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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το β΄ µέρος της µελέτης «Στρατηγικό σχέδιο για την 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της “Κρι Κρι Α.Ε.” σε Αγγλία και Γερµανία» που 

έχει εκπονηθεί από τους φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ∆ελβενιώτη Κοσµά 

και Μουράτη Νικόλαο και κατατίθεται ως δικαιολογητικό για την απόκτηση του 

µεταπτυχιακού διπλώµατος. Σκοπός της εργασίας είναι να ενηµερώσει τον 

αναγνώστη σχετικά µε την χρηµατοοικονοµική λειτουργία της εταιρίας “Κρι Κρι 

Α.Ε.” και των κλάδων γαλακτοκοµικών προϊόντων σε συνάρτηση πάντα µε το α’ 

µέρος της ευρύτερης µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία περιλαµβάνει: 

1) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρίας παράλληλα µε τον ελληνικό 

κλάδου γαλακτοκοµικών προϊόντων και σύγκριση της εταιρίας µε τον κλάδο 

2) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του γερµανικού κλάδου γαλακτοκοµικών 

προϊόντων 

3) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του κλάδου γαλακτοκοµικών προϊόντων του 

Ηνωµένου Βασιλείου 

4) Συγκριτική αξιολόγηση των τριών κλάδων γαλακτοκοµικών προϊόντων και 

στρατηγική χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

5) Συµπεράσµατα – Ανασκόπηση - Προοπτικές 

 

Πρέπει να τονιστεί ότι για τις παραπάνω αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό 

πακέτο “Finan Expert” της εταιρίας “Specisoft Α.Ε.”. Επίσης, οι οικονοµικές 

καταστάσεις των ελληνικών εταιριών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αναλύσεις 

αντλήθηκαν από τον ιστότοπο της εκάστοτε εταιρίας. Τέλος, οι οικονοµικές 

καταστάσεις των αγγλικών και γερµανικών εταιριών αντλήθηκαν από τους 

ιστοτόπους που µας υπέδειξαν  τα αρµόδια γραφεία εµπορικών υποθέσεων των 

ελληνικών πρεσβειών στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Γερµανία. 
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Μεθοδολογία Έρευνας 

 

Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρίας και των κλάδων διεκπεραιώθηκε µε τη 

βοήθεια του λογισµικού “Finan Expert” της εταιρίας “Specisoft”. Αρχικά 

συγκεντρώθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις για τα έτη 2010 και 2011 εταιριών που 

παράγουν γαλακτοκοµικά προϊόντα από την  Ελλάδα, την Γερµανία και το Ηνωµένο 

Βασίλειο. Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν από το 

εξωτερικό είχαν σαν βασικό κριτήριο να παράγουν γιαούρτι ελληνικού τύπου. Από 

τον ελληνικό κλάδο επιλέχτηκαν οι εξής εταιρίες: ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., ∆ωδώνη Α.Ε., 

Εβροφάρµα ΑΒΕΕ, Μεβγάλ Α.Ε., Όλυµπος Α.Ε. και Τυράς Α.Ε. Από τον γερµανικό 

κλάδο επιλέχτηκαν οι: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, Bayerische 

Milchindustrie eG, Bayernland eG, Danone GmbH, Ehrmann AG, Hochwald GmbH. 

Από τον αγγλικό κλάδο επιλέχτηκαν οι: Capital Dairy Ltd, Danone Ltd, Fage UK Ltd, 

Muller Ltd, Rachel’s Dairy Ltd. Στη συνέχεια όλες οι οικονοµικές καταστάσεις 

περάστηκαν σε ένα πρότυπο λογιστικό σχέδιο σύµφωνο µε τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα ώστε να είναι οµοιόµορφες. Για να µπορέσει να γίνει η ανάλυση των 

κλάδων δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια του λογισµικού οι κλαδικές οικονοµικές 

καταστάσεις τα µεγέθη των οποίων είναι ο µέσος όρος του αθροίσµατος των 

αντίστοιχων µεγεθών των εταιριών κάθε κλάδου. Ακολούθως, µε τη βοήθεια του 

λογισµικού, έγινε η χρηµατοοικονοµική ανάλυση και η εξαγωγή συµπερασµάτων. 
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Κεφάλαιο 1: Χρηµατοοικονοµική ανάλυση της «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» και του 

ελληνικού κλάδου γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση της επιχείρησης «ΚΡΙ ΚΡΙ 

Α.Ε.» για το έτος 2011 (σε σύγκριση πάντα µε το 2010). Παράλληλα µε την ανάλυση 

της «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.», γίνεται και χρηµατοοικονοµική ανάλυση του ελληνικού κλάδου 

γαλακτοκοµικών προϊόντων µέσα στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση και 

συγκρίνονται επιχείρηση και κλάδος. Αρχικά, µελετούνται τα µεγέθη που 

προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα και το καθαρό εισόδηµα, στη συνέχεια µελετούνται 

τα βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης και τα µακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης του 

ισολογισµού της επιχείρησης και του κλάδου. Ακολουθούν οι χρηµατοοικονοµικές 

µεταβολές όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίων, οι 

ταµειακές ροές και, τέλος, γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των αριθµοδεικτών. 

 

Σηµείωση: Τα ποσά των µεγεθών που αναφέρονται για τον κλάδο είναι ο µέσος όρος 

του αθροίσµατος των ποσών των αντίστοιχων µεγεθών των επιχειρήσεων του κλάδου 

που έχουν επιλεχθεί για την µελέτη. 
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1.1 Αποτελέσµατα – Καθαρό εισόδηµα 

ΚΡΙ ΚΡΙ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ)  

   
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 2011 

Κύκλος Εργασιών 45.718.800,00 46.563.740,00
Κόστος Πωληθέντων 28.187.609,00 29.201.192,00

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις 17.531.191,00 17.362.548,00

Αποσβέσεις 0,00 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 28.187.609,00 29.201.192,00
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις 17.531.191,00 17.362.548,00
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,00 0,00
Λειτουργικά Έξοδα 14.346.363,00 13.969.403,00

Έξοδα ∆ιοίκησης 1.900.581,00 1.930.165,00
Έξοδα ∆ιάθεσης 11.924.021,00 11.667.567,00

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 521.761,00 371.671,00

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

4.777.276,00 4.982.568,00

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 3.184.828,00 3.393.145,00
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

1.592.448,00 1.589.423,00

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 0,00 0,00
Πιστωτικοί Τόκοι 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 64.027,00 105.754,00

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 3.120.801,00 3.287.391,00

Φόρος Εισοδήµατος 356.828,00 296.658,00

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 2.763.973,00 2.990.733,00

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 2.763.973,00 2.990.733,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 0,09 0,10
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 0,08 0,09

Κλάδος:  ΕΛΛΑ∆Α  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ)  

   
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 2011 

Κύκλος Εργασιών 103.121.534,33 105.687.050,40
Κόστος Πωληθέντων 79.441.500,76 83.829.313,50

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις 23.680.033,57 21.857.736,90

Αποσβέσεις 0,00 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 79.441.500,76 83.829.313,50
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις 23.680.033,57 21.857.736,90
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 367.861,37 491.098,40
Λειτουργικά Έξοδα 19.842.344,62 18.720.075,00

Έξοδα ∆ιοίκησης 2.863.708,15 2.638.508,56
Έξοδα ∆ιάθεσης 16.078.163,13 15.792.725,62

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 900.473,34 288.840,82

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

4.780.659,32 4.218.827,41

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 4.205.550,32 3.628.760,30
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

575.109,00 590.067,11

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 7.399,29 4.430,82
Πιστωτικοί Τόκοι 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2.081.800,27 3.092.626,92

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 2.131.149,34 540.564,20

Φόρος Εισοδήµατος 105.356,47 -80.497,98

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 2.025.792,87 621.062,18

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας -850.337,83 -756.377,83
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 0,15 0,04
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 0,14 0,04
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ΚΡΙ ΚΡΙ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
  

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 - 2011 

Κύκλος Εργασιών 1,85
Κόστος Πωληθέντων 3,60

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις -0,96

Αποσβέσεις 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 3,60
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις -0,96
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,00
Λειτουργικά Έξοδα -2,63

Έξοδα ∆ιοίκησης 1,56
Έξοδα ∆ιάθεσης -2,15

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα -28,77

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

4,30

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 6,54
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

-0,19

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 0,00
Πιστωτικοί Τόκοι 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 65,17

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 5,34

Φόρος Εισοδήµατος -16,86

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 8,20

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 8,20
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 5,34
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 8,20

 

Κλάδος:  ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
  

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 - 2011 

Κύκλος Εργασιών 2,49
Κόστος Πωληθέντων 5,52

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις -7,70

Αποσβέσεις 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 5,52
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις -7,70
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 33,50
Λειτουργικά Έξοδα -5,66

Έξοδα ∆ιοίκησης -7,86
Έξοδα ∆ιάθεσης -1,78

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα -67,92

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

-11,75

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) -13,71
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

2,60

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις -40,12
Πιστωτικοί Τόκοι 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 48,56

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων -74,64

Φόρος Εισοδήµατος -176,41

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ -69,34

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας -11,05
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή -74,64
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή -69,34
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Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

Πωλήσεις 

Παρατηρούµε ότι για την χρήση του έτους 2011 οι πωλήσεις της επιχείρησης 

ανήλθαν σε 46.563.740€ και αυξήθηκαν κατά 844.940€ σε σχέση µε τις πωλήσεις του 

2010. Αυτό ανέρχεται σε µια µεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης της τάξεως 

του 1,85%. Η αντίστοιχη µεταβολή των πωλήσεων του κλάδου είναι 2,49% οπότε η 

µεταβολή των πωλήσεων της επιχείρησης είναι 0,64% µικρότερη από τον κλάδο. Το 

ποσοστό είναι σχετικά µικρό οπότε βλέπουµε ότι όσον αφορά τις πωλήσεις η 

επιχείρηση συµβαδίζει µε τον ελληνικό κλάδο γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις πωλήσεις αξίζουν να σηµειωθούν τα κάτωθι: 

• Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα της επιχείρησης αυξήθηκαν σε ποσοστό 

22,48% µεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011. Το ποσοστό αυτό σε σχέση µε το 

ποσοστό αύξησης των πωλήσεων είναι µεγαλύτερο το οποίο σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση αυξάνει τα αποθέµατα της πιο γρήγορα από ότι τις πωλήσεις της, 

κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει επιπλέον κόστος στο µέλλον. 

• Παρατηρούµε ότι οι απαιτήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν 4,59% σε σχέση 

µε το 2010, ποσοστό µεγαλύτερο από την αύξηση των πωλήσεων. Αυτό 

µπορεί να ερµηνευτεί στο ότι η επιχείρηση για να εξυπηρετήσει την αύξηση 

των πωλήσεων της δίδει µεγαλύτερες πιστώσεις στους πελάτες της. 

• Επίσης, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν µε 4,59% ποσοστό 

µεγαλύτερο από την αύξηση των πωλήσεων. 

 

Κόστος πωληθέντων 

Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων της επιχείρησης για το 2011 αυτό αποτελεί το 

62,71% του κύκλου εργασιών και η συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών αυξήθηκε 

κατά 1,06 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2010. Επίσης είναι κατά 65,17% 

µικρότερο από τον µέσο όρο του κόστους πωληθέντων των επιχειρήσεων του κλάδου. 
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Μικτά αποτελέσµατα 

Παρατηρούµε ότι για το 2011 τα µικτά αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε   

17.362.548€ ήτοι 37,29% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση η συµµετοχή τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 1,06 ποσοστιαίες 

µονάδες. Συµπεραίνουµε ότι η µείωση αυτή προήλθε από την αύξηση του κόστους 

πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων της χρήσης. Επίσης, αξίζει να 

επισηµανθεί ότι τα µικτά αποτελέσµατα του κλάδου είναι κατά 25,89% περισσότερα 

από της επιχείρησης και αποτελούν το 20,68% του κύκλου εργασιών του κλάδου. 

 

Έξοδα λειτουργίας 

Παρατηρούµε ότι τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 13.969.403€ ήτοι 

ποσοστό 30% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την χρήση του 2010 µειώθηκαν 

κατά 376.960€, ποσοστό 2,63%. Το ποσοστό συµµετοχής στις πωλήσεις σε σχέση µε 

το 2010 µειώθηκε κατά 1,38 ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός που χαρακτηρίζεται 

θετικό. Επίσης τα έξοδα λειτουργίας του κλάδου είναι το 17,71% του κύκλου 

εργασιών του που σηµαίνει ότι η συµµετοχή των εξόδων λειτουργίας στον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης σε σχέση µε τον κλάδο είναι 12,29% µεγαλύτερη. 

 

Κέρδη προ τόκων και φόρων (ΚΠΤΦ) 

Τα ΚΠΤΦ της επιχείρησης για το 2011 ανήλθαν σε 3.393.145€ που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό συµµετοχής 7,29% στον κύκλο εργασιών. Το 2010 το αντίστοιχο ποσοστό 

συµµετοχής ήταν 6,96% που σηµαίνει αύξηση κατά 0,32 ποσοστιαίες µονάδες. Τα 

ΚΠΤΦ του κλάδου αποτελούν το 3,43% του κύκλου εργασιών του και είναι 6,49% 

περισσότερα από της επιχείρησης. 
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Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της επιχείρησης για το 2011 ανήλθαν σε 105.754€ ήτοι 

ποσοστό 0,23% του κύκλου εργασιών. Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε την χρήση του 

2010 αυξήθηκαν κατά 41.727€ ή ποσοστό της τάξεως του 65,17%. Το ποσοστό 

συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών αυξήθηκε κατά 0,09 ποσοστιαίες µονάδες σε 

σχέση µε το 2010. Όσον αφορά τον κλάδο τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα είναι το 

2,93% του κύκλου εργασιών οπότε βλέπουµε ότι η συµµετοχή των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων της επιχείρησης στον κύκλο εργασιών της είναι 

µικρότερη κατά 2,70%. 

 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 

Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα προ φόρων της επιχείρησης ανήλθαν σε 

3.287.391€ ήτοι 7,06% του κύκλου εργασιών το 2011. Σε σχέση µε το 2010 το 

ποσοστό συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 0,23 ποσοστιαίες 

µονάδες γεγονός θετικό. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα προ φόρων του κλάδου 

είναι το 0,51% του κύκλου εργασιών του οπότε αντιλαµβανόµαστε ότι η επιχείρηση 

λειτουργεί πολύ καλύτερα από τον κλάδο σε αυτόν τον τοµέα καθώς η συµµετοχή 

των  αποτελεσµάτων της προ φόρων στον κύκλο εργασιών είναι 6,55% µεγαλύτερη. 

 

Καθαρά κέρδη χρήσεως προς διάθεση 

Παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη προς διάθεση της χρήσης 2011 ανήλθαν σε  

2.990.733€. Αυτά αποτελούν το 6,42% των πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης. Σε 

σχέση µε το 2011 το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκε κατά 

226.760€ ήτοι 8,20%. Η συµµετοχή των καθαρών κερδών προς διάθεση του κλάδου 

στον κύκλο εργασιών είναι 0,59% οπότε η επιχείρηση εµφανίζει πολύ καλύτερο 

αποτέλεσµα µε αντίστοιχη συµµετοχή 5,84% µεγαλύτερη. 
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1.2 Βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

              ΚΡΙ ΚΡΙ  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ)  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 20.698.737,00 19.803.738,00 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 129.486,00 126.799,00 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 115.090,00 92.931,00 
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 816.818,00 943.788,00 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00 0,00 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 55.222,00 54.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.815.353,00 21.021.856,00 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Αποθέµατα 4.090.488,00 5.009.953,00 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 0,00 
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00 0,00 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 14.834.313,00 15.378.875,00 
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00 0,00 
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 2.279.343,00 6.130.050,00 
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.204.144,00 26.518.878,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.019.497,00 47.540.734,00 

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00 
Εκδοθέν Κεφάλαιο 12.564.752,00 12.564.752,00 
Αποθεµατικά 7.919.855,00 9.703.363,00 
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 6.164.937,00 7.372.163,00 
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 26.649.544,00 29.640.278,00 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 26.649.544,00 29.640.278,00 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια 1.265.000,00 2.960.414,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.039.354,00 5.458.381,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.304.354,00 8.418.795,00 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 283.861,00 1.070.464,00 
Τρέχων Φόρος 633.057,00 274.980,00 
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 8.148.681,00 8.136.217,00 
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.065.599,00 9.481.661,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.369.953,00 17.900.456,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43.019.497,00 47.540.734,00 
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         Κλάδος:  ΕΛΛΑ∆Α  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ)  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 43.896.073,68 41.879.494,49 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 33.757,42 33.309,59 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 107.375,27 121.294,03 
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 11.723.644,45 14.611.745,64 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 251.732,03 386.261,19 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 89.864,60 86.968,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.102.447,45 57.119.073,24 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Αποθέµατα 13.587.097,56 14.409.958,58 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 22.347,01 12.514,19 
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00 0,00 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 34.728.900,57 39.512.184,99 
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00 0,00 
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 962.732,95 1.793.655,73 
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 590.949,61 1.046.216,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.892.027,70 56.774.529,85 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105.994.475,15 113.893.603,09 

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00 
Εκδοθέν Κεφάλαιο 10.647.190,30 10.647.190,30 
Αποθεµατικά 16.636.914,14 17.720.352,04 
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 10.880.986,91 10.106.342,76 
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 38.165.091,35 38.473.885,10 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 38.165.091,35 38.473.885,10 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια 18.480.445,43 14.324.494,53 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.904.327,57 5.624.813,29 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 24.384.773,00 19.949.307,82 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 21.883.849,50 29.057.371,25 
Τρέχων Φόρος 567.874,38 329.005,90 
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 15.825.772,96 19.658.917,01 
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 5.167.113,93 6.425.116,01 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 43.444.610,77 55.470.410,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 67.829.383,77 75.419.717,99 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 105.994.475,12 113.893.603,09 
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ΚΡΙ ΚΡΙ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -4,32
Επενδύσεις σε Ακίνητα -2,08
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -19,25
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 15,54
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -1,13

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -3,64

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Αποθέµατα 22,48
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3,67
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 168,94
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10,51

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 22,52
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 19,58
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 11,22
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11,22

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια 134,02
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -9,62

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15,26

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 277,11
Τρέχων Φόρος -56,56
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ -0,15
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4,59

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Κλάδος:  ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -4,59
Επενδύσεις σε Ακίνητα -1,33
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12,96
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 24,63
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 53,44
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία -3,22

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,81

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Αποθέµατα 6,06
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού -44,00
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13,77
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 86,31
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 77,04

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,45

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 6,51
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) -7,12
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 0,81
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,81

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια -22,49
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -4,73

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -18,19

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 32,78
Τρέχων Φόρος -42,06
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 24,22
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 24,35

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 27,68

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11,19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7,45

 

 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

 

1.2.1 Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχεται σε 26.518.878€ και αποτελεί το 56,95% του 

κύκλου εργασιών και το 55,78% του συνόλου του ενεργητικού ενώ το 2010 
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αποτελούσε το 46,38% του κύκλου εργασιών και το 49,29% του συνόλου του 

ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό του κλάδου για το 2011 αποτελεί το 

53,72% του κύκλου εργασιών, 3,23% λιγότερο από ότι της επιχείρησης και το 

49,85% του συνόλου του ενεργητικού, 5,93% λιγότερο από ότι της επιχείρησης. 

 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις της µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε 15.378.875€ και αποτελούν το 

57,99% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 33,03% του κύκλου εργασιών. 

Επίσης, εισπράττονται σε 118,42 ηµέρες, ενώ το 2010 εισπράττονταν σε 59,22 

ηµέρες γεγονός που δείχνει µεγάλη µεταβολή και ίσως µείωση της ρευστότητας της 

επιχείρησης. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις του κλάδου αποτελούν το 

37,39% του κύκλου εργασιών που είναι 4,36% περισσότερο αντίστοιχα µε την 

επιχείρηση. Τέλος, παρατηρούµε ότι οι απαιτήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν 3,67% 

που είναι  περισσότερο από 1,85% της αύξησης των πωλήσεων. 

 

Αποθέµατα 

Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα της µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχονται σε  

5.009.953€ και αποτελούν το 18,89% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 

10,76% του κύκλου εργασιών. Επίσης, η επιχείρηση ανακυκλώνει τα αποθέµατά της 

κάθε 56,88 ηµέρες έναντι των 26,48 ηµερών στην χρήση του 2010. Αυτό δείχνει 

µείωση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων γεγονός αρνητικό που µπορεί 

να σηµαίνει και επιπλέον κόστος πχ. λόγω αποθήκευσης των αποθεµάτων. Ακόµη, 

αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αποθέµατα αυξήθηκαν κατά 22,48% από το 2010 στο 2011 

ενώ οι πωλήσεις 1,85%. Όσον αφορά τον κλάδο, διατηρεί περισσότερα αποθέµατα σε 

σχέση µε τον κύκλο εργασιών (13,63%) από ότι η επιχείρηση. 

 

∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων 

Παρατηρούµε ότι τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών της µελετώµενης χρήσης 2011 

για την επιχείρηση ανέρχονται σε 6.130.050€ και αποτελούν το 23,12% του 
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κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 13,16% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση αυξήθηκαν κατά 168,94% γεγονός που δείχνει ότι ή επιχείρηση 

θέλει να αυξήσει την βραχυπρόθεσµη ρευστότητα της µε αυτόν τον τρόπο. Σε 

αντίθεση, ο κλάδος διατηρεί πολύ λιγότερα διαθέσιµα (1,70% του κύκλου εργασιών 

του). 

 

1.2.2 Στοιχεία βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

Παρατηρούµε ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στο τέλος της µελετώµενης 

χρήσης (2011) της επιχείρησης ανέρχονται σε 9.481.661€ και αποτελούν το 20,63% 

του κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 19,83% του 

κύκλου εργασιών. Η µεταβολή µπορεί να χαρακτηριστεί µικρή. Επίσης, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι µέσα την χρήση οι βραχυπρόθεσµες πιστώσεις προς την επιχείρηση του 

κλάδου ανανεώνονταν κάθε 115,92 ηµέρες. Όσον αφορά τον κλάδο, έχει πολύ 

περισσότερες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του 

(52,49%) 

 

Προµηθευτές και λοιποί πληρωτέοι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

Οι προµηθευτές και οι λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί βραχυπρόθεσµοι στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε 8.136.217€ και αποτελούν το 85,81% των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 17,47% του κύκλου εργασιών. Επίσης, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι αγορές της χρήσης ανήλθαν σε 30.120.657€. Αποτελούν το 

64,69% των πωλήσεων και το 103,15% του κόστους πωληθέντων και οι πληρωµές 

των αγορών για την κανονική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν 

σε 30.108.193€. Επιπλέον, µέσα στην χρήση πληρώθηκαν για αγορές της κανονικής 

δραστηριότητας 21.959.512€, ήτοι ποσοστό 72,91% των αγορών, και εξοφλήθηκαν 

όλα τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του 

τέλους της προηγούµενης χρήσης. Οι προµηθευτές και οι λοιποί πληρωτέοι 

λογαριασµοί βραχυπρόθεσµοι της επιχείρησης µειώθηκαν κατά 0,15% ενώ οι 

πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 1,85%. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα στην χρήση η 

χρηµατοδότηση της επιχείρησης από τους προµηθευτές της µειώθηκε ενώ αυξήθηκε ο 

κύκλος εργασιών της. Όσον αφορά τον κλάδο οι προµηθευτές και οι λοιποί 
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πληρωτέοι λογαριασµοί βραχυπρόθεσµοι αποτελούν το 18,60% του κύκλου εργασιών 

και κυµαίνονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε την επιχείρηση. 

Έντοκα δάνεια βραχυπρόθεσµα 

Παρατηρούµε ότι ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της µελετώµενης χρήσης 

ανέρχεται σε 1.070.464€ και αποτελεί το 11,29% των βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων και το 2,30% του κύκλου εργασιών. Ακόµη, είναι σηµαντικό να 

επισηµάνουµε ότι ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός για το 2011 αυξήθηκε 

κατά 277,11% ενώ οι πωλήσεις µόνο κατά 1,85%. Οι δύο µεταβολές έχουν µεγάλη 

απόκλιση µεταξύ τους. Όσον αφορά τον κλάδο ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός του 

είναι πολύ περισσότερος  σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών από ότι η επιχείρηση 

(27,49%). 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

(πλην προµηθευτών και τραπεζικών υποχρεώσεων) 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης για το 2011 ανέρχονται σε  

274.980€ και αποτελούν το 2,90% των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 0,59% 

του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε το 2011 µειώθηκαν κατά 56,56%. Όσον αφορά 

τον κλάδο οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αποτελούν το 6,39% του κύκλου 

εργασιών, 5,80% περισσότερο από ότι στην επιχείρηση. 
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1.3 Μακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται (στην 

ανάλυση των βραχυπρόθεσµων στοιχείων) για διευκόλυνση του κατά την µελέτη της 

ανάλυσης 

 

1.3.1 Πάγιο ενεργητικό 

Στην µελετώµενη χρήση η καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού είναι  21.021.856€ 

και αποτελεί το 44,22% του ενεργητικού, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσε 

το 50,71% του ενεργητικού. Επίσης, τα πάγια της επιχείρησης µειώθηκαν κατά 

793.497€, ήτοι ποσοστό 3,64%. Στον κλάδο το πάγιο ενεργητικό είναι το 50,15% του 

ενεργητικού, οπότε βλέπουµε ότι η επιχείρηση διατηρεί λιγότερα παγία 5,93% σε 

σχέση µε το ενεργητικό της από ότι ο κλάδος. Οπότε βλέπουµε ότι οι επενδύσεις της 

εταιρίας σε πάγιο ενεργητικό είναι σχετικά κοντά µε αυτές του κλάδου. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Παρατηρούµε ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της µελετώµενης χρήσης είναι  

92.931€ και αποτελούν το 0,44% του παγίου ενεργητικού. Ακόµη, µειώθηκαν από 

την προηγούµενη χρήση κατά 22.159€ ποσοστό 19,25%. 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της µελετώµενης χρήσης είναι 19.803.738€, 

αποτελούν το 94,21% του παγίου ενεργητικού και µειώθηκαν από την προηγούµενη 

χρήση κατά 894.999€, δηλαδή ποσοστό 4,32%. 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 

Οι επενδύσεις της επιχείρησης σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για το 2011 

ανέρχονται σε 943.788€ και αποτελούν το 4,49% του παγίου ενεργητικού. 

Αυξήθηκαν από την προηγούµενη χρήση κατά 126.970€, ποσοστό 15,54%. 

 

Υπόλοιπα στοιχεία παγίου ενεργητικού 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης στην µελετώµενη 

χρήση είναι 54.600€ και αποτελούν το 0,26% του παγίου ενεργητικού. Μειώθηκαν 

από την προηγούµενη χρήση κατά 622€, ποσοστό 1,13%. 

 

1.3.2 Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης στην µελετώµενη χρήση του 2011 είναι 

29.640.278€ και αποτελούν το 62,35% των συνολικών κεφαλαίων. Επίσης, 

αυξήθηκαν σε σχέση µε την χρήση του 2010 κατά 2.990.734€, ποσοστό 14,89% που 

είναι το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης το οποίο µοιράστηκε σε λογαριασµούς 

αποθεµατικών και κερδών εις νέο. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται η µεταβολή 

των ιδίων κεφαλαίων του κλάδου για τις χρήσεις του 2010 και 2011: 

 

 

ΚΡΙ ΚΡΙ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

   

 ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2011 2010 

Μεταβολή στο Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00 12.564.752,00 

Μεταβολή στα Αποθεµατικά 1.783.508,00 7.919.855,00 

Μεταβολή στις Ίδιες µετοχές 0,00 0,00 

Μεταβολή στα Κέρδη εις νέο 1.207.226,00 6.164.937,00 

Μεταβολή στο Εγγεγραµµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 

Μεταβολή στα ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.990.734,00 26.649.544,00 
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1.3.3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Παρατηρούµε ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της µελετώµενης χρήσης είναι  

8.418.795€ και αποτελούν το 17,71% του παθητικού και το 47,03% των συνολικών 

υποχρεώσεων, ενώ στην προηγούµενη χρήση οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

αποτελούσαν το 16,98% του παθητικού και το 44,62% των συνολικών υποχρεώσεων. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου αποτελούν το 26,45% των συνολικών 

υποχρεώσεων του κλάδου. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση αναλογικά διατηρεί 

µεγαλύτερο ποσοστό µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων σε σχέση µε τις συνολικές 

υποχρεώσεις κατά 20,58%. 

 

Έντοκα δάνεια µακροπρόθεσµα 

Ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός της επιχείρησης είναι 2.960.414€ και αποτελεί 

το 35,16% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων ενώ στην προηγούµενη 

χρήση αποτελούσε το 17,32% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση αυξήθηκε κατά 1.695.414€, ποσοστό 134,02%. Όσον αφορά τον 

κλάδο ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός αποτελεί το 71,80% των συνολικών 

µακροπροθέσµων υποχρεώσεων, 35,64% περισσότερο από όσο στην επιχείρηση. 

 

Υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις για το 2011 είναι 5.458.381€ και 

αποτελούν το 64,84% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων, ενώ στην 

προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 82,68% των συνολικών µακροπροθέσµων 

υποχρεώσεων. Σε σύγκριση µε το 2010 µειώθηκαν κατά 580.973€, ήτοι ποσοστό 

9,62%. Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου αποτελούν το 

28,20% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων, ενώ της επιχείρησης που 

αποτελούν το 64,84% των συνολικών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της σε σχέση 

µε τον κλάδο είναι µεγαλύτερη κατά 36,64%. 
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1.4 Χρηµατοοικονοµικές Μεταβολές 

 

1.4.1 Κεφάλαιο Κίνησης 

 

Συνολικό: 

Παρατηρούµε ότι το συνολικό κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης στην µελετώµενη 

χρήση (2011) ανέρχεται σε 26.518.878€ και αποτελεί το 56,95% του κύκλου 

εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση (21.204.144€) αποτελούσε το 46,38% του 

κύκλου εργασιών. Αυξήθηκε, λοιπόν, κατά 5.314.734€, δηλαδή ποσοστό 25%. Όσον 

αφορά τον κλάδο το συνολικό κεφάλαιο κίνησης αποτελεί το 53,72% του κύκλου 

εργασιών. 

Ίδιο: 

Σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης έχουν τοποθετηθεί 

από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 8.618.422€, ενώ στην προηγούµενη είχαν 

τοποθετήσει 4.834.191€ από τα ίδια κεφάλαια της σε στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 

Καθαρό: 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης για το 2011 ανέρχεται σε 17.037.217€ 

και αποτελεί το 36,59% του κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση 

(12.138.545€) αποτελούσε το 26,55% του κύκλου εργασιών. Συµπεραίνουµε ότι η 

επιχείρηση αύξησε το καθαρό κεφάλαιο κίνησης µεταξύ των δύο χρήσεων (κυρίως 

µέσω της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού, καθώς η µεταβολή των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ήταν µικρή) πιθανόν για λόγους ρευστότητας. Όσον 

αφορά τον κλάδο το καθαρό κεφάλαιο κίνησης για το 2011 ανέρχεται σε 

1.304.119,68€ και αποτελεί το 1,23% του κύκλου εργασιών. Παρατηρούµε ότι η 

επιχείρηση ακολουθεί πολύ διαφορετική πολιτική όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης 

από τον κλάδο. 
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1.4.2 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΕΣ %) 2010 - 2011 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00 0,00 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,09 
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 1,99 18,78 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00 0,87 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00 0,00 
Αποθέµατα 14,38 5,35 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 0,00 
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00 0,00 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 8,52 31,10 
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00 0,00 
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 60,23 5.40 
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00 2,96 

IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ   

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00 
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00 0,00 
Αποθεµατικά 0,00 0,00 
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 0,00 5,04 
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 
Έντοκα ∆άνεια 0,00 27.03 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9,09 1.82 
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 0,00 0,00 
Τρέχων Φόρος 5,60 0,00 
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,19 1,55 
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 100,00 

   

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΡΙ ΚΡΙ ΚΛΑ∆ΟΣ 

Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ   

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00 
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00 0,00 
Αποθεµατικά 27,90 7,05 
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 18,88 0,00 
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 
Έντοκα ∆άνεια 26,52 0,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 12,30 46,65 
Τρέχων Φόρος 0,00 0.00 
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,00 24,93 
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00 8,18 

IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 14,00 13,11 
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,04 0,00 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,35 0,00 
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00 0,00 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,01 0,02 
Αποθέµατα 0,00 0,00 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00 0,06 
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00 0,00 
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00 0,00 
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00 0,00 
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 0,00 0,00 
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,01 100,00 
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Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στον πίνακα που προηγείται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης. 

 

Επιχείρηση 

Πηγές: 

Για την χρήση του 2011 τα κεφάλαια που άντλησε η επιχείρηση από διάφορες πηγές 

ανέρχονται σε 6.393.218€. 

Αξίζει να σηµειώσουµε από πού προήλθαν τα κεφάλαια αυτά: 

Το 27,90% από αύξηση του λογαριασµού «Αποθεµατικά» κατά 1.783.508€. 

Το 26,52% από αύξηση του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια, Μακροπρόθεσµα» κατά 

1.695.414€, δηλαδή έγινε λήψη µακροπρόθεσµου δανείου από την επιχείρηση. 

Το 18,88% από αύξηση του λογαριασµού «Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµιές) κατά 

1.207.226€. 

Το 14% από µείωση του λογαριασµού «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» κατά 

849.999€, πιθανόν πχ. να έγινε κάποια πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

Το 12,30% από µείωση του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα» κατά 

786.603€. 

Το 0,35% από µείωση του λογαριασµού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» κατά 

22.159€. 

Το 0,01% από µείωση του λογαριασµού «Λοιπά µη Κυκλοφορούντα 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» κατά 622€. 
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Χρήσεις: 

Τα παραπάνω κεφάλαια που άντλησε η επιχείρηση το 2011 τα χρησιµοποίησε ως 

εξής: 

Το 60,23% σε αύξηση του λογαριασµού «∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων» 

κατά 3.850.707€, δηλαδή κράτησε περισσότερα µετρητά πχ. σε λογαριασµούς 

ταµιευτηρίου. 

Το 14,38% σε αύξηση του λογαριασµού «Αποθέµατα» κατά 919.465€, δηλαδή η 

επιχείρηση κράτησε περισσότερα αποθέµατα στις αποθήκες της. 

Το 9,09% σε µείωση του λογαριασµού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» 

κατά 580.973€. 

Το 8,52% σε αύξηση του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό» κατά 544.562€, δηλαδή οι επιχείρηση χορήγησε κάποιες 

πιστώσεις σε τρίτους. 

Το 5,60% σε µείωση του λογαριασµού «Τρέχων Φόρος» κατά 358.077€, δηλαδή η 

επιχείρηση πλήρωσε κάποιες τρέχουσες φορολογικές εκκρεµότητές της. 

Το 1,99% σε αύξηση του λογαριασµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρίες» κατά 126.970€. 

Το 0,19% σε µείωση του λογαριασµού «Προµηθευτές και Λοιποί Πληρωτέοι 

Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµοι» κατά 12.464€. 
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Κλάδος 

Πηγές: 

Για την χρήση του 2011 τα κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου από 

διάφορες πηγές ανέρχονται σε 15.377.861,89€. 

Αξίζει να σηµειώσουµε από πού προήλθαν τα κεφάλαια αυτά: 

Το 46,65% από αύξηση του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα» κατά 

7.173.521,75€, δηλαδή οι επιχειρήσεις του κλάδου δανείστηκαν µε βραχυπρόθεσµο 

επιτόκιο. 

Το 24,93% από αύξηση του λογαριασµού «Προµηθευτές και Λοιποί Πληρωτέοι 

Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµοι» κατά 3.833.144,05€, δηλαδή χορηγήθηκαν πιστώσεις 

προς τον κλάδο. 

Το 13,11% από µείωση του λογαριασµού «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» κατά 

2.016.579,19€, δηλαδή οι επιχειρήσεις του κλάδου πχ. πούλησαν κάποιες ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις. 

Το 8,18% από αύξηση του λογαριασµού «Λοιπές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες» 

κατά 1.258.002,08€. 

Το 7,05% από αύξηση του λογαριασµού «Αποθεµατικά» 

Το 0,06% από µείωση του λογαριασµού «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

κυκλοφορούντος ενεργητικού» κατά 9832,82€ 

Το 0,02% από µείωση του λογαριασµού «Λοιπά µη κυκλοφορούντα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» 

 

Χρήσεις: 

Τα παραπάνω κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2011 τα 

χρησιµοποίησαν ως εξής: 

Το 31,1% σε αύξηση του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό» κατά 4.783.284,42. 
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Το 27,03% σε µείωση του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια, Μακροπρόθεσµα» κατά 

4.155.950,9€, δηλαδή πλήρωσαν τους τόκους κάποιων δανείων. 

Το 18,78% σε αύξηση του λογαριασµού «Επενδύσεις σε Θυγατρικές και Συγγενείς 

Εταιρίες» κατά 2.888.101.19€. 

Το 5,4% σε αύξηση του λογαριασµού «∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων» κατά 

830.922,78€. 

Το 5,35% σε αύξηση του λογαριασµού «Αποθέµατα» κατά 822.861,02€, δηλαδή ο 

κλάδος επένδυσε κεφάλαια σε αποθέµατα. 

Το 5,04% σε µείωση του λογαριασµού «Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµιές)» κατά 

774.644,15€. 

Το 2,96% σε αύξηση του λογαριασµού «Λοιπά Στοιχεία Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού» κατά 455.266,75€. 

Το 1,82% σε µείωση του λογαριασµού «Λοιπές Υποχρεώσεις, Μακροπρόθεσµες» 

κατά 279.514,28€, δηλαδή τακτοποιήθηκαν κάποιες υποχρεώσεις προς τρίτους. 

Το 1,55% σε µείωση του λογαριασµού «Τρέχων φόρος» κατά 238.868,48€, δηλαδή οι 

επιχειρήσεις του κλάδου τακτοποιήθηκαν κάποιες φορολογικές εκκρεµότητες. 

Το 0,87% σε αύξηση του λογαριασµού «Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις» 

κατά 134.529,16€. 

Το 0,09% σε αύξηση του λογαριασµού «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» κατά 

13.918,76€. 
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Για τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίου πιο συγκεντρωτικά µπορούµε να πούµε τα εξής: 

Πηγές: 

Οι πηγές των κεφαλαίων της επιχείρησης που προήλθαν από µακροπρόθεσµα 

στοιχεία είναι 5.606.615€ και αποτελούν το 87,7% των συνολικών πηγών. Οι πηγές 

των κεφαλαίων που προήλθαν από βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 786.603€ και 

αποτελούν το 12,3% των συνολικών πηγών. Όσον αφορά τον κλάδο οι πηγές των 

κεφαλαίων που προήλθαν από µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 3.102.913.39€ και 

αποτελούν το 20,18% των συνολικών πηγών. Οι πηγές των κεφαλαίων που προήλθαν 

από βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 12.274.948,5€ και αποτελούν το 79,82% των 

συνολικών πηγών. Βλέπουµε ότι η επιχείρηση σε αντίθεση µε τον κλάδο απορροφά 

κεφάλαια από µακροπρόθεσµες πηγές κατά κύριο λόγο. 

Χρήσεις: 

Οι χρήσεις των κεφαλαίων της επιχείρησης σε µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 

707.943€ και αποτελούν το 11,07% του συνόλου των χρήσεων. Οι χρήσεις των 

κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 5.685.275€ και αποτελούν το 87,7% 

των συνολικών χρήσεων. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η επιχείρηση αύξησε 

το κεφάλαιο κίνησής της. Όσον αφορά τον κλάδο οι χρήσεις των κεφαλαίων σε 

µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 8.246.658,44€ και αποτελούν το 53,63% του συνόλου 

των χρήσεων. Οι χρήσεις των κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 

7.131.203,45€€ και αποτελούν το 46,37% των συνολικών χρήσεων. 
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1.5 Ταµειακές ροές 

Τα ταµειακά διαθέσιµα της επιχείρησης στο τέλος της χρήσης για το 2011 ανήλθαν 

σε 6.130.050€ ενώ στην αρχή της χρήσης ήταν 2.279.343€. Η ταµειακή ροή στην 

µελετώµενη χρήση παρουσίασε θετική µεταβολή κατά 3.850.707€ αυξάνοντας τα 

ταµειακά διαθέσιµα του τέλους της χρήσης σε σχέση µε την αρχή της χρήσης κατά 

169%. Η µεταβολή αυτή προήλθε: 

• Από την λειτουργία της επιχείρησης που δηµιούργησε θετική ταµειακή εισροή 

2.272.087€ 

• Από επενδυτικές δραστηριότητες που δηµιούργησαν αρνητική ταµειακή 

εισροή 902.843€ 

• Από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες που δηµιούργησαν θετική ταµειακή 

εισροή 2.481.463€. 

Ενδεικτικά ακολουθεί και ο σχετικός πίνακας: 

ΚΡΙ ΚΡΙ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 2011 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.762.697,00 2.272.087,00

Ταµειακές ροές µετά από επενδυτικές δραστηριότητες -2.732.782,00 -902.843,00

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες -2.929.696,00 2.481.463,00

Μεταβολή στα ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα διαθεσίµων -1.899.781,00 3.850.707,00

∆ιαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 4.179.124,00 2.279.343,00

∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 2.279.343,00 6.130.050,00

 

Αντίστοιχα για τον κλάδο τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης για το 2011 

ανήλθαν σε 1.793.655,73€ ενώ στην αρχή της χρήσης ήταν 962.732,95€ που σηµαίνει 

µεταβολή κατά 86%. Παρατηρούµε ότι και η επιχείρηση, σε µεγαλύτερο βαθµό, αλλά 

και ο κλάδος αύξησαν κατά πολύ τα ταµειακά τους διαθέσιµα µεταξύ των δύο 

χρήσεων. 

 

 

 

 

 



31 

 

1.6 Αριθµοδείκτες (για τη χρήση του έτους 2011) 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 
Εταιρία 2,57 

Κλάδος 1,08 

 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο 

των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός µετράει το περίσσευµα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Το πλεόνασµα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτοµα που έχουν επενδύσει χρηµατικά ποσά 

στην επιχείρηση. Τιµή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητική. Όσον αφορά την επιχείρηση η 

τιµή του αριθµοδείκτη είναι άκρως ικανοποιητική που δείχνει ότι υπάρχει µεγάλη βραχυπρόθεσµη 

ρευστότητα. Ο κλάδος αντίθετα φαίνεται να µην έχει τόσο καλή βραχυπρόθεσµη ρευστότητα, παρόλα 

αυτά είναι θετικό ότι ο δείκτης παραµένει πάνω από τη µονάδα. 

 

ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεµα) Μ. Ο / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μ. Ο 

Εταιρία 2,08 

Κλάδος 0,80 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

αφού αφαιρέσουµε τα αποθέµατα (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Αφαιρούνται τα αποθέµατα 

διότι αφενός παρουσιάζουν µεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την µικρότερη 

ρευστότητα, αφετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεµάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζηµιά. 

Τιµή του δείκτη > 1 κρίνεται ικανοποιητικός. Στην περίπτωση µας η επιχείρηση φαίνεται ότι έχει πολύ 

καλή βραχυπρόθεσµη ρευστότητα αλλά ο κλάδος υστερεί σε αυτόν τον τοµέα. 
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ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 
Εταιρία 0,45 

Κλάδος 0,028 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο των διαθεσίµων, µε τον µέσο όρο των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης καλύπτουν 

τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η τιµή του δείκτη είναι συνήθως < 1. Ακόµα και οι 

τράπεζες δεν εµφανίζουν ταµιακή ρευστότητα µεγαλύτερη της µονάδας. Η επιχείρηση φαίνεται ότι 

έχει µεγαλύτερη ταµειακή ρευστότητα από ότι ο κλάδος. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο Εταιρία 3,08 

Κλάδος 2,85 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις, µε τον µέσο όρο των απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση. η επιχείρηση εισπράττει τις απαιτήσεις της Η 

τιµή του δείκτη για να είναι ικανοποιητικός πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερη της µονάδας, 

εξαρτάται δε και από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση καθώς και από τις συνθήκες που επικρατούν 

στην αγορά. Η επιχείρηση φαίνεται ότι ανακυκλώνει περισσότερο τις απαιτήσεις µέσα στην χρήση 

από ότι ο κλάδος. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(Απαιτήσεις Μ. Ο * 365 ηµέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις 
Εταιρία 118,42 

Κλάδος 128,2 
Υπολογίζεται εάν το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

απαιτήσεων µε τις 365 ηµέρες, το διαιρέσουµε µε τις ετήσιες πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ηµέρες η επιχείρηση περιµένει να εισπράξει τις απαιτήσεις της, από 

την στιγµή που πραγµατοποιηθήκαν οι πωλήσεις. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος αυτός, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης, άρα µικρότερος ο χρόνος δέσµευσης των κεφαλαίων, 

καλύτερη η θέση της επιχείρησης από απόψεως χορηγουµένων πιστώσεων και µικρότερη η 

πιθανότητα ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις. Στην περίπτωσή µας η επιχείρηση εισπράττει τις 

απαιτήσεις της περίπου 10 ηµέρες νωρίτερα από ότι ο κλάδος. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα Μ. Ο. 
Εταιρία 6,42 

Κλάδος 5,99 
Υπολογίζεται εάν το κόστος πωληθέντων το διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των 

αποθεµάτων 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον µέσο ρυθµό ταχύτητας µε τον οποίο τα αποθέµατα εισέρχονται και 

εξέρχονται από την επιχείρηση. ∆είχνει πόσες φορές η επιχείρηση ξεπούλησε τα εµπορεύµατα της και 

έπρεπε να ξαναγεµίσει τις αποθήκες της µέσα σε ένα οικονοµικό έτος. Υψηλή τιµή του δείκτη πιθανόν 

να αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης των αποθεµάτων και καλής ταµειακής θέσης της 

επιχείρησης, ενώ χαµηλή πιθανόν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αργούς ρυθµούς, 

που έχει σαν αποτέλεσµα την δέσµευση κεφαλαίων στα αποθέµατα σε σχέση µε τις πωλήσεις, επίσης 

η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να διατηρεί υψηλή ρευστότητα για να ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της. Στην περίπτωσή µας η επιχείρηση ανακυκλώνει τα αποθέµατα της λίγο πιο γρήγορα 

από ότι ο κλάδος. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

(Μέσα αποθέµατα*365 ηµέρες) / Κόστος πωληθέντων 
Εταιρία 56,88 

Κλάδος 60,95 
Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου αποθεµάτων 

επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος πωληθέντων. 

Ο δείκτης αυτός µετρά πόσες ηµέρες παραµένουν τα αποθέµατα στην επιχείρηση από την αγορά έως 

την πώληση. Στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις που κάνουν και την εµπορία των προϊόντων που 

παράγουν, ο κύκλος διαρκεί πιο πολλές ηµέρες από την αγορά µέχρι την πώληση των αποθεµάτων εφ 

όσον µεσολαβεί η φάση της βιοµηχανοποίησης. Γι αυτό το περιθώριο κέρδους µιας βιοµηχανικής 

µονάδας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από αυτό µιας εµπορικής µονάδας για να καλύψει την 

καθυστέρηση λόγω βιοµηχανοποίησης, αλλά και την επένδυση κεφαλαίων σε αποθέµατα πρώτων και 

βοηθητικών υλικών. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη και 

µε την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναγκαστική ρευστοποίηση, τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο βαθµός 

ρευστότητας της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην 

επιχείρηση, µικραίνει ο βαθµός ρευστότητάς της. Στην περίπτωσή µας η εταιρία λειτουργεί καλύτερα 

από τον κλάδο καθώς τα αποθέµατά της µένουν λιγότερο χρόνο στις αποθήκες της. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Κόστος Πωληθέντων-Αποσβέσεις) / Μ. Ο. Βραχυχρονίων υποχρεώσεων 
Εταιρία 3,15 

Κλάδος 1,69 
Υπολογίζεται εάν από το κόστος πωληθέντων αφαιρεθούν οι αποσβέσεις και την 

διαφορά αυτή την διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από την 

επιχείρηση πιστώσεις. Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού για σειρά ετών µας δείχνει εάν υπάρχει 

µεταβολή στην πιστοληπτική πολιτική της επιχείρησης.   
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Μ. Ο Βραχυχρονίων υποχρεώσ*365 ηµέρες) / (Κόστος πωληθέντων-

Αποσβέσεις) 
Εταιρία 115,92 

Κλάδος 215,34 
Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

βραχυχρονίων υποχρεώσεων επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος 

πωληθέντων αφού αφαιρέσουµε από αυτό τις αποσβέσεις 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει σε πόσες ηµέρες η επιχείρηση πληρώνει τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές 

της. Σε συνδυασµό µε τις ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεών της από τους πελάτες της γίνεται φανερή 

η διαµορφούµενη ρευστότητα της επιχείρησης αλλά και η πιστοληπτική της ικανότητα. Εάν η 

επιχείρηση παρακολουθεί στενά την περίοδο πληρωµής των υποχρεώσεων της, τότε προσπαθεί να έχει 

ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη να έχει ταµιακά διαθέσιµα και να κρατά ευχαριστηµένους τους 

προµηθευτές της. Εάν ο χρόνος πληρωµής των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων είναι µεγαλύτερος από 

τον χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων, τότε η επιχείρηση έχει δηµιουργήσει µια πηγή χρηµατοδότησης 

που αποτελεί µια αποτελεσµατική χρησιµοποίηση ξένων κεφαλαίων. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση 

αποπληρώνει πολύ πιο γρήγορα τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της από ότι ο κλάδος. 

 

Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆οµής και Βιωσιµότητας 

 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονοµίας) 

Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια % 
Εταιρία 62,35 

Κλάδος 33,76 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο (όχι µέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης µε το σύνολο του παθητικού ή του ενεργητικού της στον ισολογισµό. 

Εκφράζει την σχέση µεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα 

στην επιχείρηση. Οι τιµές που παίρνει είναι από 0-100. Οι τιµές που πλησιάζουν προς το 100 είναι 

προτιµότερες. Ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά για την ρευστότητα στα επόµενα χρόνια 

αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταµιακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα 

είναι χαµηλή και αντιµετωπίσιµη. Επίσης ο δείκτης αυτός δίνει και µια εικόνα της αυτονοµίας που 

µπορεί να έχει µια επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές. 

Βλέπουµε ότι η επιχείρηση διατηρεί τα διπλάσια ίδια κεφάλαια από ότι ο κλάδος και αυτό πιθανόν να 

συνεισφέρει στην καλύτερη ρευστότητα την οποία έχει από τον κλάδο. 
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ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια) 

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%) 
Εταιρία 60,39 

Κλάδος 196 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµες + 

βραχυπρόθεσµες) µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

∆είχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης (και πάνω από το 100 ), τόσο υπερχρεωµένη είναι η επιχείρηση. Χρησιµοποιείται από 

τους δανειστές της επιχείρησης για να εκτιµήσουν τον βαθµό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα 

ίδια κεφάλαια, αλλά και από την διοίκηση και τους µετόχους της επιχείρησης για να διαπιστώσουν το 

επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής µόχλευσης. Παρατηρούµε ότι τα ξένα κεφάλαια 

της επιχείρησης είναι το 60% των ίδιων ενώ ο κλάδος διατηρεί περίπου διπλάσια ξένα κεφάλαια από 

ότι ίδια. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων 

Εταιρία 1,48 

Κλάδος 0,75 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε το 

σύνολο των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβατικών 

λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού µε το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός είναι µια ένδειξη της µακροχρόνιας ρευστότητας της επιχείρησης. 

Τιµές > 1 σηµαίνουν ότι τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των 

υποχρεώσεων της επιχείρησης. Βλέπουµε ότι η επιχείρηση µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της µε 

τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της ενώ ο κλάδος µόνο τα 75% αυτών. 

 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

∆ανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) 
Εταιρία 37,65 

Κλάδος 66,22 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των δανείων της επιχείρησης, όπως 

εµφανίζονται στον ισολογισµό µε το σύνολο του ενεργητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε µορφής που 

χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση. Χρησιµεύει στην εκτίµηση της 

δανειακής επιβάρυνσης της επιχείρησης. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση έχει λιγότερες δανειακές από 

ότι ο κλάδος. 
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ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
Εταιρία 2,50 

Κλάδος 2,86 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το καθαρό πάγιο ενεργητικό µε τις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

∆είχνει την σχέση των παγίων µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο µέτρο την 

ασφάλεια των µακροχρόνιων πιστωτών της επιχείρησης από την ρευστοποίηση των παγίων. Επίσης 

µας δείχνει σε ποιο βαθµό µπορεί η επιχείρηση να αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια µε την ίδια 

εξασφάλιση. Τιµές >1 είναι προτιµότερες τόσο για του φορείς της επιχείρησης που δείχνει ότι 

µπορούν να πάρουν επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια όσο και για µακροπρόθεσµους πιστωτές ότι τα 

κεφάλαια τους έχουν επαρκή εξασφάλιση. 

 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρή αξία παγίων / Σύνολο Παθητικού 
Εταιρία 0,44 

Κλάδος 0,50 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού µε το 

σύνολο του παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του πάγιου ενεργητικού µε το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού 

και τον βαθµό που τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία, σε σύγκριση µε τα 

βραχυπρόθεσµης µορφής περιουσιακά στοιχεία. 

 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Αποθεµατικά / Μετοχοποιηµένα Κεφάλαια 
Εταιρία 0,77 

Κλάδος 1,66 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των αποθεµατικών (του λογαριασµού 

ιδίων κεφαλαίων) µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. 

∆είχνει την σχέση των αποθεµατικών προς τα µετοχοποιηµένα κεφάλαια. Χρησιµεύει στην διάγνωση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης αλλά και την πολιτική της διοίκησης ή των ιδιοκτητών 

αναφορικά µε τις µακροχρόνιες επενδυτικές προθέσεις τους. 

 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 

Κέρδη προ τόκων &Φόρων / Τόκοι 
Εταιρία 32,09 

Κλάδος 1,17 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ τόκων και φόρων µε τους ετήσιους 

τόκους 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον βαθµό στον οποίο τα κέρδη της επιχείρησης µπορούν να µειωθούν, χωρίς 

αυτό να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβληµα στο να ικανοποιήσει την επιβάρυνση από τους ετήσιους 

τόκους. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση µπορεί πολύ εύκολα να καλύψει τους τόκους που πρέπει να 

εξυπηρετήσει. 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) 
Εταιρία 11,09 

Κλάδος 1,40 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ φόρων µε το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναµικότητα µιας επιχείρησης και µας πληροφορεί για το εάν 

επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι 

η επιχείρηση πηγαίνει καλά και µπορεί να οφείλεται είτε στην επιτυχηµένη διοίκηση της, είτε σε 

ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες, είτε στη σωστή χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της. Σε αυτή την 

τελευταία περίπτωση ωφελούνται οι µέτοχοι επειδή τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν λιγότερο από ότι 

αυτά αποδίδουν στην επιχείρηση. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση έχει πολύ µεγαλύτερη αποδοτικότητα 

ιδίων κεφαλαίων από τον κλάδο. 

 

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια 
Εταιρία 1,66 

Κλάδος 0,51 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε τα δανειακά κεφάλαια 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους δανειστές της. Εάν ο δείκτης 

είναι > 1, τότε οι φορείς της επιχείρησης συµµετέχουν µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές 

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

επιχείρησης. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση παρέχει µεγάλη ασφάλεια προς τους πιστωτές της καθώς 

διατηρεί πολύ περισσότερα ίδια κεφάλαια από ξένα σε αντίθεση µε τον κλάδο. 

 

∆είκτες Αποδοτικότητας 

 

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) 
Εταιρία 37,29 

Κλάδος 20,68 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως µε τις πωλήσεις της 

χρήσης. 

Ο δείκτης αυτός είναι σηµαντικός για τις βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις, διότι παρέχει ένα 

µέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχηµένη, όταν έχει 

µεγάλο ποσοστό µικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της 

και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ίδια 

κεφάλαια που απασχολεί. Ένας υψηλός δείκτης δείχνει την ικανότητα της διοίκησης να επιτυγχάνει 

φθηνές αγορές και να πουλάει σε υψηλές τιµές ενώ ένας χαµηλός δείκτης δείχνει το αντίθετο. Η 

επιχείρηση εµφανίζει µεγαλύτερο περιθώριο µικτού κέρδους από ότι ο κλάδος. 
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ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%) Εταιρία 62,71 

Κλάδος 79,31 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το κόστος πωληθέντων µε τις πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εµπορευµάτων µε τις 

πωλήσεις και µετρά την αποτελεσµατικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων. 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Μ. Ο 

Εταιρία 1,03 

Κλάδος 0,96 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις µιας χρήσης µε το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια 

της ίδιας χρήσης για να πετύχει τις πωλήσεις της. 

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εντατικότητα µε την οποία χρησιµοποιεί η επιχείρηση τα περιουσιακά της 

στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων της. Ένας υψηλός δείκτης εκµετάλλευσης 

ενεργητικού σηµαίνει ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία 

προκειµένου να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. Ένας χαµηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη όχι 

εντατικής χρησιµοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων. Ο δείκτης αυτός στην ουσία µας δείχνει 

εάν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων της. 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Πωλήσεις / Πάγιο Ενεργητικό καθαρό χρήσης Μ. Ο 
Εταιρία 2,22 

Κλάδος 1,87 
Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των πωλήσεων της χρήσης µε τον µέσο όρο του 

συνόλου του παγίου ενεργητικού που χρησιµοποίησε η επιχείρηση στην χρήση. 

∆είχνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων από την επιχείρηση σε σχέση 

µε τις πωλήσεις της. Επίσης παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιµοποίηση των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Μείωση του δείκτη αυτού διαχρονικά µπορεί 

να σηµαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια σε σχέση µε την δυνατότητα της 

επιχείρησης για πωλήσεις. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση εκµεταλλεύεται τα πάγιά της περισσότερο 

από ότι ο κλάδος. 
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ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις (%) 
Εταιρία 6,42 

Κλάδος 0,59 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε τις πωλήσεις 

της χρήσης. 

∆είχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Παρατηρούµε ότι η επιχείρηση 

παρουσιάζει έναν πολύ ικανοποιητικό δείκτη καθαρού κέρδους  σε αντίθεση µε τον κλάδο. 

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(καθαρά. Κέρδη + Χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια (ίδια + 

υποχρεώσεις) % Εταιρία 7,14 

Κλάδος 3,18 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

και φόρων µε το σύνολο των απασχολουµένων κεφαλαίων στην χρήση. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης 

των κεφαλαίων της. Σηµειώνεται ότι η επιχείρηση έχει µεγαλύτερη αποδοτικότητα συνολικών 

κεφαλαίων από ότι ο κλάδος. 

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Κέρδη µετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 
Εταιρία 6,29 

Κλάδος 0,55 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το σύνολο 

του ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός µετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης. 

Αυτή η απόδοση είναι 6,29% για την εταιρία, ιδιαίτερα ικανοποιητική, σε αντίθεση µε τον κλάδο που 

είναι µόλις 0,55%. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις ( % ) 
Εταιρία 7,29 

Κλάδος 3,43 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και 

φόρων µε τις πωλήσεις της χρήσης. 

∆είχνει την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της επιχείρησης. Παρατηρούµε ότι 

η επιχείρηση έχει µεγαλύτερο περιθώριο πωλήσεων από ότι ο κλάδος. 
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Συµπεράσµατα από την µελέτη των αριθµοδεικτών της επιχείρησης και του κλάδου: 

 

Μελετώντας τους αριθµοδείκτες ρευστότητας (γενικής και άµεσης) της επιχείρησης 

συµπεραίνουµε ότι η ρευστότητα της είναι εξαιρετική, διατηρεί επαρκές κεφάλαιο 

κίνησης, και ικανοποιεί της αξιώσεις των βραχυπρόθεσµων πιστωτών της χωρίς 

πρόβληµα. Αυτό τη βοηθάει στο να διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική πολιτική από 

τρίτους και να µπορεί να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει πιθανή µελλοντική 

ανεπιθύµητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων χρήσης. Όσον αφορά τον κλάδο η 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα του δεν κυµαίνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα 

αλλά ούτε σε πολύ δυσµενή, ωστόσο υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Επίσης, 

το γεγονός ότι η επιχείρηση διατηρεί χαµηλά αποθέµατα δεν δηµιουργεί πρόβληµα 

στη ρευστότητά της αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος του ύψους των 

αποθεµάτων ώστε να µην χαθούν πωλήσεις. 

Όσον αφορά τις απαιτήσεις της επιχείρησης αυτές εισπράττονται σε ικανοποιητική 

διάρκεια ηµερών και ανακυκλώνονται λίγο περισσότερο από 3 φορές τον χρόνο. 

Επίσης περίπου το ίδιο χρονικό διάστηµα χρειάζεται για να εξοφλήσει η επιχείρηση 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Όσον αφορά τον κλάδο η είσπραξη των 

απαιτήσεων κυµαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα µε τις επιχείρησης αλλά χρειάζεται 

περίπου 100 ηµέρες παραπάνω από ότι η επιχείρηση για να εξοφλήσει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Αυτός είναι και ένας τρόπος πηγής χρηµατοδότησης 

για τον κλάδο. Επιπλέον, όσον αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων 

αυτά ρευστοποιούνται ικανοποιητικά τόσο στην επιχείρηση όσο και στον κλάδο. 

Το κόστος δανεισµού για την επιχείρηση είναι µικρότερο από το ποσοστό απόδοσης 

επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της. Οπότε επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη είναι επωφελής για την επιχείρηση και υπάρχει περιθώριο για 

να γίνει µεγαλύτερη χρήση οικονοµικής µόχλευσης. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τον 

κλάδο, οι µέτοχοι έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή στην επιχείρηση από ότι οι πιστωτές 

οπότε οι τελευταίοι αισθάνονται ασφαλείς. Ενδεικτικό είναι ότι το 62,35% των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης έχει χρηµατοδοτηθεί από τους µετόχους της 

ενώ στον κλάδο µόνο το 33,76%. Επίσης, τα κεφάλαια των µακροπρόθεσµων 

πιστωτών τόσο στην επιχείρηση όσο και στον κλάδο είναι ασφαλή αφού 

υπερκαλύπτονται από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους οπότε υπάρχει η 
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δυνατότητα για άντληση περαιτέρω µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης. Επίσης, και 

τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης υπερκαλύπτουν το σύνολο 

των υποχρεώσεών της ενώ στον κλάδο µόνο το 75% των συνολικών υποχρεώσεων. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η επιχείρηση είναι εντάσεως κυκλοφορούντος κεφαλαίου 

για αυτόν τον λόγο παρουσιάζει και την εξαιρετική της ρευστότητα. 

 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα φαίνονται πολύ παραστατικά και στον πίνακα κρίσιµων 

στοιχείων για την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης που ακολουθεί: 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Έτος : 2011 

 
    ΟΡΙΑ 
α/α ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

1 Πωλήσεις 
Αύξηση Πωλήσεων από 
προηγούµενη χρήση 

Αύξηση:    1,85% (Χ)  

2 Πάγιο Ενεργητικό < 50% του Ενεργητικού 44,22% (Χ)  

3 
Κεφάλαιο 
Κίνησης 

Να είναι Θετικό 17.037.217,00€ (Χ)  

4 
Μεταβολή 
Βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων 

Μεταβολή % βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων να είναι µικρότερη 
από την µεταβολή % των 
πωλήσεων 

Μετ. Βραχ:    
4,59% Μετ. Πωλ.:    
1,85% 

 (Χ) 

5 
Σχέση 
Εισπράξεων και 
Πληρωµών 

Ο χρόνος Είσπραξης να είναι 
µικρότερος από τον χρόνο 
Πληρωµών 

Χρόνος Είσπρ.:   
118,42 Χρόνος 
Πληρ.:   115,92 

 (Χ) 

6 Αποθέµατα 
Ο χρόνος παραµονής των 
αποθεµάτων στην επιχείρηση να 
είναι µικρότερος των 180 ηµερών 

Τιµή:   56,88 (Χ)  

7 
Κέρδη προ τόκων 
και φόρων 

Να είναι θετικά 
Τιµή:   
3.393.145,00€ 

(Χ)  

8 Κέρδη προ φόρων Να είναι θετικά 
Τιµή:   
3.287.391,00€ 

(Χ)  

9 Χρεωστικοί Τόκοι 
Να απορροφούν λιγότερο από το 
30% των Κερδών προ τόκων και 
φόρων 

Τιµή:    3,12% (Χ)  

10 
Βραχυπρόθεσµος 
Τραπεζικός 
∆ανεισµός 

Να καλύπτεται πλήρως από τα 
θεωρούµενα ως ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία του Ενεργητικού 

Βραχ. τραπ. υπ. =  
1.070.464,00€ 
Ρευστ. Στοιχ. =  
18.785.084,00 

(Χ)  

11 
Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή 

Να είναι Θετική 
Τιµή:   
3.287.391,00€ 

(Χ)  

12 

Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή σε 
σχέση µε τα 
καθαρά Κέρδη 

Η λειτουργική Ταµιακή Ροή να 
καλύπτει σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50 % των καθαρών Κερδών 
µετά από φόρους. 

Λειτ. Ταµ. 
Ροή/Καθ. Κέρ. 
µετά φόρ.:    
109,92% 

(Χ)  

13 
∆είκτης Γενικής 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1. 5 Τιµή:   2,57 (Χ)  

14 
∆είκτης Άµεσης 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1 Τιµή:   2,08 (Χ)  

15 
Σχέση Ιδίων προς 
Ξένα Κεφάλαια 

Να είναι > 1 Τιµή:   1,66 (Χ)  

 

Παρατήσουµε ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε πολύ ικανοποιητικά πλαίσια. Ακόµη 

και στα σηµεία στα οποία είναι εκτός ορίων η απόκλιση είναι πολύ µικρή και δεν 

υπάρχει ένδειξη ανησυχίας καθώς πολλές φορές τα όρια των κρίσιµων σηµείων δεν 

είναι σταθερά αλλά καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου και τύπου 

επιχείρησης. 
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Κεφάλαιο 2: Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του γερµανικού κλάδου 

γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση του γερµανικού κλάδου 

γαλακτοκοµικών προϊόντων για το έτος 2011 σε σύγκριση πάντα µε το 2010. Αρχικά, 

γίνεται ανάλυση των µεγεθών που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα και το καθαρό 

εισόδηµα του κλάδου, στη συνέχεια µελετούνται τα βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

και τα µακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης του ισολογισµού του κλάδου. Ακολουθούν οι 

χρηµατοοικονοµικές µεταβολές του κλάδου όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τις 

πηγές και χρήσεις κεφαλαίων, οι ταµειακές ροές και, τέλος, οι αριθµοδείκτες του 

κλάδου. 

Σηµείωση: Τα ποσά των µεγεθών που αναφέρονται είναι ο µέσος όρος του 

αθροίσµατος των ποσών των αντίστοιχων µεγεθών των επιχειρήσεων του κλάδου που 

έχουν επιλεχθεί για την µελέτη. 
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2.1 Αποτελέσµατα – Καθαρό εισόδηµα 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ)  
   

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 2011 

Κύκλος Εργασιών 542.173.333,07 588.516.513,14
Κόστος Πωληθέντων 412.150.186,56 457.911.389,52

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις 130.023.146,51 130.605.123,62

Αποσβέσεις 0,00 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 412.150.186,56 457.911.389,52
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις 130.023.146,51 130.605.123,62
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 14.601.613,90 12.604.887,11
Λειτουργικά Έξοδα 132.576.280,72 132.424.309,80

Έξοδα ∆ιοίκησης 9.511.461,33 9.265.617,33
Έξοδα ∆ιάθεσης 0,00 0,00

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 123.064.819,39 123.158.692,47

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

19.406.474,18 18.509.745,21

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 12.048.479,69 10.785.700,93
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

7.357.994,49 7.724.044,28

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 3.649.873,76 4.130.134,21
Πιστωτικοί Τόκοι 254.819,55 191.894,02
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 4.256.820,39 4.586.393,30

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 11.696.352,61 10.521.335,86

Φόρος Εισοδήµατος 1.092.580,12 941.650,18

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 10.603.772,49 9.579.685,68

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 0,00 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 1.403,56 1.262,56
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 1.272,45 1.149,56

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
  

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 - 2011 

Κύκλος Εργασιών 8,55
Κόστος Πωληθέντων 11,10

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις 0,45

Αποσβέσεις 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 11,10
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις 0,45
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης -13,67
Λειτουργικά Έξοδα -0,11

Έξοδα ∆ιοίκησης -2,58
Έξοδα ∆ιάθεσης 0,00

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 0,08

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

-4,62

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) -10,48
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

4,97

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 13,16
Πιστωτικοί Τόκοι -24,69
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7,74

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων -10,05

Φόρος Εισοδήµατος -13,81

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ -9,66

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή -10,05
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή -9,66
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Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

 

Πωλήσεις 

Παρατηρούµε ότι για την χρήση του έτους 2011 οι πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 

588.516.513,10€ και αυξήθηκαν κατά 46.343.180,07€ σε σχέση µε τις πωλήσεις του 

2010. Αυτό ανέρχεται σε µια µεταβολή των πωλήσεων του κλάδου της τάξεως του 

8,55%, ποσοστό που κρίνεται ικανοποιητικό και δείχνει ανάπτυξη του κλάδου.  

Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις πωλήσεις αξίζουν να σηµειωθούν τα κάτωθι: 

• Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα των επιχειρήσεων του κλάδου αυξήθηκαν σε 

ποσοστό 11,63% µεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011. Το ποσοστό αυτό σε 

σχέση µε το ποσοστό αύξησης των πωλήσεων είναι µικρότερο το οποίο 

σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αυξάνουν τα αποθέµατά τους 

περισσότερο από ότι αυξάνουν τις πωλήσεις τους. 

• Όσον αφορά τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου αυτές αυξάνονται 

σε ποσοστό 6,23% από το 2010 στο 2011. Επειδή ο µέσος ρυθµός αύξησης 

των πωλήσεων είναι µεγαλύτερος από τον µέσο ρυθµό αύξησης των 

απαιτήσεων συµπεραίνουµε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου φαίνεται να 

εφαρµόζουν σωστή εισπρακτική πολιτική. 

• Τέλος, όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου αυξάνονται 

µε µέσο ρυθµό  8,46%, ποσοστό που είναι µικρότερο από το ποσοστό 

αύξησης των πωλήσεων του κλάδου. 

 

Κόστος πωληθέντων 

Όσον αφορά το κόστος πωληθέντων του κλάδου παρατηρούµε ότι το 2011 σε σχέση 

µε το 2010 αυξήθηκε κατά 11,1 ποσοστιαίες µονάδες και συµµετέχει στο ύψος των 

πωλήσεων µε ποσοστό 77,81% σε σχέση µε το 76% του 2010. 
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Μικτά αποτελέσµατα 

Παρατηρούµε ότι για το 2011 τα µικτά αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε   

130.605.123,60€ ήτοι 22,19% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση η συµµετοχή τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 1,79 ποσοστιαίες 

µονάδες. Συµπεραίνουµε ότι η µείωση αυτή προήλθε από την αύξηση του κόστους 

πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων της χρήσης. 

 

Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Όσον αφορά τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως του κλάδου αυτά ανήλθαν σε  

12.604.887,11€ το 2011 που σηµαίνει µείωση 1.996.726,79€ από το 2010, ήτοι 

ποσοστό 13,67%. 

 

Έξοδα λειτουργίας 

Παρατηρούµε ότι τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 132.424.309,80€ ήτοι 

ποσοστό 22,50% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την χρήση του 2010 µειώθηκαν 

κατά 151.970,92€, ποσοστό 0,11%. Το ποσοστό συµµετοχής στις πωλήσεις σε σχέση 

µε το 2010 µειώθηκε κατά 1,95 ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός που χαρακτηρίζεται 

θετικό. 

 

Κέρδη προ τόκων και φόρων (ΚΠΤΦ) 

Τα ΚΠΤΦ των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν σε 10.785.700,93€ για την χρήση 

του 2011 που αντιστοιχεί σε ποσοστό συµµετοχής 1,83% στον κύκλο εργασιών. Το 

2010 το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής ήταν 2,22% που σηµαίνει µείωση κατά 0,39 

ποσοστιαίες µονάδες, µεταβολή που µπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά µικρή. 
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Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του κλάδου για το 2011 ανήλθαν σε 4.586.393,3€ ήτοι 

ποσοστό 0,78% του κύκλου εργασιών. Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε την χρήση του 

2010 αυξήθηκαν κατά 329.572,91€ ή ποσοστό της τάξεως του 7,74%. Το ποσοστό 

συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 0,01 ποσοστιαίες µονάδες σε 

σχέση µε το 2010. 

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικούς τόκους) 

ανήλθαν σε 4.322.028,23€ που σηµαίνει αύξηση κατά 417.334,92€ σε σχέση µε την 

χρήση του 2010. 

 

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 

Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα προ φόρων των επιχειρήσεων του κλάδου 

ανήλθαν σε 10.521.335,86€ ήτοι 1,79% του κύκλου εργασιών το 2011. Σε σχέση µε 

το 2010 το ποσοστό συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 0,37 

ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Καθαρά κέρδη χρήσεως προς διάθεση 

Παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη προς διάθεση της χρήσης 2011 του κλάδου 

ανήλθαν σε  9.579.685,68€. Αυτά αποτελούν το 1,63% των πωλήσεων της τρέχουσας 

χρήσης. Σε σχέση µε το 2011 το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων του κλάδου 

µειώθηκε κατά 1.024.086,81€ ήτοι 9,66%. 
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2.2 Βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ)  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  2010  2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 39.272.374,82 39.244.324,83
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 141.690.494,05 131.181.728,30
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 22.817.579,23 23.404.280,83
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 2.564,83 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 7.945.543,83 9.933.470,18

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 211.728.556,76 203.763.804,14

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Αποθέµατα 17.957.762,83 20.046.243,22
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.706.246,06 4.391.931,61
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 53.522.030,86 56.857.799,52
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 401.683,20 357.766,75
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 2.524.065,48 3.906.936,34
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 13.961.546,17 14.806.553,67

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 91.073.334,60 100.367.231,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 302.801.891,36 304.131.035,25

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 13.285.752,50 14.135.216,67
Αποθεµατικά 12.197.345,29 13.701.512,47
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 31.155.162,94 37.282.899,51
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 56.638.260,73 65.119.628,65
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 153.005,50 128.691,17

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.791.266,23 65.248.319,82

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια 7.075.030,01 4.503.478,31
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 144.566.164,14 132.022.544,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 151.641.194,15 136.526.022,51

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 7.864.680,01 12.649.723,89
Τρέχων Φόρος 67.353,09 201.189,03
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 32.387.745,21 34.447.411,89
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 54.049.652,67 55.058.368,10

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 94.369.430,98 102.356.692,91

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 246.010.625,13 238.882.715,42

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 302.801.891,36 304.131.035,24
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -0,07
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -7,42
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 2,57
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις -100,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 25,02

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -3,76

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Αποθέµατα 11,63
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 62,29
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6,23
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό -10,93
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 54,79
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6,05

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,44

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 6,39
Αποθεµατικά 12,33
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 19,67
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 14,97
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -15,89

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 14,89

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια -36,35
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -8,68

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -9,97

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 60,84
Τρέχων Φόρος 198,71
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 6,36
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 1,87

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8,46

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,44

 

 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

 

2.2.1 Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του κλάδου στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχεται σε 100.367.231,10€ και αποτελεί το 17,05% 
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του κύκλου εργασιών ενώ το 2010 αποτελούσε το 16,80% του κύκλου εργασιών 

(91.073.334,60€) 

 

Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις του κλάδου της µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε 56.857.799,52€ 

και αποτελούν το 56,65% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 9.66% του κύκλου 

εργασιών. Επίσης, εισπράττονται σε 34,23 ηµέρες, ενώ το 2010 εισπράττονταν σε 

18,02 ηµέρες γεγονός που δείχνει µεγάλη µεταβολή και ίσως µείωση της ρευστότητας 

του κλάδου. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 6,23% 

ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,55%. 

 

Αποθέµατα 

Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα της µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχονται σε  

20.046.243,22€ και αποτελούν το 19,97% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 

3,41% του κύκλου εργασιών. Επίσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου ανακυκλώνουν τα 

αποθέµατα τους κάθε 15,15 ηµέρες έναντι των 7,95 ηµερών του 2010. Αυτό δείχνει 

µεγάλη µείωση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων γεγονός αρνητικό που 

µπορεί να σηµαίνει και επιπλέον κόστος πχ. λόγω αποθήκευσης των αποθεµάτων. 

Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αποθέµατα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 11,63% 

από το 2010 στο 2011 ενώ οι πωλήσεις 8,55%. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της µελετώµενης 

χρήσης ανέρχονται σε 4.391.931,61€ και αποτελούν το 4,38% του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και το 0,75% του κύκλου εργασιών. Επίσης, σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση αυξήθηκαν κατά 62,29%. 
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∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων 

Παρατηρούµε ότι τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών της µελετώµενης χρήσης του 

κλάδου ανέρχονται σε 3.906.936,34€ και αποτελούν το 3,89% του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και το 0,66% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση αυξήθηκαν κατά 54,79%. 

 

Υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της µελετώµενης χρήσης του 

κλάδου ανέρχονται σε 15.164.320,42€ και αποτελούν το 15,11% του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 2,58% του κύκλου εργασιών του κλάδου. 

Επίσης, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση αυξήθηκαν κατά 5,58%. 

 

2.2.2 Στοιχεία βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

Παρατηρούµε ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στο τέλος της µελετώµενης 

χρήσης (2011) του κλάδου ανέρχονται σε 102.356.692,90€ και αποτελούν το 17,39% 

του κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 17,41% του 

κύκλου εργασιών. Η µεταβολή είναι σχεδόν αµελητέα. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι µέσα την χρήση οι βραχυπρόθεσµες πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις του κλάδου 

ανανεώνονταν κάθε 78,40 ηµέρες. 

 

Προµηθευτές και λοιποί πληρωτέοι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

Οι προµηθευτές και οι λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί βραχυπρόθεσµοι στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε 34.447.411,89€ και αποτελούν το 33,65% των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 5,85% του κύκλου εργασιών. Επίσης, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι αγορές της χρήσης ανήλθαν σε 459.999.869,90€. Αποτελούν το 

78,16% των πωλήσεων και το 100,46% του κόστους πωληθέντων και οι πληρωµές 

των αγορών για την κανονική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν 

σε 462.059.536,60€. Επιπλέον, µέσα στην χρήση πληρώθηκαν για αγορές της 

κανονικής δραστηριότητας 429.671.791,40€ ήτοι ποσοστό 93,41% των αγορών και 
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εξοφλήθηκαν όλα τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων του τέλους της προηγούµενης χρήσης. 

 

Έντοκα δάνεια βραχυπρόθεσµα 

Παρατηρούµε ότι ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της µελετώµενης χρήσης 

ανέρχεται σε 12.649.723,89€ και αποτελεί το 12,36% των βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων και το 2,15% του κύκλου εργασιών. Ακόµη, είναι σηµαντικό να 

επισηµάνουµε ότι ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός για το 2011 αυξήθηκε 

κατά 60,84% ενώ οι πωλήσεις µόνο κατά 8,55%. Οι δύο µεταβολές έχουν µεγάλη 

απόκλιση µεταξύ τους. 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

(πλην προµηθευτών και τραπεζικών υποχρεώσεων) 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου για το 2011 ανέρχονται σε  

55.259.557,13€ και αποτελούν το 53,99% των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 

9,39% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε το 2011 αυξήθηκαν κατά 2,11%. 
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2.3 Μακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται (στην 

ανάλυση των βραχυπρόθεσµων στοιχείων) για διευκόλυνση του κατά την µελέτη της 

ανάλυσης 

 

2.3.1 Πάγιο ενεργητικό 

Στην µελετώµενη χρήση η καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού είναι  

203.763.804,10€ και αποτελεί το 67,00% του ενεργητικού, ενώ στην προηγούµενη 

χρήση αποτελούσε το 69,92% του ενεργητικού. Επίσης, τα πάγια του κλάδου 

µειώθηκαν κατά 3,76% ανάµεσα στις χρήσεις 2010 και 2011. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Παρατηρούµε ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της µελετώµενης χρήσης είναι  

131.181.728,30€ και αποτελούν το 64,38% του παγίου ενεργητικού. Ακόµη, 

µειώθηκαν από την προηγούµενη χρήση κατά 10.508.765,75, ποσοστό 7,42%. 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της µελετώµενης χρήσης είναι 39.244.324,83€, 

αποτελούν το 19,26% του παγίου ενεργητικού και µειώθηκαν από την προηγούµενη 

χρήση κατά 28.049,99€, δηλαδή ποσοστό 0,07%. 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για το 2011 ανέρχονται σε 

23.404.280,83€ και αποτελούν το 11,49% του παγίου ενεργητικού. Αυξήθηκαν από 

την προηγούµενη χρήση κατά 586.701,60€, ποσοστό 2,57%. 
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Υπόλοιπα στοιχεία παγίου ενεργητικού 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του παγίου ενεργητικού στην µελετώµενη χρήση είναι 

9.933.470,18€ και αποτελούν το 4,87% του παγίου ενεργητικού. Αυξήθηκαν από την 

προηγούµενη χρήση κατά 1.985.361,52€, ποσοστό 24,98%. 

 

2.3.2 Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια του κλάδου στην µελετώµενη χρήση του 2011 είναι 65.248.319,82€ 

και αποτελούν το 21,45% των συνολικών κεφαλαίων. Επίσης, αυξήθηκαν σε σχέση 

µε την χρήση του 2010 κατά 8.457.053,59€, ποσοστό 14,89%. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αναλύεται η µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του κλάδου για τις χρήσεις 

του 2010 και 2011: 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

   

 ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2011 2010 

Μεταβολή στο Εκδοθέν Κεφάλαιο 849.464,17 13.285.752,50 

Μεταβολή στα Αποθεµατικά 1.504.167,18 12.197.345,29 

Μεταβολή στις Ίδιες µετοχές 0,00 0,00 

Μεταβολή στα Κέρδη εις νέο 6.127.736,57 31.155.162,94 

Μεταβολή στο Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 

Μεταβολή στα ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -24.314,33 153.005,50 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.457.053,59 56.791.266,23 
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2.3.3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Παρατηρούµε ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της µελετώµενης χρήσης είναι  

136.526.022,50€ και αποτελούν το 44,89% του παθητικού και το 57,15% των 

συνολικών υποχρεώσεων, ενώ στην προηγούµενη χρήση οι µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις αποτελούσαν το 50,08% του παθητικού και το 61,64% των συνολικών 

υποχρεώσεων. 

 

Έντοκα δάνεια µακροπρόθεσµα 

Ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός είναι 4.503.478,31€ και αποτελεί το 3,30% 

των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων ενώ στην προηγούµενη χρήση 

αποτελούσε το 4,67% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός των επιχειρήσεων του 

κλάδου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µειώθηκε κατά 2.571.551,70€, ποσοστό 

36,35%. 

 

Υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις για το 2011 είναι 132.022.544,20€ και 

αποτελούν το 96,70% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων, ενώ στην 

προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 95,33% των συνολικών µακροπροθέσµων 

υποχρεώσεων. Σε σύγκριση µε το 2010 µειώθηκαν κατά 12.543.619,94€, ήτοι 

ποσοστό 8,68%. 
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2.4 Χρηµατοοικονοµικές Μεταβολές 

 

2.4.1 Κεφάλαιο Κίνησης (cash – flow) 

 

Συνολικό: 

Παρατηρούµε ότι το συνολικό κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων του κλάδου στην 

µελετώµενη χρήση (2011) ανέρχεται σε 100.367.231,10€ και αποτελεί το 17,05 % 

του κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσε το 16,80% του 

κύκλου εργασιών. Αυξήθηκε, λοιπόν, κατά 9.293.896,51€, δηλαδή ποσοστό 10,2%. 

Ίδιο: 

∆εν χρηµατοδοτούνται στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του κλάδου από 

ίδια κεφάλαια του κλάδου παρά µόνο από µακροπρόθεσµα ξένα κεφάλαια. Το ίδιο 

συµβαίνει και για τις δύο χρήσεις (2010 και 2011). 

Καθαρό: 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης του κλάδου για το 2011 είναι -1.989.461,80€ και 

αποτελεί το -0,34% του κύκλου εργασιών. Για το 2010 ανερχόταν σε -3.296.096,38€ 

και αποτελούσε το -0,61% του κύκλου εργασιών. Μεταξύ των δύο χρήσεων το 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 1.306.634,58€, ήτοι ποσοστό 39,64%. 

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι επιχειρήσεις του 

κλάδου πιθανόν να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις βραχυπρόθεσµες αλλά και τις 

τρέχουσες ανάγκες τους. 

 

Cash – Flow (αυτοχρηµατοδότηση) 

Σηµειώνουµε ότι το καθαρό cash - flow στην µελετώµενη χρήση ανήλθε σε 

9.579.685,68€, ποσοστό 1,63% του κύκλου εργασιών ενώ το 2010 ανερχόταν σε 

10.603.772,49€, ποσοστό 1,96% του κύκλου εργασιών. Εποµένως, ο κλάδος 

αυτοχρηµατοδοτήθηκε για το 2011 µε 9.579.685,68€. 
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2.4.2 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 

 

Πηγές: 

Για την χρήση του 2011 τα κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου από 

διάφορες πηγές ανέρχονται σε 27.051.926,87€. 

Αξίζει να σηµειώσουµε από πού προήλθαν τα κεφάλαια αυτά: 

Το 38,85% από µείωση κατά 10.508.765,75€ του λογαριασµού «Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία», δηλαδή πχ. έγινε πώληση κάποιων άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Το 22,65% από αύξηση κατά 6.127.736,57€ του λογαριασµού «Κέρδη εις νέο 

(Σωρευµένες Ζηµίες)» 

Το 17,69% από αύξηση κατά 4.785.043,88€ του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια, 

Βραχυπρόθεσµα», δηλαδή έγινε βραχυπρόθεσµος δανεισµός από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου. 

Το 7,61% από αύξηση κατά 2.059.666,68€ του λογαριασµού «Προµηθευτές & 

Λοιποί Πληρωτέοι Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµοι», δηλαδή χορηγήθηκαν πιστώσεις 

προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Το  5,56% από αύξηση κατά  1.504.167,18€ του λογαριασµού «Αποθεµατικά». 

Το 3,73% από αύξηση κατά 1.008.715,43€ του λογαριασµού «Λοιπές Υποχρεώσεις, 

Βραχυπρόθεσµες», δηλαδή χορηγήθηκαν πιστώσεις προς τον κλάδο. 

Το 3,14% από αύξηση κατά 849.464,17€ του λογαριασµού «Εκδοθέν Κεφάλαιο», 

δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις έκαναν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

Το  0,49% από αύξηση κατά 133.835,94€ του λογαριασµού «Τρέχων Φόρος», 

δηλαδή αυξήθηκαν κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πληρωθούν αργότερα. 

Το 0,16% από µείωση κατά 43.916,45€ του λογαριασµού «Προκαταβολές, 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό», δηλαδή εισπράχτηκαν κάποιες προκαταβολές που είχαν 

δοθεί προς διάφορους χρεώστες. 



58 

 

Το 0,10% από µείωση κατά 28.049,99€ του λογαριασµού «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις», δηλαδή πωλήθηκαν κάποιες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. 

Το 0,01% από µείωση κατά 2.564,83€ του λογαριασµού «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Απαιτήσεις», δηλαδή έγιναν κάποιες επιστροφές φόρων. 

 

Χρήσεις: 

Τα παραπάνω κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2011 τα 

χρησιµοποίησαν ως εξής: 

Το 46,37% στην µείωση κατά 12.543.619,94€ του λογαριασµού «Λοιπές 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις», δηλαδή εξοφλήθηκαν κάποιες µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις. 

Το 12,33% από αύξηση κατά 3.335.768,66€ του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές 

Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό», δηλαδή χορηγήθηκαν πιστώσεις από τον 

κλάδο προς πελάτες κτλ. 

Το 9,51% από µείωση κατά 2.571.551,70€ του λογαριασµού « Έντοκα ∆άνεια», 

δηλαδή έγιναν εξοφλήσεις κάποιων δανείων. 

Το 7,72% από αύξηση κατά 2.088.480,39€ του λογαριασµού «Αποθέµατα», δηλαδή 

χρησιµοποιήθηκαν κεφάλαια για δηµιουργία αποθεµάτων. 

Το 6,23% από αύξηση κατά 1.685.685,55€ του λογαριασµού «Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού», δηλαδή έγιναν κάποιες επενδύσεις 

κεφαλαίων πχ σε χρεόγραφα. 

Το 5,11% από αύξηση κατά 1.382.870,86€ του λογαριασµού «∆ιαθέσιµα και 

Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων», δηλαδή µέρος κεφαλαίων που αντλήθηκαν, κρατήθηκαν σε 

λογαριασµούς ταµιευτηρίου, µετρητά κτλ. 

Το 3,12% από αύξηση κατά 845.007,50€ του λογαριασµού «Λοιπά Στοιχεία, 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού» 

Το 2,17% από αύξηση κατά 586.701,60 € του λογαριασµού «Επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες». 
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Το 0,09% από µείωση κατά 24.314,33 € του λογαριασµού  «∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας». 

 

Για τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίου πιο συγκεντρωτικά µπορούµε να πούµε τα εξής: 

Πηγές: 

Οι πηγές των κεφαλαίων που προήλθαν από µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 

19.020.748,49€ και αποτελούν το 70,31% των συνολικών πηγών. Ειδικότερα, τα ίδια 

κεφάλαια των µετόχων αυξήθηκαν 8.481.367,92€ και είναι το 44,59% των 

µακροπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 31,35% του συνόλου των πηγών. 

Επιπλέον, έγινε µείωση µακροπρόθεσµων στοιχείων κατά 10.539.380.57€ που 

αποτελεί το 55,41% των µακροπροθέσµων στοιχείων και το 38,96% των πηγών. 

Οι πηγές των κεφαλαίων που προήλθαν από βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 

8.031.178,38€ και αποτελούν το 29,69% των συνολικών πηγών. Ειδικότερα, οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 7.987.261,93€ και αποτελούν το 

99,45% των βραχυπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 29,53% του συνόλου των 

πηγών. Επιπλέον, το κυκλοφορούν ενεργητικό µειώθηκε κατά 43.916,45€ και 

αποτελεί το 0,55% των βραχυπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 0,16% του 

συνόλου των πηγών. 

Χρήσεις: 

Οι χρήσεις των κεφαλαίων σε µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 17.714.113,92€ και 

αποτελούν το 65,48% του συνόλου των χρήσεων. Ειδικότερα, έγινε µείωση 

µακροπρόθεσµων στοιχείων κατά 15.139.485,97€ που αποτελούν το 85,47% των 

µακροπρόθεσµων στοιχείων των χρήσεων και το 55,96% του συνόλου των χρήσεων 

(τα δικαιώµατα µειοψηφίας µειώθηκαν 24.314,33€ που είναι το 0,14% των 

µακροπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 0,09% του συνόλου των χρήσεων 

και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 15.115.171,64€ που είναι το 

85,33% των µακροπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 55,87% του συνόλου 

των χρήσεων) 

Οι χρήσεις των κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 9.337.812,96€ και 

αποτελούν το 34,52% των συνολικών χρήσεων. Ειδικότερα, έγινε αύξηση του 



60 

 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 9.337.812,96€ που αποτελεί το 100% των 

βραχυπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 34,52 % του συνόλου των χρήσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την κατάσταση των πηγών – χρήσεων 

κεφαλαίων του κλάδου σε ποσοστά επί τοις εκατό: 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ-
ΠΗΓΕΣ %) 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 - 2011 

Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 2,17
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 7,35
Αποθέµατα 7,72
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,23
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 12,33
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 5,11
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 3,12

IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 0,00
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 0,00
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,09
Έντοκα ∆άνεια 9,51
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 46,37
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 0,00
Τρέχων Φόρος 0,00
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,00
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00

  

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 - 2011 

Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 3,14
Αποθεµατικά 5,56
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 22,65
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Έντοκα ∆άνεια 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 17,69
Τρέχων Φόρος 0,49
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 7,61
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 3,73

IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,10
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38,85
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 0,00
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,01
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00
Αποθέµατα 0,00
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,16
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 0,00
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00
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2.5 Ταµειακές ροές 

Όσον αφορά τις ταµειακές ροές των επιχειρήσεων του κλάδου αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης του 2011 ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 

3.906.879,01€, ενώ στην αρχή της χρήσης (δηλαδή τέλος της χρήσης του 2010) ήταν 

2.620.655,31€. Έτσι, η ταµειακή εισροή στην µελετώµενη χρήση παρουσίασε θετική 

µεταβολή κατά 1.382.736,69€ αυξάνοντας τα ταµειακά διαθέσιµα του τέλους της 

χρήσης σε σχέση µε την αρχή της χρήσης κατά 52,76%. Ακολουθεί και ο σχετικός 

πίνακας: 

 2010 2011 
Μεταβολή στα ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
διαθεσίµων 

-325.103,98 1.382.736,69 

∆ιαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 2.849.246,30 2.620.655,31 
∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 2.524.142,32 3.906.879,01 
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2.6 Αριθµοδείκτες (για τη χρήση του έτους 2011) 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 

0,97 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο 

των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός µετράει το περίσσευµα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Το πλεόνασµα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτοµα που έχουν επενδύσει χρηµατικά ποσά 

στην επιχείρηση. Τιµή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητική αναλόγως βέβαια του κλάδου 

που µελετάµε καθώς σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους τιµές µικρότερες του 2 κρίνονται 

ικανοποιητικές. Στην περίπτωσή µας ο δείκτης είναι ελαφρώς µικρότερος της µονάδας που σηµαίνει 

ότι ίσως υπάρχει έλλειψη βραχυπρόθεσµης ρευστότητας. 

 

ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεµα)Μ. Ο / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μ. Ο 

0,78 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

αφού αφαιρέσουµε τα αποθέµατα(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του κλάδου να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις του ρευστοποιώντας τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Αφαιρούνται τα αποθέµατα 

διότι αφενός παρουσιάζουν µεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την µικρότερη 

ρευστότητα, αφετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεµάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζηµιά. 

Τιµή του δείκτη > 1 κρίνεται ικανοποιητική. Στην περίπτωσή µας η τιµή είναι <1 οπότε επαληθεύει 

και το συµπέρασµα περί έλλειψης βραχυπρόθεσµης ρευστότητας που βγάλαµε από τον δείκτη γενικής 

ρευστότητας. 
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ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 

0,03 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο των διαθεσίµων, µε τον µέσο όρο 

των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου καλύπτουν τις 

τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η τιµή του δείκτη είναι συνήθως < 1. Ακόµα και οι 

τράπεζες δεν εµφανίζουν ταµιακή ρευστότητα µεγαλύτερη της µονάδας. Στην περίπτωσή µας πάλι 

επαληθεύεται το συµπέρασµα περί έλλειψης βραχυπρόθεσµης ρευστότητας καθώς η τιµή του δείκτη 

είναι κατά πολύ µικρότερη της µονάδας. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο 
10,66 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις, µε τον µέσο όρο των απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση ο κλάδος εισπράττει τις απαιτήσεις του. Η 

τιµή του δείκτη για να είναι ικανοποιητική πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερη της µονάδας, 

εξαρτάται δε και από τον κλάδο και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(Απαιτήσεις Μ. Ο * 365 ηµέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις 

34,23 Υπολογίζεται εάν το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

απαιτήσεων µε τις 365 ηµέρες, το διαιρέσουµε µε τις ετήσιες πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ηµέρες ο κλάδος περιµένει να εισπράξει τις απαιτήσεις του, από την 

στιγµή που πραγµατοποιηθήκαν οι πωλήσεις. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος αυτός, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης, άρα µικρότερος ο χρόνος δέσµευσης των κεφαλαίων, 

καλύτερη η θέση του κλάδου από απόψεως χορηγουµένων πιστώσεων και µικρότερη η πιθανότητα 

ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα Μ. Ο. 

24,10 Υπολογίζεται εάν το κόστος πωληθέντων το διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των 

αποθεµάτων 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον µέσο ρυθµό ταχύτητας µε τον οποίο τα αποθέµατα εισέρχονται και 

εξέρχονται από τον κλάδο. ∆είχνει πόσες φορές ο κλάδος ξεπούλησε τα εµπορεύµατα του και έπρεπε 

να ξαναγεµίσει τις αποθήκες του µέσα σε ένα οικονοµικό έτος. Υψηλή τιµή του δείκτη πιθανόν να 

αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης των αποθεµάτων και καλής ταµειακής θέσης, ενώ χαµηλή, 

πιθανόν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αργούς ρυθµούς, που έχει σαν αποτέλεσµα 

την δέσµευση κεφαλαίων στα αποθέµατα σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

(Μέσα αποθέµατα*365 ηµέρες) / Κόστος πωληθέντων 

15,15 Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου 

αποθεµάτων επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος πωληθέντων. 

Ο δείκτης αυτός µετρά πόσες ηµέρες παραµένουν τα αποθέµατα στην αποθήκη από την αγορά έως 

την πώληση. Στους βιοµηχανικούς κλάδους που κάνουν και την εµπορία των προϊόντων που 

παράγουν, ο κύκλος διαρκεί πιο πολλές ηµέρες από την αγορά µέχρι την πώληση των αποθεµάτων 

εφόσον µεσολαβεί η φάση της βιοµηχανοποίησης. Γι αυτό το περιθώριο κέρδους µιας βιοµηχανικής 

µονάδας θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από αυτό µιας εµπορικής µονάδας για να καλύψει την 

καθυστέρηση λόγω βιοµηχανοποίησης, αλλά και την επένδυση κεφαλαίων σε αποθέµατα πρώτων και 

βοηθητικών υλικών. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη και 

µε την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναγκαστική ρευστοποίηση, τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο βαθµός 

ρευστότητας της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην 

επιχείρηση, µικραίνει ο βαθµός ρευστότητάς της. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Κόστος Πωληθέντων-Αποσβέσεις) / Μ. Ο. Βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

4,66 Υπολογίζεται εάν από το κόστος πωληθέντων αφαιρεθούν οι αποσβέσεις και την 

διαφορά αυτή την διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από τον κλάδο 

πιστώσεις. Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού για σειρά ετών µας δείχνει εάν υπάρχει µεταβολή 

στην πιστοληπτική πολιτική του κλάδου. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Μ. Ο Βραχυχρονίων υποχρεώσ*365 ηµέρες) /( Κόστος πωληθέντων-

Αποσβέσεις) 

78,40 Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

βραχυχρονίων υποχρεώσεων επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος 

πωληθέντων αφού αφαιρέσουµε από αυτό τις αποσβέσεις 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει σε πόσες ηµέρες ο κλάδος πληρώνει τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές 

του. Σε συνδυασµό µε τις ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεών του από τους πελάτες του γίνεται φανερή 

η διαµορφούµενη ρευστότητα αλλά και η πιστοληπτική ικανότητα. Το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός 

είναι µεγαλύτερος του 34,23(µέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων) σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του 

κλάδου εισπράττουν πιο γρήγορα τις απαιτήσεις τους από τον χρόνο που χρειάζεται να εξοφλούν τους 

προµηθευτές τους γεγονός που κρίνεται θετικό όσον αφορά την ρευστότητα καθώς δηµιουργούν έναν 

τρόπο χρηµατοδότησης. 

 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Κυκλοφορούν Μ. Ο - Απόθεµα Μ. Ο) / Μ. Ο. ηµερήσια Λειτουργικά έξοδα 

47,43 
Υπολογίζεται εάν την διαφορά του µέσου όρου του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

µείον τον µέσο όρο των αποθεµάτων την διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των 

ηµερήσιων λειτουργικών εξόδων. 

Ο δείκτης του αµυντικού χρονικού διαστήµατος µετρά τον αριθµό των ηµερών που οι απαιτήσεις των 

εργασιών του κλάδου για ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να ικανοποιηθούν από το 

απόθεµα των αµυντικών περιουσιακών στοιχείων του, χωρίς ο κλάδος να βασίζεται σε επιπρόσθετες 

εισροές από τις πωλήσεις ή άλλες πηγές. Με τον όρο αµυντικά περιουσιακά στοιχεία εννοούµε τα 

µετρητά, τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα και τις απαιτήσεις. Ο µέσος όρος των ηµερησίων λειτουργικών 

δαπανών βρίσκεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (κόστος πωληθέντων +  

δαπάνες διοικήσεως + δαπάνες διαθέσεως + διάφορες καθηµερινές πληρωµές) µε 365 ηµέρες. Στις 

λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαµβάνονται εκείνες που δεν συνεπάγεται εκροή µετρητών, όπως 

αποσβέσεις, προπληρωθέντα έξοδα, προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλικών. 
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ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 

((Βραχυπρ. υποχρ. -(Κυκλοφορούν Ενεργ. -Αποθέµατα))/(Κεφ. Κίν. από τις 

εργασίες της Επιχείρησης)) * 365 ηµέρες 

839,59 

∆εν υπολογίζεται εάν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι µικρότερες από 

κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία άµεσης ρευστότητας (κυκλοφορούν -

αποθέµατα). Στην περίπτωση αυτή η τιµή του δείκτη θα είναι αρνητική. 

Υπολογίζεται εάν από τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αφαιρεθούν τα αµέσως 

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία και την διαφορά αυτή την διαιρέσουµε µε 

το γινόµενο του καθαρού κεφαλαίου κίνησης από τις εργασίες του κλάδου επί 365 

ηµέρες. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης είναι το άθροισµα των καθαρών κερδών 

µετά από φόρους συν τις αποσβέσεις της χρήσης. 

Ο δείκτης αυτός δίνει ένα µέτρο συναφές µε τον αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας, έχει όµως 

επιπρόσθετα το πλεονέκτηµα ότι η διαφορά µεταξύ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και περιουσιακών 

στοιχείων άµεσα ρευστοποιήσιµα, σχετίζεται µε την ικανότητα του κλάδου να δηµιουργεί κεφάλαιο 

κίνησης από τις εργασίες του. Οι µικρότερες τιµές του δείκτη είναι προτιµότερες από τις µεγαλύτερες 

γιατί σηµαίνει µικρότερο χρονικό διάστηµα για την κάλυψη των υποχρεώσεων.  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ηµέρες / ∆ιαθεσιµότητα 

µετρητών σε 30 ηµέρες 

144,92 
1. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ηµέρες υπολογίζονται: (α) 

Προµηθευτές (β) Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός διά 12 µήνες (γ) Φόροι 

και άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δια 12 µήνες 2. Η διαθεσιµότητα 

µετρητών σε 30 ηµέρες υπολογίζεται: (α) Μετρητά (β) Εµπορεύσιµα χρεόγραφα 

(γ) Πελάτες δια 12 µήνες 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε αριθµό ηµερών πότε ο κλάδος θα µπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις που 

λήγουν σε 30 ηµέρες. Εάν η τιµή είναι µικρότερη από 30 ηµέρες µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκή 

εξέλιξη, ενώ εάν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη από 30 ηµέρες πιθανόν ο κλάδος να παρουσιάσει 

καθυστέρηση στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του. Ο υπολογισµός της χρονικής περιόδου 

κάλυψης των υποχρεώσεων σε µετρητά αποκτά την µεγαλύτερη δυνατή χρησιµότητα όταν θεωρείται 

σαν ένδειξη του πότε θα πρέπει ο πελάτης να πληρώνει. Στην περίπτωση µας η τιµή του δείκτη είναι 

κατά πολύ µεγαλύτερη των 30 ηµερών γεγονός που δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκό όσον αφορά 

την ρευστότητα και επαληθεύει τους προηγούµενους δείκτες ρευστότητας. 
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Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆οµής και Βιωσιµότητας 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονοµίας) 

Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια 

21,45 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο (όχι µέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων 

του κλάδου µε το σύνολο του παθητικού ή του ενεργητικού του στον ισολογισµό. 

Εκφράζει την σχέση µεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα 

στον κλάδο. Οι τιµές που παίρνει είναι από 0-100. Οι τιµές που πλησιάζουν προς το 100 είναι 

προτιµότερες. Ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά για την ρευστότητα στα επόµενα χρόνια 

αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταµιακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα 

είναι χαµηλή και αντιµετωπίσιµη. Επίσης ο δείκτης αυτός δίνει και µια εικόνα της αυτονοµίας που 

µπορεί να έχει ένας κλάδος και της ανεξαρτησίας του από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές. 

Στην περίπτωσή µας ο δείκτης δεν είναι ευνοϊκός. 

 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια) 

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%) 

366,11 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµες + 

βραχυπρόθεσµες) µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

∆είχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια του κλάδου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης (και πάνω από το 100 ), τόσο υπερχρεωµένος είναι ο κλάδος. Στην περίπτωσή µας φαίνεται ότι 

τα ξένα κεφάλαια του κλάδου είναι πολύ περισσότερα σε αναλογία µε τα ίδια κεφάλαια. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή αξία παγίων(%) 
32,02 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε την καθαρή αξία των παγίων. 

Ο δείκτης αυτός µετράει την σχέση µεταξύ λειτουργικών µη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 

και ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του τρόπου χρηµατοδότησης των 

παγίων του κλάδου. Μια αυξητική τάση της τιµής του αριθµοδείκτη δείχνει ότι η επέκταση του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού του κλάδου έχει χρηµατοδοτηθεί περισσότερο από ίδιο κεφάλαιο παρά 

από δανειακά κεφάλαια. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων 

0,42 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε το 

σύνολο των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβατικών 

λογαριασµών Ενεργητικού και Παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού µε το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός είναι µια ένδειξη της µακροχρόνιας ρευστότητας του κλάδου. Τιµές >1 

σηµαίνουν ότι τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων 

του κλάδου. Στην περίπτωσή µας βλέπουµε ότι το κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι 

αρκετά για να καλύψουν το σύνολο των υποχρεώσεων του κλάδου. 

 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

∆ανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

78,55 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των δανείων του κλάδου, όπως 

εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε το σύνολο του ενεργητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε µορφής που 

χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από τον κλάδο. Χρησιµεύει στην εκτίµηση της δανειακής 

επιβάρυνσης του κλάδου. Στην περίπτωσή µας βλέπουµε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις του κλάδου 

κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα. 

 

 

ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

1,49 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το καθαρό πάγιο ενεργητικό µε τις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

∆είχνει την σχέση των παγίων µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο µέτρο την 

ασφάλεια των µακροχρόνιων πιστωτών του κλάδου από την ρευστοποίηση των παγίων. Επίσης µας 

δείχνει σε ποιο βαθµό µπορεί ο κλάδος να αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια µε την ίδια 

εξασφάλιση. Τιµές >1 είναι προτιµότερες τόσο για του φορείς του κλάδου που δείχνει ότι µπορούν να 

πάρουν επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια όσο και για µακροπρόθεσµους πιστωτές ότι τα κεφάλαια τους 

έχουν επαρκή εξασφάλιση. Στην περίπτωση µας η τιµή του δείκτη είναι ευνοϊκή. 
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ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρή αξία παγίων / Σύνολο Παθητικού 

0,67 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού µε το 

σύνολο του παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του πάγιου ενεργητικού µε το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού 

και τον βαθµό που τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία, σε σύγκριση µε τα 

βραχυπρόθεσµης µορφής περιουσιακά στοιχεία. 

 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Αποθεµατικά / Μετοχοποιηµένα Κεφάλαια 

0,97 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των αποθεµατικών (του λογαριασµού 

ιδίων κεφαλαίων) µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. 

∆είχνει την σχέση των αποθεµατικών προς τα µετοχοποιηµένα κεφάλαια. Χρησιµεύει στην διάγνωση 

της πιστοληπτικής ικανότητας του κλάδου αλλά και την πολιτική της διοίκησης ή των ιδιοκτητών 

αναφορικά µε τις µακροχρόνιες επενδυτικές προθέσεις τους. 

 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 

Κέρδη προ τόκων &Φόρων / Τόκοι 

2,35 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ τόκων και φόρων µε τους ετήσιους 

τόκους 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον βαθµό στον οποίο τα κέρδη του κλάδου µπορούν να µειωθούν, χωρίς 

αυτό να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβληµα στο να ικανοποιήσει την επιβάρυνση από τους ετήσιους 

τόκους. 

 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Κέρδη προ φόρων +χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / Σύνολο Παθητικού 

0,04 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων µε το σύνολο του παθητικού. 

∆είχνει την αποδοτικότητα του κλάδου ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων του. 

Στην περίπτωσή µας η αποδοτικότητα είναι 4% 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) 

16,13 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ φόρων µε το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναµικότητα του κλάδου και µας πληροφορεί για το εάν 

επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι 

ο κλάδος πηγαίνει καλά. Στην περίπτωσή µας η τιµή του δείκτη είναι ευνοϊκή. 

 

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια 

0,27 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε τα δανειακά κεφάλαια 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει ο κλάδος στους δανειστές του. Εάν ο δείκτης είναι 

> 1, τότε οι φορείς του κλάδου συµµετέχουν µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές του. Όσο 

µεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές του κλάδου. 

 

 

∆είκτες Αποδοτικότητας 

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) 

22,19 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως µε τις πωλήσεις 

της χρήσης. 

Ο δείκτης αυτός είναι σηµαντικός για τους βιοµηχανικούς και εµπορικούς κλάδους, διότι παρέχει ένα 

µέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Ένας κλάδος θεωρείται επιτυχηµένος, όταν έχει µεγάλο 

ποσοστό µικτού κέρδους, που να του επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα του και 

συγχρόνως να αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια 

που απασχολεί. 

 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%) 
77,81 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το κόστος πωληθέντων µε τις πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εµπορευµάτων µε τις 

πωλήσεις και µετρά την αποτελεσµατικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων. 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Μ. Ο 

1,94 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις µιας χρήσης µε το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

ίδιας χρήσης για να πετύχει τις πωλήσεις του. 

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εντατικότητα µε την οποία χρησιµοποιεί ο κλάδος τα περιουσιακά του 

στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων του. Ένας υψηλός δείκτης εκµετάλλευσης 

ενεργητικού σηµαίνει ότι ο κλάδος χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά του στοιχεία προκειµένου 

να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις του. Ένας χαµηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής 

χρησιµοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων. Ο δείκτης αυτός στην ουσία µας δείχνει εάν 

υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στον κλάδο σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων του. 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Πωλήσεις / Πάγιο Ενεργητικό καθαρό χρήσης Μ. Ο 

2,89 Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των πωλήσεων της χρήσης µε τον µέσο όρο του 

συνόλου του παγίου ενεργητικού που χρησιµοποιήθηκε. 

∆είχνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Επίσης παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, 

τόσο πιο εντατική είναι η χρησιµοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σε σχέση 

µε τις πωλήσεις του. 

 

ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις (%) 

1,63 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε τις πωλήσεις 

της χρήσης. 

∆είχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει ο κλάδος από τις πωλήσεις του. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι ο κλάδος. 

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(καθαρά. Κέρδη + Χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια 

(ίδια+υποχρεώσεις) % 
3,55 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων και φόρων µε το σύνολο των απασχολουµένων κεφαλαίων στην χρήση. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα του κλάδου ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των 

κεφαλαίων του. 
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ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Κέρδη µετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

3,15 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το σύνολο 

του ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός µετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις ( % ) 

1,83 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και 

φόρων µε τις πωλήσεις της χρήσης. 

∆είχνει την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων του κλάδου. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο. % 

10,66 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις της χρήσης µε το µέσο σύνολο των 

απαιτήσεων. 

Υψηλός δείκτης σηµαίνει µικρό χρόνο δέσµευσης των κεφαλαίων και καλύτερη θέση από άποψη 

χορήγησης πιστώσεων προς τον κλάδο. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % 

(Πωλήσεις τρέχουσας - προηγούµενης) /πωλήσεις προηγούµενης χρήσης % 

8,55 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την µεταβολή των πωλήσεων µε τις πωλήσεις της 

προηγούµενης χρήσης. 

∆είχνει την µεταβολή των πωλήσεων της τρέχουσας από την προηγούµενη χρήση. 

 

Συµπεράσµατα από την µελέτη των αριθµοδεικτών του κλάδου: 

 

Μελετώντας τους αριθµοδείκτες του κλάδου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σχετικά κακή ρευστότητα (0,97) και πιθανόν να µην 

µπορούν να εκπληρώσουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς τρίτους ή 

µπορεί να αντιµετωπίσουν πρόβληµα στην υλοποίηση των προγραµµάτων αγορών 

και πωλήσεων. Οι καθαρές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους µπορούν να 

καλυφτούν σε 839,6 ηµέρες, χρονικό διάστηµα που κρίνεται µεγάλο. 
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Παρόλα αυτά η παραπάνω κατάσταση αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι οι 

απαιτήσεις εισπράττονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (κυκλοφοριακή ταχύτητα 

απαιτήσεων = 10,66 και µέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων = 34,23 ηµέρες) το 

οποίο είναι µικρότερο από τον χρόνο που χρειάζεται για να πληρωθούν οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Επιπλέον, τα αποθέµατα ρευστοποιούνται 

ικανοποιητικά  καθώς παραµένουν στην αποθήκη για µόλις 15,1 ηµέρες. 

Ακόµη, αξίζει να επισηµανθεί ότι το κόστος δανεισµού είναι µικρότερο από το 

ποσοστό απόδοσης επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη λοιπόν, είναι επωφελής. Τέλος, βλέπουµε 

ότι τα κεφάλαια των µακροπρόθεσµων πιστωτών είναι ασφαλή όπως φαίνεται από 

τον αριθµοδείκτη «Πάγια προς Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις». 

Τα παραπάνω συµπεράσµατα φαίνονται πολύ παραστατικά και στον πίνακα κρίσιµων 

στοιχείων για την οµαλή λειτουργία του κλάδου που ακολουθεί: 
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    ΟΡΙΑ 
α/α ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

1 Πωλήσεις 
Αύξηση Πωλήσεων από 
προηγούµενη χρήση 

Αύξηση:    8,55% (Χ)  

2 Πάγιο Ενεργητικό < 50% του Ενεργητικού 67,00%  (Χ) 

3 
Κεφάλαιο 
Κίνησης 

Να είναι Θετικό -1.989.461,80€  (Χ) 

4 
Μεταβολή 
Βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων 

Μεταβολή % βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων να είναι µικρότερη 
από την µεταβολή % των 
πωλήσεων 

Μετ. Βραχ:    
8,46% Μετ. Πωλ.:    
8,55% 

(Χ)  

5 
Σχέση 
Εισπράξεων και 
Πληρωµών 

Ο χρόνος Είσπραξης να είναι 
µικρότερος από τον χρόνο 
Πληρωµών 

Χρόνος Είσπρ.:   
34,23 Χρόνος 
Πληρ.:   78,40 

(Χ)  

6 Αποθέµατα 
Ο χρόνος παραµονής των 
αποθεµάτων στην επιχείρηση να 
είναι µικρότερος των 180 ηµερών 

Τιµή:   15,15 (Χ)  

7 
Κέρδη προ τόκων 
και φόρων 

Να είναι θετικά 
Τιµή:   
10.785.700,93€ 

(Χ)  

8 Κέρδη προ φόρων Να είναι θετικά 
Τιµή:   
10.521.335,86€ 

(Χ)  

9 Χρεωστικοί Τόκοι 
Να απορροφούν λιγότερο από το 
30% των Κερδών προ τόκων και 
φόρων 

Τιµή:    42,52%  (Χ) 

10 
Βραχυπρόθεσµος 
Τραπεζικός 
∆ανεισµός 

Να καλύπτεται πλήρως από τα 
θεωρούµενα ως ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία του Ενεργητικού 

Βραχ. τραπ. υπ. =  
12.649.723,89€ 
Ρευστ. Στοιχ. =  
71.012.457,66 

(Χ)  

11 
Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή 

Να είναι Θετική 
Τιµή:   
10.521.335,86€ 

(Χ)  

12 

Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή σε 
σχέση µε τα 
καθαρά Κέρδη 

Η λειτουργική Ταµιακή Ροή να 
καλύπτει σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50 % των καθαρών Κερδών 
µετά από φόρους. 

Λειτ. Ταµ. 
Ροή/Καθ. Κέρ. 
µετά φόρ.:    
109,83% 

(Χ)  

13 
∆είκτης Γενικής 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1. 5 Τιµή:   0,97  (Χ) 

14 
∆είκτης Άµεσης 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1 Τιµή:   0,78  (Χ) 

15 
Σχέση Ιδίων προς 
Ξένα Κεφάλαια 

Να είναι > 1 Τιµή:   0,27  (Χ) 

 

Παρατηρούµε ότι ο κλάδος λειτουργεί εντός ορίων στα περισσότερα κρίσιµα σηµεία 

εκτός από αυτά που σχετίζονται µε την βραχυπρόθεσµη ρευστότητα. 
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Κεφάλαιο 3: Χρηµατοοικονοµική ανάλυση του αγγλικού κλάδου 

γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση του αγγλικού κλάδου 

γαλακτοκοµικών προϊόντων για το έτος 2011 σε σύγκριση πάντα µε το 2010. Αρχικά, 

γίνεται ανάλυση των µεγεθών που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα και το καθαρό 

εισόδηµα του κλάδου, στη συνέχεια µελετούνται τα βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

και τα µακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης του ισολογισµού του κλάδου. Ακολουθούν οι 

χρηµατοοικονοµικές µεταβολές του κλάδου όσον αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τις 

πηγές και χρήσεις κεφαλαίων, οι ταµειακές ροές και, τέλος, οι αριθµοδείκτες του 

κλάδου. 

Σηµείωση: Τα ποσά των µεγεθών που αναφέρονται είναι ο µέσος όρος του 

αθροίσµατος των ποσών των αντίστοιχων µεγεθών των επιχειρήσεων του κλάδου που 

έχουν επιλεχθεί για την µελέτη. 
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3.1 Αποτελέσµατα – Καθαρό εισόδηµα 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ)  
   

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 2011 

Κύκλος Εργασιών 157.861.048,41 155.586.975,10
Κόστος Πωληθέντων 100.272.387,15 100.831.519,62

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις 57.588.661,26 54.755.455,48

Αποσβέσεις 0,00 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 100.272.387,15 100.831.519,62
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις 57.588.661,26 54.755.455,48
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,00 0,00
Λειτουργικά Έξοδα 43.067.088,09 39.958.688,25

Έξοδα ∆ιοίκησης 18.222.252,75 18.606.890,25
Έξοδα ∆ιάθεσης 22.367.826,00 19.006.650,00

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 34.632,00 72.774,00
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 2.442.377,34 2.272.374,00

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

14.521.573,17 14.796.767,23

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 14.521.573,17 14.796.767,23
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

0,00 0,00

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 0,00 779,22
Πιστωτικοί Τόκοι 190.915,22 361.100,14
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 312.747,55 171.375,05

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 14.399.740,84 14.987.271,54

Φόρος Εισοδήµατος 4.125.264,39 4.128.366,76

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 10.274.476,45 10.858.904,78

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 0,00 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 38,30 39,86
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 27,32 28,88

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
  

ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 - 2011 

Κύκλος Εργασιών -1,44
Κόστος Πωληθέντων 0,56

Μικτά Κέρδη / Ζηµίες µε αποσβέσεις -4,92

Αποσβέσεις 0,00
Κόστος Πωληθέντων(χωρίς αποσβέσεις) 0,56
Μικτά Κέρδη / Ζηµίες χωρίς αποσβέσεις -4,92
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0,00
Λειτουργικά Έξοδα -7,22

Έξοδα ∆ιοίκησης 2,11
Έξοδα ∆ιάθεσης -15,03

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 110,14
Λοιπά λειτουργικά Έξοδα -6,96

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (Κ. Π. Τ. Φ. Α. 
) 

1,90

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 1,90
Αποσβέσεις που περιλαµβάνονται στα λειτουργικά έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης 

0,00

Έσοδα (Έξοδα )από Επενδύσεις 0,00
Πιστωτικοί Τόκοι 89,14
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -45,20

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 4,08

Φόρος Εισοδήµατος 0,08

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 5,69

Κέρδη (Ζηµίες) που αναλογούν σε: 
Μετόχους Εταιρείας 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων ανά Μετοχή 4,08
Κέρδη (Ζηµίες)µετά από Φόρους ανά Μετοχή 5,69
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Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

 

Πωλήσεις 

Παρατηρούµε ότι για τη χρήση του 2011 οι πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 

155.586.975,10€ και µειώθηκαν κατά 2.274.073,31€ σε σχέση µε τις πωλήσεις του 2010, ήτοι 

ποσοστό 1,44%. Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε τις πωλήσεις αξίζουν να σηµειωθούν 

τα κάτωθι: 

• Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα των επιχειρήσεων του κλάδου µειώθηκαν σε 

ποσοστό 10,27% µεταξύ των χρήσεων 2010 και 2011. Ο µέσος ρυθµός µείωσης 

των πωλήσεων είναι µικρότερος από τον µέσο ρυθµό µείωσης των αποθεµάτων κάτι 

το οποίο κρίνεται ευνοϊκό για τον κλάδο καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου κρατούν 

λιγότερα αποθέµατα που συνεπάγεται όφελος σχετικά µε το κόστος αποθήκευσης. 

• Οι απαιτήσεις αυξάνονται µε µέσο ρυθµό 2,42% ενώ οι πωλήσεις ακολουθούν 

πτωτική πορεία. Φαίνεται ότι ο κλάδος αδυνατεί να εφαρµόσει σωστή 

εισπρακτική πολιτική κάτι το οποίο µπορεί να είναι δυσµενές για την 

ρευστότητα του κλάδου. 

• Ο µέσος ρυθµός µείωσης των πωλήσεων είναι µεγαλύτερος από τον µέσο 

ρυθµό µείωσης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων κάτι που δεν είναι καλό για 

την ρευστότητα του κλάδου. 

 

Κόστος πωληθέντων 

Παρατηρούµε ότι το κόστος πωληθέντων για το 2011 αποτελεί το 64,81% του κύκλου 

εργασιών και αυξήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 5,6 ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Μικτά αποτελέσµατα 

Παρατηρούµε ότι για το 2011 τα µικτά αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε   

54.755.455,48€ ήτοι 35,19% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση η συµµετοχή τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 1,29 ποσοστιαίες 

µονάδες. Συµπεραίνουµε ότι η µείωση αυτή προήλθε από την αύξηση του κόστους 
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πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων της χρήσης και από την µείωση των 

πωλήσεων. 

 

Έξοδα λειτουργίας 

Παρατηρούµε ότι τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης ανήλθαν σε 39.958.688,25€ ήτοι 

ποσοστό 25,68% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την χρήση του 2010 µειώθηκαν 

κατά 3.108.399,84€, ποσοστό 7,22%. Το ποσοστό συµµετοχής στις πωλήσεις σε 

σχέση µε το 2010 µειώθηκε κατά 1,60 ποσοστιαίες µονάδες, γεγονός που 

χαρακτηρίζεται θετικό. 

 

Κέρδη προ τόκων και φόρων (ΚΠΤΦ) 

Τα ΚΠΤΦ των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν σε 14.796.767,23€ για την χρήση 

του 2011 που αντιστοιχεί σε ποσοστό συµµετοχής 9,51% στον κύκλο εργασιών. Το 

2010 το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής ήταν 9,19% που σηµαίνει αύξηση κατά 0,31 

ποσοστιαίες µονάδες, µεταβολή που µπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά µικρή. 

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του κλάδου για το 2011 ανήλθαν σε 171.375,05€ ήτοι 

ποσοστό 0,11% του κύκλου εργασιών. Παρατηρούµε ότι σε σχέση µε την χρήση του 

2010 µειώθηκαν κατά 141.372,50€ ή ποσοστό της τάξεως του 45,20%. Το ποσοστό 

συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών µειώθηκε κατά 0,09 ποσοστιαίες µονάδες σε 

σχέση µε το 2010. 

 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικούς τόκους) 

ανήλθαν σε 361.879,36€ που σηµαίνει αύξηση κατά 170.964,14€ σε σχέση µε την 

χρήση του 2010. 
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Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 

Παρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα προ φόρων των επιχειρήσεων του κλάδου 

ανήλθαν σε 14.987.271,54€ ήτοι 9,63% του κύκλου εργασιών το 2011. Σε σχέση µε 

το 2010 το ποσοστό συµµετοχής τους στον κύκλο εργασιών αυξήθηκε κατά 0,51 

ποσοστιαίες µονάδες. 

 

Καθαρά κέρδη χρήσεως προς διάθεση 

Παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη προς διάθεση της χρήσης 2011 του κλάδου 

ανήλθαν σε  10.858.904,78€. Αυτά αποτελούν το 6.98% των πωλήσεων της 

τρέχουσας χρήσης. Σε σχέση µε το 2011 το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων του 

κλάδου αυξήθηκε κατά 584.428,33€ ήτοι 5,69%. 
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3.2 Βραχυπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ)  
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1.613.843,01 1.487.994,53
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.205.857,90 4.646.150,26
Βιολογικά Πάγια 0,00 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 0,00 1.132.794,00
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 223.236,00 219.492,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 798.911,33 941.780,97

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.841.848,24 8.428.211,76

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Αποθέµατα 2.786.640,48 2.500.372,60
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 26.287,56 77.738,31
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 33.696,00 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 21.173.947,24 21.686.456,38
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 93.132,00 126.828,00
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 7.645.502,59 9.636.822,94
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 16.609.347,61 11.013.444,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.368.553,48 45.041.662,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.210.401,72 53.469.873,99

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ 2010 ΤΕΛΙΚΟΣ 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 439.941,06 439.941,06
Αποθεµατικά 9.716.478,64 10.872.685,28
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 6.279.156,00 3.452.904,00
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων 16.435.575,70 14.765.530,34
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 16.435.575,70 14.765.530,34

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια 98.296,85 91.872,61
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 313.960,61 320.474,93

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 412.257,46 412.347,54

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 8.117,46 8.117,46
Τρέχων Φόρος 1.363.421,12 1.841.861,27
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 2.147.851,84 2.167.759,15
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 35.843.178,15 34.274.258,23

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 39.362.568,57 38.291.996,11

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 39.774.826,03 38.704.343,65

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 56.210.401,73 53.469.873,99
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις -7,80
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -10,75
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 0,00
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις -1,68
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 17,88

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,48

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Αποθέµατα -10,27
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 195,72
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου -100,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2,42
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 36,18
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 26,05
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού -33,69

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -6,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -4,88

  

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2010 - 2011 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 11,90
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) -45,01
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων -10,16
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -10,16

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια -6,54
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2,07

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,02

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 0,00
Τρέχων Φόρος 35,09
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,93
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες -4,38

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2,72

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -2,69

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -4,88

 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 

 

3.2.1 Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό του κλάδου στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχεται σε 45.041.622,23€ και αποτελεί το 28,95% 

του κύκλου εργασιών ενώ το 2010 αποτελούσε το 30,64% του κύκλου εργασιών 

(48.368.553,48€) 
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Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις του κλάδου της µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε 21.686.456,38€ 

και αποτελούν το 48,15% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 13,94% του 

κύκλου εργασιών. Επίσης, εισπράττονται σε 50,27 ηµέρες, ενώ το 2010 

εισπράττονταν σε 24,48 ηµέρες γεγονός που δείχνει µεγάλη µεταβολή και ίσως 

µείωση της ρευστότητας του κλάδου. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απαιτήσεις 

αυξήθηκαν κατά 2,42% ενώ οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 1,44%. Αυτό σηµαίνει ότι 

δεν εισπράχθηκαν ακόµα οι απαιτήσεις της προηγούµενης χρήσης κάτι που σηµαίνει 

ότι πιθανόν οι πελάτες να µην εµπιστεύονται τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

Αποθέµατα 

Παρατηρούµε ότι τα αποθέµατα της µελετώµενης χρήσης (2011) ανέρχονται σε  

2.500.372,60€ και αποτελούν το 5,55% του κυκλοφορούντος ενεργητικού και το 

1,61% του κύκλου εργασιών. Επίσης, οι επιχειρήσεις του κλάδου ανακυκλώνουν τα 

αποθέµατα τους κάθε 9,57 ηµέρες έναντι των 5,07 ηµερών του 2010. Αυτό δείχνει 

µεγάλη µείωση στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων γεγονός αρνητικό που 

µπορεί να σηµαίνει και επιπλέον κόστος πχ. λόγω αποθήκευσης των αποθεµάτων. 

Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αποθέµατα του κλάδου µειώθηκαν κατά 10,27% 

από το 2010 στο 2011 ενώ οι πωλήσεις 1,44%. 

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού της µελετώµενης 

χρήσης ανέρχονται σε  77.738,31€ και αποτελούν το 0,17% του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και το 0,05% του κύκλου εργασιών. Επίσης, σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρήση αυξήθηκαν κατά 195,72% µεταβολή που χαρακτηρίζεται πολύ 

µεγάλη. 
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∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων 

Παρατηρούµε ότι τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών της µελετώµενης χρήσης του 

κλάδου ανέρχονται σε 9.636.822,94€ και αποτελούν το 21.40% του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και το 6.19% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση αυξήθηκαν κατά 26.05%. 

 

Υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της µελετώµενης χρήσης του 

κλάδου ανέρχονται σε 11.140.272€ και αποτελούν το 24.73% του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και το 7,16% του κύκλου εργασιών του κλάδου. Επίσης, σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση µειώθηκαν κατά 33,44%. 

 

3.2.2 Στοιχεία βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

Παρατηρούµε ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις στο τέλος της µελετώµενης 

χρήσης (2011) του κλάδου ανέρχονται σε  38.291.996,11€ και αποτελούν το 24,61% 

του κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 24,93% του 

κύκλου εργασιών. Η µεταβολή είναι σχεδόν αµελητέα. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι µέσα την χρήση οι βραχυπρόθεσµες πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις του κλάδου 

ανανεώνονταν κάθε 140,55 ηµέρες. 

 

Προµηθευτές και λοιποί πληρωτέοι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

Οι προµηθευτές και οι λοιποί πληρωτέοι λογαριασµοί βραχυπρόθεσµοι στο τέλος της 

µελετώµενης χρήσης ανέρχονται σε  2.167.759,15€ και αποτελούν το 5,66% των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 1,39% του κύκλου εργασιών. Επίσης, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι αγορές της χρήσης ανήλθαν σε 100.545.251,70€. Αποτελούν το 

64,62% των πωλήσεων και το 99,72% του κόστους πωληθέντων και οι πληρωµές των 

αγορών για την κανονική δραστηριότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν σε  

100.565.159,10€. Επιπλέον, µέσα στην χρήση πληρώθηκαν για αγορές της κανονικής 

δραστηριότητας 98.417.307,21€ ήτοι ποσοστό 97.88% των αγορών και εξοφλήθηκαν 
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όλα τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του 

τέλους της προηγούµενης χρήσης. 

 

Έντοκα δάνεια βραχυπρόθεσµα 

Παρατηρούµε ότι ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός της µελετώµενης χρήσης 

ανέρχεται σε 8.117,46€ και αποτελεί το 0,02% των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

και το 0,01% του κύκλου εργασιών. Ακόµη, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι ο 

βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός δεν άλλαξε µεταξύ των δύο χρήσεων ενώ οι 

πωλήσεις µειώθηκαν κατά 1,44%. 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

(πλην προµηθευτών και τραπεζικών υποχρεώσεων) 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου για το 2011 ανέρχονται σε  

36.116.119.50€ και αποτελούν το 94.32% των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και το 

23.21% του κύκλου εργασιών. Σε σχέση µε το 2011 µειώθηκαν κατά 2,93%. 
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3.3 Μακροπρόθεσµα στοιχεία χρήσης 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται (στην 

ανάλυση των βραχυπρόθεσµων στοιχείων) για διευκόλυνση του κατά την µελέτη της 

ανάλυσης 

 

3.3.1 Πάγιο ενεργητικό 

Στην µελετώµενη χρήση η καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού είναι  8.428.211,76€ 

και αποτελεί το 15,76% του ενεργητικού, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσε 

το 13,95% του ενεργητικού. Επίσης, τα πάγια του κλάδου αυξήθηκαν κατά 

586.363,52€, ήτοι ποσοστό 7,48%, ανάµεσα στις χρήσεις 2010 και 2011. 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Παρατηρούµε ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της µελετώµενης χρήσης είναι  

4.646.150,26€ και αποτελούν το 55.13% του παγίου ενεργητικού. Ακόµη, µειώθηκαν 

από την προηγούµενη χρήση κατά 559.707,64, ποσοστό 10,75%. 

 

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις της µελετώµενης χρήσης είναι  1.487.994,53€, 

αποτελούν το 17,65% του παγίου ενεργητικού και µειώθηκαν από την προηγούµενη 

χρήση κατά   125.848,48€, δηλαδή ποσοστό 7,80%. 

 

Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες για το 2011 ανέρχονται σε  

1.132.794€ και αποτελούν το 13,44% του παγίου ενεργητικού. Αυξήθηκαν από την 

προηγούµενη χρήση σε ποσοστό 100% καθώς δεν υπήρχαν επενδύσεις σε θυγατρικές 

και συγγενείς εταιρίες το έτος 2010. 
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Υπόλοιπα στοιχεία παγίου ενεργητικού 

Τα υπόλοιπα στοιχεία του παγίου ενεργητικού στην µελετώµενη χρήση είναι 

1.161.272,97€ και αποτελούν το 13,78% του παγίου ενεργητικού. Αυξήθηκαν από 

την προηγούµενη χρήση κατά 139.125,64€, ποσοστό 13,61%. 

 

3.3.2 Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια του κλάδου στην µελετώµενη χρήση του 2011 είναι 14.765.530,34€  

και αποτελούν το 27,61% των συνολικών κεφαλαίων. Επίσης, µειώθηκαν σε σχέση 

µε την χρήση του 2010 κατά 1.670.045,36€, ποσοστό 10,16%. Στον πίνακα που 

ακολουθεί αναλύεται η µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων του κλάδου για τις χρήσεις 

του 2010 και 2011: 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

   

 ΕΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2011 2010 

Μεταβολή στο Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00 439.941,06 

Μεταβολή στα Αποθεµατικά 1.156.206,64 9.716.478,64 

Μεταβολή στις Ίδιες µετοχές 0,00 0,00 

Μεταβολή στα Κέρδη εις νέο -2.826.252,00 6.279.156,00 

Μεταβολή στο Εγγεγραµµένο Κεφάλαιο 0,00 0,00 

Μεταβολή στα ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -1.670.045,36 16.435.575,70 
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3.3.3 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Παρατηρούµε ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της µελετώµενης χρήσης είναι  

412.347,54€ και αποτελούν το 0,77% του παθητικού και το 1,07% των συνολικών 

υποχρεώσεων, ενώ στην προηγούµενη χρήση οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

αποτελούσαν το 0,73% του παθητικού και το 1,04% των συνολικών υποχρεώσεων. 

 

Έντοκα δάνεια µακροπρόθεσµα 

Ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός είναι  91.872,61€ και αποτελεί το 22,28% των 

συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων ενώ στην προηγούµενη χρήση 

αποτελούσε το 23,84% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων. Αξίζει να 

σηµειώσουµε ότι ο έντοκος µακροπρόθεσµος δανεισµός των επιχειρήσεων του 

κλάδου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µειώθηκε κατά 6.424,24€, ποσοστό 

6,54%. 

 

Υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι υπόλοιπες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις για το 2011 είναι 320,474,93€ και 

αποτελούν το 77,72% των συνολικών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων, ενώ στην 

προηγούµενη χρήση αποτελούσαν το 76,16% των συνολικών µακροπροθέσµων 

υποχρεώσεων. Σε σύγκριση µε το 2010 αυξήθηκαν κατά 6.514,32€, ήτοι ποσοστό 

2,07%. 
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3.4 Χρηµατοοικονοµικές Μεταβολές 

 

3.4.1 Κεφάλαιο Κίνησης (cash – flow) 

 

Συνολικό: 

Παρατηρούµε ότι το συνολικό κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων του κλάδου στην 

µελετώµενη χρήση (2011) ανέρχεται σε 45.041.662,23€ και αποτελεί το 28,95 % του 

κύκλου εργασιών, ενώ στην προηγούµενη χρήση αποτελούσε το 30,64% του κύκλου 

εργασιών. Μειώθηκε, λοιπόν, κατά 3.326.891,25€, δηλαδή ποσοστό 6,88%. 

Ίδιο: 

Για τη χρήση του 2011 σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχει 

τοποθετηθεί από τα ίδια κεφάλαια του κλάδου ποσό ίσο µε 6.337.318,58€ ενώ στην 

προηγούµενη χρήση είχε τοποθετηθεί ποσό ίσο µε 8.593.727,46€. 

Καθαρό: 

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης του κλάδου για το 2011 είναι 6.749.666,12€ και 

αποτελεί το 4.34% του κύκλου εργασιών. Σηµειώνεται ότι ο κλάδος κινεί τα στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και µε βραχυπρόθεσµα και µε µακροπρόθεσµα 

κεφάλαια. Για το 2010, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης του κλάδου ανερχόταν σε 

9.005.984,91€ και αποτελούσε το 5,71% του κύκλου εργασιών. Μεταξύ των δύο 

χρήσεων το καθαρό κεφάλαιο κίνησης µειώθηκε κατά 2.256.318,79€, ήτοι ποσοστό 

25,05%. 

 

Cash – Flow (αυτοχρηµατοδότηση) 

Σηµειώνουµε ότι το καθαρό cash - flow στην µελετώµενη χρήση ανήλθε σε 

10.858.904,78€, ποσοστό 6,98% του κύκλου εργασιών ενώ το 2010 ανερχόταν σε 

10.274.476,45€, ποσοστό 6,51% του κύκλου εργασιών. Εποµένως, ο κλάδος 

αυτοχρηµατοδοτήθηκε για το 2011 µε 10.858.904,78€. 
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3.4.2 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 

 

Πηγές: 

Για την χρήση του 2011 τα κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου από 

διάφορες πηγές ανέρχονται σε 8.266.236,03€. 

Αξίζει να σηµειώσουµε από πού προήλθαν τα κεφάλαια αυτά: 

Το 67,70% από µείωση κατά 5.595.903,61€ του λογαριασµού «Λοιπά Στοιχεία, του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού», δηλαδή έγινε πχ. κάποια πώληση κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Το  13,99% από αύξηση κατά 1.156.206,64€ του λογαριασµού «Αποθεµατικά». 

Το 6,77% από µείωση κατά 559.707,64€ του λογαριασµού «Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία», δηλαδή πχ. έγινε πώληση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. 

Το 5,79% από αύξηση κατά 478.440,15€ του λογαριασµού «Τρέχων Φόρος», δηλαδή 

οι επιχειρήσεις του κλάδου καθυστερούν να πληρώσουν κάποιες φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

Το 3,46% από µείωση κατά  286.267,88€ του λογαριασµού «Αποθέµατα». 

Το 1,52% από µείωση κατά 125.848,48€ του λογαριασµού «Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις», δηλαδή έγινε πχ. κάποια πώληση ή απόσβεση ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων. 

Το  0,08% από αύξηση κατά  6.514,32€ του λογαριασµού «Λοιπές Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις». 

Το  0,05% από µείωση κατά  3.744,00€ του λογαριασµού «Αναβαλλόµενες 

Φορολογικές Απαιτήσεις». 

Το  0,41% από µείωση κατά  33.696,00€ του λογαριασµού «Απαιτήσεις Τρέχοντος 

Φόρου», δηλαδή έγιναν κάποιες επιστροφές φόρων προς τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Το  0,24% από αύξηση κατά  19.907,31€ του λογαριασµού «Προµηθευτές & Λοιποί 

Πληρωτέοι Λογαριασµοί Βραχυπρόθεσµοι», δηλαδή αυξήθηκαν οι πιστώσεις που 

χορηγήθηκαν προς τον κλάδο. 

 

Χρήσεις: 

Τα παραπάνω κεφάλαια που άντλησαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2011 τα 

χρησιµοποίησαν ως εξής: 

Το 34,19% από µείωση κατά 2.826.252,00€ του λογαριασµού «Κέρδη εις νέο 

(Σωρευµένες Ζηµίες)». 

Το 24,09% από αύξηση κατά 1.991.320,35€ του λογαριασµού «∆ιαθέσιµα και 

Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων», δηλαδή µέρος κεφαλαίων που αντλήθηκαν, κρατήθηκαν σε 

λογαριασµούς ταµιευτηρίου, µετρητά κτλ. 

Το 18,98% από µείωση κατά 1.568.919,92€ του λογαριασµού «Λοιπές Υποχρεώσεις, 

Βραχυπρόθεσµες», δηλαδή πληρώθηκαν κάποιες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Το 13,70% από αύξηση κατά 1.132.794,00€ του λογαριασµού «Επενδύσεις σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες», δηλαδή κεφάλαια που αντλήθηκαν επενδύθηκαν 

σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. 

Το 6,20% από αύξηση κατά 512.509,14€ του λογαριασµού «Πελάτες και Λοιπές 

Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό», δηλαδή χορηγήθηκαν πιστώσεις από τον 

κλάδο προς τους πελάτες και λοιπούς συναλλασσόµενους. 

Το 0,62% από αύξηση κατά 51.450,75€ του λογαριασµού «Χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού». 

Το 0,08% από µείωση κατά 6.424,24€ του λογαριασµού «Έντοκα ∆άνεια». 

Το 0,41% από αύξηση κατά 33.696,00€ του λογαριασµού «Προκαταβολές, 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό». 
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Για τις πηγές και χρήσεις κεφαλαίου πιο συγκεντρωτικά µπορούµε να πούµε τα εξής: 

Πηγές: 

Όπως είδαµε τα κεφάλαια που άντλησε ο κλάδος το 2011 από διάφορες πηγές είναι 

8.266.236,03€. Οι πηγές των κεφαλαίων που προήλθαν από µακροπρόθεσµα στοιχεία 

είναι 1.852.021,08€ και αποτελούν το 22,40% των συνολικών πηγών. Ειδικότερα, τα 

ίδια κεφάλαια των µετόχων αυξήθηκαν 1.156.206,64€ και είναι το 62,43% των 

µακροπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 13,99% του συνόλου των πηγών. 

Επίσης, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6.514,32€ που είναι το 

0,35% των µακροπρόθεσµων στοιχείων των πηγών και το 0,08% του συνόλου των 

πηγών. Ακόµη, έγινε µείωση µακροπρόθεσµων στοιχείων κατά 689.300,12€ που 

αποτελεί το 37,22% των µακροπροθέσµων στοιχείων και το 8,34% των πηγών. 

Οι πηγές των κεφαλαίων που προήλθαν από βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 

6.414.214,95€ και αποτελούν το 77,60% των συνολικών πηγών. Ειδικότερα, οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 498.347,46€ και αποτελούν το 7,77% 

των βραχυπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 6,03% του συνόλου των πηγών. 

Επιπλέον, το κυκλοφορούν ενεργητικό µειώθηκε κατά 5.915.867,49€ και αποτελεί το 

92,23% των βραχυπροθέσµων στοιχείων των πηγών και το 71,57% του συνόλου των 

πηγών. 

Χρήσεις: 

Οι χρήσεις των κεφαλαίων σε µακροπρόθεσµα στοιχεία είναι 4.108.339,88€ και 

αποτελούν το 49,70% του συνόλου των χρήσεων. Ειδικότερα, έγινε µείωση 

µακροπρόθεσµων στοιχείων κατά 2.832.676,24€ που αποτελούν το 68,95% των 

µακροπρόθεσµων στοιχείων των χρήσεων και το 34,27% του συνόλου των χρήσεων 

(τα ίδια κεφάλαια των µετόχων µειώθηκαν κατά 2.826.252€ που είναι το 68,79% των 

µακροπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 34,19% του συνόλου των χρήσεων 

και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 6.424,24€ που είναι το 0,16% 

των µακροπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 0,08% του συνόλου των 

χρήσεων) 

Οι χρήσεις των κεφαλαίων σε βραχυπρόθεσµα στοιχεία είναι 4.157.896,16€ και 

αποτελούν το 50,30% των συνολικών χρήσεων. Ειδικότερα, έγινε αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 2.588.976,24€ που αποτελεί το 62,27% των 
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βραχυπροθέσµων στοιχείων των χρήσεων και το 31,32% του συνόλου των χρήσεων. 

Επίσης, έγινε µείωση βραχυπρόθεσµων στοιχείων κατά 1.568.919,92€ που αποτελούν 

το 37,73% των µακροπρόθεσµων στοιχείων των χρήσεων και το 18,98% του συνόλου 

των χρήσεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την κατάσταση των πηγών – χρήσεων 

κεφαλαίων του κλάδου σε ποσοστά επί τοις εκατό: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ-
ΠΗΓΕΣ %) 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 - 2011 

Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0,00
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 13,70
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,00
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1,73
Αποθέµατα 0,00
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,62
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,00
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 6,20
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,41
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 24,09
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 0,00

IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 0,00
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 34,19
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Έντοκα ∆άνεια 0,08
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,00
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 0,00
Τρέχων Φόρος 0,00
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,00
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 18,98

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00

  

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 - 2011 

Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ 

Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 0,00
Εκδοθέν Κεφάλαιο 0,00
Αποθεµατικά 13,99
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες Ζηµίες) 0,00
Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 0,00
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00
Έντοκα ∆άνεια 0,00
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0,08
Έντοκα ∆άνεια, Βραχυπρόθεσµα 0,00
Τρέχων Φόρος 5,79
Προµηθευτές & Λοιποί Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 0,24
Λοιπές Υποχρεώσεις, Βραχυπρόθεσµες 0,00

IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1,52
Επενδύσεις σε Ακίνητα 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6,77
Βιολογικά Πάγια 0,00
Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 0,00
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 0,05
Λοιπά µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0,00
Αποθέµατα 3,46
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00
Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 0,41
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,00
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων 0,00
Λοιπά Στοιχεία, Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 67,70

ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00
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3.5 Ταµειακές ροές 

Όσον αφορά τις ταµειακές ροές των επιχειρήσεων του κλάδου αξίζει να σηµειώσουµε 

ότι τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης του 2011 ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 

9.636.822,94€, ενώ στην αρχή της χρήσης (δηλαδή τέλος της χρήσης του 2010) ήταν 

7.772.124,20€. Έτσι, η ταµειακή εισροή στην µελετώµενη χρήση παρουσίασε θετική 

µεταβολή κατά 1.864.698,73€ αυξάνοντας τα ταµειακά διαθέσιµα του τέλους της 

χρήσης σε σχέση µε την αρχή της χρήσης κατά 23,99%. Ακολουθεί και ο σχετικός 

πίνακας: 

 2010 2011 
Μεταβολή στα ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
διαθεσίµων 

-8.053.831,89 1.864.698,73 

∆ιαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 15.825.956,09 7.772.124,20 
∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 7.772.124,20 9.636.822,94 
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3.6 Αριθµοδείκτες (για τη χρήση του έτους 2011) 

Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 

1,20 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο 

των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός µετράει το περίσσευµα των ρευστών κεφαλαίων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις. Το πλεόνασµα των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων πάνω από τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις, παρέχει ένα περιθώριο ασφαλείας για τα άτοµα που έχουν επενδύσει χρηµατικά ποσά 

στην επιχείρηση. Τιµή του δείκτη γύρω στο 2 κρίνεται ικανοποιητική αναλόγως βέβαια του κλάδου 

που µελετάµε καθώς σε ορισµένους βιοµηχανικούς κλάδους τιµές µικρότερες του 2 κρίνονται 

ικανοποιητικές. Στην περίπτωσή µας ο δείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας που σηµαίνει ότι η 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα κρίνεται σχετικά καλή. 

 

ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεµα)Μ. Ο / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μ. Ο 

1,13 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

αφού αφαιρέσουµε τα αποθέµατα (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

λογαριασµοί ενεργητικού), µε τον µέσο όρο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 

(συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του κλάδου να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις του ρευστοποιώντας τα αµέσως ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Αφαιρούνται τα αποθέµατα 

διότι αφενός παρουσιάζουν µεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων την µικρότερη 

ρευστότητα, αφετέρου από την ρευστοποίηση των αποθεµάτων είναι πολύ πιθανό να προκύψει ζηµιά. 

Τιµή του δείκτη > 1 κρίνεται ικανοποιητική. Στην περίπτωσή µας η τιµή είναι >1 οπότε επαληθεύει 

και το συµπέρασµα περί καλής βραχυπρόθεσµης ρευστότητας που βγάλαµε από τον δείκτη γενικής 

ρευστότητας. 
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ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

∆ιαθέσιµα Μ. Ο / βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μ. Ο 

0,22 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το µέσο όρο των ∆ιαθεσίµων, µε τον µέσο όρο 

των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (συµπεριλαµβάνονται οι µεταβατικοί 

παθητικού) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου καλύπτουν τις 

τρέχουσες και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Η τιµή του δείκτη είναι συνήθως < 1. Ακόµα και οι 

τράπεζες δεν εµφανίζουν ταµιακή ρευστότητα µεγαλύτερη της µονάδας. Στην περίπτωσή µας τα 

διαθέσιµα καλύπτουν το 22% των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων που είναι ένα καλό ποσοστό. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο 
7,26 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις, µε τον µέσο όρο των απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση ο κλάδος εισπράττει τις απαιτήσεις του. Η 

τιµή του δείκτη για να είναι ικανοποιητική πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερη της µονάδας, 

εξαρτάται δε και από τον κλάδο και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(Απαιτήσεις Μ. Ο * 365 ηµέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις 

50,27 Υπολογίζεται εάν το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

απαιτήσεων µε τις 365 ηµέρες, το διαιρέσουµε µε τις ετήσιες πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε πόσες ηµέρες ο κλάδος περιµένει να εισπράξει τις απαιτήσεις του, από την 

στιγµή που πραγµατοποιηθήκαν οι πωλήσεις. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος αυτός, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα είσπραξης, άρα µικρότερος ο χρόνος δέσµευσης των κεφαλαίων, 

καλύτερη η θέση του κλάδου από απόψεως χορηγουµένων πιστώσεων και µικρότερη η πιθανότητα 

ζηµιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Αποθέµατα Μ. Ο. 

38,14 Υπολογίζεται εάν το κόστος πωληθέντων το διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των 

αποθεµάτων 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον µέσο ρυθµό ταχύτητας µε τον οποίο τα αποθέµατα εισέρχονται και 

εξέρχονται από τον κλάδο. ∆είχνει πόσες φορές ο κλάδος ξεπούλησε τα εµπορεύµατα του και έπρεπε 

να ξαναγεµίσει τις αποθήκες του µέσα σε ένα οικονοµικό έτος. Υψηλή τιµή του δείκτη πιθανόν να 

αποτελεί ένδειξη επιτυχούς διαχείρισης των αποθεµάτων και καλής ταµειακής θέσης, ενώ χαµηλή, 

πιθανόν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα γίνεται µε αργούς ρυθµούς, που έχει σαν αποτέλεσµα 

την δέσµευση κεφαλαίων στα αποθέµατα σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

(Μέσα αποθέµατα*365 ηµέρες) / Κόστος πωληθέντων 

9,57 Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου 

αποθεµάτων επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος πωληθέντων. 

Ο δείκτης αυτός µετρά πόσες ηµέρες παραµένουν τα αποθέµατα στην αποθήκη από την αγορά έως 

την πώληση. Στις βιοµηχανικούς κλάδους που κάνουν και την εµπορία των προϊόντων που παράγουν, 

ο κύκλος διαρκεί πιο πολλές ηµέρες από την αγορά µέχρι την πώληση των αποθεµάτων εφόσον 

µεσολαβεί η φάση της βιοµηχανοποίησης. Γι αυτό το περιθώριο κέρδους µιας βιοµηχανικής µονάδας 

θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από αυτό µιας εµπορικής µονάδας για να καλύψει την καθυστέρηση 

λόγω βιοµηχανοποίησης, αλλά και την επένδυση κεφαλαίων σε αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών 

υλικών. Όσο µικρότερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη και µε την 

προϋπόθεση ότι δεν γίνεται αναγκαστική ρευστοποίηση, τόσο µεγαλύτερος θα είναι ο βαθµός 

ρευστότητας της επιχείρησης. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος παραµονής των αποθεµάτων στην 

επιχείρηση, µικραίνει ο βαθµός ρευστότητάς της. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Κόστος Πωληθέντων-Αποσβέσεις) / Μ. Ο. Βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

2,60 Υπολογίζεται εάν από το κόστος πωληθέντων αφαιρεθούν οι αποσβέσεις και την 

διαφορά αυτή την διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των βραχυχρονίων υποχρεώσεων 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει πόσες φορές µέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι ληφθείσες από τον κλάδο 

πιστώσεις. Η παρακολούθηση του δείκτη αυτού για σειρά ετών µας δείχνει εάν υπάρχει µεταβολή 

στην πιστοληπτική πολιτική του κλάδου. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Μ. Ο Βραχυχρονίων υποχρεώσ*365 ηµέρες) /( Κόστος πωληθέντων-

Αποσβέσεις) 

140,55 Υπολογίζεται εάν το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του µέσου όρου των 

βραχυχρονίων υποχρεώσεων επί 365 ηµέρες το διαιρέσουµε µε το κόστος 

πωληθέντων αφού αφαιρέσουµε από αυτό τις αποσβέσεις 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει σε πόσες ηµέρες ο κλάδος πληρώνει τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές 

του. Σε συνδυασµό µε τις ηµέρες είσπραξης των απαιτήσεών του από τους πελάτες του γίνεται φανερή 

η διαµορφούµενη ρευστότητα αλλά και η πιστοληπτική ικανότητα. Το γεγονός ότι ο δείκτης αυτός 

είναι µεγαλύτερος του 50,27 (µέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων) σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις του 

κλάδου εισπράττουν πιο γρήγορα τις απαιτήσεις τους από τον χρόνο που χρειάζεται να εξοφλούν τους 

προµηθευτές τους γεγονός που κρίνεται θετικό όσον αφορά την ρευστότητα καθώς δηµιουργούν έναν 

τρόπο χρηµατοδότησης. 

 

 

(Κυκλοφορούν Μ. Ο - Απόθεµα Μ. Ο) / Μ. Ο. ηµερήσια Λειτουργικά έξοδα 

114,23 
Υπολογίζεται εάν την διαφορά του µέσου όρου του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

µείον τον µέσο όρο των αποθεµάτων την διαιρέσουµε µε τον µέσο όρο των 

ηµερήσιων λειτουργικών εξόδων. 

Ο δείκτης του αµυντικού χρονικού διαστήµατος µετρά τον αριθµό των ηµερών που οι απαιτήσεις των 

εργασιών του κλάδου για ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να ικανοποιηθούν από το 

απόθεµα των αµυντικών περιουσιακών στοιχείων του, χωρίς ο κλάδος να βασίζεται σε επιπρόσθετες 

εισροές από τις πωλήσεις ή άλλες πηγές. Με τον όρο αµυντικά περιουσιακά στοιχεία εννοούµε τα 

µετρητά, τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα και τις απαιτήσεις. Ο µέσος όρος των ηµερησίων λειτουργικών 

δαπανών βρίσκεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών (κόστος πωληθέντων +  

δαπάνες διοικήσεως + δαπάνες διαθέσεως + διάφορες καθηµερινές πληρωµές) µε 365 ηµέρες. Στις 

λειτουργικές δαπάνες δεν περιλαµβάνονται εκείνες που δεν συνεπάγεται εκροή µετρητών, όπως 

αποσβέσεις, προπληρωθέντα έξοδα, προκαταβολές για αγορά πρώτων και βοηθητικών υλικών. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ηµέρες / ∆ιαθεσιµότητα 

µετρητών σε 30 ηµέρες 

15,52 
1. Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που λήγουν σε 30 ηµέρες υπολογίζονται: (α) 

Προµηθευτές (β) Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός διά 12 µήνες (γ) Φόροι 

και άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δια 12 µήνες 2. Η διαθεσιµότητα 

µετρητών σε 30 ηµέρες υπολογίζεται: (α) Μετρητά (β) Εµπορεύσιµα χρεόγραφα 

(γ) Πελάτες δια 12 µήνες 

Ο δείκτης αυτός δείχνει σε αριθµό ηµερών πότε ο κλάδος θα µπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις που 

λήγουν σε 30 ηµέρες. Εάν η τιµή είναι µικρότερη από 30 ηµέρες µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ευνοϊκή 

εξέλιξη, ενώ εάν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη από 30 ηµέρες πιθανόν ο κλάδος να παρουσιάσει 

καθυστέρηση στην ικανοποίηση των υποχρεώσεων του. Ο υπολογισµός της χρονικής περιόδου 

κάλυψης των υποχρεώσεων σε µετρητά αποκτά την µεγαλύτερη δυνατή χρησιµότητα όταν θεωρείται 

σαν ένδειξη του πότε θα πρέπει ο πελάτης να πληρώνει. Στην περίπτωση µας η τιµή του δείκτη είναι 

µικρότερη των 30 ηµερών γεγονός που µπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκό όσον αφορά την ρευστότητα. 

 

 

Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ∆οµής και Βιωσιµότητας 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Αυτονοµίας) 

Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια 

27,61 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο (όχι µέσο όρο) των ιδίων κεφαλαίων 

του κλάδου µε το σύνολο του παθητικού ή του ενεργητικού του στον ισολογισµό. 

Εκφράζει την σχέση µεταξύ του ιδίου κεφαλαίου και του συνόλου των κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα 

στον κλάδο. Οι τιµές που παίρνει είναι από 0-100. Οι τιµές που πλησιάζουν προς το 100 είναι 

προτιµότερες. Ένας υψηλός δείκτης δεν προδιαθέτει αρνητικά για την ρευστότητα στα επόµενα χρόνια 

αφού από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων η πίεση για ταµιακές εκροές για εξυπηρέτηση τους θα 

είναι χαµηλή και αντιµετωπίσιµη. Επίσης ο δείκτης αυτός δίνει και µια εικόνα της αυτονοµίας που 

µπορεί να έχει ένας κλάδος και της ανεξαρτησίας του από δανεικά κεφάλαια και άλλους πιστωτές. 

Στην περίπτωσή µας ο δείκτης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός. 

 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια) 

Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια (%) 

262,13 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των υποχρεώσεων (µακροπρόθεσµες + 

βραχυπρόθεσµες) µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

∆είχνει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια του κλάδου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης (και πάνω από το 100 ), τόσο υπερχρεωµένος είναι ο κλάδος. Στην περίπτωσή µας φαίνεται ότι 

τα ξένα κεφάλαια του κλάδου είναι πολύ περισσότερα σε αναλογία µε τα ίδια κεφάλαια. 



101 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Ίδια Κεφάλαια / Καθαρή αξία παγίων(%) 
175,19 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε την καθαρή αξία των παγίων. 

Ο δείκτης αυτός µετράει την σχέση µεταξύ λειτουργικών µη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 

και ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης χρησιµοποιείται στον προσδιορισµό του τρόπου χρηµατοδότησης των 

παγίων του κλάδου. Μια αυξητική τάση της τιµής του αριθµοδείκτη δείχνει ότι η επέκταση του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού του κλάδου έχει χρηµατοδοτηθεί περισσότερο από ίδιο κεφάλαιο παρά 

από δανειακά κεφάλαια. 

 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Υποχρεώσεων 

1,16 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού µε το 

σύνολο των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των µεταβατικών 

λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού µε το σύνολο των 

υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός είναι µια ένδειξη της µακροχρόνιας ρευστότητας του κλάδου. Τιµές >1 

σηµαίνουν ότι τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων 

του κλάδου. Στην περίπτωσή µας βλέπουµε ότι το κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία είναι αρκετά 

για να καλύψουν το σύνολο των υποχρεώσεων του κλάδου. 

 

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

∆ανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

72,39 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των δανείων του κλάδου, όπως 

εµφανίζονται στον ισολογισµό, µε το σύνολο του ενεργητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των δανείων προς το σύνολο των κεφαλαίων κάθε µορφής που 

χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο από τον κλάδο. Χρησιµεύει στην εκτίµηση της δανειακής 

επιβάρυνσης του κλάδου. Στην περίπτωσή µας βλέπουµε ότι οι δανειακές υποχρεώσεις του κλάδου 

κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα. 
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ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Καθαρή αξία παγίων / Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

20,44 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το καθαρό πάγιο ενεργητικό µε τις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

∆είχνει την σχέση των παγίων µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Φανερώνει σε κάποιο µέτρο την 

ασφάλεια των µακροχρόνιων πιστωτών του κλάδου από την ρευστοποίηση των παγίων. Επίσης µας 

δείχνει σε ποιο βαθµό µπορεί ο κλάδος να αντλήσει επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια µε την ίδια 

εξασφάλιση. Τιµές >1 είναι προτιµότερες τόσο για του φορείς του κλάδου που δείχνει ότι µπορούν να 

πάρουν επιπρόσθετα ξένα κεφάλαια όσο και για µακροπρόθεσµους πιστωτές ότι τα κεφάλαια τους 

έχουν επαρκή εξασφάλιση. Στην περίπτωση µας η τιµή του δείκτη είναι πολύ ευνοϊκή. 

 
 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Καθαρή αξία παγίων / Σύνολο Παθητικού 

0,16 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού µε το 

σύνολο του παθητικού. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του πάγιου ενεργητικού µε το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού 

και τον βαθµό που τα κεφάλαια έχουν επενδυθεί σε πάγια στοιχεία, σε σύγκριση µε τα 

βραχυπρόθεσµης µορφής περιουσιακά στοιχεία. 

 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Αποθεµατικά / Μετοχοποιηµένα Κεφάλαια 

24,71 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των αποθεµατικών (του λογαριασµού 

ιδίων κεφαλαίων) µε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. 

∆είχνει την σχέση των αποθεµατικών προς τα µετοχοποιηµένα κεφάλαια. Χρησιµεύει στην διάγνωση 

της πιστοληπτικής ικανότητας του κλάδου αλλά και την πολιτική της διοίκησης ή των ιδιοκτητών 

αναφορικά µε τις µακροχρόνιες επενδυτικές προθέσεις τους. 

 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 

Κέρδη προ τόκων &Φόρων / Τόκοι 

86,34 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ τόκων και φόρων µε τους ετήσιους 

τόκους 

Ο δείκτης αυτός µετράει τον βαθµό στον οποίο τα κέρδη του κλάδου µπορούν να µειωθούν, χωρίς 

αυτό να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβληµα στο να ικανοποιήσει την επιβάρυνση από τους ετήσιους 

τόκους. 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Κέρδη προ φόρων +χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / Σύνολο Παθητικού 

0,28 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ φόρων και χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων µε το σύνολο του παθητικού. 

∆είχνει την αποδοτικότητα του κλάδου ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων του. 

Στην περίπτωσή µας η αποδοτικότητα είναι 28%, αρκετά υψηλή δηλαδή. 

 
 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) 

101,50 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ φόρων µε το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την κερδοφόρα δυναµικότητα του κλάδου και µας πληροφορεί για το εάν 

επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος. Ένας υψηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη ότι 

ο κλάδος πηγαίνει καλά. Στην περίπτωσή µας η τιµή του δείκτη είναι πολύ ευνοϊκή. 

 

Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 

Ίδια Κεφάλαια / Ξένα Κεφάλαια 

0,38 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα ίδια κεφάλαια µε τα δανειακά κεφάλαια 

(µακροπρόθεσµες + βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει ο κλάδος στους δανειστές του. Εάν ο δείκτης είναι 

> 1, τότε οι φορείς του κλάδου συµµετέχουν µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι πιστωτές του. Όσο 

µεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο µεγαλύτερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές του κλάδου. 

 

∆είκτες Αποδοτικότητας 

ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

(Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) 

35,19 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα µικτά κέρδη εκµεταλλεύσεως µε τις πωλήσεις 

της χρήσης. 

Ο δείκτης αυτός είναι σηµαντικός για τους βιοµηχανικούς και εµπορικούς κλάδους, διότι παρέχει ένα 

µέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους. Ένας κλάδος θεωρείται επιτυχηµένος, όταν έχει µεγάλο 

ποσοστό µικτού κέρδους, που να του επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα του και 

συγχρόνως να αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση µε τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια 

που απασχολεί. 
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ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%) 
64,81 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το κόστος πωληθέντων µε τις πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εµπορευµάτων µε τις 

πωλήσεις και µετρά την αποτελεσµατικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων. 

 
 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Μ. Ο 

2,84 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις µιας χρήσης µε το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

ίδιας χρήσης για να πετύχει τις πωλήσεις του. 

Ο δείκτης αυτός εκτιµά την εντατικότητα µε την οποία χρησιµοποιεί ο κλάδος τα περιουσιακά του 

στοιχεία για να επιτύχει τους στόχους πωλήσεων του. Ένας υψηλός δείκτης εκµετάλλευσης 

ενεργητικού σηµαίνει ότι ο κλάδος χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά του στοιχεία προκειµένου 

να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις του. Ένας χαµηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής 

χρησιµοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων. Ο δείκτης αυτός στην ουσία µας δείχνει εάν 

υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στον κλάδο σε σχέση µε το ύψος των πωλήσεων του. 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Πωλήσεις / Πάγιο Ενεργητικό καθαρό χρήσης Μ. Ο 

18,46 Είναι το πηλίκο της διαίρεσης των πωλήσεων της χρήσης µε τον µέσο όρο του 

συνόλου του παγίου ενεργητικού που χρησιµοποιήθηκε. 

∆είχνει τον βαθµό χρησιµοποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

Επίσης παρέχει ένδειξη του εάν υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης, 

τόσο πιο εντατική είναι η χρησιµοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του κλάδου σε σχέση 

µε τις πωλήσεις του. 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

23,05 
Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις της χρήσης µε το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν ενεργητικό-

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα € καθαρών πωλήσεων πραγµατοποιεί ο κλάδος για κάθε € καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης που δεν χρηµατοδοτήθηκε από τους βραχυπρόθεσµους πιστωτές. Ένας υψηλός 

δείκτης είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζει µια έλλειψη καθαρού κεφαλαίου κίνησης και χαµηλή 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ανανεώσεως των αποθεµάτων ή της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων. 

Μια χαµηλή τιµή του δείκτη είναι δυνατό να είναι αποτέλεσµα ενός πλεονάσµατος του καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης, τοποθετηµένου σε προσωρινές επενδύσεις. 

 
ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις (%) 

6,98 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε τις πωλήσεις 

της χρήσης. 

∆είχνει το ποσοστό καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει ο κλάδος από τις πωλήσεις του. Όσο 

µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο επικερδής είναι ο κλάδος. Η απόδοση στην περίπτωσή µας είναι 

αρκετά καλή. 

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(καθαρά. Κέρδη + Χρηµατοοικονοµικά έξοδα) / Συνολικά Κεφάλαια 

(ίδια+υποχρεώσεις) % 
27,67 

Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

και φόρων µε το σύνολο των απασχολουµένων κεφαλαίων στην χρήση. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα του κλάδου ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των 

κεφαλαίων του. 

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Κέρδη µετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

20,31 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους µε το σύνολο 

του ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός µετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του κλάδου. Στην 

περίπτωσή µας η απόδοση είναι 20,31% που κρίνεται πολύ καλή. 
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ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%) 

27,67 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα καθαρά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων και φόρων µε το σύνολο του ενεργητικού. 

∆είχνει την αναλογία των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης προς το σύνολο του ενεργητικού. Μετρά 

την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και φόρων / Πωλήσεις ( % ) 

9,51 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τα κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών εξόδων και 

φόρων µε τις πωλήσεις της χρήσης. 

∆είχνει την αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων του κλάδου. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο. % 

7,26 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε τις πωλήσεις της χρήσης µε το µέσο σύνολο των 

απαιτήσεων. 

Υψηλός δείκτης σηµαίνει µικρό χρόνο δέσµευσης των κεφαλαίων και καλύτερη θέση από άποψη 

χορήγησης πιστώσεων προς τον κλάδο. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ % 

(Πωλήσεις τρέχουσας - προηγούµενης) /πωλήσεις προηγούµενης χρήσης % 

-1,44 Υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε την µεταβολή των πωλήσεων µε τις πωλήσεις της 

προηγούµενης χρήσης. 

∆είχνει την µεταβολή των πωλήσεων της τρέχουσας από την προηγούµενη χρήση. Βλέπουµε ότι οι 

πωλήσεις του κλάδου µειώθηκαν. 

 

Συµπεράσµατα από την µελέτη των αριθµοδεικτών του κλάδου: 

 

Μελετώντας τους αριθµοδείκτες του κλάδου µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σχετικά καλή γενική ρευστότητα (1,20) ώστε να 

µπορούν να εκπληρώσουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους προς τρίτους ή να 

υλοποιούν προγράµµατα αγορών και πωλήσεων. Οι καθαρές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις τους µπορούν να καλυφτούν σε 140,55 ηµέρες, περίοδος σχετικά καλή. 

Η άµεση ρευστότητα (1,13) του κλάδου είναι αρκετά ικανοποιητική. Φαίνεται να 
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υπάρχει περιθώριο ασφαλείας για τον κλάδο, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει 

πιθανή ανεπιθύµητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Πάντως, καλό θα ήταν 

να ερευνηθεί µήπως υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις που δύσκολα θα εισπραχθούν. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου διατηρούν χαµηλά αποθέµατα 

που η µεταβολή τους είναι χαµηλότερη από τη µεταβολή των πωλήσεων. Αυτό έχει 

θετικό αντίκτυπο όσον αφορά πχ. τα διάφορα έξοδα αποθήκευσης αλλά είναι 

αναγκαίο να γίνεται έλεγχος ώστε να µην υπάρχουν ελλείψεις εµπορευµάτων και 

αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να χαθούν πωλήσεις. Ακόµη, η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των αποθεµάτων είναι καλή και αυτά ρευστοποιούνται ικανοποιητικά. 

Επίσης, αξίζει να τονιστεί ότι ο χρόνος που εισπράττονται οι πωλήσεις είναι 

µικρότερος κατά 80,7 ηµέρες από το χρόνο που πληρώνονται οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις οπότε ο κλάδος έχει µια καλή πηγή χρηµατοδότησης. Επίσης, όσον 

αφορά τις πρώτες 30 ηµέρες δεν παρουσιάζονται των υποχρεώσεων του κλάδου λόγω 

των χρηµατικών διαθεσίµων που υπάρχουν και ο κλάδος µπορεί να συνεχίσει τη 

λειτουργία του για 114,2 ηµέρες χωρίς πρόσθετη χρηµατοδότηση κάτω από συνθήκες 

διακοπής πραγµατοποίησης εσόδων. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων είναι πολύ καλή καθώς εισπράττονται σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα (Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = 7,26 ) το οποίο 

είναι 50,27 ηµέρες και βρίσκεται µεταξύ των ορίων 30 και 90 ηµερών. Όσον αφορά 

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αυτές εντός της χρήσης ανανεώνονται 2,6 φορές 

αλλά ο κλάδος εισπράττει τις απαιτήσεις του σε λιγότερες ηµέρες από ότι πληρώνει 

τις υποχρεώσεις του οπότε αυτή η κατάσταση είναι ευνοϊκή όσον αφορά την 

χρηµατοδότηση. 

Επιπροσθέτως, παρατηρούµε ότι το κόστος δανεισµού είναι µικρότερο από το 

ποσοστό απόδοσης επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και η επίδραση των 

ξένων κεφαλαίων στα κέρδη είναι επωφελής για τον κλάδο ο οποίος έχει περιθώριο 

να κάνει χρήση περαιτέρω οικονοµικής µόχλευσης. Τα κυκλοφορικά περιουσιακά 

στοιχεία υπερκαλύπτουν το σύνολο των υποχρεώσεων και αυτό δηµιουργεί 

ρευστότητα Επίσης, τα κεφάλαια των µακροπρόθεσµων πιστωτών είναι ασφαλή και ο 

κλάδος µπορεί να αντλήσει επιπλέον µακροπρόθεσµα κεφάλαια µε την ίδια 

εξασφάλιση όπως φαίνεται από τον αριθµοδείκτη «Παγίων περιουσιακών στοιχείων». 
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Τα παραπάνω συµπεράσµατα φαίνονται πολύ παραστατικά και στον πίνακα κρίσιµων 

στοιχείων για την οµαλή λειτουργία του κλάδου που ακολουθεί: 

 

    ΟΡΙΑ 
α/α ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ 

1 Πωλήσεις 
Αύξηση Πωλήσεων από 
προηγούµενη χρήση 

Μείωση:    1,44%  (Χ) 

2 Πάγιο Ενεργητικό < 50% του Ενεργητικού 15,76% (Χ)  

3 
Κεφάλαιο 
Κίνησης 

Να είναι Θετικό 6.749.666,12€ (Χ)  

4 
Μεταβολή 
Βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων 

Μεταβολή % βραχυχρονίων 
υποχρεώσεων να είναι µικρότερη 
από την µεταβολή % των 
πωλήσεων 

Μετ. Βραχ:    -
2,72% Μετ. Πωλ.:    
-1,44% 

(Χ)  

5 
Σχέση 
Εισπράξεων και 
Πληρωµών 

Ο χρόνος Είσπραξης να είναι 
µικρότερος από τον χρόνο 
Πληρωµών 

Χρόνος Είσπρ.:   
50,27 Χρόνος 
Πληρ.:   140,55 

(Χ)  

6 Αποθέµατα 
Ο χρόνος παραµονής των 
αποθεµάτων στην επιχείρηση να 
είναι µικρότερος των 180 ηµερών 

Τιµή:   9,57 (Χ)  

7 
Κέρδη προ τόκων 
και φόρων 

Να είναι θετικά 
Τιµή:   
14.796.767,23€ 

(Χ)  

8 Κέρδη προ φόρων Να είναι θετικά 
Τιµή:   
14.987.271,54€ 

(Χ)  

9 Χρεωστικοί Τόκοι 
Να απορροφούν λιγότερο από το 
30% των Κερδών προ τόκων και 
φόρων 

Τιµή:    1,16% (Χ)  

10 
Βραχυπρόθεσµος 
Τραπεζικός 
∆ανεισµός 

Να καλύπτεται πλήρως από τα 
θεωρούµενα ως ρευστοποιήσιµα 
στοιχεία του Ενεργητικού 

Βραχ. τραπ. υπ. =  
8.117,46€ Ρευστ. 
Στοιχ. =  
36.418.080,76 

(Χ)  

11 
Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή 

Να είναι Θετική 
Τιµή:   
14.987.271,54€ 

(Χ)  

12 

Λειτουργική 
Ταµιακή Ροή σε 
σχέση µε τα 
καθαρά Κέρδη 

Η λειτουργική Ταµιακή Ροή να 
καλύπτει σε ποσοστό µεγαλύτερο 
του 50 % των καθαρών Κερδών 
µετά από φόρους. 

Λειτ. Ταµ. 
Ροή/Καθ. Κέρ. 
µετά φόρ.:    
138,02% 

(Χ)  

13 
∆είκτης Γενικής 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1. 5 Τιµή:   1,20  (Χ) 

14 
∆είκτης Άµεσης 
Ρευστότητας 

Να είναι > 1 Τιµή:   1,13 (Χ)  

15 
Σχέση Ιδίων προς 
Ξένα Κεφάλαια 

Να είναι > 1 Τιµή:   0,38  (Χ) 

 

Βλέπουµε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν ικανοποιητικά καθώς 

βρίσκονται εντός των ορίων των κρίσιµων στοιχείων λειτουργίας. Εξαίρεση 

αποτελούν η µικρή µείωση των πωλήσεων από το 2010 στο 2011, η γενική 

ρευστότητα (που παρόλο που είναι χαµηλότερη του 1,5 παραµένει πάνω από τη 
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µονάδα) και το γεγονός ότι διατηρούν πολλά ξένα κεφάλαια σε αναλογία µε τα ίδια 

κεφάλαια αλλά αυτό έχει θετική επίπτωση όσον αφορά την οικονοµική µόχλευση. 
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Κεφάλαιο 4: Συγκριτική αξιολόγηση των κλάδων και στρατηγική 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση των τριών κλάδων 

παράλληλα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται συγκρίσεις µεταξύ τους. 

Αρχικά, µελετούνται τα µεγέθη που προσδιορίζουν τα αποτελέσµατα και το καθαρό 

εισόδηµα των κλάδων, στη συνέχεια µελετούνται στοιχεία των ισολογισµών των 

κλάδων και στη συνέχεια αναλύονται οι τάσεις των αριθµοδεικτών των κλάδων και 

γίνεται σύγκριση των κλάδων όσον αφορά τους πιο σηµαντικούς αριθµοδείκτες. 

 

Σηµείωση: Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσης και ισολογισµού των κλάδων έχουν 

δηµιουργηθεί από τον µέσο όρο του αθροίσµατος των αντίστοιχων µεγεθών των 

οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών που ανήκουν στον κάθε κλάδο. 
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4.1 Αποτελέσµατα – Καθαρό εισόδηµα 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑ∆ΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 100 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 

 
 ΚΛΑ∆ΟΙ   ΕΛΛΑ∆Α   ΑΓΓΛΙΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Κύκλος Εργασιών 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 102,49 98,56 108,55

Κόστος Πωληθέντων 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 105,52 100,56 111,10

Μικτά Κέρδη 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 92,30 95,08 100,45

Λοιπά Έσοδα 
Εκµετάλλευσης 

2010 100,00 0,00 100,00

 2011 133,50 0,00 86,33

Λειτουργικά Έξοδα 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 94,34 92,78 99,89

 Έξοδα ∆ιοίκησης 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 92,14 102,11 97,42

 Έξοδα ∆ιάθεσης 2010 100,00 100,00 0,00

  2011 98,22 84,97 0,00

 Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 2010 0,00 100,00 0,00

  2011 0,00 210,14 0,00

 Λοιπά λειτουργικά Έξοδα 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 32,08 93,04 100,08

Κέρδη (Ζηµίες) προ Φόρων, 
Τόκων (Κ. Π. Τ. Φ. ) 

2010 100,00 100,00 100,00

 2011 86,29 101,90 89,52

Έσοδα (Έξοδα )από 
Επενδύσεις 

2010 100,00 0,00 100,00

 2011 59,88 0,00 113,16

Πιστωτικοί Τόκοι 2010 0,00 100,00 100,00

 2011 0,00 189,14 75,31

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 148,56 54,80 107,74

Κέρδη (Ζηµίες)προ Φόρων 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 25,36 104,08 89,95

Φόρος Εισοδήµατος 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 -76,41 100,08 86,19

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 2010 100,00 100,00 100,00

 2011 30,66 105,69 90,34

   

 

 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στον πίνακα που προηγείται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 
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Κλάδος Ελλάδας 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι υπάρχει µία µεγάλη µείωση των 

µικτών κερδών. Αυτή οφείλεται στο ότι το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε 

περισσότερο από ότι οι πωλήσεις οπότε αυξήθηκε και το ποσοστό συµµετοχής του 

στις πωλήσεις. Επίσης, παρά την µείωση των λειτουργικών εξόδων και την αύξηση 

των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης τα ΚΠΤΦ µειώθηκαν σηµαντικά. Τέλος, αν 

λάβουµε υπόψη την µείωση των εσόδων από επενδύσεις και την αύξηση των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων βλέπουµε ότι τα κέρδη προ φόρων, όπως και τα καθαρά 

κέρδη, είναι µειωµένα κατά πολύ. 

 

Κλάδος Αγγλίας 

Όσον αφορά τον κλάδο της Αγγλίας παρατηρούµε ότι τα µικτά κέρδη µειώθηκαν σε 

σχέση µε το 2010. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µειώθηκε ο κύκλος εργασιών και 

αυξήθηκε το κόστος πωληθέντων. Παρόλα αυτά τα ΚΠΤΦ αυξήθηκαν µεταξύ των 

δύο χρήσεων και αυτό οφείλεται στο ότι ο κλάδος µείωσε τα έξοδα λειτουργίας του. 

Επιπλέον, αν συµπεριλάβουµε το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι πιστωτικοί τόκοι και 

µειώθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα βλέπουµε ότι τα κέρδη προ φόρων και κατ’ 

επέκταση τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σηµαντικά. 

 

Κλάδος Γερµανίας 

Στον γερµανικό κλάδο τα µικτά κέρδη αυξήθηκαν ελάχιστα, καθώς η µεγάλη αύξηση 

του κόστους πωληθέντων εξουδετέρωσε την αύξηση του κύκλου εργασιών. Αν 

παρατηρήσουµε ότι τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης µειώθηκαν κατά πολύ και τα 

λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν ελάχιστα βλέπουµε ότι είχαµε µεγάλη µείωση των 

ΚΠΤΦ η οποία και απεικονίζεται στα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη καθώς 

η αύξηση των εσόδων από επενδύσεων µετριάστηκε από την µείωση των πιστωτικών 

τόκων και την αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων. 
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Συµπεραίνουµε ότι από τους τρεις κλάδους µόνο ο αγγλικός παρουσίασε αύξηση 

κερδών για το 2011 (παρά την µείωση των πωλήσεών του) και αυτό οφείλεται κυρίως 

στο γεγονός ότι µείωσε κατά πολύ τις λειτουργικές δαπάνες του. Οι υπόλοιποι δύο 

κλάδοι επηρεάστηκαν πολύ στα καθαρά τους αποτελέσµατα από την αύξηση του 

κόστους πωληθέντων. 
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4.2 Στοιχεία Ισολογισµού 

ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 100 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
 

 ΚΛΑ∆ΟΙ ΕΛΛΑ∆Α ΑΓΓΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00

 2011 107,45 95,12 100,44

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 101,81 107,48 96,24

  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 2010 100,00 100,00 100,00

   2011 95,41 92,20 99,93

  Επενδύσεις σε Ακίνητα 2010 100,00 0,00 0,00

   2011 98,67 0,00 0,00

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2010 100,00 100,00 100,00

   2011 112,96 89,25 92,58

  Βιολογικά Πάγια 2010 0,00 0,00 0,00

   2011 0,00 0,00 0,00

  
Επενδύσεις σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρείες 

2010 100,00 0,00 100,00

   2011 124,63 0,00 102,57

  
Αναβαλλόµενες Φορολογικές 
Απαιτήσεις 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 153,44 98,32 0,00

  
Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 96,78 117,88 125,02

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 113,79 93,12 110,20

  Αποθέµατα 2010 100,00 100,00 100,00

   2011 106,06 89,73 111,63

  
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 56,00 295,72 162,29

  Απαιτήσεις Τρέχοντος Φόρου 2010 0,00 100,00 0,00

   2011 0,00 0,00 0,00

  
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις, 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 113,77 102,42 106,23

  
Προκαταβολές, Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

2010 0,00 100,00 100,00

   2011 0,00 136,18 89,07

  
∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 
∆ιαθεσίµων 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 186,31 126,05 154,79

  
Λοιπά Στοιχεία, 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

2010 100,00 100,00 100,00

   2011 177,04 66,31 106,05
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ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 100 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
 

 ΙΣΟΛ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 

 ΚΛΑ∆ΟΙ ΕΛΛΑ∆Α ΑΓΓΛΙΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00 

 2011 107,45 95,12 100,44 

 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00 

  2011 100,81 89,84 114,89 

  Κεφάλαια Μετόχων Μητρικής 2010 0,00 0,00 0,00 

   2011 0,00 0,00 0,00 

  Εκδοθέν Κεφάλαιο 2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 100,00 100,00 106,39 

  Αποθεµατικά 2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 106,51 111,90 112,33 

  
Κέρδη εις νέο (Σωρευµένες 
Ζηµίες) 

2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 92,88 54,99 119,67 

  Εγγεγραµένο Κεφάλαιο 2010 0,00 0,00 0,00 

   2011 0,00 0,00 0,00 

  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
µετόχων 

2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 100,81 89,84 114,97 

  ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2010 0,00 0,00 100,00 

   2011 0,00 0,00 84,11 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00 

  2011 111,19 97,31 97,10 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 81,81 100,02 90,03 

   Έντοκα ∆άνεια 2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 77,51 93,46 63,65 

   
Λοιπές Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 

2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 95,27 102,07 91,32 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00 

   2011 127,68 97,28 108,46 

   
Έντοκα ∆άνεια, 
Βραχυπρόθεσµα 

2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 132,78 100,00 160,84 

   Τρέχων Φόρος 2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 57,94 135,09 298,71 

   
Προµηθευτές & Λοιποί 
Πληρωτέοι Λογαρ. Βραχυπρ 

2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 124,22 100,93 106,36 

   
Λοιπές Υποχρεώσεις, 
Βραχυπρόθεσµες 

2010 100,00 100,00 100,00 

    2011 124,35 95,62 101,87 

     

 

Σηµείωση: Ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέχει στους πίνακες που προηγούνται για 

διευκόλυνση του κατά την µελέτη της ανάλυσης 
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Κλάδος Ελλάδας 

Παρατηρώντας τους προηγούµενους πίνακες για τον κλάδο της Ελλάδας αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αύξησε τα συνολικά περιουσιακά του στοιχεία. Η αύξηση του παγίου 

ενεργητικού ήταν µικρή αλλά αυξήθηκε πολύ το κυκλοφορούν ενεργητικό κυρίως 

µέσω της αύξησης των απαιτήσεων από πελάτες και των διαθεσίµων. Αυτή η αύξηση 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού πιθανόν να έγινε ώστε να διατηρηθεί η 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα καθώς αυξήθηκαν σηµαντικά και οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις κυρίως µέσω του έντοκου βραχυπρόθεσµου δανεισµού και την 

χορήγηση πιστώσεων από προµηθευτές και τρίτους. Τέλος, βλέπουµε ότι µειώθηκαν 

και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

Κλάδος Αγγλίας 

Στον κλάδο της Αγγλίας παρατηρούµε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν ο µόνος κλάδος 

µε αύξηση κερδών από το 2010 στο 2011, µείωσε τα συνολικά περιουσιακά του 

στοιχεία. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στη µείωση των ιδίων κεφαλαίων του 

κλάδου. Σηµειώνεται ότι το πάγιο ενεργητικό του αυξήθηκε αλλά το κυκλοφορούν 

ενεργητικό και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του µειώθηκαν ενώ οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητες. 

 

Κλάδος Γερµανίας 

Τα συνολικά περιουσιακά του στοιχεία του γερµανικού κλάδου παρέµεινα σχεδόν 

αµετάβλητα για την χρήση του 2011. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µειώθηκε ελαφρώς το 

πάγιο ενεργητικό του, αυξήθηκε το κυκλοφορούν ενεργητικό (κυρίως µέσω αύξησης 

των διαθεσίµων και των κυκλοφοριακών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων), 

αυξήθηκαν σηµαντικά τα ίδια κεφάλαια από αύξηση αποθεµατικών και µετοχικού 

κεφαλαίου, µειώθηκαν οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και αυξήθηκαν οι 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
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4.3 Αριθµοδείκτες 

4.3.1 Τάσεις Αριθµοδεικτών 

TAΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 
ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ 100 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ 
 

 ΙΣΟΛ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ 

 ΚΛΑ∆ΟΙ   ΕΛΛΑ∆Α ΑΓΓΛΙΑ   ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 93,90 97,89 100,84

 ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 95,17 98,00 100,67

 ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 125,75 114,58 122,22

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 47,94 48,69 52,63

 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 208,58 205,38 189,99

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 51,21 53,00 52,50

 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 195,27 188,68 190,48

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 46,35 50,97 53,30

 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 215,76 196,19 187,63

 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 209,79 196,83 193,64

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 92,01 77,27 67,29

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Αυτονοµίας) 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 93,82 94,44 114,39

 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια 
Κεφάλαια) 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 110,30 108,31 84,52

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 99,01 83,59 119,38

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 102,34 95,70 113,49

 ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 103,48 102,30 96,68

 
ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 124,45 107,45 106,89

 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 94,75 112,99 95,82
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 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 101,10 101,82 103,76

 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 106,51 111,90 105,58

 ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 58,08 185,95 83,09

 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 58,08 185,95 83,09

 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 80,30 107,12 89,13

 ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 25,16 115,85 78,29

 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 53,51 50,11 46,74

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 401,39 103,26 106,99

 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 24,75 105,60 82,87

 Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 90,66 92,32 118,32

 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 81,15 111,33 78,36

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 90,06 96,47 92,54

 ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 102,96 102,03 102,35

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 7,42 105,62 85,65

 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 49,40 50,51 54,15

 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 100,66 91,70 112,79

 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 506,69 131,51 179,84

 ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 29,91 107,23 83,23

 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 80,30 107,12 89,13

 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 28,53 111,11 89,95

 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ(ΕΞΙΣΩΣΗ Du 
Pont) 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 80,30 107,12 89,13

 ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 80,30 107,12 89,13

 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 2010 100,00 100,00 100,00

  2011 96,31 150,86 75,87

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 84,19 103,38 82,47
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010 100,00 100,00 100,00

  2011 47,94 48,69 52,63

   

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα αξίζει να σηµειωθούν τα εξής: 

 

Κλάδος Ελλάδας 

Από τους αριθµοδείκτες γενικής και άµεσης ρευστότητας αντιλαµβανόµαστε ότι από 

το 2010 στο 2011 µειώθηκε η βραχυπρόθεσµη ρευστότητα του κλάδου, όµως 

αυξήθηκε η ταµειακή ρευστότητα όπως φαίνεται από την αύξηση του αριθµοδείκτη 

ταµειακής ρευστότητας. Όσον αφορά την λειτουργία το κλάδου, σχεδόν 

διπλασιάστηκε ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων και ο χρόνος παραµονής των 

αποθεµάτων στην αποθήκη και υπερδιπλασιάστηκε ο χρόνος εξόφλησης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης). Επιπροσθέτως, 

αυξήθηκε η αναλογία των ξένων κεφαλαίων ως προς τα ίδια και µειώθηκαν η 

απόδοση των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων όπως και 

το περιθώριο καθαρού κέρδους. 

 

Κλάδος Αγγλίας 

Στον αγγλικό κλάδο η γενική και άµεση ρευστότητα µειώθηκαν ελαφρά και 

αυξήθηκε η ταµειακή ρευστότητα (παρόµοια µε τον ελληνικό κλάδο) όπως φαίνεται 

από τους αντίστοιχους αριθµοδείκτες. Επίσης όσον αφορά την λειτουργία του κλάδου 

είχαµε ίδιες µεταβολές µε τον ελληνικό όπως σχεδόν διπλασιασµούς των χρόνων 

είσπραξης των απαιτήσεων, παραµονής των αποθεµάτων στην αποθήκη και 

εξόφλησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Επίσης, όπως και στον ελληνικό 

κλάδο, αυξήθηκαν τα ξένα κεφάλαια ως προς τα ίδια κεφάλαια αλλά είχαµε αυξήσεις 

στην απόδοση των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων και 

αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους. 
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Κλάδος Γερµανίας 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον γερµανικό κλάδο η γενική και άµεση ρευστότητα 

παρέµειναν σχεδόν ίδιες (αυξήθηκαν ελαφρά) αλλά αυξήθηκε πολύ η ταµειακή 

ρευστότητα όπως συνέβη και στους άλλους δύο κλάδους. Επίσης, όσον αφορά την 

λειτουργία του κλάδου έχουµε µεταβολές παρόµοιες µε αυτές στους άλλους δύο 

κλάδους. Ο χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων και παραµονής των αποθεµάτων στην 

αποθήκη σχεδόν διπλασιάστηκαν και ο χρόνος εξόφλησης των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων αυξήθηκε κατά 87,63%. Τέλος, βλέπουµε ότι µειώθηκε η απόδοση των 

συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων και µειώθηκε το 

καθαρό περιθώριο κέρδους. 
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4.3.2 Σύγκριση Αριθµοδεικτών των κλάδων 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
 

 ΚΛΑ∆ΟΙ   ΕΛΛΑ∆Α   ΑΓΓΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 1,15 1,23 0,97

  2011 1,08 1,20 0,97

 ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 0,84 1,16 0,77

  2011 0,80 1,13 0,78

 ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2010 0,02 0,19 0,03

  2011 0,03 0,22 0,03

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2010 5,94 14,91 20,26

  2011 2,85 7,26 10,66

 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010 61,46 24,48 18,02

  2011 128,20 50,27 34,23

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2010 11,69 71,97 45,90

  2011 5,99 38,14 24,10

 
ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

2010 31,21 5,07 7,95

  2011 60,95 9,57 15,15

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 3,66 5,09 8,73

  2011 1,69 2,60 4,66

 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2010 99,80 71,64 41,79

  2011 215,34 140,55 78,40

 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2010 66,73 58,03 24,50

  2011 140,00 114,23 47,43

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ 

2010 172,79 20,08 215,36

  2011 158,98 15,52 144,92

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Αυτονοµίας) 

2010 36,01 29,24 18,76

  2011 33,78 27,61 21,45

 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ (Ξένα προς Ίδια 
Κεφάλαια) 

2010 177,73 242,00 433,18

  2011 196,03 262,13 366,11

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2010 68,03 209,59 26,82

  2011 67,36 175,19 32,02

 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2010 0,74 1,22 0,37

  2011 0,75 1,16 0,42

 ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 2010 63,99 70,76 81,24

  2011 66,22 72,39 78,55

 
ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2010 2,30 19,02 1,40

  2011 2,86 20,44 1,49

 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

2010 0,53 0,14 0,70

  2011 0,50 0,16 0,67

 ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 2010 1,59 22,09 0,92

  2011 1,69 24,71 0,97

 ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 2010 2,02 46,43 2,83

  2011 1,17 86,34 2,35
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ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

2010 2,02 46,43 2,83

  2011 1,17 86,34 2,35

 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010 0,04 0,26 0,04

  2011 0,03 0,28 0,04

 ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2010 5,58 87,61 20,60

  2011 1,41 101,50 16,13

 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

2010 555,45 684,01 1.066,37

  2011 297,22 342,74 498,41

 
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

2010 26,32 0,54 18,10

  2011 105,67 0,56 19,37

 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

2010 2,07 9,12 2,16

  2011 0,51 9,63 1,79

 Ι∆ΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ 2010 0,56 0,41 0,23

  2011 0,51 0,38 0,27

 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

2010 63,89 2,51 267,01

  2011 51,85 2,79 209,24

   
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2010 22,96 36,48 23,98

  2011 20,68 35,19 22,19

 ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2010 77,04 63,52 76,02

  2011 79,32 64,81 77,81

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

2010 1,60 6,39 -1,46

  2011 0,12 6,75 -1,25

 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ή ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2010 1,95 5,62 3,58

  2011 0,96 2,84 1,94

 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2010 1,84 20,13 2,56

  2011 1,85 18,46 2,89

 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

2010 15,99 17,53 -164,49

  2011 81,04 23,05 -295,82

 ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 2010 1,96 6,51 1,96

  2011 0,59 6,98 1,63

 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2010 3,97 25,83 3,98

  2011 3,19 27,67 3,55

 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2010 1,91 18,28 3,50

  2011 0,55 20,31 3,15

 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ(ΕΞΙΣΩΣΗ Du 
Pont) 

2010 3,97 25,83 3,98

  2011 3,19 27,67 3,55

 ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2010 3,97 25,83 3,98

  2011 3,19 27,67 3,55

 ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 2010 0,74 0,28 37,88

  2011 0,71 0,42 28,74

 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2010 4,08 9,20 2,22

  2011 3,43 9,51 1,83

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2010 5,94 14,91 20,26

  2011 2,85 7,26 10,66
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Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα αξίζει να σηµειωθούν τα εξής ως προς την 

σύγκριση των τριών κλάδων: 

• Ο αγγλικός κλάδος έχει την µεγαλύτερη βραχυπρόθεσµη ρευστότητα από τους 

τρεις κλάδους (γενική, άµεση και ταµειακή) ωστόσο θα µπορούσε να 

κυµαινόταν σε καλύτερα πλαίσια σε αυτόν τον τοµέα. 

• Ο γερµανικός κλάδος εισπράττει πιο γρήγορα τις απαιτήσεις του και πιο αργά 

ο ελληνικός κλάδος. 

• Ο αγγλικός κλάδος παρουσιάζει την µικρότερη παραµονή αποθεµάτων στην 

αποθήκη οπότε και είναι ο κλάδος µε την πιο γρήγορη ρευστοποίηση των 

προϊόντων του 

• Ο γερµανικός κλάδος παρουσιάζει τον µικρότερο χρόνο εξόφλησης των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ευνοϊκό γιατί ένα 

µεγαλύτερο διάστηµα εξόφλησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων είναι 

µια καλή πηγή χρηµατοδότησης. 

• Την µεγαλύτερη αναλογία ξένων προς ίδιων κεφαλαίων την έχει ο γερµανικός 

κλάδος και ακολουθούν η Αγγλία και τελευταία η Ελλάδα. 

• Όσον αφορά τον αριθµοδείκτη «Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς 

Υποχρεώσεις» ο αγγλικός κλάδος είναι ο µοναδικός που έχει τιµή πάνω από 

την µονάδα (1,22) και αυτό είναι µια ένδειξη µακροχρόνιας ρευστότητας του 

κλάδου. 

• Ο αγγλικός κλάδος παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση των συνολικών 

απασχολούµενων κεφαλαίων και ιδίων κεφαλαίων. 

• Ο αγγλικός κλάδος έχει την καλύτερη αποτελεσµατικότητα των πωλήσεων 

όπως φαίνεται από τον αριθµοδείκτη «Περιθωρίου Πωλήσεων» 

 

Από την µελέτη των παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ο αγγλικός κλάδος εµφανίζει τα 

θετικότερα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα συγκριτικά µε τους κλάδους της 

Ελλάδας και της Γερµανίας. Επιπλέον, είναι ο µοναδικός κλάδος στον οποίο υπήρχε 

αύξηση του καθαρού αποτελέσµατος και οι λειτουργικοί του αριθµοδείκτες 

εµφανίζουν τις πιο ευνοϊκές τιµές µεταξύ των τριών κλάδων. Κατ’ επέκταση λοιπόν, 

η αγγλική αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων είναι ένας ελκυστικός στόχος για την 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τις εταιρίας.  
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4.4 Στρατηγική χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

 

Στην περίπτωσή µας, η στρατηγική ανάπτυξης των πωλήσεών της και κατ’ επέκταση 

των κερδών της που θα ακολουθήσει η “ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.” είναι η στρατηγική 

ανάπτυξης αγοράς σύµφωνα µε την οποία επιχειρεί µε τα υπάρχοντα προϊόντα που 

ήδη παράγει (και πιο συγκεκριµένα µε το γιαούρτι) να επεκταθεί σε νέες αγορές οι 

οποίες δεν είναι κορεσµένες. Η αγγλική αγορά γαλακτοκοµικών είναι µία αγορά που 

δεν είναι κορεσµένη αφού ο κλάδος έχει εµφανίσει αύξηση του καθαρού εισοδήµατός 

του. 

 

Είναι σηµαντικό από µεριάς της επιχείρησης να γίνει µια µελέτη του νέου εξωτερικού 

της περιβάλλοντος (άµεσου και έµµεσου) εφόσον προβεί σε επέκτασή της σε νέες 

αγορές όπως αυτής της Αγγλίας. Εποµένως, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος που µπορούν να επηρεάσουν άµεσα την επιχείρηση 

όπως οι κυβερνήσεις, οι τοπικές οργανώσεις, οι ανταγωνιστές, τα δίκτυα διανοµής 

κτλ. Ακόµη, πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος 

που µπορούν να επηρεάσουν έµµεσα την επιχείρηση όπως είναι οι οικονοµικές 

εξελίξεις και δυνάµεις, οι τεχνολογικές δυνάµεις, οι πολιτικές νοµικές δυνάµεις και η 

κουλτούρα της κοινωνίας. Τέλος είναι σηµαντικό να ληφθούν υπόψη και οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες µπορεί µελλοντικά να επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά τα έσοδα της εταιρίας από της εξαγωγές της σε µια αγορά που δεν 

χρησιµοποιείται το ευρώ. 

 

Όσον αφορά τα στάδια διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων µιας εταιρίας το πρώτο 

στάδιο είναι το στάδιο της παθητικής αντίδρασης όπου η εταιρία περιορίζεται απλά 

στο να κάνει εξαγωγές του προϊόντος της. Στο δεύτερο στάδιο η εταιρία µπορεί ναι 

προβεί σε µίσθωση ξένων αντιπροσώπων και τις συµφωνίες µε ξένους παραγωγούς 

και, τέλος, µπορεί να ιδρύσει θυγατρική εταιρία στην ξένη αγορά. Βέβαια τα 

προηγούµενα δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να εφαρµοστούν κατά γράµµα. Στην 

περίπτωσή της “ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.”  προτείνεται η συνεργασία µε εταιρίας διεθνούς 

εµπορίου και µάρκετινγκ ώστε να αποκτήσει πρόσβαση  στα κανάλια διανοµής της 

αγγλικής αγοράς. Επιπροσθέτως, λόγω της φύσης του προϊόντος του γιαουρτιού 

(µικρή χρονική διάρκεια διατήρησης µέχρι την κατανάλωση) προτείνεται η παραγωγή 
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να γίνεται κατά παραγγελία. Τέλος, τις όποιες ανάγκες χρηµατοδότησης προκύψουν 

λόγω της αυξηµένης παραγωγικής δραστηριότητας η εταιρία µπορεί να τις καλύψει 

µε ξένα κεφάλαια καθώς παρουσιάζει πολύ καλή αναλογία ιδίων προς ξένων 

κεφαλαίων και έτσι έχει τη δυνατότητα να προβεί σε δανεισµό και να επωφεληθεί 

φορολογικά και από τους τόκους που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα. 
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα – Ανασκόπηση – Προοπτικές 

 

Αφού έχουµε διαβάσει όλη την προηγούµενη ανάλυση συµπεραίνουµε και αξίζει να 

επαναλάβουµε ότι η «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» είναι µια επιχείρηση η οποία λειτουργεί 

απόλυτα εύρυθµα και ικανοποιητικά όσον αφορά τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και 

παρουσιάζει χρηµατοοικονοµικά µεγέθη και αποτελέσµατα καλύτερα από τον µέσο 

όρο του ελληνικού κλάδου γαλακτοκοµικών προϊόντων, από τον οποίο δεν δείχνει να 

επηρεάζεται όσον αφορά την λειτουργία της. Η «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» διακρίνεται για την 

πολύ καλή βραχυπρόθεσµη ρευστότητά της όπως και την πολύ καλή λειτουργική 

επίδοσή της όπως φαίνεται από τις τιµές των αριθµοδεικτών που έχουµε αναλύσει. 

Επίσης, βασίζεται πολύ περισσότερο στην αυτοχρηµατοδότηση από ότι στην 

χρηµατοδότηση από ξένα κεφάλαια και αυτό φαίνεται και από το ότι διατηρεί 

περισσότερα ίδια κεφάλαια από ξένα. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιχείρηση 

παρουσιάζει µεγάλη αποδοτικότητα συνολικών και ιδίων κεφαλαίων όπως επίσης και 

µεγάλο περιθώριο µικτού, καθαρού κέρδους και πωλήσεων, πάνω από τον µέσο όρο 

του κλάδου. 

 

Ο ελληνικός κλάδος γαλακτοκοµικών προϊόντων είδαµε ότι παρουσίασε µείωση του 

καθαρού του κέρδους σε σχέση µε το 2010 και διακρίνεται από µέτρια 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα. Αξιοποιεί, όµως, σαν µια καλή πηγή χρηµατοδότησης 

την χορήγηση πιστώσεων από τους προµηθευτές του. Επίσης, διατηρεί περισσότερα 

ξένα κεφάλαια από ότι ίδια αλλά διαθέτει πάγια ικανά να καλύψουν τις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του. Τέλος, εµφανίζει µικρό περιθώριο κέρδους οπότε 

υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. 

 

Είδαµε ότι ο κλάδος της Γερµανίας παρουσίασε µείωση του καθαρού του 

εισοδήµατος, παρά την αύξηση των πωλήσεων κυρίως λόγω της αύξησης του 

κόστους πωληθέντων. Η βραχυπρόθεσµη ρευστότητά του κυµαίνεται σε µέτρια 

επίπεδα αλλά λειτουργικά είναι καλή η αγορά καθώς οι απαιτήσεις εισπράττονται 

γρήγορα και τα αποθέµατα ανακυκλώνονται ικανοποιητικά. ∆ιατηρεί, όπως και ο 

ελληνικός κλάδος, περισσότερα ξένα κεφάλαια από ότι ίδια παρόλα αυτά όµως 
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εξυπηρετεί εύκολα τους τόκους του και χρησιµοποιεί τα παρακρατηθέντα κέρδη σαν 

µια πηγή κεφαλαίου. Επιπροσθέτως, τα πάγια του είναι αρκετά για την κάλυψη των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεών του. Επίσης, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του 

είναι αρκετά καλή όπως και το περιθώριο κέρδους του µπορεί να χαρακτηριστεί 

ικανοποιητικό. 

 

Ο κλάδος της Αγγλίας παρουσίασε αύξηση του καθαρού του κέρδους παρόλο το 

γεγονός ότι οι πωλήσεις του µειώθηκαν καθώς µείωσε τα έξοδα λειτουργίας του. Η 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητά του είναι σχετικά καλή και οι δείκτες λειτουργίας του 

πολύ καλοί. Όπως και οι δύο προηγούµενοι κλάδοι που εξετάζουµε, διατηρεί 

περισσότερα ξένα κεφάλαια από ότι ίδια αλλά εξυπηρετεί εύκολα τους τόκους του. 

Επίσης, εµφανίζει καλό δείκτη περιθωρίου πωλήσεων.  

 

Η «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.» δραστηριοποιείται κυρίως στον ελληνικό κλάδο αλλά έχει και ένα 

σηµαντικό εισόδηµα από εξαγωγές στην Γερµανία. Είναι µια επιχείρηση που 

ακολουθεί µοντέλο χρηµατοδότησης κυρίως µέσω ιδίων κεφαλαίων και λιγότερο 

µέσω δανειακών κεφαλαίων και δείχνει σταθερότητα µέσα στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει χρηµατοοικονοµικά νούµερα πολύ 

θετικά. Για αυτόν τον λόγο η προσπάθεια για είσοδό της στην αγγλική αγορά 

γαλακτοκοµικών, στην οποία ο κλάδος γαλακτοκοµικών συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους δύο κλάδους εµφανίζει θετικότερα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα και 

πιο οµαλή λειτουργία, µπορεί να χαρακτηριστεί µια λογική κίνηση όσον αφορά την 

ανάπτυξη και µεγέθυνση της επιχείρησης. 
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