία euribor τριµήνου 2008 ανά µήνα 

 

4.2.3.3 Εκτίµηση του Μεσοσταθµικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) 

• Εκτίµηση του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου της τρέχουσας χρήσης 

Πριν προχωρήσουµε στον υπολογισµό του µεσοσταθµικού κόστους κεφαλαίου να 

επισηµάνουµε για ακόµη µια φορά, ότι για σκοπούς αποτίµησης επιχειρήσεων και 

υπολογισµού του κόστους κεφαλαίου πρέπει να βρίσκουµε την αγοραία αξία του χρέους 

και όχι τη λογιστική. Για τον λόγο αυτό, στο χρέος περιλαµβάνεται το µακροχρόνιο και το 

βραχυχρόνιο τοκοφόρο χρέος -δηλαδή όχι προµηθευτές και άλλοι πληρωτέοι λογαριασµοί
66

. 

Έχοντας εκτιµήσει όλα τα προηγούµενα, µπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στον 

υπολογισµό του σταθµικού µέσου κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης στην τρέχουσα χρήση 

(current-2008). Αντικαθιστώντας στον τύπο rwacc = [(E/C)% x re]+[(D/C)% x rd x (1-t)], τα 

δεδοµένα που υπολογίστηκαν σε προηγούµενες παραγράφους, έχουµε το παρακάτω 

αποτέλεσµα:  

Πίνακας 4.25: Εκτίµηση του σταθµικού κόστους κεφαλαίου της εξεταζόµενης επιχείρησης στην τρέχουσα χρήση 

 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα αυτό, το σταθµικό κόστος κεφαλαίου (weighted 

average cost of capital) λαµβάνει την τιµή 9,02%. Να υπενθυµίσουµε ότι ο φορολογικός 

συντελεστής είναι 20%.  

• Εκτίµηση κόστους κεφαλαίου στο στάδιο υψηλού ρυθµού ανάπτυξης 

Προκειµένου να προβλέψουµε την µελλοντική εξέλιξη του µεσοσταθµικού κόστους 

κεφαλαίου (wacc), πρέπει να εκτιµήσουµε τα µεγέθη που το επηρεάζουν.  

                                                 

65
 http://www.euribor-rates.eu. 

66
 Βλέπε πίνακα 4.21. 
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Αρχικά, πρέπει να εκτιµηθεί η αναλογία ιδίων (E/C) και ξένων κεφαλαίων (D/C). Σε 

προηγούµενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, αναλύθηκε η εξέλιξη των εσόδων και η 

πορεία της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων (BV of equity) στην περίοδο υψηλού 

ρυθµού ανάπτυξης
67

. Σχετικά µε τα ξένα κεφάλαια (χρέος), πρέπει να εκτιµηθεί εκ νέου η 

αγοραία αξία τους και όχι η λογιστική, όπως αναλύθηκε σε προηγούµενους πίνακες του 

παρόντος κεφαλαίου. ∆ηλαδή, τα ξένα κεφάλαια θα περιλαµβάνουν µόνο το µακροχρόνιο και 

το βραχυχρόνιο τοκοφόρο χρέος. Λόγω του ότι µόνο στην χρήση του 2008 εµφανίζονται 

ποσά στους λογαριασµούς «Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» και «Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις προς Τράπεζες», κρίνεται αδύνατος ο προσδιορισµός συνάρτησης γραµµικής 

παλινδρόµησης για την αγοραία αξία του χρέους (market value of debt). Εποµένως, η 

πρόβλεψη του αγοραίου χρέους για τα επόµενα 5 έτη του σταδίου υψηλού ρυθµού ανάπτυξης 

θα εκτιµηθεί µε βάση τη µέθοδο του ποσοστού πωλήσεων
68

. ∆ηλαδή, το 2008 το 

µακροχρόνιο και το βραχυχρόνιο τοκοφόρο χρέος ανήλθε στο ύψος των 819.871,21€ ήτοι 

3,08% των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης (πωλήσεις 2008: 26.644.144,40€). Βάσει του 

ποσοστού αυτού και της εξέλιξης των εσόδων, θα εκτιµήσουµε την εξέλιξη του αγοραίου 

χρέους (MV of debt). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 4.26: Εκτίµηση της αναλογίας D/E της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

Αφού λοιπόν έχουµε εκτιµήσει την ποσοστιαία αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια 

(πίνακας 4.26), θα υπολογίσουµε τον συντελεστή β
69

 και έπειτα το κόστος ιδίων κεφαλαίων. 

Συγκεκριµένα για τον συντελεστή β, υποθέτουµε ότι το αποµοχλευµένο βήτα του κλάδου 

(unlevered beta) παραµένει αµετάβλητο για την πενταετία υψηλού ρυθµού ανάπτυξης. 

Το ίδιο ισχύει για τον συντελεστή φορολογίας της επιχείρησης, ο οποίος παραµένει σταθερός 

                                                 

67
 Βλέπε πίνακες 4.5 και 4.13 του παρόντος κεφαλαίου. 

68
 Βασιλείου ∆. και Ν. Ηρειώτη, «Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Θεωρία και Πρακτική», Εκδοτικός Οίκος 

Rosili, 2008, σελ.300 

69
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 405. 
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στο 20%. Έτσι λοιπόν, συνοψίζουµε τα αποτελέσµατα στους παραπάνω πίνακες (πίνακες 

4.27 και 4.28): 

Πίνακας 4.27: Εκτίµηση του συντελεστή µπέτα της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υψηλής ανάπτυξης 

 

Πίνακας 4.28: Εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υψηλής 

ανάπτυξης 

 

Έχοντας εκτιµήσει όλα τα προηγούµενα, µπορούµε πλέον να προχωρήσουµε στον 

υπολογισµό του σταθµικού µέσου κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης στην περίοδο υψηλής 

ανάπτυξης. Αντικαθιστώντας στον τύπο rwacc = [(E/C)% x re]+[(D/C)% x rd x (1-t)], τα 

δεδοµένα που υπολογίστηκαν στους παραπάνω πίνακες, έχουµε το παρακάτω αποτέλεσµα:  

Πίνακας 4.29: Εκτίµηση του σταθµικού κόστους κεφαλαίου της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υψηλής 

ανάπτυξης 

 

Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι η απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate) και το 

ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) παραµένουν αµετάβλητα την περίοδο υψηλού 

ρυθµού ανάπτυξης. Το ίδιο υποθέτουµε και για το κόστος ξένων κεφαλαίων (cost of debt), 

το οποίο παραµένει αµετάβλητο στο στάδιο υψηλής ανάπτυξης.  

• Εκτίµηση κόστους κεφαλαίου στο στάδιο υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

Αφού ολοκληρώσαµε τις εκτιµήσεις των µεγεθών για την περίοδο υψηλού ρυθµού 

ανάπτυξης, περνάµε πλέον στη διαδικασία εκτίµησης των µεγεθών αυτών για την περίοδο 

υποχώρησης (transition period). Με βάση λοιπόν τις παραδοχές για την εκτίµηση του 

κόστους κεφαλαίου στο στάδιο υψηλού ρυθµού ανάπτυξης, υπολογίστηκαν όλα τα επιµέρους 

στοιχεία και παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
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Πίνακας 4.30: Εκτίµηση της αναλογίας D/E της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υποχώρησης του ρυθµού 

ανάπτυξης 

 

Πίνακας 4.31: Εκτίµηση του συντελεστή µπέτα της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υποχώρησης του 

ρυθµού ανάπτυξης 

 

Πίνακας 4.32: Εκτίµηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο υποχώρησης 

του ρυθµού ανάπτυξης 

 

Πίνακας 4.33: Εκτίµηση του σταθµικού κόστους κεφαλαίου της εξεταζόµενης επιχείρησης στην περίοδο 

υποχώρησης του ρυθµού ανάπτυξης 

 

• Εκτίµηση κόστους κεφαλαίου στο στάδιο σταθερού ρυθµού ανάπτυξης 

Για την περίοδο σταθερού ρυθµού ανάπτυξης (stable growth phase) του µοντέλου 

αποτίµησης, εκτιµούµε ότι το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου θα κινηθεί στα επίπεδα των 

εκτιµήσεων της δέκατης χρονιάς (year 10) και θα παραµείνουν σταθερά στο διηνεκές (n- 

years stable phase). 

4.2.3.4 Εκτίµηση του Αθροιστικού Μεσοσταθµικού Κόστους Κεφαλαίου 

Αφού πλέον έχουµε υπολογίσει το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας για όλα τα 

έτη, µπορούµε να περάσουµε στον υπολογισµό του αθροιστικού µέσου σταθµικού κόστους 

κεφαλαίου (cumulative weighted average cost of capital) χρησιµοποιώντας τον τύπο: 
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Αθροιστικό WACC yearn = (1 + WACC yearn) x (Αθροιστικό WACC yearn-1)
70

 

Έτσι, επί παραδείγµατι:  

Αθροιστικό WACC year1 = 1 + 9,03% = 109,03% 

Αθροιστικό WACC year2 = (1+9,04%) x 109,03% = 118,89% 

Αθροιστικό WACC year3 = (1+9,06%) x 118,89% = 129,65%  κοκ.  

Συνεπώς, υπολογίζοντας το αθροιστικό wacc για την πρώτη χρήση, τότε µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε αυτό προκειµένου να υπολογίσουµε το αντίστοιχο της επόµενης χρήσης. 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του αθροιστικού µέσου κόστους 

κεφαλαίου για όλα τα έτη: 

Πίνακας 4.34: Εκτίµηση του αθροιστικού wacc της εξεταζόµενης επιχείρησης 

 

4.2.4 Υπολογισµός Παρούσας Αξίας Επιχείρησης (Βήµα 4) 

Έχοντας υπολογίσει το αθροιστικό wacc και το wacc, δηλαδή τον παράγοντα προεξόφλησης 

των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών της εταιρείας στο παρόν και φυσικά έχοντας 

υπολογίσει και τις εκτιµώµενες αδέσµευτες ταµειακές ροές στην εταιρεία (FCFF), µπορούµε 

να περάσουµε στον υπολογισµό της παρούσας αξίας αυτών. Προκειµένου να υπολογίσουµε 

την παρούσα αξία (present value) του κάθε έτους, χρησιµοποιούµε τον εξής τύπο: 

Παρούσα Αξία yearn = FCFF yearn / Αθροιστικό WACC yearn 

ή 

Present Value yearn = FCFF yearn / Cumulative WACC yearn 

Έτσι, επί παραδείγµατι:  

                                                 

70
 Εάν το προεξοφλητικό επιτόκιο ήταν ίδιο για t = n years, τότε το αθροιστικό wacc θα ήταν ίσο µε (1+wacc)

t
. 
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PVyear1 = -6.035.657,74€ / 109,03% = -5.535.777,07€ 

PV year2 = -6.060.664,34€ / 118,89% = -5.097.707,41€ κοκ.  

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζουµε την παρούσα αξία για κάθε έτος, από το πρώτο µέχρι το 

δέκατο. ∆ηλαδή, υπολογίζουµε τον κάθε όρο µεµονωµένα. Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 

4.35) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της παρούσας αξίας για όλα τα έτη: 

Πίνακας 4.35: Εκτίµηση της παρούσας αξίας ανά έτος της εξεταζόµενης επιχείρησης 

 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4.36) συνοψίζουµε τα δεδοµένα που προέκυψαν από τον 

υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου και του αθροιστικού κόστους κεφαλαίου, όπως αυτά 

υπολογίστηκαν σε προηγούµενες ενότητες και που απαιτούνται για την εκτίµηση της 

παρούσας αξίας.  

Πίνακας 4.36: Σύνοψη του κόστους κεφαλαίου και του αθροιστικού κόστους κεφαλαίου της εξεταζόµενης 

επιχείρησης 

 

4.2.5 Εκτιµήσεις Αξίας Επιχείρησης και Αξίας Χρέους Μελλοντικά (Βήµα 5) 

Αφού ολοκληρώσαµε τον υπολογισµό της παρούσας αξίας του εκάστοτε έτους, τότε 

αθροίζουµε όλους τους όρους και λαµβάνουµε την συνολική παρούσα αξία της επιχείρησης 

(value of the firm).  

Γενικότερα, για τον υπολογισµό της αξίας της επιχείρησης χρησιµοποιούµε την ακόλουθη 

σχέση
71

: 

 

                                                 

71
 Damodaran Aswath, «Investment Valuation-Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset», 

page 404. 
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Από τη σχέση αυτή συµπεραίνουµε, ότι η αξία της επιχείρησης ισούται µε το άθροισµα 

των αδέσµευτων ταµειακών ροών στην επιχείρηση (FCFF), οι οποίες προεξοφλούνται µε το 

επιτόκιο προεξόφλησης (wacc). Οπότε, εφαρµόζοντας τα προηγούµενα, έχουµε: 

Αξία Επιχείρησης (Value of Firm) =PV1 + PV2 + PV3 + … + PV10 → 

Αξία Επιχείρησης = -5.535.777,07 +(-5.097.707,41)+(-5.396.581,58)+…+(-5.194.653,01) → 

Αξία Επιχείρησης = -55.490.661,64€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

5 Γενική Ανασκόπηση 

Μέσα από την παρούσα εργασία επιδιώξαµε αρχικά να παρουσιάσουµε επιλεγµένα 

θεωρητικά στοιχεία που άπτονται του τοµέα της χρηµατοοικονοµικής και πιο συγκεκριµένα 

της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και αποτίµησης των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, έγινε µια περιεκτική (στο µέτρο του δυνατού) θεωρητική προσέγγιση του 

σκοπού και της έννοιας της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης των επιχειρήσεων, µε έκθεση των 

απόψεων που καταγράφονται τόσο στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Κατόπιν τούτου, 

προχωρήσαµε σε θεωρητική παρουσίαση των κυριότερων µεθόδων χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης των επιχειρήσεων και σταθήκαµε περισσότερο στην παρουσίαση των κυριοτέρων 

κατηγοριών αριθµοδεικτών, οι οποίοι χρησιµοποιούνται διεθνώς για την ανάλυση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, προσεγγίσαµε θεωρητικά 

σηµαντικές και πολύ διαδεδοµένες µεθόδους αποτίµησης επιχειρήσεων. 

Εν συνεχεία, περάσαµε σε εφαρµογή των θεωρητικών στοιχείων που περιγράψαµε 

ανωτέρω, µε την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας ενδεικτικής εταιρείας 

του λιανικού εµπορίου της χώρας µας, την Γρηγοριάδης Ο.Ε. Παράλληλα 

πραγµατοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιλεγµένων 

εταιρειών του κλάδου, στον οποίο ανήκει η εξεταζόµενη επιχείρηση.  

Αρχικώς, έγινε µια σύντοµη περιγραφή της κατάστασης της ελληνικής οικονοµίας και του 

λιανικού εµπορίου. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε χρηµατοοικονοµική ανάλυση των 

εταιρειών του δείγµατος και της εξεταζόµενης επιχείρησης µε τη χρήση των σπουδαιότερων 

αριθµοδεικτών. Η εφαρµογή των αριθµοδεικτών έγινε σε περιβάλλον «microsoft excel» µε 

γραφική αναπαράσταση όλων των αριθµητικών µεγεθών – χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

των εταιρειών. Τα στοιχεία των εταιρειών του κλάδου, δηλαδή ο ισολογισµός δωδεκάµηνης 

χρήσης και ο πίνακας αποτελεσµάτων χρήσης, αντλήθηκαν από µελέτες της «icap». Η 

διοίκηση της εταιρείας Γρηγοριάδης, ήταν αρνητική στο ενδεχόµενο να διαθέσει σε εµάς τους 

κατατεθειµένους ισολογισµούς της. Παρόλα αυτά, µας δόθηκαν τροποποιηµένοι ισολογισµοί 

της Ο.Ε., οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για τους σκοπούς της µελέτης µας. Σε κάθε περίπτωση 

εφαρµογής ενός από τους επιλεγµένους αριθµοδείκτες, έχει πραγµατοποιηθεί ανάλυση και 
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σχολιασµός του αριθµητικού αποτελέσµατος και σε ορισµένες περιπτώσεις προσπάθεια 

µελλοντικών εκτιµήσεων για αυτά τα αριθµητικά µεγέθη.  

Μετά την ολοκλήρωση της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης της εταιρείας περάσαµε στο 

τελευταίο κοµµάτι της παρούσας εργασίας, που είναι η αποτίµηση της επιχείρησης. Όσον 

αφορά την αποτίµηση της εταιρείας, έγινε παρουσίαση της µεθοδολογίας που ακολουθήσαµε 

προκειµένου να οδηγηθούµε αρχικώς στην επιλογή του πλέον κατάλληλου µοντέλου 

αποτίµησης. Εν συνεχεία, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσµάτων από την 

εφαρµογή του µοντέλου αποτίµησης για την εν λόγω εταιρεία, µε παράλληλο σχολιασµό του 

τρόπου εκτίµησης και υπολογισµού των µεγεθών. 

Τέλος, στην παρούσα ενότητα της εργασίας και στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα 

παρουσιάσουµε σύντοµα, πλην όµως περιεκτικά, τα γενικά συµπεράσµατα στα οποία 

οδηγούµαστε κατόπιν της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και αποτίµησης της επιχείρησης 

και ορισµένες προτάσεις προς τη διοίκηση της εταιρείας. 

5.1 Συµπεράσµατα από την Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση της Εταιρείας 

Γρηγοριάδης 

Πρόκειται για µια αλυσίδα σούπερ µάρκετ, µε το µεγαλύτερο δίκτυο καταστηµάτων στην 

∆υτική Μακεδονία. Επιπρόσθετα να σηµειώσουµε, ότι πρόκειται για µια εταιρεία που 

διακρίνεται από τα υψηλότερα περιθώρια µικτού κέρδους στον κλάδο δραστηριότητάς της.  

Επίσης, η επιχείρηση Γρηγοριάδης χαρακτηρίζεται από αρκετά καλή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού και παγίων περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που υποδηλώνει  ένα καλό επίπεδο 

επένδυσης κεφαλαίων. Η ικανοποιητική κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων και 

απαιτήσεων διαµορφώνουν ένα µέσο χρόνο λειτουργικού κύκλου που χαρακτηρίζεται από 

την τρίτη καλύτερη επίδοση µεταξύ των εταιρειών του δείγµατος
72

.  

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα από την εξέταση των αριθµοδεικτών που εµφανίζονται σε 

πίνακα προηγούµενης ενότητας (πίνακας 3.34), η επιχείρηση Γρηγοριάδης παρουσιάζει πέντε 

βασικά προβλήµατα: (1) σηµαντικά µειωµένη ρευστότητα, (2) ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα 

καθαρής κερδοφορίας, (3) µη ικανοποιητική απόδοση των κεφαλαίων των ιδιοκτητών της 

εταιρείας, (4) αρκετά υψηλό επίπεδο λειτουργικών εξόδων και οριακά υψηλότερο επίπεδο 

                                                 

72
 Ο µέσος χρόνος λειτουργικού κύκλου αφορά την συνολική περίοδο που απαιτείται από τη στιγµή που 

αποθεµατοποιούνται τα εµπορεύµατα µέχρι τη στιγµή που θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πώλησή τους.  
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κόστους λειτουργίας, (5) σχετικά αυξηµένη δανειακή επιβάρυνση και επιδείνωση κάλυψης 

χρηµατοοικονοµικών δαπανών. Η αύξηση του αριθµοδείκτη της συνολικής δανειακής 

επιβάρυνσης σηµαίνει ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί µεγάλη χρηµατοοικονοµική µόχλευση 

και αυτό έχει ως συνέπεια η επιχείρηση να έχει απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)
73

, αλλά 

συγχρόνως να είναι εκτεθειµένη και σε µεγαλύτερο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο απ’ ότι θα 

ήταν εάν χρησιµοποιούσε λιγότερη χρηµατοοικονοµική µόχλευση. Τα παραπάνω 

προβλήµατα αποτελούν τοµείς που θα πρέπει να υπάρξουν ρυθµιστικά µέτρα από πλευράς 

διοίκησης για την βελτίωση τους. 

Σε αυτό το σηµείο να επισηµάνουµε, ότι η δραστηριοποίηση της εταιρείας σε αγορές µε 

σχετικά χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και προοπτικές, τα επίπεδα κερδοφορίας της που είναι 

ασθενέστερα από τα αντίστοιχα εταιρειών του κλάδου που δρούν και σε άλλες περιοχές του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού (διαφορισµός κερδών), η σχετικά χαµηλής ποιότητας 

κεφαλαιακή διάρθρωση και η διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης
74

, την 

καθιστούν περισσότερο ευάλωτη στη διεθνή οικονοµική κρίση. Επιπρόσθετα, κατά τα 

τελευταία δύο έτη ο βαθµός δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας παρουσιάζει άνοδο, 

γεγονός που δείχνει πως η διοίκηση της εταιρείας δεν επιλέγει να εφαρµόσει πολιτική «de-

leveraging» ώστε να µειώσει την έκθεση της στα ξένα κεφάλαια. 

Σχετικά µε την αποτίµηση της εταιρείας Γρηγοριάδης δεν εξήχθησαν συµπεράσµατα για 

την ύπαρξη υποτίµησης ή υπερεκτίµησης της εταιρείας. Αυτό οφείλεται στη νοµική µορφή 

της επιχείρησης (η εταιρεία είναι οµόρρυθµη), καθώς η απουσία µετοχών δεν επιτρέπει την 

σύγκριση της χρηµατιστηριακής και της πραγµατικής αξίας της µετοχής. Αυτό που 

παρατηρήθηκε είναι η δηµιουργία αρνητικών αδέσµευτων ταµειακών ροών, που οφείλεται 

κυρίως στις υψηλές κεφαλαιακές επενδύσεις και στα αναλογικά µικρότερα κέρδη προ τόκων 

και φόρων (ΕΒΙΤ). Επίσης υπολογίστηκε το µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου, το οποίο 

ανέρχεται στο 9,02%.  

                                                 

73
 Στην περίπτωση της οµόρρυθµης, δεν παρατηρείται προοπτική για αυξηµένες τιµές ROE και αυτό σε 

συνδυασµό µε την ανοδική πορεία της µόχλευσης αυξάνει ακόµη περισσότερο την έκθεση στον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο. Τα παραπάνω σε συνδυασµό και µε την αρνητική προοπτική που εµφανίζουν τα 

καθαρά κέρδη µετά φόρων, καθιστούν την διοίκηση της εταιρείας πιο προσεκτική για το µέλλον, όσον αφορά 

τις επενδύσεις της και τον τρόπο χρηµατοδότησης αυτών. 
74

 Θυµίζουµε ότι η µεταβολή του κεφαλαίου κίνησης από το 2007 στο 2008 ήταν αρνητική και µάλιστα                

-965.124,79€ (βλέπε πίνακα 4.11). 
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5.2 Προτάσεις για την Εταιρεία Γρηγοριάδης 

Για να ολοκληρωθεί ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας, πρέπει να παρουσιαστούν κάποιες 

προτάσεις για την βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της εξεταζόµενης 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα, η επιχείρηση πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

• Αύξηση του περιθωρίου ασφαλείας των πωλήσεων. ∆ηλαδή, να µειώσει τις πωλήσεις 

του νεκρού σηµείου ή να αυξήσει τις πραγµατικές πωλήσεις της. Το νεκρό σηµείο της 

επιχείρησης µπορεί να βελτιωθεί, αν αυξηθεί ο δείκτης περιθωρίου συνεισφοράς
75

 ή αν 

περιοριστούν οι σταθερές δαπάνες της.  

• Βελτίωσης της ρευστότητας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (κυρίως υποχρεώσεις προς προµηθευτές) και βελτίωση 

της δοµής του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε αύξηση των διαθεσίµων και µικρότερη 

αποθεµατοποίηση.  

• Περιορισµό των δαπανών λειτουργίας και ίσως ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών. Μείωση του κόστους, ώστε να βελτιωθούν τα περιθώρια καθαρής 

κερδοφορίας.  

• Μείωση του πολλαπλασιαστή µόχλευσης (Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια) ή αύξηση του 

αριθµοδείκτη απόδοσης ενεργητικού (ROI = ΕΒΙΤ / Ενεργητικό), ώστε να βελτιωθεί η 

εικόνα της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων. Τα παραπάνω µπορούν να επιτευχθούν µε 

µείωση του ενεργητικού-επενδύσεων ή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή αύξηση των 

κερδών προ τόκων και φόρων ή µε συνδυασµό των παραπάνω.  

• Βελτίωση του δείκτη κάλυψης τόκων µέσω αύξησης των κερδών προ τόκων και φόρων 

ή µείωσης των χρηµατοοικονοµικών εξόδων-τόκων. 

• Μείωση του βαθµού δανειακής επιβάρυνσης µε µείωση των ξένων κεφαλαίων. Αυτό 

συνεπάγεται περιορισµό των δανείων ή περιορισµό των πιστώσεων από προµηθευτές. 

Το τελευταίο θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

αποθεµάτων, καθώς θα περιοριστούν οι αγορές εµπορευµάτων και το κόστος 

αποθεµατοποίησης.  

                                                 

75
 Στην περίπτωση των σούπερ µάρκετ, ο δείκτης περιθωρίου συνεισφοράς συµπίπτει µε τον δείκτη µικτού 

περιθωρίου κέρδους (margin).    
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Σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε, ότι η αύξηση των πωλήσεων πρέπει να επιδιώκεται ώστε 

να βελτιώνονται οι αριθµοδείκτες και να εδραιώνει η εταιρεία την κυριαρχία της στον χώρο 

που δραστηριοποιείται. Όµως, πρέπει να δοθεί προσοχή στον ρυθµό αύξησης των πωλήσεων, 

ο οποίος πρέπει να ξεπερνά τον ρυθµό αύξησης του κόστους πωληθέντων και των 

λειτουργικών εξόδων, δηλαδή να ξεπερνά τον ρυθµό αύξησης του κόστους λειτουργίας. Στον 

κλάδο του λιανικού εµπορίου, ο συνηθέστερος τρόπος αύξησης των πωλήσεων είναι η 

επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µέσω δηµιουργίας νέων καταστηµάτων. 

Αυτό συνεπάγεται αύξηση των επενδύσεων και άρα µεγέθυνση του ενεργητικού της 

επιχείρησης. Αν ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων είναι µικρότερος από τον ρυθµό αύξησης 

των επενδύσεων-ενεργητικού, τότε κινδυνεύει η εταιρεία να επιδεινώσει την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα του ενεργητικού της ή/και των παγίων, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί σε καθεστώς 

υπερεπένδυσης. Εποµένως, πρέπει η διοίκηση της εταιρείας να προσέξει τις µελλοντικές της 

επενδύσεις και να προβλέψει τον ρυθµό αύξησης των παραπάνω µεγεθών. Βέβαια, αυτό 

συνεπάγεται αύξηση των αποσβέσεων και άρα µικρότερα κέρδη που επιφέρουν µικρότερη 

φορολόγηση. Από την άλλη όµως, επέρχεται µείωση των κερδών προ τόκων και φόρων, 

γεγονός που επιδρά αρνητικά σε αρκετά σηµαντικούς αριθµοδείκτες.  

Η αξιολόγηση µιας νέας επένδυσης δεν πρέπει να ερευνηθεί µόνο γύρω από τα πλαίσια της 

επίδρασης των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών. Αντιθέτως, πρέπει να διερευνηθεί η 

απόδοσή της επένδυσης προεξοφλώντας τις µελλοντικές ταµειακές ροές της µε το  

προεξοφλητικό επιτόκιο της εταιρείας. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, το 

µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου της τρέχουσας χρήσης εκτιµήθηκε στο 9,02%. Η 

αξιολόγηση της επένδυσης δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργασίας και άρα δεν 

θα ερευνηθεί περαιτέρω.  

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι παρόλο που ισχύουν τα προηγούµενα, 

η εταιρεία Γρηγοριάδης φαίνεται να έχει µεγάλο της σύµµαχο το γεγονός ότι τα είδη που 

εµπορεύεται αποτελούν είδη πρώτης ανάγκης και συνεπώς η ζήτηση τους χαρακτηρίζεται ως 

έντονα ανελαστική. Στόχος της διοίκησης της εταιρείας πρέπει να είναι η ισχυροποίηση της 

θέσης της στην αγορά, κάνοντας ένα ακόµη επιτυχές βήµα για τη βιωσιµότητα και την 

µετέπειτα αναπτυξιακή της πορεία. Όµως, δεν θα πρέπει να αµεληθεί η παρακολούθηση της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «Γρηγοριάδης» 

 

 

Σχόλια: 

• Για τον υπολογισµό του καθαρού αποτελέσµατος (κέρδος προ φόρων – φόροι) 

εκτιµήθηκαν και αξίες στον λογαριασµό 88.02 της γενικής λογιστικής. Τα ποσά αυτού 

του λογαριασµού αφορούν, είτε υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενης χρήσης, είτε διαφορές 

φορολογικού ελέγχου προηγούµενης χρήσης.  
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• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «Μασούτης» 

 

 

Σχόλια: 

• Για την µελέτη των αριθµοδεικτών της συγκεκριµένης επιχείρησης που εφαρµόζει 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, θα αφαιρεθεί το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου κανονικά 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το αρνητικό πρόσιµο.  
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• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «Αρβανιτίδης» 
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• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «ΑΒ Βασιλόπουλος» 

 

 

Σχόλια: 

• Για την µελέτη των αριθµοδεικτών της συγκεκριµένης επιχείρησης που εφαρµόζει 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, θα αφαιρεθεί το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου κανονικά 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το αρνητικό πρόσιµο.  
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• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «Carrefour-Μαρινόπουλος» 

 

 

Σχόλια: 

• Για την µελέτη των αριθµοδεικτών της συγκεκριµένης επιχείρησης που εφαρµόζει 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, θα αφαιρεθεί το ποσό του αναβαλλόµενου φόρου κανονικά 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το αρνητικό πρόσιµο.  
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• Ισολογισµοί περιόδου 1999-2008 «Κλάδος» 
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• Προβλεπόµενοι ισολογισµοί περιόδου 2009Ε-2013Ε «Γρηγοριάδης» 
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• Παράδειγµα προβλέψεων µε µέθοδο χρονοσειρών 
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• Σκιαγραφηµένος κανόνας επιλογής µεθόδου αποτίµησης του Aswath Damodaran 
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