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πραγματώσω αυτήν την εργασία αλλά και να φέρω σε πέρας το απαιτητικό 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι να εξετάσει τα κριτήρια 
χρηματοδότησης των Ελληνικών τραπεζών και την έκταση χρήσης της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης κατά την διαδικασία λήψης των πιστοδοτικών 
αποφάσεων. Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει αυτό εξετάζουμε τρεις 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα. Επίσης γίνεται 
παράθεση σειράς ερωτήσεων στον υπεύθυνο πιστοδοτήσεων του 
χρηματοδοτικού κέντρου της τράπεζας απ’ όπου συνάγονται πολύτιμα 
συμπεράσματα για την πολιτική της συγκεκριμένης τράπεζας στο 
συγκεκριμένο χώρο. Τα συμπεράσματα λοιπόν τα οποία συνοπτικά 
προέκυψαν ήταν τα εξής:

• Η τράπεζα δίνει ιδιαίτερη σημασία σε ότι αφορά τη χρήση της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης (και συγκεκριμένα στην ανάλυση δια δεικτών).

• Δεν εξετάζονται σε βάθος τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων σε 

σχέση με την επιχείρηση leader του κλάδου ή και με τα στοιχεία που αφορούν 
το μέσο όρο του κλάδου σε όλες τις περιπτώσεις.

• Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή τους με οποιαδήποτε 

μορφή εξασφάλισης καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του χαρτοφυλακίου 
της τράπεζας και αυτό γιατί είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και που μπορούν με μόνα τα 
οικονομικά τους στοιχεία και την επιτυχημένη διαχρονική πορεία τους να 
αποτελέσουν εγγύηση για την ομαλή και απρόσκοπτη αποπληρωμή του.

• Τόσο τα ποιοτικά (π.χ φορέας επιχείρησης, όνομα της επιχείρησης στην 
αγορά), όσο και τα ποσοτικά στοιχεία δηλ. η Χρηματοοικονομική της 
κατάσταση, αλλά και οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις δεν παίζουν εξίσου 
σημαντικό ρόλο κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών αποφάσεων των 
τραπεζών.

• Τα πιο διαδεδομένα είδη εξασφαλίσεων που ζητούνται είναι η ολική ή μερική 

δέσμευση μετρητών ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κατάθεση (για ευνόητους 
λόγους), εμπράγματες εξασφαλίσεις, όπως προσημειώσεις σε ακίνητα (π.χ 

διαμερίσματα, οικόπεδα των οποίων η πραγματική αξία προσδιορίζεται από 
εκτιμητή) και αξιόγραφα, κυρίως μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας.
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• Κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται 11 βασικοί δείκτες κατά την ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

• Όσον αφορά την βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κατηγορία δεικτών η 

Τράπεζα δίνει την ακόλουθη σειρά: Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης 
κατατάσονται στην πρώτη θέση ως προς τη σπουδαιότητά τους ενώ μετά 
ακολουθούν οι δείκτες ρευστότητας, οι δείκτες αποδοτικότητας και τέλος οι 
δείκτες δραστηριότητας. Από τους δείκτες δραστηριότητας ιδαίτερη προτίμηση 
δείχνει η τράπεζα στους δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων και 
ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων εκφρασμένους σε ημέρες. Ο δείκτης 
ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης ανάμεσα στους δείκτες 
όλων των κατηγοριών.

• Δεν λαμβάνονται υπόψη οι σοβαρές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν στα 

αποτελέσματα του υπολογισμού ορισμένων κατηγοριών αριθμοδεικτών 
εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης των αποθεμάτων που 
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω συμπεράσματα προτείνεται όπως:
Οι τράπεζες να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους όσον αφορά την ανάληψη 
ρίσκου δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην δυναμική των εταιριών και το 
business plan που αυτές οι εταιρίες έχουν να προτείνουν και όχι εξετάζοντας 
σχεδόν μόνο τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Ιδια σημασία λοιπόν στα 
ποιοτικά (αν όχι μεγαλύτερη) σε σχέση με τα ποσοτικά κριτήρια.
Οι διοικήσεις των δημοσίων κυρίως τραπεζών να προβαίνουν πλέον στην 
πρόσληψη ατόμων με μόρφωση Πανεπιστημιακού επιπέδου στα 
χρηματοοικονομικά για την στελέχωση των τμημάτων πιστοδοτήσεων.
Τα άτομα που θα παραμείνουν στα συγκεκριμένα τμήματα και δεν διαθέτουν 
θεωρητικές γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης παρά μόνο εμπειρικές, να 
παρακολουθούν κατάλληλα επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να αντιληφθούν σε 
βάθος τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και να την 
εφαρμόζουν διαθέτοντας πλέον και το θεωρητικό υπόβαθρο.

Να υπάρχει ειδικότερη ενημέρωση προς τα στελέχη πιστοδοτήσεων για τις 
σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται καθημερινά στο περιβάλλον 
των επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση κάθε στιγμή ο υπεύθυνος από 
μέρους της τράπεζας να αντιλαμβάνεται τον τρόπο σκέψης του εκάστοτε
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επιχειρηματία και να είναι σε θέση να ασκήσει ρόλο συμβουλευτικό απέναντι
του.

5



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ s

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ I
2.1 ΓΕΝΙΚΑ 1
2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 29

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 29

3.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ 33

3.3 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 41
3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 47

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 47

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 49

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 50

5.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε 50

5.1.1 ΑΙΤΗΜΑ 50

5.1.2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε 51

5.1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 67

5.2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ AS COMPANY Α.Ε 69

5.2.1 ΑΙΤΗΜΑ 69

5.2.2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ AS COMPANY Α.Ε 69

5.2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 85

5.3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ SPACE HELLAS Α.Ε 87

6



5.3.1 ΑΙΤΗΜΑ
5.3.2 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ SPACE HELLAS Α.Ε
5.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
6.1 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
6.2 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
II ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
III ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

87

87

104

106

106

109

11 I

115

120

121

7



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τον όρο Πιστωτική Λειτουργία νοείται το σύνολο των πιστοδοτικών 
εργασιών των τραπεζών δηλαδή των εργασιών της παροχής των δανείων, 
πιστώσεων και εγγυήσεων.

Η δανειοδοτική πολιτική μιας Τράπεζας εντάσεται μέσα στα ευρύτερα πλαίσια 
της επιδίωξης για ενίσχυση της θέσης του ιδρύματος στο τραπεζικό σύστημα 
και βελτίωση της κερδοφορίας (profitability) πάνω σε μακροχρόνια βάση. 
Συνεπώς η πολιτική αυτή θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε κριτήρια τα οποία 
να εξασφαλίζουν τον καλύτερο δυνατό συγκερασμό συμφερόντων της 
τράπεζας και των πελατών της.

Ο τομέας των χρηματοδοτήσεων είναι ίσως ο νευραλγικότερος σε μια τράπεζα 
(αν εξαιρέσουμε το dealing room) και αυτό γιατί οι πιστοδοτήσεις αποτελούν 
τις κύριες πηγές τόσο των εσόδων όσο και των κινδύνων ζημιών. Η τράπεζα 
μέσω των πιστωτικών διευκολύνσεων στοχεύει στην ικανοποίηση 
συγκεκριμένων χρηματοδοτικών αναγκών των πελατών και χορηγεί τις 
πιστωτικές διευκολύνσεις βάσει κριτηρίων δανεισμού, ο σκοπός των οποίων 
εστιάζεται στη διασφάλιση των απαιτήσεων της και την αποκομιδή 
κερδοφορίας από τους λήπτες των πιστωτικών διευκολύνσεων.

Από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου η, μέσω των πιστοδοτήσεων, ορθή 
διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων στους υγιείς κλάδους της οικονομίας 
αποτελεί τον κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Σήμερα με την απελευθέρωση και διεθνοποίηση των αγορών, τις 

επικρατούσες πλήρεις ανταγωνιστικές συνθήκες και τις συνεχείς μεταβολές 
στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον η άσκηση της πιστοδοτικής 

δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες και πολυπλοκότητα. Εδώ 
θα πρέπει να ανφέρουμε ότι από συγκριτικά στοιχεία των εμπορικών 
τραπεζών σε ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται ότι το ποσοστό χορηγήσεων προς
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καταθέσεις στην χώρα μας είναι το μικρότερο (33%) στην Ευρώπη, ενώ το 
αντίστοιχο στην Γερμανία είναι 168% και ακόμη ότι οι χορηγήσεις των 
τραπεζών μας αποτελούν μόλις το 1/3 του ενεργητικού τους, όταν στην 
Ευρώπη ο μέσος όρος υπερβαίνει το 50%. Τα παραπάνω καθιστούν και πιο 
επιτακτική την προσπάθεια σύγκλισης των ελληνικών τραπεζών στην 
πιστοδοτική νοοτροπία τους σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές.

Η τεχνική της παροχής των δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων απαιτεί 
ειδικές επιστημονικές και τεχνοκρατικές γνώσεις καθώς και διαχειριστικές 
ικανότητες ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλέστερη, πληρέστερη και 
αντικειμενικότερη εκτίμηση των πιστοδοτικών θεμάτων και 
αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Το βασικό εργαλείο για την συγκρότηση μιας χρηματοδοτικής πρότασης από 
μέρους των τραπεζών αποτελούν οι αριθμοδείκτες. Οι Τράπεζες δηλαδή 
προβαίνουν σε ανάλυση δια δεικτών της χρηματοοικονομικής κατάστασης και 
πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας των επιχειρήσεων, βασιζόμενες στις 
λογιστικές τους καταστάσεις. Σκοπός λοιπόν αυτής της ερευνητικής εργασίας 
είναι η καταγραφή των γενικών κριτηρίων χορήγησης δανείων που 
εφαρμόζονται από τις ελληνικές τράπεζες και στη συνέχεια η παράθεση τριών 
περιπτώσεων χορήγησης δανείου από μια συγκεκριμένη ελληνική τράπεζα σε 
τρεις επιχειρήσεις και η αξιολόγησή τους προκειμένου να σημειωθούν πιθανές 
αδυναμίες-προτερήματα σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο κριτηρίων 
χορηγήσεων όπως αυτό προαναφέρθηκε.

Στα πλαίσια λοιπόν των παραπάνω, στο κεφάλαιο 2, αρχικά γίνεται μια γενική 
αναφορά στα κριτήρια χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται από τις 
τράπεζες. Συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μία βιβλιογραφική 
επισκόπηση, όπως αυτή προκύπτει από τη μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και από προσωπικές σημειώσεις από σεμινάρια 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο κεφάλαιο 3 παρατίθεται ο ρόλος και η σημασία της χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης καθώς επίσης και μια συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων
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αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τις εμπορικές 
τράπεζες. Στη συνέχεια γίνεται μία αναφορά στις έρευνες οι οποίες 
εκπονήθηκαν στο εξωτερικό ως προς τη σπουδαιότητα των αριθμοδεικτών. 
Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται επίσης και μια συνοπτική παρουσίαση των 
πρόσθετων εργαλείων ανάλυσης που χρησιμοποιούνται πέρα από τους 
αριθμοδείκτες κατά την διαδικασία της λήψης πιστοδοτικής απόφασης.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την 
πραγματοποίηση της έρευνας επί των τριών πραγματικών περιπτώσεων 
προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα.

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται παρουσίαση των τριών περιπτώσεων (επιχειρήσεων) 
οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα. Συγκεκριμένα παρατίθενται σύντομα 
στοιχεία για κάθε περίπτωση ξεχωριστά που αφορούν τη δραστηριότητα 
καθώς και το ιστορικό της κάθε επιχείρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η 
χρηματοοικονομική ανάλυση από μέρους της τράπεζας προκειμένου να 
στηριχθεί αλλά και να ολοκληρωθεί η πιστοδοτική πρόταση για καθεμία 
περίπτωση ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από 
την εξέταση των τριών περιπτώσεων που παρατέθηκαν προηγουμένως. 
Επιχειρείται να γίνει προσδιορισμός κάποιων χαρακτηριστικών που 
πιθανότατα να είναι δυνατό να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις για τις 
χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Τέλος γίνεται προσπάθεια για να γίνουν 
κάποιες προτάσεις για αλλαγές στις εφαρμοζόμενες πρακτικές, ώστε να 
περιορίζονται οι πιστωτικοί κίνδυνοι από πιθανές λανθασμένες πιστοδοτικές 
αποφάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

2.1 Γενικά
Ανάλογα με το σκοπό της χρηματοδότησης δηλαδή τις ανάγκες που πρέπει 
να καλύπτει η χορήγηση, διακρίνουμε τις χρηματοδοτήσεις σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:

1. Στις χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών για πάγιες 
επενδύσεις(εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κτίρια). Προκειμένου να είναι 
αποδοτικές οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα πρέπει:

• Να αποβλέπουν στην κάλυψη πραγματικών αναγκών των 
επιχειρήσεων.

• Να στοχεύουν σε παραγωγικές επενδύσεις, με σκοπό την 
αναδιάρθρωση της οικονομίας και την διεύρυνση της 
απασχόλησης.

• Να καλύπτουν εκείνους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι 
έχουν παραγωγικό, ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό 
προσανατολισμό.

• Να ενθαρρύνουν τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για 
τεχνολογικό, οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό, καθώς 
και για την εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών στις 
παραγωγικο-συναλλακτικές λειτουργίες τους.

2. Στις χρηματοδοτήσεις για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων σε 
κεφάλαια κίνησης. Με τον όρο κεφάλαιο κίνησης εννούμε:

• Τις παραγωγικές δαπάνες που αφορούν την παραγωγή 
προϊόντων, τα οποία προορίζονται για άμεση ρευστοποίηση,

• τις δαπάνες που απαιτούνται για την διακίνηση των αγαθών από 
την παραγωγή στην κατανάλωση (καταναλωτικά κέντρα) και

• τις δαπάνες που χρειάζονται για την είσπραξη του αντιτίμου των 
πωληθέντων προϊόντων.



Όμως, κατά την εξέταση αιτημάτων χρηματοδότησης οι τράπεζες πρέπει να 
λαμβάνουν υπ’όψιν τους τον κίνδυνο απώλειας των χορηγούμενων 
κεφαλαίων τους. Το να αρνηθεί μια τράπεζα να χρηματοδοτήσει μια 
επένδυση, που δεν σχεδιάστηκε σωστά, εφόσον η άρνηση αυτή βασίζεται σε 
επιστημονικά κριτήρια, είναι όχι μόνο προς όφελος της τράπεζας, γιατί 
προστατεύει κατ'αυτόν τον τρόπο τα περιουσιακά της στοιχεία και συνεπώς 
τα κεφάλαια των αποταμιευτών, αλλά και προς όφελος των φορέων της 
επένδυσης, μια και τους αποτρέπει να εμπλακούν σε μια δραστηριότητα, που 
θα τους αποφέρει ζημία. Επιπλέον, η προσεκτική κατανομή των δανειακών 
κεφαλαίων σε εκείνες τις επιχειρήσεις με τις καλύτερες εκ πρώτης όψεως 
πιθανότητες επιτυχίας, βοηθάει τα μέγιστα στην ορθολογική κατανομή των 
οικονομικών πόρων και άρα στην επιτυχή και γρήγορη οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας. Προκειμένου όμως να είναι επιτυχημένη η επιλογή για 
χρηματοδότηση εκείνων των επιχειρήσεων που πραγματικά θα αξιοποιήσουν 
τα διατιθέμενα κεφάλαια, θα πρέπει αυτή να βασίζεται σε ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια από την πλευρά των τραπεζών.

Αυτό που αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν 
λάβουμε υπόψη μας τις σοβαρές υπάρχουσες αδυναμίες στο πιστωτικό μας 
σύστημα οι οποίες μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορα επίπεδα όπως:
1. Σε πολιτειακό επίπεδο: α) Δεν λειτουργούν σε όλα τα επίπεδα της 
πολιτείας κατά οργανωμένο, παραγωγικό και αποτελεσματικό τρόπο η 
δημόσια διοίκηση και η κρατική μηχανή και β) δεν εφαρμόζονται αντικειμενικά 
και αξιοκρατικά κριτήρια κατά την επάνδρωση των διοικήσεων των δημοσίων 
οργανισμών και επιχειρήσεων.
2. Σε οικονομικό επίπεδο που είναι και το σημαντικότερο: α) Κυριαρχούν στη 
χώρα μας η παραοικονομία, τα παρασιτικά επαγγέλματα, β) απορροφώνται 
σοβαρά κονδύλια σε ευκαιριακές απασχολήσεις και σε βραχυπρόθεσμες 
κερδοφόρες αντιπαραγωγικές δραστηριότητες και γ) δεν καθορίζονται κατά 
σαφή και συγκεκριμένο τρόπο οι μηχανισμοί, τα χρηματοδοτικά κριτήρια και 
το περιεχόμενο των οικονομοτεχνικών αναλύσεων ώστε:

• να χρηματοδοτούνται οι πραγματικές χρηματοοικονομικές 
επιχειρηματικές ανάγκες,
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• να προσδιορίζεται η πιστοληπτική ικανότητα της χρηματοδοτούμενης 
επιχείρησης και να διαπιστώνεται η βιωσιμότητα της, και

• να αποφεύγεται η διαρροή πιστώσεων προς άλλες ανεπιθύμητες 

κατευθύνσεις, όπως συνέβη κατά το παρελθόν, με όλες τις γνωστές 
δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στη ρευστοποίηση των ληξιπρόθεσμων 
πιστώσεων όσο και στη δυνατότητα συνέχισης των εργασιών των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν. Για τους λόγους αυτούς, στο 
αμέσως παρακάτω μέρος αυτού του κεφαλαίου επιχειρείται να γίνει 
ένας προσδιορισμός των βασικών επιστημονικών κριτηρίων 
χρηματοδότησης που βοηθούν τις τράπεζες, ώστε αυτές να 
οδηγούνται σε επιτυχημένες χρηματοδοτικές αποφάσεις, τόσο 
αναγκαίες για την ελληνική πραγματικότητα.

2.2 Κριτήρια Χρηματοδοτήσεων-Βασικές Αρχές Δανεισμού
Στο παρελθόν (πριν την δεκαετία του '80) οι τράπεζες χορηγούσαν δάνεια 
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους την ικανότητα του δανειζομένου να 
προσφέρει σαν εξασφάλιση του δανείου κάποιο περουσιακό του στοιχείο, η 
αγοραία αξία του οποίου καθόριζε και την πιθανότητα της αποπληρωμής του 
δανείου. Το ίδιο γινόταν σε κάποιο βαθμό και στο εξωτερικό1. Εκεί βέβαια 
πέραν της αρχικής εξασφάλισης την οποία έθεταν σαν βάση οι τράπεζες για 
την εκκίνηση μιας πιστοδοτικής σχέσης υπήρχε και (στις περισσότερες των 
περιπτώσεων) μία έστω και επιφανειακή εξέταση ποιοτικών στοιχείων της 
επιχείρησης (όπως του business plan, των φορέων της κλπ). Βέβαια λόγω 
του μεγαλύτερου ανταγωνισμού που επικρατούσε στο εξωτερικό την εποχή 
εκείνη σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα καθώς επίσης και του γεγονότος ότι 
το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζών ήταν ιδιωτικών συμφερόντων δεν 
υπήρχαν τα κρούσματα γραφειοκρατείας και δυσκινησίας που επικρατούσαν 
στον ελληνικό χώρο. Κατά την διάρκεια όμως της δεκαετίας του ’80, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετώπισαν σημαντικές απώλειες στον τομέα 
των χρηματοδοτήσεων λόγω της μεγάλης Οικονομικής κρίσης. Παρόλο που η 
αξία των εξασφαλίσεων των δανείων υπερέβαινε κατά πολύ το δανειζόμενο 
κεφάλαιο, οι τράπεζες υπέστησαν σημαντικές ζημίες λόγω της αστάθειας στις *
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αξίες των εξασφαλίσεων και της δομής των δανείων σε σχέση με τις αξίες 
αυτές.
Ετσι λοιπόν σήμερα η απόφαση για τη χρηματοδότηση ή μη μιας επιχείρησης 
βασίζεται περισσότερο στην αξία της σαν ένας «ζωντανός οργανισμός» που 
θα εξακολουθήσει να λειτουργεί αποδοτικά και στο μέλλον, ώστε η 
αποπληρωμή του δανείου να βασίζεται στα έσοδα της επιχείρησης, παρά 
στην ικανότητα ρευστοποίησης των περουσιακών της στοιχείων.

Τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας 
από την τράπεζα προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα αίτημα 
χρηματοδότησης. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται κατά το στάδιο της 
εξέτασης του αιτήματος από την επιχείρηση για χρηματοδότηση και τη λήψη 
της πιστοδοτικής απόφασης. Η παράθεση των τραπεζικών κριτηρίων όπως 
θα γίνει παρακάτω στηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς επίσης και σε 
σημειώσεις από σεμινάρια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά τα 
κριτήρια λοιπόν είναι :

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ (CHARACTER)

Πρώτο στοιχείο το οποίο εξετάζεται είναι οι αξίες και ο χαρακτήρας του αιτητή 
σύμφωνα με την παρακάτω αναλυτική σειρά.

• Ακεραιότητα

Ενας πελάτης ακέραιου χαρακτήρα αποτελεί πάντοτε την καλύτερη εγγύηση 
για όλους εκείνους με τους οποίους συναλάσσεται. Στην πραγματικότητα αν 
υπάρχουν αμφιβολίες για την ακεραιότητα οποιουδήποτε αιτητή είναι 
προτιμότερο να μην εξεταστεί διόλου το αίτημα δανείου.

• Ικανότητες

Συνυφασμένες με τις ικανότητες του αιτητή στην εργασία του είναι και οι 
ικανότητες του στην διοργάνωση και γενικά στη Διεύθυνση της επιχείρησης. 
Συχνά παρουσιάζονται περιπτώσεις ανθρώπων που δημιουργούν μία 

ζηλευτή επιχείρηση μέχρι του σημείου που χρειάζεται να γίνει καταμερισμός 
εργασίας σε βοηθούς τους, οπότε λόγω έλλειψης Διευθυντικών ικανοτήτων 
αποτυγχάνουν. Πρέπει να μην γίνεται σύγχιση των τεχνικών ικανοτήτων με 
τη διοικητική οξυδέρκεια και την ικανότητα διαχειρίσεως οικονομικών
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υποθέσεων. Πολλοί άνθρωποι με αδιαμφισβήτητες τεχνικές ικανότητες δεν 
είναι το ίδιο ικανοί στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης, οπότε αν δεν 
συμβουλευθούν κάποιον ειδικό για να τους καθοδηγήσει μετατρέπονται 
αυτόματα σε κακούς διαχειριστές των κεφαλαίων που δανείζονται.

• Πείρα

Όταν ο αιτητής του δανείου προτίθεται να καταπιαστεί με εργασία νέα προς 

τις ικανότητες του και την πείρα του είναι πιθανό να οδηγηθεί σε δύσκολες 
καταστάσεις και σε κακοδιαχείριση λόγω απειρίας των χρημάτων που 
δανείστηκε. Βέβαια όταν πρόκειται για πελάτη θετικό και προοδευτικό ο 
παράγοντας της πείρας μπορεί να παραβλεφθεί, όταν μάλιστα οι άλλοι 
παράγοντες είναι ενθαρρυντικοί.

• Οικονομία/ Αποταμίευση

Είναι δυνατό κάποιος πελάτης να διαθέτει όλες τις άλλες αξίες ανεπτυγμένες 
πλήρως και να δημιουργεί αρκετά ικανοποιητικά κέρδη, αλλά να είναι 
σπάταλος και να αποτραβά όλα τα κέρδη από την επιχείρηση, χωρίς να έχει 
την πρόνοια να αποταμιεύει για δύσκολες μέρες ή για περίπτωση που θα 
χρειαστεί να επεκτείνει την επιχείρηση. Τέτοιος πελάτης θα πρέπει να 
συμβουλεύεται κατάλληλα κάποιον ειδικό. Ακόμη και οι πιο ανθηρές 

επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά καιρούς δυσκολίες και πάντοτε 
ανταπεξέρχονται ευκολότερα εκείνες που είχαν την πρόνοια να αποταμιεύουν 
κατά την διάρκεια των ανθηρών χρόνων. Επίσης σε περιπτώσεις 
επεκτάσεων είναι πάντοτε καλύτερο και επιθυμητό όπως μέρος των 
απαιτούμενων πρόσθετων δαπανών να προέρχεται από τα κατακρατηθέντα 
στην επιχείρηση κέρδη του παρελθόντος.
Πέραν των παραπάνω αξιών που αναμένεται να έχουν οι πελάτες σε 
ικανοποιητικές αναλογίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή οι 
πελάτες που εμφανίζονται υπεραισιόδοξοι διότι είναι πολύ πιθανόν λόγω 
ακριβώς της υπερβολικής αισιοδοξίας τους να μην μπορούν να αντικρίσουν 
καθαρά την πραγματικότητα.

Βέβαια είναι φανερό ότι ελάχιστοι πελάτες μπορούν να συγκεντρώνουν τις 
πιο πάνω επιθυμητές αξίες σε ικανοποιητικές αναλογίες. Γι αυτό τον λόγο 

καθήκον της τράπεζας είναι να αξιολογεί τον κάθε πελάτη σύμφωνα με τον 
βαθμό που ανταποκρίνεται στις παραπάνω αξίες σε συνδυασμό πάντοτε με
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τα μέτρα που δίδαξε η πείρα του παρελθόντος και χωρίς να αναμένεται η 
τελειότητα. Πολλοί επιτυχημένοι δανεισμοί γίνονται σε πελάτες που απέχουν 
από τον ιδεώδη τύπο σε ότι αφορά τις παραπάνω αξίες αλλά ως 
αντιστάθμισμα έχουν άλλα χαρίσματα που τους επιτρέπουν να διευθύνουν 
τις επιχειρήσεις τους επάξια και να χρησιμοποιούν τα δανειζόμενα χρήματα 
με σύνεση και επιτυχία.
Συχνά γίνονται αιτήσεις για χρηματοδότηση νέων έργων ή επιχειρήσεων που 
σκοπεύουν να επεκταθούν σε νέους τομείς. Στις περιπτώσεις αυτές θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η 
επιδεξιότητα των αιτητών στην διεύθυνση της νέας επιχείρησης αλλά και η 
βιωσιμότητα της νέας επιχείρησης. Γι αυτό θα πρέπει πάντα η αίτηση να 
συνοδεύεται από καλά τεκμηριωμένη και εμπεριστατωμένη τεχνοοικονομική 
μελέτη.

2. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Παρόλο που το ποσό δηλώνεται στην αίτηση δανείου που κάνει η 
ενδιαφερόμενη επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό να εξακριβώνεται κατά πόσο 
τούτο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του σκοπού για τον οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί. Το να δανείζει ή Τράπεζα χρήματα για την εκτέλεση ενός 
έργου ή την εξυπηρέτηση ενός σκοπού, μέχρι ορισμένο ύψος το οποίο 
κρίνεται ικανοποιητικό και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του 
δανειζομένου, είναι εντελώς διαφορετικό από το να δανείζει ένα πρόσθετο 
ποσό μόνο και μόνο για να προστατέψει τα ήδη δανεισθέντα χρήματα διότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις αναστατώνεται η ρευστότητα του πελάτη και 
γενικά τα μέσα και ο τρόπος αποπληρωμής. Οι Αμερικανοί έχουν μια πολύ 
επιτυχημένη έκφραση για αυτό: “Throwing good money after bad money”.2 
Από την άλλη πλευρά, μπορεί το ποσό μιας αιτήσεως να φανεί υπερβολικό 
για τον σκοπό που προορίζεται και από την έλλειψη των αναγκαίων 
επεξηγήσεων από μέρους του πελάτη, να παρθεί απόφαση για μειωμένο 
ποσό και έτσι σαν αποτέλεσμα, είτε να επαναφέρει το θέμα ο πελάτης κι έτσι 
να δημιουργείται καθυστέρηση χωρίς λόγο, είτε να συνάψει το δάνειο στο 
εγκριθέν μειωμένο ποσό και μόλις αυτό εξαντληθεί να επανέλθει για

2 Ian Whyte, John Plenderleith, Management in Banking, σελ. 89
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πρόσθετο ποσό, οπότε οι ταλαιπωρίες τόσο του πελάτη όσο και της 
τράπεζας να είναι πολύ μεγαλύτερες.
Για την εξακρίβωση του απαιτούμενου ύψους του ποσού θα πρέπει να 
γίνεται η παρακάτω διερεύνηση:

• Εκτός των περιπτώσεων που το προϊόν του δανείου θα χρησιμοποιηθεί 
για την αγορά ενός μόνο περουσιακού στοιχείου, οπότε το πληρωτέο 
ποσό είναι γνωστό, πρέπει πάντοτε να γίνεται εκτίμηση και 
υπολογισμός των επί μέρους κονδυλίων που αποτελούν το σύνολο της 
τιμής αγοράς ή της τοποθέτησης για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η 
χρηματοδότηση.

• Όταν πρόκειται για επέκταση των εργασιών μιας επιχείρησης 
ανεξάρτητα από τους τομείς στους οποίους θα διατεθεί η 
χρηματοδότηση, θα πρέπει η τράπεζα να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης έκανε 
και πρόβλεψη για αυξημένο κεφάλαιο κίνησης. Αν για παράδειγμα η 
χρηματοδότηση προορίζεται για την αγορά και εγκατάσταση πρόσθετων 
μηχανημάτων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα καθημερινά έξοδα 
λειτουργίας των νέων αυτών μηχανημάτων (πρώτες ύλες, εργατικά 
/υπερωρίες κλπ.)

• Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ύψος της συνεισφοράς του αιτητή στην 
επιχείρηση σε σύγκριση με τα ξένα κεφάλαια.

Συνοπτικά στοιχεία που αφορούν το κεφάλαιο Ποσό και Σκοπός δίνονται 
παρακάτω:

Α. ΠΟΣΟ

Νομικοί περιορισμοί: -Δικαιοδοσία/ Νομισματοπιστωτικοί κανονισμοί 
Συνεισφορά Πελάτη: -Ύψος ποσού

-Αναλογία τραπεζικής συμμετοχής
-Υπάρχει συνεισφορά του πελάτη και πως προέκυψε?
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-(οικονομίες, παρακράτηση κερδών στην επιχείρηση ή 
μήπως αποτελεί μέρος κάποιας κληρονομιάς)
-Υπάρχει και άλλο ποσό διαθέσιμο από την ίδια πηγή 
σε περίπτωση που θα χρειαστεί να τροποποιηθεί η 
αναλογία συνεισφοράς στην τράπεζα?

-Εάν η πιο πάνω συνεισφορά προέλθει από τη 
ρευστότητα της Εταιρίας (και όχι από την αύξηση 
κεφαλαίου ή από το προϊόν πωλήσεως άλλου παγίου 

ενεργητικού) τότε το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί 
από τη ρευστότητα και να διερευνηθεί κατά πόσο θα 
μπορεί η εταιρία να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες 
της.

-Υπάρχουν άλλες εκκρεμείς υποχρεώσεις?

Β. ΣΚΟΠΟΣ

Νομικοί περιορισμοί: -Αγορά μετοχών.
-Δανεισμός ή εγγύηση για δανεισμό από εταιρία προς
Σύμβουλο.
-Συναλλαγματικοί περιορισμοί.
-Πνευματική ανικανότητα.
-Επιτρεπόμενες δραστηριότητες Εταιρίας.

Περιορισμοί πολιτικής: -Κυβερνητική πολιτική
-Πολιτική της τράπεζας

Προορισμός: -Πρόκειται για κεφάλαιο κίνησης, ή απλά βοηθείται
έμμεσα η αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών επειδή 
χρησιμοποιήθηκε κεφάλαιο κινήσεως για την αγορά 
τέτοιων αγαθών και έτσι η τράπεζα καλείται να το 
αναπληρώσει?

Αποσύρσεις: Μήπως ο πελάτης αποσύρει από την επιχείρηση

κεφάλαια για τη χρησιμοποίησή τους σε άλλους 
προσωπικούς σκοπούς με αποτέλεσμα να μένουν
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στην επιχείρηση τα χρήματα τα οποία δανείζει η 
τράπεζα αντί εκείνων του πελάτη? Με άλλα λόγια η 
τράπεζα πρέπει να ενεργεί πάντα συμμετοχικά και 
βοηθητικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης και να μην 
αποτελεί την μοναδική πηγή χρηματοδότησης.

Γενικά:

• Ο σκοπός και το ύψος του δανείου πρέπει να εμπίπτει μέσα στις εξουσίες 

δανεισμού της Εταιρίας και να μην αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία.

• Το δάνειο πρέπει να προορίζεται για εξυπηρέτηση σκοπού ή σκοπών 
που να εμπίπτουν μέσα στις δραστηριότητες της Εταιρίας.

• Στις περιπτώσεις που μια εταιρία εγγυάται το δανεισμό τρίτων, θα πρέπει 
να υπάρχει τέτοια πρόνοια στο καταστατικό της και πάντοτε η ενέργεια 
της αυτή να είναι προς το συμφέρον της εταιρίας.

• Να μην είναι παράνομη ενέργεια.

3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (CAPACITY)

Αφού έχει ήδη εξεταστεί ο χαρακτήρας/προσωπικότητα του αιτητή δεν 
υπάρχουν πλέον αμφιβολίες ως προς τις διαθέσεις του να συμμορφωθεί 
προς την προτεινόμενη αποπληρωμή. Ετσι το μόνο που απασχολεί πλέον 
είναι το κατά πόσο η προτεινόμενη αποπληρωμή είναι ρεαλιστική και μέσα 
στις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης.

Οι επόμενες ενέργειες από εδώ και στο εξής έχουν να κάνουν με την 
εξακρίβωση/εκτίμηση των μελλοντικών εισοδημάτων και υποχρεώσεων του 
αιτητή. Από την μελέτη αυτή θα προκύψει το πλεονάζον ποσό των 
εισοδημάτων έναντι των εξόδων του και έτσι θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε 
αν η προτεινόμενη αποπληρωμή ανταποκρίνεται προς τις δυνατότητες του. 

Κατά την εκτίμηση θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι 
δόσεις αποπληρωμής του κεφαλαίου αλλά και των εκάστοτε αναλογούντων 
τόκων.

Πολλές φορές συμβαίνει ο αιτητής να είναι υπεραισιόδοξος αναφορικά με το 
χρόνο αποπληρωμής. Σε τέτοιες περιπτώσεις και δεδομένου ότι πρόκειται 
για καλή χορήγηση που εκπληρώνει γενικά τις απαιτήσεις της τράπεζας, θα
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πρέπει να καθορίζεται κατά το δυνατόν πιο ρεαλιστικό τρόπο ο χρόνος 
αποπληρωμής.
Στις περισσότερες περιπτώσεις σκοπός και επιδίωξη του δανεισμού, έμμεσα 
ή άμεσα, είναι η αύξηση των κερδών και επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις 
θα πρέπει να εξετάζονται τα περιθώρια αυτής της αύξησης κατά την 
διερεύνηση από μέρους της τράπεζας των δυνατοτήτων ανταπόκρισης των 
πελατών στους προτεινόμενους όρους αποπληρωμής. Από την άλλη 
πλευρά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν συμβαίνει πάντοτε μία εταιρία 
που δημιουργεί μεγάλα κέρδη να έχει και υψηλή ρευστότητα, γιατί τα 
αυξημένα μετρητά που εισρέουν στην επιχείρηση (αυξημένο cashflow) 
χρησιμοποιούνται για την αγορά στοιχείων παγίου ενεργητικού, ή διανέμονται 
στους μετόχους υπό μορφή αυξημένων μερισμάτων, ή χρησιμοποιούνται για 
την αγορά και διατήρηση υψηλών αποθεμάτων εμπορευμάτων, πρώτων 
υλών κλπ.
Στη συνέχεια θα δούμε πως εξακριβώνεται η ύπαρξη/ανυπαρξία ικανότητας 
αποπληρωμής για τις πιο σημαντικές διευκολύνσεις που χορηγούνται από τις 
τράπεζες.

Α. Χρηματοδότηση επενδύσεων

Επειδή η αποπληρωμή γίνεται μεσο-μακροπρόθεσμα, ζητείται 
προβλεπόμενη ταμειακή κατάσταση που να καλύπτει τη διάρκεια του 
δανείου. Από την κατάσταση αυτή θα φαίνεται η ικανότητα της επιχείρησης 
να αποπληρώσει κανονικά το δάνειο. Βεβαίως , το δύσκολο κομμάτι στην 
υπόθεση είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο η ετοιμασθείσα από την επιχείρηση 
προβλεπόμενη ταμειακή κατάσταση είναι ρεαλιστική. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να εκτιμηθούν οι προοπτικές και η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Β. Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης
Εδώ το σημαντικότερο κριτήριο είναι η ικανότητα του αιτητή να πληρώνει 
τους τόκους. Η ικανότητα αυτή εξαρτάται από τις ιδιομορφίες της κάθε 
περίπτωσης. Σαν γενικό κανόνα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι δεν 
πρέπει να χορηγείται δάνειο για κεφάλαιο σε επιχειρήσεις όπου ο κύκλος 
εργασιών δεν είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του συνολικού έντοκου
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δανεισμού προς την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του αιτηθέντος 
ποσού.

4. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ / ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τι ρίσκο παίρνει μια Τράπεζα όταν εγκρίνει κάποιο δανεισμό;

Η απάντηση στο ερώτημα είναι πολύ σημαντική επειδή η ασφάλεια ενός 
δανεισμού (ακριβώς το αντίθετο δηλαδή από τον πιστωτικό κίνδυνο) 
συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων κριτηρίων.

Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνει υπόψη τους παρακάτω 
επιμέρους κινδύνους πον σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι μικροί ή 
μεγάλοι.

Α. Ρίσκο Διευκόλυνσης (Facility Risk).
Αυτό εξαρτάται από την ιδιομορφία της αιτούμενης διευκόλυνσης, τη χρονική 
περίοδο μέχρι την εξόφληση, εάν είναι άμεση ή έμμεση, εάν είναι 
αυτοεξοφλούμενη (self- liquidated) εάν εμπεριέχει το στοιχείο του 
συναλλαγματικού κινδννου, το επιτόκιο κλπ.

Β. Οικονομικό Ρίσκο (Financial Risk).
Το ρίσκο αυτό αφορά την πιθανότητα να αντιμετωπίσει ο αιτητής κάποια 
οικονομικά προβλήματα πριν την εξόφληση. Σαν αποτέλεσμα θα επηρεαστεί 
δυσμενώς η ομαλή τακτοποίηση της οφειλής του.

Η αξιολόγηση αυτής της πιθανότητας βασίζεται στην ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και στην εκτίμηση των προοπτικών 
και της βιωσιμότητάς της .

Το σημείο αυτό θα επεξηγηθεΙ λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο περί 
οικονομικής ανάλυσης
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Γ. Ρίσκο αγοράς/προϊόντος (Market / Product Risk).
Είναι η αγορά με την οποία ασχολείται ο αιτητής χαμηλού επιχειρηματικού 
κινδύνου ή υψηλού;

Ποιό είναι το «market share» του αιτητή και πόσο διασφαλισμένη είναι η 

συνέχιση της κατοχής αυτού του μεριδίου αγοράς;

Πόσο γρήγορος είναι ο ρυθμός παλαίωσης αποθεμάτων στο συγκεκριμένο 
τομέα; (Rate of obsolescence of stock).

Ποιά είναι τα συγκεκριμένα προϊόντα που αποτελούν τη "βασική γραμμή" του 
αιτητή και πως προβλέπεται να εξελιχθεί η ζήτησή τους μελλοντικά; Οι 
απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα είναι εκείνες που θα μας βοηθήσουν να 
αξιολογήσουμε το Market / Product Risk.

Δ. Ρίσκο Διεύθυνσης (Management Risk)

Το ιδεατό είναι ένας επιτυχημένος δανεισμός να απευθύνεται προς κάποια 
επιχείρηση που διοικείται από έμπειρο, σοβαρό, ικανό, τίμιο και 
αποτελεσματικό team στελεχών όπου η διαδοχή (succession) διασφαλίζεται. 
Σε τέτοια περίπτωση, λέμε ότι το ρίσκο Διεύθυνσης είναι χαμηλό.
Αντιθέτως όταν όλα τα παραπάνω δεν υφίστανται, το ρίσκο είναι μεγάλο.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (COLLATERAL)

Προκειμένου να εξασφαλίσουν τα χρήματα τα οποία δανείζουν οι τράπεζες 
παίρνουν διάφορες εξασφαλίσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

Α. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ / ΥΠΟΘΗΚΗ
Με την εγγραφή των πιο πάνω βαρών η τράπεζα έχει το προνόμιο σε 
περίπτωση καθυστέρησης να προχωρήσει σε πλειστηριασμό της ακίνητης 
περιουσίας για να πάρει πίσω τα χρήματα που δάνεισε στον πελάτη της. Η 
παραδοσιακή τραπεζική αντίληψη θεωρούσε τις εμπράγματες ασφάλειες ως 

την πληρέστερη εξασφάλιση μιας χρηματοδότησης. Αποδείχθηκε όμως στην 
πράξη ότι οι παραπάνω αναφερόμενες ασφάλειες έχουν δύο βασικά 
μειονεκτήματα:

22



• Δυσκολία στην ρευστοποίηση, που γίνεται με χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες (κατάσχεση, πλειστηριασμός) και σπάνια αποφέρει την 
πραγματική αξία του πράγματος που εκπλειστηριάζεται, ώστε να 
ικανοποιηθούν στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της τράπεζας.

• Κοινωνικά προβλήματα, ιδίως όταν πρόκειται για πλειστηριασμό 
εργοστασίων, που επιφέρει συνήθως απόλυση των εργαζομένων σ'αυτά 
από το νέο ιδιοκτήτη.

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η εξασφάλιση αυτή θεωρείται και η καλύτερης ποιότητας επειδή η 

ρευστοποίησή της είναι πολύ απλή. Πρόσθετο όφελος από την ύπαρξη 
τέτοιας εξασφάλισης είναι το «δέσιμο» της κατάθεσης με την τράπεζα για όσο 
χρονικό διάστημα υφίσταται η χορήγηση, γεγονός που αυξάνει την 
αποδοτικότητα της τράπεζας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όπου η κατάθεση δεν είναι στο ίδιο νόμισμα 
με εκείνο της χορήγησης πρέπει να υπάρχει κάλυψη πέραν του 100% για 
εξουδετέρωση πιθανού συναλλαγματικού κινδύνου.

Γ. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ισχύει ό,τι αναφέρουμε και στην προηγούμενη παράγραφο με τη διαφορά ότι 
δεν έχουμε ενεχυρίαση μετρητών αλλά έντοκα γραμμάτια και ομόλογα 
ελληνικού δημοσίου.

Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η τραπεζική εγγύηση είναι μια εξασφάλιση πολύ καλής ποιότητας αφού 
κάποιο τραπεζικό ίδρυμα εγγυάται την εξόφληση των δανείων του αιτούντος 
σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εξυπηρέτησης του δανείου από τον ίδιο. 
Δύο σημεία εδώ είναι πολύ σημαντικά:

• Η φερεγγυότητα της εγγυήτριας τράπεζας.

• Το λεκτικό της εγγυητικής επιστολής και τι ακριβώς εγγυήθηκε η ξένη 
τράπεζα.
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Ε. ΕΝΕΧΥΡ1ΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Είναι μια πολύ διαδεδομένη μέθοδος εξασφάλισης στην Ελλάδα, κυρίως για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι καθιστά την 
χρηματοδότηση αυτοεξοφλούμενη (self liquidated) από το προϊόν 
εκκαθάρισης των επιταγών.
Η εξασφάλιση της τράπεζας έγκειται στο ότι καθίσταται κάτοχος των 
επιταγών μέσω της εκχώρησης τους από τον πελάτη.
Η ενεχυρίαση επιταγών εγκυμονεί κινδύνους που κυρίως αφορούν την 
αδυναμία της Τράπεζας να εξακριβώσει με βεβαιότητα ότι οι προσκομιζόμενες 
επιταγές είναι όντως πελατείας και όχι "ευκολίας". Επιπρόσθετα, είναι 
χρονοβόρο για μια Τράπεζα να ελέγχει μια-μια τις επιταγές για ύπαρξη 
δυσμενών στοιχείων, εάν αφορούν γνήσια εμπορική πράξη κλπ.
Για το λόγο αυτό ο βαθμός εξασφάλισης που προσφέρεται ποικίλλει κατά 
περίπτωση και κυρίως εξαρτάται από το track record των ενεχυριασθεισών 
επιταγών μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα εάν ένας πελάτης, με τον οποίο 
συνεργάζεται η τράπεζα επί σειρά ετών, ενεχυριάζει επιταγές πελατείας που 
στην συντριπτική πλειοψηφία τους πληρώνονται κανονικά, τότε η εξασφάλιση 
της Τράπεζας είναι καλή.

ΣΤ. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
Εδώ εκχωρεί τα δικαιώματά του ο ιδιοκτήτης από την ιδιοκτησία των μετοχών 
προς την Τράπεζα η οποία έχει το δικαίωμα σε περίπτωση καθυστέρησης να 
πουλήσει τις μετοχές και να αποπληρώσει το δάνειο.
Για σκοπούς αξιολόγησης της προσφερόμενης εξασφάλισης θα πρέπει να 
εξακριβώνεται η τρέχουσα αξία των μετοχών και πόσο πολύ διακυμαίνεται η 
τιμή αυτή, π.χ. τους προηγούμενους 12 μήνες. Πάνω από όλα είναι σημαντικό 
να αντιληφθεί κανείς ότι η ποιότητα της εξασφάλισης αυτής εξαρτάται σε 
τελική ανάλυση από την Εκδότρια εταιρία των μετοχών αυτών.

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση είναι η υποχρέωση πον αναλαμβάνει ο εγγυητής να αποπληρώσει 

το δάνειο σε περίπτωση πον δεν θα μπορέσει η τράπεζα να το εισπράξει από 
τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται τα περιουσιακά
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στοιχεία του εγγυητή για να διαπιστώνονται οι δυνατότητες του να 
ανταποκριθεί προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την εγγύησή του και 
όπου είναι δυνατό ή επιβάλλεται από τις περιστάσεις, παίρνονται πρόσθετες 
εξασφαλίσεις από τον εγγυητή ή τους εγγυητές σαν ενίσχυση της εγγυήσεως 
του.
Στην ουσία η "εξασφάλιση" πρέπει να είναι η τελευταία εξεταζόμενη αρχή 
δανεισμού καθότι αν δεν ικανοποιούνται τα υπόλοιπα κριτήρια η απλή 
παρουσία εξασφάλισης δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ευνοϊκή εξέταση 
οποιοσδήποτε αίτησης για χρηματοδότηση. Δηλαδή, η παρουσία / προσφορά 
ικανοποιητικής εξασφάλισης δεν μετατρέπει μια αδύνατη ή έστω οριακή 
αίτηση σε «αποδεκτή» αίτηση για την Τράπεζα.
Τα πιο πάνω όμως δεν μειώνουν τη σημασία της εξασφάλισης ως κριτήριο 
δανεισμού. Η παροχή ικανοποιητικής εξασφάλισης πρέπει πάντοτε να 
επιδιώκεται για τους εξής λόγους:

• Οσο μελετημένες και φαινομενικά ρεαλιστικές και αν είναι οι προβλέψεις 
για την ικανότητα αποπληρωμής υπάρχει πιθανότητα να μην υλοποιηθούν 
καθότι βασίζονται σε υποθέσεις για το μέλλον που παραμένει πάντοτε 
αβέβαιο.

• Η παρουσία / παροχή εξασφάλισης διασφαλίζει σε κάποιο βαθμό την 
αφοσίωση / δέσμευση του δανειζομένου στην τήρηση των υποσχέσεων 
του και στην επιτυχία της επιχείρησης του. Εχει αποδειχθεί ότι εκεί όπου 
δεν παρέχονται εξασφαλίσεις και ο δανειζόμενος δεν νοιώθει το «βάρος» 
του χρέους του η τράπεζα είναι πάντοτε σε μειονεκτικότερη θέση.

Συνοπτικά θα λέναμε ότι η εξασφάλιση είναι στην ουσία υια εναλλακτική πηνή 
απoπληpωμήc στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, ενώ πρόσθετα 
εξασφαλίζει σε κάποιο βαθμό τη δέσμευση του δανειζουένου στην τήρηση 
των υποσχέσεων του.

Οι Τράπεζες σαν επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κύρια επιδίωξη 
έχουν το κέρδος (υπό συνθήκες επαρκούς ασφάλειας των κεφαλαίων που 
διαχειρίζονται). Κάθε χρηματοδότηση αφού κριθεί πρώτα ότι πληρεί τα 
πιστωτικά κριτήρια, στη συνέχεια εξετάζεται αν παρέχει ικανοποιητική ωφέλεια

25



για την τράπεζα. Η ωφέλεια αυτή προέρχεται από τους τόκους 
χρηματοδοτήσεων, τις προμήθειες εγγυητικών επιστολών, τις καταθέσεις 
καθώς και από τα έσοδα άλλων τραπεζικών εργασιών (εισαγωγών, εξαγωγών 
κ.λπ.).

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές καθεαυτές έχουν οριακή αποδοτικότητα για την 
τράπεζα. Αυτό οφείλεται κατά ένα μέρος στο σύστημα δεσμεύσεων των 
καταθέσεων, που περιορίζει σημαντικά το ποσοστό των κεφαλαίων που η 
τράπεζα μπορεί να διοχετεύσει σε αποδοτικές χρηματοδοτήσεις. Αλλες αιτίες 
για την περιορισμένη αποδοτικότητα είναι η πρόνοια για την εξασφάλιση 
των χρηματοδοτήσεων καθώς και ο ιδιαίτερα έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 
των τραπεζών, που οδηγεί σε συμπίεση των επιτοκίων χορηγήσεων. Ετσι, η 
προσπάθεια των τραπεζών συγκεντρώνεται στην χρησιμοποίηση των 
χορηγήσεων ως μέσου προσέλκυσης μεσολαβητικών εργασιών, ώστε να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα της συνολικής συνεργασίας με τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση.

Εχοντας ολοκληρώσει την αναφορά στα τραπεζικά κριτήρια 
χρηματοδοτήσεων και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο όπου 
παρατίθεται ο ρόλος και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς 
επίσης και μια συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων αριθμοδεικτών, 
κρίνεται απαραίτητο να αναφέρουμε και τις πηγές που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τα ποιοτικά 
και ποσοτικά στοιχεία κάποιου δυνητικού πελάτη. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Δημόσιες πληροφορίες
Δημοσιευμένοι ισολογισμοί των εταιριών
Οι ετήσιοι απολογισμοί του Προέδρου του Δ.Σ. προς τους μετόχους που 
εκδίδουν σε ειδικά φυλλάδια οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι κλαδικές μελέτες (Εμπορικής Τράπεζας, ΕΤΒΑ, ΙΟΒΕ).
Τα ειδικά αφιερώματα σε οικονομικούς κλάδους ελληνικών και ξένων 
περιοδικών και εφημερίδων (Κέρδος, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Financial 
Times κ.λ.ιτ.).

Η ετήσια επισκόπηση της ελληνικής βιομηχανίας από το Σ.Ε.Β. (Αναλύσεις 
Ισολογισμών και Στατιστικές κατά βιομηχανικό κλάδο).
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Ο οδηγός της ICAP.

Ιδιωτικές πληροφορίες

Από ανταποκριτές της τράπεζας στο εξωτερικό.

Από τις συνελεύσεις των μετόχων των μεγάλων εταιρειών.
Από τους ίδιους τους πελάτες σχετικά με την ιστορική τους εξέλιξη, τα 
οργανογράμματά τους, την παραγωγική τους διαδικασία, τις αγορές- 
πωλήσεις, τα οικονομικά τους στοιχεία και τις προοπτικές τους.
Από άλλους πελάτες, από την αγορά, από τους προμηθευτές ή τους πελάτες 
επιχειρήσεων που δεν είναι ακόμα πελάτες της τράπεζας σχετικά με τους 
ανθρώπους που παίρνουν τις τελικές αποφάσεις μέσα στην επιχείρηση, τους 
ανθρώπους που εισηγούνται τις λύσεις στα χρηματοπιστωτικά θέματα, τους 
ανθρώπους που επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις.

Απόρρητες πληροφορίες
Αυτές μπορούν να προέρχονται από πελάτες, προμηθευτές, αγοραστές ή 
υπαλλήλους του υποψήφιου πελάτη και αφορούν:
Την άτυπη οργάνωση της επιχείρησης.
Τα σχέδια για οργανωτικές αναδιαρθρώσεις.
Την πολιτική προσωπικού που ακολουθεί ο πελάτης.
Τα σχέδια για νέα προϊόντα.
Τις αποχωρήσεις-προσχωρήσεις στελεχών.
Τις οικονομικές προβλέψεις του πελάτη και τους προϋπολογισμούς του.
Τα σχεδιαζόμενα πλάνα συγχωνεύσεων και εξαγορών της επιχείρησης.
Πέρα από την απλή συλλογή πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές, οι 
επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι 
απαραίτητες, γιατί μ'αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται αμεσότερη επαφή μαζί 
τους και βοηθούν στην ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με:

• Το βαθμό οργάνωσης και στελέχωσης των επιχειρήσεων
• Την αρτιότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
• Το επίπεδο των εργασιακών σχέσεων
• Τη θέση των επιχειρήσεων στον κλάδο και τις προοπτικές ανάπτυξής 

τους.
Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από τα καθαρά τραπεζικά κριτήρια 

δανεισμού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συχνά περιοριστικές διατάξεις
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των Νομισματικών Αρχών, αλλά και οι εσωτερικοί περιορισμοί που τίθενται 
από την εκάστοτε τράπεζα.
Αφού συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν οι παραπάνω πληροφορίες, οι 
οποίες μας βοηθούν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα 
ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης, ακολουθεί η χρηματοοικονομική ανάλυση 
των οικονομικών της καταστάσεων και η εξαγωγή χρήσιμων αριθμοδεικτών 
που είναι ενδεικτικοί της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1 Γενικά

Η οικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία εξέτασης οικονομικών στοιχείων 
για την αποκόμιση ποσοτικών συμπερασμάτων για την οικονομική 
κατάσταση του πελάτη. Αποτελεί απλά ένα τμήμα της όλης διαδικασίας 
εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας που εμπεριέχει στοιχεία της 
διευθυντικής ικανότητας, του νομοθετικού και πιστωτικού πλαισίου, τις 
δυνάμεις της αγοράς, τον ανταγωνισμό κλπ. Εν κατακλείδι η ανάλυση 
οικονομικών στοιχείων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κριτήριο δανεισμού, 

αλλά όχι και το μοναδικό μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διαδικασίας 
πιστοδότησης.

Σκοπός της ανάλυσης και της μελέτης των ισολογισμών και των 
αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης είναι να εκτιμήσουμε την οικονομική της 
κατάσταση και την πορεία της, αλλά και να την συγκρίνουμε με την 
κατάσταση των ανταγωνιστριών της.

Για να γίνει μία σωστή ανάλυση οικονομικών στοιχείων πρέπει αυτά να 
καλύπτουν τουλάχιστον μια 3ετία, και να συμπεριλαμβάνουν:

• Ισολογισμό
• Κατάσταση Λογαριασμών Αποτελεσμάτων Χρήσεως

• Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων

• Πιστοποιητικό ελέγχου Ορκωτών Λογιστών ή αναγνωρισμένου auditing 
firm

• Το προσάρτημα του ισολογισμού
Η μελέτη των ποσοτικών παραγόντων που καθορίζουν την βιωσιμότητα της 
επιχείρησης απαιτεί τη μελέτη μεταβλητών όπως ο κύκλος εργασιών, η 
δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα κλπ. Η γρήγορη και αποτελεσματική 
μελέτη των μεταβλητών αυτών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια αριθμοδεικτών.
Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον διαδεδομένες 

και δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Οι αριθμοδείκτες
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έκαναν αρχικά την εμφάνιση τους το Μάρτιο του 1919 σε ένα άρθρο του 
Alexander Wall με θέμα “Study of credit Barometrics” στα πλαίσια μιας 
μελέτης, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Federal Reserve Board.3 
Για να είναι χρήσιμος ένας αριθμοδείκτης θα πρέπει να εκφράζει μία σχέση 

με νόημα. Για παράδειγμα, υπάρχει καθαρή και κατανοητή σχέση μεταξύ των 
κυκλοφορούντων στοιχείων μιας επιχείρησης και των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της. Κατά συνέπεια, ο δείκτης ρευστότητας που είναι ο λόγος 
των κυκλοφορούντων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας λέει κάτι, 
για τη δυνατότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες 
υποχρεώσεις της.
Οι αριθμοδείκτες, αλλά και οι άλλοι αριθμοί των λογιστικών καταστάσεων που 
δεν προκύπτουν αναγκαστικά από διαίρεση κάποιων μεγεθών, παρέχουν 
τις περισσότερες φορές τις ενδείξεις για μια επιτυχημένη μελλοντική πορεία 
της επιχείρησης αλλά και τα συμπτώματα δυσμενών καταστάσεων που δεν 
θα αργήσουν να έρθουν στην επιφάνεια. Οι ενδείξεις αυτές αν ερμηνευτούν 
κατάλληλα από τον έμπειρο αναλυτή, μπορούν να αποκαλύψουν τις περιοχές 
εκείνες που απαιτούν περαιτέρω ανάλυση και έρευνα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο και στη διοίκηση της επιχείρησης που δεν έχει ίσως το χρόνο να είναι 
ενήμερη από άμεση επαφή με τις επιμέρους δραστηριότητες και τα διάφορα 
τμήματα της επιχείρησης.

Παράλληλα, η όλη διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στοχεύει στο 
να προσφέρει στη διαδικασία της πρόβλεψης της μελλοντικής πορείας 
της επιχείρησης. Ετσι λοιπόν, και οι δείκτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σαν προφήτες του μέλλοντος και ο αναλυτής θα πρέπει να προσδιορίσει τους 
παράγοντες που τους επηρεάζουν ως προς το μέγεθος και τη μορφή τους. Σε 
τελική ανάλυση, η χρησιμότητα των δεικτών εξαρτάται από την έμπειρη και 
σωστή ερμηνεία τους.

Αν και φαίνεται ότι η ευρεία χρήση των αριθμοδεικτών στην 
χρηματοοικονομική ανάλυση οφείλεται στη συνήθεια και στην ευκολία που 
αυτοί παρέχουν σαν διαγνωστικά μέσα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την 
ουσιαστική χρησιμοτητά τους και η οποία είναι η ακόλουθη:4

3 Cole-Mishler, σβλ 343

4 Κάντζος, σελ. 72
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• Οι δείκτες χρησιμεύουν στη γρήγορη διάγνωση
Δεν είναι τόσο ο όγκος των οικονομικών στοιχείων που αναγκάζει τους
αναλυτές να καταφεύγουν στη σύμπτυξή τους σε κάποιους βασικούς 
δείκτες των σημαντικότερων πλευρών μιας επιχείρησης, όσο η λογική 
μεθοδολογία που είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί στο στάδιο της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης μιας μονάδας. Η συνοπτική αυτή εικόνα, η 
οποία όμως θα πρέπει να περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία της 
οικονομικής μονάδας, δίνει τη δυνατότητα στον αναλυτή να επιτύχει μια 
γρήγορη επισκόπηση των ζωτικών σημείων της μονάδας αποφεύγοντας την 
χρονοτριβή με λεπτομέρειες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης ανάλυσης που έχει αυτός σχεδιάσει να κάνει.

• Οι αριθμοδείκτες χρησιμεύουν στη δημιουργία συγκριτικών προτύπων 
και συγκρίσιμων παραμέτρων

Οι αριθμοδείκτες προσφέρονται για τη δημιουργία προτύπων (μέσων όρων) 
ενός κλάδου, ή μιας υποδειγματικής (leader) στον κλάδο επιχείρησης, αν δεν 
είναι εφικτός ο υπολογισμός μέσων δεικτών για ολόκληρο τον κλάδο, με τα 
οποία πρότυπα οι αντίστοιχοι δείκτες της υπό εξέταση μονάδας θα 
συγκριθούν και η υποδηλούμενη οικονομική κατάσταση θα αξιολογηθεί. Οι 
αριθμοδείκτες, όπως και τα περισσότερα μεγέθη και αριθμητικές 
εκφράσεις σχέσεων στη χρηματοοικονομική ανάλυση, δεν αποκαλύπτουν 
πολλά από μόνοι τους και το περιεχόμενό τους μπορεί να αξιολογηθεί μόνο 
σε σύγκριση με (1) κάποια πρότυπα ή standards, με (2) δείκτες και μεγέθη 
προηγούμενων περιόδων της ίδιας μονάδας, ή με (3) δείκτες άλλων μονάδων 
σαν μέσο όρο του κλάδου στον οποίο η εξεταζόμενη μονάδα ανήκει. Οι 
παραπάνω συγκρίσεις μπορούν να γίνουν είτε στατικά σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή, είτε και διαχρονικά σαν εξέλιξη ή τάση. Υπάρχουν, δηλαδή 
δύο διαστάσεις στη σύγκριση και αξιολόγηση των ενδείξεων μιας μονάδας, 
είτε αυτή γίνεται ενδοεταιρικά είτε διεταιρικά (με άλλες μονάδες).

• Οι σχέσεις και οι αναλογίες που εκφράζουν οι διάφοροι δείκτες 
εξαλείφουν τις διαφορές στο μέγεθος των συγκρινόμενων μονάδων και 

επομένως επιτρέπουν τη σύγκριση.
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Αυτή είναι και η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσφέρουν οι αριθμοδείκτες, 
γιατί αυτόματα εξαλείφουν τις διαφορές μεταξύ των απολύτων αριθμών των 
μεγεθών, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στις διαφορές μεγέθους μεταξύ των 
αντίστοιχων συγκρινόμενων μονάδων. Είναι λογικό να διαφέρει σε απόλυτα 
μεγέθη π.χ. το κέρδος μεταξύ δύο σημαντικά άνισων στο μέγεθος μονάδων. 
Από την άλλη μεριά, όμως, αυτή η εξουδετέρωση του παράγοντα μέγεθος 
από τους αριθμοδείκτες δεν πρέπει να κάνει τον αναλυτή να επαναπαυτεί και 
να μην συμπεριλάβει τελικά στην ανάλυσή του τον παράγοντα αυτό, εφόσον 
είναι πολύ πιθανό να ευθύνεται αυτός για ένα σημαντικό μέρος της διαφοράς 
στην σύγκριση.

• Δείκτες και άλλες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης και απόφασης 

Οι αριθμοδείκτες σαν αριθμοί προσφέρονται για την εύκολη χρήση στην 
τροφοδότηση των στατιστικών μοντέλων μηχανικής πρόβλεψης, π.χ. 
πρόβλεψη πιθανής χρεωκοπίας μιας επιχείρησης. Τα στατιστικά αυτά 
μοντέλα, που είναι μηχανικά και επομένως ανελαστικά στην αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων παραγόντων, κάνουν επίσης απαραίτητες και ορισμένες 
προϋποθέσεις που προεξοφλούν τη φύση και τη μορφή ή και την ποιότητα 
ακόμα αυτών των ίδιων των χρησιμοποιούμενων στοιχείων, όπως γίνεται για 
παράδειγμα με την κατανομή τους πρόβλημα το οποίο επιχειρείται να 
αντιμετωπισθεί, όχι πάντοτε ικανοποιητικά με μη παραμετρικά στατιστικά τεστ.

Εκτός όμως από τη χρησιμότητά τους, οι δείκτες εμφανίζουν και ορισμένα 
προβλήματα στη χρήση τους που προέρχονται απο:

a) μη διαθεσιμότητα των λογιστικών στοιχείων

β) Ανάγκη για επιλογή των κατάλληλων δεικτών

γ) Μη αξιοπιστία των λογιστικών αριθμών

δ) Ανομοιογένεια των λογιστικών μεθόδων

ε) Μη ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις
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Για τους παραπάνω λόγους, οι αριθμοδείκτες δεν πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη ποτέ ανεξάρτητα, αλλά πάντα σε συνδυασμό και με άλλα στοιχεία, 
όπως τα ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης που αναφέρθηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο.

3.2 Κατηγορίες δεικτών
Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί αριθμοδείκτες. Σ' 
αυτή την εργασία αναφέρουμε τους κυριότερους, κατά τη γνώμη μας, και τους 
περισσότερο χρησιμοποιούμενους στη χρηματοικονομική ανάλυση των 
λογιστικών καταστάσεων. Οι δείκτες λοιπον αυτοί κατατάσονται στις εξής 
κατηγορίες:5

• Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios)

• Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios)

• Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios)

• Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial 
structure and viability ratios).

Οπως είναι φανερό, τα διάφορα είδη αριθμοδεικτών σχετίζονται μεταξύ τους, 
οπότε είναι απαραίτητη μια συνολική θεώρηση αυτών προκειμένου να 
επιτευχθεί πλήρης κατανόηση της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής 
κατάστασης της επιχείρησης. Παρ' ολ' αυτά, η ταξινόμηση των αριθμοδεικτών 
κατά κατηγορίες είναι χρήσιμη, διότι βοηθά στο να επικεντρώνεται η ανάλυση 
σε ορισμένα σημεία που ενδιαφέρουν τον αναλυτή. Προκειμένου λοιπόν να 
κατανοήσουμε τη σημασία της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά, στη συνέχεια τις 

αναλύουμε και παρουσιάζουμε τους κυριότερους δείκτες που κάθε μια από 
αυτές περιλαμβάνει.

Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας αναφέρονται στο μέγεθος και στις σχέσεις των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης, τα οποία αποτελούν τις πηγές κάλυψης αυτών των 

υποχρεώσεων. Η οιονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί

5 Νιάρχος, σελ. 50
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καλή μόνο αν αυτή έχει επαρκή ρευστότητα. Ιδιαίτερα όμως ο υπολογισμός 
των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τη διοίκησή 
της διότι της επιτρέπει να ελέγξει κατά ποιό τρόπο απασχολούνται μέσα στην 
επιχείρηση τα κεφάλαια κινήσεώς της. Ελέγχεται δηλαδή, αν και κατά πόσο 
γίνεται η κατάλληλη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων αυτών, αν αυτά είναι 

επαρκή σε σύγκριση με τις εργασίες της, ή αν υπολοίπονται από τα κανονικά, 
οπότε υπάρχει πρόβλημα ρευστών.

Σε γενικές γραμμές, για να θεωρηθεί ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε καλή 
οικονομική κατάσταση, από απόψεως κεφαλαίων κίνησης, θα πρέπει να 
πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 
καθημερινές απαιτήσεις των βραχυχρόνιων δανειστών της και να είναι σε 
θέση να εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της, β) να μπορεί να εκτελεί 
απρόσκοπτα τις εργασίες της και να μπορεί να εκμεταλλεύεται τυχόν 
παρουσιαζόμενες ευκαιρίες, γ) να μπορεί να ανταποκρίνεται στην εξόφληση 
των απαιτητών τόκων και μερισμάτων των μετόχων της.

Καλή οικονομική κατάσταση υπάρχει όταν οι τρέχουσες δραστηριότητές της 
εταιρίας πέρα από την χρησιμοποίηση των κυκλοφοριακών στοιχείων, 
χρηματοδοτούνται και από τους βραχυχρόνιους πιστωτές. Ετσι αν 
αγοράζονται προϊόντα με πίστωση και στη συνέχεια ρευστοποιούνται μέσα 
στα χρονικά όρια των πιστώσεων, τότε η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί με 
τις διευκολύνσεις των πιστωτών της. Στην περίπτωση αυτή οι επενδυτές 
μέτοχοι, ενώ προσφέρουν μόνο το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για κεφάλαιο 
κίνησης, καρπούνται και την απόδοση των κεφαλαίων των πιστωτών, τα 
οποία αποτελούν, κατά κάποιο τρόπο, επενδύσεις των πιστωτών της σ'αυτή.

Οι κυριότεροι δείκτες μέτρησης της ρευστότητας είναι οι παρακάτω:

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (current ratio)
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από το κλάσμα:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Ο λόγος του ανωτέρω κλάσματος είναι μια πρώτη μέτρηση του βαθμού στον 
οποίο το τρέχον (κυκλοφορούν ενεργητικό) καλύπτει τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις και θα πρέπει (παρά την ευχρηστία του) να χρησιμοποιείται με 
μεγάλη επιφύλαξη και σκεπτικισμό και μόνο σε συνδυασμό με τους 
συμπληρωματικούς δείκτες ρευστότητας που θα αναφέρουμε παρακάτω.

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Quick Ratio):

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από το κλάσμα:
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-(ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο παραπάνω δείκτης ο οποίος αναφέρεται συχνά και ως acid ratio είναι ένας 
πιο αυστηρός δείκτης εφόσον έχουν αποκλειστεί κατά τον υπολογισμό του τα 
αποθέματα σαν στοιχεία αμφισβητούμενης ικανότητας ρευστοποίησης, λόγω 
αντικειμενικής αδυναμίας επακριβούς μέτρησης της ( που σχετίζεται τόσο με 
τις μεθόδους αποτίμησης των αποθεμάτων, όσο και με την εκτίμηση των 
δυνατοτήτων και του χρόνου πώλησης τους).

• ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Cash Ratio):

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από το κλάσμα:

ΜΕΤΡΗΤΑ+ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο παραπάνω δείκτης αποτελεί και την πιο αυστηρή άποψη της ρευστότητας 
μιας μονάδας και , ακριβώς λόγω αυτής του της αυστηρότητας έχει και 
περιορισμένη σημασία και χρήση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μόνο σε 
ειδικές περιπτώσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αφόσον σε μια ενεργό 
επιχείρηση το επίπεδο μιας τόσο περιορισμένης αλλά και τόσο ευαίσθητης 
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων μεταβάλλεται συνεχώς και δεν είναι η 
μόνη πηγή μέσων συναλλαγής, όταν στις συναλλαγές και στην εξόφληση 
υποχρώσεων χρησιμοποιούνται ευρέως τα γραμμάτια (ίδιων και τρίτων) και οι 

(μεταχρονολογημένες) επιταγές που συνεχώς εισέρχονται και εξέρχονται του 
επιχειρησιακού κύκλου. Αν λάβει κανείς υπόψη του και το γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν πιο πολλούς λόγους να κρατούν το επίπεδο της
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κατηγορίας αυτής όσο το δυνατόν χαμηλά παρά υψηλά είναι ευνόητο να 
καταλάβουμε ότι αυτός ο δείκτης δεν είναι τελικά και τόσο χρήσιμος.

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
Η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των περουσιακών στοιχείων μιας 
επιχείρησης ενδιαφέρει τόσο την διοίκηση όσο και εκείνους που ενδιαφέρονται 
για την πορεία της. Η χρησιμοποίηση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας 
βοηθά στη μέτρηση της παραγωγικότητας και του βαθμού χρησιμοποιήσεως 
των περουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, καθώς και στον προσδιορισμό 
του βαθμού μετατροπής ορισμένων από αυτά (αποθέματα, απαιτήσεις) σε 
ρευστά. Αυτή η κατηγορία λοιπόν περιλαμβάνει:

• ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Days Receivables): 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ X 365

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σωστότερα ο παρονομαστής είναι οι πωλήσεις επί πιστώσει αλλά συνήθως 
λόγω έλλειψης αυτού του στοιχείου υπολογίζεται με βάση τις πωλήσεις.

• ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
(Inventory Turnover):
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ_______ X 365

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

• ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

(Days Payables):

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ X 365 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
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Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Η ανάλυση της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για την επιχείρηση. Και αυτό διότι, κατά κανόνα, όλες οι μεγάλες 
επιχειρήσεις έχουν σαν σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι 
δίνουν μεγάλη σημασία στο πόσο αποδοτική υπήρξε αυτή από απόψεως 
κερδών, όπως και ποιές είναι οι προοπτικές της για το μέλλον. Την ανάγκη 
αυτή καλύπτουν οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, οι οποίοι αναφέρονται 
αφενός στις σχέσεις κερδών και απασχολούμενων στην επιχείρηση 
κεφαλαίων και αφετέρου στις σχέσεις μεταξύ κερδών και πωλήσεων.
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες μετρήσεως της αποδοτικότητας είναι οι εξής:

. ΜΕΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

(Gross Profit Margin):

ΜΕΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα μεικτά κέρδη της χρήσης 
με τις πωλήσεις αυτής και δείχνει, εκφρασμένο σε ποσοστό, το μεικτό κέρδος 
που απολαμβάνει μια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της. 
Επίσης δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης, καθώς 
και την πολιτική τιμών αυτής. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επτυχημένη θα 
πρέπει να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μεικτού 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 
ίδια κεφάλαια που απασχολεί.

• ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

(Net Profit Margin):

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος
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από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, απεικονίζει το 
ποσοστό του κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις 
πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Ο αριθμοδείκτης 

αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μιας περιόδου 
με το σύνολο των πωλήσεων της ίδιας περιόδου. Στα καθαρά λειτουργιά 
κέρδη δεν περιλαμβάνονται τυχόν μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη (έσοδα 
από συμμετοχές, προσωρινές επενδύσεις σε χρεώγραφα, δικαιώματα 
ευρεσιτεχνίας, κληρώσεις λαχνών κλπ), τα οποία όμως μπορεί να είναι 
σημαντικά και να επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

• ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Return on total capital employed).
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ + ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα 
από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει α) την 
ικανότητά της για πραγματοποίηση κερδών και β) το βαθμό επιτυχίας της 
διοίκησής της στη χρησιμοποίηση των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. Με 
άλλα λόγια, ο δείκτης αυτός μετρά την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου 
των απασχολούμενων στην επιχείρηση κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) και 
μπορεί να υπολογιστεί είτε για το σύνολο μιας επιχείρησης είτε για τμήματα 
αυτής.

• ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Return 
on net worth).
ΙΟΟχ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Συμβαίνει πολλές φορές, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να έχουμε αύξηση των 
ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, είτε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 
μετρητά, είτε απο αναπροσαρμογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
αυτής, είτε τέλος από διάφορους άλλους λογους. Στην περίπτωση αυτή είναι 

απαραίτητο να υπολογιστεί το ύψος των ιδίων κεφαλαίων που πράγματι 
απασχολήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της χρήσης.
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Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας

Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 
από μακροχρόνια σκοπιά, περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των 
κεφαλαίων της. Λέγοντας διάρθρωση των κεφαλαίων μιας επιχείρησης 
εννοούμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για 
τη χρηματοδότησή της. Ετσι έχουμε τα μόνιμα (ίδια) κεφάλαια και τις 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η 
πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ως προς τη διάρθρωση των 
κεφαλαίων της έχει σαν σκοπό την ισορροπία μεταξύ του αναλαμβανόμενου 
κινδύνου από την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της 
προσδοκώμενης απ' αυτήν απόδοσης. Η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού 
δανειακών κεφαλαίων αυξάνει τον κίνδυνο ως προς τη μελλοντική πορεία των 
κερδών της επιχείρησης, αλλά υποδηλώνει και αυξημένη προσδοκώμενη 
απόδοση.

Για την ανάλυση και μελέτη της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης 
χρησιμοποιούνται συνήθως οι εξής αριθμοδείκτες:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ratio 
of owners equity to total assets).
Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων 

μιας επιχείρησης, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της και 
υπολογίζεται από το πηλίκο των ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια της 
επιχείρησης:
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Οσο 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 σ'αυτή για την εξόφληση των 
υποχρεώσεων της και την πληρωμή τόκων.
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Ratio 
of owners equity to total liabilities).
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).

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρέχει ένδειξη της ασφάλειας που παρέχει η 
επιχείρηση στους δανειστές της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας, μας 
δείχνει ότι οι φορείς της επιχείρησης συμμετέχουν σ' αυτή με περισσότερα 
κεφάλαια απο ότι οι πιστωτές της και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η ασφάλεια που παρέχεται στους πιστωτές της 
επιχείρησης.

Είναι γεγονός ότι για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις ο αριθμοδείκτης 
ιδίων προς ξένα κεφάλαια είναι μικρότερος της μονάδάς. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι Ελληνες επιχειρηματίες ανέκαθεν προτιμούσαν τον τραπεζικό 
δανεισμό από την προσφυγή στην κεφαλαιαγορά για άντληση κεφαλαίων, 
γιατί ήθελαν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις κλειστά οικογενειακές. Η αύξηση 
όμως των επιτοκίων δανεισμού έχει οδηγήσει πολλές υπερδανεισμένες 
επιχειρήσεις σε δύσκολη κατασταση (προβληματικές επιχειρήσεις). Σήμερα η 
κατάσταση έχει κάπως μεταβληθεί, μια και ολοένα περισσότερο οι 
επιχειρήσεις στρέφονται για άντληση κεφαλαίων απο την κεφαλαιαγορά με 
έκδοση νέων τίτλων.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ο αριθμοδείκτης αυτός προσδιορίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των
τραπεζικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της επιχείρησης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ (Number of times interest earned).
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης των τόκων που πρέπει να καταβάλει μια επιχείρηση 
μέσα σε μια χρήση για τη χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων της, δείχνει 
πόσες φορές αυτοί οι τόκοι καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Μπορούμε 
επίσης να πούμε ότι αποτελεί ένα μέτρο της δανειακής κατάστασης της 
επιχείρησης σε σχέση με την κερδοφόρα δυναμικότητά της. Ο αριθμοδείκτης 
αυτός είναι το πηλίκο της διαίρεσης των, πριν από την καταβολή των τόκων 
των ξένων κεφαλαίων, κερδών με τους τόκους των ξένων κεφαλαίων.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΩΝ

Οσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο μικρότερος 
ο κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση των υποχρεώσεων της. Ο εξεταζόμενος 
αριθμοδείκτης, σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων μας 
δείνει ένδειξη του βαθμού και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των 
ξένων κεφαλαίων από την επιχείρηση. Οσο μικρότερος είναι ο αριθμοδείκτης 
αυτός, τόσο μεγαλύτερος είναι ο δανεισμός της επιχείρησης και τόσο 
μεγαλύτερη η πιθανότητα αποτυχίας της.

3.3 Έρευνες σχετικά με τη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο 
υποσύνολο δεικτών (ανάμεσα στο διαθέσιμο πλήθος αριθμοδεικτών) για να 
μπορούν να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την οικονομική 
κατάσταση της επιχείρησης. Η χρήση ενός μικρού υποσυνόλου 
αριθμοδεικτών ως του πιο αντιπροσωπευτικού απαιτεί την επιλογή: α) 
εκείνων των δεικτών που παρουσιάζουν έντονη συσχέτιση με εκείνους τους 
δείκτες που τελικά δεν θα συμπεριληφθούν στο υποσύνολο που θα 
χρησιμοποιηθεί, και συγχρόνως β) εκείνων των δεικτών που δεν 
συσχετίζονται με άλλους δείκτες μέσα στο επιλεγμένο υποσύνολο. Με την 
πρώτη προϋπόθεση εξασφαλίζεται το γεγονός ότι από τους δείκτες του 
υποσυνόλου συγκεντρώνεται όλη η απαραίτητη πληροφόρηση, ενώ με την 
δεύτερη αποφεύγονται πιθανές αλληλοκαλύψεις αλλά παράλληλα 
επιτυγχάνεται και η μέγιστη δυνατή πληροφόρηση που μπορούν να παρέχουν 
οι δείκτες.
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Για την εξεύρεση εκείνου του υποσυνόλου των αριθμοδεικτών που θα 
ικανοποιούσε καλύτερα τις παραπάνω 2 προϋποθέσεις έχουν γίνει διάφορες 
έρευνες. Ετσι στα πλαίσια των παραπάνω έγινε η μελέτη των Pinches, 
Eubank, Mingo και Caruthers (1975), οι οποίοι εξέτασαν 48 διαφορετικούς 
αριθμοδείκτες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μπορούν να καταταχθούν 
σε 7 ομάδες. Η χρησιμότητα των αποτελεσμάτων έγκειται στο γεγονός ότι ο 
μελετητής δεν χρειάζεται να εξετάσει και τους 48 δείκτες. Αρκεί να επιλεχθεί 
ένας δείκτης από κάθε ομάδα ο οποίος θα παρέχει όλη εκείνη τη σημαντική 
πληροφόρηση που μπορούν να προσφέρουν οι δείκτες της συγκεκριμένης 
ομάδας. Παρακάτω παρουσιάζεται η ταξινόμηση των αριθμοδεικτών 
σύμφωνα με την έρευνα των PEMC (1975):

RETURN ΟΝ
INVESTMENT

FINANCIAL
LEVERAGE

CAPITAL
TURNOVER

SHORT
TERM
LIQUIDITY

CASH
POSITION

INVENTORY
TURNOVER

RECEIVABLE
TURNOVER

Total income / Debt / Net Cash flow/ Current Cash / Total Current Receivables/
sales plant sales liabilities / assets assets / Inventory

Net worth Sales

Cash Flow / Debt / Current Current Cash / Inventory/ Inventory /

Total assets Total assets/ assets / Current Sales Current

capital total Current liabilities assets

assets liabilities
Cash Flow / Total Quick Inventory Cash/ sales Sales / Receivables/
Net Woth liabilities / assets / / working Working Sales

Net Worth Total capital capital

assets

Total income Total Net worth / Quick Cash / Fund Cost of Quick assets

/Total assets assets sales assets/ expenditures goods / sales

/Net worth current sold /
liabilities Inventory

Net income / Debt/Total Sales / Current

Net worth assets Total liabilities /

assets Total

assets

Earnings Total Sales /
before interest liabilities / Net plant
and taxes/ total Total
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assets assets

Earnings 

before interest 

and taxes/

sales

Sales /

Total

capital

CashFlow/Total

Capital

Total income/ 
Total capital

Me έντονα γράμματα είναι οι δείκτες που είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί για κάθε ομάδα.

Όμως στην παραπάνω μελέτη εξετάστηκαν μόνο επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της βιομηχανίας. Το 1979 ο Johnson6 
χρησιμοποιώντας οικονομικά στοιχεία από το 1972 και το 1974 επέκτεινε την 
έρευνα και στις εμπορικές επιχειρήσεις και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι 
ίδιες 7 ομάδες δεικτών όπως και αυτές στην προηγούμενη έρευνα ισχύουν και 
στην περίπτωση των εμπορικών επιχειρήσεων.
Το 1983 οι Gombola και ketz μελέτησαν τη διαφοροποίηση που παρατηρείται 
στο δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και στα περιθώρια κέρδους 
μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, δηλαδή τη 
βιομηχανία και το εμπόριο. Μέσα από τη σύγκριση των μέσων 58 
αριθμοδεικτών κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
1. Όλα τα οικονομικά μεγέθη που εκφράζονται ως ποσοστό επί των 
πωλήσεων είναι πολύ μικρότερα για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε σύγκριση 
με τις βιομηχανικές.
2. Ολοι οι δείκτες αποδοτικότητας εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερες τιμές 
για τις εμπορικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις βιομηχανικές.
3. Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν την τάση να εμφανίζουν μικρότερα 
ποσά μετρητών και εισπρακτέων λογαριασμών σε σύγκριση με τις 
βιομηχανικές, καθώς επίσης και μεγαλύτερο δανεισμό και πάλι συγκριτικά με 
τις δεύτερες.

Το 1987 ο Gibson συγκέντρωσε τις απαντήσεις 52 οικονομικών αναλυτών 
από τους οποίους ζητήθηκε να ταξινομήσουν ένα σύνολο από 60
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αριθμοδείκτες με βάση το αν μετρούν την αποδοτικότητα, την ρευστότητα ή 
την κεφαλαιακή επιβάρυνση μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα, τους ζητήθηκε 
να κατατάξουν σε μια κλίμακα τη σχετική σπουδαιότητα των παραπάνω 
δεικτών. Οσον αφορά αυτό το κριτήριο οι αναλυτές κατέταξαν στην πρώτη 
θέση τους δείκτες αποδοτικότητας, στη συνέχεια αυτούς της κεφαλαιακής 
επιβάρυνσης και τέλος τους δείκτες ρευστότητας.

3.4 Πρόσθετα εργαλεία ανάλυσης

Παρά το γεγονός οτι η ανάλυση δια δεικτών μας προσφέρει μία αρκετά καλή 
εικόνα της λειτουργίας μιας επιχείρησης, η ανάλυση αυτή είναι ατελής, ως 
προς ένα σημείο, ως προς το ότι αγνοεί τη χρονική διάσταση. Γιατί, πιθανόν, 
να λειτουργούν τάσεις τέτοιες που να διαβρώνουν γρήγορα μια σχετικά καλή 
σημερινή κατάσταση. Αντίθετα, η ανάλυση των ισολογισμών των τελευταίων 
ετών (διαχρονική ανάλυση) μπορεί να δείξει οτι μία σχετικά δυσμενής 
κατάσταση βελτιώνεται με γρήγορο ρυθμό και αντιστρόφως. Παράλληλα, 
σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση μιας επιχείρησης μας δίνει και η 
κάθετη ανάλυση που περιλαμβάνει τη σύγκριση της επιχείρησης με βάση 
εσωτερικά πρότυπα που έχουν επιλεγεί. Πιο συγκεκριμένα:

• Κάθετη ανάλυση (ή ανάλυση μέσω καταστάσεων κοινού μεγέθους)
Η κάθετη ανάλυση περιλαμβάνει την εξέταση της δομής της μονάδας με βάση 

εσωτερικά πρότυπα και με την προϋπόθεση ότι έχει διαμορφωθεί η αντίληψη 
περί της σωστής και απαραίτητης για τη συγκεκριμένη μονάδά αναλογίας των 
στοιχείων που την απαρτίζουν μεταξύ τους. Η διαφοροποίηση στην 
ενδοεταιρική σύγκριση έγκειται στη χρησιμότητα που μπορεί να έχει η χρήση 
εσωτερικών προτύπων στις ιδιαιτερότητες, που φυσικά έχει η κάθε 
συγκεκριμένη μονάδα.

Είναι δυνατόν επίσης να παρατηρηθεί, μέσω των καταστάσεων κοινού 
μεγέθους της ίδιας μονάδας, η αλλαγή στην αναλογία των διαφόρων 
αλληλοεξαρτώμενων μεγεθών διαχρονικά και να αξιολογηθεί η σημασία της. 
Μια μεταβολή, για παράδειγμα, της αναλογίας των εξόδων πωλήσεων σε 
σχέση με τις πωλήσεις θα πρέπει να προκαλέσει την προσοχή και την 6

6 Johnson Frank Ρ. and Johnson Richard D., Bank Management
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αναζήτηση της αιτίας για τη δυσανάλογη αύξηση ή μείωση. Οσον αφορά 
παρόμοιες μεταβολές στα μεγέθη του ισολογισμού, η εμφάνισή τους μπορεί 
να φανερώνει είτε τα αποτελέσματα σκόπιμης αλλαγής πολιτικής που 
δρομολογήθηκε σε κάποια προηγούμενη περίοδο είτε την αδυναμία ελέγχου 
κάποιων παραγόντων που δημιουργούν αυτές τις αλλαγές (π.χ. αύξηση των 
αποθεμάτων λόγω αδυναμίας διάθεσής τους που μπορεί να οφείλεται στην 
πτώση της ποιότητας ή στην αδυναμία αντιμετώπισης του ανταγωνισμού).

• Διαχρονική ή οριζόντια ανάλυση

Η διαχρονική ανάλυση περιλαμβάνει τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων προηγουμένων χρήσεων μιας επιχείρησης. Ο σπουδαιότερος 
σκοπός της χρησιμοποίησης αυτού του είδους της ανάλυσης είναι η 
διαπίστωση και η μελέτη κάποιων τάσεων, που πιθανόν να διαμορφώνονται 
στη διαχρονική πορεία της επιχείρησης, και ο ρόλος που μπορούν αυτές οι 
τάσεις να παίξουν στη διαμόρφωση μοντέλων πρόβλεψης της μελλοντικής 
πορείας της μονάδας. Μέθοδοι πρόβλεψης όπως αυτή των Βοχ-Jekings, 
αλλά και μία απλή παλινδρόμηση ελάχιστων τετραγώνων, στηρίζονται στην 
αναλυση των χρονολογικών σειρών για τον υπολογισμό των παραμέτρων 
των μοντέλων που χρησιμοποιούν.

Ενας άλλος λόγος για τον οποίο συνιστάται η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης 
και πορείας διαφόρων μεγεθών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 
ότι στην ίδια αναδρομή θα είναι δυνατόν να επισημανθούν και εκείνα τα 
εξωγενή ή και ενδογενή γεγονότα, τα οποία πιθανόν να επηρέασαν την 
εξέλιξη των υπό εξέταση μεγεθών. Η διαπίστωση τέτοιων συσχετισμών είναι 
σημαντική για την εξήγηση της συμπεριφοράς των μεγεθών αυτών και για τη 
δημιουργία μοντέλων πρόβλεψής τους στο μέλλον , καθώς και για την 
ανάπτυξη εκ μέρους της διοίκησης της κατάλληλης στρατηγικής 
αντιμετώπισής τους, όταν επαναληφθούν.

Η παραπάνω όμως χρησιμότητα της διαχρονικής ανάλυσης εξαρτάται από τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ των περιόδων από τις οποίες επιχειρείται ο 
προσδιορισμός των σχετικών παραμέτρων της εξίσωσης της πρόβλεψης. Με
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τη σειρά της, μια τέτοια συγκρισιμότητα βασίζεται στις παρακάτω 
προϋποθέσεις7:
α. Οι αρχές και οι μέθοδοι λογιστικής πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η σύνταξη 
των λογιστικών καταστάσεων δεν έχουν αλλάξει από περίοδο σε περίοδο, 
β. Η επιχείρηση δεν έχει αλλάξει σημαντικά την κεφαλαιακή της σύνθεση, και 
επομένως δεν έχει αλλάξει και η αμοιβή/κόστος των αντίστοιχων πηγών 
χρηματοδότησης πράγμα που μπορεί να συμβαίνει ανεξάρτητα απο τη γενική 
αποδοτικότητα της μονάδας.
γ. Η επιχείρηση δεν έχει αλλάξει σημαντικά το προϊόν της ή εισχωρήσει σε 
άλλο κλάδο.
δ. Η μονάδα δεν έχει αλλάξει νομική μορφή ή τη βασική της φυσιογνωμία 
λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς της από άλλη ή πώλησης κλάδου της σε 
άλλη.

ε. Δεν έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο πολιτικοοικονομικό της 
περιβάλλον όπως π.χ. στον ανταγωνισμό της με άλλες, στο οικονομικό 
επίπεδο των πελατών της,στο νομικό και πολιτικό καθεστώς της χώρας, 
τελωνειακές συμφωνίες, πληθωρισμός, τεχνολογικές εξελίξεις, υποδομή κ.λ.π.

Κάντζος Κωνσταντίνος, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1 Γενικά
Προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά κριτήρια 
συντάχθηκε μία σειρά ερωτήσεων (βλ. Παράρτημα) οι οποίες απευθύνθηκαν 
στον υπεύθυνο χορηγήσεων. Συγκεκριμένα γίνεται προσπάθεια προκειμένου 
να διερευνηθεί η έκταση της χρήσης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από 
την συγκεκριμένη τράπεζα και η βαρύτητα που της αποδίδεται σε σχέση με τα 
λοιπά κριτήρια χρηματοδοτήσεων (ποιοτικά στοιχεία, εξασφαλίσεις κλπ). 
Γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ειδικότερα ο ρόλος των αριθμοδεικτών 
στη λήψη της πιστοδοτικής απόφασης, η συχνότητα και η έκταση χρήσης 
τους. Επίσης επισημαίνονται και διαφορές ως προς τη χρήση τους μεταξύ της 
συγκεκριμένης τράπεζας και άλλων τραπεζών του εξωτερικού. Στην συνέχεια 
επιλέχθηκαν τρεις περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν 
σχετικά πρόσφατα και παρουσιάζονται η κάθε μία αναλυτικά όπως ακριβώς 
παρουσιάζονται και στο εισηγητικό πιστοδότησης της τράπεζας.

4.2 Διαδικασία ετοιμασίας ερωτήσεων
Προκειμένου να επιτευχθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια ο σκοπός αυτής 
της ερευνητικής εργασίας, προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε με τρόπο 
σαφή τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεγούν ώστε να αποφευχθούν 
άσκοπες χρονικές καθυστερήσεις και πιθανείς αστοχίες. Για το σκοπό αυτό 
καθορίστηκαν οι πληροφορίες που χρειάστηκε να αντληθούν με την ακόλουθη 
σειρά:
1. Τη χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης από την τράπεζα. (Πρώτο 
μέρος ερωτήσεων).
2. Τη σημασία και το ρόλο των αριθμοδεικτών, ειδικότερα στα πλαίσια της 
διενεργούμενης χρηματοοικονομικής ανάλυσης (Στο δεύτερο μέρος των 
ερωτήσεων). Η επιλογή των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιήθηκαν στο 
ερωτηματολόγιο έγινε λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κατάταξη των δεικτών
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όπως αυτή παρουσιάζεται από τους White, Sondhi and Fried8, όσο και την 
κατάταξη των δεικτών σύμφωνα με τον Ν.Νιάρχο.9
3. Ορισμένα στοιχεία για τη λειτουργία και τη δομή του τμήματος 
πιστοδοτήσεων.
Στο επόμενο κεφάλαιο λοιπόν παρουσιάζονται οι τρεις περιπτώσεις των 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν πρόσφατα ενώ στο κεφάλαιο 6 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.

8 White Gerald I., Sondhi Ashwinpaul C. and Fried Dov, The Analysis and Use of Financial Statements
9 Νιάρχου Νικήτα A., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν τις περιπτώσεις των αιτημάτων πιστοδότησης θα παραθέσουμε μερικές 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πιστοδοτικών κέντρων 
καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διαδικασία υποβολής 
αιτήματος μιας επιχείρησης.
Η τράπεζα προκειμένου να καλύψει την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
έχει δημιουργήσει πέντε πιστοδοτικά κέντρα που το καθένα καλύπτει μία 
συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης. (Στην Αθήνα αντίστοιχα υπάρχουν 
16 πιστοδοτικά κέντρα που καλύπτουν την ερύτερη περιοχή της Αττικής). 
Κάθε πιστοδοτικά κέντρο είναι επανδρωμένο από τρεις έως πέντε account 
officers (ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
αφενός μεν για τη διεύρυνση του πελατολογίου και αφετέρου για την 
παρακολούθηση του υπάρχοντος δανειακού χαρτοφυλακίου (εάν δηλαδή οι 
υπάρχοντες πελάτες είναι εντάξει ως προς τις υποχρεώσεις τους, εάν 
συνεχίζεται η ομαλή πορεία των επιχειρήσεων τους κλπ.)
Όταν κάποιος πελάτης ενδιαφερθεί για την χορήγηση δανείου στην 
επιχείρησή του προσκομίζει στον αντίστοιχο account officer, ο οποίος έχει 
αναλάβει την επικοινωνία και παρακολούθηση της συγκεκριμένης 
επιχείρησης, μία σειρά από στοιχεία τα οποία ζητά η τράπεζα (δηλ. τρεις 
τελευταίους ισολογισμούς, πρόσφατο ισοζύγιο καθώς και μία σειρά εγγράφων 
που αφορούν την νομική υπηρεσία σχετικά με το ποιος δεσμεύει την εταιρία 
με την υπογραφή του κλπ.).
Στη συνέχεια ο acoount officer περνά τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης 
από τις προσκομιζόμενες οικονομικές καταστάσεις στο ειδικά διαμορφωμένο 
πρόγραμμα EXCEL της τράπεζας (προκειμένου να υπολογιστούν αυτόματα 
έτσι οι δείκτες αλλά και να δημιουργηθούν οι καταστάσεις Πηγών και Χρήσεων 

και Cash Flow). Υστερα σειρά έχει η σύνταξη του εισηγητικού πιστοδότησης 
στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
εξεταζόμενη επιχείρηση που έχει συλλέξει ο account officer καθώς επίσης και 
η οικονομική ανάλυση των στοιχείων της επιχείρησης όπως αυτά προκύπτουν 
από την προηγούμενη καταχώρηση στο EXCEL.
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Όταν ολοκληρωθεί το εισηγητικό πιστοδότησης συμπληρώνεται από τον 
Account Officer και μία σελίδα η οποία ονομάζεται Πρόταση Συνεργασίας στην 
οποία καταχωρούνται το ποσό του δανείου που αιτείται η επιχείρηση (αφού 
προηγουμένως κρίνει ο account officer ότι το ποσό αυτό είναι λογικό σαν 
αίτημα). Αν δηλαδή κάποιος πελάτης ζητήσει κάποιο παράλογο ποσό σε 
σχέση με τα οιονομικά στοιχεία της επιχείρησης αλλά και τις προσφερόμενες 
εξασφαλίσεις ο account officer έχει υποχρέωση να του εξηγήσει ότι κάτι τέτοιο 
δεν είναι αποδεκτό και ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού σε ένα 
λογικό αίτημα. Αφού γίνει έτσι ένα αρχικό φιλτράρισμα από τον account officer 
συμπληρώνεται η Πρόταση Συνεργασίας που προαναφέραμε.
Στη συνέχεια η Πρόταση Συνεργασίας καθώς και το εισηγητικό πιστοδότησης 
αποστέλλονται προς την Διεύθυνση η οποία τελικά θα αποφασίσει για το αν 
θα εγκριθεί ή όχι και με ποιούς όρους η συγκεκριμένη Πρόταση Συνεργασίας.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

5.1 Περίπτωση EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

5.1.1 ΑΙΤΗΜΑ (Πρόταση Συνεργασίας).
Η Πρόταση Συνεργασίας αφορά αίτημα της επιχείρησης για όριο ύψους 500 
εκατ. Δρχ. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Υποόριο ύψους 100 εκατ. δρχ θα αφορά την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
κάθε μορφής για τις ανάγκες της εταιρίας.

Υποόριο ύψους 400 εκατ. δρχ. θα αφορά τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης 
της εταιρίας.
Συνολικά λοιπόν ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η τράπεζα για το 
παραπάνω αίτημα είναι 500 εκατ. δρχ.
Οι εξασφαλίσεις που προσέφερε η εταιρία για το παραπάνω αίτημα ήταν: 
Ενέχυρο επί επιταγών πελατείας της επιχείρησης ύψους 200 εκατ. δρχ. 
Προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρίας (μετόχων με 
ποσοστό άνω του 10%). Η επιχείρηση λοιπόν ουσιαστικά αιτείται 

πιστοδότηση προσφέροντας κάλυμα για τα 200 εκατ. δρχ. (επιταγές 
πελατείας) ενώ για τα υπόλοιπα 300 εκατ. η επιχείρηση προσφέρει μόνο τις
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προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων («ΑΝΟΙΚΤΑ» όπως ονομάζονται στην 
τραπεζική ορολογία).
Η τράπεζα λοιπόν προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση προέβη στην 
εξέταση του ακόλουθου εισηγητικού πιστοδότησης:

5.1.2 Εισηγητικό πιστοδότησης EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

Γενικά στοιχεία για την εταιρία - Ιστορικό
Η EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε το 1981, από μετατροπή της 
προϋφισταμένης εταιρίας EATON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ έχοντας ως 
σκοπό την εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία χημικών Α' 
υλών, ετοίμων πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και βιομηχανικών 
μηχανημάτων. Αρχικά η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας 
χημικών Α’ υλών για την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών. Η γνώση του 
κλάδου εμπορίας χημικών υλών, του χώρου ανάπτυξης και παραγωγής 
προϊόντων, και των ιδιαιτεροτήτων τους, προϋπήρχαν από την λειτουργία της 
εταιρίας EATON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΕΠΕ, αλλά και από την πολύχρονη 
επαγγελματική δραστηριότητα του Νέστορα Παπαθανασίου ως χημικού. Κατά 
την πορεία της Εταιρίας συνεχώς διευρύνονται, εμπλουτίζονται, και 
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Το 1983 η Εταιρία εξασφαλίζει την πρώτη σημαντική συνεργασία της ως 
αποκλειστικός διανομέας και αντιπρόσωπος μεγάλου οίκου Χημικών 
Προϊόντων του εξωτερικού, της GAF που αργότερα μετονομάστηκε σε ISP 
(International Specialty Products). Η θέση της Εταιρίας ενισχύεται από τα 
θετικά αποτελέσματα πωλήσεων στην Ελληνική αγορά και από τις 
συνεργασίες που ακολουθούν και με άλλους οίκους του εξωτερικού.

Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση στην εμπορία Α’ υλών και ειδικών 
προϊόντων για τον κλάδο τροφίμων το 1986. Αρχικά η Εταιρία ενεργοποιείται 
στους χώρους της αρτοποιίας, σοκολατοποιείας, γαλακτομικών, επεξεργασίας 
σταφίδας και αλλαντοποιίας. Πολύ σύντομα ακολουθεί η δραστηριοποίηση 
στα οινολογικά προϊόντα. Οι δραστηριότητες της Εταιρίας συνοδεύονται
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πάντα από επιλεγμένες συνεργασίες με οίκους του εξωτερικού, που 
αναγνωρίζουν σε αυτήν έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό συνεργάτη για να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγορά.

Το 1989, τόσο τα γραφεία όσο και η αποθήκη της Εταιρίας, που μέχρι τότε 
στεγάζονται σε διαφορετικούς χώρους, μεταφέρονται σε ιδιόκτητες, σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην Κάτω Κηφισιά. Η συνύπαρξη των δύο λειτουργιών στον 
ίδιο χώρο ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό, τόσο στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
όσο και την εσωτερική οργάνωση της Εταιρίας, ενώ η επιτυχημένη επιλογή 
του χώρου με άμεση πρόσβαση στον κυριότερο οδικό άξονα της χώρας 
διευκολύνει σημαντικά την διανομή των προϊόντων.

Το 1990 δημιουργείται το τμήμα Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων, με 
αρχική δραστηριοποίηση στην εμπορία χημικών προϊόντων για την 
παραγωγή χρωμάτων. Η επέκταση ενισχύεται με την εξαγορά των προϊόντων 
και του πελατολογίου της εμπορικής εταιρίας Ε. Λεμονίδης και Σία Ο.Ε. Πολύ 
γρήγορα, το τμήμα εξαπλώνει τις δραστηριότητες του στον χώρο της 
εμπορίας προϊόντων για την παραγωγή απορρυπαντικών, βερνικιών, 
συγκολλητικών και μελανιών.

Το 1993 ενισχύεται η παρουσία της Εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα με την 
εγκατάσταση Γραφείου Πωλήσεων στην Θεσσαλονίκη.

Το 1996, διπλασιάζεται σε έκταση ο αποθηκευτικός χώρος στην Κάτω 
Κηφισιά, σε οικόπεδο εφαπτόμενο στο αρχικό, το οποίο είχε αγοραστεί από το 
1993. Στο τέλος της ίδιας χρονιάς αγοράζεται οικόπεδο στην Βιομηχανική 
Περιοχή Θεσσαλονίκης στην Σίνδο, στο οποίο αρχίζει η ανέγερση κτιρίου 
κέντρου διανομής και γραφείων το 1998. Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1999 και 
στεγάζει πλέον τις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Βόρεια Ελλάδα, με 

προοπτική να λειτουργήσει και ως κέντρο επαφών και εξυπηρέτησης των 
Βαλκανικών αγορών.

Το 1997 έγινε η πρώτη συστηματική προσπάθεια διείσδυσης σε αγορά 
Βαλκανικής χώρας, μέσω εξαγωγών των προϊόντων της Εταιρίας στην
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ELTON CORPORATION S.A., η οποία αρχικά ήταν εταιρία συμφερόντων της 
οικογένειας Παπαθανασίου, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο 
περί συνδεδεμένων εταιριών. Η εν λόγω προσπάθεια απέδωσε τα πρώτα 
σημαντικά αποτελέσματα το 1998 και συνεχίζεται με στόχο την παγίωση της 
παρουσίας της Εταιρίας στη βιομηχανική αγορά της Ρουμανίας σαν ένας από 
τους κυριότερους προμηθευτές χημικών Α’ υλών.

Το 1998 δημιουργήθηκε το Χημικό Εργαστήριο, με σκοπό την επέκταση και 
βελτίωση των υπηρεσιών που η Εταιρία παρέχει στους πελάτες της.

Η όλη πορεία της Εταιρίας χαρακτηρίζεται από δυναμικότητα αλλά και από 
συστηματική προσπάθεια ερμηνείας του σύγχρονου επιχειρηματικού 
πλαισίου, πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων, και εκμετάλλευσης των 
κατάλληλων ευκαιριών στον σωστό χρόνο. Βασική δέσμευση αλλά και πυξίδα 
των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, είναι η πλήρης κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών των πελατών της, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται από την ζήτηση 
των αγορών και από τα νεότερα επιστημονικά επιτεύγματα, και η ανάπτυξη 
και διατήρηση μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων, βασισμένων στην 
εμπιστοσύνη, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές της.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας χημικών προϊόντων, τα 
οποία χρησιμεύουν κυρίως ως πρώτες ύλες σε διάφορους κλάδους της 
βιομηχανίας. Μικρό μέρος του Κύκλου Εργασιών αφορά σε έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα σε προμήθειες μεσιτειών από πώληση 
προϊόντων οίκων που αντιπροσωπεύει η Εταιρία.
Οι βασικές κατηγορίες των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία ανήκουν 
στους κλάδους Φαρμάκων-καλλυντικών, τροφίμων-ποτών, χρωμάτων- 
βερνικιών, απορρυπαντικών-καθαριστικών.

Πελάτες-συναλλακτικό κύκλωμα εταιρίας
Η εταιρία έχει πελατολόγιο το οποίο κατανέμεται σε όλη την Ελληνική 

επικράτεια. Στοπ πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι 10 μεγαλύτεροι 
πελάτες (με βάση τον κύκλο εργασιών) της Εταιρίας χρήσεως 1999:
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ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1999 
(σε εκατ. δρχ.)

% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1999
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε. 311 5,6%

ELTON CORPORATION S.A. 297 5,3%

ATTALUS HIGH TECH. INDUSTRY A.E. 169 3,0%

FAMAR ABE 152 2,7%

CHIPITA INTERNATIONAL A.E. 99 1,8%

JOHNSON & JOHNSON HELLAS A.E.B.E. 69 1,2%

APIVITA A.E. 66 1,2%

BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS A.E. 55 1,0%

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A.E. 54 1,0%

HENKEL HELLAS A.E. 48 0,9%

ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 1.320 23,7%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5.563 100,0%

Ο μεγαλύτερος πελάτης της Εταιρίας για τη χρήση 1999, απορρόφησε 
ποσοστό 5,6% του κύκλου εργασιών της χρήσης, ενώ οι 10 μεγαλύτεροι 
πελάτες έχουν απορροφήσει ποσοστό 23,7% του συνολικού κύκλου εργασιών 
της Εταιρίας.

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι η Εταιρία διασπείρει ικανοποιητικά 
τον κίνδυνο συγκέντρωσης, άρα και εξάρτησης, από τους πελάτες της, καθώς 
δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του συνολικού κύκλου 
εργασιών της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρήση.
Η εταιρία παρέχει στους πελάτες της πίστωση που κατά μέσο όρο κυμαίνεται 
στους τρεις μήνες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρονική 
ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασμού “Πελάτες” την 31.12.1999 :

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.1998 ΚΑΙ 31.1 2.1999
(ποσά σε δρχ.) 31.12.1998 % 31.12.1999 %

Από 1 Έως 15 Ημέρες 132.990.841 15,2% 165.530.594 13,7%
Από 16 Έως 30 Ημέρες 181.672.244 20,7% 188.383.591 15,6%
Από 31 Έως 60 Ημέρες 191.590.449 21,9% 278.295.589 23,1%
Από 61 Έως 90 Ημέρες 108.390.882 12,4% 192.125.243 15,9%
Από 91 Έως 120 Ημέρες 39.030.651 4,5% 102.673.713 8,5%
Από 121 Έως 180 Ημέρες 16.753.811 1,9% 33.827.520 2,8%
Από 181 Έως 360 Ημέρες 10.540.942 1,2% 34.037.984 2,8%
Άνω των 360 Ημερών 195.305.968 22,3% 210.285.895 17,4%
ΣΥΝΟΛΟ 876.275.788 100,0% 1.205.160.129 100,0%
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στις 31.12.1999 μεγάλο μέρος 
(68%) του υπολοίπου των πελατών αφορά διάστημα πίστωσης έως τρεις (3) 
μήνες.
Όσον αφορά τους προμηθευτές της η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις της 
με πίστωση που κατά μέσο όρο ανέρχεται στους δύο μήνες. Στον πίνακα που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η χρονική ενηλικίωση του υπολοίπου του 
λογαριασμού “Προμηθευτές” την 31.12.1998 και 31.12.1999:

ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.1998 ΚΑΙ 31.12.1999
(ποσά σε δρχ) 31.12.1998 % 31.12.1999 %

Από 1 Έως 15 Ημέρες 145.639.046 31,1% 241.852.547 31,1%
Από 16 Έως 30 Ημέρες 114.970.262 24,6% 200.003.082 25,7%
Από 31 Έως 45 Ημέρες 53.152.343 11,4% 93.386.653 12,0%
Από 46 Έως 60 Ημέρες 58.668.145 12,5% 87.160.876 11,2%
Από 61 Έως 90 Ημέρες 60.917.585 13,0% 91.051.987 11,7%
Από 91 Έως 120 Ημέρες 20.189.133 4,3% 35.088.810 4,5%
Από 121 Έως 180 Ημέρες 12.151.622 2,6% 27.168.989 3,5%
Από 181 Έως 360 Ημέρες 2.509.195 0,5% 2.509.195 0,3%
Άνω των 360 Ημερών 0 0,0% 0 0,0%
ΣΥΝΟΛΟ 468.197.331 100,0% 778.222.109 100,0%

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, στις 31.12.1999 το 92% των 
ανεξόφλητων υπόλοιπων των προμηθευτών της Εταιρίας λήγουν σε διάστημα 
έως τεσσάρων μηνών.

Στοιχεία κλάδου

Η EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στον κλάδο εμπορίας χημικών προϊόντων, όπως προκύπτει από τον 
πίνακα που ακολουθεί, όπου παρατίθενται οικονομικά μεγέθη εταιριών του 
κλάδου, επιλεγμένων με βάση το είδος των προϊόντων που διαθέτουν στην 
αγορά, καθώς και το μέγεθος του κύκλου εργασιών τους.

Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο εμπορεύονται περιορισμένο αριθμό προϊόντων και απευθύνονται σε 
μεμονωμένους κλάδους της βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Αντίθετα, η EATON 

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, διαθέτοντας 
στην ελληνική αγορά περισσότερα από 1.500 είδη χημικών προϊόντων και 

εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.000 πελάτες.
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Πιο συγκεκριμένα, για το δείγμα έχουν επιλεγεί οι παρακάτω εταιρίες, οι
οποίες διαθέτουν προϊόντα παρεμφερή με αυτά της EATON ΧΗΜΙΚΑ
Α.Ε.Β.Ε.:

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς 
κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων και ποτών, λιπαντικών, καλλυντικών, 
φαρμάκων και απορρυπαντικών καθώς και χρωμάτων και βερνικιών.

Μ. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς τροφίμων 
και ποτών, καλλυντικών και φαρμάκων.

ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα τροφίμων και 
ποτών.

ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα χρωμάτων και 
βερνικιών.

ΠΟΛΥΚΕΜΑ Α.Ε.Β.Ε. Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα χρωμάτων και 
βερνικιών.

Για τις ανωτέρω εταιρίες παρατίθενται τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία:

Εταιρίες
(Ποσά σε εκατ. δρχ.) Κύκλος Εργασιών Κέρδη προ Φόρων Σύνολο

Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια Αποδοτικότητα 
Μέσου Ορου 

Ιδίων Κεφαλαίων 
(π.φ.) 1998 (%)

1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΧΗΜΙΚΑ 
Α.Ε. 8.419 7.757 628 476 4.292 4.182 2.199 1.739 31,9%
EATON ΧΗΜΙΚΑ 
Α.Ε.Β.Ε. 4.344 3.657 488 347 3.032 2.369 1.353 1.262 37,3%
ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 2.001 1.452 54 109 1.571 1.134 257 223 22,5%
Μ.ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε. 883 941 61 24 724 660 362 360 16,9%
ΠΟΛΥΚΕΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 466 423 1 0 520 415 84 43 1,6%
ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 780 224 16 31 455 185 39 68 29,9%

Πηγή : Δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, για τη χρήση 1998, η EATON 
ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει τη δεύτερη θέση σε επίπεδο κύκλου εργασιών και 
κερδών προ φόρων, ενώ έχει επιτύχει την υψηλότερη αποδοτικότητα Ιδίων 
Κεφαλαίων .

Οικονομική ανάλυση

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τη 
χρονική περίοδο 1996 έως 1999 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(Ποσά σε εκατ. δρχ.) 1996 1997 1998 1999
Κύκλος Εργασιών:

Εμπορική Δραστηριότητα 3.199 3.642 4.543 5.552
Παροχή Υπηρεσιών 1 15 15 11

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 3.200 3.657 4.557 5.563
Μείον : Κόστος Πωληθέντων (1) 2.657 2.962 3.669 4.547
Μικτό Κέρδος 1 '* 543 695 888 1.016
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 16,97% 19,01% 19,49% 18,26%
Πλέον : Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 30 0* 2 0
Σύνολο 573 696 890 1.016
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 17,92% 19,02% 19,54% 18,26%
Μείον : Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ιυ 80 80 100 131
Μείον : Έξοδα Διάθεσης 111 151 201 222 226
Σύνολο Εξόδων(1' 231 282 323 357
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 7,22% 7,70% 7,08% 6,41%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα |η’ 342 414 568 659
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 10,69% 11,31% 12,46% 11,85%
Πλέον : Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 33 23 50 53
Πλέον: Έκτακτα Κέρδη 0 0 2 0
Πλέον : Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων Χρήσεων 6 8 10 12
Μείον : Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 9 7 60 13
Μείον: Έκτακτες Ζημίες 12 12 2 11
Μείον : Προβλέψεις 16 0 0 0
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 344 427 569 701
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 10,76% 11,66% 12,47% 12,60%
Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 2 1 0 0
Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 67 54 55 87
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 279 374 514 614
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 8,73% 10,23% 11,28% 11,04%
Μείον : Σύνολο Αποσβέσεων 21 27 26 37
Κέρδη προ Φόρων 258 347 488 578
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 8,06% 9,49% 10,71% 10,38%
Μείον : Φόροι Χρήσης & λοιποί φόροι 104 140 197 227
Μείον : Αμοιβές Μελών Δ.Σ. w 0 45 50 50
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. w 153 162 241 301
(% επί του Κύκλου Εργασιών) 4,80% 4,43% 5,30% 5,41%

(1) Για τον υπολογισμό του λειτουργικού αποτελέσματος, έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι
αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και τα Έξοδα 
Διάθεσης. Η κατανομή των αποσβέσεων για τις χρήσεις 1996-1998 έχουν ως εξής: 1996 -Κόστος 
Πωληθέντων 0 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διοίκησης 8 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διάθεσης 13 εκατ. δρχ. 1997 - 
Κόστος Πωληθέντων 0 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διοίκησης 5 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διάθεσης 22 εκατ. 
δρχ. 1998 -Κόστος Πωληθέντων 0 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διοίκησης 6 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διάθεσης 
20 εκατ. δρχ. 1999 -Κόστος Πωληθέντων 0 εκατ. δρχ. - Έξοδα Διοίκησης 14 εκατ. δρχ. - Έξοδα 
Διάθεσης 22 εκατ. δρχ.

(2) Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. στις χρήσεις 1997, 1998 και 1999 διαμορφώθηκαν σε 45 εκατ. δρχ.,
50 εκατ. δρχ. και 50 εκατ. δρχ. αντίστοιχα, ενώ κατά στη χρήση 1996, τα μέλη του Δ.Σ. δεν 
εισέπραξαν αμοιβές.

Κύκλος Εργασιών

Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει σταθερή αύξηση 
κατά τις χρήσεις 1996 - 1999, έχοντας ανέλθει από 3.200 εκατ. δρχ. για τη
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χρήση 1996 σε 5.563 εκατ. δρχ. για τη χρήση 1999 (αύξηση της τάξεως του 
73,8%), που αντιστοιχεί σε μέση ετήσια αύξηση 20,3%. Αυτοί οι ρυθμοί 
ανάπτυξης, όπως έχει προαναφερθεί, οφείλονται στην επέκταση της Εταιρίας 
σε νέα προϊόντα και στην εντονότερη δραστηριοποίησή της σε προϊόντα που 
απευθύνονται σε κλάδους οι οποίοι αναπτύσσονται ταχύτερα. Οι παραπάνω 
λόγοι, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τεχνικής υποστήριξης που παρέχει 
η Εταιρία, οδήγησε στην αύξηση των εσόδων από υπάρχοντες πελάτες της, 
καθώς και στην προσέλκυση νέων πελατών για τα προϊόντα της.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996 - 1998, η Εταιρία πέτυχε να αυξήσει το 
ποσοστό του μικτού κέρδους επί του συνόλου του κύκλου εργασιών, από 
16,97% για τη χρήση 1996 σε 19,49% για τη χρήση 1998, ως αποτέλεσμα 
κυρίως της αυξημένης συμμετοχής προϊόντων υψηλότερου περιθωρίου 
κέρδους στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Κατά τη χρήση 1999 
το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε μείωση σε σχέση με τη χρήση 1998 
και διαμορφώθηκε σε 18,26%. Η μείωση αυτή οφείλεται στην πολιτική της 
Εταιρίας για μικρότερο περιθώριο κέρδους, προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς

Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας αυξήθηκε από 342 εκατ. δρχ. σε 659 
εκατ. δρχ. μεταξύ των χρήσεων 1996 και 1999, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξεως του 92,6%. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της Εταιρίας 
παρουσιάζει αύξηση, και από 10,7% στη χρήση 1996 διαμορφώνεται σε 
11,85% στη χρήση 1999.

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρίας ως ποσοστό επί του συνόλου του 
κύκλου εργασιών μειώθηκαν από 2,1% για το 1996 σε 1,6% για το 1999, ενώ 
σε απόλυτα ποσά παρουσίασαν αύξηση από 67 σε 87 εκατ. δρχ. Τα 

χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρίας προέρχονται από τόκους τραπεζικών 
καταθέσεων και πελατών και στη χρήση 1999 διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. 

δρχ.
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Κέρδη προ Φόρων
Η EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία σε όλη τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 
123,9% μεταξύ των χρήσεων 1996 - 1999, ενώ παράλληλα παρουσίασε 
βελτίωση και το περιθώριο αυτών επί του κύκλου εργασιών, το οποίο 
διαμορφώθηκε σε 10,4% στη χρήση 1999 από 8,1% στη χρήση 1996.

Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία των 
ισολογισμών της Εταιρίας για την περίοδο 1996 - 1999 :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1996 - 1999 (Ποσά σε εκατ. δρχ.)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1996 1997 1998 1999

Έξοδα Εγκατάστασης 0 1 1 12
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 0 0 0 4

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0 1 1 9
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Αξία Κτήσης) 0 0 0 0
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (Αξία Κτήσης) 584 602 729 784
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 106 133 152 185
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 477 468 577 599
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1 1 1 0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 478 469 578 599
Αποθέματα 548 603 779 910
Πελάτες 460 637 876 1.205
Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες 473 572 654 1.002
Λοιπές Απαιτήσεις 50 77 114 127
Χρεόγραφα 0 0 0 0
Διαθέσιμα 12 11 30 30
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.544 1.900 2.453 3.274
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0 0 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.022 2.369 3.032 3.884
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 2.443 2.911 3.968 4.570

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1996 1997 1998 1999
Μετοχικό Κεφάλαιο 652 652 739 739
Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 86 86 0 0
Αποθεματικά Κεφάλαια 315 325 336 354
Αποτελέσματα εις Νέον 122 199 278 283
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.175 1.262 1.353 1.376
Προβλέψεις 78 100 128 110
Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών 0 0 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 0 0
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0
Προμηθευτές 212 386 468 778
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Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες 124 85 120 104
Τ ράπεζες 228 136 298 619
Προκαταβολές Πελατών 8 14 25 26
Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά Ταμεία 130 207 341 313
Μερίσματα Πληρωτέα 65 127 199 421
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2 53 99 136
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 769 1.007 1.551 2.398
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.022 2.369 3.032 3.884
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 2.443 2.911 3.968 4.570

Αποθέματα
Το σύνολο των αποθεμάτων της Εταιρίας αυξήθηκε από 548 εκατ. δρχ. για τη 
χρήση 1996 σε 910 εκατ. δρχ. για τη χρήση 1999. Η αύξηση αυτή προέρχεται 
κυρίως από την αύξηση της υποκατηγορίας Εμπορεύματα" κατά 357 εκατ. 
δρχ. για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, και οφείλεται στην ανάγκη 
αποθήκευσης περισσοτέρων προϊόντων, καθώς όπως έχει προαναφερθεί, η 
Εταιρία επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων τα οποία διαθέτει στους πελάτες 
της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Εταιρία καταχωρεί στις αποθήκες τις 
περισσότερους από 600 νέους κωδικούς προϊόντων κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας τετραετίας.

Πελάτες - Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες
Το υπόλοιπο των εν λόγω λογαριασμών παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 
136% μεταξύ των χρήσεων 1996 - 1999, οφειλόμενη κυρίως στους εξής 
παράγοντες :

Οι απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν κατά 162% περίπου κατά τη διάρκεια 
της εξεταζόμενης περιόδου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στη γενικότερη αύξηση 
των μεγεθών της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο, σε συνδυασμό με την 
επεκτατική πολιτική προσέγγισης νέων πελατών που ακολούθησε, και τον 
έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των εμπορικών εταιριών σε θέματα πιστωτικής 
πολιτικής.
Το υπόλοιπο του υπολογαριασμού “Επιταγές εισπρακτέες” παρουσίασε 
αύξηση της τάξεως του 111% για την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας των 
προαναφερόμενων λόγων.
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Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει μία αύξηση της τάξεως του 17% 
κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Η αύξηση αυτή έχει συντελεστεί 
αποκλειστικά από την επανεπένδυση των κερδών των τελευταίων χρήσεων.

Ανάλυση Υποχρεώσεων προς Τράπεζες και Προμηθευτές
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας την 31.12.1998, οι 
οποίες και συνιστούν το σύνολο του τραπεζικού της δανεισμού, αναλύονται 
ανά Τράπεζα στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠ ΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ την 31.12.1999
(Ποσά σε εκατ. δρχ.) Ποσό Σκοπός Νόμισμα
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 267,5

Εξυπηρέτηση Αναγκών 
Κεφαλαίου Κίνησης

Δρχ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 176,5 Δρχ.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 175,0 Δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ 619,0

Το υπόλοιπο του τραπεζικού δανεισμού στις 31.12.1999 διαμορφώθηκε σε 
619 εκατ. δρχ., έναντι 298 εκατ. δρχ. στις 31.12.1998. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται στην αύξηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης, 
κυρίως λόγω της μεταβολής της πιστωτικής της πολιτικής, προκειμένου να 
βελτιώσει τη θέση της στην αγορά. Επίσης, ποσό δρχ. 144 εκατ. 
κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του κτιριακού 
συγκροτήματος αποθηκών στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί 
δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 1996 - 1999:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 1996 1997 1998 1999
Δείκτες Εξέλιξης (%)

Κύκλου Εργασιών 12,5% 14,3% 24,6% 22,1%
Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων (16,4)% 33,9% 37,4% 19,5%
Κερδών προ Φόρων (19,1)% 34,5% 40,7% 18,3%
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (11,1)% 5,6% 49,0% 24,6%
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ.& Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων (1,3)% 6,3% 6,2% 74,9%

Ενσώματων Παγίων (Αξία Κτήσης) 44,0% 3,0% 21,1% 7,6%
Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων (1,5)% 17,2% 28,0% 28,1%
Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
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Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 23,7% 28,5% 37,3% 42,3%
Μέσου Όρου Συνολικών Αττασχολουμένων Κεφαλαίων 16,0% 18,2% 20,1% 19,2%
Δείκτες Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα 2,01 1,89 1,58 1,37
Άμεση Ρευστότητα 1,29 1,29 1,08 0,99
Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)
Απαιτήσεων 107 121 123 145
Προμηθευτών (επί των αγορών) 47 57 56 68
Αποθεμάτων 75 74 78 73
Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)

-ένα / Ίδια Κεφάλαια 0,65 0,80 1,15 1,74
Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,19 0,11 0,22 0,45
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης (%)

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 12,4% 7,7% 6,2% 8,6%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων και 
Φόρων 20,7% 13,4% 10,1% 13,1%

Δείκτες Εξέλιξης
Η αύξηση στον δείκτη εξέλιξης του κύκλου εργασιών σε όλη την διάρκεια της 
εξεταζόμενης περιόδου οφείλεται κυρίως στην επέκταση των δραστηριοτήτων 
της Εταιρίας σε νέα προϊόντα και την εντονότερη δραστηριοποίησή της σε 
προϊόντα που απευθύνονται σε κλάδους που αναπτύσσονται ταχύτερα.

Η αύξηση στον δείκτη εξέλιξης των κερδών προ φόρων, αλλά και των κερδών 
μετά από φόρους χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. είναι ανάλογη της αύξησης του 
κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Η σημαντική μεταβολή στην εξέλιξη των 
κερδών μεταξύ των χρήσεων 1996-1997 οφείλεται κυρίως στην διατήρηση 
των εξόδων διοικητικής λειτουργίας της χρήσης 1997 στα ίδια επίπεδα με 
αυτά της χρήσης 1996, καθώς και στην μείωση των χρεωστικών τόκων και 
των προβλέψεων το 1997 έναντι του 1996.

Ο δείκτης εξέλιξης Ενσωμάτων παγίων από 43,96% την χρήση 1996 
μειώνεται σε 3,04% το 1997. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην 
αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων που πραγματοποιήθηκε την χρήση 
1996. Αντίθετα η αύξηση που παρουσιάζει ο εν λόγω δείκτης το 1998 έναντι 
του 1997 οφείλεται στην μεταβολή του λογαριασμού ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση, ο οποίος κατά τη χρήση 1998 διαμορφώθηκε σε 119 εκατ. δρχ. 
έναντι του μηδενικού υπολοίπου κατά τη χρήση 1997. Ο εν λόγω
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λογαριασμός αφορά στην ανέγερση κτιρίου της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 
Θεσσαλονίκης.

Δείκτες Αττοδοτικότητας
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1996 - 1999, οι δείκτες αποδοτικότητας του 
μέσου όρου των Ιδίων Κεφαλαίων και των Συνολικών Απασχολούμενων 
κεφαλαίων διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα του 20% και του 10% 
αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε 
σημαντική αύξηση την εν λόγω περίοδο, και από 23,70% το 1996 ανήλθε σε 
42,33% το 1999, ενώ η αποδοτικότητα των συνολικών απασχολούμενων 
κεφαλαίων από 15,96% το 1996, ανήλθε σε 19,22% το 1999. Η ενίσχυση των 
δεικτών αποδοτικότητας οφείλεται στην βελτίωση της κερδοφορίας της 
Εταιρίας κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ενώ κατά τη χρήση 1999 ο δείκτης 
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται σε σχέση με τη χρήση 1998, 
παρατηρείται μείωση της αποδοτικότητας των συνολικών απασχολούμενων 
κεφαλαίων την ίδια περίοδο, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο 
κίνησης.

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων από 107 ημέρες το 1996 ανήλθε 
σε 145 ημέρες το 1999. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αύξηση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην μεταβολή της πολιτικής της Εταιρίας για μεγαλύτερες 
διευκολύνσεις στους πελάτες της, προκειμένου να επιτύχει αύξηση του 
μεριδίου της στην αγορά.
Κατά την υπό εξέταση περίοδο ο μέσος χρόνος αποπληρωμής των 
υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές παρουσίασε αύξηση και 
διαμορφώθηκε σε 68 ημέρες τη χρήση 1999, από 47 ημέρες τη χρήση 1996. 
Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της επίτευξης από την Εταιρία καλύτερων 
όρων πληρωμής προς τους προμηθευτές κατά τη χρήση 1999.

Ο μέσος χρόνος διατήρησης αποθεμάτων κυμάνθηκε στα ίδια περίπου 
επίπεδα κατά την περίοδο 1996 - 1999 και στη χρήση 1999 διαμορφώθηκε σε 
73 ημέρες.
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Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
Ο Δείκτης Ξένα / Ίδια κεφάλαια από 0,65:1 αυξήθηκε σε 1,74:1. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λογαριασμών των προμηθευτών, 
τραπεζικών δανείων και μερισμάτων πληρωτέων.
Ο δείκτης Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια από 0,19:1 το 1996 
διαμορφώθηκε σε 0,45:1 το 1999. Η σημαντική μείωση μεταξύ των χρήσεων 
1996-1997 οφείλεται στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού το 1997, ενώ 
η αύξηση στις χρήσεις 1998 και 1999 οφείλεται στη σύναψη νέων 
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
κεφαλαίου κίνησης.

Δείκτες Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας 
παρουσίασαν επιδείνωση και διαμορφώθηκαν σε 1,37:1 και 0,99:1 το 1999, 
από 2,01:1 και 1,29:1 αντίστοιχα. Η μείωση της ρευστότητας οφείλεται 
κυρίως στην βελτίωση των πιστωτικών διευκολύνσεων που παρέχει η Εταιρία 
προς τους πελάτες της, ώστε να βελτιώσει τον κύκλο εργασιών της, και να 
επιτύχει την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά.

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης
Οι δείκτες χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση 
έως και τη χρήση 1998. Συγκεκριμένα, ο δείκτης Χρηματοοικονομικά Έξοδα / 
Μικτό Κέρδος από 12,38% το 1996 μειώθηκε σε 6,19% το 1998, ενώ ο 
δείκτης Χρηματοοικονομικά έξοδα / Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων 
από 20,67% το 1996 μειώθηκε σε 10,11% το 1998. Οι παραπάνω δείκτες 
παρουσίασαν επιδείνωση κατά τη χρήση 1999, ως αποτέλεσμα της αύξησης 
του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και διαμορφώθηκαν σε 8,56% και 
13,08% αντίστοιχα.

Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1996 - 1999 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1996 - 1999 *

(ποσά σε εκατ. δρχ.) 1996 1997 1998 1999 ΣΥΝΟΛΟ
1996-1999 %

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη προ Φόρων 258 347 488 578 1.671 72%
Αποσβέσεις (σύνολο) 21 27 26 37 111 5%
Προβλέψεις (1) 2 (13) 22 28 (19) 19 1%
Αύξηση Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών ή/και με 
Κεφαλαιοποίηση Μερισμάτων και Κερδών Χρήσης 258 0 0 0 258 11%

Μεταβολή στα Ποσά Προορισμένα για Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου (σύνολο) 0 0 0 0 0 0%

Μεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο (258) 0 0 0 (258) (11%)
Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων Επενδύσεων - 
Αναπροσαρμογή Συμμετοχών 0 0 0 0 0 0%

Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών 
Υποχρεώσεων (2' 0 0 0 0 0 0%

Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0%
Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού 48 0 162 322 532 23%
ΣΥΝΟΛΟ 314 396 705 917 2.333 100%

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 318 26 154 296 793 34%
Μεταβολή Διαθεσίμων 7 (1) 19 0 26 1%
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη 
Χρήση (258) 0 0 0 (258) (11%)

Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης (3) 0 1 0 11 12 1%
Καθαρή Μεταβολή Παγίων(4) 76 18 135 55 284 12%
Αύξηση (Μείωση) Συμμετοχών και Λοιπών 
Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0 0 0 (1) (1) 0%

Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών 
Υποχρεώσεων <2' 0 0 0 0 0 0%

Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0 0%
Μείωση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού 0 92 0 0 92 4%
Διανεμόμενα Μερίσματα 65 75 81 278 500 21%
Παρακρατηθέντα Μερίσματα και Κέρδη Χρήσης για 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 0%

Αμοιβές Δ.Σ. και Διανεμόμενα Κέρδη στο 
Προσωπικό 0 45 50 50 145 6%

Φόροι Εισοδήματος, Φόροι Αποθεματικών, Λοιποί 
Φόροι Χρήσης & Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 
Προηγούμενων Χρήσεων

105 140 266 227 738 32%

ΣΥΝΟΛΟ 314 396 705 917 2.333 100%
(*) Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
(1) Προβλέψεις = Λογαριασμός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμός 

Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Αρχής Χρήσης + Λογαριασμοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» 
Τέλους Χρήσης - Λογαριασμοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» Αρχής Χρήσης

(2) Αύξηση/Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων = Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
Τέλους Χρήσης - Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης + Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Τέλους Χρήσης) - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη 
Χρήση (Αρχής Χρήσης)

(3) Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης = Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Τέλους Χρήσης - 
Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Αρχής Χρήσης + Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης

(4) Καθαρή Μεταβολή Παγίων = Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασώματων και Ενσώματων) Τέλους Χρήσης +
Αποσβέσεις Χρήσεως Παγίων (Ασώματων και Ενσώματων) - Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασώματων και

Ενσώματων) Αρχής Χρήσης - Καθαρή Αναπροσαρμογή Παγίων (Ασώματων και Ενσώματων).
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Ταμειακές Ροές
Οι λειτουργικές και μη λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας για τις χρήσεις 

1996 - 1999 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ *
ίτοσά σε εκατ. δρχ.) 1996 1997 1998 1999
Ιαθαρά Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Λοιπούς Φόρους 153 207 291 351
Ιείον : Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων 1 0 69 0
Ιείον : Αμοιβές Δ.Σ. 0 45 50 50
Ιείον : Διανεμόμενα Κέρδη στο Προσωπικό 0 0 0 0
Ιείον : Διανεμόμενα Μερίσματα 65 75 81 278
Ιείον : Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίσματα και Κέρδη Χρήσης 0 0 0 0
Ιλέον: Αποσβέσεις (σύνολο) 21 27 26 37
Ιλέον : Αποσβέσεις Συναλλαγματικών Διαφορών Πολυετούς Απόσβεσης 0 0 0 0
Ιείον : Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Πάγιου Ενεργητικού (1) 0 0 0 0
Ιλέον: Προβλέψεις (2) 10 (8)ι (10) (12)
Ιείον : Χρήση (Δημιουργία) Προβλέψεων (3) 24 (30) (38) 6
(ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 95 136 145 41
Ιείον : Λειτουργικές Ταμειακές Ανάγκες 0 0 0 0
ιύξηση / (Μείωση) σε: 0 0 0 0
Ιελάτες - Γραμμάτια και Επιταγές Εισπρακτέες 165 276 320 677
ιοιπούς Χρεωστικούς Λογαριασμούς (12) 27 38 12
αποθέματα (75) 55 176 131
.ρεόγραφα 0 0 0 0
Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού 0 0 1 1
ΕΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Α) 78 357 535 821
λέον: Λειτουργικές Ταμειακές Πηγές 0 0 0 0
ύξηση / (Μείωση) σε: 0 0 0 0
Ιρομηθευτές- Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες (66) 135 118 294
οιπούς Πιστωτικούς Λογαριασμούς (174) 196 264 232
Ιεταβατικούς Λογαριασμούς Παθητικού 0 0 0 0
[ΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Β) (240) 331 382 526
ιΛΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ {(A) - (Β)} 
:ξαιρούνται οι τραπεζικές υποχρεώσεις) 318 26 154 296
ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (222) 110 Ο) (255)
Ιείον : Μη Λειτουργικές Ταμειακές Ανάγκες
ύξηση Εξόδων Εγκαταστάσεως 0 1 0 11
ύξηση Ασώματων Παγίων (4) 0 0 0 0
αθαρές Επενδύσεις σε Ενσώματα Πάγια (5) 76 18 135 55
πενδύσεις σε Συμμετοχές (Πώληση Συμμετοχών) 0 0 0 0
ύξηση (Μείωση) Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 0 0 0 -1
Ιεταβολή στο Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση (258) 0 0 0
Ιείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (6) 0 0 0 0
Ιείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0
Ιείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0 92 0 0
:ΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (181) 111 135 66
Ιλέον : Μη Λειτουργικές Ταμειακές Πηγές
ύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών ή/και Κεφαλαιοποίηση 
ιανεμόμενων Κερδών Χρήσης 258 0 0 0

Ιεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο (258)
Ιεταβολή στα Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (σύνολο) 0 0 0 0
ύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (6) 0 0 0 0
ύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0
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,ύξηση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 48 0 162 322
,ύξηση Επιχορηγήσεων Επενδύσεων (7) 0 0 0 0
• ΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 48 0 162 322
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7 (1) 19 0

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
1. Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Πάγιου Ενεργητικού = Αφορά τις αποσβέσεις του Λογαριασμού 

«Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού» στη χρήση και περιλαμβάνεται στους 
Λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων.

2. Προβλέψεις = Προβλέψεις Αποτελεσμάτων Χρήσης - Έσοδα από Προβλέψεις προηγούμενων 
Χρήσεων

3. Χρήση (Δημιουργία) Προβλέψεων = Καθαρό ποσό Προβλέψεων στα Αποτελέσματα Χρήσεως + 
Λογαριασμός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμός 
Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Αρχής Χρήσης + Λογαριασμοί Ενεργητικού 
«Προβλέψεις» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» Αρχής Χρήσης

4. Αύξηση Ασώματων παγίων = Αξία Κτήσης Ασώματων Παγίων Τέλους Χρήσης - Αξία Κτήσης 
Ασώματων Παγίων Αρχής Χρήσης - Μειώσεις Αποσβέσεων Ασώματων Παγίων

5. Καθαρές επενδύσεις ενσώματων παγίων = Αξία Κτήσης Ενσώματων Παγίων Τέλους Χρήσης - 
Αξία Κτήσης Ενσώματων Παγίων Αρχής Χρήσης - Μειώσεις Αποσβέσεων Ενσώματων Παγίων - 
Αναπροσαρμογή Αξίας Κτήσης Παγίων

6. Αύξηση/Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων = Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις Τέλους Χρήσης - Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης + 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Τέλους Χρήσης) - 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Αρχής Χρήσης)

7. Αύξηση Επιχορηγήσεων Επενδύσεων = Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού Τέλους 
Χρήσης - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού Αρχής Χρήσης + Αποσβέσεις 
Επιχορηγήσεων Παγίου Ενεργητικού της Χρήσης

5.1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εγκριτική επιτροπή της τράπεζας μετά από την προσεκτική εξέταση του 

αιτήματος κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

Παρότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης είναι καλά, δεδομένου 

ότι πρόκειται για καινούρια συνεργασία θα πρέπει να ζητήσουμε παραπάνω 

εξασφαλίσεις για την έγκριση πιστοδότησης αυτού του είδους. Αν οι φορείς 

της επιχείρησης αρνηθούν να προσφέρουν παραπάνω εξασφαλίσεις τότε με 

τα προσφερόμενα καλύματα το ύψος της πιστοδότησης που μπορεί να 

εγκριθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 300 εκατ. δρχ. (Τα 200 εκατ. με κάλυμα 

επιταγές πελατείας και τα υπόλοιπα 100 εκατ. «ανοικτά»).

Συμπεράσματα

Από την εξέταση του παραπάνω αιτήματος παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Τα ποιοτικά στοιχεία (π.χ φορέας επιχείρησης, όνομα της επιχείρησης στην 

αγορά), όσο και η Χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, δεν φαίνεται 

να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις 

κατά τη λήψη της χρματοδοτικής απόφασης. Αυτό είναι εμφανές συγκριτικά 

στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση (περίπτωση EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
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και AS COMPANY). Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το όνομα της EATON 

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. και των φορέων της είναι γνωστό και καταξιωμένο και η 

πορεία της επιχείρησης εως σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως άριστη η 

εγκριτική επιτροπή της τράπεζας εξακολουθεί να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 

στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Χαρακτηριστική ήταν η έκπληξη των 

φορέων της επιχείρησης EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. όταν έμαθαν το 

αποτέλεσμα και την περικοπή του αιτήματος. (Συγκεκριμένα δήλωσαν ότι 

γνωστή ανταγωνίστρια τράπεζα τους έδινε όλο το ποσό που αιτήθηκαν 

«ανοικτό» δηλ. μόνο με τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της 

επιχείρησης και χωρίς άλλες εξασφαλίσεις).

Η τράπεζα αν και θεωρεί υποχρεωτική την κατάρτιση των καταστάσεων 

Πηγών και Χρήσεων κεφαλαίων και Cash Flow και την επισύναψή τους στο 

εισηγητικό πιστοδοτήσεων, εντούτοις δεν προβαίνει στην εξέτασή τους κατά 

την διαδικασία της λήψης της χρηματοδοτικής απόφασης. Αντιθέτως όσον 

αφορά την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών η Τράπεζα πέραν της 

απλής παράθεσής τους στο εισηγητικό πιστοδότησης θεωρεί απαραίτητο και 

τον σχολιασμό κάποιων απ'αυτούς (όποιους από αυτούς θεωρεί ο εισηγητής- 

account officer ότι πρέπει να σχολιαστούν).
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5.2 Περίπτωση AS COMPANY A.E

5.2.1 ΑΙΤΗΜΑ (Πρόταση Συνεργασίας)

Η Πρόταση Συνεργασίας αφορά αίτημα της επιχείρησης για όριο ύψους 500 

εκατ. Δρχ. με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Όλο το όριο πιστοδότησης που αιτείται η επιχείρηση θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σε κεφάλαιο 

κίνησης.

Συνολικά λοιπόν ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η τράπεζα για το 

παραπάνω αίτημα είναι 500 εκατ. δρχ.

Οι εξασφαλίσεις που προσέφερε η εταιρία για το παραπάνω αίτημα ήταν: 

Προσημείωση επί του επιχειρηματικού ακινήτου της εταιρίας ύψους 200 εκατ 

δρχ.
Ενέχυρο επί επιταγών πελατείας της επιχείρησης ύψους 200 εκατ. δρχ. 

Προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρίας (μετόχων με 

ποσοστό άνω του 10%). Η επιχείρηση λοιπόν ουσιαστικά αιτείται 

πιστοδότηση προσφέροντας κάλυμα για τα 400 εκατ. δρχ. (προσημείωση- 

επιταγές πελατείας) ενώ για τα υπόλοιπα 100 εκατ. η επιχείρηση προσφέρει 

μόνο τις προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων («ΑΝΟΙΚΤΑ» όπως 

ονομάζονται στην τραπεζική ορολογία).

Η τράπεζα λοιπόν προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση προέβη στην 

εξέταση του ακόλουθου εισηγητικού πιστοδότησης:

5.2.2 Εισηγητικό πιστοδότησης AS COMPANY A.E.

Γενικά στοιχεία για την εταιρία - Ιστορικό

Η AS COMPANY S.A. ιδρύθηκε το 1990, έχοντας ως σκοπό την εισαγωγή και 

εμπορία παιχνιδιών στην ελληνική επικράτεια.

Οι ιδρυτές της Εταιρίας ήταν ο κ. Ε. Ανδρεάδης (50%) και η κα Α. Ανδρεάδη 

(50%) οι οποίοι παραμένουν μέχρι σήμερα οι κύριοι μέτοχοι διατηρώντας τα 

αρχικά ποσοστά συμμετοχής τους.

Συνειδητοποιώντας την ανάγκη επέκτασης των δραστηριοτήτων σε όλη την 

επικράτεια, η Εταιρία λειτούργησε το 1991 εκθεσιακό χώρο στην Ν.Ιωνία.
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Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η Εταιρία κατάφερε να αναπτυχθεί και 

να καθιερωθεί στην αγορά παιχνιδιών ξεκινώντας μάλιστα από τον δύσκολο 

χώρο του επιτραπέζιου παιχνιδιού ο οποίος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω 

των επενδύσεων που απαιτούνται για την δημιουργία ελληνικών 

συσκευασιών. Επίσης, η Εταιρία έδωσε μεγάλη έμφαση στη σύναψη 

συμφωνιών με μεγάλους οίκους του εξωτερικού για τη διανομή και διάθεση 

νέων και ισχυρών ονομάτων (brands). Χαρακτηριστικά αναφέρεται η 

συμφωνία κατά το έτος 1993 με την διεθνούς φήμης εταιρίας παιχνιδιών 

BANDAI για την αποκλειστική εμπορία και διανομή στην ελληνική αγορά της 

σειράς παιχνιδιών POWER RANGERS η οποία βρήκε ανταπόκριση από το 

καταναλωτικό κοινό. Η συμφωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βελτιώσει τα 

μερίδια αγοράς της Εταιρίας καθώς επίσης και την οικονομική της θέση.

Το 1997, εκτιμώντας η Διοίκηση της Εταιρίας την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση 

στο χώρο των νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, παρουσίασε το πρώτο 

Ελληνικό computer για παιδιά («το έξυπνο computer για παιδιά») το οποίο 

σημείωσε επιτυχία.

Η Εταιρία μέχρι σήμερα προσπαθεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις του αγοραστικού της κοινού με την διαρκή ανανέωση 

και τον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων που αντιπροσωπεύει. 

Ταυτόχρονα εντείνονται οι προσπάθειες για αποτελεσματικότερη οργάνωση 

της λειτουργίας της έτσι ώστε αφενός μεν να διατηρείται το επίπεδο των 

προϊόντων της Εταιρίας σε υψηλά επίπεδα και αφετέρου στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων της. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των παραπάνω παίζει η στελέχωση της Εταιρίας με έμπειρα στελέχη 

από τον κλάδο του παιχνιδιού.

Η Εταιρία ασχολείται, από την ίδρυσή της, με την εισαγωγή και εμπορία 

παιχνιδιών στην ελληνική αγορά. Η Εταιρία διαθέτει 1.000 περίπου κωδικούς 

παιχνιδιών, σημαντικών οίκων της παγκόσμιας αγοράς παιχνιδιών. Τα 

εμπορεύματα αυτά ανανεώνονται συνεχώς ανάλογα με την εξέλιξη της 

αγοράς και τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού.

Από το 1997, η AS COMPANY S.A., ακολουθώντας την ολοένα αυξανόμενη 

ζήτηση για παιχνίδια τα οποία ενσωματώνουν την νέα τεχνολογία, έχει
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αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην διάθεση στην ελληνική αγορά των 

εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών («Computer για παιδιά»),

Η Εταιρία, διαβλέποντας τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων 

τεχνολογιών, δραστηριοποιείται επίσης στην ανάπτυξη λογισμικών στα 

εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια δημιουργώντας παιχνίδια νέας γενιάς. Για 

τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργήσει τμήμα ανάπτυξης λογισμικού, με το οποίο 

προσαρμόζει το λογισμικό των παραπάνω παιχνιδιών σύμφωνα με τα 

ελληνικά πρότυπα και τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα με την ως άνω δραστηριότητα, και στα πλαίσια της καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πελατών της, η Εταιρία έχει δημιουργήσει after sales 

service για την άμεση επίλυση προβλημάτων που πιθανά να προκύψουν στα 

εν’ λόγω παιχνίδια.

Τέλος, η AS COMPANY S.A. έχει αναπτύξει, μέσω του Δημιουργικού 

Τμήματος, σελίδες στο διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα εμπορεύματά της καθώς 

και την ίδια την Εταιρία. Παράλληλα έχει δημιουργήσει την κατάλληλη 

υποδομή για την ανάπτυξή της στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με 

σκοπό την παροχή υπηρεσιών Internet και επιχειρηματικών δεδομένων 

(Intranet) σε διάφορες εμπορικές εταιρίες.

Πελάτες-συναλλακτικό κύκλωμα εταιρίας

Οι πωλήσεις της Εταιρίας απευθύνονται σε πελατολόγιο που καλύπτει όλη 

την Ελληνική επικράτεια. Οι πελάτες αυτοί είναι κυρίως super markets, hyper 

markets, μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και ανεξάρτητα καταστήματα 

παιχνιδιών. Στην χρήση 1999, από το πελατολόγιο, ένας απορρόφησε πάνω 

από το 10% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Συγκεκριμένα η εταιρία 

ΜΠΕΪΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. πραγματοποίησε, κατά την χρήση 1999, 

αγορές ύψους 831 εκατ. δρχ. οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 17% επί του 

συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι 10 μεγαλύτεροι πελάτες (με 

βάση τον κύκλο εργασιών) της Εταιρίας χρήσεως 1999:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1999 % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
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(σε εκατ.δρχ.) ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1999

ΜΠΕΪΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 831 17,4%
ΝΑΔΙΡ Α.Ε. 308 6,4%
CONTINENT HELLAS Α.Ε. 239 5,0%
MAKRO CASH & CARRY 214 4,5%
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ν. Γ. Α.Ε.Β.Ε. 140 2,9%
ΝΙΚΗ Α.Ε. 132 2,8%
ΜΑΣΟΥΤΗΣΔ. Α.Ε. 142 3,0%
ΥΠΕΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 118 2,5%
JUMBO INVESTMENTS LTD 64 1,3%
ΤΣΑΜΟΣ Σ. Α.Ε.Ε. 63 1,3%
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 2.251 47,1%
Λοιττοί 2.527 52,9%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.778 100,0%

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση (ageing) του λογαριασμού 

Πελάτες όπως διαμορφώθηκε στις 31.12.1999, για υπόλοιπα πελατών ύψους 

1.289 εκατ. δρχ.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.1999
(σε εκατ. δρχ.) (*) 31.12.1999 %
Από 1 Έως 15 Ημέρες 249 19,32%
Από 16 Έως 30 Ημέρες 88 6,83%
Από 31 Έως 45 Ημέρες 596 46,24%
Από 46 Έως 60 Ημέρες 154 11,95%
Από 61 Έως 90 Ημέρες 37 2,87%
Από 91 Έως 120 Ημέρες 28 2,17%
Από 121 Έως 180 Ημέρες 38 2,95%
Από 181 Έως 360 Ημέρες 99 7,68%
Άνω των 360 Ημερών 0 0,00%
ΣΥΝΟΛΟ 1.289 100,00%

Όπως προκύπτει από την ενηλικίωση του λογαριασμού «Πελάτες», η Εταιρία 

εισπράττει το 87% των οφειλών των Πελατών της εντός 90 ημερών, ενώ το 

13% εισπράττεται μετά από 120 ημέρες.

Όσον αφορά τους προμηθευτές της η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις της 

με πίστωση που κατά μέσο όρο ανέρχεται στους τρεις με τέσσερις μήνες. . Η 

ωρίμανση του υπολοίπου του λογαριασμού προμηθευτών στις 31.12.99 

αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεων και αναλύεται ως ακολούθως:
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ 31.12.1999
(σε εκατ. δρχ.) 31.12.1999 %
Από 1 Έως 15 Ημέρες 10 1,80%
Από 16 Έως 30 Ημέρες 51 9,19%
Από 31 Έως 45 Ημέρες 70 12,61%
Από 46 Έως 60 Ημέρες 40 7,21%
Από 61 Έως 90 Ημέρες 71 12,79%
Από 91 Έως 120 Ημέρες 57 10,27%
Από 121 Έως 180 Ημέρες 103 18,56%
Από 181 Έως 360 Ημέρες 123 22,16%
Άνω των 360 Ημερών 30 5,41%
ΣΥΝΟΛΟ 555 100,00%

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των προμηθευτών 

της Εταιρίας εξοφλείται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 120 ημερών. 

Αυτό οφείλεται κυρίως σε συμφωνίες πληρωμής που έχει συνάψει η Εταιρία 

με οίκους του εξωτερικού για συγκεκριμένα προϊόντα. Ειδικότερα η Εταιρία 

έχει συμφωνήσει με τις εταιρίες CLEMENTONI και SMOBY για πιστώσεις 

μέχρι 365 ημέρες. Ο λόγος για τον οποίο οι πιστώσεις φτάνουν έως και τις 

365 μέρες στους δύο αυτούς προμηθευτές είναι η σύναψη ειδικών συμφωνιών 

συμμετοχής αυτών των δύο οίκων στο κόστος προώθησης των προϊόντων 

τους στην ελληνική αγορά από την AS COMPANY Α.Ε.

Στοιχεία κλάδου

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μερίδια που κατέχουν οι 

κυριότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις στην αγορά παιχνιδιών κατά το 1999. 

Σημειώνεται ότι, παρουσιάζονται μερίδια αγοράς μόνο για τις εισαγωγικές 

εταιρίες οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους χονδρικώς και κατά συνέπεια 

μπορεί να υπολογιστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ποσοστό συμμετοχής τους 

στην αγορά, εφόσον αυτή υπολογίζεται σε τιμές χονδρικής. Ως εκ τούτου δεν 

αναφέρονται επιχειρήσεις όπως ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ "JUMBO" Α.Ε., TOYS 

ACADEMY-BRAVO TOYS ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γ. 

Ν. Α.Ε.Β.Ε., ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, οι οποίες κατέχουν σημαντικά 

μερίδια στην αγορά της λιανικής, ο τομέας όμως της χονδρικής πώλησης είναι 

πολύ περιορισμένος. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες εταιρίες πραγματοποιούν 

μεν εισαγωγές, αλλά παράλληλα προμηθεύονται μέρος των προϊόντων τους 

από άλλες εισαγωγικές επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς.
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ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 1999*

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
**

MATTEL ΑΕΒΕ ΙΘ.5%-19%
HASBRO HELLAS ΑΕ 14,5%-15%
AS COMPANY ΑΕ 12,5%-13%
PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ 3,5%-4%
UNION TOYS Σ. ΣΩΡΡΟΣ AEE 3,5%-4%
ΣΝΑΙΝΤΕΡ AEE 3%-3,5%
ZITA TOYS AE 2,5%-3%
NILCO AE 2,5%-3%
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ N. "BABY CLUB"AE 2,5%-3%
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. AE 2,5%-3%

*Πηγή ICAP- κλαδική μελέτη-Αττρίλιος 99
"Βάσει του Κύκλου Εργασιών επί του συνόλου του Κύκλου
Εργασιών του δείγματος των κυριοτέρων εταιριών του κλάδου.

Οικονομική ανάλυση

Τα αποτελέσματα των οικονομικών χρήσεων, καθώς και τα οικονομικά 

στοιχεία της AS COMPANY S.A. για την περίοδο 1997-1999, παρουσιάζονται 

αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1997-1999*
(σβ εκατ. δρχ.) 1997 1998 1999
Κύκλος Εργασιών:

-Εμπορική Δραστηριότητα 2.608 3.560 4.778
-Παροχή Υπηρεσιών 6 15 5

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 2.614 3.575 4.783
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 1.481 1.826 2.481
Μικτό Κέρδος 1.133 1.749 2.302
(% επί του κύκλου εργασιών) 43,3% 48,9% 48,1%
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 0 0 0
Σύνολο 1.133 1.749 2.302
(% επί του κύκλου εργασιών) 43,3% 48,9% 48,1%
Μείον: Έξοδα Διοικήσεως'1’ 73 99 167

Έξοδα Διαθέσεως 111 744 889 1.194
Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης'1’ 0 0 8

Σύνολο Εξόδων'1’ 817 988 1.369
(% επί του κύκλου εργασιών} 31,3% 27,6% 28,6%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα' ’ 316 761 933

(% επί του κύκλου εργασιών) 12,1% 21,3% 19,6%
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 7 16 21

Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων 0 0 6
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 62 183 141

Έκτακτες Ζημίες 1 0 0
Έξοδα από Συμμετοχές και πώληση Χρεογράφων 0 0 1
Προβλέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους 0 0 0

Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (56) (166) (115)
(% επί του κύκλου εργασιών) 2,1% 4,6% 2,5%
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Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 259 595 818

(% επί του κύκλου εργασιών) 9,9% 16,6% 17,0%
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 4 7 8
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 137 222 252
Σύνολο Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων (133) (216) (244)
(% επί του κύκλου εργασιών) 5,1% 6,0% 5,0%
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 126 380 575
(% επί του κύκλου εργασιών) 4,8% 10,6% 12,0%
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 15 31 41
Κέρδη προ Φόρων 111 349 534
(% επί του κύκλου εργασιών) 4,2% 9,8% 11,1%
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί Φόροι 45 142 214
Μείον: Αμοιβές Μελών Δ.Σ. w 0 0 0
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 66 207 320
(% επί του κύκλου εργασιών) 2,5% 5,8% 6,7%

*τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Κύκλος Εργασιών

Ο Κύκλος Εργασιών για την περίοδο 1997-1999 παρουσίασε αύξηση κατά 

83%. Κατά την χρήση 1999 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4.783 εκατ. δρχ 

έναντι 3.575 εκατ. δρχ. τη χρήση 1998 σημειώνοντας αύξηση 34% περίπου. 

Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, όπως έχει προαναφερθεί, οφείλονται στην 

επέκταση της Εταιρίας σε νέα προϊόντα (ηλεκτρονικά παιχνίδια) τα οποία 

απευθύνονται σε κοινό με υψηλή αγοραστική δύναμη. Τα εμπορεύματα αυτά, 

λόγω της υψηλότερης τιμής πώλησης σε σχέση με τα προϋπάρχοντα 

προϊόντα, επηρέασαν θετικά τον κύκλο εργασιών. Στον κύκλο εργασιών 

περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσιών η συμμετοχή των ξένων οίκων στις 

δαπάνες διαφήμισης των εισαγομένων προϊόντων.

Το κόστος πωληθέντων της Εταιρίας αυξήθηκε μεσοσταθμικά την περίοδο 

1997-1999 κατά 29%. Η εν λόγω αύξηση του κόστους πωληθέντων δεν 

επηρέασε το μικτό κέρδος το οποίο ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 

από τα επίπεδα του 44% τη χρήση 1997 αυξήθηκε σε 48% τη χρήση 1999.

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

Το Περιθώριο Μικτού Κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλο εργασιών αυξήθηκε 

από 44% κατά τη χρήση 1997 σε 49% τη χρήση 1998 και 48% τη χρήση 

1999. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση νέων 

εμπορευμάτων-κωδικών με υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Επίσης η 

σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών δημιούργησε μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική δύναμη της Εταιρίας έναντι των προμηθευτών της με

75



αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων εμπορικών όρων στις συμφωνίες που 

πραγματοποιεί με αυτούς. Τέλος το υψηλό επίπεδο του περιθωρίου μικτού 

κέρδους αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη και ο ανταγωνισμός 

του κλάδου παιχνιδιών.

Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης

Τα Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης και Ερευνών και Ανάπτυξης σε απόλυτα 

μεγέθη παρουσίασαν αύξηση 67,5% για την περίοδο 1997-1999 και 

διαμορφώθηκαν στα 1.369 εκατ. δρχ. τη χρήση 1999 έναντι 817 εκατ. δρχ. τη 

χρήση 1997. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιθετική πολιτική προώθησης 

των εμπορευμάτων που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η Εταιρία καθώς 

επίσης και στην σημαντική εξέλιξη των πωλήσεων κατά την ίδια περίοδο. Ως 

προς τον κύκλο εργασιών, τα Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης και Ερευνών και 

Ανάπτυξης σημείωσαν μείωση κατά την τελευταία τριετία και διαμορφώθηκαν 

από 31% τη χρήση 1997 σε 29% τη χρήση 1999. Η μείωση αυτή είναι 

ενδεικτική της προσπάθειας της διοίκησης της Εταιρίας για συγκράτηση των 

λειτουργικών εξόδων και για επίτευξη οικονομιών κλίμακος. Στα έξοδα 

Ερευνών και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται κυρίως οι αμοιβές του προσωπικού 

το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη των νέων ειδών εμπορευμάτων.

Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα

Τα Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα αφορούν κυρίως σε 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προέκυψαν κυρίως από την εισαγωγή 

των εμπορευμάτων από το εξωτερικό και από τα δάνεια σε ξένο νόμισμα. 

Όπως αναλύεται και στον παρακάτω πίνακα, οι συναλλαγματικές διαφορές 

επηρέασαν αρνητικά τα έκτακτα αποτελέσματα της Εταιρίας, παρουσιάζοντας 

σημαντική αύξηση των εκτάκτων εξόδων από 63 εκατ. δρχ. τη χρήση 1997 σε 

141 εκατ. δρχ. τη χρήση 1999. Τα εν λόγω έξοδα επιβάρυναν εξ ολοκλήρου 

τις αντίστοιχες χρήσεις. Κατά την ίδια περίοδο, τα έκτακτα έσοδα ανήλθαν 

από 7 εκατ. δρχ. τη χρήση 1997 σε 21 εκατ. δρχ. περίπου τη χρήση 1999.

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα

Οι Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα κατά την περίοδο 1997-1999 ανήλθαν 

σε 252 εκατ. δρχ. τη χρήση 1999 έναντι 137 εκατ. δρχ. τη χρήση 1997
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παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 

αυξημένες δανειακές ανάγκες της Εταιρίας για τη χρηματοδότηση της 

σημαντικής ανάπτυξης της δραστηριότητάς της. Σε σχέση με τον κύκλο 

εργασιών, τα εν λόγω έξοδα κυμάνθηκαν κατά την ίδια περίοδο στα επίπεδα 

του 5%.

Κέρδη προ Φόρων

Τα Κέρδη προ Φόρων κατά την χρήση 1999 διαμορφώθηκαν στα 534 εκατ. 

δρχ. έναντι 111 εκατ. δρχ. τη χρήση 1997 σημειώνοντας σημαντική αύξηση 

κατά 380% απεικονίζοντας την θετική εξέλιξη της δραστηριότητας της Εταιρίας 

κατά την περίοδο 1997-1999. Σημαντική ήταν επίσης και η αύξηση του 

περιθωρίου κερδών προ φόρων το οποίο ανήλθε σε 11% ως προς των κύκλο 

εργασιών τη χρήση 1999 έναντι 4% τη χρήση 1997.

Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1997-1999

(σε εκατ. δρχ.)* 1997 1998 1999
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα Εγκατάστασης 25 34 47
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 22 26 33
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 3 8 14
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 0 0 0
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 95 145 197
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 36 62 96
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 59 84 101
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4 4 4
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 63 88 105
Αποθέματα 524 502 1.000
Πελάτες 706 867 1.305
Γραμμάτια Εισπρακτέα 41 31 27
Επιταγές Εισπρακτέες 1.072 1.627 2.497
Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη χρήση 0 0 75
Δεσμευμένοι Λογαριασμοί Καταθέσεων 160 0 0
Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες 9 19 20
Χρεώστες Διάφοροι 22 26 165
Διαθέσιμα 183 100 67
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.717 3.172 5.156
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1 3 10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.785 3.271 5.285
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Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 0 85 117

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο 242 242 547

Καταβεβλημένο 242 242 472
Οφειλόμενο 0 0 75
Αποθεματικά Κεφάλαια και Κέρδη εις Νέο 96 303 256
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 338 545 803
Προβλέψεις 3 14 10
Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών 0 535 162
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 535 162
Προμηθευτές 353 528 555
Γραμμάτια Πληρωτέα 1 1 1
Επιταγές Πληρωτέες 166 84 225
Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχυπρ. Υποχρεώσεων 1.453 928 2.600
Προκαταβολές Πελατών 26 30 76
Φόροι -Τέλη -Ασφαλιστικά Ταμεία 73 187 284
Μερίσματα Πληρωτέα 20 0 110
Πιστωτές Διάφοροι 329 403 446
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2.422 2.161 4.297
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.422 2.696 4.459
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 21 16 13
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.785 3.271 5.285
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 0 85 117

* τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της Εταιρίας κατά την περίοδο 1997-1999 σημείωσαν αύξηση 

κατά 91% και διαμορφώθηκαν στα 1.000 εκατ. δρχ. την 31.12.1999 έναντι 524 

εκατ. δρχ. την 31.12.1997. Η σημαντική αυτή αύξηση των αποθεμάτων 

οφείλεται κυρίως στην παράλληλη αύξηση των πωλήσεων κατά την ίδια 

περίοδο.

Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» κατά την περίοδο 1997 - 1999 

παρουσίασε αύξηση κατά 95%, και διαμορφώθηκε από 706 εκατ. δρχ. την 

31.12.1997 σε 1.305 εκατ. δρχ. την 31.12. 1999 ως αποτέλεσμα της αύξησης 

του κύκλου εργασιών κατά 83%, και της πιστωτικής πολιτικής της Εταιρίας. Η 

αύξηση αυτή ήταν στα πλαίσια της προσπάθειας της Εταιρίας για την επίτευξη 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς.
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Επιταγές Εισπρακτέες

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Επιταγές Εισπρακτέες» παρουσίασε 

σημαντική αύξηση κατά 133% από 1.072 εκατ. δρχ. την 31.12.1997 σε 2.497 

εκατ. δρχ. την 31.12.1999, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου 

εργασιών καθώς και στην αύξηση των πιστώσεων προς τους πελάτες.

Ίδια Κεφάλαια

Την τριετία 1997-1999, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση 

κατά 115% -από 338 εκατ. δρχ. την 31.12.1997 σε 728(10) εκατ. δρχ. την 

31.12.1999- οφειλόμενη στην διακράτηση κερδών με την μορφή 

αποθεματικών.

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ανά τράπεζα μακροπρόθεσμες 

οφειλές και η νομισματική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου της 

Εταιρίας στις 31.12.1999:

ΝΟΜΙΣΜΑ 
(σε εκατ. δρχ)

ΤΡΑΠΕΖΑ JPY ΔΡΧ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

(σε εκατ. δρχ.)

ΛΗΞΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 0 0 0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε 0 0 0
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 0 40 40 30.12.2001
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ Α.Ε 122 0 122 31.01.2002
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ 122 40 162

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 77% κατά την 

περίοδο 1997-99 και διαμορφώθηκαν στα 4.297 εκατ. δρχ. την 31.12.1999 

έναντι 2.422 εκατ. δρχ. την 31.12.1997, ενώ σε σχέση με το 1998 

παρουσίασαν αύξηση κατά 99% λόγω της υποκατάστασης βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού από τράπεζες με μακροπρόθεσμο κατά την χρήση 1998. 

Σημειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει οφειλές σε καθυστέρηση.
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Προμηθευτές

Το υπόλοιπο του λογαριασμού των «Προμηθευτών» από 353 εκατ. δρχ. την 

31.12.1997 και 528 εκατ. δρχ. την 31.12.1998, ανήλθε σε 555 εκατ. δρχ. την 

31.12.1999 σημειώνοντας αύξηση κατά 57%. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

ανάπτυξης της Εταιρίας και κατά συνέπεια των αυξημένων αγορών που 

πραγματοποίησε κατά την εν λόγω περίοδο.

Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες

Το υπόλοιπο των λογαριασμών «Γραμμάτια» και «Επιταγές Πληρωτέες» 

παρουσιάζουν έντονες αυξομειώσεις κατά την διάρκεια της τριετίας 1997- 

1999. Συγκεκριμένα την 31.12.1999, οι επιταγές πληρωτέες ανήλθαν σε 225 

εκατ. δρχ. από 84 εκατ. την 31.12.1998 και 166 την 31.12.1997, 

παρουσιάζοντας την τελευταία χρήση αύξηση της τάξεως του 36% σε σχέση 

μ€ 777 ^31.12.1997.

Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ανά τράπεζα βραχυπρόθεσμες 

οψειλές και η νομισματική διάρθρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου της 

Εταιρίας στις 31.12.1999:

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΝΟΜΙΣΜΑ (σε εκατ. δρχ)1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 

(σε εκατ. δρχ.)
JPY CHF ΔΡΧ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΡΑΚΗΣ - - 190 190
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 - 311 512
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 117 - 333 450
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ 153 - -129 24
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - - 333 333
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 62 - 762 824
ΕΤΕΒΑ - - 194 194
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ 606 - 1.994 2.600

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των 
παραπάνω δανείων.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 1997-1999 :
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 1997 1998 1999
Δείκτες Εξέλιξης (%)

Κύκλου Εργασιών 23,1% 36,8% 33,8%
Κερδών προ Φόρων 9,2% 215,0% 52,9%
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 8,5% 216,5% 54,6%
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ.& Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 
προηγούμενων Χρήσεων 19,4% 216,5% 41,7%

Ενσώματων Παγίων (Αξία Κτήσης) 48,2% 52,8% 35,3%
Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων* 40,6% 17,5% 59,3%
Δείκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων) (%)
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων* 35% 79% 84%
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων* 10% 19% 19%
Δείκτες Ρευστότητας (:1)
Γενική Ρευστότητα 1,11 1,46 1,18
Άμεση Ρευστότητα 0,90 1,23 0,95
Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ημέρες)
Απαιτήσεων 254 258 292
Προμηθευτών (επί των αγορών) 118 127 100
Αποθεμάτων 115 103 110
Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (:1)

-ένα / Ίδια Κεφάλαια 7,22 4,98 6,14
Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 4,29 2,68 3,80
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης (%)

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 12,1% 12,7% 10,9%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων και Φόρων 55,3% 38,9% 32,0%

Δείκτες αττοδοτικότητας

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε σημαντική άνοδο 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο καθώς από 35% το 1997 αυξήθηκε σε 79% το 

1998, και σε 84% το 1999.

Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας του συνόλου των 

απασχολούμενων κεφαλαίων ο οποίος διαμορφώθηκε από 10% το 1997 σε 

19% το 1998 και το 1999.

Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας

Ο μέσος χρόνος είσπραξης (292 ημέρες) των απαιτήσεων από Πελάτες για 

την χρήση 1999 όπως διαφαίνεται από τον σχετικό δείκτη είναι μεγαλύτερος 

του μέσου χρόνου αποπληρωμής των Προμηθευτών (100 ημέρες) 

απεικονίζοντας την πιστωτική πολιτική Εταιρίας και προμηθευτών. 

Επισημαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια της τριετίας 1997-99, οι δείκτες των 

απαιτήσεων (λόγω κυρίως του ανταγωνισμού που προαναφέρθηκε) βαίνουν 

αυξητικοί ενώ αντίθετα οι δείκτες των προμηθευτών παρουσιάζουν μείωση.
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Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης

Ο δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζει αύξηση για τη χρήση 1999 

ανερχόμενος σε 6,14:1 το 1999 από 4,98 :1 το 1998. Ο δείκτης Συνολικές 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια παρουσιάζει αυξομειώσεις κατά 

την τριετία 1997-1999. Συγκεκριμένα διαμορφώνεται στο 3,8:1 το 1999 από 

2,7:1 το 1998 και 4,3:1 το 1997. Επισημαίνουμε ότι κατά την χρήση 1997, 

αμφότεροι οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης ήταν υψηλός λόγω των 

αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Δείκτες ρευστότητας

Κατά την τριετία 1997-1999, οι δείκτες ρευστότητας της Εταιρίας παρέμειναν 

σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Στην χρήση 1998 παρουσιάζουν την μεγάλυτερη 

βελτίωση ως αποτέλεσμα της υποκατάστασης βραχυπρόθεσμου δανεισμού 

από μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης

Οι δείκτες χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης παρουσιάζουν βελτίωση κατά το 

1999. Συγκεκριμένα ο δείκτης Χρηματοοικονομικά έξοδα/Μικτό κέρδος από 

12,1% το 1997 αυξήθηκε σε 12,7% το 1998 και μειώθηκε σε 10,9% το 1999, 

ενώ ο δείκτης Χρηματοοικονομικά έξοδα/Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων και 

Φόρων από 55,3% το 1997 μειώθηκε σε 38,9% το 1998 και σε 32% το 1999 

κυρίως λόγω της αύξησης της κερδοφορίας της Εταιρίας.

Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

Οι συνολικές Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την περίοδο 

1997-1999 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1997 - 1999 *

{σε εκατ. δρχ.) 1997 1998 1999 ΣΥΝΟΛΟ
1997-1999 %

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη προ Φόρων 111 349 533 993 24%
Αποσβέσεις (σύνολο) 15 31 41 87 2%
Προβλέψεις(1) 13 28 20 62 2%
Μεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 0 0 75 75 2%
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Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων Επενδύσεων - Αναπροσαρμογή 
Συμμετοχών 0 0 0 0 0%

Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (2) 0 535 0 535 13%
Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0%
Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού 672 0 1.672 2.345 57%
ΣΥΝΟΛΟ 811 943 2.342 4.096 100%

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης 682 298 1.514 2.493 61%
Μεταβολή Διαθεσίμων 27 (83) (33) (89) (2)%
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση 0 0 75 75 2%
Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης <3) 0 12 26 23 1%
Καθαρή Μεταβολή Παγίων (4) 36 50 51 137 3%
Αύξηση (Μείωση) Συμμετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσμων 
Απαιτήσεων 1 0 0 2 0%

Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (2> 0 0 372 372 9%
Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0%
Μείωση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού 0 525 0 525 13%
Διανεμόμενα Μερίσματα 20 0 110 130 3%
Παρακρατηθέντα Μερίσματα και Κέρδη Χρήσης για Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0%

Αμοιβές Δ.Σ 0 0 0 0 0%
Διανεμόμενα Κέρδη στο Προσωπικό 0 0 0 0 0%
Φόροι Εισοδήματος, Φόροι Αποθεματικών, Λοιποί Φόροι Χρήσης & 
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων 45 142 241 428 10%

ΣΥΝΟΛΟ 811 943 2.342 4.096 100%
(*) Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις
(1) Προβλέψεις = Λογαριασμός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Τέλους Χρήσης - 

Λογαριασμός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Αρχής Χρήσης + Λογαριασμοί 
Ενεργητικού «Προβλέψεις» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» Αρχής 
Χρήσης

(2) Αύξηση/Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων = Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις Τέλους Χρήσης - Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης + 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Τέλους Χρήσης) - 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Αρχής Χρήσης)

(3) Καθαρή Μεταβολή Εξόδων Εγκατάστασης = Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Τέλους 
Χρήσης - Αναπόσβεστη Αξία Εξόδων Εγκατάστασης Αρχής Χρήσης + Αποσβέσεις Εξόδων 
Εγκατάστασης

(4) Καθαρή Μεταβολή Παγίων = Αναπόσβεστη Αξία Παγίων (Ασώματων και Ενσώματων) Τέλους 
Χρήσης + Αποσβέσεις Χρήσεως Παγίων (Ασώματων και Ενσώματων) - Αναπόσβεστη Αξία Παγίων 
(Ασώματων και Ενσώματων) Αρχής Χρήσης - Καθαρή Αναπροσαρμογή Παγίων (Ασώματων και 
Ενσώματων).

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, κατά τη διάρκεια της τριετίας 

1997-1999, οι πιο σημαντικές πηγές κεφαλαίων ήταν ο Βραχυπρόθεσμος και 

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός και τα Κέρδη προ Φόρων.

Κατά την ίδια περίοδο, το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων 

χρησιμοποιήθηκε σε κεφάλαιο κίνησης. Ακολουθούν η μείωση των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων και η 

πληρωμή φόρων.
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Ταμειακές Ροές

Οι λειτουργικές και μη λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας για τις χρήσεις 

1997 - 1999 παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ *

(σε εκατ. δρχ.) 1997 1998 1999
Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Λοιπούς Φόρους 65 207 320
Μείον : Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων 0 0 27
Μείον: Αμοιβές Δ.Σ. 0 0 0
Μείον : Διανεμόμενα Κέρδη στο Προσωπικό 0 0 0
Μείον : Διανεμόμενα Μερίσματα 20 0 110
Μείον : Κεφαλαιοποιηθέντα Μερίσματα και Κέρδη Χρήσης 0 0 0
Πλέον : Αποσβέσεις (σύνολο) 15 31 41
Πλέον : Αποσβέσεις Συναλλαγματικών Διαφορών Πολυετούς Απόσβεσης 0 0 0
Μείον : Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Πάγιου Ενεργητικού (|) 0 0 0
Πλέον : Προβλέψεις ^ 0 0 (1)
Μείον : Χρήση (Δημιουργία) Προβλέψεων (13) (29) (21)
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 74 266 244
Μείον : Λειτουργικές Ταμειακές Ανάγκες
Αύξηση / (Μείωση) σε:
Πελάτες - Γραμμάτια και Επιταγές Εισπρακτέες 546 723 1.328
Λοιπούς Χρεωστικούς Λογαριασμούς 123 (145) 140
Αποθέματα 113 (22) 499
Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού 1 1 7
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Α) 783 557 1.973
Πλέον: Λειτουργικές Ταμειακές Πηγές
Αύξηση / (Μείωση) σε:
Προμηθευτές - Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες 69 93 167
Λοιπούς Πιστωτικούς Λογαριασμούς 17 171 296
Μεταβατικούς Λογαριασμούς Παθητικού 15 (5) (3)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Β) 101 259 460
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ {(A) - (Β)} 
(εξαιρούνται οι τραπεζικές υποχρεώσεις) 682 298 1.514
ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (608) (32) (1.270)
Μείον : Μη Λειτουργικές Ταμειακές Ανάγκες
Αύξηση Εξόδων Εγκαταστάσεως 0 10 12
Αύξηση Ασώματων Παγίων (4) 0 0 0
Καθαρές Επενδύσεις σε Ενσώματα Πάγια (5) 36 50 51
Επενδύσεις σε Συμμετοχές (Πώληση Συμμετοχών) 0 0 0
Χρεόνραφα 0 0 0
Αύξηση (Μείωση) Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων 1 0 0
Μεταβολή στο Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόμενη Χρήση 0 0 75
Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων(6) 0 0 372
Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0
Μείωση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0 525 0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 37 586 511
Πλέον : Μη Λειτουργικές Ταμειακές Πηγές
Μεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 0 0 75
Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων (6) 0 535 0
Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 0 0 0
Αύξηση Βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 672 0 1.672
Αύξηση Επιχορηγήσεων Επενδύσεων (7) 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 672 535 1.747
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 27 (83) (33)
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Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

1. Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων Πάγιου Ενεργητικού = Αφορά τις αποσβέσεις του Λογαριασμού 
«Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού» στη χρήση και περιλαμβάνεται στους 
Λογαριασμούς των Αποτελεσμάτων.
2. Προβλέψεις = Προβλέψεις Αποτελεσμάτων Χρήσης - Έσοδα από Προβλέψεις προηγούμενων 
Χρήσεων
3. Χρήση (Δημιουργία) Προβλέψεων = Καθαρό ποσό Προβλέψεων στα Αποτελέσματα Χρήσεως + 
Λογαριασμός Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμός 
Παθητικού «Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα» Αρχής Χρήσης + Λογαριασμοί Ενεργητικού 
«Προβλέψεις» Τέλους Χρήσης - Λογαριασμοί Ενεργητικού «Προβλέψεις» Αρχής Χρήσης
4. Αύξηση Ασώματων παγίων = Αξία Κτήσης Ασώματων Παγίων Τέλους Χρήσης - Αξία Κτήσης 
Ασώματων Παγίων Αρχής Χρήσης - Μειώσεις Αποσβέσεων Ασώματων Παγίων
5. Καθαρές επενδύσεις ενσώματων παγίων = Αξία Κτήσης Ενσώματων Παγίων Τέλους Χρήσης - 
Αξία Κτήσης Ενσώματων Παγίων Αρχής Χρήσης - Μειώσεις Αποσβέσεων Ενσώματων Παγίων - 
Αναπροσαρμογή Αξίας Κτήσης Παγίων
6. Αύξηση/Μείωση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων = Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις Τέλους Χρήσης - Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αρχής Χρήσης + 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Τέλους Χρήσης) - 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση (Αρχής Χρήσης)
7. Αύξηση Επιχορηγήσεων Επενδύσεων = Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού Τέλους 
Χρήσης - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού Αρχής Χρήσης + Αποσβέσεις 
Επιχορηγήσεων Παγίου Ενεργητικού της Χρήσης

5.2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εγκριτική επιτροπή της τράπεζας μετά από την προσεκτική εξέταση του 

αιτήματος κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

Παρότι πρόκειται για καινούρια συνεργασία οι εξασφαλίσεις που 

προσφέρονται είναι καλές και έτσι το ύψος του πιστωτικού κινδύνου κρίνεται 

αποδεκτό. Εγκρίνεται το ύψος της αιτούμενης πιστοδότησης. Θα πρέπει 

πάραυτα να τονιστεί στους φορείς η ανάγκη για μείωση του βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού της επιχείρησης προκειμένου να συγκρατηθούν οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επίσης καλό θα ήταν να επισημανθεί 

στους φορείς η περαιτέρω ανάγκη για κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας.

Συμπεράσματα

Από την εξέταση του παραπάνω αιτήματος παρατηρούμε τα ακόλουθα:

Η περίπτωση της AS Company τέθηκε σε αντιδιαστολή με την πρώτη 

περίπτωση της Space προκειμένου να γίνει φανερό και πάλι ότι η τράπεζα 

δίνει μεγαλύτερη σημασία στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις απ'ότι στα 

ποιοτικά κριτήρια της επιχείρησης. Έτσι στην προκειμένη περίπτωση ενώ τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της AS Company είναι δυσμενέστερα σε σχέση 

με της ELTON (για παράδειγμα αναφέρουμε ότι τόσο οι δείκτες ρευστότητας 

όσο και οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης της AS Company είναι σαφώς
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δυσμενέστεροι σε σχέση με αυτούς της ELTON) και παρά το γεγονός ότι η 

πρώτη είναι νεώτερη εταιρία σε σχέση με την ELTON, η βαρύτητα από 

μέρους της Τράπεζας δόθηκε στο γεγονός της καλύτερης προσφερόμενης 

εξασφάλισης.

Δεν γίνεται αναφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο και 

συγκεκριμένα στην εποχικότητα που παρουσιάζουν ως προϊόν τα παιχνίδια 

αφού κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί από την ανάλυση των 

δεικτών.
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5.3 Περίπτωση SPACE HELLAS A.E 

5.3.1 ΑΙΤΗΜΑ (Πρόταση Συνεργασίας)

Η Πρόταση Συνεργασίας αφορά αίτημα της επιχείρησης για χορήγηση ενός 

ορίου ύψους 100 εκατ. Δρχ. με προτεινόμενη εξασφάλιση 

μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας για τα 50 εκατ. ενώ τα υπολοιπόμενο 

όριο να είναι «ανοικτό».

Ο συνολικός πιστωτικός κίνδυνος λοιπόν είναι 100 εκατ. δρχ. ενώ τα 

προσφερόμενα καλύματα είναι οι επιταγές πελατείας που προσφέρει η 

επιχείρηση για τα 50 εκατ. δρχ. και οι προσωπικές εγγυήσεις των φορέων της 

επιχείρησης.

Η τράπεζα λοιπόν προκειμένου να αξιολογήσει την αίτηση προέβη στην 

ακόλουθη έρευνα:

5.3.2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΗΣ SPACE HELLAS A.E.

Γενικά στοιχεία για την εταιρία-Ιστορικό

Η SPACE HELLAS Α.Ε., έχει ως αντικείμενο την εμπορία προϊόντων και την 

αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού, με ιδιαίτερη 

έμφαση στον ευρύτερο χώρο των τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας ένα μεγάλο 

εύρος εμπορευμάτων και υπηρεσιών στους πελάτες της. Η Εταιρία, με την 

πολύχρονη παρουσία της, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση για 

την εγχώρια αγορά ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις μεγάλες 

τεχνολογικές εξελίξεις, τις προοπτικές και τις τάσεις του κλάδου σε διεθνές 

επίπεδο. Η Εταιρία από την ίδρυσή της, είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρίες 

στο εμπόριο των δικτυακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και έχει 

πραγματοποιήσει μια σειρά από σημαντικά έργα στην Ελλάδα καθώς επίσης 

και σημαντικές στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού 

επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό. Επίσης έχει 

αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης το οποίο σε συνδυασμό 

με τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει στον 

ευρύτερο χώρο των επικοινωνιών, συμβάλλει καθοριστικά στην εδραίωσή της.
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Έτσι έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη και 

την επέκτασή της σε νέους τομείς των τηλεπικοινωνιών.

Οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρίας, είναι οι ακόλουθοι:

Το 1985, συμφωνείται με τους ξένους οίκους MOTOROLA/CODEX και τη 

RAD η αντιπροσώπευση των προϊόντων τους στην Ελλάδα. Οι συνεργασίες 

με τους παραπάνω οίκους διεξάγονται έως σήμερα με μεγάλη επιτυχία.

Το 1986, η Εταιρία αναλαμβάνει την υλοποίηση του πανελλαδικού 

επικοινωνιακού δικτύου δεδομένων (data) on-line της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA 

BANK Α.Ε.

Το 1987, αναλαμβάνει το έργο του πανελλαδικού επικοινωνιακού δικτύου 

δεδομένων (data) on-line της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Το 1988, προχωρεί στην ολοκλήρωση του δικτύου δεδομένων (data) της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το 1990, η Εταιρία αναλαμβάνει την κατασκευή του επικοινωνιακού δικτύου 

δεδομένων (data) on line του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το 1991 αναπτύσσει το δίκτυο «Προμηθέας» για τον ΟΤΕ, καθώς και την 

υλοποίηση του δικτύου on line των ΕΛΤΑ, της πρώην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Το 1992 η Εταιρία αναλαμβάνει την επέκταση του δικτύου δεδομένων (data) 

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την υλοποίηση του 

δικτύου Χ.25 του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ pac. Κατά το ίδιο έτος 

λειτούργησε το πρώτο υποκατάστημα της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.
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To 1993 υπογράφεται η συμφωνία κατασκευής του δικτύου Χ.25 της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK Α.Ε., καθώς και επέκταση του δικτύου on line των 

ΕΛΤΑ.

Το 1994, η Εταιρία αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 

συγκεντρωτών γραμμών (line concentrators) στον ΟΤΕ, καθώς και την 

υλοποίηση του δικτύου της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό την διασύνδεση των 

αστυνομικών καταστημάτων. Την ίδια χρονιά λειτούργησε το δεύτερο 

υποκατάστημα της Εταιρίας στην Πάτρα.

Το 1995, ιδρύεται η ΕΛΛΑΣ ΚΟΜ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ από ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών με αρχική συμμετοχή της εκδότριας με 0.5% επί 

του μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα, η συμμετοχή της SPACE HELLAS Α.Ε. στο 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1%.

Το 1996, πραγματοποιείται η επέκταση και η ανακαίνιση των εγκαταστάσεων 

της Εταιρίας και των Θυγατρικών της στο κτίριο που στεγάζεται έως σήμερα 

στον Χολαργό. Την ίδια χρονιά εξασφαλίζεται η πιστοποίηση των προϊόντων 

και των υπηρεσιών της SPACE HELLAS Α.Ε. με ISO 9002. Επίσης 

υπογράφεται σημαντική συμφωνία συνεργασίας με την BRITISH TELECOM 

(ΒΤ) η οποία παρέχει στις Ελληνικές επιχειρήσεις δυνατότητες παγκόσμιας 

διασύνδεσης. Τέλος, το 1996, αναλαμβάνεται, η υλοποίηση του 

επικοινωνιακού δικτύου τεχνολογίας ΑΤΜ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA BANK Α.Ε. 

Τέλος, το 1996, ιδρύεται η SPACE NET Α.Ε. από την Εταιρία (99.9%) και τον 

κ. Δ. Μανωλόπουλο (0,01%), με κύριο σκοπό την ανάπτυξη του δικτύου 

CONCERT σε συνεργασία με την British Telecom.

To 1997, η Εταιρία συμφωνεί με τη διοργανώτρια αρχή του Παγκόσμιου 

Πρωταθλήματος Στίβου «ATHENS 1997» την υλοποίηση της δικτυακής 

υποστήριξης. Την ίδια χρονιά υπογράφει σημαντική συμφωνία με το διεθνούς 

φήμης οίκο του εξωτερικού CISCO με σκοπό τη διανομή των προϊόντων της 

στην Ελλάδα. Επίσης, σε συνεργασία με τον Οίκο COMSAT αναλαμβάνει την 

προμήθεια και την εγκατάσταση του επίγειου σταθμού επικοινωνιών
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INMARSAT M.B (International Maritime Satellite) στις Θερμοπύλες καθώς 

επίσης και την υλοποίηση του δικτύου Χ.25 της ΔΕΗ σε όλη την ελληνική 

επικράτεια.

Το 1998, η SPACE HELLAS Α.Ε. μέσω της εταιρίας SPACEPHONE Α.Ε. 

ξεκινά τη δραστηριότητά της και στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, ιδρύοντας 

τη SPACEPHONE Α.Ε. στην οποία μετέχουν η Εταιρία κατά 50% και ο Όμιλος 

IDEAL επίσης κατά 50%. Η εταιρία SPACEPHONE Α.Ε. είναι ένας από τους 

κύριους εμπορικούς αντιπροσώπους του δικτύου της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Κυψελοειδές Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών Α.Ε.). 

Παράλληλα, η Εταιρία αναλαμβάνει να επεκτείνει και να αναβαθμίσει το δίκτυο 

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με δίκτυο τεχνολογίας ΑΤΜ 

και να επεκτείνει το δίκτυο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

Επίσης, ξεκινά τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Κύπρου σε 

συνεργασία με την εταιρία DEMSTAR ενώ αρχίζει και τη λειτουργία του τρίτου 

υποκαταστήματος της Εταιρίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το 1999, η Εταιρία ξεκινά την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του τμήματος 

δομημένης καλωδίωσης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε μεγάλης 

έκτασης έργα. Την ίδια χρονιά, η Εταιρία δημιουργεί τμήμα δικτυακής 

ασφάλειας για ασφαλείς συναλλαγές και απρόσβλητα δίκτυα. Επίσης την ίδια 

χρονιά η Εταιρία αναλαμβάνει και ολοκληρώνει την εγκατάσταση 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στις εταιρίες ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και STET 

HELLAS Α.Ε. καθώς και την υλοποίηση των νέων δικτύων φωνής και 

δεδομένων στις τράπεζες: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στον ευρύτερο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών και των δικτύων, καλύπτοντας ευρύτατο φάσμα εφαρμογών 

και υπηρεσιών στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα 

δραστηριοποιείται στην εμπορία και στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών και 

υποστήριξης στους παρακάτω τομείς:

Επικοινωνίες Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας.
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Ενσύρματες και Ασύρματες Εφαρμογές Επικοινωνίας, καθώς και την 

υποδομή για τοπικά δίκτυα και δίκτυα ευρείας περιοχής (LAN & WAN).

Ειδικές Εφαρμογές για τον ΟΤΕ και άλλους Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς 

όπως εφαρμογές Δορυφορικών Επικοινωνιών ξηράς, Αγροτικής 

Τηλεφωνίας, ψηφιακών δικτύων καθώς και συστήματα πρόσβασης 

συνδρομητικών δικτύων όπως και υποδομή των δικτύων αυτών.

Άλλες Ειδικές Εφαρμογές, όπως συστήματα κρυπτογράφησης, συσκευές και 

όργανα ελέγχου για ψηφιακά και αναλογικά δίκτυα, συστήματα διαχείρισης 

δικτύων.

Δομημένη Καλωδίωση και Οπτικές Ίνες.

Ψηφιακά Μικροκυματικά Δίκτυα

Πελάτες-συναλλακτικό κύκλωμα εταιρίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι

πελάτες της Εταιρίας (χρήση 1998):

1998

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(σε εκατ. δρχ.)

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2.943 57%
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1.909 38%
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 275 5%
ΣΥΝΟΛΟ 5.127 100%

Ο Τραπεζικός τομέας απορρόφησε κατά τη χρήση 1998 το 57% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Οι Τράπεζες που είναι πελάτες της 

SPACE HELLAS Α.Ε. και η συνεισφορά τους στον κύκλο εργασιών της 

Εταιρίας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

1998

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(σε εκατ. 

δρχ.)

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΩΝ

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
Υ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.700 58% 33%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 404 14% 8%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING 307 10% 6%
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ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Α.Ε. 268 9% 5%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. 54 2% 1%
CITIBANK 49 2% 1%
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
(ΔΙΑΣ) 46 2% 1%
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 33 1% 1%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 0 0% 0%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 0 0% 0%
ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 81 3% 2%
ΣΥΝΟΛΟ 2.943 100% 57%

'Τυχόν Διαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Α.Ε. αντιπροσώπευε το 33% του συνολικού Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας 

για την χρήση 1998. Επισημαίνεται, ότι στο σύνολο του τραπεζικού τομέα 

συμπεριλαμβάνονται και πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε 

υποκαταστήματα των Ελληνικών Τραπεζών στο εξωτερικό.

Το 38% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας κατά την χρήση 1998 

αφορούσε πελάτες του Ιδιωτικού Τομέα οι οποίοι κατατάσσονται σε 

διάφορους κλάδους όπως: Μεταλλουργία, Κλωστοϋφαντουργία, Ναυτιλία, 

Τουριστικές Επιχειρήσεις, Πληροφορική κ.α.

Ο Δημόσιος Τομέας απορρόφησε το υπόλοιπο 5% του συνολικού κύκλου 

εργασιών και αφορούσε σε πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε 

Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.), και 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου 

του λογαριασμού Πελάτες, στις 31.12.1998:

ΠΕΛΑΤΕΣ 31/12/1998 (σε εκατ. δρχ.)
ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Μέχρι 30 ημέρες 458 35,34%
Από 31 - 60 ημέρες 581 44,83%
Από 61 - 90 ημέρες 220 16,98%
Από 91 - 120 ημέρες 35 2,70%
Από 121 - 180 ημέρες 2 0,15%
Από 181 - 360 ημέρες - -
Πάνω από 360 ημέρες - -
ΣΥΝΟΛΟ 1.296 100,00%

92



Η εταιρία παρέχει στους πελάτες της πίστωση που κατά μέσο όρο φτάνει 

τους δύο με τρεις μήνες.

Όσον αφορά τους προμηθευτές της η εταιρία πληρώνει τις υποχρεώσεις της 

με πίστωση που κατά μέσο όρο ανέρχεται στους δύο με τρεις μήνες. Η 

ενηλικίωση του λογαριασμού Προμηθευτές στις 31.12.1998 παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31/12/1998 (σε εκατ. δρχ.)

ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Μέχρι 30 ημέρες 318 25,96%
Από 31 - 60 ημέρες 465 37,96%
Από 61 - 90 ημέρες 290 23,67%
Από 91-120 ημέρες 152 12,41%
Από 121 - 180 ημέρες - -

Από 181 - 360 ημέρες - -

Πάνω από 360 ημέρες - -

ΣΥΝΟΛΟ 1.225 100,00%

Το 64% των υποχρεώσεών της προς τους προμηθευτές της, η Εταιρία το 

εξοφλεί εντός δύο μηνών.

Στοιχεία κλάδου

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρία κατέχει σημαντική θέση στην 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως μεταφορά δεδομένων, ήχου και εικόνας. 

Επιπλέον η Εταιρία με τις μακροχρόνιες συνεργασίες που έχει αναπτύξει με 

τους προμηθευτές της είναι σε θέση να καλύψει κάθε είδους ζήτηση για 

υπηρεσίες ή εμπορεύματα που είναι συνδεδεμένα με την αγορά των 

τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, όπως και εναλλακτικές λύσεις 

διαδικτύωσης με το εξωτερικό.

Επίσης, η ευρεία πελατειακή βάση και οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

πελάτες, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση 

που διαθέτει το προσωπικό, δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας. Η στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρίας 

περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της με στόχο τη 

μεγαλύτερη ανταπόκριση στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον του κλάδου.
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Οικονομική ανάλυση

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η πορεία των οικονομικών 

αποτελεσμάτων της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1996-98 
(σε εκατ. δρχ.)

1996 1997 1998
Κύκλος Εργασιών από:

• Εμπορική Δραστηριότητα 962 2.681 4.196
• Παροχή Υπηρεσιών 580 645 931

Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εταιρίας 1.542 3.326 5.127
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων)

• Από Εμπορική Δραστηριότητα 583 1.615 2.889
• Από Παροχή Υπηρεσιών 276 294 398

Συνολικό Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 859 1.909 3.287
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 683 1.417 1.840
(% στον κύκλο Εργασιών) 44% 43% 36%
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 65 82 109
Σύνολο 748 1.498 1.949
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (προ αποσβέσεων) 374 422 526

Έξοδα Διάθεσης (προ αποσβέσεων) 208 381 532
Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης 0 0 26

Σύνολο Εξόδων Διοίκησης & Διάθεσης & Ερευνών & Ανάπτυξης 582 802 1.084
(% στον κύκλο Εργασιών) 38% 24% 21%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα προ Αποσβέσεων 166 696 865
(% στον κύκλο Εργασιών) 11% 21% 17%
Πλέον: Έκτακτα Έσοδα 26 26 65
Μείον: Έκτακτα Έξοδα 37 117 103
Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (11) (91) (38)
Κέρδη ττρο Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 155 605 827
(% στον κύκλο Εργασιών) 10% 18% 16%
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι 73 64 134
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι 0 0 1
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 82 541 695
(% στον κύκλο Εργασιών) 5% 16% 14%
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 71 124 150
Κέρδη προ Φόρων 11 417 545
(% στον κύκλο Εργασιών) 1% 13% 11%

Κύκλος Εργασιών-ΓΊεριθώριο Μικτού Κέρδους

Κατά την περίοδο 1996-1998, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας 

υπερτριπλασιάστηκε, από 1.542 εκατ. δρχ. το 1996 σε 5.127 εκατ. δρχ. το 

1998 παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 82% περίπου. Το 

μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από την εμπορική 

δραστηριότητα, τα έσοδα της οποίας κατά την ίδια περίοδο παρουσίασαν 

αύξηση 336% και διαμορφώθηκαν από 962 εκατ. δρχ. το 1996 σε 4.196 εκατ. 

δρχ. το 1998. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων από εμπορική 

δραστηριότητα ανήλθε σε 109%.
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Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης
Κατά την περίοδο 1996-1998 τα συνολικά Έξοδα Διοίκησης, Διάθεσης, 

Έρευνας και Ανάπτυξης (προ αποσβέσεων) παρουσίασαν μείωση ως 

ποσοστό του κύκλου εργασιών από 38% το 1996 σε 21% το 1998. Η μείωση 

αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών και των οικονομιών 

κλίμακας που πέτυχε η Εταιρία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα Έξοδα 

Διοίκησης από 24% επί του Κύκλου Εργασιών το 1996 ανήλθαν σε 10% το 

1998 ενώ τα Έξοδα Διάθεσης που αφορούν διαφήμιση, προμήθειες και 

μισθούς, του εμπορικού τμήματος της Εταιρίας ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών μειώθηκαν από 13% το 1996 σε 10% το 1998. Τα Έξοδα Ερευνών 

και Ανάπτυξης αφορούν συμμετοχές της Εταιρίας σε προγράμματα 

ανάπτυξης και προγράμματα της Ε.Ε.

Λειτουργικό Αποτέλεσμα

Στη διάρκεια της τριετίας 1996-1998 το Λειτουργικό Αποτέλεσμα αυξήθηκε 

κατά 421%, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 

128% περίπου. Συγκεκριμένα από 166 εκατ. δρχ. το 1996 αυξήθηκε σε 865 

εκατ. δρχ. το 1998. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών το Λειτουργικό 

Αποτέλεσμα προ αποσβέσεων διαμορφώθηκε από 11% το 1996 σε 21% το 

1997 και σε 17% το 1998, λόγω των παραγόντων που αναφέρθησαν 

ανωτέρω (πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους, και συγκράτηση των 

εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών).

Χρεωστικοί Τόκοι

Οι χρεωστικοί τόκοι παρουσίασαν αύξηση κατά την περίοδο 1996-98 και 

διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. δρχ. το 1998 από 73 εκατ. δρχ. το 1996, 

γεγονός που οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανείων για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρίας για Κεφάλαια Κίνησης.

Κέρδη προ Φόρων

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν από 11 εκατ. δρχ. το 1996 σε 545 

εκατ. δρχ. το 1998 παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης 

του 603%. Κατά τη 2ετία 1997-98, αυξήθηκαν κατά 31% από 417 εκατ. δρχ. 

σε 545 εκατ. δρχ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους, παρά τη μείωση του
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περιθωρίου μικτού κέρδους στην χρήση 1998, διαμορφώθηκε στη διετία 1997- 

98 σε επίπεδα ανώτερα του 10%.

Χρηματοοικονομικές Δαπάνες

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε η 

Εταιρία κατά την υπό εξέταση τριετία 1996-98 έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1996-98
(σε εκατ. δρχ.)

1996 1997 1998

Τόκοι ομολογιακών δανείων 14 0 0
Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 4 1 0
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 48 51 103
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα* 8 12 31

Σύνολο** 73 64 134
♦Τα λοιπά χρημ/κα έξοδα αφορούν σε προμήθειες 
εγγυητικών επιστολών, εισφορές (ΕΦΤΕ, Ν. 128, κλπ) και 
λοιπά έξοδα χρηματοδοτήσεων.
"Τυχόν Διαφορές Μονάδων οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις.

Οι τόκοι ομολογιακού δανείου της χρήσης 1996 αφορούσαν το ομολογιακό 

δάνειο (η διάρκεια του οποίου ήταν από 30.11.1993 έως 30.11.1996) που 

αποφασίστηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.10.1993. 

Αναλυτικότερα, το σύνολο του δανείου ήταν 60 εκατ. δρχ. το οποίο 

αποπληρώθηκε στις 30.11.1996. Τα κεφάλαια του δανείου χρησιμοποιήθηκαν 

για την προσθήκη των δύο τελευταίων ορόφων στο κτίριο της Εταιρίας επί της 

οδού Λεωφόρου Μεσογείων 302 στην Αθήνα.

Το μεγαλύτερο μέρος των Χρηματοοικονομικών Δαπανών της Εταιρίας κατά 

την περίοδο 1996-1998 αφορά τόκους για την εξυπηρέτηση των 

βραχυπρόθεσμων δανείων που διαμορφώθηκαν από 48 εκατ. δρχ. το 1996 

σε 103 εκατ. δρχ. το 1998. Το 1998 οι τόκοι Βραχυπροθέσμων δανείων 

αποτελούσαν το 77% του συνόλου των Χρηματοοικονομικών Δαπανών.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία του ισολογισμού της 

Εταιρίας για την περίοδο 1996-1998:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1996-98 
(σε εκατ. δρχ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1996 1997 1998
Εξοδα Εγκατάστασης 49 17 30
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 46 7 19
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 10 11
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.002 1.238 1.453
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 334 451 587
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 667 788 866
Συμμετοχές 30 32 124
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4 8 9
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 701 827 999
Αποθέματα 202 350 503
Πελάτες 316 896 1.296
Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες 45 45 96
Χρεώστες Διάφοροι 5 124 132
Λοιπές Απαιτήσεις 0 3 19
Χρεόγραφα 0 16 29
Διαθέσιμα 12 24 84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 579 1.457 2.159
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 116 62 128
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.399 2.356 3.298
Λογαριασμοί Τάξεως 71 254 986
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο 420 420 500
Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας λοιπών Περιουσιακών 
Στοιχείων /Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

27 27 0

Αποθεματικά (Τακτικό- Ειδικά - Έκτακτα - Αφορολόγητα) 24 37 251

Κέρδη εις Νέον 33 261 1
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 504 745 752
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 8 0 2
Μακροπρόθεσμα Δάνεια 2 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1 0 2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3 0 2
Προμηθευτές 288 587 1.225
Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες 5 1 1
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 371 598 547
Προκαταβολές Πελατών 101 15 139
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 53 326 396
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 25 34 48
Μερίσματα Πληρωτέα 0 0 110
Άλλες Υποχρεώσεις 31 41 66
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 874 1.603 2.532
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 877 1.603 2.534
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 10 9 10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.399 2.356 3.298
Λογαριασμοί Τάξεως 71 254 986
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Αποθέματα

Κατά τις χρήσεις 1996-1998 τα αποθέματα υπερδιπλασιάστηκαν και 

διαμορφώθηκαν από 202 εκατ. δρχ. το 1996 σε 503 εκατ. δρχ. το 1998, ενώ ο 

κύκλος εργασιών υπερτριπλασιάστηκε. Επίσης ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας Αποθεμάτων παρουσίασε μείωση από 68 ημέρες για το 1997 σε 47 

ημέρες για το 1998. Έτσι, η Εταιρία, εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας που 

κατάφερε να αναπτύξει, μπορεί να διατηρεί μικρότερο επίπεδο αποθεμάτων 

σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών και να ικανοποιεί τις ανάγκες των 

πελατών της.

Πελάτες

Το υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 

την περίοδο 1996-1998 και διαμορφώθηκε από 316 εκατ. δρχ. το 1996 σε 

1.296 εκατ. δρχ. το 1998 ως αποτέλεσμα της αύξησης του κύκλου εργασιών. 

Επισημαίνεται οτι σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή στη χρήση 

1998 στο υπόλοιπο του λογαριασμού Πελάτες συμπεριλαμβάνεται ποσό 

ύψους 7 εκατ. δρχ. περίπου το οποίο δεν εξυπηρετήθηκε μέσα στην χρήση 

1998. Επίσης, η Εταιρία έχει διενεργήσει τις κατά νόμο προβλέψεις οι οποίες 

σωρευτικά ανέρχονται στο ποσό των 44 εκατ. δρχ. περίπου εκ των οποίων 7 

εκατ. δρχ. διατέθηκαν για την πλήρη κάλυψη των πραγματικών επισφαλών 

και επίδικων «πελατών» και «χρεωστών» ενώ το υπόλοιπο ποσό δρχ. 37 

εκατ. δρχ. περίπου λογίζεται έναντι των οποιονδήποτε μελλοντικών 

επισφαλειών.

Επιταγές Εισπρακτέες
Στη διάρκεια της τριετίας το υπόλοιπο του λογαριασμού Επιταγές 

Εισπρακτέες αυξήθηκε από 44 εκατ. το 1996 δρχ. σε 95 εκατ. δρχ. το 1998, 

δηλαδή αύξηση 113%, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση του 

κύκλου εργασιών. Στη χρήση 1998 ποσό 5.8 εκατ. δρχ. αφορούν επιταγές σε 

καθυστέρηση.
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Διαθέσιμα

Η αυξημένη ρευστότητα που παρουσιάζει η Εταιρία στα διαθέσιμα της 

οφείλεται κυρίως στις σημαντικές εισπράξεις που πραγματοποιεί κατά τον 

τελευταίο μήνα του έτους και συνδυάζονται με το τέλος της οικονομικής 

χρήσης και οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχες πληρωμές στην αρχή της 

επόμενης χρήσης.

Σύνολο Ενεργητικού

Κατά την διάρκεια της τριετίας 1996-1998, το σύνολο του Ενεργητικού της 

Εταιρίας αυξήθηκε κατά 136% από 1.399 εκατ. δρχ. στις 31.12.1996 σε 3.298 

εκατ. δρχ. στις 31.12.1998. Η σημαντική αύξηση του Ενεργητικού κατά την 

περίοδο αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού κατά 273%, λόγω της αύξησης των απαιτήσεων από την αύξηση 

του κύκλου εργασιών.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ίδια Κεφάλαια

Την τριετία 1996-1998, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση 

κατά 49% από 504 εκατ. δρχ. το 1996 σε 752 εκατ. δρχ. το 1998. Εντός της 

χρήσης 1998 (Γ.Σ. 30.11.1998), η Εταιρία προέβη σε διανομή μερισμάτων 

στους μετόχους ύψους 159.600.000 δρχ. και σε διανομή αμοιβών ποσοστών 

διευθυντών ύψους 20.000.000 δρχ. από Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον χρήσης 

1997.

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Το υπόλοιπο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων παρουσίασε την 3ετία 

1996-98 αύξηση κατά 190% και διαμορφώθηκε από 874 εκατ. δρχ. στις 

31.12.1996 σε 2.532 εκατ. δρχ. στις 31.12.1998. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις 

αυξημένες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης από την αύξηση του κύκλου 

εργασιών.
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Τραπεζικές Υποχρεώσεις

Κατά την περίοδο 1996-98, οι Τραπεζικές Υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 

47%, για τη χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαια κίνησης. 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

31.12.1998 
(σε εκατ. δρχ.)

ΔΑΝΕΙΟ 
(σε εκατ. δρχ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (CHF) 

(σε εκατ. δρχ.)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 129 129 0
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 298 140 158
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 39 39 0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 5 0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 2 0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 24 24 0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 50 50 0
ΣΥΝΟΛΟ 547 389 158

Την 31.12.98 η Εταιρία παρουσίαζε μηδενικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

προς τις Τράπεζες

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές

Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων σε Προμηθευτές παρουσίασε αύξηση κατά 

326% από 288 εκατ. δρχ. στις 31.12.1996 σε 1.225 εκατ. δρχ. στις 

31.12.1998 λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών από εμπορική 

δραστηριότητα που παρουσίασε η Εταιρία κατά την περίοδο αυτή. Επίσης, η 

Εταιρία παρουσίασε κατά τη χρήση 1998 ανεξόφλητο υπόλοιπο προς την 

θυγατρική εταιρία SPACEPHONE ύψους 175 εκατ. δρχ το οποίο 

αντιστοιχούσε σε 14% του συνολικού υπολοίπου των προμηθευτών. 

Επιπλέον μεγάλα υπόλοιπα στον λογαριασμό προμηθευτών στις 31.12.1998 

είχαν η MOTOROLA ISG (U.K.) ποσό 464 εκατ. δρχ. και η RAD DATA 

COMMUNICATIONS ποσό 131 εκατ. δρχ. Επισημαίνεται οτι σύμφωνα με την 

Εταιρία, το γεγονός αυτό δεν δημιουργεί σχέση εξάρτησης, αφενός γιατί η 

Εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με τους προμηθευτές της και 

αφετέρου γιατί έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ανάλογο εξοπλισμό και 

από άλλους προμηθευτές.
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες της Εταιρίας:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1996 1997 1998
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)
Κύκλου Εργασιών 4% 116% 54%
Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων -13% 559% 28%
Κερδών προ Φόρων -82% 3.691% 31%
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές ΔΣ -94% 11.262% 23%
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης Αμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων

-94% 11.262% 34%

Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης) 11,2% 23,6% 17%
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 21,1% 68,4% 40%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)
Αποδοτικότητα μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων 2% 67% 73%
Αποδοτικότητα μέσου όρου Συνολικών Απασχολουμένων 
Κεφαλαίων

1% 22% 19%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ( : 1 )
Γενική Ρευστότητα 0,66 0,91 0,85
Άμεση Ρευστότητα 0,43 0,69 0,65

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)
Απαιτήσεων 82 72 83
Προμηθευτών 77 84 86
Αποθεμάτων 68 53 47

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ( : 1 )
Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 1,78 2,16 3,39
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,74 0,80 0,73

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ( : 1 )
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 11% 5% 7%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Αποτελέσματα (προ Τόκων και 
Φόρων)

87% 13% 20%

Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των Απαιτήσεων παρέμεινε στα επίπεδα 

των 80 ημερών. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των Προμηθευτών 

παρουσίασε κατά την περίοδο 1996-98 επιβράδυνση από 77 ημέρες το 1996 

σε 101 ημέρες το 1998. Έτσι, για τη χρήση 1998, παρουσιάζεται μια εξέλιξη 

υπέρ των απαιτήσεων η οποία βελτιώνει τη ρευστότητα της Εταιρίας.

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων κατά την 3ετία 

παρουσίασε μείωση από 68 ημέρες το 1996 σε 47 ημέρες το 1998.
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Δείκτες ρευστότητας

Κατά την 3ετία 1996-1998 οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας 

διαμορφώθηκαν κατά μ.ο. στο 0.81 και 0.76 αντίστοιχα.

Δείκτες αποδοτικότητας

Οι δείκτες αποδοτικότητας μ.ο. ιδίων Κεφαλαίων και Συνολικών 

Απασχολούμενων Κεφαλαίων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και κατά το 1998 

ανερχόταν σε 73% και 19% αντίστοιχα.

Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης

Ο δείκτης Τραπεζικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια 

επίπεδα κατά την 3ετία 1996-1998. Ο δείκτης Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 

παρουσίασε αύξηση από 1.78 για το 1996 σε 3.39 για το 1998, γεγονός που 

οφείλεται στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων

Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για την τετραετία 1996-1998 παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ* (σε εκατ. δρχ.)
1996 1997 1998 Σύνολο

3ετίας
%

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη προ φόρων 11 417 545 972 63%

Αποσβέσεις 95 77 148 320 21%
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών 0 0 0 0 0%
Προβλέψεις -1 -8 2 -7 0%
Αναπροσαρμογή Περιουσιακών Στοιχείων 27 0 0 27 2%
Αύξηση Υποχρεώσεων

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0%
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0 227 0 227 15%
Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1 -1 2 2 0%

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 2 -1 1 3 0%
ΣΥΝΟΛΟ 135 711 698 1.545 100%
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αύξηση Εξόδων Εγκατάστασης και Ασώματων 
Ακινητοποιήσεων

6 -32 13 -13 -1%

Αυξήσεις Παγίων 101 237 215 552 36%

Αύξηση Συμμετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσμων 
Απαιτήσεων

10 6 94 110 7%

Μείωση Μακροπρόθεσμων Δανείων 25 2 0 27 2%
Μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανείων 13 0 52 65 4%
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Μερίσματα 0 0 270 270 17%
Αμοιβές από ποσοστά Διευθυντών 0 0 38 38 2%
Φόροι 9 176 230 415 27%
Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0 0 0 0 0%
Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης -139 376 -278 -41 -3%
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 111 -54 66 123 8%
ΣΥΝΟΛΟ 135 711 698 1.545 100%

*Τυχόν Διαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Κατά την τριετία 1996-98 το 63% των πηγών προήλθε από τα κέρδη προ 

φόρων, το 15% από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το 21% από αποσβέσεις 

και το 2% από την αναπροσαρμογή των Περιουσιακών Στοιχείων.

Κατά την ίδια περίοδο, το 36% των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για 

Επενδύσεις σε Πάγια και το 27% για την καταβολή Φόρων. Επιπλέον, 

ποσοστό 17% διατέθηκε για την καταβολή μερισμάτων και 7% για Αύξηση 

των Συμμετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων.

Ταμειακές Ροές
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των λειτουργικών και 

μη λειτουργικών ταμειακών ροών της Εταιρίας, για την περίοδο 1996 - 1998:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ* 
(σε εκατ. δρχ.)

1996 1997 1998
Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και αμοιβές Δ.Σ. 2 241 315

Πλέον : Προβλέψεις -1 -8 2
Πλέον : Αποσβέσεις 95 77 148
Μείον: Μερίσματα 0 0 -270
Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 0 0 0
Μείον: Αμοιβές Διευθυντών 0 0 -38
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 96 310 158
Μείον : Λειτουργικές ταμειακές ανάγκες
Αύξηση / (Μείωση) σε:
Πελάτες - Γραμμάτια εισπρακτέα 24 580 452
Λοιπούς Χρεωστικούς Λογαριασμούς 0 122 24
Αποθέματα 83 148 153
Χρεόγραφα 0 16 14
Μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού 111 -54 66
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 219 812 708
Πλέον: Λειτουργικές ταμειακές πηγές
Αύξηση / (Μείωση) σε:
Προμηθευτές - Γ ραμμάτια πληρωτέα 220 297 637
Λοιπούς Πιστωτικούς Λογαριασμούς 29 205 343
Μεταβατικούς λογαριασμούς Παθητικού 2 -1 1
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ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 252 501 982
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 34 -311 273
(εξαιρούνται οι τραπεζικές υποχρεώσεις) 0
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 130 -2 431
Μείον : Μη λειτουργικές ταμειακές ανάγκες
(Αύξηση) / Μείωση
Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως -6 31 -13

Καθαρή μεταβολή ασώματων παγίων 0 0 0

Καθαρές επενδύσεις ενσωμάτων παγίων -101 -237 -215
Μείωση μακρ/σμων τραπεζικών Υποχρεώσεων -25 -2 0
Μείωση λοιπών μακρ/σμων υποχρεώσεων 0 -1 0
Μείωση βραχ/σμων τραπεζικών Υποχρεώσεων -13 0 -52
Συμμετοχές -10 -2 -92
Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις 0 -3 -2
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ -155 -214 -373
Πλέον : Μη λειτουργικές ταμειακές ροές

Αύξηση / (Μείωση)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 0 0 0
Αύξηση μακρ/σμων τραπεζικών υποχρεώσεων 0 0 0
Αύξηση λοιπών μακρ/σμων υποχρεώσεων 1 0 2
Αύξηση βραχ/σμων τραπεζικών υποχρεώσεων 0 227 0
Διαφορά Αναπροσαρμογής Παγίων Στοιχείων 27 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 28 227 2
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 3 12 60

‘Τυχόν Διαφορές Μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

5.3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εγκριτική επιτροπή της τράπεζας μετά από την εξέταση του αιτήματος 

κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:

Δεδομένου του υψηλού ρίσκου που παρουσιάζει ο κλάδος (νέες τεχνολογίες 

κλπ.) θα ήταν καλό να μην προχωρήσουμε αρχικά στην έγκριση ορίου 100 

εκατ. όπου τα 50 εκατ. είναι «ανοικτά» (χωρίς καλύματα δηλαδή). Το ύψος 

λοιπόν της δανειοδότησης που εγκρίνεται είναι 50 εκατ. με κάλυμα επιταγές 

πελατείας.

Συμπεράσματα

Από την εξέταση του παραπάνω αιτήματος προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:

Δεν γίνεται παράθεση των στοιχείων του κλάδου ούτε και σύγκριση κάποιων 

βασικών μεγεθών της επιχείρησης με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις χωρίς έτσι 

να μπορεί να παρουσιαστεί η δυναμική της επιχείρησης σε σχέση με 

δεδομένη δυναμική του κλάδου των εταιριών νέας τεχνολογίας.
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Η τράπεζα φαίνεται απρόθυμη να αναλάβει το παραμικρό ρίσκο με την 

δικαιολογία ότι η εταιρία δραστηριοποιείται σε κλάδο νέων τεχνολογιών ο 

οποίος θεωρείται υψηλού κινδύνου, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν της σημαντικά 

ποιοτικά στοιχεία όπως το βαρυσήμαντο πελατολόγιο της εταιρίας και ότι τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία της εμφανίζονται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση.

Η τράπεζα ειδικά αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να την εξετάσει 

λαμβάνοντας υπόψιν ότι πρόκειται για επιχείρηση με καινοτόμο αντικείμενο 

και πρωτοποριακές ιδέες συνυπολογίζοντας το ιδιαίτερο ρίσκο που 

παρουσιάζει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΕ

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συνοπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας 

στα οποία καταλήξαμε όσον αφορά τις πρακτικές που εφαρμόζει μεγάλη 

ελληνική τράπεζα σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που παρέχει στις 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και τις προτάσεις του 

γράφοντος .

6.1 Η χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Οσον αφορά τη χρήση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην εξέταση των 

αιτημάτων χρηματοδότησης η τράπεζα την θεωρεί απαραίτητο εργαλείο για 

την εξέταση κάθε αιτήματος οποιαδήποτε ύψους. Η τράπεζα έχει 

συνειδητοποιήσει ότι η προσεκτική κατανομή των δανειακών κεφαλαίων σε 

εκείνες τις επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες εκ πρώτης όψεως πιθανότητες 

επιτυχίας, κάνει δυνατή στο μεγαλύτερο βαθμό την ανάπτυξη των 

παραγωγικών πόρων της οικονομίας της χώρας μας.

Είναι γεγονός ότι πριν την δεκαετία του 80 οι τράπεζες που 

δραστηριοποιούνταν τότε στο χώρο εφάρμοζαν σε περιορισμένο βαθμό την 

διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης ως βασικό κριτήριο 

χρηματοδότησης. Η συγκεκριμένη πρακτική κυρίως οφειλόταν:

1. Στην έλειψη αξιόπιστων λογιστικών στοιχείων και στη μη διενέργεια 

ελέγχων σε τόσο εντατικό βαθμό όσο γίνεται σήμερα.

2. Στην έλειψη ατόμων ειδικά καταρτισμένων στα χρηματοοικονομικά 

θέματα που με τις γνώσεις τους θα βοηθούσαν στη διάδοση της χρήσης της 

ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

3. Στη χρησιμοποίηση κριτηρίων όπως οι προσωπικές γνωριμίες, κατά 

πρώτο λόγο, του φορέα της επιχείρησης, και κατά δεύτερο οι προσφερόμενες 

εξασφαλίσεις.

4. Στην έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, πράγμα που 

άλλαξε με την είσοδο περισσότερων Ελληνικών ιδιωτικών αλλά και ξένων 

τραπεζικών οργανισμών στην Ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του
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’80. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι τράπεζες να αρχίσουν να επιδιώκουν 

αποδοτικότερες δανειακές σχέσεις, να επιλέγουν εκείνες τις επιχειρήσεις που 

θα τους εξασφάλιζαν ικανοποιητικές και σίγουρες αποδόσεις, και επομένως 

να εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των υπό χρηματοδότηση επιχειρήσεων 

προκειμένου να εκτιμήσουν την προοπτική βιωσιμότητας και κατ'επέκταση τη 

μελλοντική κερδοφόρα πορεία τους, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

αποπληρωμή του παρεχόμενου δανείου.

Η τράπεζα διενεργεί εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία 

περιλαμβάνει την ανάλυση δια δεικτών της επιχείρησης καθώς επίσης και την 

σύγκριση μεταβολών δύο ισολογισμών. Την σημασία που δίνει η τράπεζα 

στην χρήση χρηματοοικονομικής ανάλυσης σε κάθε εισηγητικό πιστοδότησης 

που προωθείται προς τα εγκριτικά κλιμάκια πιστοδοτήσεων, φαίνεται από το 

γεγονός ότι με εσωτερική της εγκύκλιο έχει καθορίσει ότι κάθε εισήγηση 

δανείου επιχείρησης που τηρεί βιβλία Γ'κατηγορίας θα πρέπει να 

περιλαμβάνει οπωσδήποτε εκτενή παράγραφο με την οικονομική ανάλυση της 

επιχείρησης ανεξαρτήτως του μεγέθους της και του αιτούμενου ποσού 

πιστοδότησης.

Η τράπεζα κάνει συγκρίσεις με την επιχείρηση leader του κλάδου όσον 

αφορά κάποια βασικά στοιχεία της επιχείρησης μόνο όταν έχουμε να κάνουμε 

με εξέταση μεγάλων αιτημάτων χρηματοδότησης. Αυτό είναι φανερό και από 

τις τρεις περιπτώσεις που παρουσιάζονται. Σε καθεμιά χωριστά υπάρχει στο 

εισηγητικό ειδική παράθεση στοιχείων του κλάδου της επιχείρησης και 

σύγκριση της εξεταζομένης επιχείρησης με αυτόν, εκτός από την τρίτη 

περίπτωση (ΑΙΤΗΜΑ SPACE HELLAS Α.Ε). Στην τρίτη περίπτωση απλά 

παρατίθενται κάποια γενικά στοιχεία του κλάδου χωρίς να γίνεται κάποια 

σύγκριση βασικών μεγεθών της επιχείρησης με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις, 

με την δικαιολογία ότι το αίτημα χρηματοδότησης δεν ήταν μεγάλο (100 εκατ.)

Τα ποιοτικά στοιχεία (π.χ φορέας επιχείρησης, όνομα της επιχείρησης στην 

αγορά), όσο και η Χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, δεν φαίνεται 

να παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις 

κατά τη λήψη των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Αυτό είναι εμφανές
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συγκριτικά στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση (περίπτωση EATON ΧΗΜΙΚΑ 

Α.Ε.Β.Ε. και AS COMPANY). Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε αίτημα 

δανείου ιδίου ύψους (άρα και κινδύνου που αναλαμβάνει η τράπεζα) αλλά ενώ 

η δεύτερη επιχείρηση (AS COMPANY) έχει σαφώς δυσμενέστερα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία σε σχέση με την πρώτη το αίτημα γίνεται δεκτό 

χωρίς περικοπή λόγω του ότι η εξασφάλιση που παρέχεται είναι μεγαλύτερη 

και ασφαλέστερη. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και η έντονη εποχικότητα που 

παρουσιάζουν οι πωλήσεις της AS COMPANY και οι οποίες δεν φαίνεται να 

επηρέασαν ιδιαίτερα τη λήψη της απόφασης.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το όνομα της EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. και 

των φορέων της σαφώς και είναι πιο γνωστό και καταξιωμένο στην ελληνική 

αγορά σε σχέση με την δεύτερη περίπτωση

Στην περίπτωση της SPACE η τράπεζα εμφανίζεται απρόθυμη να αναλάβει το 

παραμικρό ρίσκο με την δικαιολογία ότι η εταιρία δραστηριοποιείται σε κλάδο 

νέων τεχνολογιών ο οποίος είναι ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου. Κατά πρώτο 

λόγο όμως η εταιρία δεν είναι καινούρια στην αγορά και έχει ήδη ένα 

βαρυσήμαντο πελατολόγιο και κατά δεύτερο λόγο τα χρηματοοικονομικά της 

στοιχεία είναι καλά.

Με την παραπάνω λογική και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου η τράπεζες 

βοηθούν κατά κόρο καινούριες High Tech εταιρίες στο ξεκίνημα τους θα 

έπρεπε να αλλάξουν τακτική. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα επέφερε και την 

τεράστια ανάπτυξη που σημείωσε η High Tech βιομηχανία στις Η.Π.Α. την 

τελευταία δεκαετία.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί και η άποψη του κ.Σταματόπουλου,όπως 

αυτή περιγράφεται στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ, ειδική έκδοση Οκτωβρίου 1996. 

Χαρακτηριστικά ο κ. Σταματόπουλος αναφέρει: « Χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο η πρακτική σύμφωνα με την οποία το ποσό της ασφάλειας 

κρίνεται ότι είναι σημαντικότερο από την ποιότητα της πρότασης που 

υποβάλλεται. Αυτό οφείλεται κυρίως στις σημαντικές ζημίες που υπέστησαν οι 

τράπεζες κατά τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα όσον αφορά σε δάνεια για την έναρξη 

δραστηριοτήτων μικρών επιχειρήσεων. Δεν δικαιολογείται όμως τέτοιου είδους 

αντιμετώπιση σε μεγαλύτερες και γνωστές επιχειρήσεις με αξιόλογο business 

plan.
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Οι τράπεζες είναι αδικαιολόγητα περιοριστικές όσον αφορά στις στάσεις τους 

προς τις υφιστάμενες εταιρίες. Για παράδειγμα ζητούν μείωση των 
δανεισθέντων ποσών λόγω πτώσης της αξίας της περιουσίας που 

ενεχυριάζεται ως ασφάλεια αν και ο βαθμός κινδύνου στον οποίο εκτίθεται δεν 

έχει επιδεινωθεί. »

Τα πιο διαδεδομένα είδη εξασφαλίσεων που ζητούνται είναι η ολική ή μερική 

δέσμευση μετρητών ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κατάθεση, εμπράγματες 

εξασφαλίσεις, όπως προσημειώσεις σε ακίνητα (π.χ διαμερίσματα, οικόπεδα 

των οποίων η πραγματική αξία προσδιορίζεται από εκτιμητή) και αξιόγραφα, 

κυρίως μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας. Αυτό φαίνεται ειδικότερα 

στην περίπτωση EATON ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε όπου για την έγκριση του αρχικού 

ποσού αίτησης ζητήθηκαν επιπρόσθετες και πιο ισχυρές εξασφαλίσεις και 

συγκεκριμένα προσημείωση επί επιχειρηματικού ακινήτου της εταιρίας ή 

επιπλέον επιταγές πελατείας.

Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την κάλυψή τους με οποιαδήποτε 

μορφή εξασφάλισης καλύπτουν ένα πολύ μικρό ποσοστό του 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας και αυτό γιατί είναι πολύ λίγες εκείνες οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και που μπορούν 

με μόνα τα οικονομικά τους στοιχεία και την επιτυχημένη διαχρονική πορεία 

τους να αποτελέσουν εγγύηση για την ομαλή και απρόσκοπτη αποπληρωμή 

του δανείου. Αυτή ήταν και η απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση του 

εισηγητή του αιτήματος της EATON ΧΗΜΙΚΑ για τον λόγο μείωσης του 

εγκριθέντος αιτήματος πιστοδότησης σε σχέση με το αιτηθέν.

6.2 Η σπουδαιότητα των δεικτών στη χρηματοοικονομική ανάλυση

Ο ρόλος των αριθμοδεικτών από την τράπεζα θεωρείται ιδαίτερα σημαντικός 

κατά την διαδικασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.Το συμπέρασμα αυτό 

σχετικά με το ρόλο των αριθμοδεικτών έρχεται σε πλήρη συμφωνία και με τα 

αποτελέσματα της τρίχρονης έρευνας που ολοκλήρωσαν το 1978 οι Morton 

Backer και Martin L.Gosman για λογαριασμό του National Association of 

Accountants σχετικά με τη χρήση των αριθμοδεικτών στη διαδικασία λήψης 

χρηματοδοτικών αποφάσεων από τις εμπορικές τράπεζες (Financial
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Managements 980) 11 . Κατά μέσο όρο χρησιμοποιούνται 11 βασικοί δείκτες 

κατά την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κατηγορία δεικτών η Τράπεζα 

δίνει την ακόλουθη σειρά: Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης κατατάσονται 

στην πρώτη θέση ως προς τη σπουδαιότητά τους ενώ μετά ακολουθούν οι 

δείκτες ρευστότητας, οι δείκτες αποδοτικότητας και τέλος οι δείκτες 

δραστηριότητας. Από τους δείκτες δραστηριότητας ιδαίτερη προτίμηση δείχνει 

η τράπεζα στους δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων και ταχύητας 

κυκλοφορίας αποθεμάτων εκφρασμένους σε ημέρες.12 Η βαρύτητα αυτή δεν 

αποτυπώνεται στην έγκριση των αιτημάτων από το εγκριτικό κλιμάκιο αλλά 

είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας του υπεύθυνου πιστοδοτήσεων από πλήθος 

τηλεφωνημάτων που γίνονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαφόρων 

αιτημάτων πιστοδότησης.

Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των 

αριθμοδεικτών σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας και όπως 

προκύπτουν και από τις τρεις πραγματικές περιπτώσεις που εξετάσαμε:

1. Μη απεικόνιση της εποχικότητας (κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στην 

περίπτωση της AS company).

2. Οι αριθμοδείκτες είναι ενδεικτικοί και όχι αποδεικτικοί.

3. Υπάρχει ανάγκη ενσωμάτωσης του ποσοστού πληθωρισμού στα 

οικονομικά στοιχεία ενός έτους ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του 

προηγούμενου έτους.

11 Στα πλαίσια αυτής της έρευνας είχαν συζητήσει με ανώτατα στελέχη των τμημάτων πιστοδοτήσεων 
24 τραπεζών σε 8 διαφορετικές πόλεις της Αμερικής. Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: α) Ολοι οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την άποψη ότι οι αριθμοδείκτες είναι 
αρκετά εως πολύ σημαντικοί στη διαδικασία αξιολόγησης των χρηματοδοτικών προτάσεων. Παρόλα 
αυτά, όλοι σχεδόν επεσήμαν ότι αυτά τα οικονομικά κριτήρια δεν είναι τα μόνα που έχουν σημασία στην 
παραπάνω διαδικασία. Επιπρόσθετα στοιχεία αναφέρονται συχνά ως εξίσου σημαντικά όπως η 
ποιότητα της διοίκησης, τα προϊόντα της επιχείρησης και οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 
β)Ως προς τη χορήγηση δανείων για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, (βραχυπρόθεσμα 
δάνεια) περισσότερο σημαντικοί είναι: ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, ειδικής ρευστότητας, 
ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων, ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων και συνόλου υποχρεώσεων 
προς ίδια κεφάλαια.

2 Αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρυνας που ολοκλήρωσαν το 1978 οι Morton 
Backer και Martin L.Gosman για λογαριασμό του National Association of Accountants σχετικά με τη 
χρήση των αριθμοδεικτών στη διαδικασία λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων από τις εμπορικές 
τράπεζες (Financial Management,1980).
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Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον: α)

Λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία όπως τα ποιοτικά κατά τη διαδικασία 

λήψης της χρηματοδοτικής απόφασης, β) εξετάζοντας και τις μεταβολές στα 

απόλυτα μεγέθη και όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών μέσω των 

δεικτών και γ) συγκεντρώνοντας και πληροφορίες από την αγορά σχετικά με 

την οικονομική κατάσταση και τη θέση της επιχείρησης σε αυτήν.

Η τράπεζα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις παρακάτω πηγές πληροφόρησης: 

πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών (όπως φαίνεται και στην περίπτωση της 

SPACE HELLAS στην ανάλυση του λογαριασμού πελάτες στην οικονομική 

ανάλυση της εταιρίας) , προσαρτήματα, δημοσιεύματα τύπου και συνθήκες 

του αντίστοιχου κλάδου.

Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και την εξαγωγή των 

αριθμοδεικτών η τράπεζα χρησιμοποιεί το γνωστό υπολογιστικό φύλλο Excel 

της Microsoft στο οποίο έχει δώσει μία συγκεκριμένη φόρμα εισαγωγής 

στοιχείων την οποία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλοι οι credit officers της 

τράπεζας, προκειμένου να υπάρχει ομοιομορφία στην απεικόνιση των 

προτάσεων κατά την εξέταση τους από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο της 

τράπεζας.

Οσον αφορά την οργάνωση του τμήματος πιστοδοτήσεων στον χώρο της 

Θεσσαλονίκης υπάρχουν 5 περιφερειακά κέντρα χρηματοδοτήσεων τα οποία 

καλύπτουν το καθένα διαφορετικό πεδίο στην ευρύτερη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Το κάθε κέντρο επανδρώνεται με 3 έως 5 άτομα αντίστοιχα τα 

οποία έχουν μόρφωση σε επίπεδο Master και τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

ανάλυση η οποία περιλαμβάνεται σε κάθε πρόταση αλλά και για τις 

επισκέψεις-επαφές με τους πελάτες. Το κάθε χρηματοδοτικό κέντρο μπορεί 

να κάνει εισήγηση για οποιοδήποτε ύψος δανείου αλλά η έγκριση έρχεται από 

την κεντρική διεύθυνση πιστοδοτήσεων της Θεσσαλονίκης.

6.3 Προτάσεις

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα είναι επιτακτική η ανάγκη οι 

τράπεζες να προβαίνουν στην πρόσληψη ατόμων με μόρφωση
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πανεπιστημιακού επιπέδου και εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά για τη 

στελέχωση των τμημάτων πιστοδοτήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει 

από δείγμα 46 τραπεζών (Ελληνικών και ξένων) είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

αρκετές τράπεζες, κυρίως στις δημόσιες, υπάρχουν και άτομα που διαθέτουν 

απλά μόρφωση επιπέδου Γενικού Λυκείου, ενώ οι γνώσεις τους σε θέματα 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης περιορίζονται σ’ αυτές που έχουν αποκτήσει 

ασχολούμενοι με το συγκεκριμένο αντικείμενο εμπειρικά.1 Με τον τρόπο αυτό 

και αφού τα στελέχη αυτά δεχθούν και τις ανάλογες κατευθύνσεις από τις 

διοικήσεις των τραπεζών ως προς την εφαρμοστέα χρηματοδοτική πολιτική, 

οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων θα βασίζονται σε καθαρά επιστημονικά 

κριτήρια. Αλλά και τα ήδη υπάρχοντα άτομα τα οποία δεν διαθέτουν τις 

απαραίτητες γνώσεις χρηματοοικονομικής ανάλυσης θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν κατάλληλα επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να αντιληφθούν 

σε βάθος τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και να την 

εφαρμόζουν διαθέτοντας πλέον και θεωρητικό υπόβαθρο. Στα πλαίσια αυτά 

λοιπόν θα πρέπει να γίνεται και ενημέρωση στις σημαντικές διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται στον υπολογισμό ορισμένων κατηγοριών δεικτών ως 

συνέπεια της εφαρμογής από τις επιχειρήσεις διαφορετικών μεθόδων 

αποτίμησης των αποθεμάτων τους (LIFO, FIFO και η μέθοδος της μέσης 

σταθμικής τιμής. Για να είναι επομένως συγκρίσιμοι οι αριθμοδείκτες μεταξύ 

των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται εξομάλυνση των στοιχείων όπως αυτά 

προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης και στη συνέχεια να 

πραγματοποιείται η δια δεικτών ανάλυση.

Επίσης ανεξάρτητα με το ύψος της αιτούμενης πιστοδότησης πρέπει να 

γίνεται σύγκριση των βασικών μεγεθών της εξεταζόμενης επιχείρησης με 

επιχειρήσεις του κλάδου, προκειμένου να παρουσιάζεται η δυναμική του και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις τυχόν 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κλάδος, όπως για παράδειγμα ο κλάδος 

παιχνιδιών της δεύτερης περίπτωσης (AS COMPANY) ο οποίος ως γνωστό 

παρουσιάζει έντονη εποχικότητα και κάτι τέτοιο είναι σαφώς δυσμενές στην 

εξέταση επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου.

1 Δ.Ψαρομύτη: «Η χρήση και η σημασία της δια δεικτών ανάλυσης κατά τη χορήγηση δανείων 
για κεφάλαια κίνησης από τις Ελληνικές τράπεζες: Μία κριτική επισκόπηση», σελ. 99 
διπλωματική εργασία Μ.Β.Α. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1997.
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Η άποψη του γράφοντος είναι ότι όσον αφορά στα επικουρικά κριτήρια 

χρηματοδότησης στα οποία ανήκουν οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις, οι 

μορφές που θα έπρεπε να ζητούνται περισσότερο από την τράπεζα είναι 

συνάρτηση του είδους της χρηματοδότησης, του ονόματος της επιχείρησης 

στην αγορά και των οικονομικών της στοιχείων. Θα έπρεπε να ζητούνται 

«ισχυρότερες» εξασφαλίσεις (π.χ ενεχύραση μετρητών ή άλλων καταθετικών 

προϊόντων της εταιρίας) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που παρουσιάζουν 

αδυναμίες στα οικονομικά τους στοιχεία, ενώ επιχειρήσεις με πολύ καλά 

οικονομικά στοιχεία έχουν και τη δύναμη να διαπραγματευτούν και να 

πετύχουν την παροχή όσο το δυνατόν λιγότερων εξασφαλίσεων. Και αυτό 

γιατί η τράπεζα βασίζεται στην καλή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης 

και στην πρόβλεψη για μια μελλοντική κερδοφόρα πορεία, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή του δανείου και να μην αναγκαστεί να 

προσφύγει στην λύση της ρευστοποίησης της εξασφάλισης.

Επίσης η τράπεζα θα πρέπει να αναλαμβάνει και επιπλέον ρίσκο όταν έχει να 

χρηματοδοτήσει εταιρίες με καινοτόμο αντικείμενο και πρωτοποριακές ιδέες, 

γιατί αντίστοιχα και το όφελος που θα αποκομίσει μπορεί να είναι πολύ 

μεγαλύτερο.

Οι τράπεζες έχουν εκσυγχρονίσει σημαντικά τις λειτουργίες τους κατά τα 

τελευταία έτη, χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο την τεχνολογία των 

πληροφοριών. Αυτό φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, και πολύ σωστά, 

οδήγησε στην εξασθένιση της παραδοσιακής σχέσης «ένα προς ένα», μεταξύ 

τραπεζίτη και δανειστή. Έτσι οι αποφάσεις δανειοδότησης, υπόκεινται σε 

πολύ μεγαλύτερη εξέταση από διαχειριστικά στελέχη που δεν έχουν καμία 

σχέση με τον πραγματικό δανειστή. Και οι τρεις περιπτώσεις δανείων που 

παρατέθηκαν εξετάστηκαν από ένα εγκριτικό κλιμάκιο το οποίο δεν γνωρίζει 

από πρώτο χέρι και ούτε έχει επισκεφθεί την επιχείρηση, αλλά απλά βασίζεται 

στην εισήγηση την οποία διαβάζει από μέρους των account officers και 

πιθανώς στις πληροφορίες που ξέρει για την συγκεκριμένη επιχείρηση από 

σχόλια κάποιων τρίτων. Έτσι δεν υπάρχει η διαπροσωπική σχέση μεταξύ 

φορέα επιχείρησης και εγκριτικού κλιμακίου που πιθανώς θα δημιουργούσε 

υποκειμενικότητα όσον αφορά την αξιολόγηση του αιτήματος της επιχείρησης.
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Με τα παραπάνω συμφωνεί και ο κ.Σπαγαδώρος14 αναφέροντας 

χαρακτηριστικά ότι σήμερα οι τράπεζες δανείζουν δύσκολα ισχυριζόμενες ότι 

δεν έχουν σαφή εικόνα της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων και 

εγγυήσεις.

Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής 

εργασίας. Στο παράρτημα I βρίσκεται συννημένη η σειρά ερωτήσεων προς 

τον διευθυντή πιστοδοτήσεων Θεσσαλονίκης.

14 Ν.Σπαγαδώρος «Εμπόδια στην ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων», εφημ. ΚΕΡΔΟΣ 29 Ιουλίου 
1997.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΕΙΡΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

1. Προβαίνετε σε χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων της 
επιχείρησης που πρόκειται να χρηματοδοτήσετε προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε 
κεφάλαια κίνησης;
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □

Αν όχι για ποιούς λόγους κρίνετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο;

2. Εκτός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σε ποια άλλα κριτήρια δίνετε ιδιαίτερη 
βαρύτητα κατά τη λήψη της χρηματοδοτικής απόφασης; Να αναφερθούν κατά σειρά 
σπουδαιότητας (από το 1-4 δίνοντας το 1 στο κριτήριο που εσείς θεωρείτε 
σπουδαιότερο)
α. Ποιοτικά στοιχεία, όπως φορέας της επιχείρησης, οργάνωση και στελέχωση κλπ. 
β. Αναμενόμενη απόδοση 
γ. Προσφερόμενες εξασφαλίσεις 
δ. Αλλα

3. Πιστεύετε ότι τα παραπάνω κριτήρια που χρησιμοποιείτε σας οδηγούν σε 
αντικειμενικές αποφάσεις;

4. Τι περιλαμβάνει η χρηματοοικονομική ανάλυση που διενεργείτε;
(βάλτε σε κύκλο τα είδη της ανάλυσης που χρησιμοποιούνται)
α) απλή σύγκριση των μεταβολών δύο ισολογισμών, β) οριζόντια ανάλυση 
γ) κάθετη ανάλυση, δ) ανάλυση δια δεικτών

5. Πόση χρονική περίοδο καλύπτει η χρηματοοικονομική ανάλυση; 
α) 2 έτη β) 3 έτη γ) 5 έτη δ) άλλη περίοδο

6. Η ανάλυση διενεργείται:
α. μόνο κατά το στάδιο της πρωταρχικής απόφασης για χρηματοδότηση 
β. κατά το στάδιο της απόφασης για την ανανέωση της χρηματοδότησης 

(συνήθως μία φορά το χρόνο)
γ. σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μικρότερα του έτους, π.χ. 

κάθε τρίμηνο
δ. κάθε φορά που πολιτικές αποφάσεις, συγκυρίες, απρόσμενα γεγονότα 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις κάποιου κλάδου

7. Η διενεργούμενη χρηματοοικονομική ανάλυση αφορά τη διαχρονική πορεία: 
α) της επιχείρησης της ίδιας β) σε σχέση με το leader του κλάδου

8. Αν η ανάλυση αυτή αφορά τη διαχρονική πορεία της επιχείρησης αυτής καθεαυτής 
με τι συγκρίνονται οι αντίστοιχοι δείκτες:
α) με το μέσο όρο του κλάδου β) με κάποιο άλλο μέτρο σύγκρισης (standard) 

γ) με τίποτα
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9. Η τράπεζα σας δίνει βαρύτητα στα λεγάμενα κοινωνικά κριτήρια (περιφερειακή 
ανάπτυξη, αύξηση εξαγωγών, προώθηση νέων τεχνολογιών); Αν όχι, γιατί;

10. Ποιά είναι η βαρύτητα που θα δίνατε σε καθένα από τα:
Ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης
Ποσοτικά στοιχεία της επιχείρησης 
Προσφερόμενες εξασφαλίσεις 
Αναμενόμενη απόδοση για την τράπεζα 
Κοινωνικά κριτήρια

11. Ειδικότερα με τις εξασφαλίσεις, ποιες είναι εκείνες οι μορφές που ζητούνται 
συνηθέστερα από την τράπεζά σας για την κάλυψη των χρηματοδοτήσεων;

12. Έχει προβεί ποτέ η τράπεζά σε χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων χωρίς την 
κάλυψή τους με ανάλογες εξασφαλίσεις;

13. Πόσο σημαντικό θεωρείται σήμερα το ρόλο των αριθμοδεικτών στη λήψη της 
χρηματοδοτικής απόφασης και γιατί;

14. Πόσους συνολικά αριθμοδείκτες χρησιμοποιείτε στα πλαίσια της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης;

15. Δίνετε την ίδια βαρύτητα σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δεικτών 
(ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης);

15σ. Αν ναι, γιατί;

15/?. Αν όχι, να τις κατατάξετε ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητάς τους (από το 1-5 
δίνοντας το 1 σε αυτήν που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερη)
Ρευστότητας (Liquidity ratios)
Δρατηριότητας (Activity ratios)
Αποδοτικότητας (Profitability ratios)
Κεφαλαιακής διάρθρωσης (Financial structure ratios)

16. Για ποιο λόγο θεωρείτε την παραπάνω συγκεκριμένη κατηγορία δεικτών πιο 
σημαντική;

Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δεικτών, κατατάξτε τους δείκτες της 
αντίστοιχης κατηγορίας ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητάς τους και ορίστε τους με 
βάση τα στοιχεία που λαμβάνετε υπόψη σας κατά τον υπολογισμό τους.

17. Ρευστότητας {να τους κατατάξετε από το 1-4 δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς 
θεωρείτε σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου} 
Γενικής ρευστότητας (Current ratio)
Υπολογισμός:
Αμεσης ρευστότητας (Quick ratio)
Υπολογισμός:
Ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio)
Υπολογισμός:
Αλλος/Αλλοι........
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Υπολογισμός:
18. Δραστηριότητας - Ρευστότητας {να τους κατατάξετε από το 1-9 δίνοντας το 1 
σε αυτόν που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν 
χρησιμοποιείτε καθόλου}
Ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivbles turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ημέρες εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio in days)
Υπολογισμός:
Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ημέρες κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio in days)
Υπολογισμός:
Ημέρες πληρωμής προμηθευτών 
Υπολογισμός:
Ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης (Working capital turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio)
Υπολογισμός:
Ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner's equity turnover ratio) 
Υπολογισμός:
ΑλλοςΙΑλλοι.......
Υπολογισμός:

19. Εφόσον γίνεται σύγκριση με κάποια άλλη επιχείρηση π.χ. leader του κλάδου, 
λαμβάνετε υπόψη τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους σχετικούς δείκτες 
ρευστότητας - δραστηριότητας η διαφορετική μέθοδος αποτίμησης αποθεμάτων π.χ. 
FIFO έναντι μέσου σταθμικού όρου;

19α. Αν όχι, γιατί;

19/?. Αν ναι, πως ακριβώς;

20. Αποδοτικότητας {να τους κατατάξετε από το 1-5 δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς 
θεωρείτε σπουδαιότερο και παύλα (-) σε αυτόν που δεν χρησιμοποιείτε καθόλου} 
Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους (Gross profit margin)
Υπολογισμός:
Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net profit margin)
Υπολογισμός:
Αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων* (Return on total capital employed) 
Υπολογισμός:
Αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets)
Υπολογισμός
Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on net worth)
Υπολογισμός:
Aλλος / Αλλοι........
Υπολογισμός:
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21. Στους παραπάνω δείκτες αποδοτικότητας, πως υπολογίζετε τα κέρδη χρήσεως 
(να βάλετε σε κύκλο τον τρόπο υπολογισμού που λαμβάνετε υπόψη):
α) αποτελέσματα εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων 
β) αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ αποσβέσεων 
γ) αποτελέσματα χρήσεως προ ψόρων 
δ) αποτελέσματα / κέρδη χρήσεως μετά τους φόρους

22. Κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας (να τους κατατάξετε από το 1-5 
δίνοντας το 1 σε αυτόν που εσείς θεωρείτε σπουδαιότερο)
Iδια προς συνολικά κεφάλαια (Ratio of owner's equity to total assets)
Υπολογισμός:
Iδια προς δανειακά κεφάλαια (Ratio of owner's equity to total liabilities) 
Υπολογισμός:
Iδια κεφάλαια προς πάγια (Ratio of owner's equity to fixed assets)
Υπολογισμός:
Κυκλοφ. ενεργητικό προς συνολ. υποχρεώσεις (Current assets to total liabilities) 
Υπολογισμός:
Κάλυψης τόκων (Number of times interest earned)
Υπολογισμός:
Αλλος/Αλλοι:.................
Υπολογισμός:

23. Κατατάσσετε τις Προβλέψεις του ισολογισμού στο ίδιο ή στο ξένο κεφάλαιο;

24. Σε περίπτωση που το κεφάλαιο της επιχείρησης δεν έχει καταβληθεί εξ' 
ολοκλήρου, το μη καταβληθέν κεφάλαιο περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια της 
επιχείρησης κατά τον υπολογισμό των αντίστοιχων δεικτών ή όχι;

25. Λαμβάνετε υπόψη τη χρηματιστηριακή αξία της μετοχή και άρα την τρέχουσα 
αξία του ιδίου κεφαλαίου κατά τον υπλογισμό των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης 
και βιωσιμότητας;

26. Εκτός από τους δείκτες, λαμβάνετε υπόψη κάποια άλλα “εργαλεία” της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως η κατάσταση ροής διαθεσίμων (cash flow):

27. Αν ναι, ποια είναι η βαρύτητά τους σε σύγκριση με τους αριθμοδείκτες 
(μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια);

28. Καταρτίζετε προϋπολογιστικές καταστάσεις ισολογισμού και αποτελεσμάτων
χρήσής;

29. Εξάγετε με βάση τις παραπάνω καταστάσεις τους αντίστοιχους δείκτες, και ποια 
η βαρύτητα που δίνεται σ' αυτούς σε σχέση με τους δείκτες που βγάζετε με βάση τα 
ιστορικά στοιχεία (μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίδια);

30. Αν είναι μεγαλύτερη, γιατί;

31. Χρησιμοποιείτε τους αριθμοδείκτες στην τροφοδότηση στατιστικών μοντέλων 
πρόβλεψης με σκοπό τον προσδιορισμό της μελλοντικής θέσης της επιχείρησης;
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32. Με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία σας, ποια είναι τα σημαντικότερα 
μειονεκτήματα της δια δεικτών ανάλυσης και τι κάνετε για να τα ξεπεράσετε;

33. Ποιες από τις παρακάτω πηγές πληροφοριών χρησιμοποιείτε στα πλαίσια της 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για τη χρηματοδότηση 
ή μη κάποιας επιχείρησης;
α) Γενικές συνθήκες οικονομίας
β) Συνθήκες αντίστοιχου κλάδου
γ) Δημοσιεύματα ημερήσιου/περιοδικού τύπου
δ) Πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών
ε) Προσαρτήματα
στ) Απολογισμός τέλους χρήσεως
ζ) Άλλες πηγές:

34. Σε ποιες από τις παραπάνω πηγές πληροφοριών δίνετε τη μεγαλύτερη βαρύτητα;

35. Εκπονεί η ίδια η τράπεζά σας μελέτες ως προς α) την πορεία της οικονομίας 
γενικότερα και β) τις προοπτικές του κάθε κλάδου ειδικότερα;

36. Χρησιμοποιείτε κάποιο συγκεκριμένο πακέτο (software) για την ανάλυση των 
λογιστικών καταστάσεων και την εξαγωγή των αριθμοδεικτών;

37. Υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα που ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών 
στοιχείων (credit analysts) και την προετοιμασία χρηματοδοτικών προτάσεων, και αν 
ναι, από πόσα άτομα αποτελείται;

38. Είναι επανδρωμένο με άτομα που διαθέτουν την ανάλογη επιστημονική 
κατάρτιση, και πιο συγκεκριμένα, πόσα από τα άτομα αυτά διαθέτουν γνώσεις 
α. σε επίπεδο Πανεπιστημίου
β. σε επίπεδο MASTER 
γ. σε επίπεδο Γενικού Λυκείου

39. Κάθε υποκατάστημα της τράπεζας διαθέτει το δικό του τμήμα ανάλυσης των 
πιστοδοτήσεων ή η ανάλυση αυτή διενεργείται από ένα τμήμα που έχει την έδρα του 
στην.
α) περιφερειακή διεύθυνση 
β) κεντρική διεύθυνση
52. Απο ποιο ύψος δανείου και πάνω ή ανάλυση γίνεται: 
α) περιφερειακή διεύθυνση: 
β) κεντρική διεύθυνση:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)

Κύκλου Εργασιών = [(Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης - Κύκλος Εργασιών Προηγούμενης 
Χρήσης) / Κύκλος Εργασιών Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Κερδών προ Φόρων και Αποσβέσεων =
[(Κέρδη προ Φόρων και αποσβέσεων Τρέχουσας Χρήσης - Κέρδη προ Φόρων και 
Αποσβέσεων Προηγούμενης Χρήσης) / Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων 
Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Κερδών προ Φόρων = [(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης - Κέρδη προ Φόρων Προηγούμενης 
Χρήσης) / Κέρδη προ Φόρων Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές 
Δ.Σ. =

[(Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων) & Αμοιβές Δ.Σ. Τρέχουσας 
Χρήσης - Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. Προηγούμενης Χρήσης) 
/ Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ & 
Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων =

[(Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων) Αμοιβές Δ.Σ. Σ & Φόρους 
Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Τρέχουσας Χρήσης - Κέρδη μετά από Φόρους 
Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. Σ & Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 
Προηγούμενης Χρήσης) / Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & 
Φόρους Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Ενσώματων Παγίων (Αξία Κτήσης) = [(Ενσώματα Πάγια Τρέχουσας Χρήσης - Ενσώματα Πάγια Προηγούμενης Χρήσης) 
/ Ενσώματα Πάγια Προηγούμενης Χρήσης] * 100

Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων = [(Σύνολο Παθητικού Τρέχουσας Χρήσης - Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης 
Χρήσης) / Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης Χρήσης] * 100

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πριν από φόρους) (%)

Αποδοτικότητα μέσου όρου Ιδίων Κεφαλαίων = (Κέρδη Προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης / [(Ίδια Κεφάλαια Τρέχουσας Χρήσης + Ίδια 
Κεφάλαια Προηγούμενης Χρήσης) / 2]} * 100

Αποδοτικότητα, μέσου όρου Συνολικών 
Απασχολουμένων Κεφαλαίων =

(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης + Χρεωστικοί Τόκοι) / [(Σύνολο Παθητικού 
Τρέχουσας Χρήσης + Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης Χρήσης) 12] * 100

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)

Γενική Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού) / (Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού)

Άμεση Ρευστότητα = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Αποθέματα) / 
(Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ημέρες)

Απαιτήσεων = [(Πελάτες, Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες, Γραμμάτια & Επιταγές σε 
καθυστέρηση Τρέχουσας χρήσης) / Κύκλος Εργασιών τρέχουσας χρήσης] * 365

Προμηθευτών = [(Προμηθευτές, Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες Τρέχουσας χρήσης) / Σύνολο 
Αγορών τρέχουσας χρήσηςί * 365

Αποθεμάτων = (Αποθέματα Τρέχουσας χρήσης / Κόστος Πωληθέντων προ αποσβέσεων 
τρέχουσας χρήσης) * 365

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)

-ένα / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί Παθητικού) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια =
(Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών+ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς 
Τράπεζες + Τραπεζικές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση) / Σύνολο 
ιδίων Κεφαλαίων

C. ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος = Χρεωστικοί Τόκοι / Μικτό Κέρδος προ Αποσβέσεων

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Τόκων 
και Φόρων = Χρεωστικοί Τόκοι / (Κέρδη προ Φόρων + Χρεωστικοί Τόκοι)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
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5 SPACE HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13966/01ΑΤ/Β/86/0483

ΡΓΗΤΙΚΟ Ποσό οε δραχμές χρήσεως 1999 Ποσά οε δραχμές χρήσεως 1998

ίΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΠΣ

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

Έξοδα ιδρύαεως & πρώπις εγκαταστασεως 130.140 130.137
Λοιπά έξοδα εγκαταστάοεως 136.703.831 56.743.321

ΜΊΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ισώματες (κινητοποιήσεις

136.833.971 56.873 458

Γήπεδα - Οικόπεδα 80.773.760
Κτίρια και τεχνικά έργα 519.300.066 164.030.037
Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 314.293.183 175.452.639
Μεταφορικά μέσα 186.616.206 67.586.294
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 589.433.415 358.159.775

ko ακινητοποιηοεων (ΓΙΙ) 1.690.416.630 765.228.745

ιμμετοχές και άλλες μακροπράβεσμες 
ιημστοοικονομικές απαιτήσεις
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Τίτλοι με χαρακτήρα ακινηταποιήαεων 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ko πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

ΓΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
τοθέματα 
Εμπορεύματα
Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά 
- Ανταλλακτικά και είδη συσκευααίας 
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

παιτήσεις
Πελάτες 2.107.148.136

Ιείον: Προβλέψεις 71.634.669
Q. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 
β. Επιταγές σε καθυστέρηση 
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

D. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 6.997.893
Ιείον: Προβλέψεις 6.997.893
1. Χρεώστες διάφοροι
2. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

ρεάγροφο
. Μετοχές 
. Λοιπά χρεάγραφα

ιαθέοιμα
. Ταμείο
. Καταθέσεις άψεως και προθεσμίας

λο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙ\ί)

ΓΓΑΘΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

ΙΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ ΧΡΕΟΣΤΙΚΟΙ
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 
και εμπράγματων ασφαλειών 
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΙΠΣΕΙΣ:

Αναπάαβεστη
οξιά

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπάσβεστη
αξία

3 130.140 130.137 3
79.960.510 29.827.909 18.890.806 10.937.103
79.960.513 29.958.049 19.020.943 10.937.106

80.773.760 80.773.760 80.773.760
355.270 029 518.370.886 137.962.723 380.408.163
138.840.544 267.422.673 137.228.077 130.194.596
119.029.912 154.470.839 49.628.379 104.842.460
231.273.640 431.944.550 262.171.117 169.773.433
925.187.885 1.452.982.708 586.990.296 865.992.412

119.930.000 119.930.000
4.000.000 4.000.000

12.863.618 9329.678
136.793.618 133.259.678

1.061.981.503 999.252.090

523.370.621 441.791.989

57.256.062 59.428.550
50.921.786 1.413.654

631.548.469

1.333.011.068

502.634.193

2.035.513.467 36.634.669 1.296.376.399
209.790.272 90.262.827

22.030.844 5.846.874
3.920.000

6.997.893
3.920.000

. 6.997.893 -

181.127.725 131.584.650
6.733.914 15.529.128

2.459.116.222 1.543.519.878

29.337.000 29.337.000
130.000.000 -

159.337.000 29.337.000

89.252.320 27.330.955
268.446.971 56.534.329
357.699.291 83.865 284

3.607.700.982 2.159.356.355

8 813.354 6.633.866
11.058 11.058

- 121.621.810
8.824.412 128.266.734

4.758.467.410 3.297.812.285

2.221 2.244

655.878.553 875.500.884
253.520.163 110.093.553
909.400.937 985.596.681

Λευταια αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων με βαοη τοΝ 2065 92 εγινε την 31-12-1996.
των γηπέδων και κτιρίων έχουν εγγράφει υποθήκες και προσημειωθείς όρχ. 60.000.000 σε ασφαλεία τραπεζικών δάνειων υφους την 31-12-1999 δρχ 1.909.604.



ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1999

Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1998

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικά κεφάλαιο

(5.680.000 μετοχές των 125 δρχ.)

IV. Αποβεμστικά κεφάλαια
1 Τακτικό αποθεματικό
4. Εκτακτα αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + AIV + AV)

710.000.000 500.000.000

66.000 000 41.000.000
- 210.000.000

88.782 88.782
66 088.782 251.088.782

1.871.740 536.745

777.960.522 751.625.527

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις ==ΤΤ18Ό44

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.520.000
1.520.000

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
I. Προμηθευτές 1.700.458.433
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.000.000
3. Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.174.696.854
4. Προκαταβολές πελατών 20.770.863
5. Υποχρεώσεις απύ φόρους - τέλη 576.970.162
6. Ασφολισπκοί οργανισμοί 59.743.140
10. Μερίσματα πληρωτέα 215.840.000
II. Πιστωτές διάφοροι 204.964.666

3.954.444,118

2.363.771

1.995.000
1.995.000

1.225.035.366 
1.000.000 

546.814.663 
139.238.580 
395.549.169 
48.127 262 

110.000.000 
66.083928 

2.531.848.968

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 3.955.964.118 2.533.843.968

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 19.634.087 9.979.019
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 3.790.639

23 424.726 9.979.019

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 4.75Β.467.410 3.297.812.285

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλοτριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

2.221 2.244

και εμπράγματων ασφαλειών 655.878.553 875.500.884
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξεως 253.520.163 110.093.553

909.400.937 985.596.681

3. Η εταιρεία είχε ελεγχθεί φορολογικά μέχρι κοι τη χρηση 1998
4. Η έκτακτα Γ2 της 25-1 -2000 αποοαοιαε τηνεισανωγπ των μέτοχοι. r:Παράλληλη Αγορά του ’ 4 4



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά σε δραχμές Ποσά σε δραχμές
χρήσεως 1999 χρήσεως 1998

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.917.436.823 5.126.585.759
Μείον: Κόστος πωλήαεων 5.320.536.209 3.362.994.454
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεις 2.596.900.614 1.763.591.305
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 104.136.009 109.359.066

Σύνολο 2.701.036.623 1.872.950.371

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 785.411.230 566.004.042
2. Εξοδα λειτουργίας, έρευνας & αναπτύξεως 36.020.643 25.986 705
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 745.026.493 1.566.458.366 565.589.730 1.157.580.477
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.134.578.257 715.369.894
Πλέον (η μείον):
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 563.539 913.039
Μείον:
3. Χρεωστικοί τάκοι και συναφή έξοδα 171.506.268 (170.942.729) 133.575.150 (132.662.111)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 963.635.528 582.707.783

ΠΛΕΟΝ ( Η ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 30.321.594 65.091.693
2. Έκτακτα κέρδη 2.040.034 265.803

32 361.628 65.357.496
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 187.948.243 79.470.283
2. Έκτακτες ζημίες 409.496 6.759
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 396.502 -
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 35.000 000 223.754.241 (191.392.613) 24.000.000 103.477.042 (38.119 546)

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 772.242.915 544.588.237
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 193.882.655 149.926.197
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες

στο λειτουργικά κόστος 193.882.655 149.926.197 '

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φάρων 772.242.915 544.588.237

$



i ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΟΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

<ερδη χρποεως
Κέρδη προηγούμενης χρήοεως 
ριανεμηθέντα με Έκτακτη Γ.Σ. 30-11-98

διαφορές φορολογικού ελέγχου 70.534
σοδήματος χρήοεως 326.677
lot διάθεση
η των κερδών γίνεται ως εξής: 
ο αποθεματικό 
μέρισμα 

ιετο μέρισμα 
τα αποθεματικό 
;ς από ποσοστό διεαθυντών 
Ιές του προσωπικού (από κέρδη) υπό μορφή μετρητών 
ιπο κερδών εις νέον

Ποσά σε δραχμές 
χρήοεως 1999

772.242.915
536.745 260.710.520

219.788.220

flood σε δραχμές 
χρήοεως 1998

544 588.237

40.922.300

772.779.660 565.510.537

397.211.920 229.973.792
375.567.740 355.536.745

25.000.000 17.000 000
159 040.000 110.000.000
56800.000

- 210.000.000
- 10.000.000

132.856.000
1.871.740 536.745

375.567.740 355.536.745

ΑΘΗΝΑ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

^ΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΖΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΙΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Α.Δ.Τ. Π 585303 Α.Δ.Τ. Π 325868 Α.Δ.Τ. Ν 042605 Α.Δ.Τ. Λ 680293

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕζΑΓΩΓΕΣ"

πέρω Οικονομικές Καταστάοεις. καθώς και το σχετικό Προσάρτημά της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΟ · ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ» της εταιρικής χρήοεως που έληξε την 31η 
3. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργαοιων των υποκαταστημάτων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ Ν. 2190/1920 «Περί 
:ιών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί τα Σώμα Ορκωτων Ελεγκτών-Λογιστών. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που 
α και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την 
ίση Επαληθευοαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέοεως Διαχειριοεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το 
ιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπανω έλεγχό μας προεκυψαν το εξής: 1. Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεδεμενες 
ριλαμβάνεται και η αξία κτήσεως μέτοχων συγγενούς εταιρείας που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιων. Οπως προκύπτει από τον ισολογισμό της 31-12-1999 της εταιρείας αυτής, ο οποίος είναι ηλεγ- 
Γό Ελεγκτή, η λογιστική αξία των μέτοχων αυτών είναι μικρότερη κατα δραχ. 33.600 417. 2. Η εταιρεία, εφαρμόζοντας την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΑ 1268/29-12-99. καταχώρησε στο κονδύλι του 
«Λοιπά έξοδα εγκατασταοεως», συναλλαγματικές διάφορες της χρήοεως από υποχρεώσεις σε γιεν Ιαπωνίας ποσού δραχ. 61.974.228, οι οποίες θα αποοβεοθούν ιοοποαα στις δυο επόμενες χρήσεις. 3. Η εταιρεία, 
υπ' αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβουλών της Διοικησεως, δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημιωσεως του προσωπικού της λογω εξοδου του απο την υπηρεσία για ουνταξιοδοτηση 
ηο πρόβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παραγρ 14 του Ν. 2190/1920. γιο όλο το προσωπικό της, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των δραχ. 101 000 000 περίπου. Κατά τη γνώμη μας οι ανω- 
; Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημά, αφού ληφθουν υπόψη οι παραπανω παρατηρήσεις μας καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας 
λογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατα την 31η Δεκεμβρίου 1999 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήοεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάαει των σχετικών διατάξε- 
αι λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικό παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, έκτος από την παρατήρηση No 2.

Αθήνα, 20 Φεβρουάριου 2000

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ.Ο.Λ, α.ε.ο.ε.
(ΑΜΣ.Ο.Ε. 11721)



* SPACE HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 - 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13966/01ΑΤ/Β/86/0483

ΤΗΤΙΚΟ Ποσό σε δραχμές χρήσεως 199Θ Ποσό σε δραχμές χρήσεως 1997
Αξία Αποσβέσεις Ανοπύσβεστη Αξία Αποσβέσεις Ανοπύσβεστη

κτήσεως αξία κτήσεώς αξία

ΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
Εξοδα ιδρύοεως και πρώτης εγκατοσταοεως 130.140 130.137 3 130.140 130.137 3
Λοιπά έξοδα εγκαταοτάοεως 29.Θ27.909 18.890.806 10.937.103 17.186.263 6.931.662 10.254.601

29.958.049 19 020.943 10.937.106 17.316 403 7.061.799 10.254.604

ΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ιώματες σκινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα 80.773.760 80.773.760 80.773.760 80.773.760
Χτίρια και τεχνικά έργα 518.370.886 137.962.723 380.408.163 514.061.050 111.962.717 402.098.333
ΤΛηχ/τα - Τεχν. εγκ/οεις & λοιπός μηχ/κάς εξοπλ. 267.422.673 137.228.077 130.194.596 181.732.224 106.713.201 75.019.023
Μεταφορικά μέσα 154.470.839 49.628.379 104.842.460 126.787.712 28.264.422 98.523.290
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 431.944.550 262.171.117 169.773.433 334.852.877 203.591.245 131.261.632

ο (κινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.452.982.708 S86.990.296 Θ65.992.412 1.238.207.623 450.531.585 787.676.038

ιμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
ΐμοτοοικονομικές απαιτήσεις
Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 69.930.000 9.990.000
Ευμμεταχές σε λοιπές επιχειρήσεις 50.000.000 18.000.000
Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 4.000.000 4.000.000
ιοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.329.678 7.595.378

133.259.678 39.585.378

g πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 999.252.090 827.261.416

ΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
αθέμοτο
Εμπορεύματα
Ίρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά

441.791.989 334.593.275

■ Ανταλλακτικά και είδη συσκευααίας 59 428.550 12.575.271
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1 413.654 2.870.579

502.634.193 350.039.125

αιτήσεις
Πελάτες 1.333.011.068 910.594.173
Ιον: Προβλέψεις 36.634.669 1.296.376.399 14.662.212 Β95.931.961
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 90.262.827 44.659.626
Επιταγές σε καθυστέρηση 5.846.874

δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 3.920.000 •

Επισφαλείς - Επίδικοι πελότες & χρεώστες 6.997.893 5.158.194
ίον: Προβλέψεις 
Χρεώστες διάφοροι

6.997.893
131.584.650

5.158.194
124.173.335

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 15.529.128 3.160.000
1.543.519.878 1.067.924.922

εόγροψο
Μετοχές 29.337.000 15.525.000

ιθέσιμο
Ταμείο 27.330.955 6.177.459
<αταθέσεις όψεως και προθεσμίας 56.534.329 17.323.706

83.865.284 23.501 165

g κυκλοφορούντο; ενεργητικού 
ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + AIV) 2.159.356.355 1.456.990.212

ΓΓΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα επόμενων χρήσεων 6.633.866 8.323.895
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέο 11.058
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 121.621.810 53.644.587

128.266.734 61.968.482

0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε) 3.297.812.2Β5 2.356.474.714

ΊΑΣΜΟΙΤΑΞΕΠΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Αλλότρια περιουσιακό στοιχεία 
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

2.244 572

και εμπράγματων ασφαλειών 875.500.884 254.203 106
Λοιποί λογαριασμοί τόξεως 110.093.553 170

985.596.681 254.203.848

ΙΙΕΙΙ:
ευϊβια αναπροσαρμογή γηπεόων κοι κηρίων με βαοη w Ν. 2065/92 εγινε ιην 31-12-96



ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1998

Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1997

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικά κεφάλαιο

(μετοχές των 10.000 δρχ.) _JjQQJ32jy}0S =4gy}QQi2gg

III. Διαφορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή

αξίας περιουσιακών στοιχείων - _27Ό89780

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό 41.000.000 24.000.000
4 Έκτακτα αποθεματικά 210.000.000
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών

διατάξεων νόμων  88.782 12.810.782
251.088.782 36.810.782

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 536.745 260.710.520

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ + AIM + AIV + AV) 751.625.527 744.611.082

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις 2.363.771 ___Γ954

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.995.000 ^_J2LSSB

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 1.225.035.366 587.065.423
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές - 600.000
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.000.000
3. Τράπεζες - Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 546.814.663 598.358.643
4. Προκαταβολές πελατών 139.238.580 15.465.418
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 395.549.169 326.327.450
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 48.127.262 34.171.794
10. Μερίσματα πληρωτέα 110.000.000
11. Πιστωτές διάφοροι 66.083.928 40,572.008

2.531.848.968 1.602.560.736

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 2.533.843.968 ^602Έ85736

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.979.019 9.175.942

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.297.812.285 2.356.474.714

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2.244 572
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

και εμπράγματων ασφαλειών 875.500.884 254 203.106
4 Λοιποί λογαριασμοί τόξεως 110.093.553 170

985 596 681 254 203.848

2 ^ιί'Ο'.α.πβέρους υπολοίπου χεοδων χρηοεuc ’99" "Cl fv.-.r c~.o £· V. · ■ l.-e'-icon :”C 30·’■■ *995 xctuippu "...2·2 ί.ρέεοευζ ΰ:ε'ι.εθ-ε:^ :ελε: ενιοι-
:·· 2".: ···. ’jk;.·" Γε.ΊΧΊ ΐυ;ελερο~



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1998

Ποσο σε δραχμές 
χρησεως 1997

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργαοιών (πωληοεις)
Μείον: Κόστος πωληοεων
Μικτά αποτελέοματα (κέρδη) εκμεταλλεύοεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύοεως

5.126.585.759
3.362.994.454
1.763.591.305

109.359.066

3.325.959 644 
1.981.462.143 
1.344.497.501 

81.710.651

Σύνολο 1.872.950.371 1.426.208.152

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Εξοδα λειτουργίας, έρευνας & αναπτύξεως
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέοματα (κέρδη) εκμεταλλεύοεως

566.004.042
25.986.705

565.589.730 1.157 580.477 
715.369.894

461.924.842

392.537.826 854 462.668 
571.745.484

Πλέον (ή μείον):
4). Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και σύναψή έξοδα 
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύοεως

913.039

133.575.150 (132.662.111)
582.707.783

64.944 

63 822.632 (63.757.688)
507.987.796

ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1 Εκτακτα και ανάργανα έσοδα 
2. Έκτακτα κέρδη

65.091.693
265.803

65.357.496

20.327.018
5.642.639

25.969.657

Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 
2. Εκτακτες ζημίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέοματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνρλο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

79.470.283
6.759

24.000.000 103.477.042

149.926.197
149.926.197

(38.119.546)
544.588.237

99.558.133
3.282.611

14.269.281 117.110.025

124.155.382
124.155.382

(91.140.368)
416.847.428

544.588.237 416.847.428



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑ0ΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο κερδών προηγουμένης 
χρήσεως 1997

ΜΕΙΟΝ: Διανεμηθέν με Εκτακτη Γενική 
Συνέλευση της 30-11 -98 ως εξής: 
α) Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
8) Μέρισμα
γ) Αμοιβές από ποσοστά διευθυντών 
Υπόλοιπο εις νέον

Σύνολο

Ποσό σε δραχμές 
χρήσεως 1998

544.588.237

Ποσό σε δραχμές 
χρήσεως 1997

416.847.428

260.710.520

40.188.220
159.600.000
20.000.000 219.788.220

40.922.300 33.086.241

585.510.537 449.933.669

ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος 229.973.792 176.158.205
Κέρδη προς διάθεση 355.536.745 273.775.464

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεμαπκό 17.000.000 13.000.000
2. Πρώτο μέρισμα 110.000.000
5. Εκτακτα αποθεμαπκό 210.000.000
6β. Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα κατ'ειδικό τρόπο - 64.944
7. Αμοιβές από ποσοστό διευθυντών 18.000.000
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 536.745 260.710.520

355.536.745 273.775.464

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. I 019747

ΑΘΗΝΑ, 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1999

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Π 585303

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
Α.Δ.Τ. Ν 042605

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ
Ορος τους κ.κ. Μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς κοι το σχετικό Προααρτημο της Ανώνυμης Εταιρίας SPACE HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ · ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 199Θ. Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 -‘Περί 
Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτων Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τηρηοε η 
εταιρεία και μας δοθήκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που Ζητήσαμε Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμε
νη χρηση Επαληθευοαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρησεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γ ενική Συνέλευση των Μέτοχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημά περι
λαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται απο την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ Ν. 2190/1920. Απο τον παραπανω έλεγχο μος προεκυψαν τα έξης 1. Στο λογαριασμό -Συμμέτοχες σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις» περι
λαμβάνεται η αξία κτήσεως μέτοχων συγγενούς εταιρείας. Οπως προκύπτει απο τον ισολογισμό της 31-12-1998 της εταιρείας αυτής, η λογιστική οξιά των μέτοχων αυτών είναι μικρότερη κατα δραχ. 59.004.942. 2. Η εταιρεία, βασι
ζόμενη στην υπ οριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβουλών Διοικηοεως, δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημιωοεως του προσωπικού της λογω εξΟδου του απο την υπηρεσία για ουνταξιοδοτόση. Αν σχη
μάτιζε τέτοια πρόβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παραγρ 14 του Ν. 2190 1920. για Ολο το προσωπικό της. αυτό θα ανέρχονταν στο συνολικό ποσο των δραχ. 71.000.000 (περίπου). Κατα τη γνώμη μας. οι ανωτέ
ρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν απο τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημά, αφού ληφθουν υποψη οι παραπανω παρατηρήσεις μας. καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω 
απο τον Ιοολογισμο. την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατα την 31η Δεκεμβρίου 1998. καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που εληξε αυτή την ημερομηνία, βασει των σχετικών διατάξεων που 
ιοχυουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν απο εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρηση.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 1999

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΚΟΝ/ΝΟΣ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ Ο Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
(Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11721)

$



SPACE HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 - 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13966/01ΑΤ/Β/86/0483

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές χρησεως 1997 Ποσά σε δραχμές χρησεως 1996

Αξία Αποσβέσεις
κτήσεως

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 130.140 130.137
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων

για κτήσεις παγίων στοιχείων 42.236.240 42.236.240
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 17.186.263 6.931.662

59.552.643 49.298.039
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 80.773.760 -

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 514.061.050 111.962.717
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 181.732.224 106.713.201
5. Μεταφορικά μέσα 126.787.712 28.264.422
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 334.852.877 203.591.245

Σύνολα ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.238.207.623 450.531.585

III. Συμμετοχές και άλλες μακμοπράθεσμες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές οε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
I. Αποθέματα 

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθ. ύλες - Αναλώσιμα υλικά 

- Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις
I. Πελάτες 910.594.173
Μείον: Προβλέψεις 14.662.212
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 5.158.194
Μείον: Προβλέψεις 5.158.194
II. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΥ)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επύμενων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Αναπάσβεστη
αξία

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπάσβεστη
αξία

3 130.140 130.137 3

. 40.559.000 40.559.000
10.254.601 8.229.392 5.291.985 2.937.407
10.254.604 48.918.532 45.981.122 2.937.410

80.773.760 80.773.760 - 80.773.760
402.098.333 496.141.218 84.920.596 411.220.622

75.019.023 129.010.873 84.506.949 44.503.924
98.523.290 84.748.848 17.142.143 67.606.705

131.261.632 210.871.165 147.735.962 63.135.203

787.676.038 1.001.545.864 334.305.650 667.240.214

27.990.000 9.990.000
15.525.000 15.525.000
4.000.000 4.000.000
7.595.378 4.295.378

55.110.378 33.810.378

842.786.416 701.050.592

334.593.275 201.075.110

12.575.271 157.400
2.870.579 417.773

350.039.125 201.650.283

895.931.961
321.759.200

5.637.787 316.121.413
44.659.626 44.628.584

124.173.335 4.864.322
3.160.000 371.710

1.067.924.922 365.986.029

6.177.459 4.428.791
17.323 706 7.352.097
23.501.165 11.780.888

1.441.465.212 579.417.200

8.323.895 6.532.534
53.644.587 108.981.764
61.968.482 115.514.298

2.356.474.714 1.398.919.500

572 601

254.203.106 71 204.308
170 448

254.203.848 71.205.357

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1 £πι των ακίνητων της εταιρίας έχουν εγγράφει προοηρειωοεις ε:-··:· ·ε, δαχ -145 000 ΟΟΟ για αοφαλεια τραιτεάκων δάνειων και εννυ-Όεων



ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1997

Ποσά σε δραχμές 
χρήσεως 1996

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
I. Μετοχικό κεφάλαιο

(42.000 μετοχές των 10.000 δρχ.) _4gQ;22MQD -JgOJOQJQQ

III. Διαφορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή

αξίας περιουσιακών στοιχείων _27J}iyLZ!S _g7J!§|;28g

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικο 24.000.000 11.000.000
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 12.810.782 12.745.838

36.810.782 23.745.838

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον 260.710.520 33.086.241

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + AIM + AIV + AV) 744.611.082 503.921.859

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις __^_L2§4 8.388.093

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών - 1.842.020
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 125.000 1,208.592

125.000 3.050.612

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές 587.065.423 287.882.624
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές 600.000 2.650.000
2α. Επιταγές πληρωτέες - 1.985.459
3. Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 598.358.643 371.317.528
4. Προκαταβολές πελατών 15.465.418 101.220.964
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 326.327.450 53.025.594
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 34.171.794 25.180.830
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση - 25.982.710
11. Πιστωτές διάφοροι 40.572.008 4.527.833

1.602.560.736 873.773.542

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 1.602.685.736 876.824.154

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.175.942

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 2.356.474,714 1,398.919.500

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 572 601
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων

και εμπράγματων ασφαλειών 254.203.106 71.204.308
4. Λοιποί λογαριασμοί τόξεως  170  448

254.203.848 71.205.357

2. Η τελευταία αναπβοοαρυογη γηπέδων και κτιρίων με βάση το Ν. 2065 92 ε\;·.ε :·\ 3'-'2-96



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ)!
Κύκλος εργασιών (πωλήαεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλευοεως

Σύνολο

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέαεως
Μερικά αποτελέοματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 
Πλέον (ή μείον):
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης

ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
2. Έκτακτες ζημίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) χρήσεως προ φόρων

Ποσό σε δραχμές 
χρήσεως 1997

Ποοό σε δραχμές 
χρήσεως 1996

3.325.959.644 
1.981.462.143 
1.344.497.501 

81,710.651

1.426.208.152

461.924.842
392.537.826 854.462.666

571.745.484

391.095.521
222.224,669

64.944 23.838

63.822.632 (63.757.688)
507.987.796

72.986.545

20.327.018 25.039.298
5.642.639 999.468

25.969.657 26.038.766
99.558.133 27.502.405

3.282.611 2.178.986
14.269.281 117.110.025 (91.140.368)

416.847.428
7.000.000 36.681.391

124.155.382 71.292.948

124.155.382 - 71.292.948

416.847.428

1.542.205.450 
899.407.319 
642.798.131 

64 967 806

707.765.937

613.320.190
94.445.747

(72.962.707)
21.483.040

(10.642.625)
10.840.415

10.840,415



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε δραχμές Ποσά σε δροχμες
χρήσεως 1997 χρήσεως 1996

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 416.847.428 10.840.415

(+) Υπάλοιπο αποτελεσμάτων 
(κερδών) προηγούμενων χρήσεων

33.086.241 31.991.775

Σύνολο 449.933.669 42.832.190

ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 176.158.205 8.722.111
Κέρδη προς διάθεση 273.775.464 34.110.079

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως είής:
1. Τακτικό αποθεματικό
6β. Αποθεματικό από έσοδα φορολογ.

13.000.000 1.000.000

κατ' ειδικό τρόπο 64.944 23.838
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 260.710.520 33.086.241

273.775.464 34.110.079

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1998

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. 1019747

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Π 585303

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
Α.Δ.Τ. Ν 042605

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς Γθος κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ■ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ■ ΕίΑΓΟΓΕΣ»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και το σχετικά Προσάρτημά της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ» της εταιρικής χρήσεως που εληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 1997. Ο έλεγχος μας. στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί 
Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βασει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτων Ελεγκτών Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η 
εταιρεία και μας δύθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ξητησαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικά Λογιστικό Σχέδιο. Εκτος απο τις περιπτώσεις των κατωτέρω παρατηρήσεων μας No 1 & No 
2. δεν τροποποποιηθηκε η μέθοδος απογραφης σε σχέση με την προηγούμενη χρηση Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέαεως Διαχειριαεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μέτοχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημά περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται απο την παράγραφο 1 του άρθρου 13α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχο μας προεκυφαν τα 
έξης: 1. Η εταιρεία κατα την παρούσα χρήση διενέργησα τις προβλεπομενες αποσβέσεις επι όλων των πάγιων στοιχείων της σε αντίθεση με την προηγούμενη χρηση που δεν διενέργησε αποσβέσεις συνολικού υψους δρχ. 30.000.000 
δρχ. περίπου. 2. Κατα την παρούσα χρηση η εταιρεία αλλαξε τη μέθοδο αποτίμησης των εμπορευμάτων (απο ίίΐο σε μέση τιμή), η επίδραση στα αποτελέσματα της χρησεως απά την αλλαγή αυτή είναι ασήμαντη. Η εταιρεία, βαοιζο- 
μενη στην στην υπ' αριθμ. 205/19Θ8 γνωμοδότηση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβουλών Διοικήσεως. δεν σχηματίζει πρόβλεψη αποζημιωαεως του προσωπικού της λογω εξόδου του από την υπηρεσία για ουνταξιοδότηοη. Αν σχη
μάτιζε, τέτοια πρόβλεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12ε παραγρ. 14 του Ν 2190 1920, για όλο το προσωπικό της. αυτή θα ανερχόταν στο συνολικά ποοο των δρχ. 51 000 000 περίπου. 3. Η μη διανομή μερίσματος τελεί 
υποτην έγκριση των μέτοχων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημενου Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατα τη γνώμη μας. οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν απο τα βιβλία 
και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημά, αφού ληφθουν υποψη οι παραπανω παρατηρήσεις μας. την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 1997. καθώς και 
τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, βασει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν απο εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε 
στην προηγούμενη χρηση. έκτος απο τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεων μας No 1 & No 2.

Αθήνα, 7 Μοϊου 1998

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 117212723)

$



SPACE HELLAS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 - 11q ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996)
ΑΡ. Μ.Α.Ε.13966/01ΑΤ/Β/86/0483

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές χρήσεως 1996 Ποοά σε δραχμές χρηαεως 1995

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώπις εγκαταστάσεως
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων

130.140 130.137

για κτήσεις παγίων στοιχείων 40.559.000 40.559.000
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.229.392 5.291.985

48.918.532 45.981.122

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 80.773.760 -
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 496.141.218 84.920.596
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξόπλ. 129.010.873 84.506.949
5. Μεταφορικά μέσα 84.748.848 17.142.143
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

210.871.165 147.735.962

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.001.545.864 334.305.650

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
6. Τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ + Till)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά 

- Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

II. Απαιτήσεις
I. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
II. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίαεως προκαταβολών & πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + Δίν)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόμενων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

& εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί ταξεως

Αναπόσβεστη
αξία

Αξία
κτήσεως

Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
αξία

3 130.140 130.137 3

2.937 407
39.305.120

3.829.781
31.697 710 

3.829.779
7.607.410

2
2.937.410 43 265.041 35.657.626 7.607.415

80.773.760 80.773.760 - 80.773.760
411.220.622 433.897.864 64.338.306 369.559.558

44.503.924 107.488.043 68.780 299 38.707.744
67.606.705 76.972.055 20.636 073 56 335.982
63.135.203 194.300.900 96 114.934 98.185.966

• 7.581.723 - 7.581.723

667.240.214 901.014.345 249.869.612 651.144.733

9.990.000 -

15.525.000 15.525.000
4.000.000 4.000.000
4.295.378 4.073.178

33.810.378 23.598 178

701.050.592 674.742.911

201.075.110 117.157.668

157.400 .

417.773 1.223.770
201.650.283 118.381.438

321.759.200 311.689.649
44.628.584 24.566 020
4.864.322 2.033.269

371.710 2.927.303
371.623.816 341.216.241

4.428.791 3.995.333
7.352.097 4.648.734

11.780.888 8.644.067

585.054.987 468.241.746

6.532.534 3.224.159
1.785.047

108.981.764
115.514.298 5.009.206

1.404.557.287 1.155.601.278

601 502

71.204.308 24.351 053
448 10 603.428

71.205.357 34.954.983

ΣΗΜΕΙΠΣΕΙΣ:
1. Em των ακίνητων της εταιρείας έχουν εγγράφει προοηυειωοεις :...ίλ.\ . ,',c δρχ 445 000 000 via οσσαΤειο τραπείικων δάνειων και ε·
2. Η τελευταία αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων υε Οσο" :: r.’ ■ .ί 3τ-12-96
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε δραχμές 
χρήοεως 1396

Ποσά σε βραχμες 
χρησεως 1995

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
I. Μετοχικά κεφάλαιο

(42.000 μετοχές των 10.000 δρχ.) 420.000.000 420.000.000

III. Διοψορές αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας

περιουσιακών στοιχείων 27.089.780 *

IV. Αποβεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό 11.000.000 10.000.000
5. Αφορολόγητα αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων , 12.745.838 12.722.000

23.745.838 22.722.000

V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο κερδών χρησεως εις νέον 33.086 241 31.991.775

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + AIM + AIV + AV) 503.921.859 474.713.775

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις 14.025.880 9.331.177

Γ. ΥΠΟΧΡΕΟΣΕΙΣ 
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών 1.842.020 26.923.830
β. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.208.592 -

3.050.612 26.923.830

II. Βροχυπράθεσμες υποχρεώσεις '
1. Προμηθευτές 287.882.624 31.938.719

2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετ. 2.650.000 38.128.540

2α. Επιταγές πληρωτέες 1.985.459
384.720.9633. Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 371.317.528

4. Προκαταβολές πελατών ι 101.220.964 8.837.110

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 53.025.594 35.296.086
6. Ααψαλισπκοι οργανισμοί 25.180.830 21.404.630

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 25.982.710 85.689.378

10. Μερίσματα πληρωτέα 29.400.000
11. Πιστωτές διάφοροι 4.527.833 1.880.018

873.773.542 637.295.444

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 876.824.154 664.219.274

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήαεως δουλευμένα 9.785.394 7.337.052

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) 1.404.557.287 1.155.601.278

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλάτριων περιουσιακών στοιχείων 601 502

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
& εμπράγματων ασφαλειών 71.204.308 24.351.053

4. Λοιποί λογαριασμοί ταξεως 448 10.603.428

71.205.357 34.954.983



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΠΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήοεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 
Πλέον (ή μείον):
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ποού οε δραχμές 
χρήσεως 1996

Ποσά σε δραχμές 
χρησεως 1995

1.542.205.450
899.407.319
642.798.131
64.967.806

707.765.937

391.095.521 356.138.194
222.224,669 613.320.190 164.980.498

94.445.747

23.838

72.986.545 72.962.707
21.483.040

ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 25.039.298
2. Έκτακτα κέρδη 999.468

26.038.766

18.489.428
2.014.364

20.503.792

Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

27.502.405
2.178.986
7.000.000 36.681.391 10.642.625

11.949.751
422.222

6.900.000 19.271.973

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 

στο λειτουργικό κόστος

10.840.415
71.292.948 34.438.424

71.292.948 ____________ - 34.438.424

10.840.415

1 478 832.681 
825.436.135 
653.396.546 

20 022.923

673.419.469

521.118.692
152.300.777

93 270 826 
59.029.951

1.231.819

60.261.770

60.261.770ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΟΣ προ φάρων



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά σε δραχμές Ποσό σε δραχμές
χρήσεως 1996 χρήσεως 1995

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 10.840.415 60.261.770
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων 
(κερδών) προηγούμενων χρήσεων 31.991.775 27.590.483

Σύνολο 42.832.190 87.852.253

ΜΕΙΟΝ: 1. Φάρος εισοδήματος 8.722.111 24.460.478
Κέρδη προς διάθεση 34.110 079 63.391.775
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 
1. Τακτικά αποθεματικό 1.000.000 2.000.000
2. Πρώτο μέρισμα - 16.380.000
3. Πρόσθετο μέρισμα - 13.020.000
6|>. Αποθεματικό από έσοδα φορολογηθέντα 

κατ' ειδικό τρόπο 23.838
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον 33.086.241 31.991.775

34.110.079 63.391 775

ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. 1019747

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΡΟΣΙΝΟΣ 

Α.Δ.Τ. Π 585303

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΟΥ 
Α.Δ.Τ. Ν 042605

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «SPACE HELLAS Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 1996 Ο έλεγχός μας, στα πλαίσια του οποί
ου λάβαμε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες, που 
κρίναμε κατάλληλες, βάοει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτων Ελεγκτών. Τέθηκαν στη διάθεσή μος το βιβλία και στοιχεία που τηρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πλη
ροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. Εκτος από πς περιπτώσεις των κατωτέρω παρατηρήσεων μας No 1 και 2 δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθεοεως Διαχειρισεως του Διοικηπχού Συμβουλίου προς την Τακπκή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με πς σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το 
Προσάρτημά περιλαμβάνει πς πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγραφο 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92 έγινε στη 
χρήση 1996 αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των κτιρίων και των συσσωρευμενων αποσβέσεων τους, εξαιτιας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως τούτων κατα δρχ. 46.854.867 και των συσσωρευμένων αποσβέσεων τους κατά 
δρχ. 19.765.087 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρμογής ποσού δρχ. 27.089.780. η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων ΑΙΙΙ - 2 «Διάφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων». 2. Η εταιρεία, κατα 
την παρούσα χρηση. βασιζόμενη στο άρθρο 10 του Ν 2065/1992. δεν διενηργησε αποσβέσεις επι των κηρίων και τεχνικών έργων καθώς και επί των μεταφορικών μέσων. Αν διενεργούσε τις αποσβέσεις αυτές, το ύψος τους θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των δρχ. 30.000.000 περίπου. Κατα την προηγούμενη χρηση δεν είχε διενεργήσει ισόποσες περίπου αποσβέσεις επί των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού. 3. Η εταιρεία, βασιζόμενη στην υπ αριθμ 
205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβουλών Διοικησεως. δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεων του προσωπικού της λόγω εξόδου του απο την υπηρεσία για συνταξιοδοτηση. Αν σχημάτιζε τέτοια πρόβλεψη, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παράγρ. 14 του Ν. 2190/1920. για ολο το προσωπικό της. αυτή θο ανερχόταν στο συνολικό ποσό των δρχ. 48.000.000 περίπου. 4. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση των μέτο
χων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που αντιπροσωπεύουν το 100% του καταβλημενου εταιρικού κεφαλαίου Κατα τη γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν απο τα βιβλία και στοιχεία της εται
ρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημά, αφού ληφθουν υπόψη οι παραπανω παρατηρήσεις μας. την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατα την 31η Δεκεμβρίου 1996. καθώς και τα αποτελέσματα της 
χρήσεως που εληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν απο εκείνες που η εταιοεια εφάρμοσε στην προηγούμενη 
χρηση. έκτος απο τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεων μας No 1 και 2.

Αθήνα, 15 Μοϊου 1997

0 ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 117212723)
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