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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ – 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

1.1  Οηθνλνκηθφ θιίκα ζήκεξα 

 

Οηθνλνκηθφ Κιίκα: EE-27, Δπξσδψλε, Διιάδα, Δ.Δ –Δπξσδψλε: Μηθξή αλάθακςε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζε Δ.Δ. θαη Δπξσδψλε  

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ζχκθσλα κε ηελ ΗΟΒΔ, 

αλαθέξνπλ φηη ην νηθνλνκηθφ θιίκα, ην νπνίν βειηησλφηαλ ζηαζεξά απφ ην 

πεξαζκέλν Φζηλφπσξν κέρξη ηελ απφηνκε δηαθνπή ηεο αλφδνπ ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ 

ζηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Απξηιίνπ, αλαθάκπηεη ειαθξά ηνλ Μάην, ηφζν ζηελ 

Δπξσδψλε, φζν θαη ζηελ ΔΔ, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θεξδίδεη 0,8 θαη 1,1 κνλάδεο 

αληίζηνηρα, θηλνχκελνο ζηηο 89,4 θαη 90,8 κνλάδεο. Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

ππνιείπεηαη σζηφζν αθφκε ζεκαληηθά ηνπ καθξνρξφληνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θαη ζηηο 

δχν δψλεο.  

ηελ Δπξσδψλε, ε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο εθπνξεχεηαη απφ ηελ αλάθακςε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, εθηφο Καηαζθεπψλ, αιιά θαη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο. πγθεθξηκέλα, ζηηο Τπεξεζίεο θαη ην Ληαληθφ Δκπφξην ην θιίκα 

βειηηψζεθε πεξηζζφηεξν (+1,8 θαη +1,6 κνλάδεο αληίζηνηρα), ελψ ζηε Βηνκεραλία ε 

άλνδνο ησλ πξνζδνθηψλ ήηαλ αζζελέζηεξε (+0,8 κνλάδεο). ηηο Καηαζθεπέο ν 

ζρεηηθφο δείθηεο ππνρψξεζε θαηά 2 κνλάδεο, ελψ ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε 

βειηηψζεθε νξηαθά (+0,4 κνλάδεο). Σν νηθνλνκηθφ θιίκα βειηηψζεθε ηνλ Μάην ζε 

ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ήηνη ζηελ Ηηαιία (+1,5), 

ηελ Οιιαλδία (+1,2), ηελ Γαιιία (+0,9) θαη ιηγφηεξν ζηελ Γεξκαλία (+0,6), ελψ ζηελ 

Ηζπαλία παξέκεηλε ζηαζεξφ (+0,1).  

ηελ ΔΔ, νη ζρεηηθέο εμειίμεηο ιίγν δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ζηελ ΔΔ: ε ειαθξψο 

εληνλφηεξε άλνδνο ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε 

εθπνξεχεηαη απφ ηε κεγαιχηεξε αλάθακςε ησλ πξνζδνθηψλ ζηηο Τπεξεζίεο (+2,6), 

αιιά θαη απφ ηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ζηηο Καηαζθεπέο (+1,1). ε επίπεδν ησλ 

κεγαιχηεξσλ ρσξψλ ηεο ΔΔ εθηφο Δπξσδψλεο, ε πςειφηεξε άλνδνο νθείιεηαη ζηηο 

θαιχηεξεο πξνζδνθίεο ζε Ζλ. Βαζίιεην (+1,8) θαη Πνισλία (+1,6).  



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

2 
 

Αλαιπηηθφηεξα:  

ηε Βηνκεραλία, νη δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ δηακνξθψλνληαη ζηηο -12,9 

θαη -13,0 κνλάδεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε αληίζηνηρα. Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε 

ηεο παξαγσγήο βειηηψλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε αληίζηνηρα. Οη εθηηκήζεηο 

γηα ηα επίπεδα παξαγγειηψλ θαη δήηεζεο θεξδίδνπλ έδαθνο θαη ζηηο δχν δψλεο, ελψ νη 

εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα ζε ΔΔ θαη 

Δπξσδψλε.  

ηηο Τπεξεζίεο, νη δείθηεο πξνζδνθηψλ θηλνχληαη ζηηο -8,0 θαη ηηο -9,3 κνλάδεο ζηελ 

ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε αληίζηνηρα. Οη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ακβιχλνληαη θαηά 3-4 κνλάδεο θαη ζηηο δχν δψλεο, 

ελψ αλάινγε είλαη ε κείσζε ζηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ζηελ 

ΔΔ θαη κηθξφηεξε ζηελ Δπξσδψλε. Σέινο, νη πξνβιέςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

βξαρππξφζεζκε εμέιημε ηεο δήηεζεο βειηηψλνληαη ειαθξά θαη ζηηο δχν δψλεο.  

ην Ληαληθφ Δκπφξην, νη ζρεηηθνί δείθηεο δηακνξθψζεθαλ ζηηο -12,0 ζηελ ΔΔ θαη 

ζηηο -16,8 κνλάδεο ζηελ Δπξσδψλε. Οη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληείλνληαη ζηελ ΔΔ θαη ακβιχλνληαη νξηαθά ζηελ 

Δπξσδψλε, ελψ ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα ζεκεηψλεηαη απνθιηκάθσζε, κηθξή 

ζηελ ΔΔ θαη νξηαθή ζηελ Δπξσδψλε. Σέινο, ζεκαληηθή άλνδν θαηά 6 θαη 4 κνλάδεο 

θαηαγξάθεη ν δείθηεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο πσιήζεηο ηνπο επφκελνπο κήλεο ζε ΔΔ 

θαη Δπξσδψλε αληίζηνηρα.   
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ηηο Καηαζθεπέο, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ θηλείηαη ζηηο -32,5 κνλάδεο 

ζηελ ΔΔ θαη ζηηο -33,6 κνλάδεο ζηελ Δπξσδψλε. Οη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ην 

επίπεδν ησλ εξγαζηψλ ππνρσξνχλ θαηά 4 κνλάδεο ζηελ ΔΔ, αιιά εληζρχνληαη 

ειαθξά ζηελ Δπξσδψλε, ελψ νη  

πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε παξακέλνπλ ακεηάβιεηα αξλεηηθέο ζε ΔΔ, ελψ 

εληζρχνληαη ζηελ Δπξσδψλε.  

Ο Γείθηεο Καηαλαισηηθήο Δκπηζηνζχλεο δηακνξθψλεηαη ζηηο -20,2 κνλάδεο ζηελ 

ΔΔ θαη ζηηο -21,9 κνλάδεο ζηελ Δπξσδψλε. Οη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο ακβιχλνληαη 

νξηαθά θαη ζηηο δχν δψλεο, ελψ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο θαη ε πξφζεζε γηα απνηακίεπζε δελ κεηαβάιινληαη επί ηεο νπζίαο ζε θακία 

δψλε. Σέινο, ν δείθηεο πξνβιέςεσλ γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο βειηηψλεηαη νξηαθά 

ζηελ ΔΔ θαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξσδψλε.  

Σέινο, ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

(δελ πεξηιακβάλεηαη ζην δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο) επηδεηλψλεηαη ζε ακθφηεξεο 

ΔΔ (+6,8 απφ +11,1 κνλάδεο) θαη Δπξσδψλε (-2,1 απφ +1,5 κνλάδεο). Απφ ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ράλνπλ απφ 6 θαη 4 κνλάδεο αληίζηνηρα ΔΔ θαη Δπξσδψλε, ελψ θαη ζηηο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο δήηεζεο ζεκεηψλεηαη πηψζε ησλ 4 κνλάδσλ θαη ζηηο 
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δχν δψλεο. Μηθξφηεξε είλαη, ηέινο, ε θάκςε ηνπ ζεηηθνχ δείθηε ζηηο πξνβιέςεηο ηεο 

δήηεζεο ζην επφκελν ηξίκελν θαη ζηηο δχν δψλεο.  

 

ΔΛΛΑΓΑ: εκαληηθή βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, αλάθακςε πξνζδνθηψλ 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε.  

Ο Γείθηεο Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο ζηελ Διιάδα ηνλ Μάην δηακνξθψλεηαη ζηηο 93,8 

κνλάδεο (απφ 89,2 ηνλ πξνεγνχκελν κήλα), ηηκή πνπ είλαη ε πςειφηεξε πνπ 

θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008. Ζ αλάθακςε εθπνξεχεηαη απφ ηελ 

άλνδν ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, αιιά θαη ζηελ 

θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε. Ζ εληππσζηαθή πξάγκαηη απηή εμέιημε ππνδειψλεη 

πεξηζζφηεξν ηελ άκβιπλζε ηεο κεγάιεο απαηζηνδνμίαο πνπ θπξηαξρνχζε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ιηγφηεξν ηελ επηθξάηεζε θιίκαηνο αηζηνδνμίαο. ηελ 

πξψηε έρνπλ ζπκβάιεη ε επηφηεξε πνξεία ηεο χθεζεο, νη απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο 

θξαηήζεηο, ε ελεξγνπνίεζε θάπνησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, ε πξννπηηθή 

ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ε επηζηξνθή θαηαζέζεσλ, ε αλακελφκελε 

νινθιήξσζε ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ε αιιαγή ηεο 

ξεηνξηθήο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξακέλεη γεγνλφο φηη 

θηλνχκαζηε αθφκα ζε έλα πεξηβάιινλ βαζηάο χθεζεο, κε ζσξεπηηθά δπζκελή 

απνηειέζκαηα ζηα εηζνδήκαηα, ζηελ αλεξγία θαη ζηελ εγρψξηα δήηεζε. Γη’ απηφ 

άιισζηε ε πιεηνλφηεηα πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζπλερίδεη λα δηαηππψλεη 

αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Δίλαη πάλησο θαλεξφ φηη ζην 

ειιεληθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά επλντθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

έρνπλ άκεζε επηξξνή ζην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη φηη 

φζν απηέο ζπλερίδνληαη θαη εκπεδψλνληαη, κπνξνχκε λα επειπηζηνχκε φηη νη 

πξνζδνθίεο ζα απνηππσζνχλ ηειηθά ζε φξνπο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

θπξίσο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Αλαιπηηθφηεξα:  

A.  ζηε Βηνκεραλία, νη πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα παξακέλνπλ ζηα ίδηα 

επίπεδα, κε ηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ην ηξέρνλ επίπεδν παξαγγειηψλ 

θαη δήηεζεο λα ακβιχλνληαη. 

B. ζηηο Τπεξεζίεο, νη εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο θεξδίδνπλ έδαθνο, φπσο θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηε 

βξαρππξφζεζκε εμέιημε ησλ πσιήζεσλ ελψ θαη νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ακβιχλνληαη. 
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C. ζην Ληαληθφ Δκπφξην, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο θαη νη 

πξνβιέςεηο γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο πξννπηηθέο ησλ πσιήζεσλ 

κεηαβάιινληαη ζεηηθά, ελψ νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα 

απμάλνληαη. 

D. ζηηο Καηαζθεπέο, νη δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ην πξφγξακκα εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ακβιχλνληαη ζεκαληηθά, παξφιν πνπ απηφ δελ 

αληαλαθιάηαη ζηελ απαζρφιεζε φπνπ νη αξλεηηθέο πξνζδνθίεο 

εληείλνληαη. 

E. ζηελ Καηαλαισηηθή Δκπηζηνζχλε, φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε 

θαηαγξάθνπλ ζεηηθή κεηαβνιή: νη έληνλα αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη νη αληίζηνηρεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο βειηηψλνληαη αηζζεηά, ελψ θαη νη 

ππνηνληθέο πξνζέζεηο γηα απνηακίεπζε ην επφκελν 12κελν αλαθάκπηνπλ. 

Σέινο, νη δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ακβιχλνληαη 

επίζεο, παξακέλνληαο φκσο ζε πνιχ ρακειά επίπεδα.  

 

Βηνκεραλία – Καηαζθεπέο – ιηαληθφ εκπφξην – Τπεξεζίεο –Ήπηα βειηίσζε 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ, ζεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή. Ο Γείθηεο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξνζδνθηψλ ζηε Βηνκεραλία θεξδίδεη έδαθνο ηνλ Μάην, 

θζάλνληαο ζηηο 92,6 κνλάδεο (απφ 90,3) κνλάδεο, ειαθξψο πάλσ απφ ην καθξνρξφλην 

κέζν φξν ηνπ. Ζ επίδνζε απηή είλαη ε πςειφηεξε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008. Απφ 

ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε, είλαη θπξίσο ε άκβιπλζε ηνπ αξλεηηθνχ 

ηζνδπγίνπ ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο παξαγγειίεο θαη ηε δήηεζε πνπ έιθεη 

ην ζπλνιηθφ δείθηε πξνο ηα πάλσ, αθνχ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή ηεο 

επφκελεο πεξηφδνπ, φπσο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα, παξακέλνπλ ζηα 

ίδηα ζεηηθά επίπεδα θαη απηφλ ην κήλα. Αλαιπηηθφηεξα: 

A. ε επίπεδν παξαγγειηψλ θαη δήηεζεο, ν ζρεηηθφο δείθηεο δηακνξθψλεηαη 

θαηά 8 κνλάδεο πςειφηεξα, ζηηο -31, κε ην 37% (απφ 42%) ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα λα δειψλεη ρακειέο γηα ηελ επνρή παξαγγειίεο 

θαη έλα 6% (απφ 3%) λα αλαθέξεη ην αληίζεην. 

B. ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο ηνπο πξνζερείο 3-4 

κήλεο, ν ζρεηηθφο δείθηεο θηλείηαη ζηηο +18 κνλάδεο, ζηα ίδηα ζρεδφλ 

επίπεδα κε ηνλ Απξίιην, κε ην 16% ησλ επηρεηξήζεσλ λα πξνβιέπεη πηψζε 

ηεο παξαγσγήο ζην επφκελν ηξίκελν, αιιά ην 34% λα αλακέλεη άλνδν. 
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C. Οη εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα έηνηκσλ πξντφλησλ παξακέλνπλ ζρεηηθά 

ζηαζεξέο ηνλ Μάην, κε ην ζρεηηθφ ηζνδχγην λα δηακνξθψλεηαη ζηηο +3 

κνλάδεο. Σν 19% ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ 14%) αλαθέξεη πςειά γηα ηελ 

επνρή απνζέκαηα, ελψ ην 16% (απφ 12%) εθηηκά ην αληίζεην. 

D. Οη δείθηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηαγξάθνπλ κηθηέο ηάζεηο: νη εθηηκήζεηο γηα ηηο εμαγσγέο 

ην ηειεπηαίν ηξίκελν θηλνχληαη ειαθξψο πησηηθά (-6 απφ -2 κνλάδεο ην 

ζρεηηθφ ηζνδχγην), ελψ αληίζεηα νη εθηηκήζεηο γηα ηηο παξαγγειίεο θαη 

ηε δήηεζε εμσηεξηθνχ θαη πεξηζζφηεξν νη πξνβιέςεηο γηα ηηο εμαγσγέο 

ηνπο πξνζερείο κήλεο θηλνχληαη αλνδηθά, θεξδίδνληαο απφ 2 θαη 4 

κνλάδεο αληίζηνηρα, κε ηα ζρεηηθά ηζνδχγηα λα δηακνξθψλνληαη ζηηο -21 

θαη +22 κνλάδεο αληίζηνηρα.  

E. ηα ίδηα ζρεδφλ επίπεδα δηαηεξείηαη ν δείθηεο ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

πσιήζεηο ηνπο πξνζερείο κήλεο (ζηηο +22 κνλ.), ελψ νη αξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο ακβιχλνληαη πεξαηηέξσ (-10 απφ 

-23 κνλάδεο ν ζρεηηθφο δείθηεο). Σα 3/10 (απφ 2/5) ησλ επηρεηξήζεσλ 

εθηηκνχλ πηψζε πσιήζεσλ ζην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έλαληη 21% (απφ 

17%) πνπ αλακέλεη άλνδν. 

F. Οη κήλεο εμαζθαιηζκέλεο παξαγσγήο δηακνξθψλνληαη εθ λένπ ζηνπο 

4,3 κήλεο, κε ην πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο εξγνζηαζηαθνχ δπλακηθνχ 

λα θηλείηαη γηα ηέηαξην θαηά ζεηξά κήλα ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, ζην 

64,5%. 

G. Ο δείθηεο πξνβιέςεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε κεηαβάιιεηαη νξηαθά πξνο 

ηα θάησ, ζηηο -11 κνλάδεο, ελψ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα, ην 1/10 εμ’ 

απηψλ πξνβιέπεη θαη πάιη άλνδν ηεο απαζρφιεζεο, κε έλα δηπιάζην φκσο 

πνζνζηφ λα αλακέλεη πεξαηηέξσ κείσζή ηεο. 

H. Ακεηάβιεηεο παξακέλνπλ γηα ηξίην θαηά ζεηξά κήλα νη πξνβιέςεηο γηα 

ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θηλείηαη εθ λένπ ζηηο -5 

κνλάδεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (82%) πξνβιέπεη 

πάλησο ζηαζεξφηεηα ηηκψλ ην επφκελν ηξίκελν. 
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ε επίπεδν βαζηθψλ ηνκέσλ, νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο βειηηψλνληαη ηνλ Μάην 

ήπηα ζε φινπο. Αλαιπηηθφηεξα:  

Ο Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξνζδνθηψλ ζηα Καηαλαισηηθά Αγαζά απμάλεηαη ζηηο 

97,9 κνλάδεο (απφ 94,8). Ζ άλνδνο εθπνξεχεηαη απφ ηε βειηίσζε ησλ αληίζηνηρσλ 

δεηθηψλ ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηα απνζέκαηα θαη εθείλεο ησλ παξαγγειηψλ θαη εγρψξηαο 

δήηεζεο (-2 απφ +4 θαη -19 απφ -28 κνλάδεο νη ζρεηηθνί δείθηεο). Αληίζεηα, σο πξνο 

ηελ παξαγσγή ηνπο πξνζερείο κήλεο, ην ζρεηηθφ ηζνδχγην θαηαγξάθεη πηψζε 6 

κνλάδσλ, αιιά παξακέλεη ζεηηθφ (ζηηο +21 κνλάδεο). Απφ ηηο εμαγσγηθέο 

κεηαβιεηέο, νη εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο εμαγσγέο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη ηηο 

παξαγγειίεο θαη ηε δήηεζε εμσηεξηθνχ επηδεηλψλνληαη (-19 απφ +28 θαη -14 απφ -5 

κνλάδεο νη δχν δείθηεο), ελψ σο πξνο ηηο πξνβιέςεηο εμαγσγψλ γηα ην επφκελν 
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ηξίκελν, ν ζρεηηθφο δείθηεο δελ κεηαβάιιεηαη απφ ηηο +22 κνλάδεο ηνπ Απξηιίνπ. Οη 

πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε θεξδίδνπλ ειαθξά έδαθνο (ζηηο +12 απφ +8 κνλάδεο 

ν δείθηεο), ελψ ζηηο ηηκέο, ν ζρεηηθφο αξλεηηθφο δείθηεο ακβιχλεηαη ειαθξά ζηε -1 

κνλάδα (απφ -4), φκσο ζρεδφλ ηα 9/10 ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλνπλ ζηαζεξφηεηα.  

Άλνδν ζεκεηψλεη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ θαη ζηα Κεθαιαηνπρηθά 

Αγαζά, θηλνχκελνο ζηηο 88,3 κνλάδεο (απφ 85,2). Ζ βειηίσζε πξνέξρεηαη απφ ηελ 

αηζζεηή αλάθακςε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ παξαγσγή (ζηηο +28 απφ +9 κνλάδεο), 

αιιά θαη ηε ζεκαληηθή άκβιπλζε ηνπ έληνλα αξλεηηθνχ δείθηε ζηηο εθηηκήζεηο γηα 

ηηο παξαγγειίεο θαη ηε δήηεζε (-50 απφ -70 κνλάδεο) Ωο πξνο ηα απνζέκαηα, ε 

κεγάιε απνθιηκάθσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα δηνξζψλεηαη, κε ην ζρεηηθφ ηζνδχγην 

λα ζθαξθαιψλεη ζηηο +9 κνλάδεο (απφ -20). Απφ ηνπο εμαγσγηθνχο δείθηεο, νη 

αξλεηηθέο εθηηκήζεηο εληζρχνληαη ζεκαληηθά ηνλ Μάην, ελψ νη ζεηηθέο πξνβιέςεηο 

γηα ηηο εμαγσγέο ακβιχλνληαη ειαθξά. Παξά ην ελ γέλεη επλντθφηεξν θιίκα ηνπ 

θιάδνπ, νη δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε εληείλνληαη θαη απηφλ ην κήλα 

(ζηηο -66 απφ -52 κνλ. ην ηζνδχγην), ελψ σο πξνο ηηο ηηκέο, ην 86% ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλακέλεη ζηαζεξφηεηα, κε ην ζρεηηθφ ηζνδχγην λα κεηψλεηαη ζηηο –12 (απφ -5) 

κνλάδεο.  

Μηθξή αλάθακςε παξνπζηάδνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηα Δλδηάκεζα 

Αγαζά, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 88,9 κνλάδεο (απφ 86,3). Ζ 

άλνδνο εθπνξεχεηαη αθελφο απφ ηελ ειαθξά βειηίσζε ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηε 

βξαρππξφζεζκε εμέιημε ηεο παξαγσγήο (ζηηο +13 απφ +8 κνλ. ην ζρεηηθφ ηζνδχγην) 

θαη αθεηέξνπ απφ ηελ άκβιπλζε ζην αξλεηηθφ ηζνδχγην ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο 

ηξέρνπζεο παξαγγειίεο θαη ηε δήηεζε (-39 απφ -44 κνλ.). Αληίζεηα, ν δείθηεο ησλ 

ηξερφλησλ απνζεκάησλ απμάλεηαη ειαθξά θαηά 3 κνλάδεο, ζηηο +7, ελψ απφ ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία, ε ηάζε ζηνπο εμαγσγηθνχο δείθηεο, αιιά θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα 

ηελ απαζρφιεζε είλαη επλντθή (-8 απφ -24 κνλάδεο ην ζρεηηθφ ηζνδχγην), κε ην 12% 

(απφ 27%) ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλεη απψιεηεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έλα 4% 

(απφ 2%) λα πξνβιέπεη ην αληίζεην. Ωο πξνο ηηο ηηκέο, ν ζρεηηθφο δείθηεο 

δηακνξθψλεηαη ζηηο -7 κνλάδεο (απφ -5), κε ην 16% ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλεη 

κείσζή ηνπο ην επφκελν ηξίκελν.  

 

Καηαζθεπέο: Πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξνζδνθηψλ, αιιά αθφκα κε ρακειφ επίπεδν 

εξγαζηψλ Ο Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξνζδνθηψλ ζηηο Καηαζθεπέο αλαθάκπηεη θαη 

ηνλ Μάην θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 65,7 κνλάδεο, επίδνζε πνπ είλαη ε πςειφηεξε απφ 
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ηα ηέιε ηνπ 2009. Οη έληνλα αξλεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο 

πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ηνπο ακβιχλνληαη εθ λένπ, ελψ ε θάκςε ηεο 

αβεβαηφηεηαο επήιζε θαη απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ 

αθηλήησλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Παξφια απηά, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε 

ράλνπλ έδαθνο, δηνξζψλνληαο ηελ έληνλε άλνδν ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα ζηα 

Γεκφζηα Έξγα. Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο πνπ αθνξά ζην πξφγξακκα εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θεξδίδεη 16 κνλάδεο ηνλ Μάην θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο -56, αλ θαη 

παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειά, κε ην 72% (απφ 79%) ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαηππψλεη 

απαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηo επίπεδo ησλ εξγαζηψλ ηνπο ην επφκελν ηξίκελν θαη 

ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ αλακέλνπλ βειηίσζε λα δηπιαζηάδεηαη ζην 16%. Σελ 

ππνρψξεζε ζηηο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε πνπ ζεκεηψζεθε ηνλ 

Απξίιην, δηαδέρεηαη ε πηψζε ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε ηνλ Μάην ζηηο -19 κνλάδεο (απφ -

11), κε ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλεη κείσζή ηεο (απφ 35%) θαη έλα 18% 

(απφ 24%) άλνδν. Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο, νη εθηηκήζεηο γηα ηελ 

ηξέρνπζα πνξεία ησλ εξγαζηψλ ππνρσξνχλ, κε ην ζρεηηθφ αξλεηηθφ δείθηε λα 

δηπιαζηάδεηαη ζηηο -30 κνλάδεο, ελψ νη κήλεο εμαζθαιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

δηακνξθψλνληαη εθ λένπ ζηνπο 10,6 κήλεο. ε επίπεδν ηηκψλ, ζεκεηψλεηαη κηθξή 

άλνδνο ζην ζρεηηθφ δείθηε πνπ βξίζθεηαη ζε επίπεδα απνπιεζσξηζκνχ (-29 απφ -34 

κνλάδεο). Σέινο, έλα 7% (απφ 9%) αλαθέξεη απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. 

Απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα, ην 35% επηζεκαίλεη ηε ρακειή δήηεζε, ην 

31% ηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην ¼ ηελ χθεζε θαη ηηο ηξέρνπζεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ, ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, 

ηελ πςειή θνξνινγία, ηελ έιιεηςε κειεηψλ θαη κεγάισλ έξγσλ θ.α. σο ηα θπξηφηεξα 

ιεηηνπξγηθά ηνπ θσιχκαηα. 
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ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ζεκεηψλνληαη ηα εμήο:  

Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο Ηδησηηθέο Καηαζθεπέο θεξδίδεη έδαθνο 

θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 47,9 (απφ 39,9) κνλάδεο, ζε ππεξδηπιάζηα ηηκή ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή (20,4 κνλάδεο). Ζ άλνδνο νθείιεηαη ζηελ αηζζεηή αλάθακςε 

ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε (-18 απφ -41 κνλάδεο ν ζρεηηθφο δείθηεο), κε ην 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλακέλεη κείσζή ηεο λα πεξηνξίδεηαη ζην 30% (απφ 

48%) θαη ην 11% (απφ 7%) λα πξνβιέπεη άλνδφ ηεο. Αληίζεηα, ν ηδηαίηεξα αξλεηηθφο 

δείθηεο ηνπ επηπέδνπ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ θιηκαθψλεηαη ειαθξά, ζηηο -

83 κνλάδεο (απφ -77), κε ην ζπληξηπηηθφ 86% (απφ 80%) ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

αλακέλεη εθ λένπ κεησκέλεο εξγαζίεο. Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, νη εθηηκήζεηο γηα 

ηελ ηξέρνπζα πνξεία ησλ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξακέλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα, 

κε ην ζρεηηθφ ηζνδχγην λα δηακνξθψλεηαη θαη πάιη ζηηο -25 κνλάδεο, ελψ νη κήλεο 

εμαζθαιηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο δηακνξθψλνληαη ζηνπο 5,2 (απφ 5,6). ηηο ηηκέο, νη 

απνπιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο εληείλνληαη (-54 απφ -37 κνλάδεο ην ηζνδχγην), ελψ 

ηέινο, ην νξηαθφ 1% δελ αλαθέξεη ιεηηνπξγηθά εκπφδηα, κε ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ λα δειψλνπλ σο βαζηθφηεξν πξφζθνκκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηε ρακειή 

δήηεζε, ην 27% λα αλαθέξεη ηε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε θαη ην 1/5 ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπο ινηπνχο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο.  

Οξηαθή άλνδν θαηαγξάθεη ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηηο Καηαζθεπέο 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, θζάλνληαο ζηηο 73,8 κνλάδεο, ζηελ πςειφηεξε επίδνζή ηνπ απφ 

ηα ηέιε ηνπ 2009. ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο, ν ζρεηηθφο 

δείθηεο εληζρχεηαη ζεκαληηθά, θζάλνληαο ηηο -46 κνλάδεο (απφ -69). ηνλ αληίπνδα, 
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ε βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε ηνλ Απξίιην, ιφγσ ηεο 

αλακελφκελεο επαλεθθίλεζεο ησλ έξγσλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, δελ ζπλερίδεηαη 

ηνλ επφκελν κήλα: ηνλ Μάην, ν δείθηεο πξνζδνθηψλ γηα ηελ απαζρφιεζε ράλεη ηε 

δπλακηθή ηνπ θαη επηζηξέθεη ζε αξλεηηθά επίπεδα (-19 απφ +3 κνλάδεο). Πεξλψληαο 

ζηνπο ππφινηπνπο δείθηεο, ζεκαληηθή πηψζε ζεκεηψλεηαη ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο 

ηξέρνπζεο εξγαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ην ζρεηηθφ αξλεηηθφ δείθηε λα 

δηακνξθψλεηαη ζηηο -32 κνλάδεο (απφ -11), ελψ σο πξνο ηηο ηηκέο, θαηαγξάθεηαη 

άλνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηηο -20 κνλάδεο (απφ -33). Σν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ δειψλεη απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία πεξηνξίδεηαη 

ειαθξά, ζην 9% (απφ 12%), κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο λα επηζεκαίλνπλ ηε 

ρακειή ρξεκαηνδφηεζε (32%), ηε ρακειή δήηεζε (29%) θαη ηελ ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (26%) σο ηα βαζηθφηεξα επηρεηξεκαηηθά ηνπο πξνζθφκκαηα.  

 

Ληαληθφ Δκπφξην: αηζζεηή ηφλσζε ησλ πξνζδνθηψλ, ακβιχλνληαη νη πνιχ δπζκελείο 

εθηηκήζεηο γηα ηηο πσιήζεηο. Ο δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζην Ληαληθφ 

Δκπφξην εληζρχεηαη ζεκαληηθά ηνλ Μάην, δηακνξθνχκελνο ζηηο 79,5 κνλάδεο (απφ 

65,4), ζηελ αλψηεξε επίδνζή ηνπ απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. Οη έληνλα αξλεηηθέο 

εθηηκήζεηο γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο ακβιχλνληαη, ιφγσ απμεκέλεο θίλεζεο 

θαηά ηελ ενξηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Πάζρα, ελψ κηθξφηεξε είλαη ε απαηζηνδνμία 

ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ηξέρνπζεο πσιήζεηο ηνπο εμαζζελνχλ 

ζεκαληηθά, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -34 (απφ -58) κνλάδεο θαη ην 

57% (απφ 7/10) ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαθέξνπλ πιένλ κεησκέλεο πσιήζεηο. 

Πησηηθή ηάζε (δειαδή ξεπζηνπνηήζεηο), παξνπζηάδνπλ νη εθηηκήζεηο γηα ηα 

απνζέκαηα, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θηλείηαη ζηηο -12 (απφ -7) κνλάδεο, κε ην ¼ ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα θξίλεη σο ρακειά γηα ηελ επνρή ηα απνζέκαηά ηνπ θαη ην 13% λα 

δειψλεη ην αληίζεην. Οη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ ην 

επφκελν ηξίκελν ακβιχλνληαη, κε ην ζρεηηθφ αξλεηηθφ δείθηε λα πεξηνξίδεηαη θαηά 

ην ήκηζπ, ζηηο -15 κνλάδεο. Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο, ην ηζνδχγην 

ζηηο παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο θεξδίδεη έδαθνο, παξακέλνληαο φκσο αξθεηά 

δπζκελέο (-27 απφ -46 κνλάδεο), ελψ ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ 

ηνκέα θαηαγξάθεηαη επίζεο βειηίσζε, κε ην δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -17 

κνλάδεο (απφ -28) θαη ηα 4/5 ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλνπλ ζηαζεξφηεηα ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Σέινο, ζηηο ηηκέο, ν ζρεηηθφο δείθηεο ππνδειψλεη ζπλέρεηα ζηηο 
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κεηψζεηο ηηκψλ (-28 απφ -25 κνλ.), κε ηα 3/10 ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλνπλ εθ 

λένπ κείσζε ηηκψλ θαη κφιηο ην 2% (απφ 4%) άλνδν. Οη εμειίμεηο ζε δχν επηκέξνπο 

θιάδνπο ηνπ Ληαληθνχ εκπνξίνπ είλαη νη εμήο: 

Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηα Πνιπθαηαζηήκαηα θηλνχληαη επίζεο αλνδηθά, 

δηνξζψλνληαο ελ πνιινίο φκσο ηελ ζρεδφλ νκφθσλε απαηζηνδνμία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ήηαλ θπξίαξρε ζηνλ θιάδν απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Έηζη, ν ζρεηηθφο δείθηεο 

θηλείηαη ζηηο 80,7 κνλάδεο (απφ ηηο 43,5), ζηελ θαιχηεξε επίδνζε απφ ην θζηλφπσξν 

ηνπ 2010. Απφ ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο, νη ζρεδφλ θαζνιηθά αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

ηξερνπζψλ θαη πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ιηγφηεξν 

αξλεηηθέο πξνζδνθίεο (-50 απφ -96 θαη -24 απφ -92 κνλάδεο νη ζρεηηθνί δείθηεο), ελψ 

ζηα απνζέκαηα, ην αξλεηηθφ ηζνδχγην εληείλεηαη. Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, ην 

ζρεδφλ απφιπηα αξλεηηθφ ηζνδχγην ζηηο παξαγγειίεο πξνο πξνκεζεπηέο δηνξζψλεηαη 

ζεκαληηθά (-25 απφ -92 κνλάδεο), ελψ θαη ζηελ απαζρφιεζε ηνπ θιάδνπ ην επφκελν 

ηξίκελν, ν ζρεηηθφο δείθηεο βειηηψλεηαη θαηά 8 κνλάδεο, ζηηο -10. Σέινο, ζηηο ηηκέο, 

ν ζρεηηθφο δείθηεο παξακέλεη έληνλα απνπιεζσξηζηηθφο, αλ θαη απμάλεηαη ειαθξά 

ζηηο -41 κνλάδεο (απφ -53).  
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Δπίζεο, αλνδηθά θηλνχληαη νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηα Δίδε Οηθηαθνχ 

Δμνπιηζκνχ ηνλ Μάην, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 62,8 κνλάδεο 

(απφ 47,0), ζηα ίδηα αθξηβψο επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα πεξζηλά. ια ζρεδφλ 

ηα ζηνηρεία δξαζηεξηφηεηαο θαίλεηαη λα δηνξζψλνπλ ηελ έληνλε πηψζε ηνπ 

πεξαζκέλνπ κήλα: ε επηδείλσζε ηνπ Απξηιίνπ ησλ εθηηκήζεσλ γηα ηηο ηξέρνπζεο 

πσιήζεηο δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε βειηίσζε ηνπ αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ ζηα επίπεδα 

Μαξηίνπ (ζηηο -46 απφ -78 κνλ.), ελψ θαη ν δείθηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ 

θεξδίδεη έδαθνο (-10 απφ -37 κνλ.). ηα απνζέκαηα θαηαγξάθεηαη κηθξή ελίζρπζε 

ηνπ ζρεηηθνχ ηζνδπγίνπ (+35 απφ +29 κνλ.), ελψ απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία, ν πνιχ 

αξλεηηθφο δείθηεο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ παξαγγειηψλ πξνο πξνκεζεπηέο ην επφκελν 

ηξίκελν ακβιχλεηαη ζηηο -30 κνλάδεο (απφ -60), κε ηηο αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

απαζρφιεζε λα ακβιχλνληαη πεξαηηέξσ (-10 απφ -20 ν δείθηεο). Σέινο, ζηηο ηηκέο, νη 

απνπιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο πηνζεηνχληαη απφ ην 15% ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ 

20%), κε ηα ππφινηπα 4/5 λα αλακέλνπλ ζηαζεξφηεηα. 

 

Τπεξεζίεο: αηζζεηή άλνδνο πξνζδνθηψλ θαζψο αλαζεξκέλεηαη ειαθξά ε δήηεζε Ο 

Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Πξνζδνθηψλ ζηηο Τπεξεζίεο θηλείηαη αλνδηθά ηνλ Μάην 

θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο 69,3 κνλάδεο (απφ 61,9), ηελ πςειφηεξε επίδνζή ηνπ απφ ηα 

ηέιε ηνπ 2009. ηηο κεηαβνιέο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ δείθηε 

απνηππψλεηαη ήπηα άλνδνο ζε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο, κε ηηο πξνβιέςεηο 

γηα ηε δήηεζε ηνπ ηνκέα λα βειηηψλνληαη κελ ειαθξά, παξακέλνληαο φκσο ζε 
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αλνδηθή ηξνρηά απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο θιάδνπο, φινη 

παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο ησλ 

εθηηκήζεσλ γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψλεηαη ζηηο -23 

(απφ -37) κνλάδεο, ελψ θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζε ηνπ επφκελνπ ηξηκήλνπ 

θαηαγξάθεηαη αλάθακςε, κε απνηέιεζκα ν δείθηεο λα δηακνξθσζεί ζηηο -3 κνλάδεο 

(απφ -9). ην ηζνδχγην εθηηκήζεσλ γηα ηε δήηεζε ηνπ ηξέρνληνο ηξηκήλνπ, ε ηάζε 

είλαη επίζεο αλνδηθή (-15 απφ -23 κνλάδεο), ελψ θαη ν ζρεηηθφο δείθηεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε θεξδίδεη ειαθξά έδαθνο (-20 απφ -25 κνλάδεο), κε ην 27% (απφ 31%) 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλακέλεη κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ην πξνζερέο ηξίκελν θαη 

ην 6-7% λα πξνβιέπεη ην αληίζεην, ζηαζεξά θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν. Ωο πξνο ηηο 

ηηκέο, νη απνπιεζσξηζηηθέο πξνβιέςεηο εληείλνληαη ειαθξά, κε ην ζρεηηθφ ηζνδχγην 

λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -26 κνλάδεο (απφ -23), ελψ απμάλεηαη ζην 13% (απφ 8%) ην 

πνζνζηφ εθείλσλ πνπ δειψλνπλ απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. Απφ ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, ηα 2/5 επηζεκαίλνπλ ηελ αλεπάξθεηα δήηεζεο σο ην 

βαζηθφηεξν εκπφδην ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, ην 27% ηελ αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο 

θαη ην 16% παξάγνληεο φπσο ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε χθεζε, ε 

θαζπζηέξεζε εηζπξάμεσλ Γεκνζίνπ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ε θξίζε 

ζηελ Κχπξν κε ηα πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, νη 

ππεξβνιηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θ.α.  

ε επίπεδν βαζηθψλ θιάδσλ ησλ Τπεξεζηψλ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

Αλνδηθά θηλείηαη ηνλ Μάην ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ ζηνλ θιάδν 

Ξελνδνρεία – Δζηηαηφξηα – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία, θζάλνληαο ζηηο 83,2 κνλάδεο 

(απφ 67,6), πςειφηεξα έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξζηλήο ηηκήο ηνπ (60,0 κνλάδεο). 

ιεο νη βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε κεηαβάιινληαη ζεηηθά: ν δείθηεο εθηηκήζεσλ 

γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θηλείηαη ζηηο -27 κνλάδεο (απφ -43), κε 

ηηο αξλεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε λα ακβιχλνληαη ζεκαληηθά (-11 

απφ -46 κνλάδεο ν δείθηεο) θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο ηεο δήηεζεο λα 

βειηηψλνληαη εθ λένπ ήπηα, ελ φςεη έλαξμεο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ (+16 απφ +13 

κνλάδεο ην ηζνδχγην). ηα ππφινηπα ζηνηρεία, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε 

κεηαβάιινληαη νξηαθά επί ην δπζκελέζηεξν, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θηλείηαη ζηηο +7 

κνλάδεο, ελψ ζηηο ηηκέο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

(94%) αλακέλεη ζηαζεξφηεηα. Σέινο, έλα 13% (απφ 6%) ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη 

αθψιπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, κε ην 68% λα θξίλεη σο βαζηθφηεξν 
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επηρεηξεκαηηθφ εκπφδην ηελ αλεπάξθεηα δήηεζεο, ην 14% ηελ αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ 

θίλεζεο θαη έλα 4% ηνπο ινηπνχο ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο.  

Βειηίσζε θαηά 8 κνλάδεο ζεκεηψλεη ηνλ Μάην ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνζδνθηψλ ζηηο Γηάθνξεο Δπηρεηξεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, επηζηξέθνληαο ζηα 

επίπεδα Μαξηίνπ, ζηηο 60,7 κνλάδεο, ειαθξψο ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε πέξπζη (66,1 

κνλάδεο). ε επίπεδν βαζηθψλ δεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο, ην αξλεηηθφ ηζνδχγην ζηηο 

εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ εμνκαιχλεηαη ζηηο -42 

κνλάδεο (απφ -54), ελψ θαη ε ηξέρνπζα δήηεζε βειηηψλεηαη (ζηηο -3 απφ -17 κνλάδεο 

ην ηζνδχγην). Θεηηθή είλαη ε κεηαβνιή θαη ζηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε ηνπ επφκελνπ 

ηξηκήλνπ, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θεξδίδεη 7 κνλάδεο (ζηηο -18), ελψ απφ ηηο 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο, νη κηζέο ζρεδφλ επηρεηξήζεηο δηαηππψλνπλ εθ λένπ αξλεηηθέο 

πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη έλα 9% (απφ 3%) αλακέλεη αχμεζή ηεο. Σν 

ηζνδχγην ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηηο ηηκέο θηλείηαη ζηηο -34 κνλάδεο (απφ -32), ελψ ην 

14% ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία. Απφ ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, απφ έλα 35% αλαθέξεη ακθφηεξεο ηελ αλεπάξθεηα δήηεζεο 

θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ην 15% ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε σο ηα 

βαζηθφηεξα ιεηηνπξγηθά θσιχκαηα. 
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Διαθξά άλνδν θαηαγξάθνπλ νη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο Δλδηάκεζνπο 

Υξεκαηνπηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο ηνλ Μάην (δελ πεξηιακβάλνληαη νη Σξάπεδεο), 

κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 77,4 κνλάδεο (απφ 74,5), αηζζεηά 

αλψηεξα πάλησο απφ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ηηκή ηνπ (43,1 κνλάδεο). ηηο βαζηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ δείθηε, ε άλνδνο ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ (+19 απφ +5 κνλ.) ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηελ ηζνζθέιηζε ζην ηζνδχγην 

γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε (απφ -6 κνλ.), αιιά ελ κέξεη αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ 

πηψζε ηνπ δείθηε ηεο πξνβιεπφκελεο δήηεζεο (-12 απφ -3 κνλ.). Οη πξνζδνθίεο γηα 

ηελ απαζρφιεζε κεηαβάιινληαη ζεηηθά (-2 απφ -10 κνλ. ην ζρεηηθφ ηζνδχγην), φπσο 

θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ηηκέο, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα ηζνζθειίδεηαη (απφ -10 κνλ.). 

Σέινο, ην 27% ησλ επηρεηξήζεσλ (απφ 25%) δειψλεη αθψιπηε επηρεηξεκαηηθή 

ιεηηνπξγία, κε ην 48% λα αλαθέξεη ηελ αλεπαξθή δήηεζε σο ζεκαληηθφηεξν εκπφδην 

θαη απφ έλα 12% ηελ αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

ζπγθπξηαθνχο παξάγνληεο.  

Θεηηθά κεηαβάιινληαη νη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο θαη ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη 

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 64,6 κνλάδεο 

(απφ 60,9 κνλάδεο), ζε επίπεδν αηζζεηά αλψηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ πεξπζηλνχ (36,4 

κνλ.). Οη εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα ζεκεηψλνπλ βειηίσζε, θαζψο ν 

ζρεηηθφο δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζηηο -20 (απφ -35) κνλάδεο, ελψ θαη ζηηο εθηηκήζεηο 

γηα ηελ ηξέρνπζα δήηεζε, ην ζρεηηθφ ηζνδχγην θεξδίδεη 10 κνλάδεο θαη 

δηακνξθψλεηαη ζηηο -3. ηνλ αληίπνδα, νη πξνβιέςεηο γηα ηε βξαρππξφζεζκε δήηεζε, 
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επηδεηλψλνληαη θαηά 10 κνλάδεο, κε απνηέιεζκα ν ζρεηηθφο δείθηεο λα 

δηακνξθψλεηαη ζηηο -13 κνλάδεο. ηα ππφινηπα κεγέζε, νη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα 

ηελ απαζρφιεζε ηνπ θιάδνπ εληείλνληαη ειαθξά (-20 απφ -16 κνλάδεο ν δείθηεο), 

ελψ πησηηθά θηλείηαη θαη ν δείθηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο (-47 

απφ -35 κνλάδεο). Σν ηειεπηαίν ηεηξάκελν, ην 1/5 ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη 

απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία, ελψ έλα 35% θαη 32% επηζεκαίλνπλ 

αληίζηνηρα ηελ αλεπάξθεηα δήηεζεο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο σο ηα βαζηθφηεξα 

πξνζθφκκαηα ζηελ νκαιή δξαζηεξηφηεηά ηνπο, κε ην 1/10 ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

αλαθέξεη ηε δχζθνιε ηξέρνπζα ζπγθπξία σο θπξηφηεξν ιεηηνπξγηθφ εκπφδην.  

Οη επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζηνλ θιάδν ησλ Υεξζαίσλ Μεηαθνξψλ 

βειηηψλνληαη θαη ηνλ Μάην, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 79 (απφ 

67,8) κνλάδεο, επίπεδν δηπιάζην έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ. Απφ ηηο θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηνπ δείθηε, αηζζεηή είλαη ε βειηίσζε ζηα ηζνδχγηα ησλ εθηηκήζεσλ γηα 

ηελ ηξέρνπζα δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε ηνπ θιάδνπ (+26 απφ -

17 θαη +13 απφ -13 κνλάδεο αληίζηνηρα), ελψ αληίζεηα ππνρσξεί ζεκαληηθά, ζηηο -55 

κνλάδεο (απφ -26) ην ηζνδχγην εθηηκήζεσλ ηεο ηξέρνπζαο δήηεζεο. ε φηη αθνξά ηα 

ππφινηπα ζηνηρεία, νη αξλεηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ απαζρφιεζε θεξδίδνπλ έδαθνο (-

18 απφ -33 κνλ. ν δείθηεο), ελψ σο πξνο ηηο ηηκέο, ελληά ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο 

αλακέλνπλ ζηαζεξφηεηα. Σέινο, ην νξηαθφ 1% ησλ επηρεηξήζεσλ δειψλεη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία, κε ηα 3/10 λα επηζεκαίλνπλ ηελ αλεπάξθεηα θεθαιαίσλ 

θίλεζεο, ην 35% ηελ αλεπάξθεηα ηεο δήηεζεο θαη έλα 23% ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε σο ηα θχξηα επηρεηξεκαηηθά θσιχκαηα ηνπ θιάδνπ. 

 

Καηαλαισηηθή Δκπηζηνζχλε: αλάθακςε ζηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε χζηεξα 

απφ έλα πεληάκελν ζηαζεξφηεηαο. Ο δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο 

αλαθάκπηεη ζεκαληηθά ηνλ Μάην, θαηά 8 πεξίπνπ κνλάδεο, θηλνχκελνο ζηηο -63,4 

κνλάδεο, επίδνζε πνπ είλαη ε πςειφηεξε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. ηαζεξά άιισζηε 

θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ην πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ απαηζηφδνμσλ 

πνιηηψλ ακβιχλεηαη ειαθξά, θαζψο κεηαηνπίδνληαη πεξηζζφηεξν πξνο ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ιηγφηεξν πξνο ηελ αηζηνδνμία. Σα ζεηηθά κελχκαηα απφ ην 

εγρψξην θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα έρνπλ ζπκβάιεη ζε απηή ηελ ηάζε. 

Απφ ηελ άιιε παξακέλεη γεγνλφο φηη θηλνχκαζηε αθφκα ζε έλα πεξηβάιινλ 

βαζηάο χθεζεο, κε ζσξεπηηθά δπζκελή απνηειέζκαηα ζηα εηζνδήκαηα, ζηελ 

αλεξγία θαη ζηελ εγρψξηα δήηεζε. Γη’ απηφ άιισζηε ε πιεηνλφηεηα ησλ πνιηηψλ 
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ζπλερίδεη λα δηαηππψλεη αξλεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Δίλαη πάλησο θαλεξφ φηη ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ άκεζε επηξξνή θαη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη φηη 

φζν απηέο ζπλερίδνληαη θαη εκπεδψλνληαη, κπνξνχκε λα επειπηζηνχκε φηη νη 

πξνζδνθίεο ζα απνηππσζνχλ ηειηθά ζε φξνπο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη 

θπξίσο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Οη Έιιελεο παξακέλνπλ κε δηαθνξά νη πην 

απαηζηφδνμνη επξσπαίνη θαηαλαισηέο, κε ηνπο θαηαλαισηέο ηεο Κχπξνπ λα 

αθνινπζνχλ, έρνληαο φκσο θαη απηνί θαηαγξάςεη αλάινγε άλνδν ζηνλ αξλεηηθφ ηνπο 

δείθηε ηνλ Μάην (-55,3 απφ -64,4 κνλάδεο), κεηά ηελ έληνλε πηψζε ηνπ Απξηιίνπ 

θαηά 25 κνλάδεο. Αθνινπζνχλ ε Πνξηνγαιία, ε Βνπιγαξία, ε ινβαθία - ε νπνία 

κάιηζηα παξνπζηάδεη έληνλε πηψζε ζην ζρεηηθφ ηεο δείθηε - θαη ε Ρνπκαλία. 

πλνιηθά, ε θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε θηλείηαη αλνδηθά ζε 16 ρψξεο ηνλ Μάην. 

Θεηηθνί δείθηεο θαηαγξάθνληαη ζηαζεξά ζηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (νπεδία, 

Φηλιαλδία θαη Γαλία). Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ Διιάδα:  

 Κάκςε ζηηο δπζκελείο πξνβιέςεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Οη πξνβιέςεηο ησλ πνιηηψλ ηνλ Μάην γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο βειηηψλνληαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, κε ην ζρεηηθφ δείθηε λα θηλείηαη ζηηο-55,3 

κνλάδεο (απφ -63,3). Σν 7% ησλ εξσηεζέλησλ (απφ 4%) θξίλεη φηη ην επφκελν 

δηάζηεκα ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζα βειηησζεί ειαθξά, ελψ ην 69% 

(απφ 72%) αλακέλεη ειαθξά ή αηζζεηή επηδείλσζε. Οη ζρεηηθνί δείθηεο ζηελ 

ΔΔ θαη Δπξσδψλε δηακνξθψλνληαη αληίζηνηρα ζηηο -8,9 θαη -10,3 κνλάδεο.  

 εκαληηθή άκβιπλζε ησλ απαηζηφδνμσλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Αλνδηθά θηλνχληαη νη πξνβιέςεηο ησλ λνηθνθπξηψλ 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπο ην πξνζερέο 12-κελν, κε ην 

ζρεηηθφ δείθηε λα θεξδίδεη 10 κνλάδεο θαη λα δηακνξθψλεηαη ζηηο -57,3. Σν 

πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνβιέπνπλ ειαθξά ή αηζζεηή επηδείλσζε 

κεηψλεηαη ζην 70% (απφ 79%), ελψ ην 10% θξίλεη φηη ε θαηάζηαζε ζα 

βειηησζεί ειαθξά (απφ 6%). Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε 

δηακνξθψλνληαη ζηηο -24,8 θαη -26,8 κνλάδεο.  

 Αλαζέξκαλζε ηεο πεξηνξηζκέλεο πξφζεζεο γηα απνηακίεπζε Ο δείθηεο ηεο 

πξφζεζεο γηα απνηακίεπζε ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο θεξδίδεη θαη απηφο 

έδαθνο ηνλ Μάην θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο -73,5 κνλάδεο (απφ -77,9), κε ην 
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73% (απφ 78%) ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ λα κε ζεσξεί θαζφινπ πηζαλή 

ηελ απνηακίεπζε ην επφκελν 12κελν θαη ην 11% (απφ 9%) λα ηε ζεσξεί 

αξθεηά ή πνιχ πηζαλή. Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε θηλνχληαη 

ζηηο –13,1 θαη -13,8 κνλάδεο.  

 Δμαζζελνχλ νη έληνλα απαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο 

αλεξγίαο. Ο δείθηεο πξφβιεςεο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο ηνπο πξνζερείο 

12 κήλεο ακβιχλεηαη ηνλ Μάην θαηά 10 πεξίπνπ κνλάδεο, θηλνχκελνο ζηηο 

67,4 κνλάδεο. Σν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ πξνβιέπεη φηη ε αλεξγία ζα 

απμεζεί ειαθξά ή αηζζεηά κεηψλεηαη ζην 81% (απφ 88%), κε ην 8% λα 

αλακέλεη ειαθξά ή αηζζεηή κείσζε (απφ 6%). Οη αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ 

θαη Δπξσδψλε πεξηνξίδνληαη ζηηο +34,1 θαη +36,6 κνλάδεο.  
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 Πεξηνξίδνληαη νη αλαηκηθέο πξνβιέςεηο γηα κείδνλεο αγνξέο. Ζ πξφζεζε 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα ζεκαληηθέο αγνξέο ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο (επίπισλ, 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θ.ιπ.) βειηηψλεηαη ειαθξά ηνλ Μάην, κε ην ζρεηηθφ 

δείθηε λα θηλείηαη ζηηο - 67,8 κνλάδεο (απφ -73,8). Σν 65% (απφ 71%) ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνβιέπεη φηη ζα πξνβνχλ ζε πνιχ ιηγφηεξεο δαπάλεο, ελψ 

απμάλεηαη ζην 5% (απφ 3%) ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ αλακέλνπλ φηη νη 

δαπάλεο ηνπο ζα απμεζνχλ ιίγν ή πνιχ. Οη επξσπατθνί αξλεηηθνί δείθηεο 

παξακέλνπλ ζηηο -22,4 θαη -22,9 κνλάδεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε αληίζηνηρα. 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

21 
 

 

 Πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ηηκψλ. Ο δείθηεο 

πξφβιεςεο κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ηνπο πξνζερείο 12 κήλεο εμαζζελεί θαη ηνλ 

Μάην θαηά 2 κνλάδεο θαη δηακνξθψλεηαη ζηηο -4,5 κνλάδεο. Σν πνζνζηφ 

εθείλσλ πνπ πξνβιέπνπλ αχμεζε ηηκψλ κε ηνλ ίδην ή ηαρχηεξν ξπζκφ 

πεξηνξίδεηαη ζην 31% (απφ 36%), ελψ παξακέλεη ζην 45-46% ην πνζνζηφ 

φζσλ ζεσξνχλ φηη νη ηηκέο ζα κεησζνχλ ή ζα παξακείλνπλ ακεηάβιεηεο. Οη 

αληίζηνηρνη δείθηεο ζε ΔΔ θαη Δπξσδψλε πεξηνξίδνληαη νξηαθά ζηηο +17,1 θαη 

+15,4 κνλάδεο. 

 Απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ «αληινχλ απφ ηηο 

απνηακηεχζεηο ηνπο». Ωο πξνο ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δειψλεη φηη 

«κφιηο ηα βγάδεη πέξα» κεηψλεηαη ζην 55% (απφ 59%), ελψ ην αληίζηνηρν 

εθείλσλ πνπ αλαθέξνπλ φηη αληινχλ απφ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπο απμάλεηαη 

ζην 19% (απφ 16%). Σν 8-9% ησλ θαηαλαισηψλ ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν 

δειψλεη φηη απνηακηεχεη ιίγν ή πνιχ, ελψ ηέινο, ην πνζνζηφ φζσλ αλαθέξνπλ 

φηη έρνπλ ρξεσζεί παξακέλεη θαη απηφ ζην 17%. 
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1.2 Σειεπηαίεο Δμειίμεηο 

Αξρηθά, παξαηίζεηαη επηζθφπεζε ησλ πην πξφζθαησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη πεξηγξαθή ηνπ επξχηεξνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην εβδνκαδηαίν Γειηίν Οηθνλνκηθψλ Δμειίμεσλ 

ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο Alpha Bank (01/08/2013) . 

 

Διιεληθή Οηθνλνκία 

Αμηνζεκείσηε εμέιημε ζην πξνεγνχκελν 7ήκεξν ήηαλ ε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε 

ηεο πηψζεο ηνπ δείθηε φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ (εθηφο θαπζίκσλ) ζην -3,3% ηνλ Μάην.2013, απφ -13,3% ηνλ Απξ.2013 

θαη έλαληη -9,0% ηνλ Μάην.2012. Δπίζεο, ζην 2κελν Απξ.-Ματνπ.2013 ε πηψζε ηνπ 

δείθηε φγθνπ επηβξαδχλζεθε ζην -8,7%, έλαληη -12,4% ζην 1
ν
 3κελν.2013. Ζ εμέιημε 

απηή απνηειεί πξφζζεηε έλδεημε γηα ηε εθηηκψκελε ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηεο 

πηψζεο ηνπ ΑΔΠ ζην 2ν 3κελν.2013, έλαληη ηεο πηψζεο ηνπ θαηά -5,6% ζην 1ν 

3κελν.2013. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο απφ ηηο Σξάπεδεο, ν αξλεηηθφο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

ρνξεγήζεσλ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, κε πηψζε θαηά -4,1% ζε 

εηήζηα βάζε, απφ -3,7% ηνλ Μάην.2013 θαη -4,3% ηνλ Ηνχλ.’12. Ωζηφζν, ε αξλεηηθή 

θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε κεληαία βάζε 

πεξηνξίζηεθε ζηα € 212 εθαη. ηνλ Ηνχλ.2013, απφ € 1,55 δηζ. ηνλ Μάη.’13. Δπίζεο, ε 

εηήζηα κεηαβνιή ησλ ρνξεγήζεσλ ζηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε ζην -3,6% ηνλ 

Ηνχλ.’13 απφ -3,7% ηνλ Μάην.2013 θαη έλαληη -4,4% ηνλ Ηνχλ.’12, αιιά θαη πάιη ε 

κεληαία αξλεηηθή θαζαξή ξνή ρξεκαηνδφηεζεο κεηψζεθε ζηα € 161 εθαη. Σνλ 

Ηνχλ.2013 απφ 396 εθαη. ηνλ Μάην.2013. Δηδηθφηεξα, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζην -3,2% ηνλ Ηνχλ.2013 απφ -3,1% ηνλ 

Μάη0.2013 θαη έλαληη -3,5% ηνλ Ηνχλ.2012, κε ηελ κεληαία αξλεηηθή θαζαξή ξνή ζηα 

€ 141 εθαη. Σνλ Ηνχλ.2013, απφ € 229 εθαη. ηνλ Μάην.2013. Δίλαη εκθαλέο φηη ε 

πησηηθή πνξεία ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλερίδεηαη, πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ρακειή δήηεζε δαλείσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

κε βάζε θαη ηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ηξαπεδηθά θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απφ ηηο ηξάπεδεο. 
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Γεληθά, ε ζπλέρηζε θαη ε αλάθακςε ηεο αλαγθαίαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ απφ ηηο αλα-θεθαιαηνπνηεκέλεο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζηα επφκελα 3κελα δελ κπνξεί παξά λα είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία. 

Ζ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πνξεία πηζησηηθήο επέθηαζεο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε αθελφο λα ζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά ηηο 

βηψζηκεο vέεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ζνβαξά πιήγκαηα 

ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη ηεο απφηνκεο πξνζαξκνγήο θαη, αθεηέξνπ, λα 

εμαζθαιίζεη ηελ έγθαηξε αληηζηξνθή ηεο πνξείαο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάθακςε ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο θαη 

ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Δηδηθφηεξα, νη εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο πνπ άληεμαλ ζηελ θξίζε εμαθνινπζνχλ λα επηβαξχλνληαη θαη ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν απφ ηελ ππέξκεηξα ρακειή εγρψξηα δήηεζε. Σαπηφρξνλα, σζηφζν, 

αληηκεησπίδνπλ πνιχ πην επνηθνδνκεηηθέο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο απφ φηη ζην 

παξειζφλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαζεσξήζνπλ δξαζηηθά ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο 

ζρέδηα θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ελεξγά γηα ηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο 

δηείζδπζήο ηνπο ζε παιαηέο θαη λέεο εγρψξηεο θαη μέλεο αγνξέο θαη γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε ησλ - ππέξκεηξα δηνγθσκέλσλ έσο πξφζθαηα - εηζαγσγψλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. Οη ηξάπεδεο ζηεξίδνπλ ήδε ελεξγά ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά θαη ε επάλνδνο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο πηζησηηθήο επέθηαζεο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάθακςε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζηνπο βαζηθνχο θιάδνπο παξαγσγήο, φπσο ηνπξηζκφο, ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο, νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηελ ΔΔ, ηελ ΔΣΔπ θαη απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη ζε επηρεηξήζεηο θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ απνθξαηηθνπνηνχληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά. 

Ωζηφζν, νπζηαζηηθή έκθαζε θαη πξνζνρή ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάθακςε ζα 

πξέπεη λα δνζεί θαη ζηα αθφινπζα: Γηα παξάδεηγκα, ε απφ θαηξνχ ζρεδηαδφκελε 

εθινγίθεπζε ηεο θνξνινγίαο ησλ αθηλήησλ θαη ε εθαξκνγή ελφο εληαίνπ θφξνπ 

θαηνρήο ηχπνπ ΔΔΣΖΓΔ, κε θαηάξγεζε (ή ειαρηζηνπνίεζε) ηνπ θφξνπ ζηηο 

ζπλαιιαγέο αθηλήησλ έσο ην 2020, ζα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηελ αλαδσπχξσζε ησλ 

θαηαπνληηζκέλσλ ζε ππέξκεηξα ρακειά επίπεδα ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ ζε νηθνδνκέο θαη ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηβνιή πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζε ζπλεπείο 

θνξνινγηθά επηρεηξήζεηο, φπσο, π.ρ., κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ 
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ηνπο γηα ηφθνπο απφ ηα αθαζάξηζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπο (κε ξπζκίζεηο ηνπ 

ηχπνπ ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.2172/2013, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα), νδεγνχλ 

αλαπφθεπθηα ζε λέεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πνξεία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη αθελφο επηβάιινπλ λέα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα απνθαηάζηαζεο 

ηεο δηαηαξαγκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο βάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επάλνδφ 

ηνπο ζε νκαιή επηρεηξεκαηηθή θαη αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία θαη, αθεηέξνπ, δηφηη 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληηθηλήηξσλ (αληί θηλήηξσλ) ζηελ πξνζπάζεηα 

εκπέδσζεο κηα πην αμηφπηζηεο θνξνινγηθήο εζηθήο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν. 

Φνξνινγία θαη αλάθακςε: Οη ξπζκίζεηο γηα απνηξνπή ησλ ηάζεσλ ππν-

θεθαιαηνδφηεζεο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (δειαδή εθείλσλ πνπ απνηεινχλ 

κέιε Οκίισλ επηρεηξήζεσλ) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο ηεο θνξναπνθπγήο ζε επηρεηξήζεηο 

απηήο ηεο κνξθήο, είλαη αλαγθαίεο θαη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Χζηφζν, 

ν άζηνρνο θαη πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλνο ζρεδηαζκφο απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, 

ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο απηή πνπ δηέξρεηαη 

ζήκεξα ε Διιάδα, κπνξεί λα έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη λα νδεγεί 

ζηελ χςσζε λέσλ εκπνδίσλ ζηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο ρψξαο 

γηα έγθαηξε έμνδν απφ ηελ θξίζε. Δηδηθφηεξα: Έσο ηελ ςήθηζε ηνπ πξφζθαηνπ λ. 

4172/23.7.2013, ε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ηφθσλ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ (ζε Οκίινπο) επηρεηξήζεσλ πξνβιεπφηαλ απφ ην άξζξν 31 ηνπ λ. 

2238/1994. Σν άξζξν απηφ φξηζε φηη νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη δαλείσλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ή πηζηψλνληαη ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο δελ εθπίπηνπλ απφ 

ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα θαηά ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην κέξνο πνπ ην 

ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ πνπ έρνπλ ιάβεη νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ππεξβαίλεη θαηά 

κέζν φξν θαη θαηά δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην 3πιάζην ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο. 

Έηζη, νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη κηαο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο πνπ αλαινγνχζαλ ζην 

ππεξβάιινλ πνζφ ηεο σο άλσ αλαινγίαο δελ αλαγλσξίδνληαλ πξνο έθπησζε απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Μάιηζηα, ην πνζφ πνπ δελ είρε αθαηξεζεί απφ ηα 

θνξνινγεηέα θέξδε δελ κεηαθεξφηαλ ζε επφκελα έηε. 

Ζ αλσηέξσ δηάηαμε άιιαμε ξηδηθά κε ην άξζξν 49 ηνπ λ. 4172/23.7.2013. Με απηφ ην 

άξζξν εθπίπηεη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ην ζχλνιν ησλ ηφθσλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη κέιε Οκίισλ επηρεηξήζεσλ θαη επίζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη κέιε νκίισλ αιιά έρνπλ θαζαξέο δαπάλεο ηφθσλ (ηφθνη έμνδα-ηφθνη 

έζνδα) ρακειφηεξεο απφ €1,0 εθαη., ή ρακειφηεξεο απφ (ή ίζεο κε) ην 25% ησλ 
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θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA). Αληίζεηα, νη δαπάλεο ηφθσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην 25% ηνπ EBITDA δελ αθαηξνχληαη πιένλ απφ ηα θνξνινγεηέα 

θέξδε ηνπο. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην λέν λφκν, θάζε δαπάλε ηφθσλ πνπ δελ 

εθπίπηεηαη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν κεηαθέξεηαη (γηα έθπησζε) ζηα επφκελα 5-έηε. 

Απφ ηα αλσηέξσ, φπσο απηά αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, πξνθχπηεη φηη ε λέα δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 49 επηβαξχλεη επηπιένλ (ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν) ηδηαίηεξα 

ηηο ζπλδεδεκέλεο (ζε νκίινπο) επηρεηξήζεηο κε ζρέζε Ξέλσλ/Ίδηα θεθάιαηα κηθξφηεξε 

ηνπ 3, δειαδή κε ζρεηηθά πςειά ίδηα θεθάιαηα, φπσο νη επηρεηξήζεηο Γ θαη Δ ζηνλ 

Πίλαθα. Με ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο ην ζχλνιν ησλ ηφθσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ήηαλ εθπηπηφκελν απφ ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπο. Με ην 

λέν θαζεζηψο ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε Ξέλσλ/Ίδηα θεθάιαηα απμάλεη αδηθαηνιφγεηα, ελψ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ηα μέλα θεθάιαηα είλαη πάλσ απφ 3πιάζηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, φπσο νη επηρεηξήζεηο Α, Β θαη Γ ζηνλ Πίλαθα 1 ε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε κε ην λέν θαζεζηψο είλαη ε ίδηα φπσο θαη κε ην πξνεγνχκελν. 

Δπηπιένλ, εάλ ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πξν θφξσλ, απνζβέζεσλ θαη ηφθσλ 

(EBITDA) έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ιφγσ 

ηεο ππέξκεηξα κεησκέλεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία, ηφηε ην πνζφ ησλ κε 

εθπηπηφκελσλ ηφθσλ απμάλεη ζεκαληηθά θαη, επνκέλσο, απμάλεη αλαιφγσο θαη ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ν δαλεηζκφο ηεο 

επηρείξεζεο, ή/θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο, δελ είλαη δπλαηφ λα κεησζνχλ αιιά 

κάιινλ απμάλνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. Οη επηπηψζεηο απηέο είλαη πξνθαλψο 

αληίζεηεο κε ηε κεγάιε αλάγθε πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη γηα ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ 

ζα ζπκβάινπλ ζηελ ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηελ έγθαηξε έμνδν ηεο ρψξαο 

απφ ηελ θξίζε. Δίλαη πξάγκαηη πεξίεξγν ην πψο επηιέρζεθαλ ηα θέξδε πξν θφξσλ 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) σο θξηηήξην γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ησλ κε 

εθπηπηφκελσλ ηφθσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία πνπ 

ηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ζρεδφλ 

ηνπο θιάδνπο είλαη θαηαπνληηζκέλα ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία 

πνπ έρνπκε αλάγθε λα πξνζειθχζνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο μέλεο 

επηρεηξήζεηο λα επελδχζνπλ θαη λα ηδξχζνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα. Πσο 

κπνξεί ζε απηή ηε ζπγθπξία λα εκθαλίδεηαη σο επηδίσμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ε 
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επηπιένλ επηβάξπλζε ησλ ήδε ζεκαληηθά επηβαξπκέλσλ θαη εμαζζεληζκέλσλ απφ ηελ 

θξίζε επηρεηξήζεσλ; Αληηιακβαλφκαζηε ηελ αγσλία θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ αξρψλ λα βξνπλ ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο, ε νπνία είλαη ππαξθηή θαη ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη 

πξνθαλψο δηνγθσζεί ηα ηειεπηαία έηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα έζνδα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ΦΔΝΠ) 

έρνπλ ήδε ειαρηζηνπνηεζεί ζε ππέξκεηξα ρακειά επίπεδα, πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα 

απνδνζεί εμ νινθιήξνπ ζηελ κεγάιε χθεζε πνπ δηαλχνπκε. Δηδηθφηεξα, ζε ζπλνιηθά 

θαζαξά έζνδα ηνπ Σ.Π. χςνπο € 20,84 δηο ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013, απφ ηνλ ΦΔΝΠ 

εηζπξάρζεθαλ κφλν € 0,32 δηο (κε πηψζε θαηά -48,9% ζε εηήζηα βάζε), απφ € 0,63 

δηο ζην 1
ν
 6κελν ηνπ 2012 θαη απφ € 1,11 δηο ζην 1ν 6κελν ηνπ 2010. Δπίζεο, ζε 

ζχλνιν θαζαξψλ εζφδσλ χςνπο € 48,33 δηο ην 2012, απφ ηνλ ΦΔΝΠ εηζπξάρζεθαλ 

κφλν € 1,72 δηο. (2011: € 2,76 δηο.). Ωζηφζν, ε πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζα πξέπεη ζπλερψο λα 

επηδηψθεηαη κε κέηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο ήδε ππέξκεηξεο 

θνξνινγηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πγηψλ θαη ζπλεπψλ 

θνξνινγηθά επηρεηξήζεσλ πνπ αγσλίδνληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαγθαία 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο ζε πεξηφδνπο κεγάιεο θξίζεο θαη βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε ηελ αλαπφθεπθηα κεγάιε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ νξηαθά ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη ρξεηάδνληαη 

κεγαιχηεξε ζηήξημε ηφζν απφ ηηο ηξάπεδεο, φζν θαη απφ ην θξάηνο. Δίλαη 

αδηαλφεην λα ζθεθηεί θαλείο φηη απηή ε ηξαπεδηθή ζηήξημε πνπ κε κεγάιε 

δπζθνιία παξέρεηαη ζα νδεγεί απφ εδψ θαη πέξα θαη ζε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε. Γεληθά, απφ ηνλ Πίλαθα 1 πξνθχπηεη αλακθηζβήηεηα φηη ε παιαηά 

δηάηαμε φζνλ αθνξά ηελ θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ηφθσλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ πνιχ πην ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ εθηφο ησλ άιισλ έδηλε θίλεηξα 

θαη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αχμεζε ησλ ηξαπεδηθνχ ηνπο δαλεηζκνχ. Αληίζεηα, δελ είλαη εκθαλήο ε ινγηθή 

ηεο λέαο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 2172/2013, ε νπνία κάιινλ ιεηηνπξγεί 

αληίζεηα κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ λφκνπ. Δάλ ε παιαηά δηάηαμε είρε θελά θαη επλννχζε 

θαηαζηάζεηο θνξναπνθπγήο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί λα θιείζνπλ απηά ηα θελά, 

ρσξίο λα αιιάμεη ε θηινζνθία ηεο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ θίλεηξα γηα 

αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη γηα αλάιεςε ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη φρη γηα ην αληίζεην (φπσο 
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θαίλεηαη λα ηηο πξνηξέπεη ην άξζξν 49 ηνπ λ. 2172). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα βξεζνχλ 

ηξφπνη πνπ ζα βνεζήζνπλ ηηο πγηείο θαη ζπλεπείο θνξνινγηθά επηρεηξήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ην αλαπφθεπθηα απμεκέλν θφζηνο δαλεηζκνχ ηνπο ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν (ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ρσξψλ ηεο βφξεηαο Δπξψπεο) θαη 

φρη λα επηβαξπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαίηηα θνξνιφγεζε θαη ελφο 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα ηφθνπο. 

 

Παγθφζκηα Οηθνλνκία 

ηηο ΖΠΑ, νη δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο FED πξηλ απφ δχν κήλεο πεξίπνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξννπηηθή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο ζηαδηαθήο κείσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ έσο ην ηέινο ηνπ 2013, ππξνδφηεζε πσιήζεηο θξαηηθψλ 

ηίηισλ ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ηελ 

ππνρψξεζε ησλ ηηκψλ ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ δηεζλψο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

απνδφζεψλ ηνπο (βιέπε Γηάγξακκα). Δηδηθφηεξα: Οη απνδφζεηο ησλ 10εηψλ 

νκνιφγσλ ζηηο ΖΠΑ απμήζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2013 θαη 

δηακνξθψλνληαη ζπζηεκαηηθά ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ εθείλεο ζηελ Δπξψπε, παξά 

ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ γεξκαληθψλ νκνιφγσλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

Γηάγξακκα. Οη απνδφζεηο απηέο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζηνλ 

Ηνχιην ζηε βάζε ησλ θαζεζπραζηηθψλ παξεκβάζεσλ ηεο FED φηη ε έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κείσζεο ησλ αγνξψλ θξαηηθψλ ηίηισλ δελ πξφθεηηαη λα είλαη άκεζε. 

Δπίζεο, νη δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ γηα πηζαλή κείσζε ηνπ βαζηθνχ 

επηηνθίνπ ζηελ Δπξσδψλε, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλέβαιαλ ψζηε ε δηαθνξά 

ησλ απνδφζεσλ (spread) κεηαμχ ΖΠΑ θαη Δπξσδψλεο λα δηαηεξείηαη ζε επίπεδα άλσ 

ηεο 1,0 πνζνζηηαίαο κνλάδαο. 
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Ζ αγνξά ησλ νκνιφγσλ ζηηο ΖΠΑ βξηζθφηαλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ζε αλακνλή 

ζεκαληηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζην 7ήκεξν πνπ έιεμε ηελ 31 Ηνπιίνπ 2013. Καη’ αξρήλ 

ππήξρε ε πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο 

FED (FOMC), ζηελ νπνία, φπσο αλακελφηαλ, δελ ειήθζεζαλ απνθάζεηο γηα ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο απνθιηκάθσζεο ησλ αγνξψλ θξαηηθψλ 

νκνιφγσλ απφ ηελ FED, ρσξίο, σζηφζν, λα κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε ιήςε θαη ε 

πινπνίεζε απηήο ηεο απφθαζεο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013. Δπίζεο, ε απφθαζε γηα 

αχμεζε ηνπ βαζηθνχ επηηνθίνπ ηεο FED (απφ ην 0%-0,25% πνπ είλαη ζήκεξα) 

θαίλεηαη λα αλαβάιιεηαη έσο κεηά ην ηέινο ηνπ 2014. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ηελ 

31ε Ηνπιίνπ 2013 αλαθνηλψζεθε ε κεγαιχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

θαηά 1,7% ζε εηεζηνπνηεκέλε 3κεληαία βάζε ζην 2ν ηξίλελν.2013 (1ν 3κελν.2013: 

1,1%), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζσξηζκφ κε βάζε ηνλ απνπιεζσξηζηή ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο δηακνξθψλεηαη ζην πνιχ ρακειφ επίπεδν ην 0,8%. Σα ζηνηρεία απηά 

γηα ην ΑΔΠ θαη ηνλ πιεζσξηζκφ, εθφζνλ επηβεβαησζνχλ θαη ζηηο επφκελεο 

εθηηκήζεηο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο FOMC θαηά ηηο επφκελεο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο. πσο είλαη πξνθαλέο, ε κεγαιχηεξε ηνπ αλακελνκέλνπ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ εληζρχεη ηελ πξννπηηθή έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο κείσζεο ησλ αγνξψλ 

θξαηηθψλ νκνιφγσλ απφ ηελ FED απφ ηνλ επη.2013, αιιά ν ρακειφο δνκηθφο 

πιεζσξηζκφο δίλεη θάπνηα κεγαιχηεξα πεξηζψξηα. Σέινο, ηελ 2α Απγνχζηνπ 2013 

αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζνχλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ 

αλεξγία ηνλ Ηνχιην.2013, θαζψο θαη ν Γέθηεο Τπεπζχλσλ Πξνκεζεηψλ (ISM) ζηε 

κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηνλ Ηνχιην. Ήδε αλαθνηλψζεθε ε αχμεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηά 200.000 άηνκα ηνλ Ηνχιην (Έξεπλα ADP) 

πνπ ζεκαηνδνηεί ζεκαληηθή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ κε αγξνηηθφ ηνκέα 

ζχκθσλα θαη κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Τπ. Δξγαζίαο ησλ ΖΠΑ. Καη απηά ηα 

ζηνηρεία ζα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά ηηο απνθάζεηο ηεο FED γηα ηελ πξναλαθεξζείζα 

εμέιημε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. ηε Εψλε ηνπ Δπξψ, ν πξφεδξνο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ECB) ζηε ζπλέληεπμε ηχπνπ πνπ δφζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ κήλα γηα ηελ απφθαζε ηεο λα θξαηήζεη ακεηάβιεην ην βαζηθφ επηηφθην 

ζηελ Δπξσδψλε αλέθεξε φηη «ην βαζηθφ επηηφθην ζα θπκαλζεί ζην ηξέρνλ ή 

ρακειφηεξν επίπεδν γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα». Ζ δήισζε απηή ππξνδφηεζε 

εχινγα εξσηήκαηα γηα ην αλ ην βαζηθφ επηηφθην παξέκβαζεο πξφθεηηαη λα κεησζεί 

πεξαηηέξσ απφ ην 0,5% ζην 0,25% ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο ΔΚΣ ηελ 1ε 
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Απγνχζηνπ 2013, ή ζην πξνζερέο κέιινλ. Σα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ γηα ηελ 

Δπξσδψλε ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δίλνπλ κεηθηή εηθφλα. Απφ ηε κία ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ην ιηαληθφ εκπφξην δηαηεξήζαλ έλα αζζεληθφ ηφλν (κε 

πηψζε ηνπο θαηά -1,3% θαη θαηά -0,1% αληίζηνηρα ζε εηήζηα βάζε ηνλ Μάην.2013), 

ελψ απφ ηελ άιιε νη δείθηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (PMI) βειηησζήθαλ 

ζεκαληηθά ηνλ Ηνχιην.2013, αθνχ, κεηά απφ πνιινχο κήλεο δηακνξθψλνληαη άλσ ηνπ 

50. Δπίζεο, αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε κηθξή κείσζε ηεο αλεξγίαο ηνλ Ηνχλ.2013 

έλαληη ηνπ Μαΐνπ.2013, παξά ην φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο παξέκεηλε ζην 12,1%. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ν πιεζσξηζκφο κε βάζε ην ΓΣΚ απμήζεθε νξηαθά απφ ην 1,4% ηνλ 

Μάην ζην 1,6% ηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, κε ην δνκηθφ πιεζσξηζκφ λα 

δηαηεξείηαη ζην ρακειφ 1,2% ηνλ Ηνχλ.2013. Δπίζεο, Απηέο νη εμειίμεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεκαίλνπλ πσο ίζσο λα κελ είλαη αθφκε ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα 

απνθαζηζηεί ε λέα κείσζε ησλ επηηνθίσλ παξέκβαζεο ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο 

ΔΚΣ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2013. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ελψ νη δείθηεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ θάπνηα βειηίσζε, ηα βαζηθά λνκηζκαηηθά 

κεγέζε ζηελ Δπξσδψλε εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή επηβξάδπλζε. Ο 

εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο Μ3 κεηψζεθε απφ 3,1% ηνλ 

Απξίιην, ζην 2,8% ην Μάην θαη ζην 2,3% ηνλ Ηνχλην 2013. Δπίζεο, ε πηζησηηθή 

επέθηαζε πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπλερίδεη λα επηβξαδχλεηαη. Ζ εμέιημε ησλ 

λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ απνηειεί γηα ηελ ECB ηνλ δεχηεξν ππιψλα κε βάζε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο γηα ην βαζηθφ επηηφθην. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εμέιημε ησλ 

λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ απνηεινχζε δείθηε επηβεβαίσζεο ησλ κεγεζψλ ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. Πάλησο, ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, ε ππνρψξεζε ηνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο ησλ λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπλδέζεθε θαη κε ηελ 

απμεκέλε πξνζθνξά ηίηισλ ζηηο αγνξέο επηρεηξεκαηηθψλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, πνιινί 

ππνζηεξίδνπλ φηη αθφκε θαη κηα επηπιένλ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ παξέκβαζεο απφ ηελ 

ΔΚΣ δελ είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηηο Δπξσπατθέο Σξάπεδεο. Ζ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη πηζαλψο πην αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξψπε θαη γηα ηελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ. 
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Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηηο απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ 

ηεο Δπξσδψλεο παξαηεξνχληαη ηα εμήο (Γηάγξακκα): 

 

Οη απνδφζεηο ησλ 10εηψλ νκνιφγσλ ζηελ Πνξηνγαιία παξνπζίαζαλ πησηηθή ηάζε 

απφ ηα κέζα ηνπ κήλα Ηνπιίνπ (12/7: 7,2% έλαληη 29/7: 6,3%) θαζψο ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα κεηξηάζηεθε ελ κέξεη, απνκαθξχλζεθε ην ελδερφκελν πξφσξσλ εθινγψλ 

ζηε ρψξα θαη θαίλεηαη φηη δελ θηλδπλεχεη ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο. Σα 10εηή Ηζπαληθά νκφινγα θηλήζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα ηελ εβδνκάδα 

πνπ πέξαζε ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, ζην εχξνο 4,61%-4,66%. Οκνίσο, ζηελ 

αγνξά ησλ 10εηψλ νκνιφγσλ ζηελ Ηηαιία δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

31 
 

δηαθπκάλζεηο ζηηο απνδφζεηο, κε κηα ειαθξά αλνδηθή ηάζε ζην πξνεγνχκελν 7ήκεξν, 

απφ 4,36%-4,45%. ηελ πξσηνγελή αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ ζηηο 30 Ηνπιίνπ ε 

ηηαιηθή θπβέξλεζε πνχιεζε ζηελ πςειφηεξε ηηκή νκφινγα 5εηνπο θαη 10εηνχο 

δηάξθεηαο, θαζψο νη επελδπηέο δελ έιαβαλ ζνβαξά ππφςε ηελ πηζαλφηεηα θαηαδίθεο 

ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ ίιβην Μπεξινπζθφλη ζε ππφζεζε θνξνινγηθήο απάηεο. 

Δηδηθφηεξα, ην ηηαιηθφ δεκφζην άληιεζε πνζφ χςνπο € 3,75 δηζ. απφ ηε δεκνπξαζία 

10εηψλ νκνιφγσλ, ιήμεσο 3/2024, κε κέζν θφζηνο 4,46% (ραιαξφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα κε θφζηνο 4,55%). Δπίζεο άληιεζε πνζφ 

χςνπο € 3,0 δηζ. Απφ δεκνπξαζία 5εηνπο νκνιφγνπ ιήμεσο 6/2018 κε κέζν θφζηνο 

3,22% (ραιαξφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα έθδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα κε θφζηνο 

3,47%). Καη ε δχν εθδφζεηο ππεξθαιπθζήθαλ κε δείθηε ππεξ-θάιεςεο 1,32 ην 10εηέο 

νκφινγν θαη 1,36 ην 5εηέο νκφινγν. ηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, ην επξψ 

δηακνξθσλφηαλ ζηα 1,3273 USD/EUR ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2013, αθφκε θαη κεηά ηηο 

αλαθνηλψζεηο ηεο FED θαη ηνπ ΑΔΠ ησλ ΖΠΑ ηελ 31ε Ηνπιίνπ 2013. εκεηψλεηαη 

φηη ην επξψ εληζρχζεθε θαηά 5,0% έλαληη ηνπ USD θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, 

θαη θαηά 3,3% απφ ην πξφζθαην ρακειφ ησλ 1,284 USD/EUR ηηο 19 Μαΐνπ 2013. Ζ 

ηάζε απηή νθείιεηαη θαη ζηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο, αιιά 

θαη ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ δηεζλψο πνπ 

κεηαηξέπνπλ έλα κέξνο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπο ζε επξψ ιφγσ ηεο αλεζπρίαο γηα 

άλνδν ησλ απνδφζεσλ ησλ Ακεξηθαληθψλ νκνιφγσλ. Μαθξνπξφζεζκα, βέβαηα, ην 

δνιάξην αλακέλεηαη κάιινλ λα εληζρπζεί ζε ζρέζε κε ην επξψ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηελ ηζρπξφηεξε αλαπηπμηαθή δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ. Δπίζεο, 

βξαρππξφζεζκα δελ απνθιείεηαη λα ππάξμνπλ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο αλ νη 

πνιηηηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηδεηλσζνχλ ζε ρψξεο φπσο ε Πνξηνγαιία, ε 

Ηηαιία, θ.ά., πξάγκα πνπ δελ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη πνιχ πηζαλφ ζηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν, φπσο αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σν γηελ Ηαπσλίαο είλαη ζήκεξα ππνηηκεκέλν 

θαηά 25% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ θαη θαηά 35% έλαληη ηνπ Δπξψ ζηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. Σα ρακειά επηηφθηα θαη νη πξνζδνθίεο γηα αδχλακε αλάπηπμε 

ζηελ Ηαπσλία θαη γηα πεξαηηέξσ ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαηέζηεζαλ 

ην γηέλ ειθπζηηθφ σο λφκηζκα γηα ρξεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην γηέλ 

εληζρχζεθε πξνζσξηλά κεηά ην απνηέιεζκα ησλ πξφζθαησλ εθινγψλ θαη ηηο 

δειψζεηο ηνπ πξσζππνπξγνχ γηα κεξηθή απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ 

ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ, ηελ άλνδν ησλ κηζζψλ θαη ηελ ζπλέρηζε ησλ δηαζξσηηθψλ 

αιιαγψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, ην γηέλ εληζρχζεθε θαηά 2,3% 
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έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ηελ πεξίνδν 24/7- 29/72013 θαη αλήιζε ζε 97,96 JPY/USD θαη 

εληζρχζεθε θαη έλαληη ηνπ επξψ θαηά 1,9% ηελ ίδηα πεξίνδν θαη αλήιζε ζε 129,92 

JPY/EUR. Πάλησο, ε καθξνπξφζεζκε ηάζε ηεο ηζνηηκίαο γηέλ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ 

είλαη ππέξ ηνπ δνιαξίνπ. Σνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ε ηεξιίλα είρε ππνηηκεζεί ζε 

ζρέζε κε ην δνιάξην θαηά 2,2% θαη ζε ζρέζε κε ην Δπξψ θαηά 10% πεξίπνπ. ε 

εβδνκαδηαία βάζε (22/7- 29/7/2013) ε ιίξα Βξεηαλίαο θαηέγξαςε κηθξέο απψιεηεο 

έλαληη ηνπ επξψ (-0,6% ) θαη θπκάλζεθε ζηα 0,8641 GBP/EUR. ε ζρέζε κε ην 

δνιάξην δελ ζεκείσζε δηαθπκάλζεηο θαη θπκάλζεθε ζηηο 29/72013 ζε 0,6516 

GBP/USD. Σέινο ην Διβεηηθφ θξάλθν απφ ηηο αξρέο Ηνπιίνπ (9/7) εληζρχζεθε 

ειαθξά έλαληη ηνπ επξψ (0,8%), θαη ζηηο 29/7/ 2013 θπκάλζεθε ζε 1,235 CHF/EUR 

Δμειίμεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία: ΖΠΑ: ηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο, νη 

παξαγγειίεο ησλ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 

4,2% ζε κελαία βάζε ηνλ Ηνχλ.’13 απφ +5,2% ηνλ Μάη.’13 θαη +3,6% ηνλ Απξ.’13. 

Ωζηφζν, εμαηξνπκέλσλ ησλ κεηαθνξψλ, νη παξαγγειίεο παξέκεηλαλ ακεηάβιεηεο. 

ζνλ αθνξά ηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο βελδίλεο θαη 

ε θιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ, είραλ πησηηθή επίπησζε ζην δείθηε ηνπ Conference 

Board, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν 80,3 ηνλ Ηνχι.’13, έλαληη 82,1 ηνλ 

Ηνχλ.’13 θαη 74,3 ηνλ Μάη.’13. Παξά ηελ ππνρψξεζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, πνιινί 

αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη δελ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ζην 3ν 3κελν.2013. ηελ αγνξά αθηλήησλ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία 

δηακφξθσζαλ κεηθηή εηθφλα. Δηδηθφηεξα, αχμεζε θαηέγξαςαλ νη λέεο πσιήζεηο 

θαηνηθηψλ θαηά 8,3% ζε κεληαία βάζε ηνλ Ηνχλ.’13, απφ +1,3% ηνλ Μάην.2013, ελψ 

ζε εηήζηα βάζε νη ζπγθεθξηκέλεο πσιήζεηο ζεκείσζαλ άλνδν 38,1%. Ωζηφζν, νη 

επηθείκελεο πσιήζεηο θαηνηθηψλ ππνρψξεζαλ ειαθξά θαηά -0,4% ζε κεληαία βάζε 

ηνλ Ηνχλ.’13, έλαληη αχμεζεο θαηά 5,8% ηνλ Μάη.’13, ελψ ζε εηήζηα βάζε ε αχμεζε 

ήηαλ 10,9%. Ο δείθηεο ηηκψλ θαηνηθηψλ S&P Case-Shiller (Composite-20) 

ζχκθσλα κε ηα κε επνρηθά πξνζαξκνζκέλα ζηνηρεία, εληζρχζεθε θαηά 2,4% ζε 

κεληαία βάζε ηνλ Μάη.’13, ελψ ζε εηήζηα βάζε απμήζεθε θαηά 12,2%. ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, νη εβδνκαδηαίεο αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηα ηακεία αλεξγίαο ζεκείσζαλ 

αχμεζε θαηά 7.000 ηελ εβδνκάδα έσο 20.7.2013 θαη δηακνξθψζεθαλ ζηηο 343.000. Ο 

κέζνο φξνο 4 εβδνκάδσλ, θαηέγξαςε κείσζε επίζεο θαηά 1.250 κε απνηέιεζκα λα 

δηακνξθσζεί ζηηο 345.750. Οη αηηήζεηο εγγξαθήο ζηα ηακεία αλεξγίαο εκθαλίδνπλ 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, σζηφζν δηαηεξνχληαη ηψξα 

ζηαζεξά θάησ απφ ηηο 350 ρηι. ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. ηε Εψλε ηνπ Δπξψ, ε λέα 
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βειηίσζε ηνπ Γείθηε Οηθνλνκηθνχ Κιίκαηνο (ESI) ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηδηαίηεξα ηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε ηνπ 

αλακελνκέλνπ βειηίσζε ησλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηε Γεξκαλία (IFO) 

θαη ζε άιιεο ρψξεο, ζεκαηνδνηνχλ ηελ πηζαλή αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Εψλεο 

ηνπ Δπξψ απφ ην 3
ν
 3κελν ηνπ 2013, κε αλακελφκελε πηψζε ηνπ ΑΔΠ θαηά πεξίπνπ 

-0,1% ζε 3κεληαία βάζε ζην 2ν 3κελν ηνπ 2013, απφ -0,2% ζην 1ν 3κελν.2013. 

 

1.3  Δμειίμεηο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

 

Πξνυπνινγηζκφο 2013: Ζ εθηέιεζε ηνπ Π2013 ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013 

δηακνξθψλεηαη, φπσο είρε αλαθνηλσζεί θαη ζηα πξνζσξηλά ζηνηρεία, θαιχηεξα 

ηνπ αλακελνκέλνπ, κε ην πξσηνγελέο έιιεηκκα λα κεηψλεηαη ζηα €1,512 δηζ., απφ 

€ 3,316 δηζ. ην 1
ν
 6κελν.΄12 θαη έλαληη ηνπ ζηφρνπ γηα έιιεηκκα € 3,877 δηο ζε 

απηφ ην 6κελν. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηνπ Π2013 ζην 1ν 6κελν 

ηνπ 2013 ζπλερίδεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δξαζηηθή κείσζε ησλ πξσηνγελψλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ ηνπ Σ.Π. θαη επηηπγράλεη κείσζε ηνπ πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηνπο ζηφρνπο, παξά ηελ ζπλερηδφκελε πζηέξεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ. Δηδηθφηεξα: Οη Πξσηνγελείο Γαπάλεο ηνπ Σ.Π ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο 

θαηά -11,5% ζε εηήζηα βάζε θαη δηακνξθψζεθαλ θαηά € 1,915 δηζ. ρακειφηεξα απφ 

ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην 1ν 6κελν ηνπ 2013 θαη θαηά € 2,795 δηζ. ρακειφηεξα 

απφ ην χςνο ηνπο ζην 1ν 6κελν ηνπ 2012. Γηα ην 2013, ν ζηφρνο είλαη γηα κείσζε ησλ 

δαπαλψλ απηψλ θαηά -4,2% έλαληη ηνπ 2012, ή θαηά -6,6% εάλ πινπνηεζεί ν ζηφρνο 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη απνζεκαηηθνχ χςνπο € 1,1 δηο. Οη ζηφρνη απηνί ππέξ-

θαιχθζεθαλ κε κεγάιε δηαθνξά ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013. πγθεθξηκέλα:  

(α) Οη δαπάλεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηα κηζζνινγηθέο απνδνρέο θαη γηα 

ζπληάμεηο ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλεο θαηά -7,4% ζην 1ν 6κελν.’13, κεηά ηελ 

πηψζε ηνπο θαηά -7,4% ζην 1ν 6κελν ηνπ 2012. Δηδηθφηεξα, ζεκεηψλεηαη ε κεγάιε 

πηψζε ησλ κηζζνινγηθψλ ακνηβψλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζηα λνζνθνκεία θαηά 

-7,0% θαη -9,7% αληίζηνηρα. Δπίζεο, νη πιεξσκέο γηα ζπληάμεηο ήηαλ κεησκέλεο ζην 

1ν 6κελν.’13 θαηά -9,2% ζε εηήζηα βάζε, ελψ γηα ην έηνο 2013 σο ζχλνιν έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί ε κείσζή ηνπο θαηά -12,2%. πλνιηθά, νη δαπάλεο γηα απνδνρέο θαη 

ζπληάμεηο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζε € 18,6 δηο ην 2013, 
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απφ € 20,51 δηο ην 2012, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά -9,4% ην 2013, απφ ηελ πηψζε 

ηνπο θαηά -6,0% ην 2012.  

(β) Οη επηρνξεγήζεηο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ (Α.Σ.) ήηαλ επίζεο ζεκαληηθά 

κεησκέλεο ζηα € 6,7 δηζ. ζην 1
ν
 6κελν ηνπ 2013, απφ € 8,68 δηζ. ζην 1ν 6κελν ηνπ 

2012. ε κεγάιν βαζκφ απηή ε κείσζε αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαληηθά κεησκέλε 

πξνγξακκαηηζκέλε επηρνξήγεζε ησλ Α.Σ. απφ ηνλ Σ.Π. ζηα € 12,6 δηο ην 2013, απφ € 

14,5 δηο ην 2012 (πηψζε θαηά -12,9%). Άιισζηε, ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013 έρεη ήδε 

θαηαβιεζεί ην 53,1% ηεο ζπλνιηθήο πξνγξακκαηηζκέλεο επηρνξήγεζεο γηα ην ηξέρνλ 

έηνο. εκεηψλεηαη φηη ε δαπάλε γηα επηρνξήγεζε ησλ Α.Σ. απμήζεθε ζεκαληηθά, ελ 

κέζσ ηεο έληνλεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα κείσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ, ζηα € 15,15 δηο ην 2011 θαη ζηα € 14,47 δηο ην 2012, απφ € 10,12 δηο ην 

2010. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο θπξίσο ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ εζφδσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ εηζθνξέο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ζχληαμε θαη 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Ζ επηρνξήγεζε ηνπ ΗΚΑ αλήιζε ζηα € 1,5 δηζ. ζην 1
ν
 

6κελν ηνπ 2013 (ην 58% ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηήζηαο επηρνξήγεζήο ηνπ) θαη 

ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλε έλαληη ηνπ 1νπ 6κήλνπ ηνπ 2012, φπνπ είρε 

δηακνξθσζεί ζηα € 2,55 δηο. Ζ επηρνξήγεζε ηνπ ΗΚΑ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

κεησζεί ζηα € 2,6 δηζ. Σν 2013, απφ € 3,98 δηο ην 2012 (έλαληη € 2,18 δηο πνπ είρε 

πξνυπνινγηζηεί αξρηθά) θαη απφ € 4,06 δηο ην 2011 θαη € 2,6 δηο ην 2009. Αληίζεηα, 

ζεκεηψλεηαη ε αχμεζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ ΟΑΔΔ θαηά 8,2% ζε εηήζηα βάζε 

ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013 ζηα € 779 εθαη., δειαδή ζην 59,9% ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ απηνχ πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ην ΜΠΓ 

2013-2016 ζηα € 1,3 δηζ. έλαληη ηεο ηειηθήο δηακφξθσζήο ηεο ζηα € 1,43 δηζ. ην 

2012 (απφ € 800 εθαη. πνπ είρε πξνζδηνξηζηεί αξρηθά). Ζ επηρνξήγεζε ηνπ ΔΟΠΤΤ 

απφ ηνλ Σ.Π. αλήιζε ζηα € 552 εθαη. ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013 (δειαδή ζην 49,8% ηεο 

πξνυπνινγηζζείζαο επηρνξήγεζεο) θαη ήηαλ απμεκέλε θαηά 1,1% απφ ην 1ν 

6κελν.΄12. εκεηψλεηαη φηη ε επηρνξήγεζε πνπ εηζέπξαμε ν ΔΟΠΤΤ ην 2012 αλήιζε 

ηειηθά ζηα € 1,02 δηο, ελψ γηα ην 2013 εθηηκάηαη ζηα € 1,108 δηο. Σέινο, ε 

επηρνξήγεζε ηνπ ΟΓΑ κεηψζεθε δξαζηηθά θαηά -33,4% ζε εηήζηα βάζε ην 1ν 

6κελν.΄13 θαη αλήιζε ζηα € 1,732 δηζ., δειαδή ζην 55,2% ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

εηήζηαο επηρνξήγεζήο ηνπ, ε νπνία γηα ην έηνο 2013 σο ζχλνιν έρεη πξνζδηνξηζηεί 

ζηα € 2,9 δηο, απφ € 4,24 δηο ην 2012 θαη € 4,66 δηο ην 2011. πλνιηθά, νη 

πξσηνγελείο δαπάλεο ηνπ Σ.Π. αλακέλεηαη ηψξα λα δηακνξθσζνχλ ζηα € 45,0 

δηζ. ην 2013 (44,05 δηο ρσξίο ην απνζεκαηηθφ ησλ € 1,1 δηο), απφ € 47,14 δηζ. ην 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

35 
 

2012. Ζ πινπνίεζε ηνπ Π2013 ζην 1
ν
 6κελν’13, ζεκαηνδνηεί ηε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο ηνπ Π2013 απφ ηελ πιεπξά ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ ηνπ Σ.Π. πνιχ 

θαιχηεξα απφ φηη έρεη πξνγξακκαηηζηεί, κε βάζε ηα κέηξα κείσζεο απηψλ ησλ 

δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί θαη εθαξκφδνληαη. Αλαγθαία πξνυπφζεζε, σζηφζν, 

είλαη λα επηηεπρζεί ε αλάθακςε ησλ εζφδσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο (θαη, επνκέλσο, ε ζπγθξάηεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ Α.Σ. ζηα 

πξνγξακκαηηζκέλα επίπεδα). Καζαξά Έζνδα Σ.Π.: Αληίζεηα κε ηηο πξσηνγελείο 

δαπάλεο ηνπ Σ.Π., ζεκαληηθά αξλεηηθή εμαθνινπζεί λα είλαη ε πνξεία ησλ 

θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Σ.Π.), ηα νπνία ζεκείσζαλ 

πηψζε θαηά -3,9% ζε εηήζηα βάζε ζηα € 20,841 δηζ. ζην 1ν 6κελν.΄13, απφ κηθξή 

κείσζή ηνπο θαηά -0,6% ζην 1ν 6κελν.΄12. Δπηπιένλ, ηα έζνδα απηά πζηεξνχζαλ 

θαηά € 902 εθαη. ηνλ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί γηα ην 1ν 6κελν ηνπ έηνπο. Δηδηθφηεξα: 

α) Σα έζνδα απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (ΦΔΦΠ) ήηαλ 

κεησκέλα θαηά -14,6% ζε εηήζηα βάζε ζην 1ν 6κελν.΄13 ζηα € 2,895 δηζ. Ζ εμέιημε 

απηή ζεκαηνδνηεί κεγάιεο απψιεηεο εζφδσλ απφ άξλεζε πιεξσκήο αθφκε θαη ηνπ 

βεβαησκέλνπ θφξνπ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ θνξνινγνπκέλσλ. Δπίζεο, εμαηξεηηθά 

απνγνεηεπηηθή είλαη θαη ε εμέιημε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ (ΦΔΝΠ) ζην 1ν 6κελν.’13 (πνπ είλαη κεησκέλα θαηά -48,9%), κεηά 

ηνλ θαηαπνληηζκφ ηνπο ζηα € 1,72 δηο ην 2012, απφ € 4,65 δηο (θαη ηφηε κε κεγάιε 

θνξνδηαθπγή) ην 2007. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε θπβέξλεζε θαη ε Σξφηθα 

πξνγξακκαηίδνπλ λέα πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ θφξν απηφ θαηά -13,8% ην 2013 

(ζηα € 1,48 δηο), κεηά ηε κεγάιε πηψζε ηνπο θαηά -38,0% ην 2012 θαη θαηά -17,8% 

ην 2011. ην 1ν 6κελν.’13 έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ην θφξν απηφ κφλν € 322 εθαη., απφ 

€ 630 εθαη. ην 1ν 6κελν.΄12 (απφ € 546 εθαη. Πνπ ήηαλ ν ζηφρνο γηα ην δηάζηεκα 

απηφ), αιιά απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ παξάηαζε ππνβνιήο ησλ 

ζρεηηθψλ δειψζεσλ ηνπ ΦΔΝΠ. 

β) Σα έζνδα απφ ηνπο θφξνπο ζηελ πεξηνπζία δηακνξθψζεθαλ ζηα € 1,41 δηζ. ζην 

1ν 6κελν.2013 θαη ήηαλ κεησκέλα θαηά -27,3% έλαληη ηνπ 1
νπ

 6κήλνπ.’12, φπνπ είρε 

εηζπξαρζεί ην θχξην κέξνο ηνπ ΔΔΣΖΓΔ ηνπ 2011. Έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα 

αλέιζνπλ ζηα € 3,18 δηο ην 2013. 

γ) Αμηνζεκείσηε αχμεζε θαηά 28,5% ζεκεηψλεηαη ζηα έζνδα απφ ηνπο άκεζνπο 

θφξνπο ΠΟΔ, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ηα έζνδα απφ ηνλ ΦΑΠ ηνπ 

2010. Ωζηφζν, έρνπλ αξρίζεη λα απνδίδνπλ ζηαδηαθά θαη ηα κέηξα γηα ηελ είζπξαμε 

ελφο κέξνπο ησλ βεβαησκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ, ελψ ζην 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

36 
 

ππφινηπν ηνπ έηνπο έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα εηζπξαρζνχλ ζεκαληηθά έζνδα ηφζν απφ 

ηνλ ΦΑΠ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012, θαζψο επίζεο θαη ζεκαληηθά έζνδα απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ θαη παιαηψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

ζεζπίζηεθαλ πξφζθαηα. Έρνπκε ζεκεηψζεη ζε πξνεγνχκελα Γειηία φηη ε επηβνιή 

ησλ ΦΑΠ ηνπ 2011 θαη ηνπ 2012 εληφο ηνπ 2013 ζα δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα 

ζηελ είζπξαμε ηνπ ΔΔΣΖΓΔ ηνπ 2013 θαη ησλ άιισλ θφξσλ, θαζψο έλαο κεγάινο 

αξηζκφο θνξνινγνπκέλσλ ζα βξεζεί αληηκέησπνο κε κηα ππέξκεηξα κεγάιε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζε κηα πεξίνδν κεγάιεο χθεζεο ζηελ νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν 

απηφ είρακε πξνηείλεη ηελ νξηζηηθή αθχξσζε απηψλ ησλ θφξσλ, αθνχ ε είζπξαμή 

ηνπο εληφο ηνπ 2013 είλαη νπζηαζηηθά αλέθηθηε. Σα έζνδα πνπ ζα εηζπξάηηνληαλ 

ηειηθά απφ απηνχο ηνπο θφξνπο ζα ράλνληαλ πηζαλφηαηα απφ ηνλ ΔΔΣΖΓΔ θαη απφ 

άιινπο θφξνπο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε κε επηβνιήο ησλ ΦΑΠ ηνπ 2011 θαη ηνπ 

2012, ηα έζνδα πνπ ζα ράλνληαλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα είζπξαμε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ 

θαη απφ ηηο ηεξάζηηεο ζε φγθν ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 

δ) πλερίδεηαη ε έληνλε πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ θαηά -12,9% ζην 1ν 

6κελν.΄13, κεηά ηελ κεγάιε πηψζε ηνπο θαηά -11,4% θαη ζην 1
ν
 6κελν.΄12. Σνλ 

Ηνχλ.΄13 ζπγθεθξηκέλα ηα έζνδα απφ ΦΠΑ κεηψζεθαλ θαηά -12,5% ζε εηήζηα 

βάζε έλαληη πηψζεο ηνπο θαηά -6,6% ηνλ Ηνχλ.΄12. Σα έζνδα απφ ΦΠΑ εθηφο 

θαπζίκσλ θαη θαπλνχ πάλησο, αλακέλεηαη λα βειηησζνχλ ηνπο επφκελνπο κήλεο, 

παξά ηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΑ ζηνπο ρψξνπο ηεο εζηίαζεο, ιφγσ 

θαη ηελ πνιχ ηθαλνπνηεηηθή ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Αδηθαηνιφγεηα κεγάιε 

παξακέλεη ε πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ ζηα πξντφληα εθηφο θαπζίκσλ θαη 

θαπλνχ (1
ν
 6κελν.΄13: -11%). ε θάζε πεξίπησζε, ν ζηφρνο ηνπ Π2013 είλαη γηα 

ζεκαληηθά κεησκέλα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ θαη θαηά ην 2013 θαηά -8,3%, κεηά ηελ 

πηψζε ηνπο θαηά -11,4% ην 2012. εκεηψλεηαη φηη ε πηψζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ 

ΦΠΑ πεηξειαηνεηδψλ αλήιζε ζην κε αλακελφκελν –21,1% ζην 1ν 6κελν ηνπ 2013 

θαη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο πηψζεο ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά θαιψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Δπίζεο, ε κεγάιε πηψζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ θαπλνχ θαηά -14% ζην 1ν 6κελν.’13, κε ηαπηφρξνλε πηψζε 

ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΔΦΚ θαπλνχ θαηά  11,8% νθείιεηαη ηφζν ζηελ θνξνδηαθπγή, 

φζν θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πνιηηηθήο αγνξψλ θαη απνζεκαηνπνηήζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ θαπλνχ θαη νη θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο απφ ηελ πεγή απηή αλακέλεηαη λα 

νκαινπνηεζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο επφκελνπο κήλεο. 
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ε) εκαληηθά ρακειφηεξα ήηαλ ηα έζνδα απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ, 

ηα νπνία αλήιζαλ κφιηο ζηα € 118 εθαη. ζην 1ν 6κελν.’13, απφ € 237 εθαη. ην 1ν 

6κελν.’12. Σν 2013 εθηηκάηαη λα εηζπξαρζνχλ απφ ηελ πεγή απηή έζνδα χςνπο € 

1,228 δηο, έλαληη εζφδσλ χςνπο € 1,305 δηο ην 2012. 

ζη) Θεηηθή εμέιημε απνηειεί ε κεγάιε αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο ΠΟΔ θαηά 22,4% ζην 1ν 6κελν.’13, κεηά ηελ αχμεζή ηνπο θαηά 56,5% ζην 

1ν 6κελν.’12. εκεηψλεηαη φηη γηα ην έηνο 2013 σο ζχλνιν πξνβιέπεηαη πηψζε ησλ 

εζφδσλ απφ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο ΠΟΔ θαηά -3,8%. Ωζηφζν, ε είζπξαμε ησλ 

δηνγθσκέλσλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ ΦΠΑ θαη απφ άιινπο έκκεζνπο 

θφξνπο εμαζθαιίδεη ζεκαληηθά έζνδα απφ ηελ πεγή απηή ην 2013 θαη ζηα επφκελα 

έηε. Σν πην ζεκαληηθφ, σζηφζν, είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή είζπξαμε 

ησλ ηξερφλησλ εζφδσλ απφ ηνλ ΦΠΑ θαη απφ ηνπο άιινπο έκκεζνπο θφξνπο. Με 

βάζε ηα αλσηέξσ, ε πινπνίεζε ηνπ Π2013 απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηνπ 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Σ.Π.) είλαη αθφκε δπλαηή. Σα έζνδα απηά έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα κεησζνχλ θαηά -5,9% θαη λα δηακνξθσζνχλ ζηα € 46,7 δηο ην 

2013, έλαληη € 49,66 δηζ. ην 2012.  

Πηζησηηθή Δπέθηαζε: Ο εηήζηνο ξπζκφο πηψζεο ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα επηηαρχλζεθε ειαθξά ζην -4,1% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλ.’13 απφ -

3,7% ηνλ Μάη.’13 θαη -4,3% ηνλ Ηνχλ.’12. Δπίζεο, ε αξλεηηθή θαζαξή ξνή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνλ εγρψξην ηδησηηθφ ηνκέα ζε κεληαία βάζε δηακνξθψζεθε 

ζηα € 212 εθαη. Σνλ Ηνχλ.’13 απφ € 1,55 δηζ. ηνλ Μάη.’13. Δίλαη εκθαλέο φηη ε 

πησηηθή πνξεία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλερίδεηαη, δείρλνληαο 

θαηά θχξην ιφγν ηε ρακειή δήηεζε δαλείσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα:  
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ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δηακνξθψζεθε 

ζην -4,9% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλ.’13 απφ -3,9% ηνλ Μάη.’13 θαη -4,1% ηνλ 

Ηνχλ.’12. Ζ αξλεηηθή κεληαία θαζαξή ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

δηακνξθψζεθε ζηα € 63 εθαη. ηνλ Ηνχλ.’13 απφ € 1,21 δηζ. ηνλ Μάη.’13. Τπνρψξεζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαγξάθεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηνχλ.’13 

(βι. Πίλαθα). Ζ κεγαιχηεξε πηψζε ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ-

επηθνηλσληψλ, θαηά -9,8% (Ηνχλ.’12: -10,5%). Αθνινπζεί ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ, 

θαηά - 7,4% (Ηνχλ.’12: -8,4%), ελψ ε κηθξφηεξε κείσζε ζεκεηψζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ 

θαηαζθεπψλ, θαηά - 0,3% (Ηνχλ.’12: -6,8%). Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ 

ρνξεγήζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε ηνλ Ηνχλ.’13 ζην -3,6% απφ -3,7% 

ηνλ Μάη.’13 θαη έλαληη -4,4% ηνλ Ηνχλ.’12. Ζ κεληαία αξλεηηθή θαζαξή ξνή 

δηακνξθψζεθε ζηα 161 εθαη. ηνλ Ηνχλ.’13 απφ 396 εθαη. ηνλ Μάη.’13. Δηδηθφηεξα, ν 

ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ δηακνξθψζεθε ζην -3,2% ηνλ 

Ηνχλ.’13 απφ - 3,1% ηνλ Μάη.’13 θαη έλαληη -3,5% ηνλ Ηνχλ.’12. Ζ κεληαία αξλεηηθή 

θαζαξή ξνή δηακνξθψζεθε ζηα 141 εθαη. ηνλ Ηνχλ.’13 απφ 229 εθαη. ηνλ Μάη.’13.  

Δκπνξεπκαηηθέο πλαιιαγέο (ΔΛΣΑΣ): Οη εμαγσγέο αγαζψλ ρσξίο 

πεηξειαηνεηδή, κεηψζεθαλ θαηά -10,0% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Μάην.2013, έλαληη 

αχμεζεο θαηά 9,4% ηνλ Απξ.’13 θαη 2,4% ηνλ Μάην.2012. Σν 5κελν’13 νη εμαγσγέο 

ρσξίο πεηξειαηνεηδή ζεκείσζαλ κείσζε θαηά -1,2%, έλαληη κείσζήο ηνπο θαηά -0,2% 

ζην 5κελν’12. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο αγαζψλ ρσξίο πεηξειαηνεηδή αλήιζαλ ζηα 

€ 6,92 δηζ. ζην 5κελν’13 απφ € 7,01 δηζ. ζην 5κελν’12. Δηδηθφηεξα, ζην 5κελν’13 

ζεκεηψζεθε ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ ρσξίο πεηξειαηνεηδή πξνο ηηο ηξίηεο 

ρψξεο εθηφο ηεο ΔΔ-27 θαηά -6,8% ζε εηήζηα βάζε, απφ αχμεζή ηνπο θαηά 14,2% 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αχμεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εμαγσγψλ θαηά 2,1% ζεκεηψζεθε πξνο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-27, κεηά ηε κείσζή ηνπο 

θαηά -7,1% ζην 5κελν’12. Οη εηζαγσγέο αγαζψλ ρσξίο πεηξειαηνεηδή ζεκείσζαλ 

κείσζε θαηά -7,6% ζην 5κελν’13, έλαληη πηψζεο θαηά -8,8% ζην 5κελν’12. Οη 

εμαγσγέο αγαζψλ κε πεηξειαηνεηδή, απμήζεθαλ θαηά 4,2% ζε εηήζηα βάζε ηνλ 

Μάη.’13 απφ 17,3% ηνλ Απξ.’13 θαη 5,0% ηνλ Μάη.’12. ην 5κελν’13 νη εμαγσγέο κε 

πεηξειαηνεηδή ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 7,9%, έλαληη αχμεζήο ηνπο θαηά 11,0% ζην 

5κελν’12. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο αγαζψλ κε πεηξειαηνεηδή αλήιζαλ ζηα € 11,49 

δηζ. ην 5κελν’13 απφ € 10,65 δηζ. ζην 5κελν’12.  
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Οη εηζαγσγέο αγαζψλ κε πεηξειαηνεηδή ζεκείσζαλ πηψζε θαηά -5,6% ζε εηήζηα 

βάζε ηνλ Μάη.’13 απφ πηψζε θαηά -0,9% ηνλ Απξ.’13 ελψ είραλ ζεκεηψζεη αχμεζε 

θαηά 1,0% ηνλ Μάην’12. 

Ληαληθέο Πσιήζεηο: Ο γεληθφο δείθηεο φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζην ιηαληθφ 

εκπφξην (εθηφο θαπζίκσλ) κεηψζεθε θαηά -3,4% ζε εηήζηα βάζε ηνλ Μάην.2013 απφ 

-13,5% ηνλ Απξ.’13, -6,4% ηνλ Μάξη.’13 θαη έλαληη -9,4% ηνλ Μάην.2012. ην 

5κελν’13, ε πηψζε ηνπ φγθνπ ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ δηακνξθψζεθε ζην -10,9%, 

έλαληη -12,0% ζην 5κελν.’12. Αλαθνξηθά κε ηνπο βαζηθνχο θιάδνπο ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ (βι. Πίλαθα), ζην 5κελν’13 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

πσιήζεσλ ζηα κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ ε νπνία δηακνξθψζεθε ζην -11,6% ζε 

εηήζηα βάζε, κεηά ηελ πηψζε ηνπο θαηά -7,4% ζην 5κελν.’12, ελψ επηβξαδχλζεθε 

ζεκαληηθά ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζηα κηθξά θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ (-5,8%), 

έλαληη ηεο κεγάιεο πηψζεο θαηά -18,1% ζην 5κελν.’12. Μηθξφηεξε, έλαληη ηνπ 

γεληθνχ δείθηε φγθνπ, ήηαλ ε πηψζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζηα πνιπθαηαζηήκαηα 

θαηά -4,3%, έλαληη ηεο πηψζεο ηνπο θαηά -11,1% ζην 5κελν’12. Παξάιιεια, 

ζπλερίδεηαη ε αηζζεηή πηψζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζηα θαηαζηήκαηα έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο θαηά -7,7% (5κελν’12: -22,6%), ζηα θαηαζηήκαηα επίπισλ – 

ειεθηξηθψλ εηδψλ-νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαηά -10,3% (5κελν’12: -16,3%), ζηα 

θαηαζηήκαηα πσιήζεσο βηβιίσλ-ραξηηθψλ θαη ινηπψλ εηδψλ θαηά -3,5% (5κελν’12: 

-13,1%). Σέινο, κεγάιε ήηαλ θαη ε πηψζε ζηνλ θιάδν ησλ θαξκαθεπηηθψλ-

θαιιπληηθψλ θαηά -15,0%, έλαληη κηθξφηεξεο κείσζεο θαηά -9,7% ζην 5κελν’12. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά 

απηνθηλήησλ θαηά -10,5% ζην 5κελν’13 πνπ αληηθαηνπηξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πηψζε ηεο θαηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ιφγσ ησλ πνιχ θαιψλ γηα ηελ 

επνρή θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζην 5κελν’13. εκεηψλεηαη φηη ην ιηαληθφ εκπφξην 
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απνηειεί παξαδνζηαθφ θιάδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απαζρνιεί πάλσ απφ ην 11% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη παξάγεη πεξίπνπ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο νηθνλνκίαο. Παγθφζκηα Οηθνλνκία ΕηΔ: πλερίδνπλ νη 

ελδείμεηο γηα ζηαζεξνπνίεζε θαη ζηαδηαθή αλάθακςε ην 2ν 6κελν.2013, αλ θαη ην 

ΑΔΠ αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη λέα πηψζε, πηζαλφηαηα θαηά -0,1% ζε 3κεληαία βάζε 

ζην 2
ν
 3κελν.2013, κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαηά -0,2% ζε 3κεληαία βάζε (-1,1% ζε 

εηήζηα βάζε) ζην 1
ν
 3κελν.2013. Δηδηθφηεξα: α) Ο δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο 

(ESI) ζηε ΕηΔ θαηέγξαςε λέα αχμεζε ζην 92,5 ηνλ Ηνχι.΄13, απφ 91,3 ηνλ Ηνχλ.΄13. 

Οη ππνδείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ δείθηε ESI ζεκείσζαλ φινη βειηίσζε, εθηφο ηνπ 

ππνδείθηε ζηηο θαηαζθεπέο, ν νπνίνο ρεηξνηέξεπζε ζην -32,6 ηνλ Ηνχι.2013, απφ -

31,5 ηνλ Ηνχλ.2013, δείρλνληαο ην έληνλν πξφβιεκα ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ζε πνιιέο 

ρψξεο, θπξίσο ηεο πεξηθέξεηαο. εκαληηθή εμέιημε είλαη ε βειηίσζε ζηνλ δείθηε 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο γηα 8ν ζπλερή κήλα, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζην -17,4 

ηνλ Ηνχι.΄13 (πςειφ επίπεδν 2 εηψλ) απφ -18,8 ηνλ Ηνχλ.΄13, αλ θαη ν καθξνρξφληνο 

κέζνο φξνο είλαη -13,2. Ζ βειηίσζε ζε απηφλ ηνλ δείθηε αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αηζηνδνμίαο ησλ θαηαλαισηψλ, πηζαλψο θαη ιφγσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε ρακειφ επίπεδν (παξά ηελ αχμεζε ζην 1,6% ηνλ Ηνχλ.΄13) πνπ 

βειηηψλεη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν δείθηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη ζηελ Ηηαιία ζην -18,5 ηνλ 

Ηνχι.2013, κεηά ηελ αηζζεηή άλνδφ ηνπ ζην -19,2 ηνλ Ηνχλ.2013, απφ -32,2 ηνλ 

Μάην.2013. Δπίζεο, βειηηψλεηαη θαη ηελ Ηζπαλία (Ηνχι.΄13: -22,7, Ηνχλ.΄13: -25,6). 

Δπηπιένλ, ζηε Γεξκαλία, ν δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο Gfk απμήζεθε ζε 

πςειφ επίπεδν 6 εηψλ, ζην 7,0 ηνλ Αχγ.΄13, απφ 6,8 ηνλ Ηνχι.΄13 θαη 5,8 ηνλ 

Αχγ.΄12, ιφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνζβιέπνπλ νη θαηαλαισηέο, 

εμαηηίαο ηεο δηαθαηλφκελεο ελίζρπζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ. ηε Γαιιία, ν 

δείθηεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο Insee επίζεο βειηηψζεθε ζην 82 ηνλ Ηνχι.΄13, 

απφ 79 ηνλ Ηνχλ.΄13, αλ θαη παξακέλεη πνιχ ρακειφηεξα ηνπ καθξνρξφληνπ κέζνπ 

φξνπ (=100). ζνλ αθνξά ζηηο επηκέξνπο νηθνλνκίεο, ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ 

θιίκαηνο θαηέγξαςε άλνδν ζηε Γεξκαλία (Ηνχι.΄13: 100,5, Ηνχλ.΄13: 99,8) θαη ηε 

Γαιιία (Ηνχι.΄13: 89,9, Ηνχλ.΄13: 88,7). ηελ Πνξηνγαιία ν δείθηεο έκεηλε ζρεδφλ 

ακεηάβιεηνο, ζην 85,2 ηνλ Ηνχι.΄13, απφ 85,3 ηνλ Ηνχλ.΄13, παξά ηελ θπβεξλεηηθή 

θξίζε ηνλ Ηνχι.΄13, αλ θαη παξακέλεη ζε επίπεδν αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηνλ 

καθξνρξφλην κέζν (=100). Σέινο, ζηελ Ηηαιία ν δείθηεο ESI επίζεο βειηηψζεθε ζην 

89,5 ηνλ Ηνχλ.΄13, απφ 86,6 ηνλ Ηνχι.΄13, ελψ θαη ζηελ Ηζπαλία, ν αληίζηνηρνο δείθηεο 
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αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία ζην 93,5 ηνλ Ηνχι.΄13, απφ 92,3 ηνλ Ηνχλ.΄13. β) ν 

δείθηεο επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο IFO ηεο Γεξκαλίαο αλήιζε πεξηζζφηεξν ηνπ 

αλακελνκέλνπ, ζην 106,2 ηνλ Ηνχι.΄13, απφ 105,9 ηνλ Ηνχλ.΄13. Ζ βειηίσζε απηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άλνδν ηνπ δείθηε νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο επηβεβαηψλεη ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην 3ν 3κελν.΄13, αλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ εμαγσγηθνχ 

ηνκέα παξακέλεη ακθηιεγφκελε, δεδνκέλεο θαη ηεο επηβξάδπλζεο ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ, θαη θπξίσο ηεο Κίλαο, ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Βξαδηιίαο 

πνπ απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο εηαίξνπο ηεο Γεξκαλίαο. Ηζπαλία: χκθσλα κε ηηο πην 

πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ηζπαλίαο, ην 2
ν
 3κελν ηνπ 2013 ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο εθηηκάηαη ζε -0,1% ζε ηξηκεληαία βάζε. Ζ 

ζπξξίθλσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Ηζπαλίαο ζπλέρηζε λα πεξηνξίδεηαη γηα δεχηεξν ζπλερέο 

ηξίκελν (1ν 3κελν ηνπ 2013: -0,5%, 4ν 3κελν ηνπ 2012: -0,8%) θαη ήηαλ ρακειφηεξε 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο (-0,3%). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζην 

2
ν
  3κελν.2013 ήηαλ ε ρακειφηεξε πνπ έρεη ζεκεησζεί απφ ην 3ν 3κελν ηνπ 2011. 

Αθφκε θαη ζε εηήζηα βάζε ην ηζπαληθφ ΑΔΠ κεηψζεθε θαηά -1,8% ζην 2
ν
 3κελν ηνπ 

2013, απφ -2,0% ζην 1ν 3κελν.2013. Θεηηθή ζπκβνιή ζηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Ηζπαλίαο ην 2ν 3κελν ηνπ 2013 είραλ ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 1,2% ζε 

3κεληαία βάζε θαη θπξίσο ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ, έλαληη ηεο κείσζήο ηνπο θαηά -1,3% ην 1
ν
 3κελν ηνπ 2013. εκεηψλεηαη 

επίζεο ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά -0,2%. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νθείιεηαη 

ζηελ άλνδν ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ζην 2
ν
 3κελν ηνπ 2013, ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

πξνο ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο Ηζπαληθήο νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο. Αληίζεηα, αξλεηηθή 

ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ είραλ ε πηψζε θαηά -0,4% ζε 3κεληαία βάζε ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη θαηά -0,9% ησλ επελδχζεσλ. Έηζη, ε εγρψξηα δήηεζε 

ήηαλ κεησκέλε θαηά -0,6% ζε 3κεληαία βάζε (1ν 3κελν.2013: -0,7%. Ζ ππνρψξεζε 

ηεο εγρψξηαο δήηεζεο είλαη απνηέιεζκα ησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηεο 

αλάγθεο λα πξνρσξήζνπλ νη ηξάπεδεο κε ηελ απνκφριεπζε, θαζψο θαη ηεο άκεζεο 

θαη έκκεζεο επίδξαζεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Ο δείθηεο 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζπαλία δείρλεη ρακειή 

εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά -0,5%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο Ηζπαλίαο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα βειηηψλεηαη ζηα επφκελα 3κελα. Παξάιιεια, 

επηβξαδχλεηαη ε πησηηθή πνξεία ηεο απαζρφιεζεο ην 2ν 3κελν ηνπ 2013 ζε -4,0% ζε 

εηήζηα βάζε, έλαληη -4,5% ην 1ν 3κελν.2013. Σν θφζηνο εξγαζίαο ζπλέρηζε ηε 
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κεηξηνπαζή πησηηθή ηνπ πνξεία πνπ μεθίλεζε ην 1ν 3κελν ηνπ έηνπο. Ο πιεζσξηζκφο 

δηακνξθψζεθε ζην 2,1% ζην 2
ν
 3κελν ηνπ 2013 θαη αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ 2013 θαζψο ζα εθιείςεη ε επίδξαζε ηεο αχμεζεο ησλ έκκεζσλ θφξσλ 

θαη ησλ ξπζκηδφκελσλ ηηκψλ πνπ ζεκεηψζεθε ην 2ν 6κελν.2012. πλερίζηεθε ε 

πησηηθή πνξεία ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ, κε πηψζε θαηά -7,6% ζε εηήζηα βάζε ζην 

2
ν
 3κελν.2013. Δπίζεο, νη ηηκέο ήηαλ ρακειφηεξεο θαηά -30% ζε ζρέζε κε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηνπο. πγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ 

ζηελ Ηζπαλία είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ Ηξιαλδία (-50%) θαη ηηο ΖΠΑ (-32%). 

Δίλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ζην ΖΒ (-19%). Βέβαηα, νη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ 

ζηελ Ηζπαλία αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ πεξαηηέξσ ππνρψξεζε δεδνκέλσλ ηνπ 

πςεινχ επηπέδνπ φπνπ βξίζθνληαη (5,9 θνξέο πςειφηεξεο απφ ην κέζν εηζφδεκα ζηε 

ρψξα), ηεο πςειήο αλεξγίαο (1ν 3κελν 2013: 27,16%) θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο. Ηαπσλία: ηηο 23 Ηνπιίνπ 2013 ε Ηαπσλία έγηλε 

κέινο ηεο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο Trans-Pacific Partnership, κηαο ζπκθσλίαο 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 12 ρψξεο απφ ηελ Αζία θαη ηελ 

Ακεξηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ, αιιά φρη ηεο Κίλαο. Ζ ζπκθσλία έρεη 

ζθνπφ φρη κφλν ηε κείσζε ησλ δαζκψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιά 

θαη λα ζπκπεξηιάβεη έλα πιήζνο απφ άιια ζέκαηα φπσο ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ επελδπηψλ ζηηο δηακάρεο κε ηηο θπβεξλήζεηο ζην πιαίζην ηεο 

δηεζλνχο λνκνζεζίαο. Ζ Ηαπσλία είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ρψξα κεηά ηηο ΖΠΑ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ην 2014 ε θαη αξγφηεξα. Σα νθέιε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Ηαπσλίαο απφ ηε κείσζε ησλ δαζκψλ δελ αλακέλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθά θαζψο έρεη εθηηκεζεί φηη ε παξαπάλσ ζπκθσλία ζα ζπλεηζθέξεη ζην ΑΔΠ 

απφ 0,2% έσο 0,7% ηελ επφκελε δεθαεηία. Οη δαζκνί αλάκεζα ζε αξθεηέο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλσηέξσ ζπκθσλία έρνπλ ήδε κεησζεί ηηο πεξαζκέλεο δχν 

δεθαεηίεο, έηζη ηα νθέιε απφ ηε λέα κείσζε ησλ δαζκψλ αλακέλνληαη πεξηνξηζκέλα. 

Αληίζεηα, θέξδε απφ ηελ παξαπάλσ εκπνξηθή ζπκθσλία αλακέλνληαη απφ ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ελέξγεηαο, ην «άλνηγκα» ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηά ηα νθέιε είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, αιιά αλακέλεηαη 

λα είλαη ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, ε Ηαπσλία αλακέλεηαη λα απνθηήζεη επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζε θζελφηεξν θπζηθφ αέξην εηζαγφκελν απφ ηηο ΖΠΑ φπσο ζα πξνθχπηεη 

απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Δπίζεο, ε Ηαπσλία ζήκεξα έρεη 

ηηο κηθξφηεξεο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο απφ φιεο ηα ρψξεο ην ΟΟΑ θαη ν ηνκέαο 
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ησλ ππεξεζηψλ θαη πξαθηηθά απξφζηηνο ζε μέλεο εηαηξίεο. Έηζη, ε ρψξα επηβαξχλεηαη 

απφ ην φηη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε 

ησλ ζπγαηξηθψλ ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο κεγαιχηεξνο αληίθηππνο απφ ηε 

ζπκθσλία αλακέλεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ζ πξαγκαηηθή πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο 

λα «αλνίμεη» ηελ νηθνλνκία ζα θαλεί απφ ην πψο ζθνπεχεη λα ρεηξηζηεί ηνπο δαζκνχο 

θπξίσο γηα ην ξχδη αιιά θαη γηα εηζαγσγέο άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ήκεξα νη 

δαζκνί γηα ην εηζαγφκελν ξχδη ππεξβαίλνπλ ηελ ηξέρνπζα ηηκή πψιεζεο ρνλδξηθήο 

κε απνηέιεζκα νη εηζαγσγέο λα είλαη αζχκθνξεο θαη ε ηηκή ηνπ ξπδηνχ λα παξακέλεη 

ζε πςειά επίπεδα. Δπίζεο εθηηκάηαη φηη ρσξίο απηή ηελ πξνζηαζία ε εγρψξηα 

αγξνηηθή παξαγσγή ζα κεησζεί θαηά ην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ. Γεληθφηεξα, αλ ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο απνθηνχζε κεγαιχηεξε εμσζηξέθεηα ζα ήηαλ πην επσθειέο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο αιιά ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή θαη ηα 

ηζρπξά lobbies ηνπ ξπδηνχ θαη ε αληηπνιίηεπζε θαζψο ε παξαγσγή ξπδηνχ είλαη 

ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Ηαπσλία. Γηα ην ιφγν απηφλ ε ζέζε ηεο θπβέξλεζεο δελ 

έρεη αθφκε απνζαθεληζηεί. Ζ ρψξα θαζπζηέξεζε λα εηζέιζεη ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη νη ζπδεηήζεηο ελδέρεηαη λα ζπλερηζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη αξρηθά 

αλακελφηαλ._ 
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1.4  Δηζαγσγή ζηα Δίδε Τγηεηλήο 

Ζ παξνχζα κειέηε εμεηάδεη ηελ εγρψξηα αγνξά ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα πξντφληα απφ:  

 Ταιψδε πνξζειάλε  

 Αθξπιηθφ  

 Μέηαιιν  

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ εμεηάδνληαη ηα είδε πγηεηλήο πνπ θαηα-

ζθεπάδνληαη απφ άιια πιηθά, πέξαλ ησλ πξν-αλαθεξνκέλσλ, ηα είδε θξνπλνπνηίαο, 

ηα πιαθίδηα θαη ηα έπηπια κπάληνπ.  

ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θιάδνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη ζην ηξίην θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξην-πνηνχληαη ζηνλ θιάδν. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε ησλ νηθνλν-κηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ κε ηε ρξήζε 

αξηζκνδεηθηψλ. ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο νξηζκέλσλ εθ ησλ 

θπξηνηέξσλ επη-ρεηξήζεσλ. ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία γηα ηελ επξσπατθή αγνξά εηδψλ πγηεηλήο θαη ζην έθην θεθάιαην 

αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε, θαζψο θαη νη 

πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ θιάδνπ ηα πξνζερή έηε.  

 

1.5  Γεληθά Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία – Πεξηγξαθή Πξντφλησλ  

Ο θιάδνο ησλ εηδψλ πγηεηλήο πεξηιακβάλεη ηα επνλνκαδφκελα «κεγάια ηεκάρηα», 

φπσο ιεθάλεο, ληπηήξεο, κπαληέξεο, θαδαλάθηα, ληνπδηέξεο θιπ. θαζψο θαη ηα «κηθξά 

ηεκάρηα». Σα ηειεπηαία πεξηιακβάλνπλ ηα είδε εληνηρηζκνχ (ζαπνπλνζήθεο, 

πεηζεηνζήθεο θιπ.).  

Σα είδε πγηεηλήο παξάγνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ θεξακηθή χιε θαη ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ απφ πιαζηηθέο χιεο ή κέηαιιν. εκεηψλεηαη φηη απφ πιαζηηθέο χιεο 

θαηαζθεπάδνληαη θπξίσο κπαληέξεο, ληπηήξεο, ληνπδηέξεο, θαδαλάθηα θαζψο θαη 

δηάθνξα αμεζνπάξ κπάληνπ. Απφ θεξακηθή χιε θαηα-ζθεπάδνληαη φια ηα είδε 

πγηεηλήο, ελψ απφ κέηαιιν παξάγνληαη κπαληέξεο θαη ληνπδηέξεο.  
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ηελ Διιάδα νη βηνκεραλίεο πνπ αζρν-ινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή εηδψλ πγηεηλήο απφ 

παιψδε πνξζειάλε θαη πιαζηηθέο χιεο είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ. ζνλ αθνξά ηα 

κεηαιιηθά είδε πγηεηλήο, ζεκεηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη εγρψξηα παξαγσγή, θαζψο ε 

δήηεζε θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ εηζαγφκελα πξντφληα.  

Αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη επίζεο θαη ζηα είδε πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηα νπνία εηζάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ην εμσηεξηθφ. πσο 

είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζε δεκφζηα θηίξηα επηβάιιεηαη ε 

εγθαηάζηαζε, ζε έλα πνζνζηφ, εηδψλ πγηεηλήο εηδηθνχ ζρήκαηνο, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε πξφζβαζε ζε απηά θαη ε ρξήζε ηνπο απφ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ Εήηεζε γηα Δίδε Τγηεηλήο 

 

2.1 Καηαζθεπαζηηθή Γξαζηεξηφηεηα 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), ν αθαζάξηζηνο 

ζρεκαηηζκφο πάγηνπ θεθαιαίνπ κεηψζεθε θαηά 21,7% ην 2009/08, ελψ ε κείσζε 

ζπλερίζζεθε κε έληνλν ξπζκφ θαη ην 2010. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θαηνηθηψλ ζηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ πάγηνπ θεθαιαίνπ 

κεηψζεθε, απφ 41,8% ην 2006 ζε 25,9% ην 2009. Οη επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο 

κεηψζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ 18,4% ηελ πεξίνδν 2006-2009, φπσο θαηαγξάθεη ε 

ΔΛ.ΣΑΣ. (πίλαθαο 2.1). 
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Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο, νη 

επελδχζεηο ζε θαηνηθίεο κεηψζεθαλ κε εηήζην ξπζκφ 17,9% ην α΄ εμάκελν ηνπ 2010, 

κε ζπλέπεηα ην κεξίδηφ ηνπο ζην Α.Δ.Π. λα ζπξξηθλσζεί ζε 3,9% ην 2010, έλαληη 

αληίζηνηρνπ κεξηδίνπ 7,7% ηελ πεξίνδν 2000-2006. Δίλαη επνκέλσο εκθαλήο ε 

δξαζηηθή ππνρψξεζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ 

επεξέαζε έληνλα θαη ηελ εμεηαδφκελε αγνξά. 

Ζ δήηεζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο ζπλδέεηαη θαη κε ην θφζηνο πιηθψλ θαηαζθεπήο λέσλ 

θηηξίσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν γεληθφο δείθηεο ηηκψλ παξνπζίαζε 

αχμεζε ηελ πεξίνδν 2003-2008 (κε κέζν εηήζην ξπζκφ 5,1%), ελψ νξηαθή κείσζε 

(0,8%) ζεκείσζε ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. Ο αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ηα 

πιαθίδηα θαη ηα είδε πγηεηλήο θηλήζεθε αλνδηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

εκθαλίδνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,7% (πίλαθαο 2.2). 

 

2.2 Ηδησηηθή Οηθνδνκηθή Γξαζηεξηφηεηα 

Ζ εμέιημε ηεο ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί ην βαζηθφηεξν 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε γηα είδε πγηεηλήο. χκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 2009 (ζε ζρέζε κε ην 2008), ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζεκείσζε κείσζε 14,6% βάζεη αξηζκνχ αδεηψλ (πίλαθαο Π2.1 ηνπ παξαξηήκαηνο), 

κείσζε 24,4% βάζεη επηθαλείαο (πίλαθαο Π2.2) θαη κείσζε 26,5% βάζεη φγθνπ 

(πίλαθαο Π2.3). 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ – Απγνχζηνπ 2010, ε Ηδησηηθή Οηθνδνκηθή 

Γξαζηεξηφηεηα κεηψζεθε θαηά 10,02% βάζεη αξηζκνχ αδεηψλ, θαηά 20,5% βάζεη 

επηθαλείαο θαη θαηά 25,2% βάζεη φγθνπ, ζπγθξηηηθά κε ην 2009 (πίλαθαο Π2.4). 

Μηα αθφκε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δίλεη ε εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λέσλ θαηνηθηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2009. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, ν αξηζκφο ησλ λέσλ θαηνηθηψλ παξνπζίαζε κείσζε θαηά 22,8% ην 

2009/08 (πίλαθαο 2.3). 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), νη λέεο 

παξνρέο ξεχκαηνο ζε θαηνηθίεο ππνρψξεζαλ ην 2009 θαηά 17,6% ζε ζρέζε κε ην 

2008 (πίλαθαο 2.4). εκεηψλεηαη φηη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία είλαη ελδεηθηηθά ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λέσλ θαηνηθηψλ πνπ απνπεξαηψλνληαη. 
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2.3 Οηθνδνκηθή Γξαζηεξηφηεηα Ξελνδνρεηαθψλ Μνλάδσλ 

εκαληηθφ κέξνο ηεο δήηεζεο εηδψλ πγηεηλήο πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο. Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία εμέιημεο ηνπ ζπλνιηθνχ μελνδνρεηαθνχ 

δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, θαίλεηαη φηη ην πιήζνο ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ απμήζεθε  

κε κέζν εηήζην ξπζκφ 2,1%, ηελ πεξίνδν 2000-2009. 

 

πκπέξαζκα: 

• Ζ δήηεζε γηα είδε πγηεηλήο επεξεάδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ εμέιημε ηεο 

ηδησηηθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο ην 

θφζηνο ησλ πξντφλησλ, ε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θιπ. 

• ζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, απηή κεηψζεθε θαηά 24,4% 

βάζεη επηθαλείαο θαη θαηά 26,5% βάζεη φγθνπ, ην 2009/08. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2
νπ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ Πξνζθνξά Δηδψλ Τγηεηλήο ζηελ Διιάδα 

 

3.1 Γνκή θαη Γηάξζξσζε ηνπ Κιάδνπ 

Ο θιάδνο ησλ εηδψλ πγηεηλήο ζηελ Διιάδα απνηειείηαη ηφζν απφ παξαγσγηθέο φζν 

θαη απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Οη ηειεπηαίεο, είηε πξν-βαίλνπλ νη ίδηεο ζε 

εηζαγσγέο, είηε εκπνξεχνληαη πξντφληα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη εηζαγφκελα 

πξντφληα πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηξίηνπο εηζαγσγείο. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 2006 ήηαλ θαηαρσξεκέλεο ζην Μεηξψν 

Δπηρεηξήζεσλ ζπλνιηθά 10 επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο. Σν 

50% εμ απηψλ είρε ηελ λνκηθή κνξθή Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (ΑΔ). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε, ζεκεηψλεηαη 

φηη θπξίαξρε ζέζε θαηέρνπλ δχν κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. ην παξειζφλ 

αζρνιείην κε ηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη ε εηαηξεία Ηληεάι ηάληαξλη 

ΑΒΔΔ, ε νπνία ζηα ηέιε ηνπ 2008 δηέθνςε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, 

ζηξεθφκελε ζηηο εηζαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε. Ζ παξαγσγή 

εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ θαη ινηπέο πιαζηηθέο χιεο ειέγρεηαη απφ ιίγεο 

επηρεηξήζεηο, ελψ ε παξαγσγή ραιχβδηλσλ ληνπδηέξσλ θαη κεηαιιηθψλ κπαληεξψλ 

έρεη πιένλ δηαθνπεί θαη ε δήηεζε θαιχπηεηαη κφλν απφ εηζαγφκελα πξντφληα. Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ είλαη εγθαηεζηεκέλε πέξημ ηεο 

πφιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ηελ 

παξαγσγή ή θαη ηηο εηζαγσγέο θακπίλσλ ινπηξνχ απφ άιια πιηθά (γπαιί, θξχζηαιιν 

θιπ.). 

Με ηηο εηζαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο αζρνιείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. 

Δληνχηνηο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη 

κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαζψο εκπνξεχνληαη θαη πνιιά 
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άιια είδε (πιαθίδηα, είδε θξνπλνπνηίαο, έπηπια κπάληνπ θιπ.). χκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο ΔΛΣΑΣ, ην 2006 ήηαλ θαηαρσξεκέλεο ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ 7.803 

επηρεηξήζεηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ μπιείαο, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη εηδψλ πγηεηλήο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ είλαη αηνκηθήο κνξθήο (4.797 επηρεηξήζεηο), 

ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ νκφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ (21,8%). ηνλ ελ 

ιφγσ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ε ΔΛΣΑΣ πεξηιακβάλεη ην ρνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ 

πγηεηλήο απφ πνξζειάλε. 

 

 

3.2 Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Media Services ΑΔ, ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε εηδψλ πγηεηλήο 

εκθάληζε έληνλεο απμνκεηψζεηο ηελ πεληαεηία 2005-2009, δηακνξθνχκελε ην 2009 ζε 

€3,2 εθαη. (κείσζε 9,5% ζε ζρέζε κε ην 2008). 

Οη εθεκεξίδεο αχμεζαλ ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ζπλνιηθή 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ εηδψλ πγηεηλήο ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν (26% ην 2009 απφ 

3% ην 2005). Ωζηφζν, ηα πεξηνδηθά εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν κέζν 

πξνβνιήο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, θαιχπηνληαο (ην 2009) πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

72% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ. 

Σα εκπνξηθά ζήκαηα Σξίηνλ Δίδε Τγηεηλήο θαη Gröhe ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 

47,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο εηδψλ πγηεηλήο ην 2009 (πίλαθαο Π3.2 

ηνπ παξαξηήκαηνο). 
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3.3 Παξνπζίαζε Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Οη πίλαθεο 3.3-3.5 παξνπζηάδνπλ μερσξηζηά ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ 

πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε, αθξπιηθφ θαη απφ άιια πιηθά (ζεξκνπιαζηηθά ή 
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κεηαιιηθά). Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο ην 2009 πξαγκαηνπνίεζαλ πσιήζεηο απφ είδε 

πγηεηλήο παξαγσγήο ηνπο άλσ ησλ €500 ρηι. 

εκεηψλεηαη φηη ζην παξειζφλ αζρνιείην κε ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ 

παιψδε πνξζειάλε θαη ε εηαηξεία Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ, ε νπνία ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 2008 δηέθνςε ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα θαη έθηνηε αζρνιείηαη πιένλ κφλν κε 

ηηο εηζαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο (παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα ησλ εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ). 

 

3.4 Πσιήζεηο Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ο πίλαθαο 3.6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

εηδψλ πγηεηλήο, πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη νη νπνίεο ιφγσ 

ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ΑΔ, ΔΠΔ) δεκνζηεχνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Σα 

κεγέζε θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 2005-2009 θαη αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη απνθιεηζηηθά ηα είδε πγηεηλήο, ελψ γηα ην 2010 

παξνπζηάδεηαη ν πξνβιεπφκελνο θχθινο εξγαζηψλ νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

ζχκθσλα κε δειψζεηο ησλ ππεπζχλσλ 

ησλ εηαηξεηψλ. Δπηπιένλ, ζηνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη θαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ζην παξειζφλ αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο θαη νη νπνίεο πιένλ 

έρνπλ δηαθφςεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Ζ εηαηξεία Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ δηέθνςε ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο 

απφ πνξζειάλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 θαη έθηνηε εηζάγεη ηα ελ ιφγσ πξντφληα. 

 Ζ εηαηξεία Sin Mar ΑΒΔΔ αζρνιείην κε ηελ παξαγσγή αθξπιηθψλ εηδψλ 

πγηεηλήο θαη απφ ην 2008 αδξαλεί. 

 Ζ εηαηξεία Minos Μαθεδνληθή Μεηαιινπξγία ΑΒΒΔ (αζρνιείην κε ηελ 

παξαγσγή ραιχβδηλσλ ληνπδηέξσλ) πηψρεπζε ην 2010. 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εηαηξεηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία 

πσιήζεσλ ηφζν ην 2008 φζν θαη ην 2009, πξνθχπηεη κείσζε πσιήζεσλ (θαηά 16,5%) 

ην 2009/08. 
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3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 

παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2009, ζχκθσλα κε 

ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα εηαηξεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο (απφ πνξζειάλε θαη αθξπιηθφ). ηελ αλάιπζε 

εμεηάδνληαη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο απφ ηα ελ ιφγσ πξντφληα 

ζπληζηνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. ην δείγκα δελ 

πεξηιακβάλνληαη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο εηδψλ πγηεηλήο απφ άιια πιηθά, θαζψο 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζε κηθξά ηεκάρηα (αμεζνπάξ κπάληνπ, είδε εληνηρηζκνχ θιπ.). 
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Γηα θάζε επηρείξεζε ππνινγίδνληαη 20 δείθηεο γηα ηα έηε 2005-2009. Τπνινγίδνληαη 

επίζεο νη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη πεληαεηίαο. Οη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

πίλαθεο Π3.4-Π3.8 ηνπ παξαξηήκαηνο. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δεηθηψλ αθνινπζεί ν 

νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα έηε 2008-2009. 

 

Κεξδνθνξία 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο κηθηνχ, 

ιεηηνπξγηθνχ, θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ 

EBITDA (πίλαθαο Π3.4 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Σν κέζν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζηα 

ρακειφηεξα επίπεδα ηεο πεληαεηίαο ην 2008 (7,23%), ελψ ηελ πεληαεηία ζπλνιηθά 

δηακνξθψζεθε ζε 16,99%. Ωζηφζν ν δείθηεο απηφο επεξεάδεηαη δπζκελψο απφ ηελ 

εηαηξεία Βηηξνπβίη Α.Δ. (εκθαλίδεη αξλεηηθφ κηθηφ πεξηζψξην). Δάλ ε επηρείξεζε 

απηή εμαηξεζεί (ιφγσ αθξαίσλ ηηκψλ), ηφηε ν κέζνο δείθηεο πεληαεηίαο γηα ηηο ινηπέο 

εηαηξείεο αλέξρεηαη ζε 24,45%. 

Σν κέζν πεξηζψξην θέξδνπο EBITDA ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη θαη πάιη απφ 

ηελ εηαηξεία Βηηξνπβίη ΑΔ (εκθάληζε αξλεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο EBITDA ηελ 

πεληαεηία 2005-2009). Δάλ εμαηξεζεί ε ελ ιφγσ εηαηξεία απφ ην δείγκα, ν κέζνο φξνο 

πεληαεηίαο ηνπ εμεηαδφκελνπ δείθηε κεηαβάιιεηαη ζε 11,18% (απφ 4,85%) γηα ηηο 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο αλάιπζεο. 
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Απνδνηηθφηεηα 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αμηνινγείηαη κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηδίσλ θαη απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (πίλαθαο Π3.5 ηνπ παξαξηήκαηνο θαη 

δηάγξακκα 3.3). Ζ απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θαη απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψζεθε ζε αξλεηηθά επίπεδα ηελ πεληαεηία 2005-

2009, δηακνξθνχκελε θαηά κέζν φξν ζην -33,76% (απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ) 

θαη ζην -4,91% (απνδνηηθφηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ). Ωζηφζν, εάλ 

εμαηξεζνχλ απφ ην δείγκα νη εηαηξείεο Βηηξνπβίη ΑΔ θαη Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ 

(ιφγσ αθξαίσλ ηηκψλ), νη εμεηαδφκελνη δείθηεο κεηαβάιινληαη ζε -1,13% 

(απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ) θαη ζε -1,15% (απνδνηηθφηεηα απαζρνινπκέλσλ 

θεθαιαίσλ) γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηεο αλάιπζεο. 
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Ρεπζηφηεηα 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο 

γεληθήο, εηδηθήο θαη ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη θαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο ησλ εηαηξεηψλ (πίλαθαο Π3.6 ηνπ παξαξηήκαηνο). Ζ κέζε γεληθή 

ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο αλάιπζεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία δηακνξθψζεθε 

ζε 1,82. Ζ κέζε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα δηακνξθψζεθε αληίζηνηρα ζε 0,12. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε 

Ζ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γίλεηαη βάζεη ησλ δεηθηψλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, παγηνπνίεζεο (δείρλεη ην βαζκφ 

θάιπςεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο απφ πάγηα ζηνηρεία), θάιπςεο ρξεκαην-

νηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θαη ηνπ 

δείθηε βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο πσιήζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δελ νξίδεηαη 

αθελφο ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, θαη αθεηέξνπ, ζηελ 

πεξίπησζε εκθάληζεο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. 

 

Ο κέζνο φξνο ηνπ ιφγνπ μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

δηακνξθψζεθε ζε 2,98:1 (σο κέζνο φξνο πεληαεηίαο), ελψ εκθαλίδεη ζεκαληηθή 

επηδείλσζε ηελ ηξηεηία 2007-2009. Ωζηφζν, εάλ εμαηξεζεί απφ ην δείγκα ε εηαηξεία 

Βηηξνπβίη ΑΔ (εκθάληζε πςειή ζρέζε μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα ηελ πεληαεηία 2005-

2009), ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηαβάιιεηαη ζε 1,76 γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηεο 

αλάιπζεο. 
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Ο δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δηακνξθψζεθε (σο κέζνο φξνο 

πεληαεηίαο) ζε 12,38. Ωζηφζν, εάλ εμαηξεζεί απφ ην δείγκα ε εηαηξεία Ηληεάι 

ηάληαξλη ΑΒΔΔ (εκθάληζε πςειή θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν), ν κέζνο φξνο πεληαεηίαο ηνπ ελ ιφγσ δείθηε κεηαβάιιεηαη ζε 

1,27 γηα ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο αλάιπζεο. Ο δείθηεο παγηνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηακνξθψζεθε ζε 36,58% (κέζνο φξνο πεληαεηίαο). 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ, ε θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα απνζεκάησλ, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ. εκεηψλεηαη φηη, ν εκπνξηθφο θχθινο 

δείρλεη ην θαζαξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε εηαηξεία δελ εηζπξάηηεη ρξήκαηα 

θαη γηα ην νπνίν πξέπεη λα αλαδεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε. 

Ο κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο εηαηξείεο ηεο αλάιπζεο 

δηακνξθψζεθε ζε 198 εκέξεο, ελψ ζε πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα δηακνξθψζεθε ν 

κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ (75 εκέξεο). Ζ δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν δεηθηψλ δελ ζεσξείηαη επλντθή γηα ηε ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ ησλ έμη εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο δελ θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα ηελ πεξίνδν 2005-2009, 

δηακνξθνχκελε θαηά κέζν φξν ζε 348 εκέξεο. εκεηψλεηαη φηη ην ηδαληθφ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ζα ήηαλ ν εκπνξηθφο θχθινο λα δηαηεξείηαη θνληά ζην κεδέλ ή αθφκε 
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θαιχηεξα λα είλαη αξλεηηθφο, δειαδή λα πιεξψλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο αθνχ 

αλαθπθιψζνπλ ηα απνζέκαηά ηνπο θαη εηζπξάμνπλ ηα ηηκνιφγηα απφ ηνπο πειάηεο 

ηνπο. 

 

 

Οκαδνπνηεκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ηνλ πίλαθα Π3.9 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ν νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 

ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο. Γηα ηε ζχληαμή ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηξηψλ εηαηξεηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη γηα ηηο δχν ρξήζεηο (2008 θαη 2009). 

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ απμήζεθε ην 2009 (θαηά 3,29%), δηακνξθνχκελν ζε €59,8 

εθαη. 

Σα ίδηα θεθάιαηα δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε €11,1 εθαη., ζεκεηψλνληαο κείσζε 

25,68% ζε ζρέζε κε ην 2008. εκαληηθή αχμεζε (53,8%) 

παξνπζίαζαλ νη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ην 2009, αλεξρφκελεο ζε €27,6 

εθαη., ελψ κείσζε εκθάληζαλ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (2008: €24,6 εθαη., 

2009: €21,1 εθαη.). 

Οη πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε €19,1 

εθαη., ζεκεηψλνληαο κείσζε 1,09%. Ωζηφζν, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ κε 

κεγαιχηεξν ξπζκφ (4,43%) νδήγεζε ζηελ αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο θαηά 22,95%. 
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Σα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ παξέκεηλαλ δεκηνγφλα ηε δηεηία 2008-

2009. Οη ζπλνιηθέο δεκηέο ησλ επηρεηξήζεσλ αλήιζαλ ην 2009 ζε €3,5 εθαη. πεξίπνπ. 

 

3.6 Παξνπζίαζε Δηζαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ηνλ πίλαθα 3.8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο θπξηφηεξεο 

επηρεηξήζεηο εηζαγσγήο εηδψλ πγηεηλήο. Οη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ ην 

2009 πσιήζεηο απφ είδε πγηεηλήο εηζαγσγήο ηνπο άλσ ησλ €500 ρηι. 
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3.7 Πσιήζεηο Δηζαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ηνλ πίλαθα 3.9 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο, πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη 

νη νπνίεο ιφγσ ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο (ΑΔ, ΔΠΔ) ππνρξενχληαη ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2005-2009. Δπίζεο, γηα νξηζκέλεο 

εηαηξείεο παξνπζηάδεηαη θαη πξφβιεςε ησλ πσιήζεψλ ηνπο γηα ην 2010 ζχκθσλα κε 

δήισζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. εκεηψλεηαη φηη, νη πσιήζεηο πνπ 
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παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα αθνξνχλ ην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ 

θαη δελ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα είδε πγηεηλήο. 

Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ αλήιζε ην 2009 ζε €350,7 εθαη. Δάλ 

ιεθζνχλ ππφςε νη εηαηξείεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία πσιήζεσλ 

ηφζν ην 2008 φζν θαη ην 2009, ην πνζνζηφ κείσζεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 22%. Σα είδε 

πγηεηλήο θάιπςαλ (ην 2009) ην 37%-38% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. 
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3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Δηζαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

ην παξφλ θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ 

εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2009, ζχκθσλα κε 

ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα εηαηξεηψλ, νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηηο εηζαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο θαη ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο 

απφ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζπληζηνχλ ηνπιάρηζην 50% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε εζηηάδεη ζε δχν νκάδεο επηρεηξήζεσλ: ην 

ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο (Ο-18), ζε 

ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε κε ηηο 6 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ην 2009 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθέο πσιήζεηο άλσ ησλ €6 εθαη. (Ο-6). 

 

Κεξδνθνξία 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θεξδνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο κηθηνχ, 

ιεηηνπξγηθνχ, θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ πεξηζσξίνπ 

EBITDA (πίλαθαο Π3.11 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Σν κέζν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ηελ πεληαεηία 2005-2009 γηα ηηο εηαηξείεο ηεο 

νκάδαο Ο-6 δηακνξθψζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα (37,75%), απφ ηνλ αληίζηνηρν 

δείθηε ησλ εηαηξεηψλ ηεο νκάδαο Ο-18 (35,82%). 

Ο κέζνο φξνο πεληαεηίαο ηνπ δείθηε πεξηζσξίνπ θέξδνπο EBITDA δηακνξθψζεθε 

ζην 11,81% γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο Ο-18 θαη ζε 13,41% γηα ηελ νκάδα Ο-6. 
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Απνδνηηθφηεηα 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ αμηνινγείηαη κε ηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηδίσλ θαη απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (πίλαθαο Π3.12 ηνπ παξαξηήκαηνο θαη 

δηάγξακκα 3.8). 

Ζ κέζε απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο 

ηελ πεξίνδν 2005-2009, δηακνξθνχκελε ζε 32,30% (κέζνο φξνο πεληαεηίαο) γηα ηελ 

νκάδα Ο-18 θαη ζε 25,35% γηα ηελ νκάδα Ο-6. 

Ο κέζνο φξνο πεληαεηίαο ηνπ δείθηε απνδνηηθφηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

δηα-κνξθψζεθε ζην 8,58% γηα ηηο εηαηξείεο ηεο νκάδαο Ο-18 θαη ζην 8,12% γηα ηελ 

νκάδα Ο-6. 
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Ρεπζηφηεηα 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο 

γεληθήο, εηδηθήο θαη ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη θαη ην 

θεθάιαην θίλεζεο ησλ εηαηξεηψλ (πίλαθαο Π3.13 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Ζ κέζε γεληθή ξεπζηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν 

2005-2009, δηακνξθνχκελε ζε 1,25 ηφζν γηα ηηο εηαηξείεο ηεο νκάδαο Ο-18 φζν θαη 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο Ο-6. 

Ζ κέζε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα δηακνξθψζεθε ζε 0,16 γηα ηελ νκάδα Ο-18 θαη ζε 0,13 

γηα ηηο εηαηξείεο ηεο νκάδαο Ο-6. 

 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηάξζξσζε 

Ζ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο γίλεηαη βάζεη ησλ δεηθηψλ 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, παγηνπνίεζεο (δείρλεη ην βαζκφ 

θάιπςεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο απφ πάγηα ζηνηρεία), θάιπςεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ίδηα 

θεθάιαηα θαη ηνπ δείθηε βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο πσιήζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη ν δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ δελ νξίδεηαη, 

αθελφο ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ, θαη αθεηέξνπ, ζηελ 

πεξίπησζε εκθάληζεο αξλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. 

Ο ιφγνο ησλ μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα θπκάλζεθε ζε πςειά επίπεδα, 

δηακνξθνχκελνο θαηά κέζν φξν ζε 6,16:1 (νκάδα Ο-18) θαη ζε 3,38:1 (νκάδα Ο-6) 

αληίζηνηρα. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ εμάξηεζε ησλ εηαηξεηψλ απφ μέλα 

θεθάιαηα. 
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Ο δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ παξνπζίαζε έληνλεο απμνκεηψζεηο 

ηελ πεξίνδν 2005-009, δηακνξθνχκελνο (θαηά κέζν φξν) ζε 19,39 γηα ηηο εηαηξείεο 

ηεο νκάδαο Ο-18 θαη ζε 9,24 γηα ηηο εηαηξείεο ηεο νκάδαο Ο-6. Ωζηφζν, αλ εμαηξεζεί 

απφ ην δείγκα ε εηαηξεία Ravenna AE (εκθάληζε πςειή θάιπςε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν), ν κέζνο φξνο πεληαεηίαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε κεηαβάιιεηαη ζε 2,58 γηα ηηο ππφινηπεο 5 εηαηξείεο ηεο 

αλάιπζεο δηακνξθψζεθε ζε 29,70% (κέζνο φξνο πεληαεηίαο) γηα ηελ νκάδα Ο-18 θαη 

ζε 34,13% γηα ηελ νκάδα Ο-6. 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

ηνπο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιακβάλνληαη ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ, ν κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ, ε θπθινθνξηαθή 

ηαρχηεηα απνζεκάησλ, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ. εκεηψλεηαη φηη, ν εκπνξηθφο θχθινο 

δείρλεη ην θαζαξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ε εηαηξεία δελ εηζπξάηηεη ρξήκαηα 

θαη γηα ην νπνίν πξέπεη λα αλαδεηήζεη ρξεκαηνδφηεζε. 

Ο κέζνο φξνο πξνζεζκίαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ δηακνξθψζεθε ζηηο 139 εκέξεο 

(νκάδα Ο-18) θαη ζηηο 123 εκέξεο (νκάδα Ο-6). Ο κέζνο φξνο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο 

ησλ πξνκεζεπηψλ θπκάλζεθε ζε πςειφηεξα επίπεδα, δηακνξθνχκελνο ζε 150 εκέξεο 

(γηα ηελ νκάδα Ο-18) θαη ζε 129 εκέξεο (γηα ηελ νκάδα Ο-6). 

Ζ δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θχθινπ ησλ εηαηξεηψλ δηακνξθψζεθε θαηά κέζν φξν ζηηο 

150 εκέξεο (νκάδα Ο-18) θαη ζηηο 165 εκέξεο (νκάδα Ο-6). 
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Οκαδνπνηεκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ηνλ πίλαθα Π3.16 ηνπ παξαξηήκαηνο παξνπζηάδεηαη ν νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο 

ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο. Γηα ηε ζχληαμή ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα 15 εηαηξεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηφζν γηα ην 2008 φζν θαη γηα ην 2009. 

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθε ην 2009 θαηά 

2,19%, δηακνξθνχκελν ζε €121,5 εθαη. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αχμεζε ησλ θαζαξψλ παγίσλ. 

Σα ίδηα θεθάιαηα δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε €35,4 εθαη., ζεκεηψλνληαο κείσζε 

11,42% ζε ζρέζε κε ην 2008. Οη κεζνκαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζίαζαλ 

αχμεζε ην 2009 (θαηά 8,43%), δηακνξθνχκελεο ζε €27,6 εθαη. Αλάινγε εμέιημε 

είραλ θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο ην ίδην έηνο αλήιζαλ ζε €57,9 

εθαη. (αχμεζε 9,91%). 
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Οη πσιήζεηο ησλ 15 εηαηξεηψλ δηα-κνξθψζεθαλ ην 2009 ζε €76,6 εθαη., 

ζεκεηψλνληαο κείσζε 23,3% ζε ζρέζε κε ην 2008. Σν κηθηφ θέξδνο κεηψζεθε ην ίδην 

έηνο θαηά 23,21%. 

Ζ κείσζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ην 2009 θαηά 27,95%. Σειηθά, ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε (πξν 

θφξνπ) ζεκείσζαλ ππνρψξεζαλ θαηά 32,86%, δηακνξθνχκελα ζε €4,7 εθαη. Σα 

θαζαξά θέξδε EBITDA κεηψζεθαλ ην 2009 θαηά 29% πεξίπνπ. 

ηνλ πίλαθα Π3.18 παξνπζηάδεηαη ν νκαδνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ησλ δεκηνγφλσλ 

εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 2 επηρεηξήζεηο ην 

2008 θαη 3 επηρεηξήζεηο ην 2009. Οη δεκηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ ην 

2009 ζε €955,3 ρηι. 

 

3.9 Δμέιημε Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ Κιάδνπ 

3.9.1 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Μειέηεο 

Ζ ICAP GROUP, εθκεηαιιεπφκελε ηε κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ γηα επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα (ICAP DATABANK), δξαζηεξηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα ζηε 

Μέηξεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ θαη ηε Γηαβάζκηζε ηεο Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνληαο αλαπηχμεη ηελ αλάινγε ηερλνγλσζία. 

Ο δείθηεο Πηζησηηθήο Γηαβάζκηζεο – ICAP RATING SCORE απνηειεί έλα 

αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε 

δηαβάζκηζή ηνπο ζε δψλεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηελ πξφβιεςε ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο αζπλέπεηαο. Ζ εθηίκεζε απηή ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζηνηρείσλ ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, απνηππψλεηαη δε 

ζε δεθάβαζκε θιίκαθα δηαβάζκηζεο (ΑΑ, Α, BB, B, C, D, E, F, G, H). 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο 

δείγκαηνο ησλ ΑΔ θαη ΔΠΔ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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Βάζεη ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνηρείσλ ζπκπεξαίλεηαη φηη:  

i. Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε Υακεινχ   

Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ, ζε πνζνζηφ 64,44% ηνπ δείγκαηνο γηα ην 2010, 

κεησκέλν (θαηά 21,62%) ζε ζρέζε κε ην 2009.  

ii. Αθνινπζεί ε δψλε Μέζνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη 

ην 31,11% ηνπ δείγκαηνο γηα ην 2010.  

iii. Σέινο, ην πνζνζηφ ηεο δψλεο Τςεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ αλέξρεηαη ζε 

            4,44% ηνπ δείγκαηνο γηα ην 2010. 

 

3.9.2 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα ηνπ Κιάδνπ: Δκπφξην «Δίδε Τγηεηλήο θαη 

Κξνπλνπνηίαο – Τδξαπιηθά»  

Οη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν Δκπφξην (Δίδε 

Τγηεηλήο & Κξνπλνπνηίαο – Τδξαπιηθά).  

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ εηαηξεηψλ ΑΔ θαη ΔΠΔ, 

βάζεη ICAP Rating Score γηα ην 2010, πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζηνλ θιάδν ηνπ 

Δκπνξίνπ Δηδψλ Τγηεηλήο & Κξνπλνπνηίαο - Τδξαπιηθψλ. 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 Ζ ζρεηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε 

Μέζνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ (46,82%). 

 Σν 37,12% ηνπ δείγκαηνο θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε Υακεινχ Πηζησηηθνχ 

Κηλδχλνπ. 

 Αμηφινγνο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε 

Τςεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ (16,05%). 

Δπεμήγεζε: 

Κιίκαθα ICAP Rating Score 

Υακεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ: ΑΑ, Α, ΒΒ, Β 
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Μέζνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ: C, D, E 

Τςεινχ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ: F, G, H 

 

3.10 Δμέιημε πλαιιαθηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Κιάδνπ  

3.10.1 πλαιιαθηηθή πκπεξηθνξά ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Μειέηεο  

Ζ γλψζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θιάδσλ 

γεληθφηεξα ζπκβάιιεη ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πηζησηηθήο πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο.  

Ζ εμέιημε ηεο πλαιιαθηηθήο πκπεξηθνξάο δείγκαηνο ησλ εηαηξεηψλ ΑΔ θαη ΔΠΔ 

πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα θιαδηθή κειέηε απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εκθάληζαλ θάπνηαο κνξθήο αζπλέπεηα θπκάλζεθε ζε ζρεηηθά ζε 

ρακειά επίπεδα ην 2010 (6,98% ηνπ δείγκαηνο), ελψ θακία επηρείξεζε δελ εκθάληζε 

θάπνηαο κνξθήο αζπλέπεηα ην 2009. 

 

3.10.2 πλαιιαθηηθή πκπεξηθνξά ηνπ Δπξχηεξνπ Κιάδνπ Δηδψλ Τγηεηλήο  

Απνηππψλεηαη παξαθάησ ε εμέιημε ηεο πλαιιαθηηθήο πκπεξηθνξάο ελφο δείγκαηνο 

εηαηξεηψλ (ΑΔ θαη ΔΠΔ), νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ 

Δηδψλ Τγηεηλήο. 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξαηεξείηαη ππεξδηπιαζηαζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ εκθάληζαλ αζπλέπεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ην 2010, ην πνζνζηφ ησλ 

νπνίσλ αλήιζε ζε 15,77% ην 2010. 

  

3.10.3 πλαιιαθηηθή πκπεξηθνξά ηνπ Κιάδνπ: Δκπφξην «Δίδε Τγηεηλήο θαη 

Κξνπλνπνηίαο – Τδξαπιηθά»  

Ζ εμέιημε ηεο πλαιιαθηηθήο πκπεξηθνξάο ησλ εηαηξεηψλ ΑΔ θαη ΔΠΔ πνπ είλαη 

θαηαρσξεκέλεο ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ «Δίδε Τγηεηλήο & Κξνπλνπνηίαο – 

Τδξαπιηθά» παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν επξχηεξνο ηνκέαο ηνπ Δκπνξίνπ Δηδψλ Τγηεηλήο & 

Κξνπλνπνηίαο – Τδξαπιηθψλ εκθαλίδεη ζεκαληηθή αχμεζε αζπλέπεηαο ζπλαιιαγψλ 

ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009. 

πκπέξαζκα : 

 Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε εηδψλ πγηεηλήο εκθάληζε έληνλεο απμνκεηψζεηο ηελ 

πεληαεηία 2005-2009. Σν 2009 παξνπζίαζε κείσζε 9,5% ζε ζρέζε κε ην 

2008.  

 Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηψζεθαλ θαηά 

16,5%ην 2009/08, ελψ νη πσιήζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ κεηψζεθαλ 

θαηά 22%-23% ην ίδην δηάζηεκα. 

 Σν πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θπκάλζεθε 

θαηά κέζν φξν ζε 16,99% ηελ πεξίνδν 2005-2009 θαη ησλ εηζαγσγηθψλ 

εηαηξεηψλ ζε 35,82%.  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε ρακεινχ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ηε δηεηία 2009-2010, σζηφζν παξαηεξείηαη ηάζε κεηαθίλεζεο πξνο 

ηε δψλε κέζνπ θαη πςεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ην 2010. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ Δγρψξηα Αγνξά Δηδψλ Τγηεηλήο 

 
4.1 Δγρψξηα Παξαγσγή Δηδψλ Τγηεηλήο 

  
4.1.1 Δγρψξηα Παξαγσγή Δηδψλ Τγηεηλήο απφ Ταιψδε Πνξζειάλε  

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε 

κέρξη πξφζθαηα θαιππηφηαλ απφ ηξεηο επηρεηξήζεηο (Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ, 

Βηηξνπβίη ΑΔ θαη Kerafina ΑΒΔΣΔ). Ωζηφζν, ε Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008 δηέθνςε ηελ παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη πιένλ ηα 

εηζάγεη απφ ην εμσηεξηθφ.  

Ζ εγρψξηα παξαγσγή βαζηθψλ εηδψλ πγηεηλήο απφ πνξζειάλε (πρ. ληπηήξεο, ιεθάλεο, 

κπαληέξεο θιπ.) αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία ηελ πεξίνδν 2000-2009, κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο -12,1%. Δηδηθφηεξα, ην 2009 ν φγθνο παξαγσγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ παξνπζίαζε κείσζε 52,5% (πίλαθαο 4.1), γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζηξνθή ηεο εηαηξείαο Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ ζηνλ 

εηζαγσγηθφ ηνκέα. Σν 2009 νη ιεθάλεο θάιπςαλ ην 38% ηεο παξαγσγήο θαη 

αθνινχζεζαλ νη ληπηήξεο κε πνζνζηφ 33%. 
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χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο, ε παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ 

πνξζειάλε πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 16% ην 

2010. 

Δθηφο απφ ηελ παξαγσγή ησλ βαζηθψλ εηδψλ πγηεηλήο, δχν εηαηξείεο (Kerafina 

ΑΒΔΣΔ θαη Βηηξνπβίη ΑΔ) παξάγνπλ θαη αμεζνπάξ κπάληνπ απφ παιψδε πνξζειάλε. 

Σν 2009 ε παξαγσγή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 17,5 

ρηι. ηεκάρηα (δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κεγέζε ηνπ πίλαθα 4.1), κε ηελ Kerafina 

ΑΒΔΣΔ λα ζπγθεληξψλεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο. 

Αλαθνξηθά κε ηα κεξίδηα παξαγσγήο εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε ην 2009, 

εθηηκάηαη φηη ηελ πξψηε ζέζε θαηέιαβε ε Kerafina ΑΒΔΣΔ κε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 

85% θαη αθνινχζεζε ε εηαηξεία Βηηξνπβίη ΑΔ κε κεξίδην παξαγσγήο 11,5% πεξίπνπ. 

Δπίζεο, κε ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε αζρνιείηαη θαη ε 

εηαηξεία Αδακίδεο Π. & ία ΟΔ “Adamad”. 

                

 

4.1.2 Δγρψξηα Παξαγσγή Δηδψλ Τγηεηλήο απφ Αθξπιηθφ θαη Μέηαιιν 

(Μπαληέξεο, Νηνπδηέξεο)  

Ζ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο) εκθάληζε κέζν 

εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 2% ηελ πεξίνδν 2000-2009. Δηδηθφηεξα, ην 2009 

δηακνξθψζεθε ζε 60 ρηι. ηεκάρηα, κεησκέλε θαηά 27,2% ζε ζρέζε κε ην 2008. 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο ε παξαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ κείσζε ην 2010 (16,7%). 
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Οη εηαηξείεο Υαηδεγεσξγίνπ ΑΔ θαη Animus ABEE εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ 

θνηλνχ ην 65%-66% ηεο παξαγσγήο ην 2009. Σν κεξίδην ηεο εηαηξείαο Acrilan ABEE 

εθηηκάηαη ζην 20% πεξίπνπ. 

Με ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο πέξαλ ηνπ αθξπιηθνχ (πρ. 

αμεζνπάξ κπάληνπ, θαδαλάθηα) αζρνιείηαη κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο εθηηκάηαη φηη θαιχπηεη ε εηαηξεία Λάκαπιαζη Γ.- 

Λαγφο & Α. Μαλδάιηζεο ΑΔ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρπηνζηδεξέο κπαληέξεο, ηνλίδεηαη φηη ε εγρψξηα παξαγσγή ηνπο 

ζηακάηεζε ην 1992, φηαλ δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο ε εηαηξεία Αβέι ΑΔ. Σελ πεξίνδν 

1990-1991 ην χςνο ηεο παξαγσγήο αλεξρφηαλ πεξίπνπ ζηηο 100 ρηι. ρπηνζηδεξέο 

κπαληέξεο εηεζίσο. Υαιχβδηλεο κπαληέξεο παξήγαγε κέρξη πξφζθαηα ε εηαηξεία 

Minos Μαθεδνληθή Μεηαιινπξγία ΑΒΔΔ, ε νπνία ην 2010 δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο. 

Πιένλ, ε εγρψξηα αγνξά κεηαιιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο θαιχπηεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ 

εηζαγφκελα πξντφληα. 

 

 

4.2 Δμσηεξηθφ Δκπφξην  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ ζρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο 

θαη εμαγσγέο εηδψλ πγηεηλήο ηελ πεληαεηία 2005-2009. εκεηψλεηαη φηη, ηα 

παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη πξνζσξηλά θαη ελδέρεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ θαηά ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, νη πνζφηεηεο εηζαγσγψλ 

θαη εμαγσγψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ πξντφλησλ εθθξάδνληαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ζε θηιά, 

γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πνξεία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ θιάδνπ. Δληνχηνηο, ε παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ΔΛΣΑΣ θξίλεηαη ζθφπηκε, θαζψο είλαη ελδεηθηηθή ησλ θπξηνηέξσλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ εηδψλ πγηεηλήο. 
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4.2.1 Δηζαγσγέο  

1. Δίδε πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο 

Οη εηζαγσγέο πιαζηηθψλ εηδψλ πγηεηλήο αθνινχζεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο θζίλνπζα 

πνξεία ηελ πεληαεηία 2005-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο -3,6%. Σν 2009 

δηακνξθψζεθαλ ζε 5,5 ρηι. ηφλνπο, ζεκεηψλνληαο κείσζε 22% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε 

ην 2008. 

Ζ θαηεγνξία ησλ «ινηπψλ πιαζηηθψλ εηδψλ πγηεηλήο» ζπγθέληξσζε ην 62,5% ησλ 

ζπλνιηθψλ εηζαγνκέλσλ πνζνηήησλ ην 2009 θαη αθνινχζεζε ε θαηεγνξία ησλ 

«κπαληεξψλ, ληνπδηέξσλ, λεξνρπηψλ θαη ληπηήξσλ» κε πνζνζηφ 28,6% (δηάγξακκα 

4.2). 

Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο κπαληεξψλ, ληνπδηέξσλ, λεξνρπηψλ θαη ληπηήξσλ ην 

2009 ήηαλ ε Κίλα, ε Ηηαιία θαη ε Αίγππηνο, ζπγθεληξψλνληαο απφ θνηλνχ ην 79,5% 

ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο (πίλαθαο Π4.2 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Ζ Κίλα θαη ε Ηηαιία ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 70,4% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

θαζηζκάησλ θαη θαιπκκάησλ ιεθαλψλ ην 2009.  

Ζ Ηηαιία ζπγθέληξσζε ην 43,5% ησλ εηζαγσγψλ ινηπψλ πιαζηηθψλ εηδψλ πγηεηλήο ην 

2009. 

                

2. Κεξακηθά είδε πγηεηλήο 

Οη εηζαγσγέο θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο εκθάληζαλ κέζε εηήζηα αχμεζε 9,1% ηελ 

πεξίνδν 2005-2008, ελψ ην 2009 παξνπζίαζαλ κείσζε 43,3%, δηακνξθνχκελεο ζε 

18,5 ρηι. ηφλνπο. 

Σα είδε πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε ζπγθέληξσζαλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 79% 

επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ην 2009. 
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Κπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε ην 2009 

ήηαλ ε Κίλα, ε Ηηαιία θαη ε Βνπιγαξία, νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 69% 

ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο. 

Σν ίδην έηνο ε Ηηαιία ζπγθέληξσζε ην 40,8% ησλ εηζαγσγψλ εηδψλ πγηεηλήο απφ 

ινηπέο θεξακηθέο χιεο. 

         

 

3. Μεηαιιηθά είδε πγηεηλήο 

Οη εηζαγσγέο κεηαιιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο ήηαλ έληνλα θαζνδηθέο ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία, δηακνξθνχκελεο ην 2009 ζε 17,5 ρηι. ηεκάρηα έλαληη 39 ρηι. ηεκαρίσλ ην 

2008 (κείσζε 55,3%). 

Δηδηθφηεξα, νη εηζαγσγέο κεηαιιηθψλ κπαληεξψλ δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε 9,5 ρηι. 

ηεκάρηα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 43,6% ζε ζρέζε κε ην 2008. Κπξηφηεξεο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ήηαλ ε Γαιιία, ε Ηζπαλία θαη ε Κίλα, 

ζπγθεληξψλνληαο απφ θνηλνχ ην 86,5% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ηεο 

θαηεγνξίαο (πίλαθαο Π4.4 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Οη εηζαγσγέο ινηπψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε 8 ρηι. 

ηεκάρηα πεξίπνπ, έλαληη 22,2 ρηι. ηεκαρίσλ ην 2008 (κείσζε 64,2%). Κπξηφηεξεο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ήηαλ ε Ηηαιία θαη ε Γαιιία, 

ζπγθεληξψλνληαο απφ θνηλνχ ην 88,5% ησλ εηζαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο. 
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4.2.2 Δμαγσγέο 

1. Δίδε πγηεηλήο απφ πιαζηηθέο χιεο 

Οη εμαγσγέο πιαζηηθψλ εηδψλ πγηεηλήο εκθάληζαλ κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 

10,5% ηελ πεληαεηία 2005-2009. 

ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εμαγφκελσλ πνζν-ηήησλ (90,5%) αθνξνχζε ην 2009 

κπαληέξεο, ληπηήξεο, ληνπδηέξεο θαη λεξνρχηεο (δηάγξακκα 4.4). 

Κπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ κπαληεξψλ, ληνπδηέξσλ, λεξνρπηψλ θαη ληπηήξσλ ην 

2009 ήηαλ ε Μάιηα θαη ε Κχπξνο, απνξξνθψληαο απφ θνηλνχ ην 72% πεξίπνπ ησλ 

εμαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο (πίλαθαο Π4.6 ηνπ παξαξηήκαηνο). 

Κπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ θαζηζκάησλ θαη θαιπκκάησλ ιεθαλψλ ην 2009 ήηαλ ε 

Κχπξνο, ε Γεξκαλία θαη ε Πνξηνγαιία, απνξξνθψληαο απφ θνηλνχ ην 80% ησλ 

εμαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο. 

Σν 2009 ε Αίγππηνο απνξξφθεζε ην 55,7% ησλ εμαγφκελσλ ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο 

απφ πιαζηηθέο χιεο. 

                  

2. Δίδε πγηεηλήο απφ θεξακηθέο χιεο 

Οη εμαγσγέο θεξακηθψλ εηδψλ πγηεηλήο αθνινχζεζαλ ζε γεληθέο γξακκέο θζίλνπζα 

πνξεία ηελ πεληαεηία 2005-2009, δηακνξθνχκελεο ζε 1.012 ηφλνπο ηνπ 2009 (απφ 2 

ρηι. ηφλνπο ην 2008 - κείσζε 50,8%). 
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Σν 75,4% ησλ εμαγνκέλσλ πνζνηήησλ ην 2009 αθνξνχζε είδε πγηεηλήο απφ παιψδε 

πνξζειάλε. 

Ζ Αιβαλία θαη ε Κχπξνο απνξξφθεζαλ απφ θνηλνχ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 50% επί 

ησλ εμαγνκέλσλ εηδψλ πγηεηλήο απφ πνξζειάλε ην 2009 (πίλαθαο Π4.7 ηνπ 

παξαξηήκαηνο). Σν ίδην έηνο ε Πνισλία απνξξφθεζε ην 22% ησλ εμαγνκέλσλ εηδψλ 

πγηεηλήο απφ ινηπέο θεξακηθέο χιεο. 

     

3. Μεηαιιηθά είδε πγηεηλήο 

Οη εμαγσγέο κεηαιιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο δηακνξθψζεθαλ ην 2009 ζε κφιηο 163 

ηεκάρηα έλαληη 404 ηεκαρίσλ ην 2008, ζεκεηψλνληαο κείσζε 59,7%. Ζ Ηηαιία θαη ε 

Αιβαλία ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην ζχλνιν ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο 

θαηεγνξίαο ην ελ ιφγσ έηνο. 

 

4.3 Δγρψξηα Αγνξά Δηδψλ Τγηεηλήο 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο ηελ πεξίνδν 

2000-2009, δηακνξθνχκελε ην 2009 ζε 944 ρηι. ηεκάρηα (κείσζε 31,5% ζε ζρέζε κε 

ην 2008). Ζ ζεκαληηθή κείσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα (ιφγσ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο) έρεη νδεγήζεη ζηε 

ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο εηδψλ πγηεηλήο, κε απνηέιεζκα νη πξνβιέςεηο θαη 

γηα ην 2010 λα είλαη δπζνίσλεο. Δηδηθφηεξα, γηα ην 2010 ν εμεηαδφκελνο θιάδνο 

πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 16,5% ζε ζρέζε κε ην 

2009. 

Σν 2009 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θάιπςαλ ηα είδε πγηεηλήο απφ 

πνξζειάλε (89,2%). Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ θπκάλζεθε ζην 

9%. 
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4.3.1 Μέγεζνο Δγρψξηαο Αγνξάο Δηδψλ Τγηεηλήο απφ Ταιψδε Πνξζειάλε 

Ζ εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε (κεγάια ηεκάρηα) εθηηκάηαη 

φηη δηακνξθψζεθε ην 2009 ζε 842 ρηι. ηεκάρηα, έλαληη 1,22 εθαη. ηεκαρίσλ ην 2008, 

ζεκεηψλνληαο κείσζε 31,3%. Γηα ην 2010 πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ κείσζε θαηά 17% 

πεξίπνπ. 

Ζ εηζαγσγηθή δηείζδπζε ζηνλ θιάδν ην 2009 απμήζεθε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο (2008: 62%, 2009: 71%), θαζψο ε εηαηξεία Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ δηέθνςε ηελ 

παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε, ζηξεθφκελε εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ 

εηζαγσγηθφ ηνκέα ην ελ ιφγσ έηνο. Οη εμαγσγέο ην 2009 εθηηκάηαη φηη κεηψζεθαλ ζε 

50 ρηι. ηεκάρηα (εηήζηα κείσζε 66%). 
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4.3.2 Μέγεζνο Δγρψξηαο Αγνξάο Μπαληεξψλ θαη Νηνπδηέξσλ απφ Αθξπιηθφ θαη 

Μέηαιιν 

Ζ εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο) εθηηκάηαη φηη 

δηακνξθψζεθε ην 2009 ζε 85 ρηι. ηεκάρηα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 20,6% ζε ζρέζε κε 

ην 2008. Σν 2010 ε ελ ιφγσ αγνξά πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη εθ λένπ πηψζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 14%. 

Σα εηζαγφκελα πξντφληα εθηηκάηαη φηη αληηπξνζψπεπζαλ (ην 2009) ην 41% πεξίπνπ 

ηεο αγνξάο. 

Ζ εγρψξηα αγνξά κεηαιιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο) εθηηκάηαη φηη 

δηακνξθψζεθε ην 2009 ζε 17,3 ρηι. ηεκάρηα, ζεκεηψλνληαο κείσζε 62,4% ζε ζρέζε 

κε ην 2008 (πίλαθαο 4.11). Ζ ζεκαληηθή πηψζε πνπ παξαηεξήζεθε απνδίδεηαη θαη 

ζην γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ έηνο δηεθφπε ε παξαγσγή ραιχβδηλσλ ληνπδηέξσλ 

(δξαζηεξηφηεηα κε ηελ νπνία αζρνιείην ε εηαηξεία Minos Μαθεδνληθή 

Μεηαιινπξγία ΑΒΔΔ). Πιένλ, ε δήηεζε γηα κεηαιιηθά είδε πγηεηλήο θαιχπηεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ απφ εηζαγφκελα πξντφληα. Σν 2010 ε εμεηαδφκελε αγνξά πξν-βιέπεηαη λα 

παξνπζηάζεη πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 20%. 

            

 

4.3.3 Ζ πγθέληξσζε ζηνλ Κιάδν – Μεξίδηα αγνξάο 

Γεληθά, γηα λα εμεηαζζεί ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζε έλαλ θιάδν 

εθηηκάηαη ν ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Ο 

ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο γηα “n” επηρεηξήζεηο ή άιιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο 

δίδεηαη απφ ηνλ εμήο ιφγν: 
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φπνπ ν αξηζκεηήο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο ησλ “n” 

κεγαιπηέξσλ κνλάδσλ θαη ν παξαλνκαζηήο ην ζχλνιν ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο.  

Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ 

ην 46,5%-47% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο εηδψλ πγηεηλήο ην 2009. Σν κεξίδην αγνξάο ησλ 

παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ εηδψλ πγηεηλήο Kerafina ABETE θαη Βηηξνπβίη ΑΔ 

εθηηκάηαη ζε 26% πεξίπνπ θαη 12%-12,5% αληηζηνίρσο ην 2009. εκαληηθή παξνπζία 

ζην ζχλνιν ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο έρεη θαη ε εηζαγσγηθή (πιένλ) εηαηξεία Ηληεάι 

ηάληαξλη ΑΒΔΔ (εθηηκψκελν κεξίδην 8%-8,5%).  

Αλαθνξηθά κε ηελ εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ πνξζειάλε, ζεκεηψλεηαη φηη ην 

2009 ε Kerafina ABETE απέζπαζε κεξίδην αγνξάο 29% πεξίπνπ (πίλαθαο 4.12). 

Αμηφινγε παξνπζία ζηελ ελ ιφγσ αγνξά πέξαλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πίλαθα έρνπλ 

θαη νη εηαηξείεο, Λαθηψηεο Δπαγγ. ΑΔ θαη απνπληδή Π. ΑΔ.   

ηελ εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο) ην 2009, ε 

εηαηξεία Animus ABEE εθηηκάηαη φηη απέζπαζε κεξίδην αγνξάο 23,5% πεξίπνπ. Οη 

εηαηξείεο Κνινζζφο Ν. Γ. Καθιηφο ΑΔ, Υαηδεγεσξγίνπ ΑΔ θαη Acrilan ΑΒΔΔ 

εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 47,5%-48% ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

Δπηπιένλ, αμηφινγε παξνπζία έρεη θαη ε εηαηξεία Ηληεάι ηάληαξλη ΑΒΔΔ. 

 

 

πκπέξαζκα 

 Ζ εγρψξηα παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απφ πνξζειάλε παξνπζίαζε κείσζε ηελ 

πεξίνδν 2000-2009, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο -12,1%. Δηδηθφηεξα, ην 

2009 ππνρψξεζε θαηά 52,5% ζε ζρέζε κε ην 2008. 
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 Ζ παξαγσγή αθξπιηθψλ εηδψλ πγηεηλήο εκθάληζε κέζν εηήζην ξπζκφ 

κεηαβνιήο 2% ηελ πεξίνδν 2000-2009. Δηδηθφηεξα, ην 2009 παξνπζίαζε 

κείσζε 27,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

 Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο εκθάληζε κείσζε 31,5% ην 2009 

ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη δηακνξθψζεθε ζε 944.000 ηεκάρηα. Σν ίδην έηνο ηα 

είδε πγηεηλήο απφ πνξζειάλε θάιπςαλ ην 89,2% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. 

 Ζ εγρψξηα αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ πνξζειάλε ππνρψξεζε ην 2009 θαηά 

31,3% ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη δηακνξθψζεθε ζε 842.000 ηεκάρηα. Αλάινγε 

εμέιημε είρε θαη ε αγνξά εηδψλ πγηεηλήο απφ αθξπιηθφ θαη κέηαιιν, 

εκθαλίδνληαο αληηζηνίρσο κείσζε 20,6% θαη 62,4%. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4
νπ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

πκπεξάζκαηα θαη Πξννπηηθέο ηνπ Κιάδνπ 

 

ηνλ θιάδν ησλ εηδψλ πγηεηλήο δξαζηεξηνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ αζρνινχληαη κε ηηο εηζαγσγέο θαη ην 

εκπφξην ησλ εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ. Με ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο 

αζρνιείηαη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ απφ εηζαγφκελα θπξίσο πξντφληα, ε παξαγσγή ησλ εμεηαδφκελσλ 

πξντφλησλ ζπξξηθλψλεηαη ζηαδηαθά. ηα ηέιε ηνπ 2008 κηα κεγάιε βηνκεραληθή 

κνλάδα εηδψλ πγηεηλήο απφ παιψδε πνξζειάλε δηέθνςε ηελ παξαγσγή ηεο θαη 

ζηξάθεθε ζηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα.  

Ζ εμεηαδφκελε αγνξά ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα, 

θαζψο ε δήηεζε γηα είδε πγηεηλήο εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, ε εμέιημε ησλ ρνξεγήζεσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη 

δαλείσλ γηα αλαθαηλίζεηο (θαηνηθηψλ, θηηξίσλ θιπ.), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηε δηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηε ζρεηηθή πνιηηηθή ησλ 

ηξαπεδψλ (φξνη δαλεηνδφηεζεο θιπ.), απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο εηδψλ πγηεηλήο.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο παξνπζηαζκέλα 

βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter θαη ηεο αλάιπζεο SWOT. 

Σέινο, ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

5.1 Αλάιπζε Αληαγσληζηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 Δίζνδνο Νέσλ Αληαγσληζηψλ 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο γηα ηελ επηηπρή είζνδν κηαο εηαηξείαο ζηελ 

παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηελ απφθηεζε 

ηνπ αλάινγνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηε δηάζεζε κεγάισλ απνζεθεπηηθψλ 

ρψξσλ θ.α.  

ηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα ηα εκπφδηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λέεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ζαθψο ρακειφηεξα απφ φηη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, 

ζπλδένληαη δε θπξίσο κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε θήκε απφ ηα αλαγλσξηζκέλα 

εκπνξηθά ζήκαηα εδξαησκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη λέεο 
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εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ 

ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο πσιήζεσλ. 

 

 Κίλδπλνη απφ Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα ή Τπεξεζίεο 

ηνλ θιάδν ησλ εηδψλ πγηεηλήο, ε ππνθαηάζηαζε νπζηαζηηθά θηλείηαη κφλν εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ θιάδνπ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εηδψλ πγηεηλήο απφ 

δηαθνξεηηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο. 

 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Πξνκεζεπηψλ 

Οη κεγάιεο παξαγσγηθέο εηαηξείεο εηδψλ πγηεηλήο πξνκεζεχνληαη ηηο πξψηεο χιεο 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην εμσηεξηθφ. χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη 

πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θαζψο 

είλαη ιίγνη ζε αξηζκφ θαη δελ είλαη εχθνιν γηα ηηο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο λα 

αιιάμνπλ εχθνια πξνκεζεπηή. 

Οη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο απφ 

πιεζψξα νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ην χςνο ησλ 

παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαζψο θαη απφ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ηνπο εθάζηνηε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Αγνξαζηψλ 

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ ζηνλ θιάδν ησλ εηδψλ πγηεηλήο: νη 

ηδηψηεο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη νη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνκεζεχνληαη είδε πγηεηλήο απφ άιιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Οη ηδηψηεο 

απνηεινχλ πεξηζηαζηαθνχο πειάηεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχλ καδηθέο αγνξέο θαη 

δελ δηαζέηνπλ νπζηαζηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε.  

Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα δηαπξαγκάηεπζεο ηεο 

ηηκήο ησλ εηδψλ πγηεηλήο πνπ αγνξάδνπλ, πξαγκαηνπνηψληαο εηδηθέο ζπκθσλίεο 

κε ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο.  

Οη έκπνξνη πνπ εθνδηάδνληαη είδε πγηεηλήο απφ άιιεο εηαηξείεο θαη έρνπλ 

απνθηήζεη θήκε ζηελ αγνξά, έρνπλ ζεκαληηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, θαζψο 

φιεο νη πξνκεζεχηξηεο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα δηαηίζεληαη ηα πξντφληα ηνπο 

κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ. 
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 Αληαγσληζκφο κεηαμχ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

ηνλ θιάδν ησλ εηδψλ πγηεηλήο επηθξαηνχλ ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο εηζαγσγηθέο) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν είλαη αξθεηά κεγάινο, ελψ ιίγεο κφλν 

επηρεηξήζεηο παξάγνπλ είδε πγηεηλήο. Οη ηειεπηαίεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ απφ εηζαγφκελα πξντφληα, 

ζηξέθνληαη ζηαδηαθά πξνο ηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα, κε απνηέιεζκα ε παξαγσγή 

εηεζίσο λα ζπξξηθλψλεηαη. 

 

 

5.2 Αλάιπζε SWOT 

 

 

5.3 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νκαδνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, βάζεη δείγκαηνο ηξηψλ 

παξαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, πξνθχπηεη κείσζε πσιήζεσλ θαηά 1,09%. 
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Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο παξέκεηλε 

δεκηνγφλν ηε δηεηία 2008-2009.  

Οη πσιήζεηο 15 εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ εηδψλ πγηεηλήο κεηψζεθαλ ην 2009 θαηά 

23,33%. Σν κηθηφ θέξδνο ππνρψξεζε ην ίδην έηνο θαηά 23,21%. Ζ κείσζε ηνπ 

κηθηνχ θέξδνπο είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηδείλσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απνηειεζκάησλ ην 2009 θαηά 27,95%. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε 

(πξν θφξνπ) κεηψζεθαλ θαηά 32,86% ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008. Σα θαζαξά 

θέξδε EBITDA κεηψζεθαλ (ην 2009) θαηά 29% πεξίπνπ. 

 

5.4 Πηζηνιεπηηθή Ηθαλφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ - πλαιιαθηηθή 

πκπεξηθνξά 

χκθσλα κε ην δείθηε Πηζησηηθήο Γηαβάζκηζεο – ICAP Rating Score, ζε δείγκα 

45 εηαηξεηψλ (νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο θαηαηάζζεηαη ζηε δψλε ρακεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(2010: 64,44%, 2009: 82,22%). Ωζηφζν, παξαηεξείηαη ηάζε κεηαθίλεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηε δψλε ρακεινχ ζηε δψλε κέζνπ θαη πςεινχ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ην 2010.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο κειέηεο (43 

εηαηξείεο), ζεκεηψλεηαη φηη πνζνζηφ πεξίπνπ 7% ηνπ δείγκαηνο εκθάληζε 

αζπλέπεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ην 2010.  

ε δείγκα εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ 

πγηεηλήο (260 εηαηξείεο), παξαηεξείηαη δηεχξπλζε ηνπ πνζνζηνχ θαηλνκέλσλ 

αζπλέπεηαο ζπλαιιαγψλ ην 2010. 

 

5.5 Πξννπηηθέο 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο αλακέλεηαη πεξαηηέξσ πηψζε ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο θαηαλάισζεο εηδψλ πγηεηλήο 

θαη ην 2011. Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ απφ 

ηα κέηξα εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ έρεη δηα-κνξθσζεί ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

αιιά θαη ηεο πηζησηηθήο ζηελφηεηαο, αλακέλεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δήηεζεο αθηλήησλ.  
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Ωο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο ε εμεηαδφκελε 

αγνξά πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 16,5% εηεζίσο ηε 

δηεηία 2010-2011. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΗΟΛΟΓΗΜΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΣΟΤ 

ΚΛΑΓΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ  

ΔΛΛΑΓΑ, ΗΣΑΛΗΑ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΝΗΑ  

ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΖ 

ΚΡΗΖ 

 

6.1 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ - GEP ΑΦΟΗ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ Α.Δ  

 

GEP ΑΦΟΗ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ Α.Δ. – ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Ζ επηρείξεζε «ΓΚΔΠ ΑΦΟΗ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ » είλαη κηα νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε, ε νπνία ηδξχζεθε ζηη ο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. 

πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία δεκηνπξγήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1966, 

απφ ηα ηέζζεξα αδέξθηα Κπξηάθν, Παλαγηψηε, Γεψξγην θαη Δπάγγειν 

Σζηηνπξίδε – θαηά θζίλνπζα θαηάηαμε ειηθίαο – θαη απφ ηφηε ε 

ζπλεξγαζία ηνπο είλαη πγηείο θαη δηαξθεί κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ 

επηρείξεζε, αξρηθά, αζρνιήζεθε κε πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ζέξκαλζε ζε κεγάια ζπγθξνηήκαηα θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, φπσο 

θαη ζε δηάθνξεο πνιπθαηνηθίεο.  Απφ ην 1976 έσο θαη ζήκεξα,  

αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εκπνξία εηδψλ πγηεηλήο, πνξζειάλε, 

αμεζνπάξ κπάληνπ, έπηπια κπάληνπ, πιαθηδίσλ ηνίρνπ -  δαπέδνπ, 

πιαθηδίσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ρψξνπ -  γηα κπάλην θαη θνπδίλα - , 

θαζψο θαη ΑΜΔΑ (άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο). ια ηα εκπνξεχκαηα 

παξάγνληαη απφ ηηαιηθά θαη ειιεληθά εξγνζη άζηα θαη δηαηίζεληαη, 

απεπζείαο, κέζσ ηεο εηαηξίαο πξνο πψιεζε. Έδξα ηεο: ην Νέν Ρχζην 

Θεζζαινλίθεο, φπνπ θαη δηαηεξνχληαη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο 

13.500ηκ.. Δθεί,  ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία, ν ππεξεζηαθφο ρψξνο θαη νη  

απνζήθεο ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ζην θέληξ ν ηεο Θεζζαινλίθεο 

δηαηίζεληαη ηδηφθηεηνο ππεξεζηαθφο ρψξνο 270ηκ.. Ζ εηαηξία έρεη ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ηφζν ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο  
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ηάζεηο ηεο επνρήο αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εθάζηνηε πειαηψλ ηεο. ια απηά ηα ρξφληα, έρε η  εδξαησζεί σο κηα πνιχ 

ζεκαληηθή εηαηξία ζηνλ ρψξν ησλ εηδψλ πγηεηλήο ζηελ βφξεηα Διιάδα 

θαη ζηεξίδεηαη έληνλα ζηελ θήκε & πειαηεία ηεο.  

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

GEP ΑΦΟΗ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ  

 

Οη ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ έλα εξγαιείν «νξηδφληηαο 

αλάιπζεο» θαζψο κειεηνχλ ηελ δηαρξνληθή πνξεία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

εξγαιείν είλαη ην πην εχρξεζην αιιά δίλεη ζηνλ αλαιπηή κφλν κία 

γεληθή άπνςε ηεο πνξείαο ηεο εμεηαδφκελεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. 

Γηα λα είλαη φκσο δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαρξνληθά,  πξέπεη νη  ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο λα πιεξνχλ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο:  

 Ζ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ λα είλαη νκνηφκνξθε ζε φιεο ηηο 

πεξηφδνπο, ζηηο  νπνίεο    αλαθέξνληαη.  

 Σα ζηνηρεία λα είλαη εληαγκέλα ζηηο ίδηεο επί κέξνπο νκάδεο 

ζηνηρείσλ.  

 Να ηεξνχληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο, θαζ ’ φιε ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή απηψλ,  ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηαη,  ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ αλαιπηή.  

 Να ζεκεηψλνληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ή ζηε θχζε ησλ 

ζηνηρείσλ.  

ηελ έθηαζε πνπ νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δελ ηεξνχληαη,   νη  

ζπγθξίζεηο κπνξεί λα δψζνπλ παξαπιαλεηηθή εηθφλα θαη λα νδεγήζνπλ 

ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα.  
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Ηζνινγηζκφο  

Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  

Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ είλαη -

2,59% ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία ηα 

ηειεπηαία έηε δελ είλαη κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο γηα 

παξάδεηγκα επελδχζεηο ζε αθίλεηα. Απηφ ππνδεηθλχεη πσο ε εηαηξεία  

δελ πξνηηκά λα  βαζίδεηαη ζε καθξνρξφληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

κάιηζηα ζηα άπια πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

κείσζε. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ζηηο ινηπέο 

καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 83,59% απφ ην 2005 ζην 2010 αιιά 

κε ιίγν κεγαιχηεξε αχμεζε ην 2012 θαηά 17,88% Ο ζπγθεθξηκέλνο 

ινγαξηαζκφο απνηειείηαη απφ καθξνπξφζεζκεο εγγπήζεηο νη  νπνίεο ζα 

εηζπξαρζνχλ ή ζα επηζηξαθνχλ κεηά ην ηέινο ηεο επφκελεο ρξήζεο θαη 

απφ πξνπιεξσκέλα έμνδα ηα νπνία αθνξνχλ καθξνρξφληα ιήμεο 

πξνπιεξσκέλα έμνδα κίζζησλ θαηαζηεκάησλ. Άξα είλαη  εκθαλήο ε 

δπζθνιία ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο.  

Κπθινθνξνχλ  Δλεξγεηηθφ  

Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ είλαη -

49,69%. Παξαηεξείηαη δειαδή κείσζε πνπ νθείιεηαη ζηελ κείσζε φισλ 

ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. 

πγθεθξηκέλα, ζηα απνζέκαηα ρξήζεο παξαηεξείηαη κηα κέζε εηήζηα 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ -20,48%. Παξαηεξείηαη κηα απμνκείσζε, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην φηη νη  εηαηξείεο εθάξκνζαλ ζηξαηεγηθή 

ζπγθξάηεζεο ησλ αγνξψλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ απνζεκάησλ. ηελ 

ζπλέρεηα εμεηάδνληαο ην ινγαξηαζκφ «Πειάηεο θαη Απαηηήζεηο » 

παξαηεξνχκε πσο έρεη κέζε εηήζηα κείσζε θαηά -21,83%. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ αληηζηνηρεί ζηελ πψιεζε πξντφλησλ,  

νη νπνίεο επί ησλ πιείζησλ πξαγκαηνπνηνχληαη ηνηο κεηξεηνίο.  Σέινο 

ηα κεηξεηά θαη ηζνδχλακα κεηξεηψλ ζεκείσζαλ κηα κείσζε θαηά 

15,44% ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ηνπ ηακείνπ, 65,65%  

Ηδία Κεθάιαηα  

Μέζε εηήζηα κεηαβνιή ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη -16,40%, 

παξαηεξψληαο κεγάιε κείσζε ζην ππφινηπν δεκηψλ εη ο λέσλ -325% θα 
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ηαπηφρξνλα θαη ζηα θέξδε εηο  λένλ -100%. Σα απνζεκαηηθά 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε 9,87%.  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο δελ ππάξρνπλ. Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 

επηηξέπεη κφλν βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο.  

Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ είλαη -

26,53% απηφ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ επηηαγψλ ησλ 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ 100% θαη ζηελ κείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ 

πειαηψλ θαηά 11,06% θαη κείσζε θαηά 15,88% ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

Ο θχθινο εξγαζηψλ κεηψλεηαη κε κέζε εηήζηα κεηαβνιή -23,33%. 

Γειαδή θαηαγξάθεη κηα ζπλερψο θαζνδηθή πνξεία θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο πεληαεηίαο κε ηηο πσιήζεηο λα ζεκεηψλνπλ ζπλερψο κεηψζεηο.  

Βέβαηα ηα δχν ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη κηα πην κεγαιχηεξε κείσζε 

ησλ πσιήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 34%, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη ιφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν θφζηνο πσιεζέλησλ αθνινπζεί 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πνξεία, κεηψλεηαη κε κέζε εηήζηα κεηαβνιή -24,43%. 

Δπίζεο ηελ ηειεπηαία δηεηία παξνπζηάδεη κεγάιε κείσζε.  Σα ινηπά 

ιεηηνπξγηθά έζνδα ηα νπνία αθνξνχλ έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ 

ΟΑΔΓ, έζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ θαη ινηπά έζνδα εθκίζζσζεο 

παξνπζηάδνπλ κέζε εηήζηα κείσζε θαηά -6,58%. Δπνκέλσο ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ηα έρνπλ κεηψζεη κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Σέινο ηα θαζαξά θέξδε κεηψλνληαη ζηαδηαθά 

πνιχ ζε ζεκείν ηα ηειεπηαία 3 έηε λα είλαη αξλεηηθά δειαδή δεκηέο. Ζ 

κέζε εηήζηα κεηαβνιή είλαη -247,77%  
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Καηαζηάζεηο Κνηλνχ Μεγέζνπο – Κάζεηε Αλάιπζε  

 

Ζ θάζεηε αλάιπζε ή νη  θαηαζηάζεηο  «θνηλνχ κεγέζνπο»  κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ σο κέζα αλάιπζεο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Ζ κέζνδνο απηή  (θάζεηε 

αλάιπζε),  νθείιεη  ηελ νλνκαζία ηεο ζην γεγνλφο φηη εθαξκφδεηαη ζε 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θάζεηεο παξάζεζεο  (κνξθήο)  θαη ε κειέηε,  

ζπλεπψο,  ησλ πνζνζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζ ’ απηέο γίλεηαη θαηά 

θάζεην ηξφπν.  Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν αλάιπζεο, θαηά ηελ νπνία έλα 

ζεκαληηθφ κέγεζνο ή ππνινγηζκνχ ζηνηρείν κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο  (π.ρ.   γηα ηνλ ηζνινγηζκφ ην άζξνηζκά ηνπ,  

γηα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο νη πσιήζεηο),  ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε 

θαη φια ηα άιια ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζπγθξίλνληαη 

πξνο απηφ.  Απνηέιεζκα ηεο ζχγθξηζεο απηήο,  είλαη φηη φια ηα 

ζηνηρεία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο εθθξάδνληαη πιένλ σο 

πνζνζηά ηνπ πνζνχ ηνπ κεγέζνπο πνπ ιήθζεθε σο βάζε ππνινγηζκνχ 

θαη ην νπνίν παξηζηάλεηαη κε ην 100 %. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο θαη ζε πνζνζηά ή κφλν ζε πνζνζηά,  ιέγνληαη,   είηε  

θαηαζηάζεηο  «θνηλνχ κεγέζνπο»,  γηαηί ηα πνζνζηά ππνινγίδνληαη  

πάλσ ζε θνηλή βάζε,  είηε θαηαζηάζεηο ηνπ «100%»,  είηε αθφκα θαη 

θαηαζηάζεηο «ζπζηαηηθνχ πνζνζηνχ »,  γηαηί θάζε θαηάζηαζε αλάγεηαη 

ζην ζχλνιν ηνπ 100 θαη θάζε ζηνηρείν ηεο εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ζην 

ζχλνιν ηνπ 100.  

Ηζνινγηζκφο  

Σν 2005, ηα αθίλεηα, νη  εγθαηαζηάζεηο θαη ν εμνπιηζκφο θαιχπηνπλ ην 

128,61% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κέζν φξν ησλ εηαηξεηψλ κε ηηο  

απνζβέζεηο καδί,  ην πεξηζζφηεξν είλαη ελζψκαηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία.  Αληίζηνηρα ηα άιια έηε ηα Πάγηα έρνπλ κηθξφηεξν πνζνζηφ. 

Σν 2006 γηα παξάδεηγκα είλαη πεξίπνπ 96% ελψ ην 2012έρεη θηάζεη ην 

37%. Σα απνζέκαηα, επηπιένλ θαιχπηνπλ ην 81,34% ην 2005 ελψ κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξήζεσλ ην 2011 είλαη 70 ,37% θαη ην 2012 

84,08%.Γειαδή ππάξρεη κηα απμνκείσζε αιιά ην πνζνζηφ παξακέλεη 
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ζηα ίδηα επίπεδα πεξίπνπ.  Οη πειάηεο -ινηπέο απαηηήζεηο θπκαίλνληαη 

ζην 2% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ  πεξίπνπ κε κφλε εμαίξεζε ην 

2009 5,71% θαη ην 2010 7,37%. Σα κεηξεηά ην 2 005 ήηαλ ην 0,06% ελψ 

ην 2012 ην 4,12% ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απφ ηελ άιιε, ηα ηδία θεθάιαηα 

θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ηνπ παζεηηθνχ κε κηθξφηεξν 

ην 2012 κε 51,34% θαη ην 2006 κε 75,80%, νη  βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ην 30% πεξίπνπ κε κεγαιχηεξε απφθιηζε ην 2006 23,89% 

θαη ην 2012 46,41%. ην Παξάξηεκα παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ηεο 

εηαηξείαο.  

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο  

ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ην 2012 ην θφζηνο πσιήζεσλ 

είλαη ην 72,99% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ην 2011 ην 73,04%, Σν 

πςειφηεξν θφζηνο πσιήζεσλ είλαη ην 2006 81,49% θαη ην ρακειφηεξν 

2009  θαιχπηεη ην 69%. Αληίζηνηρα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα έρνπλ πςειφ 

πνζνζηφ ζηηο πσιήζεηο. Δπνκέλσο ππάξρνπλ πνιχ πςειά έμνδα. ην 

Παξάξηεκα αθνινπζνχλ νη  πίλαθεο ηεο εηαηξείαο κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο κειέηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε  θάζε ινγαξηαζκφ ζηελ εθάζηνηε 

ζεηξά.  
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Καηαζηάζεηο Πνζνζηνχ Σάζεο - Οξηδφληηα Αλάιπζε  

 

Ζ αλάιπζε ησλ Καηαζηάζεσλ Πνζνζηψλ Σάζεο δείρλνπλ ηελ πνξεία 

ησλ ζηνηρείσλ δηαρξνληθά απφ ην 2005 έσο ην 2012. ηε ζπγθεθξηκέλε 

αλάιπζε σο έηνο βάζεο ζεσξείηαη ην 2005 φπσο άιισζηε θαίλεηε απφ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε φια ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ θαη 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο.  

Ηζνινγηζκφο  

Οη πίλαθεο κε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ πνζνζηψλ ηάζεο 

παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα. Σν ζχλνιν ηνπ κε θπθινθνξνχληνο 

ελεξγεηηθνχ δειαδή ησλ παγίσλ, ζε ζρέζε κε ην 2005, θαηαγξάθεη φια 

ηα έηε κείσζε εθηφο απφ ην 2007 θαη 2008  κε πνζνζηφ 120,55%  θαη  

103,69% αληίζηνηρα θνξπθψλνληαο ην 2012 θαηά 33,52% . 

Παξαηεξείηαη φηη  ηα ζηνηρεία απηά είλαη απφ  ηελ θαζαξή αμία γηαηί  ε 

κηθηή απμάλεηαη ιφγσ αχμεζεο ησλ απνζβέζεσλ.  Σελ ίδηα πνξεία 

αθνινπζεί θαη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο  

αλάιπζεο. πγθεθξηκέλα , ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

έρεη κηα εηήζηα κείσζε  αιιά ην 2012 έρεη κεγάιε δηαθνξά ζε 

ζχγθξηζε θαη κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2011 αθνχ ην 2011 κεηψζεθε 

απφ ην 2008 13,18% ελψ ην 2012 απφ ην 2011 39,86%. Σα απνζέκαηα 

παξνπζηάδνπλ κείσζε φιε ηελ 8εηία.  Έρνπκε κηα κείσζε επίζεο ζην 

ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 2012 ζε ζρέζ ε κε ην 2005 ηεο ηάμεσο 

ηνπ 59,16%.  Σν ζχλνιν ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ 

παξνπζηάδνπλ κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2008. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ην 2012 είλαη  21,41% επνκέλσο έρνπλ 

ππνζηεί κείσζε θαηά 78,59%.  

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο  

πγθξίλνληαο ηα έηε 2005 θαη 2012 παξαηεξνχκε φηη νη πσιήζεηο 

θαηαγξάθνπλ αχμεζε ην 2006 θαη 2007 αιιά απφ ην 2008 θαη έπεηηα 

έξρεηαη κείσζε. πγθεθξηκέλα νη πσιήζεηο κεηψζεθαλ πνιχ απφ ην 

2011 πνπ έπεζαλ θάησ ηνπ 50%. πγθξηηηθά ην θφζηνο πσιεζέλησλ 

έρεη ηελ ίδηα πνξεία. Σα έηε 2006 θαη 2007 ην θφζηνο φπσο είλαη 

επφκελν απμάλεηαη αιιά ε αχμεζε ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ησλ 
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πσιήζεσλ. Οη δχν απηέο κεηαβνιέο επηθέξνπλ ηελ δξακαηηθή κείσζε 

ηνπ κηθηνχ απνηειέζκαηνο. κνηα αλ ζπγθξηζνχλ ηα Καζαξά Κέξδε , ε 

κείσζε απφ ην 2010 θαη κεηά είλαη δξακαηηθή. Δπνκέλσο δηαπηζηψλεηαη  

εχθνια ε κηθξή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ εμφδσλ. Ζ κείσζε  

ηνπο δελ είλαη αλάινγή θαη απηφ πξνθαιεί κεγάιε κείσζε ζηα Καζαξά 

Κέξδε.  

 

 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

 

Παξαηεξνχκε ηελ πνξεία ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο δηαρξνληθά, ιφγσ ηεο 

ζηελήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  Να ζεκεησζεί φηη: κηα 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο απνηειεί εηζξνή θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνηειεί πεγή θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάζε αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο είλαη εθξνή θαη, επνκέλσο, είλαη ρξήζε θεθαιαίνπ. 

Γεδνκέλνπ δε φηη  ην θεθάιαην θίλεζε ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά κεηαμχ 

ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ, θάζε αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη θάζε 

κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί ρξήζε θαη  

αλάινγα θάζε κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη αχμεζε 

ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απνηειεί πεγή θεθαιαίσλ.  Οη 

πεγέο ζπλήζσο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη νη  

αθφινπζεο :  

1.  νη πσιήζεηο θαη ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο.  

2.  ηα θέξδε θεθαιαίνπ απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ.  

3.  νη πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

4.  ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

5.  νη βξαρπρξφληεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο.  

6.  νη πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ.  
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Αλάιπζε Μεηαβνιήο Κεθαιαίνπ Κίλεζεο  

Παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο 

ηεο επηρείξεζεο κε πίλαθα ησλ δεδνκέλσλ θαη αθφκε έλα ζπλνιηθφ 

γξάθεκα κε ηελ ζπλνιηθή κεηαβνιή ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο.  

Πίλαθαο: Μεηαβνιή ΚΚ 8εηίαο  

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  

ΚΕ  41.560,60  555.431,41 725.373,68 964.686,81 940.293,81 1.029.471,71 1.018.558,46 1.289.218,13 

ΒΤ  138.523,67  145.861,78 210.018,37 347.603,95 344.060,88 434.978,00 395.572,34 647.050,48 

ΚΚ  
-

96.963,07 

409.569,63 515.355,31 617.082,86 596.232,93 594.493,71 622.986,12 642.167,65 

 

 

 

Γξάθεκα: Μεηαβνιή ΚΚ 8εηίαο  

 

Παξαηεξνχκε πσο ην Κεθάιαην Κηλήζεσο ηεο επηρείξεζεο θηλείηαη κε 

κεηνχκελε εμειηθηηθή πνξεία. πγθεθξηκέλα ηελ δηεηία 2005 -  2006 ,  

βξίζθεηαη  ζε ζεηηθά επίπεδα, Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνζέκαηα 

απνηεινχλ πεγή θεθαιαίνπ ην 2006 αθνχ κεηψλνληαη θαηά 

149.940,00€.Μεγαιχηεξε κείσζε ππάξρεη ζηηο πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά 

εκπνξεπκάησλ. Πεγή Κεθαιαίνπ είλαη θαη ην Σακείν, νη επηηαγέο νη  

πιεξσηέεο νη κεηαρξνλνινγεκέλεο θαη νη  πξνθαηαβνιέο πειαηψλ.  Σελ 

επφκελε δηεηία 2006 -2007 είλαη ζεηηθφ κε κηα κηθξή κείσζε. Σα 

απνζέκαηα απμάλνληαη αιιά ε αχμεζε είλαη κηθξή νπφηε δελ είλαη ε 
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θχξηα ρξήζε θεθαιαίνπ. Κχξηα πεγή ζα κπνξνχζε λα είλαη νη επηηαγέο 

είηε εηζπξαθηέεο είηε πιεξσηέεο. Ωο ρξήζε ζεσξείηαη νη πειάηεο θαη νη  

θαηαζέζεηο φςεσο. Σηο επφκελεο δηεηίεο ζπκβαίλεη  ην ίδην.  Σελ δηεηία 

φκσο 2011-2012 είλαη αξλεηηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη  γηαηί κεηψζεθε πνιχ 

ην ηακείν, ηα απνζέκαηα, δειαδή έγηλε κεγάιε άληιεζε απφ ηηο πεγέο 

αιιά απμήζεθαλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηηο εηαηξείαο.  Λφγνη πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ κείσζε ηνπ ΚΚ είλαη θαη νη  απνζβέζεηο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά ησλ παγίσλ.  

 

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ & ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

 

Αξηζκνδείθηεο Ρεπζηφηεηαο  

Γεληθή Ρεπζηφηεηα  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεηαη θαη κε ηελ νλνκαζία 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Ρεπζηφηεηαο ή Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαίνπ 

Κίλεζεο. Δάλ ε ηηκή ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ κνλάδα ηφηε απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη βξαρππξφζεζκέο ππνρξεψζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Αλ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο ηφηε 

δηαπηζηψλεηαη φηη  η  επηρείξεζε κπνξεί λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο. κσο ε εκθάληζε ηηκψλ είηε πνιχ αξλεηηθψλ είηε  

πνιχ ζεηηθψλ είλαη αθξαίν θαη δείρλεη  πξφβιεκα. Γηα παξάδεηγκα αλ 

είλαη πνιχ ζεηηθφ λνχκεξν ηφηε κπνξεί αλ έρεη κεγάιν απφζεκα ζηελ 

απνζήθε.  Ζ ππφ κειέηε εηαηξεία παξνπζηάδεη ζεηηθά λνχκεξα 

,πςειφηεξα αξθεηά απφ ηελ κνλάδα, φρη  φκσο αθξαία. Απηφ ζεκαίλεη  

φηη  ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο επηρείξεζεο είλαη ζεηηθή. Πξνθχπηεη 

φκσο φηη ηα ηειεπηαία έηε απμάλεη ηα απνζέκαηα ηεο.  Απηφ κπνξεί λα  

επηθέξεη πξνβιήκαηα ζηελ ξεπζηφηεηα καθξνπξφζεζκα, δειαδή λα 

δείρλεη εκθαλή κείσζε πσιήζεσλ ηεο.  
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Πίλαθαο: Γεληθή Ρεπζηφηεηα  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

3,04  3,81  3,45  2,78  2,73  2,37  2,57  1,99  

 

Άκεζε Ρεπζηφηεηα  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -  ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

          ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

Ο αξηζκνδείθηεο θαη πάιη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πξνο 

ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Ζ δηαθνξά είλαη 

φηη δελ ππνινγίδνληαη ηα απνζέκαηα γηαηί πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν 

λα ξεπζηνπνηεζνχλ. Οπφηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

επηβεβαηψλεηαη φηη έρεη πνιχ πςειήο αμίαο απφζεκα θαη ρσξίο ηελ 

ξεπζηνπνίεζε ηνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη απφ ην 

ππφινηπν θπθινθνξνχλ φπσο ηα δηαζέζηκα ηεο,  ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

Πίλαθαο: Άκεζε Ρεπζηφηεηα  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

0,35  0,37  0,23  0,10  0,26  0,57  0,60  0,18  

 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ  

ΠΩΛΖΔΗ  

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ  

Ο δείθηεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ηεο 

ρξήζεο δηα ηνπ απνζέκαηνο πξντφλησλ. Ο αξηζκνδείθηεο  

θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ, απνηππψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

αλαθπθιψζεσλ ησλ απνζεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε κέζα ζε κία ρξήζε.  

ηαλ κηα επηρείξεζε εληνπίζεη κείσζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

απνζεκάησλ (κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ), ηφηε 

ζα πξέπεη λα πξνζέμεη πηζαλά πξνβιήκαηα ππέξ -απνζεκαηνπνίεζεο. 

Παξάιιεια φηαλ ππάξρεη αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ 

απνζεκάησλ θαιφ είλαη λα εμεηάδνπκε θαη ηελ πνξεία ησλ εμφδσλ 

δηάζεζεο (πσιήζεσλ).  ηελ ππφ κειέηε επηρείξεζε παξαηεξείηαη ε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξηζκνδείθηε. Απηφ ζεκαίλεη  φηη  δελ 

αλαθπθιψλνληαη ζπρλά ηα απνζέκαηα άξα ππάξρεη 
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ππεξαπνζεκαηνπνίεζε πνπ απηφ επηβεβαηψλεη ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αξηζκνδείθηεο.  

Πίλαθαο: Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

1,21  1,35  1,53  1,14  1,72  2,73  2,78  1,57  

 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ  

ΠΩΛΖΔΗ  

ΓΗΑΘΔΗΜΑ  

Αληίζηνηρα κε ηνλ πξνεγνχκελν αξηζκνδείθηε ζε απηφλ παξνπζηάδεηαη 

πφζν ζπρλά αλαθπθιψλνληαη ηα δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο ζε κηα ρξήζε. 

Γηαζέζηκα είλαη ην ηακείν θαη νη  θαηα ζέζεηο.  ε απηφλ ηνλ 

αξηζκνδείθηε παξνπζηάδεηαη κείσζε θαη κάιηζηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ρξήζεσλ 2012 θαη 2011 είλαη πνιχ κεγάιε απηφ ζεκαίλεη  κεγάιε 

κείσζε ζηα δηαζέζηκα.  

Πίλαθαο: Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Γηαζεζίκσλ  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

16,98  42,20  104,28  184,99  77,24  16,47  22,02  27,51  

 

Αξηζκνδείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο & Φεξεγγπφηεηαο  

 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα  

ΤΝΟΛΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

        ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  

Ο δείθηεο ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο κφριεπζεο ε νπνία δειψλεη ηε δπλαηφηεηα 

επίηεπμεο θέξδνπο κέζσ δαλεηζκνχ, δείρλεη  δειαδή ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε πξνο ηξίηνπο θαη ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ε ίδηα δηαζέηεη .  Παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία είλαη κφλν 

βξαρππξφζεζκεο θαη κείσζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Απηφ ζεκαίλεη 

ιηγφηεξν ζηήξημε ζην Ίδην ην Κεθάιαην.  
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    Πίλαθαο: πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο πξνο Ίδηα Κεθάιαηα  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

0,47  0,32  0,36  0,49  0,48  0,60  0,55  0,90  

 

Πάγην Δλεξγεηηθφ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΑΓΗΟ ΔΝΡΓΖΣΗΚΟ  

        ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο, ν νπνίνο απεηθνλίδεη ην βαζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο απφ 

ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο. Παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ βαζκνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο ζην πέξαζκα ηεο 8εηίαο.  Αιιά παξακέλεη ζεηηθφο.  

Πίλαθαο: Πάγην Δλεξγεηηθφ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

12,04%  10,33% 11,11% 12,47% 15,29% 17,53% 12,99% 14,67% 

 

Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο  

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο  

ΔΟΓΑ ΠΩΛΖΔΩΝ -  ΚΟΣΟ ΠΩΛΖΘΔΝΣΩΝ  

                   ΔΟΓΑ ΠΩΛΖΔΩΝ  

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ κε 

θνζηνινγεζέλησλ εμφδσλ απφ ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο.  Απφ ηνπο 

αξηζκνδείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο κπνξεί λα  δηαπηζησζεί ε 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. ε απηφλ ηνλ δείθηε πξνθχπηεη φηη 

ππάξρεη θεξδνθνξία σο πξνο ηηο πσιήζεηο.  

Πίλαθαο: Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

27%  26,96% 24,40% 30,32% 25,94% 19,86% 18,51% 21,56% 

 

Πεξηζψξην ΚΠΣΦ  

  ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΣΟΚΩΝ  

            ΔΟΓΑ ΠΩΛΖΔΩΝ  

πλδπαζηηθά φκσο κε απηφλ ηνλ αξηζκνδείθηε θαη ηνλ παξαθάησ δπν 

πξνθχπηεη φηη έρεη  ηφζν πςειά ιεηηνπξγηθά θαη ινηπά έμνδα πνπ 

παχνπλ νη ηηκέο λα είλαη ζεηηθέο εηδηθά ηα ηειεπηαία 2 έηε.  
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Πίλαθαο: Πεξηζψξην ΚΠΣΦ  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

-

25,20%  

-

12,78% -9,60% 1,25% 0,34% 0,85% 1,16% 1,15% 

 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο  

  ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  

  ΔΟΓΑ ΠΩΛΖΔΩΝ  

Πίλαθαο: Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

-

27,81%  

-

12,82% -9,47% 0,93% 0,12% 0,64% 0,61% 0,70% 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζην πιαίζην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

είλαη θαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηα 

θαζαξά θέξδε γηα ηα έηε 2013 θαη 2014. Ζ κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ηεο παιηλδξφκεζεο.  

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΠΧΛΖΔΧΝ  

Πίλαθαο: Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή Αλάιπζε  

Έηνο 

(Υ)  

Πσιεζεηο 

(Τ)  

2005 2.339.163,68 

2006 2.671.767,52 

2007 2.664.280,22 

2008 1.972.791,75 

2009 1.526.265,49 

2010 1.367.952,69 
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2011 930.373,56 

2012 619.664,96 

2013 418.016,25 

2014 119.457,09 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ κειινληηθά 

αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γξακκηθήο 

εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο. Ζ ζπλάξηεζε πνπ πξνζδίδεη ην χςνο ησλ 

θεξδψλ είλαη ε αθφινπζε:  

Y=a + bx ,  δειαδή  

Πσιήζεηο (Τ)= 3105048,717 -298559,162*Έηνο(Υ)  

ηελ παξνχζα ηαθηηθή ν ρξφλνο απνηειεί ηνλ κφλν παξάγνληα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ. Μέζσ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην αλακελφκελν χςνο ησλ πσιήζεσλ.  

πγθεθξηκέλα, γηα ην 2013 πξνβιέπεηαη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ λα 

αγγίμεη ηα 418.016,25€ ελψ γηα ην 2014 ηα 119.457,09€. πσο 

παξαηεξνχκε ην κέγεζνο ηνπ Κχθινπ εξγαζηψλ παξακέλεη ζεηηθφ αιιά 

κε πησηηθφ ξπζκφ επεξεαδφκελνη απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.  

 

Γξάθεκα: Πξνβιέςεσλ Πσιήζεσλ  

 

 

 

 

 

0

1000000

2000000

3000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΠΩΛΘΕΩΝ 

Ζτοσ (Χ) Πωληςεισ (Τ) Γραμμική (Πωληςεισ (Τ)) 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

155 
 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΘΑΡΧΝ ΚΔΡΓΧΝ  

 

Πίλαθαο: Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή Αλάιπζε  

Έηνο 

(Υ)  

Καζαξά 

Κέξδε (Τ)  

2005 24.197,53 

2006 23.133,44 

2007 22.623,29 

2008 3.221,22 

2009 18.989,55 

2010 -129.593,03 

2011 -119.234,73 

2012 -170.487,65 

2013 -175653,6764 

2014 -205600,3162 

Πξνζδηνξίζακε ηελ ζπλάξηεζε ηάζεσο ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ πνπ 

αιγεβξηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο :  

Y=a + bx ,  δειαδή  

Καζαξά Κέξδε (Τ)= 93866,0814 -29946,639*Έηνο(Υ)  

πγθεθξηκέλα, γηα ην 2013 ζα απνιακβάλεη θέξδε χςνπο                     

-175653,6764€ θαη ην 2014 -205600,3162€. πσο πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα, ε εηαηξεία ζα παξνπζηάδεη παξαπάλσ κείσζε .  

 

Γξάθεκα: Πξνβιέςεσλ Καζαξψλ Κεξδψλ  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ  

 

Μηα πνιιή ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη θαη αχηε ησλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ. Αλ θαη ε επηρείξεζε ζε απηή ηελ κειέηε δελ είλαη 

εηζεγκέλε νπφηε δελ είλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο παξφια απηά ηελ δεκνζηεχεη κέζσ ηεο Hellastat .  Οη 

ηακεηαθέο ξνέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεηαβνιή ζηελ θαζαξή 

πεξηνπζία, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο.  Ζ ΚΣΡ 

εκβαζχλεη ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο. Σέινο ε ΚΣΡ 

δελ δίλεη έκθαζε κφλν ζηα θέξδε ή ηεο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο αιιά 

γεληθά ζηηο ρξεκαηηθέο ηεο ξνέο πνπ απηφ δίλεη θαιχηεξε εηθφλα γηα 

ηελ ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ηηο ΚΣΡ ε Hellastat  έρεη  

δεκνζηεχζεη κέρξη θαη ηνπ 2011. Ζ ΚΣΡ είλαη δνκεκέλε ζε ηξείο 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε θαη ε  πην ζεκαληηθή είλαη ε ιεηηνπξγηθή..  ε απηή 

ηελ ελφηεηα ε παξνπζίαζε θαη ε εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο κπνξεί λα 

γίλεη είηε κε ηνλ άκεζν ηξφπν είηε κε ηνλ έκκεζν. Οη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ ηνλ έκκεζν.  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή ελφηεηα 

γηαηί ε θαζαξή ηακεηαθή ξνή απφ απηήλ ηελ ιεηηνπξγία  αλ είλαη ζεηηθή 

ζεκαίλεη φηη ζηεξίδεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο θαη 

έρεη θαιή ξεπζηφηεηα. Σα ηειεπηαία έηε φκσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη αξλεηηθή. ηελ 

εμεηάδνπζα επηρείξεζε ε ξνή απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα κε 

εμαίξεζε ηα έηε 2005 θαη 2008 πνπ είλαη αξλεηηθά είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ζεηηθή. Σν 2011 φκσο αλ θαη ζεηηθή είλαη πνιχ ρακειφ ην 

πνζφ. Παξαηεξψληαο ηηο εηζπξάμεηο απφ ηηο πσιήζεηο είλαη εκθαλήο ε 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ δηαρξνληθά. Αθφκε ηα ηειεπηαία δχν έηε , ην 

2011 θαη ην 2010 ,  ππάξρνπλ έζνδα θαη απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππάγνληαη φκσο ζηελ ελφηεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ηελ 

επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη φηη  ε κφλε επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηε 7εηία πνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο, ήηαλ ε αγνξά θ αη 

ε πψιεζε παγίσλ. Σν 2010 κφλν ππάξρεη κηα κεηαβνιή ζε 

καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο κε αξλεηηθφ φκσο απνηέιεζκα -3712,27€. 

Αληίζηνηρα ε ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη ε ηξίηε θαη ε 
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ηειεπηαία, έρεη θαη απηή κηθξά αιιά αξλεηηθά θαζαξά απνηειέζκαηα. 

Ζ κεγαιχηεξή κεηαβνιή ζε αμία είλαη απηή ην 2006 «Μεηαβνιή ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο» θαηά -95.000,00€.Σέινο, 

ζεηηθφ απνηέιεζκα έρεη ην 2010 θαηά 10.000,00€ ζε κεηαβνιή απφ 

κεξίζκαηα.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο εηαηξείαο  «ΓΚΔΠ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ 

ΑΦΟΗ Α.Δ. EIΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ» πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη  αξρηθά ε 

εηαηξεία σο πξνο ηηο  απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ηεο είλαη πςειέο ην νπνίν 

απηφ βξαρππξφζεζκα ηελ ζπκθέξεη αιιά δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

καθξνπξφζεζκα. Αθφκε ηα έζνδα ησλ πσιήζεσλ έρνπλ κεησζεί 

δξακαηηθά κε απνηέιεζκα ζπζζψξεπζε κεγάιεο αμίαο απνζεκάησλ 

ζηελ απνζήθε. Απηφ έρεη  σο απνηέιεζκα λα δείρλεη ε επηρείξεζε 

ζεηηθή ξεπζηφηεηα αιιά ζηελ νπζία δελ είλαη πξαγκαηηθή γηαηί 

ζηεξίδεηαη ζηα απνζέκαηά ηεο. Αθφκε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο είλα η ε 

κε δηαρείξηζε καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. ηεξίδεηαη θαζαξά ζε 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.  Απηφ επεξεάδεη ην Κεθάιαην Κίλεζεο 

ηεο ην φπνην ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο κεηψλεηαη 

δηαρξνληθά αλ θαη παξακέλεη ζεηηθφ ηα πεξηζζφηεξα έηε. Σέινο απφ η ελ 

γεληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο  πξνβιέςεη 

πξνθχπηεη φηη  νη  πσιήζεηο ζα ζπλερίζνπλ λα παξακέλνπλ ζεηηθέο αιιά 

κε πνιχ κεησηηθή ηάζε ελψ ηα θαζαξά θέξδε ζα παξακείλνπλ αξλεηηθά 

θαη ζε αθφκε ρακειφηεξα επίπεδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 
 

 
157 

 

                                       ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ « GEP ΑΥΟΙ ΣΙΣΟΤΡΙΔΗ A.E. »     ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΚΑΕΣΙΑ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ

1. Έμνδα ηδξύζεσο θαη πξώηεο εγθαηαζηάζεσο 1.629,00 1.629,00 1.629,00 900,00

Απνζβέζεηο 1.029,00 729,00 429,00 900,00

Καζαξή Αμία 600,00 900,00 1.200,00 0,00

4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 129,00

Απνζβέζεηο 129,00

Καζαξή Αμία 0,00

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 1.629,00 1.629,00 1.629,00 129,00 900,00

ΑΠΟΒΔΔΗ 1.029,00 729,00 429,00 129,00 900,00

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 600,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

II. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ

3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 308.193,38 308.193,38 308.193,38 308.193,38 308.193,38 308.193,38 308.193,38 308.193,38

Απνζβέζεηο 291.643,66 285.672,76 279.594,95 273.517,30 267.373,18 260.010,50 240.879,35 221.350,54

Καζαξή Αμία 16.549,72 22.520,62 28.598,43 34.676,08 40.820,20 48.182,88 67.314,03 86.842,84

4. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπόο κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 44.028,88 42.500,55 42.500,55 42.500,55 42.500,55 40.611,48 33.011,48 33.011,48

Απνζβέζεηο 40.604,03 39.180,67 37.757,31 36.333,95 34.910,59 33.628,91 33.011,41 31.466,00

Καζαξή Αμία 3.424,85 3.319,88 4.743,24 6.166,60 7.589,96 6.982,57 0,07 1.545,48

5. Μεηαθνξηθά κέζα 78.691,12 78.691,12 75.091,12 75.091,12 75.091,12 78.691,12 54.691,12 92.842,27

Απνζβέζεηο 73.291,06 69.691,06 62.491,06 58.891,06 55.291,06 55.291,06 54.691,06 81.158,40

Καζαξή Αμία 5.400,06 9.000,06 12.600,06 16.200,06 19.800,06 23.400,06 0,06 11.683,87

6. Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 157.528,80 156.912,54 154.514,69 151.008,29 148.211,43 144.851,75 109.007,36 80.054,24

Απνζβέζεηο 147.708,65 144.672,42 136.543,73 123.746,41 111.988,63 101.284,85 87.833,99 79.568,17

Καζαξή Αμία 9.820,15 12.240,12 17.970,96 27.261,88 36.222,80 43.566,90 21.173,37 486,07

ΤΝΟΛΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 588.442,18 586.297,59 580.299,74 576.793,34 573.996,48 572.347,73 504.903,34 514.101,37

ΑΠΟΒΔΔΗ 553.247,40 539.216,91 516.387,05 492.488,72 469.563,46 450.215,32 416.415,81 413.543,11

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 35.194,78 47.080,68 63.912,69 84.304,62 104.433,02 122.132,41 88.487,53 100.558,26

ΤΝΟΛΟ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 588.442,18 586.297,59 580.299,74 576.793,34 573.996,48 572.347,73 504.903,34 514.101,37

ΑΠΟΒΔΔΗ 553.247,40 539.216,91 516.387,05 492.488,72 469.563,46 450.215,32 416.415,81 413.543,11

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 35.194,78 47.080,68 63.912,69 84.304,62 104.433,02 122.132,41 88.487,53 100.558,26

III. ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

7. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 859,00 728,68 728,68 4.440,95 4.440,95 4.440,95 4.440,95 4.440,95

ΤΝΟΛΟ ΤΜΜ/ΥΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 859,00 728,68 728,68 4.440,95 4.440,95 4.440,95 4.440,95 4.440,95

ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 589.301,18 587.026,27 581.028,42 581.234,29 578.437,43 576.788,68 509.344,29 518.542,32

ΑΠΟΒΔΔΗ 553.247,40 539.216,91 516.387,05 492.488,72 469.563,46 450.215,32 416.415,81 413.543,11

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 35.194,78 47.809,36 64.641,37 88.745,57 108.873,97 126.573,36 92.928,48 104.999,21

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
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Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

1. Δκπνξεύκαηα 372.715,05 502.023,04 670.020,23 919.620,88 849.537,77 773.606,78 772.957,12 922.897,12

5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 51,59 6.436,40 10.794,78 122,15 7.643,77 9.588,31 249.383,56

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 372.715,05 502.074,63 676.456,63 930.415,66 849.659,92 781.250,55 782.545,43 1.172.280,68

II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ

1. Πειάηεο 7.897,11 28.297,76 29.674,65 17.260,78 60.281,17 85.253,29 64.290,73 27.057,39

2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα

3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.181,22 4.486,00 46.048,07

3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 2.927,99 2.927,99 2.927,99 2.927,99

10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο -1.782,69 -1.782,69 -1.782,69

11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 72,23 86,86 3.195,96 3.128,39 6.595,24 3.001,07 4.360,66 4.836,33

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 12.078,55 31.312,61 35.798,60 26.020,47 65.093,72 86.471,67 114.699,46 31.893,72

IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ

1. Σακείν 274,83 20.747,73 13.079,87 8.243,94 10.609,81 29.406,41 39.122,14 57.445,44

3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 36.492,17 1.296,44 38,58 6,74 14.930,36 132.343,08 82.191,43 27.598,29

ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 36.767,00 22.044,17 13.118,45 8.250,68 25.540,17 161.749,49 121.313,57 85.043,73

ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 36.767,00 22.044,17 13.118,45 8.250,68 25.540,17 161.749,49 121.313,57 85.043,73

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 41.560,60 555.431,41 725.373,68 964.686,81 940.293,81 1.029.471,71 1.018.558,46 1.289.218,13

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 6.442,75 1.652,39 5.808,12 6.970,88 1.025,00 615,00

3. Λνηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 6.442,75 1.652,39 5.808,12 6.970,88 1.025,00 615,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 458.214,38 610.583,52 792.867,44 1.059.240,50 1.056.138,66 1.157.070,07 1.112.101,94 1.394.217,34
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

I. ΚΔΦΑΛΑΗΟ (ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΛΠ.)

1. Καηαβιεκέλν 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00 704.400,00

IV. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 6.666,03 6.666,03 6.666,03 6.666,03 5.953,93 5.833,13 4.984,76 4.163,52

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 6.666,03 6.666,03 6.666,03 6.666,03 5.953,93 5.833,13 4.984,76 4.163,52

V. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ

Τπόινηπν θεξδώλ ρξήζεσο εηο λέν 1.723,85 11.858,94 5.739,84 7.202,34

Τπόινηπν θεξδώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 570,52

Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν 418.744,89 248.257,24 129.022,51

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΗ ΝΔΟΝ -418.744,89 -248.257,24 -129.022,51 570,52 1.723,85 11.858,94 5.739,84 7.202,34

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 292.321,14 462.808,79 582.043,52 711.636,55 712.077,78 722.092,07 715.124,60 715.765,86

Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

1. Πξνκεζεπηέο 56.623,63 113.754,99 90.405,35 189.011,14 291.872,47 338.504,81 272.316,38 199.194,27

2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο

2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 4.918,94 95.467,00 91.868,00 10.788,23 60.000,00 84.000,00 282.500,00

3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 40.025,69 95.000,00

4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 17.046,31 855,24 582,39 961,78 3.177,56 30.627,44

5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 10.315,85 12.482,24 9.486,51 25.503,64 11.991,73 8.598,71 19.867,49 24.819,65

6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 12.946,69 13.435,28 14.244,42 17.501,78 18.410,97 16.497,61 15.795,82 14.494,03

10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.565,50 415,09 415,09 13.719,39 415,09 415,09 415,09 415,09

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 138.523,67 145.861,78 210.018,37 347.603,95 344.060,88 434.978,00 395.572,34 647.050,48

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 138.523,67 145.861,78 210.018,37 347.603,95 344.060,88 434.978,00 395.572,34 647.050,48

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ

2. Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 27.369,57 1.912,95 805,55 1.405,00 31.401,00

ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 27.369,57 1.912,95 805,55 1.405,00 31.401,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 458.214,38 610.583,52 792.867,44 1.059.240,50 1.056.138,66 1.157.070,07 1.112.101,94 1.394.217,34
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ΑΤΞΟΜΕΙΨΕΙ ΑΝΑ ΔΙΕΣΙΑ 

 

 

 

ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ

-900,00 -100,00 1.629,00 0,00 0 0,00 0

0,00 0,00 429,00 300,00 69,9301 300,00 41,1523

1.200,00 -300,00 -25 -300,00

129,00 -129,00 -100 0,00 0,00

129,00 -129,00 -100 0,00 0,00

-900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-900,00 -100,00 129,00 1.500,00 1162,79 0,00 0 0,00 0

129,00 300,00 232,558 300,00 69,9301 300,00 41,1523

0,00 1.200,00 -300,00 -25 -300,00 -33,3333

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.528,81 6,34 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

-19.528,81 -8,82 19.131,15 7,94 7.362,68 283,17% 6.144,12 2,29796 6.077,65 2,22203 6.077,81 2,17379 5.970,90 2,09012

0,00 0,00 -19.131,15 -28,42 -7.362,68 -1528,07% -6.144,12 -15,0517 -6.077,65 -17,5269 -6.077,81 -21,2523 -5.970,90 -26,513

1.545,41 4,68 7.600,00 23,02 1.889,07 465,16% 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1.528,33 3,59602

-1.545,41 -4,91 617,50 1,87 1.281,68 381,12% 1.423,36 4,07716 1.423,36 3,91744 1.423,36 3,76976 1.423,36 3,63281

-38.151,15 -2.468,56 6.982,50 9975000,00 607,39 869,87% -1.423,36 -18,7532 -1.423,36 -23,0818 -1.423,36 -30,0082 104,97 3,16186

-26.467,34 -28,51 24.000,00 43,88 -3.600,00 -457,48% 0,00 0 0,00 0 3.600,00 4,79418 0,00 0

-11.683,81 -14,40 600,00 1,10 0,00 0,00% 3.600,00 6,511 3.600,00 6,11298 7.200,00 11,5216 3.600,00 5,16566

28.953,12 247,80 23.400,00 39000000,00 -3.600,00 -1538,46% -3.600,00 -18,1818 -3.600,00 -22,2221 -3.600,00 -28,5713 -3.600,00 -39,9997

8.265,82 10,33 35.844,39 32,88 3.359,68 231,94% 2.796,86 1,88707 3.506,40 2,32199 2.397,85 1,55186 616,26 0,39274

20.687,30 26,00 13.450,86 15,31 10.703,78 1056,80% 11.757,78 10,4991 12.797,32 10,3416 8.128,69 5,95318 3.036,23 2,09869

-9.198,03 -1.892,33 22.393,53 105,76 -7.344,10 -1685,71% -8.960,92 -24,7383 -9.290,92 -34,0803 -5.730,84 -31,8894 -2.419,97 -19,7708

2.872,70 0,56 67.444,39 13,36 1.648,75 28,81% 2.796,86 0,48726 3.506,40 0,60791 5.997,85 1,03358 2.144,59 0,36579

2010-2011 2011-2012

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

2007-20082006-20072005-2006 2008-2009 2009-2010
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-12.070,73 -2,92 33.799,51 8,12 19.348,14 429,75% 22.925,26 4,88225 23.898,33 4,85256 22.829,86 4,42108 14.030,49 2,60201

-9.198,03 -9,15 33.644,88 38,02 -17.699,39 -1449,20% -20.128,40 -19,274 -20.391,93 -24,1884 -16.832,01 -26,3359 -11.885,90 -25,2458

2.872,70 0,56 67.444,39 13,36 1.648,75 28,81% 2.796,86 0,48726 3.506,40 0,60791 5.997,85 1,03358 2.144,59 0,36579

-12.070,73 -2,92 33.799,51 8,12 19.348,14 429,75% 22.925,26 4,88225 23.898,33 4,85256 22.829,86 4,42108 14.030,49 2,60201

0,00 0,00 33.644,88 38,02 -17.699,39 -1449,20% -20.128,40 -19,274 -20.391,93 -24,1884 -16.832,01 -26,3359 -11.885,90 -25,2458

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0 -3.712,27 -83,5918 0,00 0 130,32 17,8844

-9.198,03 -207,12 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0 -3.712,27 -83,5918 0,00 0 130,32 17,8844

2.872,70 0,55 67.444,39 13,24 1.648,75 28,58% 2.796,86 0,48352 -205,87 -0,03542 5.997,85 1,03228 2.274,91 0,38753

-12.070,73 -2,92 33.799,51 8,12 19.348,14 429,75% 22.925,26 4,88225 23.898,33 4,85256 22.829,86 4,42108 14.030,49 2,60201

0,00 0,00 33.644,88 36,21 -17.699,39 -1398,35% -20.128,40 -18,4878 -24.104,20 -27,161 -16.832,01 -26,0391 -12.614,58 -26,3852

0,00

-149.940,00

-239.795,25 -25,98 649,66 0,08 75.930,99 981,52% 70.083,11 8,24956 -249.600,65 -27,1417 -167.997,19 -25,0735 -129.307,99 -25,7574

-389.735,25 -156,28 -1.944,54 -20,28 -7.521,62 -9840,20% 10.672,63 8737,31 -4.358,38 -40,3749 -6.384,81 -99,1985 -51,59 -100

0,00 0,00 -1.294,88 -0,17 68.409,37 875,64% 80.755,74 9,50448 -253.959,03 -27,2952 -174.382,00 -25,7787 -129.359,58 -25,765

37.233,34

0,00 0,00 20.962,56 32,61 -24.972,12 -2929,17% -43.020,39 -71,3662 12.413,87 71,9195 -1.376,89 -4,63995 -20.400,65 -72,0928

46.048,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -46.048,07 -100,00 4.486,00 -4.486,00 -100 0,00 1.181,22

0,00 0,00 2.927,99 0,00 0 0,00 0 0,00 0

-475,67 -1.782,69 0,00 0 1.782,69 -100 0,00 0,00

82.805,74 1.712,16 -1.359,59 -31,18 3.594,17 11976,30% -3.466,85 -52,5659 67,57 2,1599 -3.109,10 -97,2822 -14,63 -16,8432

0,00 0,00 -28.227,79 -24,61 -21.377,95 -2472,25% -39.073,25 -60,0261 9.778,13 37,5786 -4.485,99 -12,5312 -19.234,06 -61,4259

-18.323,30

54.593,14 95,03 -9.715,73 -24,83 -18.796,60 -6392,01% -2.365,87 -22,2989 4.835,93 58,6604 7.667,86 58,6234 -20.472,90 -98,6754

36.269,84 131,42 50.151,65 61,02 -117.412,72 -8871,84% -14.923,62 -99,9549 31,84 472,404 1.257,86 3260,39 35.195,73 2714,8

36.269,84 42,65 40.435,92 33,33 -136.209,32 -8421,00% -17.289,49 -67,6953 4.867,77 58,9984 8.925,72 68,0394 14.722,83 66,7879

-270.659,67 -318,26 40.435,92 33,33 -136.209,32 -8421,00% -17.289,49 -67,6953 4.867,77 58,9984 8.925,72 68,0394 14.722,83 66,7879

0,00 0,00 10.913,25 1,07 -89.177,90 -866,25% 24.393,00 2,59419 -239.313,13 -24,8073 -169.942,27 -23,4282 -513.870,81 -92,5174

615,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 410,00 66,67 5.945,88 58008,59% -1.162,76 -16,6802 -4.155,73 -71,5503 4.790,36 289,905 -6.442,75 -100

615,00

-282.115,40 410,00 66,67 5.945,88 58008,59% -1.162,76 -16,6802 -4.155,73 -71,5503 4.790,36 289,905 -6.442,75 -100
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0,00 44.968,13 4,04 -100.931,41 -872,30% 3.101,84 0,2937 -266.373,06 -25,1476 -182.283,92 -22,9905 -152.369,14 -24,9547

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

821,24 0,00 0,00

821,24 19,72 848,37 17,02 120,80 207,09% 712,10 11,9602

0,00 0,00 848,37 17,02 120,80 207,09% 712,10 11,9602

-1.462,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6.119,10 106,61 -10.135,09 -8546,37% -1.723,85 -100

0,00 0,00 570,52 -570,52 -100

-1.462,50 0,00 0,00 129.022,51 119.234,73 92,4139 170.487,65 68,6738

-641,26 -8,90 6.119,10 106,61 -10.135,09 -8546,37% -1.153,33 -66,9043 -129.593,03 -22714,9 -119.234,73 92,4139 -170.487,65 68,6738

0,00 0,00 6.967,47 0,97 -10.014,29 -138,68% -441,23 -0,06196 -129.593,03 -18,2106 -119.234,73 -20,4855 -170.487,65 -36,8376

73.122,11

0,00 0,00 66.188,43 24,31 -46.632,34 -1377,60% -102.861,33 -35,2419 -98.605,79 -52,1693 23.349,64 25,8277 -57.131,36 -50,2232

-198.500,00

-95.000,00 -33,63 -24.000,00 -28,57 -49.211,77 -8201,96% 81.079,77 751,558 3.599,00 3,91758 -90.548,06 -94,8475 -4.918,94 -100

-27.449,88 -28,89 0,00 40.025,69

-4.952,16 -16,17 -2.215,78 -69,73 -379,39 -3944,67% -582,39 -100 0,00 855,24 16.191,07 1893,16

1.301,79 5,24 -11.268,78 -56,72 3.393,02 3945,96% 13.511,91 112,677 -16.017,13 -62,8033 2.995,73 31,5788 -2.166,39 -17,3558

0,00 0,00 701,79 4,44 1.913,36 1159,78% -909,19 -4,93831 -3.257,36 -18,6116 -809,14 -5,6804 -488,59 -3,63662

0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0 -10.000,00 -100

-251.478,14 -60.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.304,30 3205,16 -13.304,30 -96,9744 0,00 0 1.150,41 277,147

-251.478,14 -38,87 39.405,66 9,96 -90.917,12 -2090,15% 3.543,07 1,02978 -137.585,58 -39,5811 -64.156,59 -30,5481 -7.338,11 -5,03087

0,00 0,00 39.405,66 9,96 -90.917,12 -2090,15% 3.543,07 1,02978 -137.585,58 -39,5811 -64.156,59 -30,5481 -7.338,11 -5,03087

-29.996,00 0,00 0,00

-29.996,00 -95,53 -1.405,00 -100,00 0,00 805,55 1.107,40 137,471 25.456,62 1330,75

-282.115,40 -898,43 -1.405,00 -100,00 0,00 805,55 1.107,40 137,471 25.456,62 1330,75

0,00 0,00 44.968,13 4,04 -100.931,41 -872,30% 3.101,84 0,2937 -266.373,06 -25,1476 -182.283,92 -22,9905 -152.369,14 -24,9547
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ΜΔΖ ΣΗΜΖ ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ

1.446,75 12,60

771,75 2,72

700,00

129,00

129,00

0,00

1.183,20 12,60

643,20 2,72

525,00

#ΓΙΑΙΡ./0!

#ΓΙΑΙΡ./0!

308.193,38 0,00

265.005,28 5,67

43.188,10 -28,22

40.083,19 5,93

35.861,61 5,23

4.221,58 17,25

76.110,01 -3,25

63.849,48 -2,02

12.260,54 -14,30

137.761,14 14,50

116.668,36 13,17

21.092,78 82,42

562.147,72 2,74

481.384,72 5,99

80.763,00 -18,94

562.147,72 2,74

481.384,72 5,99

80.763,00 -18,94

#ΓΙΑΙΡ./0!

3.065,14 -28,00

3.065,14 -28,00

565.212,86 2,59

481.384,72 5,99

83.720,76 -19,64

#ΓΙΑΙΡ./0!

#ΓΙΑΙΡ./0!
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#ΓΙΑΙΡ./0!

722.922,25 -16,58

40.574,37 -100,00

758.424,82 -20,48

#ΓΙΑΙΡ./0!

40.001,61 -21,83

#ΓΙΑΙΡ./0!

17.238,43

2.927,99

-1.782,69

3.159,59 -56,86

50.421,10 -17,65

#ΓΙΑΙΡ./0!

22.366,27 -65,65

36.862,14 5,75

59.228,41 -15,44

59.228,41 -15,44

820.574,33 -49,69

#ΓΙΑΙΡ./0!

3.752,36

#ΓΙΑΙΡ./0!

3.752,36

955.054,23 -19,95
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#ΓΙΑΙΡ./0!

#ΓΙΑΙΡ./0!

704.400,00 0,00

704.400,00 0,00

#ΓΙΑΙΡ./0!

5.949,93 9,87

5.949,93 9,87

#ΓΙΑΙΡ./0!

6.631,24 -100,00

570,52

265.341,55

-96.116,14 -325,37

614.233,79 -16,40

193.960,38 -22,24

89.934,60 -100,00

67.512,85 -15,88

8.875,12 -11,06

15.383,23 -16,10

15.415,83 -2,23

10.000,00

2.221,93 30,41

332.958,68 -26,53

332.958,68 -26,53

12.578,81 -2,71

12.578,81 -2,71

955.054,23 -19,95
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΦΡΗΗ ΟΚΣΑΕΣΙΑ 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 1/01/2012 - 31/12/2012 1/01/2011 - 31/12/2011 1/01/2010 - 31/12/2010 1/01/2009 - 31/12/2009 1/01/2008 - 31/12/2008 1/01/2007 - 31/12/2007 1/01/2006- 31/12/2006 1/01/2005 - 31/12/2005

I. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 619.664,96 930.373,56 1.367.952,69 1.526.265,49 1.972.791,75 2.664.280,22 2.671.767,52 2.339.163,68

Μείνλ: Κόζηνο πσιήζεσλ 452.296,57 679.587,93 1.034.127,76 1.063.440,88 1.461.136,18 2.135.156,05 2.177.249,92 1.834.939,90

ΜΗΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 167.368,39 250.785,63 333.824,93 462.824,61 511.655,57 529.124,17 494.517,60 504.223,78

Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 2.783,68 20.413,06 3.321,11

ΤΝΟΛΟ ΜΗΚΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 170.152,07 271.198,69 337.146,04 462.824,61 511.655,57 529.124,17 494.517,60 504.223,78

ΜΔΗΟΝ

1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 35.460,40 40.958,75 44.519,85 42.424,65 48.100,10 48.006,95 43.402,90 44.688,04

3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 304.147,47 349.124,59 424.070,69 401.347,84 458.215,78 459.510,43 420.302,83 432.699,82

ΤΝΟΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 339.607,87 390.083,34 468.590,54 443.772,49 506.315,88 507.517,38 463.705,73 477.387,86

ΜΔΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ -169.455,80 -118.884,65 -131.444,50 19.052,12 5.339,69 21.606,79 30.811,87 26.835,92

ΠΛΔΟΝ

4. Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 108,09 1.354,76 990,50 111,32

ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΣΟΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΟΓΧΝ 108,09 1.354,76 990,50 111,32

ΜΔΗΟΝ

3. Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή  έμνδα 1.031,85 350,08 39,31 57,55 59,17 86,00 2.327,84 2.605,39

ΤΝΟΛΟ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΟΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 1.031,85 350,08 39,31 57,55 59,17 86,00 2.327,84 2.605,39

ΟΛΗΚΑ AΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ EΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ -170.487,65 -119.234,73 -131.375,72 18.994,57 6.635,28 22.511,29 28.595,35 24.230,53

II. ΔΚΣΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΠΛΔΟΝ

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα

2. Έθηαθηα θέξδε 112,00 793,09

3. Έζνδα πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ 1.782,69

ΤΝΟΛΟ EΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΗ AΝΟΡΓΑΝΧΝ EΟΓΧΝ ΚΑΗ KΔΡΓΧΝ 1.782,69 112,00 793,09

ΜΔΗΟΝ

1. Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα 5,02 3.414,06 33,00

2. Έθηαθηεο δεκίεο

4. Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδύλνπο 6.255,00

ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΗ ΕΖΜΗΧΝ 5,02 3.414,06 6.255,00 33,00

ΤΝΟΛΟ EΚΣΑΚΣΧΝ AΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 1.782,69 -5,02 -3.414,06 112,00 -5.461,91 -33,00

ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΚΣΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ Ζ ΕΖΜΗΔ) -170.487,65 -119.234,73 -129.593,03 18.989,55 3.221,22 22.623,29 23.133,44 24.197,53

ΜΔΗΟΝ

ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 14.330,49 19.529,86 24.198,33 22.925,26 23.077,14 33.799,51 29.816,94 39.575,20

Μείνλ: Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 14.330,49 19.529,86 24.198,33 22.925,26 23.077,14 33.799,51 29.816,94 39.575,20

ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ Ζ ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ -170.487,65 -119.234,73 -129.593,03 18.989,55 3.221,22 22.623,29 23.133,44 24.197,53



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 
 

 
167 

 

 

ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ ΠΟΟ ΠΟΟΣΟ
332.603,84 14,218921 -7.487,30 -0,280237706 -691.488,47 -25,954 -397.695,30 -27,21822274 -29.313,12 -2,75644096 -354.539,83 -34,28394863 -227.291,36 -33,44546746

342.310,02 18,655108 -42.093,87 -1,933350398 -674.019,87 -31,5677 -48.830,96 -9,543717075 -128.999,68 -27,87226029 -83.039,30 -24,87510444 -83.417,24 -33,26236834

-9.706,18 -1,924975 34.606,57 6,998046177 -17.468,60 -3,30142 0,00 3.321,11 17.091,95 514,6457058 -17.629,38 -86,36324

0,00 0,00 0,00 -48.830,96 -9,543717075 -125.678,57 -27,15468609 -65.947,35 -19,56047 -101.046,62 -37,25925815

-9.706,18 -1,924975 34.606,57 6,998046177 -17.468,60 -3,30142 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -5.675,45 -11,79924782 2.095,20 4,938638268 -3.561,10 -7,99890386 -5.498,35 -13,42411573

-1.285,14 -2,875803 4.604,05 10,60770133 93,15 0,194034 -56.867,94 -12,41073365 22.722,85 5,661635055 -74.946,10 -17,67302051 -44.977,12 -12,88282788

-12.396,99 -2,865032 39.207,60 9,328416846 -1.294,65 -0,28175 -62.543,39 -12,35264239 24.818,05 5,592516562 -78.507,20 -16,75390203 -50.475,47 -12,9396631

-13.682,13 -2,866041 43.811,65 9,448157995 -1.201,50 -0,23674 13.712,43 256,8019866 -150.496,62 -789,9205968 12.559,85 -9,555249554 -50.571,15 42,53799797

3.975,95 14,815777 -9.205,08 -29,87510982 -16.267,10 -75,287 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1.354,76 -100 108,09 -108,09 -100 0,00

111,32 879,18 789,7772188 364,26 36,77537 -1.354,76 -100 108,09 -108,09 -100 0,00

111,32 879,18 789,7772188 364,26 36,77537 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1,62 -2,737873923 -18,24 -31,69417897 310,77 790,5621979 681,77 194,746915

-277,55 -10,65292 -2.241,84 -96,30558801 -26,83 -31,1977 -1,62 -2,737873923 -18,24 -31,69417897 310,77 790,5621979 681,77 194,746915

-277,55 -10,65292 -2.241,84 -96,30558801 -26,83 -31,1977 12.359,29 186,2662917 -150.370,29 -791,6488238 12.140,99 -9,241426041 -51.252,92 42,98489207

4.364,82 18,013721 -6.084,06 -21,27639634 -15.876,01 -70,5247 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

793,09 -681,09 -85,87802141 -112,00 -100 0,00 1.782,69 -1.782,69 -100 0,00

0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 0,00 1.782,69 -1.782,69 -100 0,00

793,09 -681,09 -85,87802141 -112,00 -100 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -3.409,04 -99,85296099 -5,02 -100 0,00 0,00

-33,00 -100 0,00 3.414,06 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,00 0,00

6.255,00 -6.255,00 -100 0,00 -3.409,04 -99,85296099 -5,02 -100 0,00 0,00

6.222,00 18854,545 -6.255,00 -100 3.414,06 3.409,04 -99,85296099 1.787,71 -35611,75299 -1.782,69 -100 0,00

-5.428,91 16451,242 5.573,91 -102,0505647 -3.526,06 -3148,27 15.768,33 489,5142213 -148.582,58 -782,4439231 10.358,30 -7,9929453 -51.252,92 42,98489207

-1.064,09 -4,397515 -510,15 -2,205249198 -19.402,07 -85,7615 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -151,88 -0,65814048 1.273,07 5,553132222 -4.668,47 -19,29252969 -5.199,37 -26,62266908

-9.758,26 -24,65751 3.982,57 13,35673614 -10.722,37 -31,7234 -151,88 -0,65814048 1.273,07 5,553132222 -4.668,47 -19,29252969 -5.199,37 -26,62266908

-9.758,26 -24,65751 3.982,57 13,35673614 -10.722,37 -31,7234 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 15.768,33 489,5142213 -148.582,58 -782,4439231 10.358,30 -7,9929453 -51.252,92 42,98489207

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
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ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ – ΚΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΜΕΘ ΣΙΜΘ ΜΕΘ ΕΣΘΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΘ

-23,33

1.354.741,90 -24,43

406.790,59 -19,79

8.839,28

410.105,32 -19,53

43.445,21 -4,52

406.177,43 -6,81

449.622,64 -6,58

-39.517,32 -244,57

641,17

641,17

819,65 -16,91

819,65 -16,91

-40.016,39 -247,73

452,55

1.782,69

895,93

1.150,69 -100,00

6.255,00

2.426,77 -100,00

-1.169,88 -100,00

-40.893,80 -247,77

25.906,59 -18,39

25.906,59 -18,39

0,00

-40.893,80 -247,77
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 ΚΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ %

0,36 0,27 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

0,22 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

0,13 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,36 0,27 0,21 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06

0,22 0,12 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,06

0,13 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,26 50,48 38,87 29,10 29,18 26,64 27,71 22,11

63,65 46,79 35,26 25,82 25,32 22,47 21,66 15,88

3,61 3,69 3,61 3,27 3,87 4,16 6,05 6,23

9,61 6,96 5,36 4,01 4,02 3,51 2,97 2,37

8,86 6,42 4,76 3,43 3,31 2,91 2,97 2,26

0,75 0,54 0,60 0,58 0,72 0,60 0,00 0,11

17,17 12,89 9,47 7,09 7,11 6,80 4,92 6,66

15,99 11,41 7,88 5,56 5,24 4,78 4,92 5,82

1,18 1,47 1,59 1,53 1,87 2,02 0,00 0,84

34,38 25,70 19,49 14,26 14,03 12,52 9,80 5,74

32,24 23,69 17,22 11,68 10,60 8,75 7,90 5,71

2,14 2,00 2,27 2,57 3,43 3,77 1,90 0,03

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ/ ΚΑΘΕΣΘ ΑΝΑΛΤΘ
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128,42 96,02 73,19 54,45 54,35 49,47 45,40 36,87

120,74 88,31 65,13 46,49 44,46 38,91 37,44 29,66

7,68 7,71 8,06 7,96 9,89 10,56 7,96 7,21

128,42 96,02 73,19 54,45 54,35 49,47 45,40 36,87

120,74 88,31 65,13 46,49 44,46 38,91 37,44 29,66

7,68 7,71 8,06 7,96 9,89 10,56 7,96 7,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,19 0,12 0,09 0,42 0,42 0,38 0,40 0,32

0,19 0,12 0,09 0,42 0,42 0,38 0,40 0,32

128,61 96,14 73,28 54,87 54,77 49,85 45,80 37,19

120,74 88,31 65,13 46,49 44,46 38,91 37,44 29,66

7,68 7,83 8,15 8,38 10,31 10,94 8,36 7,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81,34 82,22 84,51 86,82 80,44 66,86 69,50 66,19

0,00 0,01 0,81 1,02 0,01 0,66 0,86 17,89

81,34 82,23 85,32 87,84 80,45 67,52 70,37 84,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,72 4,63 3,74 1,63 5,71 7,37 5,78 1,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,26 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 4,14 0,00
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0,64 0,48 0,37 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -0,17 -0,17 -0,15 0,00 0,00

0,02 0,01 0,40 0,30 0,62 0,26 0,39 0,35

2,64 5,13 4,52 2,46 6,16 7,47 10,31 2,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,06 3,40 1,65 0,78 1,00 2,54 3,52 4,12

7,96 0,21 0,00 0,00 1,41 11,44 7,39 1,98

8,02 3,61 1,65 0,78 2,42 13,98 10,91 6,10

8,02 3,61 1,65 0,78 2,42 13,98 10,91 6,10

9,07 90,97 91,49 91,07 89,03 88,97 91,59 92,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,06 0,21 0,55 0,66 0,09 0,06 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1,06 0,21 0,55 0,66 0,09 0,06 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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ΚΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΦΡΗΗ 

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ/ ΚΑΘΕΣΘ ΑΝΑΛΤΘ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

72,99 73,04 75,60 69,68 74,06 80,14 81,49 78,44 

27,01 26,96 24,40 30,32 25,94 19,86 18,51 21,56 

0,45 2,19 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27,46 29,15 24,65 30,32 25,94 19,86 18,51 21,56 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5,72 4,40 3,25 2,78 2,44 1,80 1,62 1,91 

49,08 37,53 31,00 26,30 23,23 17,25 15,73 18,50 

54,81 41,93 34,25 29,08 25,66 19,05 17,36 20,41 

-27,35 -12,78 -9,61 1,25 0,27 0,81 1,15 1,15 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11 

0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11 

-27,51 -12,82 -9,60 1,24 0,34 0,84 1,07 1,04 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,23 0,00 

0,00 0,00 0,13 0,00 -0,17 0,00 -0,20 0,00 

-27,51 -12,82 -9,47 1,24 0,16 0,85 0,87 1,03 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,31 2,10 1,77 1,50 1,17 1,27 1,12 1,69 

2,31 2,10 1,77 1,50 1,17 1,27 1,12 1,69 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-27,51 -12,82 -9,47 1,24 0,16 0,85 0,87 1,03 
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ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΘ/ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΘ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

181,00 181,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

114,33 81,00 47,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

                

                

                

                

181,00 181,00 181,00 14,33 0,00 0,00 0,00 100,00 

114,33 81,00 47,67 14,33 0,00 0,00 0,00 100,00 

                

                

                

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

131,76 129,06 126,31 123,57 120,79 117,47 108,82 100,00 

19,06 25,93 32,93 39,93 47,00 55,48 77,51 100,00 

133,37 128,74 128,74 128,74 128,74 123,02 100,00 100,00 

129,04 124,52 119,99 115,47 110,95 106,87 104,91 100,00 

221,60 214,81 306,91 399,01 491,11 451,81 0,00 100,00 

84,76 84,76 80,88 80,88 80,88 84,76 58,91 100,00 

90,31 85,87 77,00 72,56 68,13 68,13 67,39 100,00 

46,22 77,03 107,84 138,65 169,46 200,28 0,00 100,00 

196,78 196,01 193,01 188,63 185,14 180,94 136,17 100,00 
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185,64 181,82 171,61 155,52 140,75 127,29 110,39 100,00 

2020,32 2518,18 3697,20 5608,63 7452,18 8963,09 4356,03 100,00 

114,46 114,04 112,88 112,19 111,65 111,33 98,21 100,00 

133,78 130,39 124,87 119,09 113,55 108,87 100,69 100,00 

35,00 46,82 63,56 83,84 103,85 121,45 88,00 100,00 

114,46 114,04 112,88 112,19 111,65 111,33 98,21 100,00 

133,78 130,39 124,87 119,09 113,55 108,87 100,69 100,00 

35,00 46,82 63,56 83,84 103,85 121,45 88,00 100,00 

                

19,34 16,41 16,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

19,34 16,41 16,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

113,65 113,21 112,05 112,09 111,55 111,23 98,23 100,00 

133,78 130,39 124,87 119,09 113,55 108,87 100,69 100,00 

33,52 45,53 61,56 84,52 103,69 120,55 88,50 100,00 

                

                

40,39 54,40 72,60 99,65 92,05 83,82 83,75 100,00 

0,00 0,02 2,58 4,33 0,05 3,07 3,84 100,00 

31,79 42,83 57,70 79,37 72,48 66,64 66,75 100,00 

                

29,19 104,58 109,67 63,79 222,79 315,08 237,61 100,00 

                

                

                

                

1,49 1,80 66,08 64,69 136,37 62,05 90,16 100,00 
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37,87 98,18 112,24 81,58 204,10 271,12 359,63 100,00 

                

0,48 36,12 22,77 14,35 18,47 51,19 68,10 100,00 

132,23 4,70 0,14 0,02 54,10 479,53 297,81 100,00 

43,23 25,92 15,43 9,70 30,03 190,20 142,65 100,00 

43,23 25,92 15,43 9,70 30,03 190,20 142,65 100,00 

3,22 43,08 56,26 74,83 72,94 79,85 79,01 100,00 

                

                

                

                

32,87 43,79 56,87 75,97 75,75 82,99 79,77 100,00 

                

                

                

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

                

160,11 160,11 160,11 160,11 143,00 140,10 119,72 100,00 

160,11 160,11 160,11 160,11 143,00 140,10 119,72 100,00 

                

0,00 0,00 0,00 0,00 23,93 164,65 79,69 100,00 

                

                

-5814,01 -3446,90 -1791,40 7,92 23,93 164,65 79,69 100,00 

40,84 64,66 81,32 99,42 99,48 100,88 99,91 100,00 
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28,43 57,11 45,39 94,89 146,53 169,94 136,71 100,00 

                

0,00 1,74 33,79 32,52 3,82 21,24 29,73 100,00 

42,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

55,66 2,79 0,00 0,00 1,90 3,14 10,37 100,00 

41,56 50,29 38,22 102,76 48,32 34,64 80,05 100,00 

89,32 92,70 98,28 120,75 127,02 113,82 108,98 100,00 

                

377,15 100,00 100,00 3305,16 100,00 100,00 100,00 100,00 

21,41 22,54 32,46 53,72 53,17 67,22 61,13 100,00 

21,41 22,54 32,46 53,72 53,17 67,22 61,13 100,00 

                

87,16 6,09 2,57 0,00 0,00 0,00 4,47 100,00 

87,16 6,09 2,57 0,00 0,00 0,00 4,47 100,00 

32,87 43,79 56,87 75,97 75,75 82,99 79,77 100,00 
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ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΦΡΗΗ 

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΘ/ΟΡΙΗΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΘ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

ΠΟΟΣΟ 
% 

26,49 39,77 58,48 65,25 84,34 113,90 114,22 100,00 

24,65 37,04 56,36 57,96 79,63 116,36 118,66 100,00 

33,19 49,74 66,21 91,79 101,47 104,94 98,08 100,00 

                

33,75 53,79 66,86 91,79 101,47 104,94 98,08 100,00 

                

79,35 91,65 99,62 94,94 107,64 107,43 97,12 100,00 

70,29 80,69 98,01 92,75 105,90 106,20 97,13 100,00 

71,14 81,71 98,16 92,96 106,06 106,31 97,13 100,00 

-631,45 -443,01 -489,81 70,99 19,90 80,51 114,82 100,00 

                

                

                

                

39,60 13,44 1,51 2,21 2,27 3,30 89,35 100,00 

39,60 13,44 1,51 2,21 2,27 3,30 89,35 100,00 

-703,61 -492,08 -542,19 78,39 27,38 92,90 118,01 100,00 
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0,00 0,00 0,00 15,21 10345,64 0,00 0,00 100,00 

                

                

0,00 0,00 0,00 15,21 10345,64 0,00 18954,55 100,00 

0,00 0,00 -5402,09 15,21 10345,64 -339,39 16551,24 100,00 

-704,57 -492,76 -535,56 78,48 13,31 93,49 95,60 100,00 

                

36,21 49,35 61,15 57,93 58,31 85,41 75,34 100,00 

36,21 49,35 61,15 57,93 58,31 85,41 75,34 100,00 

                

-704,57 -492,76 -535,56 78,48 13,31 93,49 95,60 100,00 
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Κ ΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ % ΠΟΟΣΟ %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

72,99 73,04 75,60 69,68 74,06 80,14 81,49 78,44

27,01 26,96 24,40 30,32 25,94 19,86 18,51 21,56

0,45 2,19 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27,46 29,15 24,65 30,32 25,94 19,86 18,51 21,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,72 4,40 3,25 2,78 2,44 1,80 1,62 1,91

49,08 37,53 31,00 26,30 23,23 17,25 15,73 18,50

54,81 41,93 34,25 29,08 25,66 19,05 17,36 20,41

-27,35 -12,78 -9,61 1,25 0,27 0,81 1,15 1,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00

0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,04 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

0,17 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11

-27,51 -12,82 -9,60 1,24 0,34 0,84 1,07 1,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,23 0,00

0,00 0,00 0,13 0,00 -0,17 0,00 -0,20 0,00

-27,51 -12,82 -9,47 1,24 0,16 0,85 0,87 1,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,31 2,10 1,77 1,50 1,17 1,27 1,12 1,69

2,31 2,10 1,77 1,50 1,17 1,27 1,12 1,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-27,51 -12,82 -9,47 1,24 0,16 0,85 0,87 1,03

ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΟΙΝΟΤ ΜΕΓΕΘΟΤ/ ΚΑΘΕΣΘ ΑΝΑΛΤΘ
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ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ 
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ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ

Α. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 930.373,56 1.367.952,69 1.526.265,49 1.972.791,75 2.664.280,22 2.671.767,52 2.339.163,68

Μεηαβνιή ζηηο απαηηήζεηο -4.485,99 9.778,13 -39.073,25 -21.377,95 -28.227,79 82.805,74 -40.211,37

Δισππάξειρ από πωλήσειρ 934.859,55 1.358.174,56 1.565.338,74 1.994.169,70 2.692.508,01 2.588.961,78 2.379.375,05

Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 20.413,06 3.321,11

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 0,00 108,09 0,00 1.354,76 990,50 111,32 0,00

Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα 0,00 1.782,69 0,00 112,00 793,09

ύνολο εισππάξεων από τη λειτοςπγία 955.272,61 1.363.386,45 1.565.338,74 1.995.524,46 2.693.610,51 2.589.866,19 2.379.375,05

Κόζηνο πσιήζεσλ 660.058,07 1.009.929,43 1.040.515,62 1.438.059,04 2.101.356,54 2.147.432,98 1.795.364,70

Γηνηθεηηθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά εμόδα 390.083,34 468.590,54 443.772,49 506.315,88 507.517,38 463.705,73 477.387,86

Μεηαβνιή ζηα απνζέκαηα -174.382,00 -253.959,03 80.755,74 68.409,37 -1.294,88 -389.735,25 239.238,00

Δθηαθηα θαη αλόξγαλα εμνδα θαη δεκηέο 0,00 5,02 3.414,06 0,00 6.255,00 33,00

Μείνλ: Μεηαβνιή πξνκεζεύησλ θαη ινηπώλ βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ -67.152,32 -111.568,45 -9.968,84 -94.310,14 40.674,44 -151.525,98 101.261,55

Μεηαβνιή κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ -3.682,96 4.961,28 1.162,76 -5.945,88 -1.815,00 -30.611,00 31.401,00

Φόξνο εηζνδήκαηνο -2.995,73 16.017,13 -23.447,91 -15.017,91 16.924,60 -5.405,14 14.338,69

ύνολο πληπωμών για τη λειτοςπγία 943.598,96 1.347.185,24 1.550.407,04 2.101.436,46 2.585.644,20 2.404.390,30 2.393.699,70

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 11.673,65 16.201,21 14.931,70 -105.912,00 107.966,31 185.475,89 -14.324,65

Β. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

Καζαξή ηακεηαθή εθξνή από αγνξέο θαη πώιεζε παγίσλ 2.397,85 5.006,40 32.163,64 30.238,15 67.444,39 51.878,21 3.340,85

Μεηαβνιή ζηηο καθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο 0,00 -3.712,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ -2.397,85 -1.294,13 -32.163,64 -30.238,15 -67.444,39 -51.878,21 -3.340,85

Γ. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Μεηαβνιή ζην κεηνρηθό θεθάιαην 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μεηαβνιή ζηηο βξαρππξόζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο -95.000,00 -1.141,06

Μεηαβνιή ζηα κεξίζκαηα 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 350,08 39,31 57,55 59,17 86,00 2.327,84 2.605,39

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ -350,08 -10.039,31 -57,55 -59,17 -86,00 -97.327,84 -3.746,45

ύνολο Σαμειακήρ Ροήρ Υπήσηρ 8.925,72 4.867,77 -17.289,49 -136.209,32 40.435,92 36.269,84 -21.411,95

ΣΑΜΔΗΟ ΔΝΑΡΞΖ 13.118,45 8.250,68 25.540,17 161.749,49 121.313,57 85.043,73 106.455,68

ΣΑΜΔΗΟ ΛΖΞΖ 22.044,17 13.118,45 8.250,68 25.540,17 161.749,49 121.313,57 85.043,73

ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΓΗΧΝ

Σακεηαθή ξνή (από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 8.925,72 4.867,77 -17.289,49 -136.209,32 40.435,92 36.269,84 -21.411,95

Γηαθνξά ηακεηαθήο ξνήο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαθνξά ηζνινγηζκνύ, ηξέρνπζα ρξήζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαθνξά ηζνινγηζκνύ, πξνεγνύκελε ρξήζε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γιαυοπά ισολογισμού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Γηαθνξά κεηαθνξάο απνηειεζκάησλ ζε πίλαθα δηάζεζεο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ
Η θαηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ ππνινγίδεηαη από ινγηζκηθό ηεο Hellastat A.E. απεπζείαο από ηηο δεκνζηεπόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα
ιακβάλνληαη ππόςε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη δεκόζηα δηαζέζηκεο θαη σο εθ ηνύηνπ ζηεξίδεηαη ζε ζεηξά παξαδνρώλ θαη ππνζέζεσλ. 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 
 

 
183 

 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ ΚΙΝΗΗ 

ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΙΝΘΘ 
  

  

      2012 2011   

  
     Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 372.715,05  502.023,04 129.307,99 

    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ   51,59 51,59 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

372.715,05  
502.074,63 129.359,58 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 7.897,11  28.297,76 20.400,65 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.181,22   -1.181,22 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 2.927,99  2.927,99 0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο     0,00 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 72,23 86,86 14,63 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

12.078,55  
31.312,61 19.234,06 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 274,83  20.747,73 20.472,90 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 36.492,17  1.296,44 -35.195,73 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 

36.767,00  
22.044,17 -14.722,83 

  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 
36.767,00  

22.044,17 
-14.722,83 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 41.560,60 555.431,41 513.870,81 

  
    

0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 
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  1. Πξνκεζεπηέο 56.623,63  113.754,99 57.131,36 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)   4.918,94 4.918,94 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 40.025,69    -40.025,69 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 17.046,31  855,24 -16.191,07 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 10.315,85  12.482,24 2.166,39 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 12.946,69  13.435,28 488,59 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα     0,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 1.565,50  415,09 -1.150,41 
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 138.523,67 145.861,78 7.338,11 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2011 2010 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 502.023,04 670.020,23 167.997,19 

    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 51,59 6.436,40 6.384,81 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 502.074,63 676.456,63 174.382,00 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 28.297,76 29.674,65 1.376,89 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)     0,00 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 2.927,99 2.927,99 0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο     0,00 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 86,86 3.195,96 3.109,10 
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  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 31.312,61 35.798,60 4.485,99 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 20.747,73 13.079,87 -7.667,86 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 1.296,44 38,58 -1.257,86 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 22.044,17 13.118,45 -8.925,72 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 22.044,17 13.118,45 -8.925,72 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 555.431,41 725.373,68 169.942,27 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 

  1. Πξνκεζεπηέο 113.754,99 90.405,35 -23.349,64 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 4.918,94 95.467,00 90.548,06 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     0,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 855,24   -855,24 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 12.482,24 9.486,51 -2.995,73 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 13.435,28 14.244,42 809,14 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα     0,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 415,09 415,09 0,00 
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 145.861,78 210.018,37 64.156,59 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2010 2009 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 670.020,23 919.620,88 249.600,65 
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    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 6.436,40 10.794,78 4.358,38 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 676.456,63 930.415,66 253.959,03 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 29.674,65 17.260,78 -12.413,87 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)   4.486,00 4.486,00 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 2.927,99 2.927,99 0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο   -1.782,69 -1.782,69 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 3.195,96 3.128,39 -67,57 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 35.798,60 26.020,47 -9.778,13 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 13.079,87 8.243,94 -4.835,93 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 38,58 6,74 -31,84 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 13.118,45 8.250,68 -4.867,77 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 13.118,45 8.250,68 -4.867,77 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 725.373,68 964.686,81 239.313,13 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 

  1. Πξνκεζεπηέο 90.405,35 189.011,14 98.605,79 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 95.467,00 91.868,00 -3.599,00 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     0,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ     0,00 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 9.486,51 25.503,64 16.017,13 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 14.244,42 17.501,78 3.257,36 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα   10.000,00 10.000,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 415,09 13.719,39 13.304,30 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 
 

 
187 

 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 210.018,37 347.603,95 137.585,58 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2009 2008 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 919.620,88 849.537,77 -70.083,11 

    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 10.794,78 122,15 -10.672,63 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 930.415,66 849.659,92 -80.755,74 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 17.260,78 60.281,17 43.020,39 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 4.486,00   -4.486,00 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 2.927,99   -2.927,99 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο -1.782,69 -1.782,69 0,00 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 3.128,39 6.595,24 3.466,85 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 26.020,47 65.093,72 39.073,25 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 8.243,94 10.609,81 2.365,87 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 6,74 14.930,36 14.923,62 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 8.250,68 25.540,17 17.289,49 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 8.250,68 25.540,17 17.289,49 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 964.686,81 940.293,81 -24.393,00 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 
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  1. Πξνκεζεπηέο 189.011,14 291.872,47 102.861,33 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 91.868,00 10.788,23 -81.079,77 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     0,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ   582,39 582,39 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 25.503,64 11.991,73 -13.511,91 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 17.501,78 18.410,97 909,19 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 10.000,00 10.000,00 0,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 13.719,39 415,09 -13.304,30 
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 347.603,95 344.060,88 -3.543,07 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2008 2007 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ       

   I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 849.537,77 773.606,78 -75.930,99 

    1. Δκπνξεύκαηα 122,15 7.643,77 7.521,62 

    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 
849.659,92 781.250,55 -68.409,37 

  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 
    0,00 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 60.281,17 85.253,29 24.972,12 

    1. Πειάηεο     0,00 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)     0,00 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) -1.782,69 -1.782,69 0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο 6.595,24 3.001,07 -3.594,17 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 
65.093,72 86.471,67 21.377,95 
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  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 
    0,00 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 10.609,81 29.406,41 18.796,60 

    1. Σακείν 14.930,36 132.343,08 117.412,72 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 
25.540,17 161.749,49 136.209,32 

  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 25.540,17 161.749,49 136.209,32 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 940.293,81 1.029.471,71 89.177,90 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

  
0,00 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 

  1. Πξνκεζεπηέο 291.872,47 338.504,81 46.632,34 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 10.788,23 60.000,00 49.211,77 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     0,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 582,39 961,78 379,39 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 11.991,73 8.598,71 -3.393,02 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 18.410,97 16.497,61 -1.913,36 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 10.000,00 10.000,00 0,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 415,09 415,09 0,00 
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 344.060,88 434.978,00 90.917,12 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2007 2006 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 773.606,78 772.957,12 -649,66 
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    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 7.643,77 9.588,31 1.944,54 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 781.250,55 782.545,43 1.294,88 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 85.253,29 64.290,73 -20.962,56 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο)   46.048,07 46.048,07 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)     0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο -1.782,69   1.782,69 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 3.001,07 4.360,66 1.359,59 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 86.471,67 114.699,46 28.227,79 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 29.406,41 39.122,14 9.715,73 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 132.343,08 82.191,43 -50.151,65 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 161.749,49 121.313,57 -40.435,92 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 161.749,49 121.313,57 -40.435,92 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.029.471,71 1.018.558,46 -10.913,25 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 

  1. Πξνκεζεπηέο 338.504,81 272.316,38 -66.188,43 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 60.000,00 84.000,00 24.000,00 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ     0,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 961,78 3.177,56 2.215,78 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 8.598,71 19.867,49 11.268,78 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 16.497,61 15.795,82 -701,79 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 10.000,00   -10.000,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 415,09 415,09 0,00 
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ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 434.978,00 395.572,34 -39.405,66 

      

      

     
Αυξηςη 

   
2006 2005 

 

      Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ   

     I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ     

     1. Δκπνξεύκαηα 772.957,12 922.897,12 149.940,00 

    5. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 9.588,31 249.383,56 239.795,25 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 782.545,43 1.172.280,68 389.735,25 

  II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ     0,00 

    1. Πειάηεο 64.290,73 27.057,39 -37.233,34 

    2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα     0,00 

    3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 46.048,07   -46.048,07 

    3. Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο)     0,00 

    10. Δπηζθαιείο - επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεώζηεο     0,00 

    11. Υξεώζηεο δηάθνξνη 4.360,66 4.836,33 475,67 
  ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 114.699,46 31.893,72 -82.805,74 

  IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ     0,00 

    1. Σακείν 39.122,14 57.445,44 18.323,30 

    3. Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο 82.191,43 27.598,29 -54.593,14 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 121.313,57 85.043,73 -36.269,84 
  ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 121.313,57 85.043,73 -36.269,84 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 1.018.558,46 1.289.218,13 270.659,67 

     
0,00 

II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     0,00 
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  1. Πξνκεζεπηέο 272.316,38 199.194,27 -73.122,11 

  2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο     0,00 

  2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 84.000,00 282.500,00 198.500,00 

  3. Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   95.000,00 95.000,00 

  4. Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 3.177,56 30.627,44 27.449,88 

  5. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο - ηέιε 19.867,49 24.819,65 4.952,16 

  6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 15.795,82 14.494,03 -1.301,79 

  10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα     0,00 

  11. Πηζησηέο δηάθνξνη 415,09 415,09 0,00 
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 395.572,34 647.050,48 251.478,14 
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΚΕ 41.560,60 555.431,41 725.373,68 964.686,81 940.293,81 1.029.471,71 1.018.558,46 1.289.218,13

ΒΤ 138.523,67 145.861,78 210.018,37 347.603,95 344.060,88 434.978,00 395.572,34 647.050,48

ΚΚ -96.963,07 409.569,63 515.355,31 617.082,86 596.232,93 594.493,71 622.986,12 642.167,65
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ       2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

  ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ                     

  I. ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ                       

    Γεληθή ξεπζηόηεηα       3,81 3,45 2,78 2,73 2,37 2,57 1,99 

    Άκεζε ξεπζηόηεηα       0,37 0,23 0,10 0,26 0,57 0,60 0,18 

  III. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ                       

    Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απνζεκάησλ   1,35 1,53 1,14 1,72 2,73 2,78 1,57 

  IV. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ                       

    Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πξνκεζεπηώλ   3,33 3,60 3,32 4,51 4,94 4,44 3,69 

  V. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ                     

    Γηάξθεηα ιεηηνπξγηθνύ θύθινπ     278 245 321 221 143 145 235 

    Γηάξθεηα εκπνξηθνύ θύθινπ     170 145 213 141 71 64 137 

  ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ               

  πλνιηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα     0,32 0,36 0,49 0,48 0,60 0,55 0,90 

  πλνιηθέο ππνρξεώζεηο πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα   23,89% 26,49% 32,82% 32,58% 37,59% 35,57% 46,41% 

  Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ίδηα θεθάιαηα   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  Ίδηα θεθάιαηα πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο     317,29% 277,14% 204,73% 206,96% 166,01% 180,78% 110,62% 

  Πάγην ελεξγεηηθό πξνο ίδηα θεθάιαηα     10,33% 11,11% 12,47% 15,29% 17,53% 12,99% 14,67% 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 26,26% 28,95% 36,03% 36,59% 42,25% 38,84% 50,19% 

  Κάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (ιεηηνπξγηθά θέξδε)   -283,81 

-

2.728,22 729,41 480,26 644,26 26,05 25,49 

  Κάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (ηακεηαθέο ξνέο)   33,35 412,14 259,46 

-

1.789,96 1.255,42 79,68 -5,50 

  Γηαζέζηκα πξνο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   15,11% 6,25% 2,37% 7,42% 37,19% 30,67% 13,14% 

  Λεηηνπξγηθή ηακεηαθή ξνή πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο   8,00% 7,71% 4,30% -30,78% 24,82% 46,89% -2,21% 
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  Μόριεπζε θεθαιαίνπ θίλεζεο       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,57% 

  Πξαγκαηηθό θόζηνο δαλεηζκνύ       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,90% 2,73% 

  Γείθηεο επαλεπέλδπζεο       100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 55,96% 100,00% 100,00% 

  πλνιηθό ελεξγεηηθό πξνο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Γηαζέζηκα πξνο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ίδηα θεθάιαηα πξνο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Πσιήζεηο πξνο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Πσιήζεηο πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο     6,38 6,51 4,39 5,73 6,13 6,75 3,62 

  Πσιήζεηο πξνο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     6,38 6,51 4,39 5,73 6,13 6,75 3,62 

  Πσιήζεηο πξνο βξαρππξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,62 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο ελεξγεηηθό   23,89% 26,49% 32,82% 32,58% 37,59% 35,57% 46,41% 

  Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πξνο πσιήζεηο     15,68% 15,35% 22,77% 17,44% 16,33% 14,81% 27,66% 

  Βξαρππξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο πσιήζεηο   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,06% 

  Βξαρππξόζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα πξνο ελεξγεηηθό   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,81% 

  ΑΠΟΓΟΖ ΔΠΔΝΓΤΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ                 

  Απόδνζε ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ πξν θόξσλ     -19,53% -16,34% 1,79% 0,30% 1,96% 2,08% 1,74% 

  Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ πξν θόξσλ     -25,76% -22,27% 2,67% 0,45% 3,13% 3,23% 3,38% 

  Απόδνζε κέζνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ πξν θόξσλ   -16,99% -13,99% 1,80% 0,29% 1,99% 1,85% 1,83% 

  Απόδνζε κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξν θόξσλ     -22,82% -20,03% 2,67% 0,45% 3,15% 3,23% 3,42% 

  Απόδνζε ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ κεηά θόξσλ     -19,53% -16,34% 1,34% 0,23% 1,47% 1,48% 1,18% 

  Απόδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηά θόξσλ     -25,76% -22,27% 2,00% 0,34% 2,35% 2,30% 2,30% 

  Απόδνζε κέζνπ ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ κεηά θόξσλ   -16,99% -13,99% 1,35% 0,22% 1,50% 1,31% 1,24% 

  Απόδνζε κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηά θόξσλ     -22,82% -20,03% 2,00% 0,34% 2,36% 2,30% 2,33% 

  Απόδνζε καθξνπξόζεζκσλ θεθαιαίσλ     -25,76% -22,27% 2,67% 0,45% 3,13% 3,23% 3,38% 

  Υξεκαηννηθνλνκηθή κόριεπζε       100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  Απόδνζε ιεηηνπξγηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ     -20,31% -22,30% 3,27% 0,56% 3,92% 4,54% 4,67% 

  Απόδνζε επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ       -25,76% -22,27% 2,67% 0,45% 3,13% 3,23% 2,98% 
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  Ρπζκόο δηαηεξίζηκεο αλάπηπμεο       -25,76% -22,27% 2,67% 0,45% 1,75% 3,23% 3,38% 

  ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΓΟΖ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ     -0,26 -0,22 0,02 0,00 0,02 0,02 0,02 

    Φνξνινγηθή επηβάξπλζε     100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 71,00% 68,00% 

    Υξεκαηννηθνλνκηθή επηβάξπλζε     100,29% 100,03% 99,70% 98,20% 99,62% 90,86% 90,28% 

    Πεξηζώξην ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο     -12,78% -9,47% 1,25% 0,17% 0,85% 0,95% 1,15% 

    Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ελεξγεηηθνύ   1,52 1,73 1,44 1,87 2,30 2,40 1,68 

    Κεθαιαηαθή δηάξζξσζε     1,32 1,36 1,49 1,48 1,60 1,56 1,95 

  Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα πξνο θέξδε πξν θόξσλ 0,00% -0,08% 0,00% 42,06% 4,38% 0,48% 0,00% 

  Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα θαη δεκίεο πξνο θέξδε πξν θόξσλ 0,00% -1,38% 0,00% 0,00% 0,50% 3,43% 0,00% 

  ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ                     

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα δηαζεζίκσλ     42,20 104,28 184,99 77,24 16,47 22,02 27,51 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ     29,71 38,21 58,66 30,31 30,81 23,29 73,34 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απνζεκάησλ     1,85 2,02 1,64 2,32 3,41 3,41 2,00 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο     2,27 2,65 2,47 3,31 4,48 4,29 3,64 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πάγηνπ ελεξγεηηθνύ     19,46 21,16 17,20 18,12 21,05 28,75 22,28 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ   2,01 2,35 2,14 2,77 3,69 3,74 2,89 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα πξνκεζεπηώλ     0,30 0,28 0,30 0,22 0,20 0,23 0,27 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα ζπλνιηθνύ ελεξγεηηθνύ   1,52 1,73 1,44 1,87 2,30 2,40 1,68 

  Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ   6,38 6,51 4,39 5,73 6,13 6,75 3,62 

  ΠΔΡΗΘΧΡΗΑ ΚΔΡΓΟΤ                     

  Πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο       26,96% 24,40% 30,32% 25,94% 19,86% 18,51% 21,56% 

  Πεξηζώξην ΚΠΣΦ         -12,78% -9,60% 1,25% 0,34% 0,85% 1,16% 1,15% 

  Πεξηζώξην ΚΠΣΦΑ         -10,68% -7,84% 2,75% 1,44% 2,08% 2,27% 2,84% 

  Πεξηζώξην ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο       -12,82% -9,60% 1,24% 0,34% 0,84% 1,07% 1,04% 

  Πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο (πξν θόξσλ)     -12,82% -9,47% 1,24% 0,16% 0,85% 0,87% 1,03% 

  Πεξηζώξην θαζαξνύ θέξδνπο (κεηά θόξσλ)     -12,82% -9,47% 0,93% 0,12% 0,64% 0,61% 0,70% 

  Πεξηζώξην ιεηηνπξγηθήο ηακεηαθήο ξνήο     1,25% 1,18% 0,98% -5,37% 4,05% 6,94% -0,61% 
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  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΟΣΟΤ               

  

I. ΚΤΚΛΟ 
ΔΡΓΑΗΧΝ                       

    Έμνδα δηνίθεζεο πξνο θύθιν εξγαζηώλ   4,40% 3,25% 2,78% 2,44% 1,80% 1,62% 1,91% 

    Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο πξνο θύθιν εξγαζηώλ 37,53% 31,00% 26,30% 23,23% 17,25% 15,73% 18,50% 

    ύλνιν δηνηθεηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξνο θύθιν εξγαζηώλ 41,93% 34,25% 29,08% 25,66% 19,05% 17,36% 20,41% 

    Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα πξνο θύθιν εξγαζηώλ 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,11% 

    Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα θαη δεκίεο πξνο θύθιν εξγαζηώλ 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,00% 0,23% 0,00% 

  II. ΜΗΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ                     

    Έμνδα δηνίθεζεο πξνο κηθηά απνηειέζκαηα   16,33% 13,34% 9,17% 9,40% 9,07% 8,78% 8,86% 

    Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο πξνο κηθηά απνηειέζκαηα 139,21% 127,03% 86,72% 89,56% 86,84% 84,99% 85,82% 

    
ύλνιν δηνηθεηηθώλ θαη ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ πξνο κηθηά 
απνηειέζκαηα 155,54% 140,37% 95,88% 98,96% 95,92% 93,77% 94,68% 

    Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα πξνο κηθηά απνηειέζκαηα 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,47% 0,52% 

    Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα θαη δεκίεο πξνο κηθηά απνηειέζκαηα 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 1,26% 0,01% 

  ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΥΡΔΟΚΟΠΗΑ                   

  Altman's Z''-score         5,13 5,56 6,11 5,94 5,29 5,79 4,34 

    Κεθάιαην θίλεζεο πξνο ζπλνιηθό ελεξγεηηθό (6,56) 4,40 4,26 3,82 3,70 3,37 3,67 3,02 

    Απνηειέζκαηα εηο λέν πξνο ζπλνιηθό ελεξγεηηθό (3,26) -1,29 -0,50 0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 

    Κέξδε πξν ηόθσλ θαη θόξσλ πξνο ζπλνιηθό ελεξγεηηθό (6,72) -1,31 -1,11 0,12 0,04 0,13 0,19 0,13 

    Ίδηα θεθάιαηα πξνο ζπλνιηθέο ππνρξεώζεηο (1,05) 3,33 2,91 2,15 2,17 1,74 1,90 1,16 

                            

  ΖΜΑΝΣΗΚΖ ΖΜΔΗΧΖ             
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Τν Μνληέιν Z'' Score απνηειεί κία ζρεηηθά πξόζθαηε (1995) έθδνζε ηνπ πξσηόηππνπ κνληέινπ Z-score 
(1968). Σθνπόο ηνπ κνληέινπ είλαη λα πξνβιέςεη ην ελδερόκελν ρξενθνπίαο κίαο επηρείξεζεο 
ρξεζηκνπνηώληαο νξηζκέλνπο αξηζκνδείθηεο από ηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηα πιαίζηα 
κίαο πνιπκεηαβιεηήο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο. Σύκθσλα κε ηνλ δεκηνπξγό ηνπ, θαζεγεηή E. Altman, ην 
Z'' Score εθαξκόδεηαη ζε κε-εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα από ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ, 
ελδέρεηαη όκσο λα είλαη αθαηάιιειν ζε νξηζκέλνπο ηνκείο όπσο απηόο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ 
ππεξεζηώλ. Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ κνληέινπ έρεη σο εμήο: κε βαζκνινγία άλσ ηνπ 2,6 ε 
επηρείξεζε ζεσξείηαη αζθαιήο, ζηελ πεξηνρή από 2,6 κέρξη 1,1 ππάξρεη αζάθεηα ελώ θάησ από 1,1 ην 
ππόδεηγκα πξνβιέπεη όηη ζην 90% πεξίπνπ ησλ πεξηπηώζεσλ ε εηαηξεία ζα ρξενθνπήζεη. 
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ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ & ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨΝ 

 

Έηνο (Υ) Πσιεζεηο (Τ)

1 2005 2.339.163,68

2 2006 2.671.767,52 α 3105048,717

3 2007 2.664.280,22 β -298559,163

4 2008 1.972.791,75

5 2009 1.526.265,49 418016,2504

6 2010 1.367.952,69 119457,0874

7 2011 930.373,56

8 2012 619.664,96

9 2013 418016,2504

10 2014 119457,0874
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Έηνο (Υ) Καζαξά Κέξδε (Τ)

1 2005 24.197,53

2 2006 23.133,44

3 2007 22.623,29 α 93866,08143

4 2008 3.221,22 β -29946,63976

5 2009 18.989,55

6 2010 -129.593,03 -175653,6764

7 2011 -119.234,73 -205600,3162

8 2012 -170.487,65

9 2013 -175653,6764

10 2014 -205600,3162
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6.2 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

ΗΣΑΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ - Althea Ceramica Spa  

 

Althea Ceramica Spa –  ΗΣΟΡΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ  

Ζ εηαηξία Althea Ceramica ηδξχζεθε ην 1994 θαη είλαη ζήκεξα κηα 

βηνκεραληθή θιίκαθα ελνπνηεκέλν εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Σα 

εξγνζηάζηα ηεο Ceramica Althea SpA παξάγεη είδε πγηεηλήο απφ ηελ 

πςειφηεξε πνηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο γεληάο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ πςειή ηερλνινγία ηεο ίδηαο κε 

ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ πξνέξρεηαη απφ 20 ρξφληα 

ηζηνξίαο. Ζ φιε δηαδηθαζία παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ πςειφ 

βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο ηφζν ζηε ρχηεπζε φζν θαη ζην φηη ην ζηάδην 

δηεμάγεηαη κε παινπίλαθεο ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ηεο ηειεπηαίαο 

γεληάο, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, δηαηεξείηαη ηέρλε l  'ηεο θεξακηθήο 

παξάδνζεο κέζα απφ έλα ζθάθνο παξ αγσγήο θαη ηα πεξηζζφηεξα αθφκα 

γίλνληαη κε ην ρέξη. Οη απζηεξνί έιεγρνη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ε πξνζνρή πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ επίζεκε κειέηε ησλ 

πξντφλησλ ζεκαίλεη  φηη ε παξαγσγή Althea απνηειεί κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο γθάκεο ησλ θεξακηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, 

ιεηηνπξγηθά θαη πάλσ απ 'φια γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ φια ηα γνχζηα θαη 

ηηο αλάγθεο.  ζνλ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο επηδφζεηο 

Ceramica Althea εμαζθαιίδεη  πξφηππν ηεο αξηζηείαο. Καηά ηε δηάξθεηα 

φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο πξνθχπηε η κέγηζηε πξνζνρή ζηελ 

«ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ« πςειή απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ε 

κέγηζηε κείσζε ησλ ξχπσλ πνπ απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

Μηα ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε βηνκεραληθή επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ 

πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη  ζηνλ θχθιν 

παξαγσγήο, θαζψο θαη ιπκάησλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ κηγκάησλ.  Ζ 

πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ είλαη,  επίζεο, 

πξνβιέπεηαη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φια ηα 

είδε ηεο ηνπαιέηαο βειηηζηνπνηεκέλε γηα κηα «εθθέλσζε  κε 3,5 /  4 

ιίηξα λεξνχ. Ζ πςειή πνηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ε εηαηξεία, 
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αλαγλσξίδεηαη θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πηζηνπνίεζε UNI EN ISO 

9001:2008, ην νπνίν ξπζκίδεη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο απφ 

ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή , ηνλ 

έιεγρν ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο φιν θα η 

πεξηζζφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ.  ζνλ αθνξά ηηο  

πεξηβαιινληηθέο θαη ηηο επηδφζεηο Ceramica Althea εμαζθαιίδεη  

πξφηππν ηεο αξηζηείαο. Καηά ηε δηάξθεηα φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο 

πξνθχπηεη κέγηζηε πξνζνρή ζηελ «ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ« πςειή 

απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ε κέγηζηε κείσζε ησλ ξχπσλ πνπ 

απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Μηα ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε 

βηνκεραληθή επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πνπ αλαθπθιψλνληαη θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θχθιν παξαγσγήο, θαζψο θαη ιχκαηα απφ 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ κείγκαηνο. ε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

θνηλνηηθέο νδεγίεο, ηα πξντφληα Althea ζεκεηψλνληαη ΔΚ γηα λα δείμεη  

φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπ, απφ ην ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή, 

ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο κέρξη ηε 

δηάζεζή ηνπο. Ζ εηαηξεία παξέρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο έλα ζεκαληηθφ 

ηερληθφ εξγαζηήξην, πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπνπ δνθηκαζηεί ε 

απφδνζε ησλ πξντφλησλ πνπ επηβεβαηψλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά.  

 

 

ΛΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

 

ην  ελ ιφγν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα λα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα κηαο ελδερφκελεο εηαηξίαο (νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο). Οη θπξηφηεξεο,  επνκέλσο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

είλαη: Ηζνινγηζκφο, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, Σακεηαθέο 

Ρνέο, Πίλαθαο Γηάζεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ, θαη ην Πξνζάξηεκα  
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 Με κνξθή εηθφλαο παξνπζηάδνληαη,  αιιά θαη ζπγθξίλνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δηφηη πξνζπαζνχλ λα αηρκαισηίζνπλ  

ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή. Απηφ θπξίσο 

ζπκβαίλεη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ελψ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο απνηεινχλ ηελ θαηαγξαθή κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Γηα απηφ 

θαη ππάξρνπλ θαλφλεο θαη πξφηππα παξνπζίαζεο ηνπο. Δηδηθά απηέο νη  

δπν θαηαζηάζεηο αιιά θαη απηή ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ παξνπζηάδεηαη 

έληνλα ειεγρφκελεο.  Απηέο νη  θαηαζηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ θπξίσο νη  

ρξήζηεο θαη βαζίδνληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπο.  

Σξίηνη πξνο ηελ επηρείξεζε ελδηαθεξφκελνη,  είλαη νπζηαζηηθά νη 

ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ  ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο, εθηφο ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη κειινληηθνί επελδπηέο,  

νη δηνηθήζεηο αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, νη θνξείο 

(εηαίξνη, κέηνρνη) ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δηνίθεζε, νη εξγαδφκελνη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο,  ην επξχηεξν θνηλφ 

(θαηαλαισηέο, νξγαλψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, νη δηάθνξεο 

θξαηηθέο ππεξεζίεο, ηα εζληθά θαη δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, νη  

ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο θαη νη  

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο.  

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 

Ζ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ, ζηελ παξνχζα κειέηε, γίλεηαη αλά δηεηία.  

Δπνκέλσο, ζε θάζε ζπγθξηηηθφ π ίλαθα ππνινγίδνληαη ε κέζε ηηκή 

δηεηίαο [(Μ1+Μ2)/2], ε ζρεηηθή κεηαβνιή [(Μ 2-Μ1)/Μ1*100], ε 

απφιπηε κεηαβνιή (Μ 2-Μ1) θαη ν δείθηεο (Μ2 /Μ1). Γηα λα είλαη φκσο 

δπλαηή ε ζχγθξηζε ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ δηαρξνληθά,  πξέπεη νη 

ζπγθξηηηθέο θαηαζηάζεηο λα πιεξνχλ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 Να ζεκεηψλνληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ή ζηε θχζε 

ησλ ζηνηρείσλ.  
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 Σα ζηνηρεία λα είλαη εληαγκέλα ζηηο ίδηεο επί κέξνπο νκάδεο 

ζηνηρείσλ.  

 Να ηεξνχληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο, θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν. Αλ 

ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηνλ αλαιπηή.  

 νκνηφκνξθε γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ γίλεηαη ε αλαθνξά.  

 Να ζεκεηψλνληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ή ζηε θχζε 

ησλ ζηνηρείσλ.  

Αλ δελ ηεξεζνχλ νη  παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο,  νη ζπγθξίζεηο ελδέρεηαη 

λα δψζνπλ παξαπιαλεηηθή εηθφλα θαη λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα 

ζπκπεξάζκαηα. Γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ππνινγίζηεθαλ ε κέζε ηηκή ηεο πεληαεηίαο, ε 

κέζε εηήζηα κεηαβνιή ζε πνζνζηφ %, θαη νη κεηαβνιέο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ απφ έηνο ζε έηνο θαη νη αληίζηνηρεο 

πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο.  Έπεηηα, ζα αθνινπζνχλ νη  αλαιχζεηο ησλ 

ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Ηζνινγηζκψλ θαη ησλ Καηαζηάζεσλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηα  έηε 2007 έσο 2011.  

 

 

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΧΝ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ (5 ΔΣΖ)  

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχο θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, απφ έηνο ζε έηνο θα η 

ζπλνιηθά γηα κηα πεξίνδν εηψλ.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ εθθξάδνληαη σο απφιπηεο 

κεηαβνιέο θαη σο ζρεηηθέο κεηαβνιέο. Ζ δηάθξηζε απηή γίλεηαη γηα λα 

είλαη αληηιεπηή ε αλάιπζε απηή απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ηεο. Ζ 

αλάιπζε απηή νλνκάδεηαη θαη νξηδφληηα αλάιπζε γηαηί πνιχ απιά 

γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θάζε ζηνηρείνπ κε βάζε ηνλ 
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ρξφλν. Απνηειεί κηα απφ ηηο απινχζηεξεο κνξθέο ζχγθξηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη γηα λα γίλεη  

θαηαξηίδνληαη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο ν η νπνίνη εκθαλίδνπλ ηελ εμέιημε 

ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο γηα κηα ζεηξά ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ ηα κεγέζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ηξίκελα 

έσο έηε. Δίλαη ρξήζηκν λα ζεκεησζεί, πσο γηα λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηε κηα ηέηνηνπ είδνπο  αλάιπζε, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζή ηεο ζηνηρεία θαη δεδνκέλα απφ 

πεξηζζφηεξεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο. ζν πεξηζζφηεξεο, ηφζν πην αθξηβήο 

θαη αμηφπηζηε ζα είλαη ε αλάιπζε.  

χκθσλα κε δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ε νξηδφληη α 

αλάιπζε έρεη  γίλεη ζε εηήζηα βάζε θαη κάιηζηα απφ ηα έηε 2007 έσο 

θαη 2011. πγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε καο παξνπζηάδεη  ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο:  

Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ  παξνπζηάδεη κηα αξλεηηθή κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ -4,065% ε νπνία πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηελ 

κείσζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ απαηηήζεψλ 

ηεο αιιά θαη ησλ ινηπψλ θπθινθνξηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη, ε επηρείξεζε 

παξνπζηάδεηαη λα ζηαζεξνπνηεί ηα πνζά ησλ δηαζεζίκσλ ηε ο κε κέζν 

ξπζκφ αχμεζεο 0,472% ην ρξφλν. Απηφ νθείιεηαη ζηελ δηάζεζε ηεο 

επηρείξεζεο γηα άκεζε ξεπζηφηεηα ε νπνία παξέρεη, εθηφο ησλ άιισλ, 

ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο, νη νπνίεο θαίλνληαη λα παξνπζηάδνπλ κέζε κείσ ζε -

6,675% εηεζίσο. Σα απνζέκαηα  ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδνπλ επίζεο 

έλαλ εληππσζηαθφ κέζν ξπζκφ αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 2,447% ηα νπνία 

απνπεινχλ κέξνο ηνπ Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ, ελψ νη απαηηήζεηο  

ηεο αγγίδνπλ ην κέζν ξπζκφ κείσζεο ηνπ -12,039%. Απηφ ζπκβαίλεη  

ίζσο εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο απφ 

ηνπο πειάηεο ηεο,  ή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζπξαθηέσλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο επηρείξεζεο ή αθφκα θ ιφγσ αιιαγήο ηεο πηζησηηθήο 

ηεο πνιηηηθήο.  

ζνλ αθνξά ηα Καζαξά  Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία  ηεο 

επηρείξεζεο, παξαηεξείηαη κηα κέζε απμεηηθή εηήζηα ηάζε, κεγαιχηεξε 
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απηήο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε νπνία αλέξρεηαη ζην 

6,844% εηεζίσο, έλαληη  ηνπ -4,065% ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σα δεδνκέλα θαζηζηνχλ ζαθέο ην γεγνλφο πσο ηα Πάγηα Πεξηνπζη αθά 

ηνηρεία απμάλνληαη ζπλερψο θαη απνηεινχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ. Απηφ ππνδεηθλχεη πσο ε εηαηξία 

πξνηηκά λα βαζίδεηαη ζε καθξνρξφληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

κάιηζηα ζηα άυια πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ηα νπνία παξνπζ ηάδνπλ 

κηα κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 6,844% αιιά θαη ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε.  

ρεηηθά κε ηελ Καζαξή Θέζε  ηεο επηρείξεζεο δηαπηζηψλεηαη πσο 

ππάξρεη κηα κέζε ηηκή ηεο ηάμεο ηνπ 2,657 εθαηνκκχξηα επξψ  

πλερίδνληαο κε η ηο  Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  ηηο επηρείξεζεο 

παξαηεξείηαη κηα αχμεζε θαηά κέζν φξν 2,391% εηεζίσο. 

Αλαιπηηθφηεξα, θαζίζηαηαη ζαθέο πσο ε επηρείξεζε πξνηηκά ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ καθξνπξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε κέζε εηήζηα κε ίσζε αγγίδεη ην -11,877%. 

Δίλαη άιισζηε γλσζηφ, πσο ν φκηινο επηρεηξήζεσλ Althea Ceramica 

Spa  φληαο κηα απφ ηηο πην αμηφινγεο θαη παιαηέο επηρεηξήζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο θξνπλνπνηίαο, εηδψλ πγηεηλήο θαη πιαθηδίσλ δελ ζα έρεη 

θαλέλα πξφβιεκα γηα καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Σέινο κπνξεί λα ζεκεησζεί 

πσο ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο επηρείξεζεο κεηψλεηαη κε έλαλ 

αμηνπξφζεθην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ -11,877%, ελψ ν βξαρππξφζεζκνο 

δαλεηζκφο κε έλαλ ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ -7,008%. 

Πεξλψληαο ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,  παξαηεξνχκε φηη  

κεηψλνληαη κε κέζε εηήζηα κείσζε -6,675%. πκπεξαίλνπκε δειαδή 

φηη ε επηρείξεζε δελ  είλαη θαηά κεγάιν κέξνο  απηνρξεκαηνδνηνχκελε, 

αιιά ζηεξίδεηαη αξθεηά θαη ζηα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρ ππξφζεζκα 

θεθάιαηα, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ κε απμήζεηο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξίαο.  
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ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

ΠΔΝΣΔΣΗΑ  

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο  

θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: Ζ επηρείξεζε παξνπζηάδεη 

κηα απμεηηθή ηάζε ζηηο πσιήζεηο (θχθιν εξγαζηψλ) κε κέζε εηήζηα 

κείσζε -16,23%. Δ αληίζεηα πιαίζηα θηλείηαη θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

πεξηζψξην θέξδνπο κε φκνηα κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

14,29%. ηνλ ηνκέα ησλ θεξδψλ ε επηρείξεζε παξ νπζηάδεη κηα 

αξλεηηθή εηθφλα ζε φιεο ηηο δηαβαζκίζεηο ησλ ππνινγηζκψλ ησλ 

θεξδψλ. πγθεθξηκέλα, ηα θέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ παξνπζηάδνπλ 

κηα εηήζηα κεησηηθή ηάζε ηεο ηάμεο ηνπ 197,212% εηεζίσο, φπσο 

αθξηβψο θαη ηα θέξδε πξνο δηάζεζε θηλνχληαη ζηελ αλνδηθή  πνξεία ηνπ 

197,212% εηεζίσο.  

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΟΟΣΧΝ ΣΑΖ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ  

 

Οη Καηαζηάζεηο ησλ Πνζνζηψλ Σάζεο δείρλνπλ ηελ ηάζε ησλ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο ησλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο, δηαρξνληθά θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν κεγάινπ αξηζκνχ 

ρξήζεσλ. Ο νπνίνο έιεγρνο απηφο,  είλαη δχζθνιν λα δηεμαρζεί ζε 

θαηαζηάζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ζε ρξεκαηηθέο αμίεο.   Με 

ηελ κέζνδν ησλ Πνζνζηψλ Σάζεο γίλεηαη νξηδφληηα αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Καηάζηαζεο ησλ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο. Γηα ην ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηάζεο απαηηείηαη λα 

πξνζδηνξηζζεί πξψηα ην έηνο βάζεο, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη έλα έηνο 

νκαιφ θαη ηππηθήο ιεηηνπξγίαο.   Θέηνπκε σο έηνο βάζεο 100 ην 2007 ,  

ελψ ηα επφκελα έηε παίξλνπλ ην πνζνζ ηφ πνπ πξνθχπηεη αλ 

δηαηξέζνπκε ην ππφ εμέηαζε κέγεζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο κε ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ έηνπο βάζεο.  

πλεπψο, κε βάζε ην 2007 έρνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:  
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ρεηηθά κε ηελ ζχλζεζε ηνπ πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ  απφ ην 

Κπθινθνξνχλ θαη ην Πάγην Δλεξγεηηθφ, ηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ κηα 

θαζνδηθή πνξεία γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ησλ παξαηεξήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία απνηεινχλ ην 103,906% 

ησλ Παγίσλ ηνπ 2007. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα Πάγηα 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κε ηψλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ, θαζψο 

κεηψλεηαη θαη ε δχλακε ηεο επηρείξεζεο ζε πάγηα ζηνηρεία (θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ)  

Σα απνζέκαηα  αθνινπζνχλ κηα πησηηθή ηξνρηά απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

έηνο 2007 θαη κεηά. Παξφκνηα πνξεία αθνινπ ζνχλ θαη νη  πσιήζεηο  ηεο 

εηαηξίαο νη νπνίεο θαίλνληαη λα θνξπθψλνληαη αξλεηηθά ην 2009. Ζ 

αληηζηνηρία κηαο ζσζηήο απνζεκαηηθήο πνιηηηθήο δελ επεηεχρζε 

πιήξσο. Σα απνζέκαηα ην 2009 βξίζθνληαλ ζην 99,263% ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ 2007.  

Σν Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ αθνινπζεί κηα ελ γέλεη θαζνδηθή 

ζπλνιηθή πνξεία κε ήπηεο φκσο απμνκεηψζεηο, φπνπ αγγίδνπλ ην 

0,544% ην 2010 ελψ έρνπκε 0,181% ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ 2007. Μηα 

ηέηνηα ηζνξξνπία ξεπζηφηεηαο  ηεο επηρείξεζεο παξνπζηάδεη  ζηαζεξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε θχξ ην παξάγνληα ηα 

θπθινθνξηαθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Πεξλψληαο ζηηο Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ,  παξαηεξνχκε πσο 

εκθαλίδνπλ κηα ελαιιαζζφκελε ηάζε, κε κηα νμεία πηψζε ην 2009 θαη 

επαλαθνξά ζηελ αλνδηθή ηξνρηά ην 2010 θαη αξλεηηθή θνξχθσζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο ην 2011 κε 70,793% ησλ ΒΤ ηνπ 2007.  

Αληηζηνίρσο, παξφκνηα πνξεία παξνπζηάδνπλ θαη νη Μαθξνρξφληεο 

Τπνρξεψζεηο  νη νπνίεο μεθηλνχλ κε κηα δεηιή απμεηηθή ηάζε απφ ην 

2007 σο ην 2009 γηα λα ζπλερίζνπλ κε κηα πην απφηνκε θαζνδηθή 

πνξεία απφ ην 2009 σο ην 2010. Σν 2010 νη ΜΤ απνηεινχλ ην 91,140% 

ησλ ΜΤ ηνπ 2007. Ζ απφηνκε απηή κείσζε ησλ ΜΤ δείρλεη ηελ 

αδηαθνξία ηεο επηρείξεζεο γηα ελ κέξεη ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζσ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ.  

εηξά έρνπλ ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ησλ νπνίσλ ε εηθφλα δελ είλαη 

ελζαξξπληηθή. ζνλ αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε 

πνξεία ηνπ είλαη ζηαζεξά πησηηθή ηάμεσο ηνπ 41,258% ην 2011.  
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Αλαθνξηθά κε ηα Κέξδε πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο ,  θαζίζηαηαη ζαθέο 

απφ ηα δεδνκέλα πσο ππάξρεη κηα πησηηθ ή ηάζε κε κηθξέο αλνδηθέο 

δηαθπκάλζεηο,  ρσξίο φκσο απηέο λα θαηαθέξνπλ λα κεηακνξθψζνπλ ηελ 

ζπλνιηθή πνξεία σο αλνδηθή. πγθεθξηκέλα, ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο 

ην παξνπζηάδνπλ έληνλε πησηηθή ηάζε απφ ην 2008 θαη κεηά απφ ηελ 

νπνία αδπλαηνχλ λα αλαθάκςνπλ, παξφιε ηελ ηζρλή άλνδν ην 2010 

πξνο ην 2011. Σα θέξδε κεηά θφξσλ ην 2010 βξίζθνληαλ ζην -

134,084% ησλ θεξδψλ ηνπ 2007.  

 

 

 

ΤΓΚΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ  

ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ε κεηαηξνπή ησλ κεγεζψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 

απηέο ζε πνζνζηά είηε ησλ εζφδσλ είηε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ,  

πνπ ζεσξνχληαη ηα δπν ηειεπηαία κεγέζε ηνπ ίζα κε 100. Οη 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ιέγνληαη θαηαζηάζεηο 

θνηλνχ κεγέζνπο. Δπεηδή δε  ε κειέηε ησλ πνζνζηψλ απηψλ γίλεηαη 

θαηά θάζεην ηξφπν, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

νλνκάδεηαη θαη θάζεηε αλάιπζε. Ζ κέζνδνο απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε 

γηαηί , δείρλεη ηηο κεηαβνιέο ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ζε θνηλά  κεγέζε  φπσο είλαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

παζεηηθνχ θαη νη πσιήζεηο.  

Ζ θάζεηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ηεο Althea Ceramica Spa S.A.  καο έρεη  

πξνζθέξεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:  

Ξεθηλψληαο, ζην 2008 ,  παξαηεξνχκε πσο ε πξνεγνχκελε “ηζνξξνπία” 

αξρίδεη λα θζίλεη, κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα κεηψλνληαη ζε 

πνζνζηηαία θαηαλνκή κε βάζε ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, ησλ 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ηα ΠΠ 

απνηεινχλ πιένλ ην 63,978% ηνπ Δλεξγεηηθνχ ελψ  ηα ΚΠ ην 
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57,661%. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαηήξεζε πνζνζηνχ ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ απφ ην 2007. πγθεθξηκέλα, ην 2008, νη  

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απνηεινχλ ην 3,732% ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

έλαληη ηνπ 3,536% πνπ ήηαλ ην 2007 .  Μηα ηέηνηα ζηαζεξφηεηα 

ππνδειψλεη ηελ δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο πεξηνπζηαθήο βάζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε θχξην παξάγνληα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο.  

Σελ επφκελε ρξήζε, δειαδή ηνπ 2009 ,  ε ηάζε γηα δηαηήξεζε ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

Δλεξγεηηθνχ έλαληη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ηα 

ΠΠ λα αγγίδνπλ ην 61,359% θαη ηα ΚΠ κφιηο ην 50,078%. 

Παξαηεξνχκε πσο ζηε ζεηξά εηψλ πνπ έρνπκε επηιέμεη λα κειεηήζνπκε 

ηελ εηαηξία, ην 2008 είλαη ε ρξνληά φπνπ ηα Πάγηα ζηνηρεία θαηέρνπλ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Δλεξγεηηθνχ.  

Σν 2010 ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα αξρίδεη λα εμνκνηψλεηαη κε ηα ΠΠ 

λα αλέξρνληαη ζην 52,665% θαη ηα ΚΠ ζην 44,866%. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ θαη νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζην εμαηξεηηθά ρακειφ ζεκείν ηνπ 11,0 75% ην  2010 ,  ελψ 

ην 2007 ήηαλ 9,441%. Απ’ φηη θαίλεηαη ην 2010 ήηαλ κηα ρξνληά ζηελ 

νπνία ε επηρείξεζε είρε θιείζεη αξθεηνχο “ινγαξηαζκνχο” ηεο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα, επελδπηέο θηι ζηελ κνξθή ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ. Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί είλαη ε πνζνζηηαία αδξάλεηα ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

θαηεγνξηνπνηεκέλσλ πξνο πψιεζε. Κξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί 

πσο κέρξη θαη ην 2011, ηα ζηνηρεία απηά θαηείραλ κεδεληθή ζέζε ζηελ 

πνζνζηηαία θαηάηαμε ηνπ ζπλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ.  

Σν 2011  ε ηάζε γηα απμεκέλε παγηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

επαλεκθαλίδεηαη κε ηα ΠΠ λα θαηαιακβάλνπλ ην 57,125% ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ ελψ παξαηεξείηαη κηα ελδηαθέξνπζα πηψζε ζηα 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία αλέξρνληαη κφιηο 

ζην 40,996% ηνπ ζπλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ  

Σέινο, ε ηειεπηαία ινγηζηηθή ρξήζε πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, ην 2011 ,  κε ηα ΠΠ λα αλέξρνληαη ζην 57,125% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα ΚΠ ζην 40,996% ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ επηρείξεζε δείρλεη λα έρεη κεηψζεη αξθεηά  ηα ζηνηρεία 
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απηά, ζπλεπψο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο  πσιήζεηο πνπ είρε ζρεδηάζεη 

θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζρεηηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ παξαηεξνχκε πσο ε επηρείξεζε πξνηηκάεη ηελ εθηελή 

ρξήζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαληη θπθινθνξνχλησλ.  

 

Όζνλ αθνξά ην παζεηηθφ:  

Σν 2007 ,  εγεηηθή ζέζε θαηέρνπλ ην χλνιν Τπνρξεψζεσλ  κε πνζνζηφ 

84,761%, κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο λα αθνινπζνχλ κε 

πνζνζηφ 61,644% θαη ηνπο πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο λα αλέξρνληαη  

ζην  26,914%. 

Σν 2008 ,  παξαηεξείηαη κηα εθηίλαμε ησλ πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ, ζε 

πνζνζηφ 92,944% ελψ αθνινπζνχλ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε 

66,760% θαη ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο κε 27,575%.  

Σν 2009  νη πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ εγεηηθή 

ζέζε σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ κε 80,617%. Οη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνεγνχληαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

δαλεηζκνχ κε πνζνζηφ 53,763% έλαληη 26,854%.  

Σν 2010  παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηα πνζνζηά ησλ πλνιηθψλ 

Τπνρξεψζεσλ κε ην πνζφ λα θπκαίλεηαη ζην 71,597% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ελεξγεηηθνχ ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζην 52,516% θαη έληνλε κείσζε ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζην 8,007%.  

ην 2011  ηζρπξνπνηείηαη ε εμηζνξξνπεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε 

ζην 2010, κε ηελ ζχλζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ λα έρεη σο εμήο:  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ θαηαιακβάλνπλ θαη 

απηή ηε θνξά νη πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο κε 69,655%. Αθνινπζνχλ νη  

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κε 43,640% ελψ ηειεπηαία έξρνληαη νη  

Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο κε 26,015%. Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ 

ζπλνιηθνχ παζεηηθνχ ηνπ 2011 είλαη έλα ζρεδφλ ηζνκεξψο 

θαηαλεκεκέλν Παζεηηθφ ζε πεγέο καθξνπξφζεζκσλ, βξαρππξφζεζκσλ 

πηζαλψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  
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Καηαιεθηηθά, εμεηάδνπκε ηελ πνξεία ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο .  

πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε oηη:  

Σελ ρξήζε 2008,  ηα θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ παξνπζηάδνπλ 

εληππσζηαθή κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε θαη 

αλέξρνληαη ζην -6,021% , έλαληη 1,140% ην 2007  ησλ Πσιήζεσλ.  

Σν 2009,  ηα θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ απμάλνληαη αηζζ εηά θαη 

βξίζθνληαη ζην 2,570% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ.  

Σν 2010 ,  ηα θαζαξά θέξδε, νμεία πηψζε παξαηεξείηαη κε πνζνζηφ -

3,609%. 

Σν 2011 ,  ηα θαζαξά θέξδε πεξηφδνπ κε πνζνζηφ κφιηο -2,398% επί ηνπ 

ζπλφινπ πσιήζεσλ, πνζνζηφ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο κεηφρνπο ηε ο 

εηαηξίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ηφθσλ θαη θφξσλ θαη παξαθξάηεζε γηα 

ζρεκαηηζκφ απνζεκάησλ.  

ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνχκε πσο ην έηνο ρξήζεο 2007 έσο θαη ην 

2011, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ απνηεινχλ ηα ιεηηνπξγηθά 

έζνδα ηεο επηρείξεζεο κε πνζνζηφ πνπ απμάλεηαη θαηά ην πέξαο ησλ 

εηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 2007 ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα απνηεινχλ ην 

6,178% ησλ πσιήζεσλ, ζε ζρέζε κε ην 2011 πνπ ην πνζνζηφ νξίδεηαη 

ζην 12,167%, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ηα έζνδα πνπ νθείινληαη 

ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο  ηειηθά.  

 

 

 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ  

 

Ζ κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κηα εηαηξίαο απνηειεί κηα απφ ηηο  

ζεκειηψδεηο ηερληθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη απηφ δηφηη ην θεθάιαην θίλεζεο (κηα απφ ηηο  πην 

ζεκαληηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο) αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα αληαπεμέιζεη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο.  Παξαηεξνχκε ηελ πνξεία ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο δηαρξνληθά, ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο.  Σν θεθάιαην θίλεζεο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: 
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ην κφληκν ην νπνίν ηζνχηαη κε ην ειάρηζην χςνο ησλ θπθινθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ην πξνζσξηλφ ή κεηαβιεηφ πνπ ηνπνζεηείηαη  

ζε ξεπζηά, απαηηήζεηο θαη απνζέκαηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

κφληκνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο 

ηεο εηαηξίαο. Δλψ ην κεηαβιεηφ ηκήκαηα πξνέξρεηαη απφ 

βξαρππξφζεζκεο πηζηψζεηο θαη βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ.  

Οη πεγέο ζπλήζσο απφ φπνπ  πξνέξρεηαη ην θεθάιαην θίλεζεο είλαη νη  

αθφινπζεο :  

7.  νη πσιήζεηο θαη ηα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο.  

8.  ηα θέξδε θεθαιαίνπ απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ.  

9.  νη πσιήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

10.ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ.  

11.νη βξαρπρξφληεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεη ο.  

12.νη πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ.  

 

Ζ εμίζσζε ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο έρεη σο εμήο:   

Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο =  

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ –  Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Απφ ηα δεδνκέλα ησλ εξεπλψλ καο παξαηεξνχκε πσο ην κέγεζνο ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θεθαιαίνπ θίλεζ εο ζηελ Althea Ceramica Spa  

απμνκεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 2007, ην 

Κεθάιαην θίλεζεο βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα πςειφηεξα επίπεδά ηνπ γηα 

λα αθνινπζήζεη κηα κείσζε ην 2008,2 ζηαδηαθέο ζπλεπαθνινπζνχκελεο 

κεηψζεηο ην 2009 θαη ην 2010. Σν 2011 παξαηεξείηαη κηα επηπιένλ 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο, ε ρακειφηεξε αλάκεζα ζε φια 

παξαηεξνχκελα έηε ηεο εηαηξίαο ζην -0,162 εθαηνκκχξηα επξψ. Ζ 

ηεξάζηηα κείσζε απηή είρε άκεζε επίδξαζε ζηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο, ζηνπο δείθηεο ξεπζ ηφηεηάο ηεο αιιά θαη ζε φια ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Κξίλεηαη ζθφπηκν επίζεο λα 

ζεκεησζεί πσο ηελ ζεακαηηθή απηή θάζνδν βνήζεζε θαη ε αηζζεηά 

πςειφηεξε ζέζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ην έηνο 2011.  
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

 

Έλα θξίζηκν δήηεκα ζηα πιαίζηα κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο 

είλαη ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ πξάμε ηεο πξφβιεςεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Γεληθφηεξα, σο πξφβιεςε κπνξεί λα ραξαθηεξηζ ηεί  

νπνηαδήπνηε εθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

Σέηνηνπ είδνπο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ απφ απιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ρσξψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, θήκεο θαη “θνπηζνκπνιηά” έσο 

θαη απηά ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα, κε πιεξνθνξίεο παξκέλεο κέζα 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηα 

ζεκειηψδε κεγέζε ηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξνηηκήζεθε ε 

κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζε απηά ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

Δηδηθφηεξα, γηα λα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηηο κειινληηθέο πσιήζεηο 

αιιά θαη ηελ κειινληηθή πνξεία θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ηεο παιηλδξφκεζεο.  Ο ρξφλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ν κφλνο παξάγνληαο πξφβιεςεο ησλ πσιήζεσλ θαη 

θεξδψλ.  

Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ νη κειινληηθέο πσιήζεηο. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηήο ηεο πξφβιεςεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ παξειζνληηθά δεδνκέλα απφ 

ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο. Δδψ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί πσο ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη 

απμεκέλε αθξίβεηα πξφβιεςεο. Ζ κέζνδνο αιγεβξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 

ηεο γξακκηθήο εμηζψζεσο παιηλδξφκεζεο βξίζθνληαη ζην επηζπλεκκέλν 

αξρείν excel .  Αθνχ εθαξκφζακε ηηο  θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο 

κπνξέζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζπλάξηεζε ηάζεσο γηα ηηο πσιήζεηο 

ε νπνία αιγεβξηθά απνδίδεηαη σο εμήο:  

πσιήζεηο(t+1)=a+b*έηνο(t)  

Αλ ηψξα αληηθαηαζηήζνπκε φπνπ (η) ην έηνο γηα ην νπνίν 

ελδηαθεξφκαζηε, ε εμίζσζε ζα καο δψζεη ην πξνβιεπφκελν χςνο 

πσιήζεσλ κε βάζε  ηα έσο απηήλ ηελ ζηηγκή δεδνκέλα. Καηά ηνλ 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

215 
 

παξαπάλσ ηξφπν πξνρσξήζακε θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα ηάδε γηα 

ηα έηε 2012 - 2014.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηα επφκελα πέληε έηε αλακέλεηαη κία ζηαδηαθή 

αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα:  

ζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο, 

αθνινπζήζακε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. ηνλ πίλαθα ηάδε παξαηίζεληαη 

φινη νη  ππνινγηζκνί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο γξακκηθήο 

εμηζψζεσο παιηλδξφκεζεο. ηνλ πίλαθα 

δείλα πεξηιακβάλνληαη ηα θαζαξά 

θέξδε πνπ πξνβιέπεηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ε Althea Ceramica Spa  γηα ηα επφκελα ηξία έηε.  

Αθνχ εθαξκφζακε ηηο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο κπνξέζακε λα  

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ζπλάξηεζε ηάζεσο γηα ηηο πσιήζεηο ε νπνία 

αιγεβξηθά απνδίδεηαη σο εμήο:   

θαζαξά θέξδε(t'+1)=a+b*έηνο(t')  

Αλ ηψξα αληηθαηαζηήζνπκε φπνπ (η’) ην έηνο γηα ην νπνίν 

ελδηαθεξφκαζηε, ε εμίζσζε ζα καο δψζεη ην πξνβιεπφκελν χςνο 

θαζαξψλ θεξδψλ κε βάζε ηα έσο απηήλ ηελ ζηηγκή δεδνκέλα. Καηά ηνλ 

παξαπάλσ ηξφπν πξνρσξήζακε θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα 2 γηα ηα 

έηε 2012 –  2014. πγθεθξηκέλα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξφιν πνπ έρεη  ήδε αλαθεξζεί λσξίηεξα 

ΔΣΟ  ΠΧΛΖΔΗ  

2007 27,292 

2008 24,233 

2009 15,953 

2010 11,555 

2011 11,260 

2012 4,636 

2013 0,162 

2014 -4,312 

ΔΣΟ  
ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΔΡΓΖ  

2007 0,311 

2008 -1,459 

2009 0,410 

2010 -0,417 

2011 -0,270 

2012 -0,321 

2013 -0,333 

2014 -0,345 
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θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηφ πσο ε κέζνδνο ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο δελ απνηειεί παλάθεηα θαη δελ είλαη ε κφλε 

κέζνδνο πξφβιεςεο ηεο πνξείαο κηαο επηρείξεζεο.  

Πξνηνχ νινθιεξψζνπκε ηελ αλάιπζή καο γηα ηελ  Althea Ceramica Spa ,  

θξίλεηαη ζθφπηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζεί πσο κηα βαζηθή 

κέζνδνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη  

εθαξκνζηεί.  Πξφθεηηαη γηα ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ Νεθξνχ 

εκείνπ. Λφγσ πνηθηιίαο πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δε δχλαηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ Ν. ζε αμία ή πνζφηεηα, δεδνκέλνπ φηη 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ρξφλν κε 

ην ρξφλν. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα βξεζεί ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν 

ζα ππάξρεη λεθξφ ζεκείν, κε ζηαηηθή αλάιπζε ε νπνία φκσο ζα 

βαζίδεηαη ζε γξακκηθή παιηλδξφκεζε, ε νπνία σζηφζν ζην δπλακηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο δελ είλαη ε ηδαληθή πξνζέγγηζε, 

σζηφζν απνηειεί κηα θαιή πξνζέγγηζε ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο ζε 

πεξίπησζε  πνπ δηαηεξεζεί ε επηρεηξεκαηηθή ηεο θνπιηνχξα σο έρεη.  Ο 

ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο φκσο δελ καο αθνξά άκεζα, νπφηε αξθνχκαζηε 

ζηελ αλάιπζε ησλ ινηπψλ κεηαβιεηψλ αμηνιφγεζεο  

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ  

 

Γείθηεο ξεπζηφηεηαο  

Μία αξθεηά δηαδνκέλε κέζνδνο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε αλάιπζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αλαιπηήο δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη πξνζπαζεί λα ζπλνςίζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κεγάιν 

αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. Πξέπεη επηπιένλ λα ηνληζηεί  

φηη ε αιιαγή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

ζεκαηνδνηεί αληίζηνηρεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο.  ην παξάξηεκα έρνπκε παξαζέζεη 

αλαιπηηθά ηνπο θπξηφηεξνπο δείθηεο θαη ζα επηρεηξήζνπκε  βάζε απηψλ 
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λα αμηνινγήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηελ ιεηηνπξγία, ηηο αδπλακίεο 

θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρε ίξεζεο.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία δεηθηψλ πνπ αλαιχνπκε είλαη νη  Γείθηεο 

Ρεπζηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο  βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο θαη λα δηαηεξεί κηα πγηή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα.  

Γείθηεο ξεπζηφηεηαο cash ratio  είλαη, νπζηαζηηθά, ε ζρέζε ησλ 

δηαζεζίκσλ κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ή 

κε ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο. Ζ ζρέζε ησλ δηαζεζίκσλ κηαο 

ηξάπεδαο πξνο ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεψλ ηεο κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο θαη ηηο πεξηπηψζεηο αηθλίδησλ καδηθψλ 

αλαιήςεσλ. Μαο ελδηαθέξεη ε πξψηε ζεκαζία θαη θνηηψληαο απφ ην 

2007 ζην 2011 παξαηεξνχκε φηη ν δείθηεο απμήζεθε ζηαδηαθά απφ ην 

2007 ζην 2008, κεηψζεθε ζην 2009, μαλαπμήζεθε ζην 2010 θαη  

μαλακεηψζεθε ζην 2011. Δπνκέλσο έρνπκε κηα δηαθχκαλζε ηνπ δείθηε 

κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ζην 0,045 λα ηελ εκθαλίδεη  2008 φπνπ θαη έρεη  

ηελ κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα.  

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο  αμηνινγεί ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα αληηκεησπίδεη  ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψ ζεηο ηεο απφ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο 

ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη  ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο. Ζ ηηκή 

ηνπ δείθηε απηνχ εξκελεχεηαη σο εμήο:  Δάλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη  

κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα, απηφ ζεκαίλεη φηη ε  αμία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο  

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη επνκέλσο ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε 

έρεη βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα.   

Βξαρππξφζεζκε θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα current ratio  άξα είλαη ε  

ζρέζε κεηαμχ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πξνο ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο κηαο επηρείξεζεο. Καλνληθά πξέπεη λα είλαη 2πξνο1 θαη 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ε ηηκή ηφζν ην θαιχηεξν. Ζ δηαθνξά κε 

ηνλ παξαπάλσ δείθηε είλαη φηη ηψξα βγαίλνπλ απφ ηνλ αξηζκεηή ηνπ 

θιάζκαηνο ηα απνζέκαηα. Δπνκέλσο εί λαη πην αμηφπηζηνο δείθηεο. 

Παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2007 ζην 2009 έρνπκε κηα έληνλε αχμεζε, 

αθνινπζεί κηα κείσζε. Τπάξρεη δειαδή κηα δηαθχκαλζε ζηηο ηηκέο ηνπ 
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2008 θαη ηνπ 2009, αιιά ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεηαη θαη άλνδνο απφ ην 

2010 ζην 2011, κε ην 2009 λα παξνπζηάδεηαη ε κεγαιχηεξε 

θπθινθνξηαθή ξεπζηφηεηα ζην 0,931.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο .  Ο Γείθηεο 

Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο πξνθχπηεη αλ απφ ηνλ αξηζκεηή ηνπ ΓΚΡ 

αθαηξέζνπκε ηα απνζέκαηα. Ωο γλσζηφλ, ηα απνζέκαηα 

ξεπζηνπνηνχληαη δχζθνια θαη κάιηζηα ζπάληα ρσξίο δεκίεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα εμνθιεί 

ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη ηα 

απνζέκαηα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε. πσο είλαη γλσζηφ ε ηηκή ηνπ 

δείθηε άκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή φηαλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ίζε κε ηελ κνλάδα. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε σζηφζν εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ην είδνο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηελ επνρή.  

ρέζε ππνρξεψζεσλ /Σακεηαθά δηαζέζηκα quick ratio είλαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ άκεζσλ ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ. 

Γείθηεο πνπ εκθαλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη 

επθαηξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηα δηαζέζηκά ηεο. Απφ ην 2007 κε 

ηηκή ζην 0,440 έσο θαη ην 2011 παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή θάζνδνο 

ησλ ηηκψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη  ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ην ηακείν ηεο ζπλερψο κεηψλεηαη.  

Μαθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο/ ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ - Long-Term 

Debt/Total  Assets . Γείρλεη ην πνζφ ηνπ ρξένπο πνπ έρεη ε επηρείξεζε 

ζε δηάξθεηα κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έ ηνπο,  ζε ζρέζε κε ηα πεξηνπζηαθά 

ηεο ζηνηρεία.  Θέινπκε ν δείθηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ έρεη ε εηαηξία ππνρξεψζεηο απέλαληη ζε ηξίηνπο.  

Απφ ην 2007 ζην 2011 ζηαδηαθά κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο, θάηη  

πνπ είλαη πνιχ ζεηηθφ,  κε ηελ κηθξφηεξή ηνπ ηηκή ζην 7,268.  

πλνιηθφ ρξένο/ ζχλνιν ελεξγεηηθνχ Total Debt/Total Assets .  

Θέινπκε ν δείθηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξνο. Ο δείθηεο  

εθθξάδεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ιίγεο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, σο πξνο ηα δάλε ηα ηεο, σο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο.  

Βιέπνπκε φηη ζηελ αλάιπζε καο, έρεη  φιν θαη κηθξφηεξα πνζά ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε ηελ κηθξφηεξε 

ηηκή λα εκθαλίδεηαη ην 2010 ζηα 23,218.  
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ  

 

(ROA) Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ  -  Return on Assets  

Δίλαη ε απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο θεξδψλ ν νπνίνο εμάγεηαη απφ 

ηελ δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ηελ νπζία δείρλεη θαηά πφζν απνδ νηηθά ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, δειαδή ηα νηθφπεδα ηεο,  

ηηο απαηηήζεηο ηεο ,  ην ηακείν ηεο, ηα γήπεδα , ηα κεραλήκαηα. Ο 

δείθηεο καο ελδηαθέξεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο θαη 

ζεηηθφο, γηαηί έλαο αξλεηηθφο δείθηεο κ αο δείρλεη φηη ε επηρείξεζε δελ 

είλαη ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί επάμηα ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. ηελ 

κειέηε παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηεο ζε φια ηα έηε είλαη αξλεηηθέο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία παξνπζηάδεη πξφβιεκα κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  

Πεξηζψξην θέξδνπο εθκεηαιιεχζεσο - Operating Margin  

Σα θέξδε εθκεηαιιεχζεσο δηαηξνχληαη κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο,  

δειαδή απηφ ην πεξηζψξην δελ ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ έθηαθηα θαη 

αλφξγαλα έμνδα δεκνζίνπ π.ρ. απνζβέζεσλ, ηφθσλ, θφξσλ. Θέινπκε ν 

δείθηεο  λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο (κεγαιχηεξν θ ζεηηθφ 

πεξηζψξην). Βιέπνπκε εδψ φηη ην πεξηζψξην ζε κνξθή ηάζεο είλαη 

αλνδηθφ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε 

ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ην  2009 ζηα 13,565 εθαη.  

Πεξηζψξην θαζαξνχ  εηζνδήκαηνο - Net Income Margin  

Δίλαη έλαο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ εμάγεηαη  

απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο πσιήζεσο κε ην θαζαξφ κεληαίν ελνίθην.  

Με ηνλ φξν θαζαξφ εηζφδεκα ελλννχκαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εμφδσλ ηεο, 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

Τπνινγίδεηαη κεηά ή πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ αλάινγα 

κε ην ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί ε θάζε επηρείξεζε. Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα ην εηζφδεκα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

δαπαλψλ ηελ απφθηεζή ηνπ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ 

εθπηψζεσλ θαη απαιιαγψλ. ηελ παξνχζα θάζε παξαηεξνχκε φηη  
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ππάξρεη κηα δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ κε ηελ 

ρεηξφηεξε εηθφλα λα παξνπζηάδεηαη ην 2008 ζη α -6,021 θαη ακέζσο 

ρεηξφηεξε ην 2010 κε ηηκή ζηα -3,609 φηαλ ε θξίζε έρεη ρηππήζεη ηελ 

ρψξα γηα ηα θαιά, ην 2009 είλαη κε ζεηηθή ηηκή ζηα 2,570.  

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΗΣΧΖ  

 

πλνιηθφ ρξένο/  θέξδε πξν ηφθνπο & θφξνπο - Total Debt/EBIT 

Γειαδή δείρλεη ηελ ζρέζε ηνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

θέξδε ηεο. Θέινπκε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ηέηνην δείθηε, πξάγκα 

ην νπνίν φλησο ζπκβαίλεη απφ ην 2007 ζην 2010  

Καζαξφ ρξένο /  θέξδε πξν ηφθνπο & θφξνπο Net Debt/EBIT  

Σν Net Debt/EBIT είλαη παξφκνηνο δείθηεο κε ηνλ παξ απάλσ δείθηε 

(Total Debt/EBIT), κφλν πνπ εδψ δελ κηιάσ γηα ην ζπλνιηθφ αιιά γηα 

ην θαζαξφ ρξένο. Μεηά ηελ αθαίξεζε νπνηαδήπνηε κνξθήο απφζβεζεο, 

εθπηψζεσλ θηι. Ο δείθηεο απηφο ζεσξείηαη αθφκε πην αμηφπηζηνο απφ 

ηνλ παξαπάλσ. Καη βιέπνπκε φηη ζε επίπεδν εηψ λ 2007 κε 2011, ν 

δείθηεο απηφο κεηψλεηαη θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ 

επηρείξεζε.  

 

ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

Accounts Receivable Turnover 

Σν ζχλνιν δηα ηνλ ηδίξν ησλ επί πηζηψζεσλ πσιήζεσλ πξνο ηνλ κέζν 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «ινγαξηαζκνί εηζπξαθηέν η νξηζκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ». Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηαρχηεηαο ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ρξεψζηεο 

- πειάηεο, θαζψο θαη γηα ζηάζκηζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ Με άιια 

ιφγηα είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο δείρλεη θαηά πφζν γ ξήγνξα νη 

πειάηεο πνπ νθείινπλ λα μερξεψζνπλ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ αγνξά 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλε θάλεη, φλησο ηελ μερξεψλνπλε. Θέισ απηή ε 

δηαδηθαζία λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, γηα λα κπνξεί ,θαη’ 

επέθηαζε, θαη ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λ α μερξεψζεη ηνπο 
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πξνκεζεπηέο, δάλεηα θηι. Δδψ μεθηλψληαο απφ ην 2008 θαη κεηά, 

βιέπνπκε φηη ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη κηα ζηαδηαθή θάζνδν ησλ 

ηηκψλ ηεο ,κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή ην 2010 ζηα 2,221. Δπνκέλσο πνιχ 

αξγά εηζπξάηηεη ηα ρξήκαηά ηεο.  Οπζηαζηηθά, θαηα ιαβαίλνπκε φηη ε 

επηρείξεζε αληηκεησπίδεη  πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο.  

 

Μέζνδνο κέηξεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ - 

Days Sales Outstanding 

Μέζνδνο κέηξεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηήξημε ησλ πσιήζεσλ κηαο  πεξηφδνπ. 

Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ ηδίξν ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ δηα 

365 κέξεο. Γείρλεη  ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη πσιήζεηο κηαο 

πεξηφδνπ γίλνληαη ξεπζηά. Θέινπκε ν δείθηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξνο, έξρεηαη ζε ζχκπησζε κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε. λησο 

θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε, φηη κε 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ζηηγκή πψιεζεο κέρξη ηελ ζηηγκή 

πνπ εηζπξάηηεη ηα ρξήκαηα ε θάζε επηρείξεζε, ιακβάλεη ρξήκαηα ζην 

ηακείν ηεο. Απφ ην 2008 ζην 2011 απμάλεηαη ν αξηζ κφο ησλ εκεξψλ 

θάηη πνπ είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ εηαηξία.  

πλνιηθά απνζέκαηα - Total Inventory 

Ζ απνγξαθή, ε θαηάζηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο επηρείξεζεο 

νξηζκέλε ζηηγκή. Ζ ζχληαμε απηήο ηεο θαηάζηα ζεο είλαη ζηελ νπζία ε 

θαηαγξαθή ησλ πξψησλ πιψλ, απηψλ πνπ βξίζθνληαη γηα επεμεξγαζία 

θαη ησλ έηνηκσλ πξνηφλησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία. Πεξηιακβάλεη ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο  απνζήθεο, θαζνδφλ θαη ζε 

παξαθαηαζήθε. Θέινπκε λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ  ιηγφηεξα ηειηθά 

απνζέκαηα, γηαηί  ηα ηειηθά απνζέκαηα ππνλννχλ θφζηνο απνζήθεο, 

θφζηνο ζπληήξεζεο, εκπεξηέρνπλ θίλδπλν πηζαλφηεηαο ππξθαγηάο ηεο 

απνζήθεο. Απφ ην 2007 ζην 2011, ηα απνζέκαηα απμάλνληαη. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε θάλεη ιηγφηεξεο πσιήζεη ο γηα λα έρεη  

απνζέκαηα, θάηη ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ. Σν 2011 ε κεγαιχηεξε ηηκή 

ηεο είλαη ζηα 5,235 εθαη.  
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ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΑ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ  

Λεηηνπξγηθά έζνδα πξνο ζπλνιηθφ ρξένο - Operating Income/Total  

Debt 

Θέισ φζν κεγαιχηεξα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη φζν κηθξφηεξ ν ρξένο,  

επνκέλσο καο ελδηαθέξεη ν δείθηεο απηφο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξνο. Γηα λα κπνξεί ε εηαηξία λα θαιχςεη ηα ρξέε ηεο ζα 

πξέπεη λα έρεη κεγάιν ιεηηνπξγηθφ εηζφδεκα. Απφ ην 2007 ζην 2011 ν 

δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη κηα δηαθχκαλζε κε ηελ ρεηξφ ηεξε ηηκή ηνπ 

ην 2008 ζηα 0,131. Παξφια απηά ε δηαθχκαλζε θπκαίλεηαη ζε ζηαζεξά 

επίπεδα κε θαηάιεμε ζεηηθή ην 2011 σο πξνο ην 2007. Άξα κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη  ν δείθηεο απμήζεθε, γεγνλφο ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε.  

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε παξαηεξνχκε φηη ε πξφβιεςε γηα 

ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο δελ είλαη θαζφινπ ζεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην 2012 έσο θαη ην 2014, πξνβιέπεηαη έληνλε θάζνδνο ηνπ δείθηε 

ηηκψλ ζηηο -40.000επξψ. Απηφ ζεκαίλεη  φηη  ε εηαηξία έρεη  ζνβαξφ 

πξφβιεκα κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, θαη απφ φηη θαίλεηαη ε έιιεηςε 

ηακείνπ ζα δπζθνιέςεη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΖΚΟΣ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  

Θεηηθέο ηηκέο παξνπζηάδνληαη απφ ην 2012 έσο θαη ην 2014 αθν χ ν 

δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ είλαη αλνδηθφο κε ηνλ δείθηε λα 

θηάλεη ηηο  3,00 κνλάδεο ην 2014. Δπνκέλσο, ε εηαηξία ζα δηαρεηξίδεηαη 

κε κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ζην 

κέιινλ  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ  

χκθσλα κε ηνλ δείθηε πεξηζσξίνπ θέξδνπο, πξνβιέπεηαη λα είλαη 

έληνλα θαζνδηθφο, κε πνξεία λα αγγίδεη ηηο -4,00 κνλάδεο έσο θαη ην 
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2014. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγήζεη θέξδνο γηα ηα επφκελα έηε, αξθνχκελε , δπζηπρψο, ζε 

δεκηνγφλα θαηάζηαζε γηα ηα επφκελα έηε.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΠΑΓΗΑ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ  

Ο δείθηεο απηφο, πξνβιέπεηαη γηα ηα έηε 2012 έσο θαη 2014 λα είλαη  

αλνδηθφο κε πνξεία δείθηε λα εθηνμεχεηαη ζηηο 0,400 κνλάδεο ην 2014. 

Σν γεγνλφο απηφ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηα ηελ εηαηξία, δηφηη βιέπνπκε 

φηη φζν κεγαιχηεξνο ν δείθηεο ηφζν επηβαξχλεηαη ε επηρείξεζε γηα λα 

δηεθπεξαηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο γεληθφηεξα.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΜΔΡΔ ΚΤΚΛΟΤ ΜΔΣΡΖΣΧΝ  

ηνλ ππάξρνλ δείθηε, πξνβιέπεηαη φηη ε ηηαιηθή εηαηξία Althea 

Ceramica Spa ,  ζα αξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν λα εμνθιείηαη απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα έρεη ζεκαληηθή έιιεηςε εζφδσλ. Απηφ 

ην ζπκπεξαίλνπκε απφ ηελ πνξεία ηνπ δείθηε εκέξεο θχθινπ κεηξεηψλ, 

δηφηη παξνπζηάδεηαη άλνδνο ζηηο ηηκέο έσο θαη 220,00 κέξεο γηα ην 

2014.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΗΣΑΛΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

ALTHEA CERAMICA SPA 

Οπζηαζηηθά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη αξρηθά ηα ηακεηαθά 

δηαζέζηκα παξνπζηάδνληαη κεησκέλα. Παξφια απηά έρνπκε άκεζε 

αληαπφθξηζε ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο κεηψλνληαη. 

Δπίζεο, βιέπνπκε φηη ε Καζαξή Θέζε κεηψλεηαη,  ελψ νη 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απμάλνληαη. Ζ εηαηξία Althea Ceramica 

Spa ,  πξνηηκά λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κέζσ ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Αθφκε, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

κεηψλνληαη, φπσο αληίζηνηρα θαη νη  πσιήζεηο ηεο θαηά 16%,αιιά θαη 

ηα θέξδε θαηά 197 εηεζίσο. Ζ επηρείξεζε απηή, ινηπφλ, αθνινπζεί κηα 

ιάζνο απνζεκαηηθή πνιηηηθή. Ζ απφηνκε πηψζε ησλ Μαθξνπξφζεζκσλ 

Τπνρξεψζεσλ ηεο δείρλεη  ηελ αδηαθνξία ηεο επηρείξεζεο γηα ελ κέξεη  

ρξεκαηνδφηεζε  ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κέζσ καθξνπξφζεζκσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ. Σα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία κεηψλνληαη ζε 

ζρέζε κε ην Δλεξγεηηθφ. κσο, ε εηαηξία δηαηεξεί αζψκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο, απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο 

πεξηνπζηαθήο βάζεο ηεο επηρείξεζεο κε θχξην παξάγνληα ηηο  
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ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ηεο, ζηα πξψηα έηε ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ. ζν πξνρσξάλε ηα ρξφληα πνπ εμεηάδνπκε, ε επηρείξεζε 

κεηψλεη ηηο ζρέζεηο ηηο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη επελδπηέο.  

Ζγεηηθή ζέζε θαηέρνπλ νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο 

επηρείξεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ 

απφ ηεινχλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο, ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξίαο ζπ λερψο κεηψλεηαη γεγνλφο πνπ 

έρεη άκεζε επίπησζε ζηα Καζαξά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, ζηνπο δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ζε άιια ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Πξνβιέπνληαο ηελ 

κειινληηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κπνξνχκε λα πάκε φηη  νη πσιήζεηο 

αλακέλεηαη λα κεησζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξα θαη λα αγγίμνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο. Οκνίσο, ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο, αλ θαη βξίζθνληαη ζε επίπεδα 

δεκηψλ, ήδε αλακέλεηαη λα αγγίμνπλ αθφκα ρακειφηεξεο ηηκέο ην 2013 

θαη 2014,. Παξφκνηα εηθφλα αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ θαη νη  

αξηζκνδείθηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ εηαηξία παξνπζηάδεη έιιεηςε 

ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη αδπλακία λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο.  

Δπίζεο, ε επηρείξεζε Althea παξνπζηάδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα 

παξνπζηάδεη ζε κηθξφηεξν, φκσο βαζκφ, κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο. ζνλ  αθνξά, ην πεξηζψξην θαζαξνχ 

θέξδνπο ε θξίζε έρεη ρηππήζεη ηελ ρψξα γηα ηα θαιά. Σέινο, ε εηαηξία 

Althea Ceramica Spa ,  δξαζηεξηνπνηψληαο ζε κηα ρψξα πνπ έρεη  

ρηππεζεί απφ ηελ θξίζε, ζα αξγεί φιν θαη πεξηζζφηεξν λα εμνθιεζεί 

απφ ηνπο πειάηεο ηεο, γεγνλφο πνπ ζα επηβαξχλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ δπλαηφηεηα ηεο, λα ζπγθεληξψζεη ξεπζηά ζην ηακείν ηεο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 

ALTHEA CERAMICA SPA - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ  ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ (5ΔΣΖ)  

Σε εκατομμύρια ευρώ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

ΜΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 

ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΑΝΑ ΓΗΔΣΗΑ (2ΔΣΖ) 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Assets 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

Cash & Near Cash Items 

ΣΑΜΔΗΟ & ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 0,472 0,0644 0,058 138,095 -0,089 -89,000 0,115 1045,455 -0,083 -65,873 

Short-Term Investments 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ #ΣΗΜΖ! 0,2995 0,599 #ΓΗΑΗΡ./0! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Accounts & Notes Receivable 

ΔΗΠΡ. ΛΟΓ/ΜΟΗ & ΓΡΑΜΜΑΣ. ΔΗΠΡ -12,039 5,1614 -0,337 -5,410 -0,711 -12,067 0,044 0,849 -1,945 -37,225 

Inventories 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ- ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 2,447 4,8736 -0,093 -2,005 0,437 9,613 -0,018 -0,361 0,270 5,438 

Total Current Assets 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ -4,065 11,5128 1,669 14,294 -1,755 -13,151 -0,125 -1,079 -1,977 -17,244 

LT Investments & LT Receivables 

ΜΑΚΡ. ΑΠΑΗΣ.& ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΜΑΚΡΟΥΡ -0,191 1,6764 0,000 0,000 -0,016 -0,949 0,000 0,000 0,000 0,000 

Net Fixed Assets 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤ. ΣΟΗΥΔΗΑ 6,844 11,4574 4,825 58,161 -0,590 -4,497 -0,743 -5,929 -0,237 -2,011 

Total Long-Term Assets 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡ  ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 5,781 13,1338 4,825 48,337 -0,606 -4,093 -0,743 -5,232 -0,237 -1,761 

Total Assets 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 0,769 25,2162 6,502 29,191 -2,443 -8,490 -0,779 -2,958 -2,410 -9,431 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 
ΜΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Liabilities & Shareholders' Equity 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ & ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

Accounts Payable 

ΠΛΖΡΩΣΔΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ -14,519 5,2556 -0,886 -14,224 0,433 8,104 0,311 5,384 -3,244 -53,294 

Short-Term Borrowings 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΓΑΝΔΗΜΟ -7,008 4,6228 0,870 15,784 -2,882 -45,158 0,387 11,057 -0,054 -1,389 

Total Current Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩ -6,675 13,1362 1,184 8,299 -3,008 -19,468 0,977 7,852 -3,320 -24,739 

Long-Term Borrowings 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ. ΓΑΝΔΗΜΟ -11,877 2,5638 -0,485 -15,324 0,566 21,119 -1,200 -36,969 -0,364 -17,791 

Other Long-Term Liabilities 

ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 14,706 3,1406 1,195 54,691 -0,411 -12,160 -0,139 -4,682 1,509 53,322 

Total Long-Term Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 2,391 5,7044 0,710 13,271 0,155 2,558 -1,339 -21,545 1,145 23,482 

Total Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ -3,849 18,8406 1,894 9,655 -2,853 -13,263 -0,362 -1,940 -2,175 -11,888 

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΔΡΓΖ ΔΗ ΝΔΟΝ - ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ #ΣΗΜΖ! 2,657 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Total Equity 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ #ΣΗΜΖ! 2,657 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Total Liabilities & Equity 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ #ΣΗΜΖ! 22,274 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 
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ΜΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΜΔΖ ΣΗΜΖ 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Reference Items 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ #ΣΗΜΖ! 7,0024 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

           

Net Debt 

ΚΑΘΑΡΟ ΥΡΔΟ -8,720 324,9906 -0,272 -3,150 -1,628 -19,467 -0,928 -13,779 -0,335 -5,769 

Net Debt to Equity 

ΚΑΘΑΡ ΓΑΝΔΗΜ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛ #ΣΗΜΖ! 9,4572 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Tangible Common Equity Ratio 

ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦ #ΣΗΜΖ! 0,88144 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Current Ratio 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2,796 4,4698 0,045 5,535 0,068 7,838 -0,077 -8,278 0,085 9,961 

Inventory - Finished Goods 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΣΟΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2,581 0 -0,465 -10,690 0,792 20,386 -0,181 -3,870 0,445 9,898 
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ALTHEA CERAMICA SPA - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ ΠΔΝΣΑΔΣΗΑ (5ΔΣΖ)  

Σε εκατομμύρια 

   
ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΑΝΑ ΓΗΔΣΗΑ (2 ΔΣΖ) 

 
ΜΔΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

   
ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

Revenue 

ΔΟΓΑ 
18,059 -16,228 -3,059 -11,208 -8,280 -34,168 -4,398 -27,568 -0,295 -2,553 

Operating Income 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 
1,528 -4,066 -0,501 -29,715 0,979 82,616 -0,929 -42,930 0,135 10,931 

Income Tax Expense 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
0,398 0,680 0,264 91,034 0,000 0,000 -0,263 -47,473 0,009 3,093 

Net Income 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ 
-0,285 -197,212 -1,770 -569,132 1,869 -128,101 -0,827 -201,707 0,147 -35,252 

Net Inc Avail to Common Shareholders 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ 
-0,285 -197,212 -1,770 -569,132 1,869 -128,101 -0,827 -201,707 0,147 -35,252 

       

 

 
  2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 

ΜΔΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % 

Reference Items 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ           

Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ           

Operating Margin 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ 
9,488 14,429 -1,288 -20,843 8,675 177,399 -2,877 -21,208 1,432 13,398 

Profit Margin 

ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 
-1,664 -216,064 -7,160 -628,363 8,591 -142,686 -6,179 -240,420 1,209 -33,496 
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ALTHEA CERAMICA SPA –  ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ  ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ  5ETH 

 

  ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ «ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ» 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

2011 2010 2009 2008 2007 

 
% % % % % 

Assets 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 102,381 300,000 26,190 238,095 100,000 

Cash & Near Cash Items 

ΣΑΜΔΗΟ & ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΓΗΑΗΡ./0! #ΓΗΑΗΡ./0! 

Short-Term Investments 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 52,657 83,882 83,175 94,590 100,000 

Accounts & Notes Receivable 

ΔΗΠΡ. ΛΟΓ/ΜΟΗ & ΓΡΑΜΜΑΣ. ΔΗΠΡ 112,848 107,027 107,415 97,995 100,000 

Inventories 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ- ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 81,261 98,193 99,263 114,294 100,000 

Total Current Assets 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 99,051 99,051 99,051 100,000 100,000 

LT Investments & LT Receivables 

ΜΑΚΡ. ΑΠΑΗΣ.& ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ 

ΜΑΚΡΟΥΡ 139,236 142,093 151,049 158,161 100,000 

Net Fixed Assets 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤ. ΣΟΗΥΔΗΑ 132,448 134,823 142,266 148,337 100,000 

Total Long-Term Assets 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡ  ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 103,906 114,726 118,223 129,191 100,000 
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  ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ «ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ» 

 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

 

2011 2010 2009 2008 2007 

Liabilities & Shareholders' Equity 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ & ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
% % % % % 

Accounts Payable 

ΠΛΖΡΩΣΔΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ 45,641 97,720 92,728 85,776 100,000 

Short-Term Borrowings 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΓΑΝΔΗΜΟ 69,539 70,519 63,498 115,784 100,000 

Total Current Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡ. ΤΠΟΥΡΔΩ 70,793 94,063 87,215 108,299 100,000 

Long-Term Borrowings 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ. ΓΑΝΔΗΜΟ 53,144 64,645 102,559 84,676 100,000 

Other Long-Term Liabilities 

ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 198,581 129,519 135,881 154,691 100,000 

Total Long-Term Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 112,542 91,140 116,168 113,271 100,000 

Total Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 82,179 93,266 95,111 109,655 100,000 

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΔΡΓΖ ΔΗ ΝΔΟΝ - ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 100,000 

Total Equity 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 100,000 

Total Liabilities & Equity 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 100,000 
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  ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ «ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ» 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Reference Items % % % % % 

Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Net Debt 

ΚΑΘΑΡΟ ΥΡΔΟ 63,370 67,250 77,997 96,850 100,000 

Net Debt to Equity 

ΚΑΘΑΡ ΓΑΝΔΗΜ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 100,000 

Tangible Common Equity Ratio 

ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣ ΠΡΟ ΗΓ ΚΔΦ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 100,000 

Current Ratio 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 114,785 104,387 113,807 105,535 100,000 

Inventory - Finished Goods 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΣΟΗΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 113,586 103,356 107,517 89,310 100,000 

 

 

ALTHEA CERAMICA SPA –  ΚΑΣΑΣΑΖ % ΣΑΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ  

 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ «ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ» 

 
2011 2010 2009 2008 2007 

  % % % % % 

Revenue 

ΔΟΓΑ 41,258 42,338 58,453 88,792 100,000 
Operating Income 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 81,257 73,250 128,351 70,285 100,000 
Income Tax Expense 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 103,448 100,345 191,034 191,034 100,000 
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Net Income 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ -86,817 -134,084 131,833 -469,132 100,000 
Net Inc Avail to Common Shareholders 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ -86,817 -134,084 131,833 -469,132 100,000 

 
ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΟΟΣΟΤ ΣΑΖ «ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ» 

 2011 2010 2009 2008 2007 

  % % % % % 

Reference Items 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 
Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 196,193 173,012 219,580 79,157 100,000 
Operating Margin 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ -210,619 -316,700 225,538 -528,363 100,000 
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ALTHEA CERAMICA SPA –  ΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  ΗΟΛΟΓΗΜΟ  5ΔΣΖ  

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ « ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ» 

 

  2011 2010 2009 2008 2007 

Assets 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 
% % % % % 

Cash & Near Cash Items 

ΣΑΜΔΗΟ & ΣΑΜΔΗΑΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

0,186 0,544 0,048 0,432 0,181 

Short-Term Investments 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 2,588 0,000 

Accounts & Notes Receivable 

ΔΗΠΡ. ΛΟΓ/ΜΟΗ & ΓΡΑΜΜΑΣ. 

ΔΗΠΡ 

14,172 20,447 22,386 25,458 26,914 

Inventories 

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ- ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
22,619 19,429 21,530 19,642 20,044 

Total Current Assets 

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

40,996 44,866 50,078 57,661 50,449 

LT Investments & LT Receivables 

ΜΑΚΡ. ΑΠΑΗΣ.& ΔΗΠΡΑΚΣΔΟΗ 

ΛΟΓ/ΜΟΗ ΜΑΚΡΟΥΡ 

7,216 6,535 7,216 7,285 7,285 

Net Fixed Assets 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤ. 

ΣΟΗΥΔΗΑ 

49,909 46,130 54,144 56,693 35,845 

Total Long-Term Assets 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡ  ΠΑΓΗΑ 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

57,125 52,665 61,359 63,978 43,130 

Assets 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

 

100,000 100,000 113,779 124,335 96,241 
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ  2011 2010 2009 2008 2007 

Liabilities & Shareholders' Equity 

ΠΑΘΖΣΗΚΟ & ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

% % % % % 

Accounts Payable 

ΠΛΖΡΩΣΔΟΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ 
12,284 23,820 24,957 23,086 26,914 

Short-Term Borrowings 

ΒΡΑΥΤΠΡ. ΓΑΝΔΗΜΟ 
16,562 15,211 15,123 27,575 23,816 

Total Current Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡ. 

ΤΠΟΥΡΔΩ 

43,640 52,516 53,763 66,760 61,644 

Long-Term Borrowings 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜ. ΓΑΝΔΗΜΟ 
7,268 8,007 14,025 11,580 13,675 

Other Long-Term Liabilities 

ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

18,748 11,075 12,828 14,604 9,441 

Total Long-Term Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

26,015 19,081 26,854 26,184 23,116 

Total Liabilities 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
69,655 71,597 80,617 92,944 84,761 

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΔΡΓΖ ΔΗ ΝΔΟΝ - ΚΑΘΑΡΖ 

ΘΔΖ 

#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 11,480 

Total Equity 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 
#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 11,480 

Total Liabilities & Equity 

ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 
#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 96,241 
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2011 2010 2009 2008 2007 

Reference Items % % % % % 

Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 
23,643 22,724 29,100 36,135 37,310 

Net Debt 

ΚΑΘΑΡΟ ΥΡΔΟ 
#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 1.404,211 

Net Debt to Equity 

ΚΑΘΑΡ ΓΑΝΔΗΜ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛ 

#ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 40,862 

Tangible Common Equity Ratio 

ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣ ΠΡΟ ΗΓ 

ΚΔΦ 

4,059 3,343 4,024 3,732 3,536 

Current Ratio 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
21,349 17,594 20,208 16,786 18,795 

Inventory - Finished Goods 

ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΔΣΟΗΜΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

ALTHEA CERAMICA SPA –  ΚΑΣΑΣΑΖ  ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  ΑΠΟΣ/ΣΑ ΥΡΖΖ   

ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ «ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ» 

 

2011 2010 2009 2008 2007 

 

% % % % % 

Revenue 

ΔΟΓΑ 100 100 100 100 100 

Operating Income 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΟΓΑ 12,167 10,688 13,565 4,890 6,178 

Income Tax Expense 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 2,664 2,518 3,473 2,286 1,063 
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Net Income 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΟΓΑ -2,398 -3,609 2,570 -6,021 1,140 

Net Inc Avail to Common Shareholders 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ -2,398 -3,609 2,570 -6,021 1,140 

            

  2011 2010 2009 2008 2007 

  % % % % % 

Reference Items 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 0 #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! #ΣΗΜΖ! 

Accounting Standard 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 107,638 92,497 85,030 20,179 22,635 

Operating Margin 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΠΔΡΗΘΩΡΗΟ -21,314 -31,232 16,110 -24,845 4,175 
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ΚΑΘΑΡΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ  

 

 

Althea Ceramica Spa 2011 2010 2009 2008 2007

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9,488 11,465 11,59 13,345 11,676 2007 -2,591

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις 10,1 13,42 12,443 15,451 14,267 2008 -2,106

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης -0,612 -1,955 -0,853 -2,106 -2,591 2009 -0,853

2010 -1,955

2011 -0,612

καθαρό 

κεφάλαιο 

κίνησης

έτος

σε εκατομμύρια ευρώ

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

2007 2008 2009 2010 2011

Kαθαρό Kεφάλαιο Kίνησης 

καθαρό κεφάλαιο 
κίνηςησ 

Γραμμική (καθαρό 
κεφάλαιο κίνηςησ) 
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t Έτος (Φ) Πωλησεις (Τ) ΕΣΟ ΠΨΛΗΕΙ

1 2007 27,292 2007 27,292

2 2008 24,233 a  31,481 2008 24,233

3 2009 15,953 b  -4,474 2009 15,953

4 2010 11,555 2010 11,555

5 2011 11,260 2011 11,260

2012 4,636

2013 0,162

2014 -4,312

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ

Πολλαπλό R 0,962

R Σετράγωνο 0,925

Προσαρμοσμένο R Σετράγωνο 0,900

Συπικό σφάλμα 2,320

Μέγεθος δείγματος 5

ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ

Βαθμοί Ελευθερίας SS MS F ημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 1 200,185 200,185 37,196 0,009

Τπόλοιπο 3 16,146 5,382

ύνολο 4 216,330

υντελεστές Συπικό σφάλμα t τιμή-P Κατώτερο 95% Τψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Τψηλότερο 95,0%

Σεταγμένη επί την αρχή 31,481 2,433 12,939 0,001 23,738 39,224 23,738 39,224

Μεταβλητή X 1 -4,474 0,734 -6,099 0,009 -6,809 -2,140 -6,809 -2,140

ΈΞΟΔΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΟ

ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ALTHEA CERAMICA SPA

πωλήσεις(t+1)=a+b*έτος(t)

y=a+bx

ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ ΣΙ ΠΨΛΗΕΙ



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 

239 
 

 

 

 

t' Έτος (Φ) Καθαρά Κέρδη (Τ) ΕΣΟ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1 2007 0,311 2007 0,311

2 2008 -1,459 a' -0,249 2008 -1,459

3 2009 0,410 b' -0,012 2009 0,410

4 2010 -0,417 2010 -0,417

5 2011 -0,270 2011 -0,270

2012 -0,321

2013 -0,333

2014 -0,345

Πολλαπλό R 0,025

R Σετράγωνο 0,001

Προσαρμοσμένο R Σετράγωνο -0,332

Συπικό σφάλμα 0,863

Μέγεθος δείγματος 5

Βαθμοί Ελευθερίας SS MS F ημαντικότητα F

Παλινδρόμηση 1 0,001 0,001 0,002 0,968

Τπόλοιπο 3 2,233 0,744

ύνολο 4 2,234

υντελεστές Συπικό σφάλμα t' τιμή-P Κατώτερο 95% Τψηλότερο 95% Κατώτερο 95,0% Τψηλότερο 95,0%

Σεταγμένη επί την αρχή -0,249 0,905 -0,275 0,801 -3,128 2,630 -3,128 2,630

Μεταβλητή X 1 -0,012 0,273 -0,044 0,968 -0,880 0,856 -0,880 0,856

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΗ

ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΑΚΤΜΑΝΗ

ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ ΣΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

y=a'+b'x
καθαρά κέρδη(t'+1)=a+b*έτος(t')

ΈΞΟΔΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΟ
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ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΠΩΛΘΕΙ 

ΠΩΛΗΕΙ 

Γραμμική (ΠΩΛΗΕΙ) 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΘ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

Γραμμική (ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ) 

Γραμμική (ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ) 



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 

241 
 

 

ΕΣΗ ΔΕΙΚΣΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ y=a+bx

1 2007 0,05 α 0,06

2 2008 0,05 β -0,01

3 2009 0,00

4 2010 0,01

5 2011 0,00

6 2012 -0,01

7 2013 -0,03

8 2014 -0,04

ΕΣΗ ΔΕΙΚΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

1 2007 -4,00 α -5,16

2 2008 -5,72 β 0,99

3 2009 1,49

4 2010 -1,61

5 2011 -1,11

6 2012 0,78

7 2013 1,77

8 2014 2,76

ΕΣΗ ΠΕΡΙΘΨΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ

1 2007 1,14 α -0,26

2 2008 -6,02 β -0,47

3 2009 2,57

4 2010 -3,61

5 2011 -2,40

6 2012 -3,07

7 2013 -3,53

8 2014 -4,00

ΕΣΗ ΔΕΙΚΣΕ ΚΕΡΔΟΥΟΡΙΑ

1 2007 7,65 α 8,47

2 2008 7,65 β -1,01

3 2009 3,12

4 2010 4,80

5 2011 4,04

6 2012 2,43

7 2013 1,43

8 2014 0,42

ΕΣΗ ΗΜΕΡΕ ΚΤΚΛΟΤ ΜΕΣΡΗΣΨΝ

1 2007 91,53 α 72,77

2 2008 91,53 β 16,53

3 2009 126,67

4 2010 164,35

5 2011 137,80

6 2012 171,98

7 2013 188,52

8 2014 205,05
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ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

 

Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20071231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007

For the period ending

Cash Ratio ΔΕΙΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 0,004 0,009 0,001 0,045 0,003

Current Ratio ΒΡΑΦΤΠΡ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 0,939 0,854 0,931 0,864 0,818

Quick Ratio ΦΕΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ/ΣΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΙΜΑ 0,329 0,399 0,417 0,427 0,440

Common Equity/Total Assets COM_EQY_TO_TOT_ASSET #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 11,929

Long-Term Debt/Equity LT_DEBT_TO_TOT_EQY #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 119,119

Long-Term Debt/Capital LT_DEBT_TO_TOT_CAP #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 27,925

Long-Term Debt/Total Assets ΜΑΚΡΟΠΡ/ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 7,268 8,007 12,327 9,313 14,209

Total Debt/Equity TOT_DEBT_TO_TOT_EQY #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 326,571

Total Debt/Capital TOT_DEBT_TO_TOT_CAP #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 76,557

Total Debt/Total Assets ΤΝΟΛ ΦΡΕΟ/ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 23,829 23,218 25,618 31,492 38,956

ΔΕΙΚΣΕ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ  

 

 

 

Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20071231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007

For the period ending 40908 40543 40178 39813 39447

original restated restated restated original

Returns

Return on Assets (ROA) ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ -1,109 -1,607 1,488 -5,716 #N/A N/A

Margins

Operating Margin OPER_MARGIN 12,118 10,688 13,565 4,890 6,178

Incremental Operating Margin INCREMENTAL_OPERATING_MARGIN #N/A N/A -21,123 #N/A N/A -16,378 #N/A N/A

Net Income Margin PROF_MARGIN -2,397 -3,609 2,570 -6,021 1,140

Net Income to Common Margin NET_INCOME_TO_COMMON_MARGIN -2,397 -3,609 2,570 -6,021 #N/A N/A

ΔΕΙΚΣΕ ΚΕΡΔΟΥΟΡΙΑ
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ΓΔΗΚΣΔ ΠΗΣΧΖ  

 

 

 

Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20071231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007

For the period ending

original restated restated restated original

Total debt SHORT_AND_LONG_TERM_DEBT 5,515 5,933 6,746 9,062 8,677

  Short-Term Debt BS_ST_BORROW 3,833 3,887 3,500 6,382 5,512

  Long Term Debt BS_LT_BORROW 1,682 2,046 3,246 2,680 3,165

Total Debt/EBIT TOTAL_DEBT_TO_EBIT 4,040 4,804 3,117 7,647 #N/A N/A

Net Debt/EBIT NET_DEBT_TO_EBIT 4,009 4,702 3,112 7,057 #N/A N/A

ΔΕΙΚΣΕ ΠΙΣΨΗ
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

 

 

 

Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20071231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007

For the period ending

original restated restated restated original

Accounts Receivable Turnover ACCT_RCV_TURN 2,6488 2,2208 2,8814 3,9985 #N/A N/A

 Days Sales Outstanding ACCT_RCV_DAYS 137,7985 164,3527 126,6735 91,534 #N/A N/A

Total Inventory BS_INVENTORIES 5,235 4,965 4,983 4,546 4,639

  Inventory Finished Goods INVTRY_FINISHED_GOODS 4,941 4,496 4,677 3,885 4,35

ΔΕΙΚΣΕ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
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ΓΔΗΚΣΔ ΠΑΓΗΑ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ  

 

 

 

 

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20071231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007

For the period ending

Operating Income/Total Debt OPER_INC_TO_TOT_DEBT 0,2475 0,2082 0,3208 0,1308 0,1943

ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ
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Company Ceramica Althea SpA

Start Date 20081231

End Date 20111231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008

For the period ending

original restated restated restated

1 Year Growth

Revenue SALES_GROWTH -2,5184 -27,5685 -34,1683 -11,2084

Operating Income OPER_INC_GROWTH 10,5263 -42,9298 82,616 -29,7153

Net Income to Common EARN_FOR_COM_GROWTH 35,2518 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Accounts Receivable ACCOUNTS_RECEIVABLE_GROWTH -37,2249 0,8493 -12,0672 -5,4102

Inventory INVENTORY_GROWTH 5,4381 -0,3612 9,6128 -2,0047

Fixed Assets NET_FIXED_ASSETS_1_YEAR_GROWTH -2,0105 -5,9293 -4,4966 58,1606

Total Assets ASSET_GROWTH -9,431 -2,9583 -8,4897 29,191

Modified Working Capital MODIFIED_WORK_CAP_GROWTH 38,2403 -6,495 -13,8763 9,8297

Working Capital WORK_CAP_GROWTH 68,6957 -129,1911 59,4967 18,7186

Accounts Payable ACCOUNTS_PAYABLE_GROWTH_1YR -53,2939 5,3843 8,1041 -14,2238

Short-Term Debt SHORT_TERM_DEBT_1_YEAR_GROWTH -1,3892 11,0571 -45,1583 15,7837

Total Debt TOTAL_DEBT_1_YEAR_GROWTH -7,0453 -12,0516 -25,5573 4,437

5 Year Growth

2011 2010 2009 2008

Sequential Growth

Revenue REVENUE_SEQUENTIAL_GROWTH -2,5184 -27,5685 -34,1683 -11,2084

Operating Income OPERATING_INCOME_SEQ_GROWTH 10,5263 -42,9298 82,616 -29,7153

Net Income to Common NET_INCOME_TO_COMMON_SEQ_GROWTH #N/A N/A -201,7073 #N/A N/A -569,1318

Accounts Receivable ACCOUNTS_RECEIVABLE_SEQ_GROWTH -37,2249 0,8493 -12,0672 -5,4102

Inventory INVENTORY_SEQUENTIAL_GROWTH 5,4381 -0,3612 9,6128 -2,0047

Fixed Assets FIXED_ASSETS_SEQUENTIAL_GROWTH -2,0105 -5,9293 -4,4966 58,1606

Total Assets TOTAL_ASSETS_SEQUENTIAL_GROWTH -9,431 -2,9583 -8,4897 29,191

Modified Working Capital MODIFIED_WORKING_CPTL_SEQ_GRWTH 38,2403 -6,495 -13,8763 9,8297

Accounts Payable ACCOUNTS_PAYABLE_SEQ_GROWTH -53,2939 5,3843 8,1041 -14,2238

Short-Term Debt ST_DEBT_SEQUENTIAL_GROWTH -1,3892 11,0571 -45,1583 15,7837

Total Debt TOTAL_DEBT_SEQUENTIAL_GROWTH -7,0453 -12,0516 -25,5573 4,437

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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6.3 ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ – Villeroy & Bosch 

 

Villeroy & Bosch – ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Ζ εηαηξεία μεθίλεζε ζην κηθξφ ρσξηφ ηεο Λσξξαίλεο Audun le Tiche,  

φπνπ ν François Boch δεκηνχξγεζε κηα εηαηξεία θεξακηθήο κε ηνπο 

ηξεηο γηνπο ηνπ, ην 1748. Αξγφηεξα, ε εηαηξεία κ εηαθφκηζε ζην θνληηλφ 

Λνπμεκβνχξγν, φπνπ ιεηηνπξγεί έλα εξγνζηάζην πνξζειάλεο. Σν 1801 

ε εηαηξεία κεηαθέξζεθε ζηελ θνληηλή πφιε ηεο Mettlach, Saarland. 

ηηο 14 Απξηιίνπ 1836, ν Jean François Boch εηαηξεία ζπγρσλεχζεθε 

κε εθείλε ηνπ αληαγσληζηή, Nicolas Vil leroy, θαη έγηλε Villeroy & 

Boch, V & B (επίζεο απιά «VB»). Σελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ ηεο V 

& B αλήθεη Eczacibasi εθκεηάιιεπζε. Μεηαμχ ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ 

Mettlach ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα .ήηαλ Phanolith,  έλα 

είδνο εκηδηαθαλή πνξζειάλεο πνπ ζπλδπάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

νθέιε ησλ jasperware θαη παηέ -sur-παηέ. Ο δεκηνπξγφο ηνπ Phanolith  

ήηαλ ε θεξακηθή θαιιηηέρλε Jean Baptiste Stahl,  ν νπνίνο ήηαλ 

επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο κνληεινπνίεζε ηεο Villeroy & Boch. Σν 

Phanolith θέξδηζε ηελ πξψηε κεγάιε δεκφζηα πξνζνρή ζην Exposition 

Universelle (1900), ζην Παξίζη.  

Λνπμεκβνχξγν εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο έθιεηζε ην 2010. Αλ θαη ε 

εηαηξεία δελ είλαη πιένλ δηνηθείηαη απφ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε 

ηελ παξνχζα Πξφεδξνο ηνπ Οκίινπ ηεο Villeroy & Boch είλαη Frank 

Γθέξηλγθ, σζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο επί ηνπ 

παξφληνο εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία. Απφ ην 1990 ε εηαηξεία είλαη 

εηζεγκέλε ζην γεξκαληθφ ρξεκαηηζηήξην, ζχκβνιν VIB3, αιιά ε 

πξσηεχνπζα ςήθνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ζηα ρέξηα ησλ απνγφλσλ η εο 

νηθνγέλεηαο.  
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ΛΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

 

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπκβάιεη ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα αλαζθφπεζε αιιεινδηαδφρσο απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν 

ηνπο ηζνινγηζκνχο, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεηο θαη ηη ο  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

δηαρξνληθά ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο Villeroy 

& Bosch A.E ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο. Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο 

είλαη απηή ηεο ρξφλν κε ρξφλν αλάιπζεο ηεο κεηαβνιήο.  

 

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΔΣΗΑ  

 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  

Αξρηθά ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε 

δηαρξνληθά ζηνπο θχξηνπο  ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 2003 -2012. πγθεθξηκέλα:  

ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

Απφ ην 2003 κέρξη ην 2012 παξαηεξήζεθε κηα αμηνζεκείσηε κείσζε 

ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο ηνπ πνζνζηνχ 

εηήζηαο  κεηαβνιήο ηάμεο ηνπ -6,766% θαη κε ρακειφηεξε ηηκή ην έηνο 

2012 πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 145.100.000. Σν 2006 ηα Πάγηα 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ζεκείσζαλ κία ακπδξή αχμεζε ηνπ 3,033%, ζε 

ζρέζε κε ην 2005, κε πνζφ 253.190.000 επξψ  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

ε  αληίζεζε κε ην Με Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθφ ην ζχλνιν ηνπ 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθνχ παξνπζίαζε ην έηνο 2007 αχμεζε 

αληίζηνηρε ηνπ 7,09% ή 461.887.000€. Σν 2008 αθνινχζεζε κία 

ηζφπνζε κείσζε ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ ζην -9,805. Μηα 
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απφ ηηο εκθαλέζηεξεο  κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ εκθαλίζηεθε ην 

2010. πγθεθξηκέλα, ην έηνο απηφ γίλεηαη -14,375% κε πνζφ λα 

αλέξρεηαη ζηα 53.610.000επξψ. Ωζηφζν, ην πιένλ παξαηεξήζηκν πνπ 

ζπλέβε είλαη ε κείσζε ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ ηζνδχλακσλ απηψλ θαηά -

53,019% κε ην ππφινηπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ λα αλέξρεηαη πιένλ 

κφιηο ζηηο 37.013.000€. Ζ κέζε ηηκή πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 

αλέξρεηαη ζηα 399.025.000€.  

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

Σα ίδηα θεθάιαηα παξνπζίαζαλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003 -2012 κηα 

δηαθχκαλζε κε απμαλφκελε πνξεία. πγθεθξηκέλα, ην 2004 απμήζεθαλ 

θαηά 3,175%, ην 2006 θαηά 1,734%, ην 2011 θαηά 4,462% θαη ην 2012 

κε 5,01% θηάλνληαο αηζίσο ην πνζφ ησλ 190.000.000€. Ζ αλνδηθή 

πνξεία αλαηξάπεθε θαηά ην 2009  κε -29,89% κε πνζφ πνπ αληηζηνηρεί  

αθελφο ζε 98.922.000επξψ. Άξα ε πησηηθή ηάζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

ζπλερίζηεθε θαη ην 2010 κε ην ζχλνιν απηψλ λα ππνρσξεί θαηά            

-25,346% πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 58.807.000€. Γηα ηελ δεθαεηία 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ε κέζε ηηκή απηψλ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 282.710.000€. 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003 -2012 ε κέζε εηήζηα κεηαβνιή απηψλ 

ππνινγίδεηαη ζην -5,514%.  

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

Σν ζχλνιν απηψλ είλαη ην  κέξνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ δηαρξνληθά 

έληνλεο απμνκεηψζεηο θαηαιήγνληαο ζε θαζνδηθή ηάζε. Αξρηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2004 κεηψζεθαλ θαηά -11,412% πνπ αληηζηνηρεί  ζην πνζφ 

ησλ 28.117.000€. Μηα ηζφπνζε κείσζε αθνινχζεζε ην 2006 κε -

1,957%. Σν 2008 κεηψζεθε κηα κείσζε ηνπ χςνπο ησλ 6.362.000€. Ζ 

κεηαβνιή πνπ παξνπζηάδεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη απνηειεί κηα αθξαία 

κεηαβνιή είλαη απηή πνπ παξαηεξήζεθε ην 2007.  πγθεθξηκέλα, ην 

200 ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ απμήζεθε θαηά 22,425% πνπ 

αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 49.092.000€. Ζ αθξαία απηή κεηαβνιή 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηνθνθφξσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο, 

έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ παξνπζίαζε αχμεζε θαηά 4,86%. Σέινο, απφ ην 

2008 ε εηαηξία έξρεηαη ζε κία ζπλήζε θαηάζηαζε κε θαζνδηθή πνξεία 
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κέρξη θαη ην 2012 θαη πιένλ ην χςνο ησλ καθξνπξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ αλέξρεηαη ζηα 221.300.000€. πσο ήδε πξναλαθέξακε ν 

ινγαξηαζκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

παξνπζηάδνπλ έληνλεο, αλ φρη αθξαίεο δηαθπκάλζεηο. Ζ κέζε ηηκή 

απηψλ αλέξρεηαη ζηα 236.416.000€ κε ηελ ππνιν γηζκέλε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή λα αλέξρεηαη ζε -1,068%.  

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κέξνπο ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ην γεγνλφο 

πσο θάζε έλαο ινγαξηαζκφο πνπ απαξηίδεη ην ζχλνιν απηψλ 

παξνπζηάδεη δηαρξνληθά έληνλεο απμνκεηψζεηο επεξεάδνλ ηαο θαη’ 

επέθηαζε θαη ην χςνο γεληθφηεξα ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Σν 2004 νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεηψζεθαλ θαηά -15.323% κε  

ην πνζφ λα είλαη ζην 221.275.000επξψ ην 2004. Μέρξη ην 2006 ε 

θαηάζηαζε παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή, ελψ ην 2007 ππάξρε η κηα 

επηπιένλ πηψζε ζην -12,612 ζηα 192.301.000επξψ. Μία εληππσζηαθή 

αλνδηθή κεηαβνιή πνπ αγγίδεη ην 10,908% ζηα 199.326.000επξψ. 

Έθηνηε παξνπζηάδεηαη ζηαδηαθή θαη ήπηα θάζνδνο κε πνζνζηφ λα 

θπκαίλεηαη ζην 2012 ζην -4,788% θαη πνζφ ζηα180.500.000επξψ  

 

 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

ΟΚΣΑΔΣΗΑ  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ε αλάιπζε ηεο 

δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ζα πεξηνξηζηεί  ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ , ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο. πλεπψο:  

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ  

Ζ εηαηξία γηα ηξία πξψηα ρξφληα 2005 - 2008 παξνπζηάδεη κηα ήπηα 

απμνκείσζε ζηηο πσιήζεηο. πγθεθξηκέλα ην 2006 -2007 παξνπζηάδεη  

αχμεζε ηνπ χςνπο ηνπ 74,125%, ελψ ην 2007 -2008 έρνπκε κείσζε       

-0,908%. Ζ κέζε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ ρξνληθνχ δηαζη ήκαηνο 2005-
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2008 αλέξρεηαη ζε -1,817%. Απφ ην 2008 θαη κεηά παξαηεξείηαη  

θαζνδηθή ηάζε κε θνξχθσζε ην 2008 -2009 ζηα -14,934% κε χςνο ζηα 

715.310.000επξψ. Αληίζεηα, ην 2010 -2011 βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα 

αχμεζε ηάμεο ηνπ 4,026% θαη χςνο πνπ αλέξρεηαη ζηα 

742 .943.000επξψ.  

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ  

Οη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ έρνπλ 

κηα κέζε ηηκή ζηα 477.397.000επξψ ή αιιηψο κηα κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή ζηα -2,595%. Οπζηαζηηθά, παξνπζηάδεηαη κηα δηαθχκαλζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ κε δχν κεγά ιεο πηψζεηο ην 2005 -2006 ζηα 

-11,508% θαη ην 2009 -2010 ζηα -15,360% πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη θαη 

ε Villeroy & Bosch δελ έκεηλε αλεπεξέαζηε απφ ηελ πεξίνδν 

θνξχθσζεο ηεο θξίζεο. Σν θφζηνο πσιεζέλησλ εμαξηάηαη νπζησδψο 

απφ ην χςνο ησλ πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνη νχληαη εηεζίσο. 

Αλακέλνπκε ζπλεπψο κηα παλνκνηφηππε πνξεία. Αλ θαη νη 

δηαθπκάλζεηο πνπ παξαηεξνχληαη εηεζίσο δελ είλαη εμίζνπ έληνλεο κε 

ηηο αληίζηνηρεο ησλ πσιήζεσλ θάζε ρξφλν ε πνξεία ηνπ θφζηνπο 

ηαπηίδεηαη κε ηε κεηαβνιή ησλ Πσιήζεσλ.  

ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΖ  

Σα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξίαο παξνπζίαζαλ αξλεηηθέο 

κεηαβνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2005 -2006 μεθηλψληαο κε αχμεζε 

30,302% χςνπο 17.037.000επξψ, ελψ απφ ην 2006 -2007 θαηαγξάθεηαη 

εληππσζηαθή κείσζε -57,909% γηα ηα έηε 2006 -2007. Απφξξνηα απηψλ 

είλαη  ε εηαηξία γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε 

εμαεηίαο λα παξνπζηάζεη δεκίεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

2.400.000επξψ θαη 3.680.000€. Γεληθφηεξα, ην κέζν χςνο ησλ θεξδψλ 

κεηά απφ θφξνπο ηεο νθηαεηίαο είλαη -9.741.000€ κε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή ίζε κε 1,178% πνπ νθείιεηαη ζηε ξαγδαία κεηαβνιή ηνπ 

2010. 
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ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΟΟΣΧΝ 

ΣΑΖ  

ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ  

 

ηηο θαηαζηάζεηο πνζνζηνχ ηάζεο ππνινγίδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζπγθξηηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ ε ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ αλαιχεηαη θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο, ζε ζρέζε κε έλα θνηλφ έηνο βάζεο. πγθεθξηκέλα νη κεηαβνιέο 

ησλ επφκελσλ εηψλ ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο κε ηε 

κνξθή ηεο πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηηο  κεηαβνιέο ησλ δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ γηα ηα έηε 

2005-2012.  

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  

Ξεθηλψληαο απφ ηα Καζαξά Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηεο εηαηξίαο 

παξαηεξνχκε πσο γηα ρξφληα 2005, 2006 θαη 2007 παξνπζηάδνπλ κηα 

άλνδν θαζψο ε ηηκή ηνπο δηαθνξνπνηείηαη  κφιηο 84,052%, 86,601% θαη 

70,291%. Ωζηφζν, ην 2008 παξαηεξείηαη έληνλε δηαθνξνπνίεζε απηψλ 

απνηειψληαο κφιηο ην 66,801% ηεο ηηκήο ηνπο ην 2007.Έθηνηε ε πνξεία 

ησλ ΚΠΠ αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία κε 49,630% ην 2012. ε 

αληίζεζε κε ηα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνη ρεία ην ζχλνιν ηνπ 

Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ αθνινπζεί ζηαζεξή ηάζε ηα ρξφληα 2005 

θαη 2006 ζηα 98,788%. Δζηηάδνληαο ζην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

παξαηεξνχκε πσο παξνπζηάδεηαη κηα θαζνδηθή πνξεία κε έληνλε πηψζε 

ην 2010 ζην 51,702%. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ 

κηα, επίζεο, θζίλνπζα πνξεία κε 89,820% ην 2012. Σν ζχλνιν ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ αθνινπζνχλ κία έληνλε αξλεηηθή 

κεηαβνιή ζην 69,073% ην 2012, κε εμαίξεζε ην 2008 πνπ 

παξνπζηάδεηαη κία αχμεζε ζην 76,277%.  

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ  

Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα πνζνζηνχ 

βάζεο παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 2006 θηάλνπλ ηηο  

91,238 κνλάδεο βάζεο. Ζ απμεηηθή ηάζε ζπλερίδεηαη θαη ην επφκελν 

έηνο ζεκεηψλνληαο ην κεγαιχηεξν θχθιν εξγαζηψλ ηε ο πεληαεηίαο θαη 
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ζπγθεθξηκέλα αγγίδεη ηηο  95,001 κνλάδεο βάζεο. Σν θφζηνο ησλ 

πσιήζεσλ είλαη κηα εγγξαθή πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία πνπ 

αθνινπζεί ν θχθινο εξγαζηψλ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ 

αλάιπζε ηάζεο. Γηα ηα ρξφληα 2006 κε 2008 παξνπζηάδεη απμ εηηθή 

ηάζε θαη ζπγθεθξηκέλα απμάλεηαη ην 2008 θαηά 93,770%.Αθνινχζσο 

ηα επφκελα έηε παξνπζηάδεη κείσζε ζε κηθξφηεξα φκσο πνζνζηά κε ηε 

κείσζε πνπ ζεκείσζαλ νη Πσιήζεηο.  Δηδηθφηεξα, ην θφζηνο ησλ 

πσιήζεσλ έθηαζαλ ην 2009 θαη ην 2010 ηηο 90,521 θαη 76,618 κν λάδεο 

βάζεο αληίζηνηρα. Σα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξίαο δηαρξνληθά 

παξνπζηάδνπλ απμνκεηψζεηο αληηθαηνπηξίδνληαο θαη ηε γεληθφηεξε 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Μεγαιχηεξε πηψζε παξνπζηάδεηαη ην 2009 κε 

πνζνζηφ -737,583% χςνο δεκίαο -96.439.000επξψ.  

 

 

 

ΤΓΚΡΗΖ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΟΗΝΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ  

ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ  

 

Οη θαηαζηάζεηο θνηλνχ κεγέζνπο είλαη κία αθφκα ηερληθή αλάιπζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο εμεηαδφκελεο θαηάζηαζεο εκθαλίδεηαη ζαλ 

πνζνζηφ θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο θαηάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ φινη νη 

ινγαξηαζκνί πνπ ηνλ απαξηίδνπλ εκθαλίδνληαη σο πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ Παζεηηθνχ. Αληίζηνηρα 

γηα ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο απηήο 

είλαη ν Κχθινο Δξγαζηψλ ή Πσιήζεηο.  

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

δηαπηζηψλνπκε πσο ηα Καζαξά Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ην έ ηνο 

2006 κε πνζνζηφ 42,783%. ρεηηθά κε ην κέξνο ηνπ Παζεηηθνχ αμίδεη  
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λα αλαθέξνπκε πσο ην ζχλνιν ησλ Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεψζεσλ,  

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Παζεηηθνχ ην 2007 κε πνζνζηφ 

45,288%. Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ αλαθνξηθά κ ε 

ην ζχλνιν ηνπ Παζεηηθνχ πνηθίιεη απφ ρξφλν ζε ρξφλν θαη ην 2006 

παξνπζηάδεη αχμεζε απνηειψληαο ην 59,209% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ. Σέινο, ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο αληηζηνηρεί ζε έλα 

πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 0,086% έσο 11,828% 

λα  θαλεξψλεη πσο ε εηαηξία δηαρξνληθά δελ επηιέγεη λα πάξεη 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα.  

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ  

πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην Κφζηνο Πσιήζεσλ παξαηεξνχκε πσο 

απνηειεί ην ζρεδφλ ην 60% ησλ Πσιήζεσλ αθνινπζψληαο ε ηηκή ηνπ 

ζηαζεξή πνξεία δηαρξνληθά κε εμαίξεζε ην 2009 πνπ απμήζεθε θαη 

έθηαζε λα απνηειεί ην 69,233% ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ. Μηθξφ πνζνζηφ 

παξνπζηάδεηαη ζηα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ρακειφηεξε 

αιιά ζηαζεξή πνξεία ζην 1,30% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θάζε έηνπο  έσο θαη ην 2012  

 

 

 

 

Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

ΚΗΝΖΖ  

 

 

Ζ εμίζσζε ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο έρεη σο εμήο:   

Καζαξφ Κεθάιαην Κίλεζεο =  

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ –  Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

 

Σν θεθάιαην θίλεζεο πξνθχπηεη σο ε δηαθνξά ησλ θπθινθνξνχλησλ  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ. Ζ αλάιπζε απηνχο απνηειεί θχξην εξγαιείν ηεο εηαηξίαο 
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θαζψο πξνδίδεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα θάιπςεο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ απηήο.  

Κάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζεσξείηαη εθξνή θεθαιαίνπ ελψ 

αληίζεηα  θάζε κείσζε απηνχ λνείηαη σο εηζξνή θαζψο  ηα δηαζέζηκα 

ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο φπσο 

είλαη ε αγνξά πξψησλ πιψλ θαη ε απνπιεξσκή ινηπψλ ππνρξεψζεσλ. 

ην παξφλ ζεκείν ζα αθνινπζήζεη κηα εηήζηα αλάιπζε ηα κεηαβνιήο 

ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε πνηνη είλαη νη 

παξάγνληαο πνπ κεηαβάινπλ ην χςνο απηνχ. Γηα ην έηνο 2003 έσο θαη 

ην 2012, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλνπ ησλ ηζνινγηζκψλ έρνπκε ηα 

εμήο απνηειέζκαηα: πσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα φπσο πξνέθπςε απφ 

ηελ αλάιπζε πνπ θάλακε παξαηεξνχκε κηα ήπηα άλνδν ησλ ηηκψλ ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο κε θνξχθσζε ζηα 269.586.000επξψ ην 2007 .Απηφ 

νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ κέρξη ην 2008. Ζ εηαηξία Villleroy & Bosch A.E. 

αθνινπζεί κία ειαζηηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηνπο 

πειάηεο ηεο κεηψλνληαο σζηφζν ηα ρξεκαηηθά ηεο δηαζέζηκα αηζζεηά 

πξνθαιψληαο αλεζπρία αλαθνξηθά κε ηε ξεπζηφηεηα πνπ έρεη  

εμαζθαιίζεη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ δπζρεξήο εηθφλα ηεο 

εηαηξίαο ζρεηηθά κε ην θεθάιαην θίλεζεο μεθηλάεη νπζηαζηηθά ζηαδηαθά 

απφ ην 2008 κε ην πνζφ απηνχ κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν καδί κε 

ηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Σν πξφβιεκα 

ξεπζηφηεηαο είλαη πιένλ θαλεξφ θαζψο ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηακείνπ θηάλεη κφιηο ηηο 167.500.000€, πνζφ πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε 

ην αληίζηνηρν άιισλ ρξφλσλ. Σν θεθάιαην θίλεζεο απνθηά ζεηηθή ηηκή  

ην 2011 γεγνλφο πνπ θαζεζπράδεη ηφζν ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη ησλ δαλεηζηψλ απηήο. H ίδηα εηθφλα ,ζρεδφλ, 

εκθαλίδεηαη θαη ην 2012. Με άιια ιφγηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ Κπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ  ηνπ ζπλφινπ 

θαη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ππήξμε κεγαιχηεξε. Ζ εηαηξία 

εμαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο γξεγνξφηεξα απφ ηνπο 

πειάηεο ηεο αθνινπζψληαο κία πην απζηεξή ζηξαηεγηθή θαη 
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επηπξνζζέησο πεξηνξίδεη ηηο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο ηεο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο αθνινπζψληαο πεξηνξηζκέλε πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή.  

 

 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΗΚΣΧΝ  

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

 

Ο φξνο ξεπζηφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο λα ηθαλνπνηεί ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο θαζψο 

απηέο γίλνληαη νθεηιφκελεο. Ζ ξεπζηφηεηα απνηειεί έλαλ ηξφπν θξίζεο 

ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία πθίζηαηαη ε εηαηξία. Έρεη ηξία βαζηθά 

ζπζηαηηθά πνπ είλαη ν ρξφλνο, ην πνζφ θαη ην θφζηνο. Έλαο 

αξηζκνδείθηεο πνπ απνηειεί κία νπζηαζηηθή θαη ρξήζηκε κέηξεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ αμηφγξαθνπ 

είλαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

εθηεηακέλα. Με ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηεο ιακβάλνπκε 

δεδνκέλα ζεκαληηθά ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ πξνζηαζία  έλαληη ησλ δεκηψλ θαη ηελ δηαθχιαμε 

ησλ ξεπζηψλ θεθαιαίσλ.  

 

ΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ (current ratio): 

 

  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή πνπ ελδέρεηαη λα πάξεη ε ηηκή ηνπ 

αξηζκνδείθηε πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο αλ ε ηηκή απηνχ είλαη 

κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο ε αμία ησλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ είλαη κεγαιχηεξε απηήο ησλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζεσξείηαη πσο ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε έρεη  

βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα. Ωζηφζν, κηα ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 

δελ απνδεηθλχεη πσο ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζηε βέιηηζηε νηθνλνκηθή 
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θαηάζηαζε. Αληηζέησο, αλ ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ε εηαηξία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ζηελ εμφθιεζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ε αληίζηνηρε ησλ βξαρππξνζέζκσλ 

ππνρξεψζεσλ ηαπηίδνληαη ζεσξείηαη πσο ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε νξηαθή 

βξαρππξφζεζκε ξεπζηφηεηα.  Γεληθφηεξα αλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 

κεγαιχηεξε πεξίπνπ ίζε κε 2 κνλάδεο νη ζπλζήθεο βξαρππξφζεζκεο 

ξεπζηφηεηαο θξίλνληαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθέο. Ζ ζεηηθή απηή εηθφλα 

ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ 

απνζεκάησλ θαζψο θαη ησλ πηζηψζεσλ πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο 

αιιά θαη ζηελ κείσζε ησλ ηνθνθφξσλ θαη θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

Ζ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο αιιάδεη γηα ηα δχν επφκελα έηε φπνπ ε ηηκή 

ηνπ αξηζκνδείθηε ζεκεηψλεηαη ζηηο ηηκέο 1,691 θαη 1,928. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε πνπ παξνπζηάδεη ην ζχλνιν ησλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ φπνπ θπξίσο ην 2009 έρεη  απμεζεί ηεο 

ηηκήο πνπ ζεκείσλε ην 2008 .  Σν 2012 κε ηελ ηηκή ηνπ δείθηε λα αγγίδεη  

ην 1,928 ζπκπεξαίλνπκε πσο ε επηρείξεζε πξνρψξεζε ζε θηλήζεηο κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο απηήο. Παξά ην γεγνλφο πσο 

ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ κεηψζεθε ζε κηθξφ 

πνζνζηφ ε ηηκή ηνπ δείθηε παξνπζηάδεη αχμεζε ιφγσ ηεο κείσζεο σλ 

βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ θαζψο ε εηαηξία πξνρψξεζε ζηελ 

εμφθιεζε ηφζν ησλ ηνθνθφξσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο απηήο. Ζ γεληθφηεξε πνξεία πνπ θαηαγξάθεη ν δείθηεο 

θαηά ηελ ππφ εμέηαζε  επηρείξεζε θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα εμαζθαιίδεη ην απαηηνχκελν θεθάιαην θίλεζεο πνπ ζα 

ηελ θαζηζηά ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ 

δπζρεξεηψλ.  
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ΓΔΗΚΣΖ ΑΜΔΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ (quick ratio ή acid ratio) 

 

Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ       

-Απνζέκαηα  

Βξαρππξφζεζκέο 

Τπνρξεψζεηο  

 

Σν γεγνλφο πσο ε ξεπζηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

κία δηαδηθαζία πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εχθνια θαζηζηά αλαγθαίν ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα εμνθιεί ηηο  

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη  

ηπρνχζεο ξεπζηνπνηήζεηο ησλ απνζεκάησλ. Ηθαλνπνηεηηθέο θξίλνληαη νη  

ηηκέο ηνπ δείθηε πνπ μεπεξλνχλ ηε κνλάδα. Γηα ηα ηξία πξψηα ρξφληα 

ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ (2005, 2006, 2007) ε εηαηξία είλαη εγέηεο 

ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδνληαο ηηκέο πνπ αγγίδνπλ ην 2007 ην 1,327. Σν 

θαηλφκελν απηφ είλαη απφξξνηα ηεο ξαγδαίαο κείσζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ θαζψο απφ 

75.091.000€ ην 2007 θαηαιήγνπλ ζε 58.978.000€. Ζ πνξεία απηή δελ 

ζπλερίδεηαη θαη ην 2009. Αλνδηθή δηαθνξνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ην 

2011 θαη κεηά. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε θηάλεη ην 0,873. Ζ ηηκή απηή είλαη 

απφξξνηα ηεο κείσζεο αηζζεηά ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

θαηά 9.077.000€ πεξίπνπ, ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ επί πηζηψζεη θαη 

ηεο  αχμεζεο ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο απηψλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ Κπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ.  

Δλαιιαθηηθφο δείθηεο ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

εκεξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη  απαξαίηεηνη 

εζσηεξηθνί πφξνη γηα λα  θαιχςνπλ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 

D=*365  
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ  

 

(ROA) Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ -  Return on Assets  

Δίλαη ε απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο θεξδψλ ν νπνίνο εμάγεηαη απφ 

ηελ δηαίξεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. ηελ νπζία δείρλεη θαηά πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί ε 

επηρείξεζε ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, δειαδή ηα νηθφπεδα ηεο,  

ηηο απαηηήζεηο ηεο,  ην ηακείν ηεο, ηα γήπεδα , ηα κεραλήκαηα. Ο 

δείθηεο καο ελδηαθέξεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο θαη 

ζεηηθφο, γηαηί έλαο αξλεηηθφο δείθηεο καο δείρλεη φηη ε επηρείξεζε δελ  

είλαη ηθαλή λα δηαρεηξηζηεί επάμηα ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. ηελ 

κειέηε παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηεο απμνκεηψλνληαη.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κνλάδσλ ην 2006, 2008 θαη 

2011 κε ηηκέο ζηα 2,162 , 1,402 , 3,056 αληίζηνηρα. Ζ ρακειφηεξε η ηκή 

παξνπζηάδεηαη ην έηνο 2009, ηελ πεξίνδν έληνλεο θξίζεο φπνπ θαη ε 

εηαηξία παξνπζηάδεη πξφβιεκα κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. ε γεληθέο γξακκέο φκσο, βιέπνπκε φηη ππάξρεη ηθαλφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο λα αληεπεμέξρεηαη επηηπρψο ζηελ δηα ρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαζψο ην 2012 ε ηηκή βξίζθεηαη ζην 2,470.  

Πεξηζψξην θέξδνπο εθκεηαιιεχζεσο - Operating Margin  

Σα θέξδε εθκεηαιιεχζεσο δηαηξνχληαη κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο,  

δειαδή απηφ ην πεξηζψξην δελ ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ έθηαθηα θαη 

αλφξγαλα έμνδα δεκνζίνπ π.ρ. απνζβέζεσλ, ηφθσλ, θφξσλ. Θέινπκε ν 

δείθηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο (κεγαιχηεξν θ ζεηηθφ 

πεξηζψξην). Βιέπνπκε εδψ φηη ην πεξηζψξην ζε κνξθή ηάζεο είλαη 

αλνδηθφ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο κε 

ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ ην 2006 κε 5,149 εθαηνκ επξψ. Δμαίξεζε 

απνηεινχλ ηα έηε 2009 -2010 ζηελ θνξχθσζε ηεο θξίζεο, φπνπ νη ηηκέο 

παξνπζηάδνπλ αθξαία πηψζε κε ηηκέο ζην -9,716 θαη -7,105 εθαηνκ 

επξψ αληίζηνηρα.  

Πεξηζψξην  θαζαξνχ  εηζνδήκαηνο  - Net Income to common Margin 

Δίλαη έλαο δείθηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ εμάγεηαη  

απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο πσιήζεσο κε ην θαζαξφ κεληαίν ελνίθην.  
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Με ηνλ φξν θαζαξφ εηζφδεκα ελλννχκαη ηα θαζαξά θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εμ φδσλ ηεο, 

ησλ απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο.  

Τπνινγίδεηαη κεηά ή πξηλ ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ αλάινγα 

κε ην ζχζηεκα πνπ αθνινπζεί ε θάζε επηρείξεζε. Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα ην εηζφδεκα ηεο επηρείξεζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησ λ 

δαπαλψλ ηελ απφθηεζή ηνπ θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ 

εθπηψζεσλ θαη απαιιαγψλ. ηελ παξνχζα θάζε παξαηεξνχκε φηη  

ππάξρεη κηα δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ κε ηελ 

ρεηξφηεξε εηθφλα λα παξνπζηάδεηαη ην 2009 ζηα -13,482 θαη ακέζσο 

ρεηξφηεξε ην 2010 κε ηηκή ζηα -8,795 φηαλ ε θξίζε έρεη ρηππήζεη ηελ 

ρψξα γηα ηα θαιά. Να ζεκεησζεί φηη ην 2011 έρνπκε ζεηηθή ηηκή ζηα 

2,461 ελψ ην 2012 παξνπζηάδεηαη κηα ακπδξή πηψζε κε χςνο 1,977 

εθαη. Δπξψ.  

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΠΗΣΧΖ  

 

πλνιηθφ ρξένο/  θέξδε πξν ηφθνπο & θφξνπο - Total Debt/EBIT 

Γειαδή δείρλεη ηελ ζρέζε ηνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

θέξδε ηεο. Θέινπκε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ηέηνην δείθηε, πξάγκα 

ην νπνίν φλησο ζπκβαίλεη  απφ ην 2011 ζην 2012 κε ηηκή 1,819 εθαη. 

Δπξψ ην 2012.  

Καζαξφ ρξένο /  θέξδε πξν ηφθνπο & θφξνπο Net Debt/EBIT  

Σν Net Debt/EBIT είλαη παξφκνηνο δείθηεο κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε 

(Total Debt/EBIT), κφλν πνπ εδψ δελ κηιάσ γηα ην ζπλνιηθφ αιιά γηα 

ην θαζαξφ ρξένο. Μεηά ηελ αθαίξεζε νπνηαδήπνηε κνξθήο απφζβεζεο, 

εθπηψζεσλ θηι. Ο δείθηεο απηφο ζεσξείηαη αθφκε πην αμηφπηζηνο απφ 

ηνλ παξαπάλσ. Καη βιέπνπκε φηη ζε επίπεδν εηψλ 2005 κε 2012, ν 

δείθηεο απηφο απμνκεηψλεηαη αιιά θαηαιήγεη ζε ρακειφ δείθηε -0,142 

ην 2012 θάηη ην νπνίν είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε.  
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

Accounts Receivable Turnover 

Γειαδή, είλαη ην ζχλνιν δηα ηνλ ηδίξν ησλ επί πηζηψζεσλ πσιήζεσλ 

πξνο ηνλ κέζν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη 

νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ». Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο ηαρχηεηαο ξεπζηφηεηαο ησλ  απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ 

ρξεψζηεο - πειάηεο, θαζψο θαη γηα ζηάζκηζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. 

Οπζηαζηηθά, είλαη έλαο δείθηεο ν νπνίνο δείρλεη θαηά πφζν γξήγνξα νη 

πειάηεο πνπ νθείινπλ λα μερξεψζνπλ ηελ επηρείξεζε, γηα ηελ αγνξά 

εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλε θάλεη, φλησο ηελ μερξεψλνπλε. Θέισ απηή ε 

δηαδηθαζία λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, γηα λα κπνξεί ,θαη’ 

επέθηαζε, θαη ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα μερξεψζεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο, δάλεηα θηι. Δδψ μεθηλψληαο απφ ην 2008 θαη κεηά, 

βιέπνπκε φηη ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη αξρηθά κηα ζηαδηαθή θάζνδν 

ησλ ηηκψλ ηεο ,κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή ην 2006 ζηα 5,441. κσο ηα 

επφκελα έηε ν δείθηεο απηφο απμάλεηαη ζε ήπηα πιαίζηα θηάλνληαο ηα 

6,927 εθαη επξψ ην 2012. Δπνκέλσο πην γξήγνξα εηζπξάηηεη ηα 

ρξήκαηά ηεο. Οπζηαζηηθά, θαηαιαβαίλνπκε φηη ε επηρείξεζε δελ 

αληηκεησπίδεη  νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο.  

Μέζνδνο κέηξεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ - 

Days Sales Outstanding 

Μέζνδνο κέηξεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ  ζηήξημε ησλ πσιήζεσλ κηαο πεξηφδνπ. 

Τπνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ ηδίξν ηνπ θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ δηα 

365 κέξεο. Γείρλεη  ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη πσιήζεηο κηαο 

πεξηφδνπ γίλνληαη ξεπζηά. Θέινπκε ν δείθηεο λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξνο, έξρεηαη ζε  ζχκπησζε κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε. λησο 

θαηαιήγνπκε ζην ίδην ζπκπέξαζκα κε ηνλ παξαπάλσ δείθηε, φηη κε 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ζηηγκή πψιεζεο κέρξη ηελ ζηηγκή 

πνπ εηζπξάηηεη ηα ρξήκαηα ε θάζε επηρείξεζε, ιακβάλεη ρξήκαηα ζην 

ηακείν ηεο. Απφ ην 2005  ζην 2007 απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ 

θάηη πνπ είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ εηαηξία, φκσο απφ ην 2009 κέρξη ην 

2012 ν δείθηεο κεηψλεηαη ζηαδηαθά πνπ ζεκαίλεη φηη ηα ρξήκαηα πνπ 
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εηζπξάηηεη ε εηαηξία ιακβάλνληαη ζε πην γνξγνχο ξπζκνχο ζε ζρε΄ζε 

κε ηα πξνεγνχκελα έηε.  

πλνιηθά απνζέκαηα - Total Inventory 

Ζ απνγξαθή, ε θαηάζηαζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ άιισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηεο επηρείξεζεο 

νξηζκέλε ζηηγκή. Ζ ζχληαμε απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ζηελ νπζία ε 

θαηαγξαθή ησλ πξψησλ πιψλ,  απηψλ πνπ βξίζθνληαη γηα επεμεξγαζία 

θαη ησλ έηνηκσλ πξνηφλησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία. Πεξηιακβάλεη ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο  απνζήθεο, θαζνδφλ θαη ζε 

παξαθαηαζήθε. Θέινπκε λα έρνπκε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα ηειηθά 

απνζέκαηα, γηαηί  ηα ηειηθά απνζέκαηα ππνλννχλ θφζηνο απνζήθεο, 

θφζηνο ζπληήξεζεο, εκπεξηέρνπλ θίλδπλν πηζαλφηεηαο ππξθαγηάο ηεο 

απνζήθεο. Βιέπνπκε φηη ελψ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008 νπζηαζηηθά 

ηα απμάλνληαη, ην 2009 κέρξη θαη ην  2012, ηα απνζέκαηα κεηψλνληαη.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε θάλεη ηειηθά πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα απνζέκαηα, θάηη ην νπνίν είλαη ζεηηθφ. 

Σν 2006 ε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο είλαη ζηα 222,164 εθαη επξψ.  

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ  

 

Ο ηακεηαθφο πξνυπνινγηζκφο ε πξφγξακκα ηακεηαθήο θηλήζεσο 

πεξηιακβάλεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο θάζε είδνπο εηζπξάμεηο 

(ηακεηαθέο εηζξνέο) θαη ηηο θάζε είδνπο πιεξσκέο (ηακεηαθέο εθξνέο) 

πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηελ πξνυπνινγηζηηθή 

πεξίνδν. Ο ηακεηαθφο πξνυπνινγηζκφο ζηεξίδεηαη:  

1. Ωο πξνο ην ζθέινο  ησλ εηζπξάμεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πσιήζεσλ 

θαη ζε άιιεο πξνβιεπφκελεο πεγέο εζφδσλ (π.ρ ελνίθηα, ηφθνη θηι.)  

2. Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ πιεξσκψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο 

παξαγσγήο (πιηθψλ, εξγαηηθψλ, θαη Γ.Β.Δ.) εμφδσλ δηαζέζεσο θαη 

δηνηθήζεσο αιιά θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ επελδχζεσλ. Αλαιπηηθά θαη 

παξαζηαηηθά απφ πιεπξάο δηαδηθαζίαο θαηαξηίζεσο ζα παξνπζηάζνπκε 

ηνλ Σακεηαθφ Πξνυπνινγηζκφ ζε ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα:  
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ην πξψην ηκήκα (Η) πεξηιακβάλνληαη νη  αλαθεξφκελεο εηζπξάμεηο απφ:  

• Σν χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ ζε κεηξεηά,  

• Σν χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ κε πίζησζε (εηζπξάμεηο απφ 

πειάηεο θαη απφ Γξακκάηηα Δηζπξαθηέα ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο).  

• Σν χςνο ησλ ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ (Δκπνξεχκαηα Υξεφγξαθα),   

• Σν χςνο ησλ δφζεσλ καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ έρεη ζπλάςεη ε 

επηρείξεζε κε θάπνην πηζησηηθφ ίδξπκα,  

• Σν χςνο δφζεσλ κεηφρσλ πνπ δελ έρνπλ εμνθιήζεη αθφκε ηελ αμία 

ησλ κεηνρψλ,  

• Σν χςνο ηπρφλ άιισλ πεγψλ εζφδσλ, φπσο: Σφθσλ, Δλνίθηα, 

Μεξίζκαηα, θαη ζπκκεηνρή ζ΄ άιιεο επηρεηξήζεηο, πψιεζε (εθπνίεζε) 

κε κεηξεηά, θ.ά.   

Δάλ ζην παξαπάλσ άζξνηζκα ησλ εηζπξάμεσλ πξνζζέζνπκε θαη ηα 

αξρηθά ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ Σακείνπ θαη Καηαζέζεσλ φςεσο ζα 

έρνπκε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή πεξίνδν.(Έηνο, 

εμάκελν, ηξίκελν, θ.η.ι) ην δεχηεξν ηκήκα (ΗΗ) πεξηιακβάλνληαη νη  

αλακελφκελεο πιεξσκέο απφ:  

• Σν χςνο ησλ αγνξψλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κε κεηξεηά 

(Δκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, δηάθνξα αλαιψζηκα πιηθά, είδε 

ζπζθεπαζίαο θ.η.ι)  

• Σν χςνο ηεο εμνθιήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ησλ Γξακκαηίσλ Πιεξσηέσλ απφ πξνγελέζηεξεο αγνξέο κε πίζησζε  

•Σν χςνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ δαπαλψλ παξαγσγήο (πιελ π ιηθψλ),  

εμφδσλ δηαζέζεσο, δηνηθήζεσο, επελδχζεσλ θαη  

• Σν χςνο ηεο εμνθιήζεσο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

ηνπο παξαπάλσ πξνυπνινγηζκνχο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κε 

ηακεηαθέο δαπάλεο (Απνζβέζεηο, Πξνβιέςεηο).   

ην ηξίην ηκήκα (ΗΗΗ) εκθαλίδνληαη:  

• Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ εηζπξάμεσλ (θαηά θαλφλα κεληαία) θαη  

• ην αληίζηνηρν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πιεξσκψλ.  
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Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ (ί -ί ί) καο δίλεη ην κεληαίν 

ηακεηαθφ ππφινηπν (πιενλαζκαηηθφ ή θαη ειιεηκκαηηθφ).   

 

ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΚΔΡΓΟΤ - ΜΔΣΡΖΣΧΝ  

 

Σα κεηξεηά είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην θέξδνο, γεγνλφο πνπ δελ 

είλαη πάληνηε ηειείσο θαηαλνεηφ. Δίλαη δπλαηφλ θαη κάιηζηα αξθεηά 

ζπλεζηζκέλν γηα κηα επηρείξεζε λα είλαη θεξδνθφξνο αιιά λα έρεη  

έιιεηςε κεηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία κπνξεί λα έρεη 

απμεκέλεο θαη ζεκαληηθέο πσιήζεηο επί πηζηψζεη αιιά κε πνιχ κεγάιε 

πεξίνδν είζπξαμεο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα παξνπζηάδεη θέξδνο αλ ηα 

έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα έμνδα θαη κπνξεί λα κελ έρεη ξεπζηφ 

απφ απηέο ηηο πσιήζεηο δηφηη είλαη επί πηζηψζεη  

 

 

Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΚΑΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  ΚΗΝΖΖ  

 

Μεηξεηά είλαη ε πην ξεπζηή κνξθή νιφθιεξνπ ηνπ ηξέρνληνο 

ελεξγεηηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκψλ.  

Σν θεθάιαην θίλεζεο, απφ ηελ άιιε, είλαη ην κέξνο απηφ ηνπ ηξέρνληνο 

ελεξγεηηθνχ πνπ απνκέλεη αθνχ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φιεο νη ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο. Σα ζηνηρεία ηνπ ηξέρνληνο ελεξγεηηθνχ εκθαλίδνληαη κε 

ζεηξά θζίλνπζαο ξεπζηφηεηαο: κεηξεηά, εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί,  

εκπνξεχζηκα ρξεφγξαθα, εηζπξαθηέα γξακκάηηα θαη ινηπά. Με απιά 

ιφγηα, πξφβιεκα ηακεηαθήο ξνήο εκθαλίδεηαη φηαλ έρνπκε ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο αιιά θαζφινπ κεηξεηά: δελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπκε 

ηνπο ινγαξηαζκνχο κε εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο.  
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ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ  

 

Ζ ηακεηαθή ξνή είλαη δσηηθή γηα ηελ επηρείξεζε θαη ζεκειηψδεο γηα 

ηελ  χπαξμε ηεο,  θαη απηφ γηαηί ηα κεηξεηά είλαη ηα θαχζηκα πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ αλεπάξθεηα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

κείσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ αθφκα θαη 

ηεο πηζαλήο ρξενθνπίαο. Τπάξρνπλ πέληε ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε  

επηρείξεζε δηαθξαηεί ρξήκαηα:  

1. Σν θίλεηξν ησλ ζπλαιιαγψλ,  

2. ην θίλεηξν πξφλνηαο,  

3. ην θεξδνζθνπηθφ θίλεηξν.  

4. ε ππνρξέσζε δηαηήξεζεο ζεηηθψλ ππνινίπσλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ φςεσο θαη  

5. ν ηειεπηαίνο ιφγνο είλαη φηη ην ρξήκα έρεη θαη αμία ελνηθίαζεο  

Σν θίλεηξν ησλ ζπλαιιαγψλ (transactions motive):  

Σν θίλεηξν απηφ έρεη ζρέζε κε ηελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο λα έρεη  

κεηξεηά ζην ηακείν ηεο γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη  ζε δηάθνξεο 

αγνξέο θαη πιεξσκέο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηηο θαλνληθέο ηεο εξγαζίεο,  

γηα παξάδεηγκα: γηα ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ, παγίσλ, απνζεκάησλ, 

ρξενγξάθσλ θαζψο επίζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ, ησλ 

θφξσλ, ησλ ηφθσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εμφθιεζε π πνρξεψζεσλ 

ηεο θαη δαλείσλ βξαρππξφζεζκσλ, καθξνπξφζεζκσλ.  

Σν θίλεηξν ηεο πξφλνηαο (precautionary motive):  

Γηα ιφγνπο αβεβαηφηεηαο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επηζπκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα δηαηεξνχλ ρξήκα γηα ηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

ε νπνία κπνξεί λα ζπκβεί ή φρη. Σέηνηεο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

ππξθαγηέο, νη απεξγίεο, νη εθζηξαηείεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

Κίλεηξν θεξδνζθνπίαο (speculative motive):  

Μηα επηρείξεζε δηαηεξεί κεηξεηά γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη 

απξφβιεπηεο δαπάλεο,  λα επσθειεζεί απφ εθπηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη 

γηα αγνξέο ζε κεηξεηά θαη λα εθκεηαιιεπηεί επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

θαη επηθεξδήο αγνξέο. Γηα παξάδεηγκα, εηδηθέο πξνζθνξέο απφ ηνπο 
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πξνκεζεπηέο. Άιισζηε, επεηδή νη  δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο 

θαη άκεζεο ξεπζηφηεηαο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο ησλ 

πηζηψζεσλ είλαη αλαγθαίν ζηελ επηρείξεζε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

πξφηππα ηνπ θιάδνπ ηεο εάλ ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ζέζε. Μηα ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ζέζε επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε ηελ 

αγνξά αγαζψλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηεο νξίσλ κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο άιιεο πηζησηηθέο ηεο 

πεγέο. Δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ 

δελ παξαηεξείηαη γηα θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο ζε κεγάια θιίκαθα, ελψ 

αληίζεηα είλαη πην ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ 

επελδπηψλ.  

Τπνρξέσζε δηαηήξεζεο ζεηηθψλ ππνινίπσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

θαηαζέζεσλ φςεσο:  

Οη επηρεηξήζεηο γηα ηηο  ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα απηέο, ηηο πιεξψλεη θαηά έλα κέξνο κε ηε 

κνξθή άκεζσλ ακνηβψλ θαη θαηά έλα άιιν κέξνο δηαηεξψληαο έλα 

ππφινηπν ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ φςεσο ησλ ηξαπεδψλ 

(compensating balances). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηξάπεδα κπνξεί λα 

δαλείδεη ηα θεθάιαηα απηά πεξηζζφηεξν ρξφλν κε θάπνηα απφδνζε πνπ 

απνηειεί κηα έκκεζε ακνηβή ηεο ηξάπεδαο θαη έλα ιφγν δηαθξάηεζεο 

ξεπζηψλ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην δηαηεξήζεη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηεο 

ινγαξηαζκφ, πνπ δηαθηλείηαη κε επηηαγέο.   

Αμία ελνηθίαζεο:  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα ρξήκαηα δ ε δίλνπλε 

ζηνλ θάηνρφ ηνπο κφλν ηε δπλαηφηεηα λα θαηέρεη ή λα απνθηήζεη θάηη 

φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ζα κέζν ζπλαιιαγήο αιιά παξάιιεια έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα θεξδίδεη εηζφδεκα, δειαδή λα έρεη αμία ελνηθίαζεο. Ζ 

αμία ελνηθίαζεο - ρξήζεο ηνπ ρξήκαηνο ζε φξνπο χςνπο επηηνθίνπ. 

Σoρξήκα ελνηθηάδεηαη ή δαλείδεηαη κε αλάινγν επηηφθην πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ηνπ ρξήκαηνο θαη απφ πνιινχο άιινπο 

παξάγνληεο, φπσο ην λφκηκα επηηξεπφκελν χςνο, ην ρξφλν ηνπ 

δαλεηζκνχ θαη ην βαζκφ ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ.  Σν ρξήκα 

ελνηθηάδεηαη ή δαλείδεηαη ζην θξάηνο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο φηαλ ν 

θάηνρφο ηεο γηα παξάδεηγκα αγνξάδεη δηάθνξα νκφινγα.  
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ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΡΟΧΝ  

Οη ηακεηαθέο ξνέο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ξνψλ:  

Α. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΡΟΔ (OPERATING FLOWS):  

Οη ιεηηνπξγηθέο ξνέο ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο.  

ΟΗ ΔΗΡΟΔ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ:  

1. Πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή ππεξεζηψλ  

2. Γηάθνξα άιια έζνδα φπσο ελνηθίαζε επηπιέν λ ρψξνπ  

3. Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ απφ ηελ θπβέξλεζε  

4. Απνδφζεηο απφ κεηνρέο  

5. Απνδφζεηο απφ έληνθνπο ηίηινπο (νκφινγα δεκνζίνπ ή εηαηξηψλ)  

 

ΟΗ ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝΔ:  

1. Παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ (πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιεξσκέο γηα πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο,  

πιεξσκέο γηα εξγαηηθά, ελνίθην, αζθάιεηα, πιεξσκέο ζηνπο 

πξνκεζεπηέο θ.α.)  

2. Αγνξά εκπνξεπκάησλ  

3.Πιεξσκέο γηα θφξνπο ζηελ θπβέξλεζε  

4. Πιεξσκέο ηφθσλ  

 

Β. ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ ΡΟΔ (ΗΝVESTMENT FLOWS)  

Οη επελδπηηθέο ξνέο είλαη νη  ρξεκαηηθέο ξνέο,  πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηηο αγνξέο θαη πσιήζεηο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ρξενγξάθσλ άιισλ 

εηαηξεηψλ γηα καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο.  

 

ΟΗ ΔΗΡΟΔ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝΔ:  

1. Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  

2. Δηζπξάμεηο έληνθσλ ηίηισλ ή κεηνρψλ άιισλ εηαηξεηψλ πνπ 

θαηέρνληαη γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο.  
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ΟΗ ΔΚΡΟΔ ΣΧΝ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΏΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝΔ,  

 

1. Πιεξσκέο γηα ηελ αγνξά πάγηνπ ελεξγεηηθνχ  

2. Πιεξσκέο γηα ηε αγνξά έληνθσλ ηίηισλ πνπ θαηέρνληαη γηα 

επελδπηηθνχο ζθνπνχο  

3. Έθδνζε δαλείνπ  

 

Γ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΔ ΡΟΔ (FINANCING FLOWS)  

 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο πεξηιακβάλνπλε ηελ απφθηεζε ησλ ξεπζηψλ 

απφ ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ, ηελ εθξνή ησλ ξεπζηψλ, απφ ηελ 

επαλεμαγνξά κεηνρψλ πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαη επίζεο ρξεκαηηθέο 

ξνέο απφ ηε δεκηνπξγία ησλ νθεηιψλ θαη ηελ εμφθιεζε ηνπο.   

 

ΟΗ ΔΗΡΟΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝ:  

 

Κεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη:   

1. Απφ ηελ πψιεζε κεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο  

2. Απφ ηε δεκηνπξγία ησλ νθεηιψλ  

 

ΟΗ ΔΚΡΟΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΧΝ ΡΟΧΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΤΝΔ:  

 

Η.  Δμαγνξά ησλ κεηνρψλ καο  

2. Καηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ  

3. Δμφθιεζε ησλ νθεηιψλ  
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ & ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

 

ην ζρήκα παξαηεξνχκε ηηο ηξεηο ηακεηαθέο ξνέο, ηηο ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο. Σα κεηξεηά είλαη ν η εθξνέο ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο επηρείξεζεο. Δλψ φηη θαηαιήγ εη  ζηα κεηξεηά είλαη νη  

εηζξνέο ησλ ξεπζηψλ. Κνηηάδνληαο ηνλ πίλαθα  παξαηεξνχκε φηη ζηηο  

ιεηηνπξγηθέο ξνέο  θεχγνπλε ρξήκαηα απφ ηελ επηρείξεζε (δειαδή 

έρνπκε εθξνέο ξεπζηψλ) γηα πιεξσκέο πξνο ηνπο εξγ άηεο, γηα πξψηεο 

χιεο, γηα πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο θαζψο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

πξντφληνο. Δπίζεο έρνπκε εθξνή ρξεκάησλ γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ πξνο ηελ θπβέξλεζε.  Δπίζεο 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο ξνέο κπαίλνπλε ρξήκαηα (εη ζξνή ξεπζηψλ) απφ ηελ 

επηζηξνθή ησλ θφξσλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη απφ ηελ πψιεζε ηνπ 

πξντφληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη έληνλε εθξνή ρξεκάησλ ηα 

έηε 2006, 2008 θαη 2012 κε κεγαιχηεξε πηψζε ην έηνο 2010 φπνπ ν 

δείθηεο πέθηεη ζην -42,08 κνλάδεο.  Μεγαιχηεξε άλνδνο ηηκψλ CASH 

FROM OPERATING ACTIVITIES παξαηεξείηαη ην έηνο 2007 φπνπ ην 

χςνο κνλάδσλ έθηαζε ηηο  59,37 εθαηνκ επξψ.  

ηηο επελδπηηθέο ξνέο  έρνπκε εθξνέο κεηξεηψλ (θεχγνπλε δειαδή 

ιεθηά απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ αγνξά πάγηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ 

αγνξά ρξενγξάθσλ ελψ έρνπκε εηζξνέο κεηξεηψλ πξνο ηελ επηρείξεζε 

απφ ηελ πψιεζε παγίσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ πψιεζε 

ρξενγξάθσλ. Αλαιπηηθφηεξα, έληνλε πηψζε ηνπ δείθηε CASH FROM 

INVESTING ACTIVITIES παξαηεξείηαη ηα έηε 2006 κε θνξχθσζε 

θαζφδνπ ην 2007 ζηηο -60,657κνλάδεο. ηε ζπλέρεηα, βιέπνπκε ζρεηηθή 

άλνδν ηνπ δείθηε ηα επφκελα έηε έσο θαη ην 2010 κε χςνο 

4.564.000εθαηνκ επξψ. Απφ ην 2012 θαη 2013 παξαηεξείηαη 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δείθηε ζηα -13,4 εθαηνκ επξψ  

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ξνέο :  έρνπκε εηζξνέο κεηξεηψλ πξνο ηελ 

επηρείξεζε φηαλ πνπιάεη ηηο κεηνρέο ηηο  θαζψο επίζεο θαη κε ηε κνξθή 

νθεηιψλ, ελψ έρνπκε εθξνέο απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ επαλεμαγνξά 

ησλ κεηνρψλ ηεο, ηελ θαηαβνιή ησλ κεξηζκάησλ  ηεο θαη κε ηελ 

εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηεο. Δπνκέλσο, ν δείθηεο CASH FROM 

FINANCING ACTIVITIES καο δείρλεη  φηη ππάξρεη αχμεζε ηνπ δείθηε 
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απφ ην 2005 έσο θαη ην 2007 ζηα 59,755εθαη. Δπξψ. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί έληνλε πηψζε κε θνξχθσζε ην 2009 ζηα -35,078 εθαη επξψ. 

Έσο θαη ην 2013 ε θαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε θπκαίλε ηαη 

θαζνδηθή κε ηηκή -15,4 εθαηνκ επξψ λα ζρεκαηίδνληαη ην 2013  

 

 

ΓΗΑΥΔ1Ρ1Ζ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ  

 

Ζ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε δηαρείξηζε 

ηεο ηακεηαθήο ξνήο. Ζ επηρείξεζε μεθηλάεη ηε δηαρείξηζε ησλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ πξψηα απφ ηε κειέηε  ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

είρε ζην παξειζφλ θαη αλακέλεηαη φηη ρξφλν κε ην ρξφλν ζα βαζίδεηαη 

ζηα ίδηα πεξίπνπ πξφηππα. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε επηρείξεζε έρεη 

θεθηεκέλε ηαρχηεηα, πνπ δχζθνια αιιάδεη. Σν ζίγνπξν είλαη γηα λα 

γίλνπλε νπζηαζηηθέο αιιαγέο πξνο ην θαιχηεξν είλαη δχζθνιν, ελψ λα 

αιιάμεη ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ην ρεηξφηεξν είλαη πνιχ πην 

εχθνιν.  

 

 

 

Ζ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ -  

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαρείξηζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ έρεη  

απνθηήζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία εμαηηίαο ησλ πςειψλ ξπζκψλ 

πιεζσξηζκνχ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο ππνηίκεζεο ησλ 

ρξεκάησλ πνπ παξακέλνπλ αδξαλή. Γηα απηφ ην ιφγν νη πεξηζζφηεξεο 

κεγάιεο εηαηξείεο εληζρχνπλ ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ ρξεκάησλ έηζη 

ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα κπνξέζνπλ λα απνθεπρζνχλ νη πεξηπηψζεηο 

ρξεκάησλ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θάπνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή 

ζε θάπνην καθξηλφ ππνθαηάζηεκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη  

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

νη θπκαηλφκελεο ηζνηηκίεο αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ 
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ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ ηακηαθψλ ηνπο δηαζεζίκσλ ζε δηεζλή θιίκαθα. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο γηα λα απνθεπρζεί ε πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ 

δεκηψλ απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, απαηηείηαη έλα θεληξηθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ξεπζηψλ. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ε 

επηρείξεζε επηζπκεί λα απνθχγεη ηελ θεξδνζθνπία απφ ηηο  κεηαβνιέο 

ησλ ηζνηηκηψλ, ην γεγνλφο φηη είλαη εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν απφ ηηο  

κεηαβνιέο απηέο επηβάιιεη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ ηζνηηκηψλ 

θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνθπγήο ή κείσζεο 

ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ. ε πνιιέο επηρεηξήζεηο ν αξκφδηνο δηεπζπληήο 

αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλνηγκάησλ, 

θαζνξίδνληαο εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηζνηηκίεο γηα ρξήζε απφ φιεο 

ηηο επηκέξνπο παξαγσγηθέο ή ζπγαηξηθέο κνλάδεο. Οη δπν βαζηθέο 

πιεπξέο δηαρείξηζεο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ είλαη ην ζχζηεκα 

ζπγθέληξσζεο ησλ ξεπζηψλ θαη ζηνλ έιεγρν ησλ εθηακηεχζεσλ. Ζ 

επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα δχν απηά ζέκαηα 

θαη απηφ γηαηί είλαη αγνξαζηήο θαη πσιεηήο .   

 

 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

 

Με ηνλ φξν πξφβιεςε ελλννχκε θάζε εθηίκεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Οη πξνβιέςεηο κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε απιέο 

θήκεο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, ζε ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εζληθήο νηθνλνκίεο θαη ζε άιιεο 

πεγέο. Απηέο φκσο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθέο είλαη νη 

πξνβιέςεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη παξκέλεο απφ 

ηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  ηελ παξνχζα εξγαζία 

ζηελ πξνζπάζεηά καο λα πξνβιέςνπκε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ θαη θεξδψλ 

βαζηζηήθακε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο  

θαηαζηάζεηο  ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο δηα 
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κέζνπ ηνπ excel επηρεηξήζακε ηελ πξφβιεςε ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ 

θαη ησλ θεξδψλ ηεο Villeroy & Bosch A.E .  γηα ηα έηε 2013 έσο θαη 

2015. Αθνχ ρξεζηκνπνηήζακε φιεο ηηο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο 

πξνζδηνξίζακε ηελ ζπλάξηεζε ηάζεσο ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ πνπ 

αιγεβξηθά δηαηππψλεηαη σο εμήο:  

 

πσιήζεηο(t+1)=a+b*έηνο(t)  

 

ηελ παξνχζα ηαθηηθή ν ρξφλνο απνηειεί ηνλ κφλν παξάγνληα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ πσιήζεσλ. Μέζσ ηεο παξαπάλσ ζρέζεο 

κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην αλακελφκελν χςνο ησλ πσιήζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ην 2013 έσο θαη ην 2015 πξνβιέπεηαη θαζνδηθφ ην 

χςνο ησλ πσιήζεσλ λα αγγίμεη  έσο θαη ηα 700.000.000€. πσο 

παξαηεξνχκε ην κέγεζνο ηνπ Κχθινπ εξγαζ ηψλ αλακέλεηαη λα κεησζεί  

ζεκαληηθά, παξάιιεια κε ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ θεξδψλ πνπ ζα ζεκεηψζεη ε 

επηρείξεζε κειινληηθά αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο γξακκηθήο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο. πσο 

πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ζην αξρείν ηνπ excel φπνπ θαη ζαο 

παξαπέκπσ ε ζπλάξηεζε πνπ πξνζδίδεη  ην χςνο ησλ θεξδψλ είλαη ε 

αθφινπζε:  

θαζαξά θέξδε(t'+1)=a+b*έηνο(t')  

 

Γηα ηελ εχξεζε ηνπ χςνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο γηα η α 

επφκελε έηε αξθεί απιά κία αληηθαηάζηαζε ηνπ έηνπο. πγθεθξηκέλα, 

γηα ην 2013 ε επηρείξεζε ζα ιάβεη δεκία χςνπο –30.000.000€ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη πησηηθή πνξεία πνπ ζα θηάζεη -40.000.000€ 

ην 2015. πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα, ε επη ρείξεζε 

δελ ζα παξνπζηάδεη  θεξδνθνξία κερξη ην ηειεπηαίν έηνο ηεο ππφ 

εμέηαζε πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο απηφ ηελ θαζηζηά πην ειθπζηηθή ζε 

κειινληηθνχο πηζαλνχο κεηφρνπο θαη δαλεηζηέο ηεο. Ωζηφζν, είλαη 
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επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαθέξνπκε πσο ε κέζνδνο ηεο παιηλδξφκ εζεο 

δελ απνηειεί παλάθεηα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο δελ απνηεινχλ ηα 

πιένλ αμηφινγα πνξίζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ πνξεία ηεο εηαηξίαο δελ αθνινχζεζε ηελ πνξεία πνπ αλακέλακε κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο.  Ζ εηαηξία 

ζεκείσζε κείσζε ησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο. Ωζηφζν, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε παξνρή πηζηψζεσλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο έρεη κεησζεί  

αηζζεηά γεγνλφο πνπ καξηπξά αιιαγή ηεο πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζεί ε επηρείξεζε ηδηαίηεξα φηαλ ε αιιαγή απηή  ζπλνδεχεηαη κε 

αχμεζε ησλ κεηξεηψλ θαη ηζνδχλακσλ απηψλ πνπ δηαηεξεί ε 

επηρείξεζε δηαηεξψληαο έζησ θαη ζε ρακειά επίπεδα ηε ξεπζηφηεηά 

ηεο.  Υξίδεη αλαθνξάο ην γεγνλφο  πσο ε εηαηξία απνθάζηζε λα αιιάμεη 

ηε ινγηζηηθή πνιηηηθή ηνπ θαη λα αλαγλσξίδεη ηα αλαι νγηζηηθά ηνπ 

θέξδε θαη δεκίεο ηελ πεξίνδν ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη, ζηα ινηπά 

έζνδα γηαηί ζεσξεί πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηχρεη ηελ παξνρή πην 

αμηφπηζησλ θαη ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ , ηελ ρξεκαηννηθνλνκ ηθή ζέζε θαη 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ  

 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

Παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πξφβιεςεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε, βιέπνπκε φηη απφ ην 2012 πνπ ηα ηακεηαθά ηεο 

δηαζέζηκα είλαη 300.000επξψ, ην 2013  θαίλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 

100.000επξψ παξαπάλσ. Αθνινχζσο, ην 2014 θαη ην 2015 πξνβιέπεηαη 

αλνδηθή ηάζε πνπ ζα αγγίμεη ηηο 470.000 επξψ. Δπνκέλσο, ηα 

κειινληηθά δείγκαηα ηεο εηαηξίαο είλαη ζεηηθά, δηφηη ην ηακείν - 

ηακεηαθά δηαζέζηκα απμάλνληαη, πξάγκα πν ιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο.  
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣ/Α ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  

ε απηφλ ηνλ δείθηε, δπζηπρψο απφ ην 2013 έσο θαη ην 2015 ε πνξεία 

ηνπ δείθηε κεηψλεηαη, φρη φκσο ζε κεγάιν βαζκφ. Δλδέρεηαη λα θηάζεη  

ηηο -5,00 κνλάδεο.  Οπζηαζηηθά, βιέπνπκε πφζν κε απνδνηηθά είλαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία θεξδψλ, πξάγκα πνπ 

είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ εηαηξία.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΚΔΡΓΟΤ  

ηνλ δείθηε πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ησλ 

πξνβιέςεσλ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2013 θαη κεηά ε πνξεία 

αθνινπζεί ζηαδηαθή θάζνδν κε πην ήπηα -ζηαζεξή θιίζε (ζε ζρέζε κε 

ηα πξνεγνχκελα έηε φπνπ θαη ε θάζνδνο ήηαλ «επηζεηηθή»), μεθηλψληαο 

κε 2.000.000εθαη επξψ θαη ζα θηάζεη ηα 0 επξψ έσο ην 2015. Άξα 

βιέπνπκε φηη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα θέξδνο κεηψλεηαη 

αηζζεηά.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ -

ΠΗΣΧΖ  

χκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζακε 

πξνεγνπκέλσο, ν δείθηεο αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. Σν 2013 ζα 

θηάζεη ηηο  9,00κνλάδεο ηνπ δείθηε, ην 2014 ζα έρεη χςνο 12,00 κνλάδεο 

ελψ ην 2015 πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ηηο 14,000 κνλάδεο. Αξλεηηθφ 

ζεκάδη γηα ηελ επηρείξεζε, δηφηη παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξία κε ην 

πέξαο ησλ εηψλ ζα δπζθνιεχεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πξνο ηξίηνπο.  

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΝ ΓΔΗΚΣΖ ΖΜΔΡΔ ΚΤΚΛΟΤ ΜΔΣΡΖΣΧΝ  

ζνλ αθνξά  ηηο κέξεο θχθινπ κεηξεηψλ, πξνβιέπεηαη λα είλαη ζηαζεξή 

ε πνξεία ηνπ δείθηε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην 2015, φπνπ δηαθαίλεηαη 

κηα ειαθξηά θιίζε πξνο ηα θάησ. Ο δείθηεο θπκαίλεηαη ζηηο 50,000 

κνλάδεο έσο θαη ην 2015.   
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

Villeroy & Bosch 

 

Ζ εηαηξία γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ηεο,  

παξνπζηάδεη κηα απμνκείσζε ζηηο πσιήζεηο ηεο, ελψ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ππάξρεη κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κεγαιχηεξε, κέρξη ηψξα,  

ζεκεηνχκελε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Σα θαζαξά θέξδε παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθέο κεηαβνιέο ηα πξψηα ρξφληα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ελψ 

φζν πεξλάλ ηα ρξφληα παξαηεξείηαη ε κείσζε ηνπο. Απφξξνηα απηψ λ 

είλαη ε εηαηξία γηα πξψηε θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ λα παξνπζηάδεη δεκίεο. Οη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο, έηζη φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα πνζνζηνχ βάζεο, παξνπζηάδεη 

απμνκεηψζεηο θαη ην θφζηνο ησλ πσιήζεσλ είλαη κηα εγγξαθή θαη  

εμεηάδεη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ν θχθινο εξγαζηψλ. ζνλ αθνξά 

ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ παξαηεξήζεθε φηη  ηα 

Καζαξά Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Αληίζεηα, ν καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο 

αληηζηνηρεί ζε πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ. Ζ επηρείξεζε, δηαρξνληθά, δελ 

επηιέγεη λα πάξεη καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Αλαθνξηθά κε ην θφζηνο ησλ 

πσιήζεσλ, έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ παξνπζηάδεηαη ζηα έμνδα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο, ζηελ ρακειφηεξε αιιά ζηαζεξή πνξεία ηνπ 1,3%. Γηα 

ην έηνο 2012 κέρξη θαη 2013 παξαηεξνχκε κηα ήπηα άλνδν ησλ ηηκψλ 

ηνπ θεθαιαίνπ θηλήζεσο. Γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ θπθινθνξνχληνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο  

επηρείξεζεο, φζν θαη ζηελ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.  

Έηζη αθνινπζείηαη, κε άιια ιφγηα, κηα ειαζηηθή πνιηηηθή σο πξνο ηελ 

παξνρή πηζηψζεσλ ζηνπο πειάηεο ηεο, κεηψλνληαο, σζηφζν ηα 

ρξεκαηηθά ηεο δηαζέζηκα αηζζεηά θαη πξνθαιψληαο αλεζπρία 

αλαθνξηθά κε ηελ ξεπζηφηεηα πνπ έρεη εμαζθαιίζεη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο. Σν θεθάιαην θίλεζεο απνθηά ζεηηθή ηηκή ην 2011, 

γεγνλφο πνπ θαζεζπράδεη ηφζν ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο 
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επηρείξεζεο, φζν θαη ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Ζ ίδηα εηθφλα πεξίπνπ 

εκθαλίδεηαη θαη ην 2012. Με άιια ιφγηα, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπλφινπ κε ηελ κείσζε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ππήξμε κεγαιχηεξε. Ζ εηαηξία 

εμαζθαιίδεη ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηεο γξεγνξφηεξα απφ ηνπο 

πειάηεο, αθνινπζψληαο κηα απζηεξή ζηξαηεγηθή θαη ηαπηφρξνλα 

πεξηνξίδεη ηηο εκπνξηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο π ξνκεζεπηέο ηεο,  

αθνινπζψληαο πεξηνξηζκέλε πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή. Παξφκνηα είλαη 

θαη ε εηθφλα πνπ καξηπξάηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ. Ζ 

γεληθφηεξε πνξεία ηνπ δείθηε θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμαζθαιίδεη  ην απαηηνχκελν θεθάιαην 

θίλεζεο πνπ ηελ θαζηζηά ηθαλή λα αληαπεμέιζεη ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. ε γεληθέο γξακκέο, φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε 

απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ παξαηεξείηαη ε ηθαλφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα αληαπεμέξρεηαη επηηπρψο ζηελ δηαρείξηζε ηεο  πεξηνπζίαο 

ηεο θαη φζν πεξλάλε ηα ρξφληα ε ηθαλφηεηα απηή απμάλεηαη. Σν 

πεξηζψξην θέξδνπο εθκεηαιιεχζεσο είλαη αλνδηθφ κε απνηέιεζκα λα 

έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ζηελ επηρείξεζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο αλάιπζήο καο φπνπ θνξπθψλεηαη ε θξίζ ε. 

ρεηηθά κε ηνλ αξηζκνδείθηε πεξηζσξίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ππάξρεη 

κηα δηαθχκαλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εηψλ κε ρεηξφηεξε εηθφλα λα 

παξνπζηάδεηαη ην 2009. ρεηηθά κε ηνπο δείθηεο ρξένπο, βιέπνπκε φηη  

ππάξρνπλ πνιχ έληνλεο απμνκεηψζεηο,  πνπ απηέο φκσο κε ηψλνληαη 

θαζψο απμάλνληαη ηα ρξφληα θαη ηειηθά κεηψλνληαη, θάηη πνπ είλαη 

πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

εηζπξάηηεη , φπσο δείρλεη θαη ν αξηζκνδείθηεο εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί 

εηζπξαθηέσλ εζφδσλ, κπνξεί πην εχθνια ε εηαηξία λ α εηζπξάηηεη ηα 

ρξήκαηά ηεο.  Οπζηαζηηθά, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη  ε επηρείξεζε 

δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. ζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο εηαηξίαο Villeroy & Bosch γηα ην κέιινλ, κε βάζε ηα κέρξη ηψξα 

ζηνηρεία, δηαπηζηψλνπκε φηη ην κεξίδην ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

αλακέλεηαη λα κεησζεί ζεκαληηθά, παξάιιεια κε ηηο αξλεηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. ρεηηθά κε ηα θέξδε φπσο 

πξνθχπηεη, ε εηαηξία δελ παξνπζηάδεη θαιά ζεκάδηα κέρξη θαη ην 
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ηειεπηαίν έηνο ηεο πεξηφδνπ. Σν γεγνλφο απηφ δελ ηελ θαζηζηά 

ειθπζηηθή ζε κειινληηθνχο θαη πηζαλνχο κεηφρνπο θαη δαλεηζηέο. Ζ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο δελ αθνινπζεί ηελ πνξεία πνπ αλακέλεηαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ηεο παιηλδξφκεζεο θαη απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο γ ξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο, ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ 2012. Ζ εηαηξία ζεκείσζε κείσζε ησλ θεξδψλ κεηά θφξνπο. ζνλ 

αθνξά ηηο πξνβιέςεηο ησλ αξηζκνδεηθηψλ, ηα δείγκαηα γηα ηελ 

ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεηηθά δηφηη  ην ηακείν  απμάλεηαη 

πξάγκα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ, βιέπνπκε πφζν κε 

απνδνηηθά είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ηελ δεκηνπξγία 

θεξδψλ, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ αξλεηηθφ γηα ηελ εηαηξί α. Βέβαηα, ε 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα θέξδνο κεηψλεηαη αηζζεηά, θαζψο 

πξνρσξάκε πξνο 2005 ζην 2012 θαη ζπλερίδεη λα είλαη αξλεηηθή ε 

εηθφλα θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα ησλ πξνβιέςεσλ (έσο θαη ην 2015).  

Αξλεηηθφ ζεκάδη γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ην γεγν λφο ηεο εηθφλαο 

γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο. Ζ εηαηξία κε ην 

πέξαο ησλ εηψλ δπζθνιεχεηαη λα δηαρεηξηζηεί  ηηο  ππνρξεψζεηο ηεο πξνο 

ηξίηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο εηζπξάμεηο πνπ θάλεη ε εηαηξία λα 

ιάβεη απφ ηνπο πειάηεο ηεο θαη θαη’ επέ θηαζε ηα ξεπζηά πνπ είλαη ζην 

ηακείν ηεο, βιέπνπκε φηη νη κέξεο ηνπ θχθινπ κεηξεηψλ είλαη ίδηεο κε 

πξηλ. Δπνκέλσο ε ξεπζηφηεηά ηεο, αλ φρη βειηησκέλε, ηνπιάρηζηνλ ζα 

είλαη ζηαζεξή.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

VILLEROY & BOSCH S.A. –ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 10ΔΣΗΑ 

 

Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

original original original original original original restated restated original original

Assets ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ

Cash & Near Cash Items ΣΑΜΕΙΟ & 

ΣΑΜΕΙΑΚ ΔΙΑΘΕΙΜΑ 55,300 59,196 37,013 78,783 58,978 75,091 11,596 58,490 51,334 37,028

Short-Term Investments ΒΡΑΦΤΠΡ. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 20,600 21,392 45,219 10,348 0,078 0,000 0,000

Accounts & Notes Receivable ΕΙΠΡ. 

ΛΟΓ/ΜΟΙ & ΓΡΑΜΜ.ΕΙΠΡ. 108,400 106,293 107,397 106,299 126,580 134,934 163,398 136,153 113,937 123,796

Inventories ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ - 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 150,900 146,036 140,673 143,102 179,537 168,726 205,759 205,644 223,666 236,545

  Other Current Assets ΆΛΛΕ ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
33,400 32,717 34,249 24,158 30,114 37,917 40,201 28,442 41,607 39,226

Total Current Assets ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 348,000 344,242 319,332 372,942 416,601 461,887 431,302 428,807 430,544 436,595

LT Investm & LT Receivabl ΜΑΚΡ 

ΑΠΑΙΣ. & ΕΙΠΡ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΑΚΡΟΦΡ 23,100 25,758 31,301 42,125 59,648 41,691 3,976 16,925 10,212 10,509

  Net Fixed Assets ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚ ΣΟΙΦΕΙΑ
145,100 151,104 162,106 170,378 195,302 205,506 253,190 245,737 259,392 292,364

Gross Fixed Assets
614,600 625,797 693,891 724,167 745,436 733,157 918,430 902,501 901,027 975,743

Accumulated Depreciation
469,500 474,693 531,785 553,789 550,134 527,651 665,240 656,764 641,635 683,379

Other Long-Term Assets ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟΦ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 75,600 77,245 85,584 88,167 100,759 95,804 100,905 95,592 84,978 103,243

Total Long-Term Assets ΤΝ ΜΑΚΡ 

ΑΠΑΙΣ 243,800 254,107 278,991 300,670 355,709 343,001 358,071 358,254 354,582 406,116

Total Assets ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ

591,800 598,349 598,323 673,612 772,310 804,888 789,373 787,061 785,126 842,711
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Liabilities & Shareholders' 

Equity  ΠΑΘΗΣΙΚΟ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

  Accounts Payable ΠΛΗΡΨΣΕΟΙ 

ΛΟΓ/ΜΟΙ 60,900 61,337 55,200 45,092 56,636 66,782 82,391 86,059 68,355 83,289

  Short-Term Borrowings ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΔΑΝΕΙΜΟ 1,300 1,341 1,428 1,967 7,490 1,972 0,000 0,000 4,321 26,734

  Other Short-Term Liabilit ies ΆΛΛΕ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 118,300 126,899 132,260 152,267 115,596 123,547 137,662 133,284 148,599 151,295

Total Current Liabilit ies ΤΝΟΛΟ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 180,500 189,577 188,888 199,326 179,722 192,301 220,053 219,343 221,275 261,318

  Long-Term Borrowings ΜΑΚΡΟΠ 

ΔΑΝΕΙΜΟ 50,000 50,000 50,000 50,000 70,000 70,000 0,000 0,000 0,489 12,183

  Other Long-Term Liabilit ies ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 171,300 177,836 186,227 192,271 191,651 198,013 218,921 223,291 217,775 234,198

Total Long-Term Liabilit ies ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 221,300 227,836 236,227 242,271 261,651 268,013 218,921 223,291 218,264 246,381

Total Liabilit ies ΤΝΟΛΟ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 401,800 417,413 425,115 441,597 441,373 460,314 438,974 442,634 439,539 507,699

Total Preferred Equity 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minority Interest 0,100 0,072 0,107 0,665 0,487 0,184 0,310 3,642 3,458 2,613

Share Capital & APIC 265,500 265,496 265,496 265,496 265,496 265,496 265,496 265,496 265,496 265,496

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΕΡΔΗ ΕΙ ΝΕΟΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ -75,600 -84,632 -92,395 -34,146 64,954 78,894 84,593 75,289 76,633 66,903

Total Equity ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ 

ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 190,000 180,936 173,208 232,015 330,937 344,574 350,399 344,427 345,587 335,012

Total Liabilit ies & Equity ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 591,800 598,349 598,323 673,612 772,310 804,888 789,373 787,061 785,126 842,711



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 
 

281 
 

 

Reference I tems 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Accounting Standard ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΠΟ IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS

Shares Outstanding 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 28,090 28,090

Number of Treasury Shares 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,414 1,258

Amount of Treasury Shares 15,000 14,985 14,985 14,985 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 14,199 11,275

Pension Obligations 136,600 140,684 144,558 148,912 151,249 154,326 171,643 189,127 191,034 194,177

Operating Leases 50,600 48,409 46,081 52,862 55,184 52,091 54,479 110,214 #N/A N/A #N/A N/A

Capital Leases - Short Term 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Capital Leases - Long Term 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Capital Leases - Total 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Options Granted During Period 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Options Outstanding at Period End 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Net Debt ΚΑΘΑΡΟ ΦΡΕΟ -4,000 -7,855 14,415 -47,416 -2,880 -48,338 -21,944 -58,568 -46,524 1,889

Net Debt to Equity ΚΑΘΑΡΟ ΔΑΝΕΙΜ 

ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ -2,105 -4,341 8,322 -20,437 -0,870 -14,028 -6,263 -17,005 -13,462 0,564

Tangible Common Equity Ratio 

ΕΝΨΜΑΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠ ΠΡΟ ΙΔΙΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ 27,429 25,578 24,015 30,296 38,432 39,146 40,773 40,083 #N/A N/A #N/A N/A

Current Ratio ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 1,928 1,816 1,691 1,871 2,318 2,402 1,960 1,955 1,946 1,671

Cash Conversion Cycle 129,454 124,773 134,238 137,847 138,029 141,077 158,679 141,043 141,288 147,934

Inventory - Raw Materials 21,200 23,043 21,861 21,954 28,887 29,103 35,046 30,839 #N/A N/A #N/A N/A

Inventory - Work in Progress 14,900 16,933 21,133 19,386 23,736 28,306 30,966 30,058 #N/A N/A #N/A N/A

Inventory - Finished Goods ΑΠΟΓΡΑΥΗ 

ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 114,800 106,056 97,656 101,679 126,511 110,178 138,523 144,703 #N/A N/A #N/A N/A

Other Inventory 0,000 0,004 0,023 0,083 0,403 1,139 1,224 0,044 #N/A N/A #N/A N/A

Pure Retained Earnings -72,600 -76,280 -82,382 -17,137 53,902 71,723 67,556 62,214 76,633 66,903

Goodwill 31,300 31,169 31,141 #N/A N/A 45,040 40,918 41,110 47,681 35,343 40,773

Investments in Associated Companies

1,000 0,853 1,101 1,087 1,212 1,092 1,058 0,633 0,390 0,390

Number of Employees 7.820,000 8.449,000 8.729,000 9.440,000 10.193,000 9.221,000 10.211,000 9.521,000 9.650,000 10.813,000
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Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005

original original original original original original restated restated ΜΕΗ ΣΙΜΗ

ΜΕΗ ΕΣΗΙΑ 

ΜΕΣΑΒΟΛΗ

Income Statement

Revenues ΕΟΔΑ

Revenues  ΕΟΔΑ 743,600 742,943 714,193 715,310 840,884 848,585 814,971 893,241 789,216 -1,817

Operating Expenses ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Other Operating Expenses ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18,100 16,473 106,024 49,653 31,698 30,100 44,094 #N/A N/A 42,306 #ΣΙΜΗ!

Gross Profit  ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 323,000 309,683 295,027 220,078 327,879 341,893 330,840 346,153 311,819 -0,690

Cost of Goods Sold ΚΟΣΟ ΠΨΛΗΘΕΝΣΨΝ 420,600 433,260 419,166 495,232 513,005 506,692 484,131 547,088 477,397 -2,595

Operating Income ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 30,900 37,028 -49,409 -85,735 24,111 38,789 34,368 24,335 6,798 2,417

Sales/Marketing/Advertising Expenses ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΥΗΜΙΗ/ΠΨΛΗΕΨΝ/ΠΡΟΨΘΗΗ 244,100 235,846 225,703 236,466 252,806 248,055 241,218 281,809 245,750 -1,426

General and Administrative Expenses ΓΕΝΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 47,500 46,051 40,596 46,674 49,504 45,631 44,327 48,671 46,119 -0,243

Other Operating Income ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 17,100 25,463 27,503 26,606 30,120 20,298 32,742 #N/A N/A 25,690 #ΣΙΜΗ!

Other Operating (Income)/Expense - Net #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -8,419 -8,419 #ΣΙΜΗ!

Non-Operating Expenses

Income Before Income Taxes 18,400 25,818 -59,822 -96,543 16,041 29,388 24,544 16,051 -3,265 1,375

Income Tax Expense (Benefit) 3,700 7,537 2,976 0,000 4,999 5,608 6,352 2,873 4,256 2,562

Interest Income ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ -1,000 -0,971 -1,815 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -1,262 #ΣΙΜΗ!

Income From Non-Consolidated Affiliates/JV -0,500 -0,252 -0,384 -0,374 -0,120 -0,384 -0,425 -0,243 -0,335 7,482

Interest Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ 13,700 12,192 12,527 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 12,806 #ΣΙΜΗ!

Total Financial Losses (Gains) -0,200 -0,011 -0,299 10,808 8,070 9,401 9,824 8,284 5,735 #ΑΡΙΘ!

Extraordinary I tems #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Discontinued Operations Loss/(Benefit) - Net #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 16,622 1,080 #N/A N/A 5,901 #ΣΙΜΗ!

Earnings #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Profit After Taxation Before Minority 14,700 18,281 -62,798 -96,543 11,042 7,158 17,112 13,178 -9,734 1,099

Basic & Diluted EPS 0,530 0,670 -2,400 -3,680 0,400 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,896 #ΣΙΜΗ!

Basic EPS Before XO I tems 0,530 0,670 -2,400 -3,680 0,400 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,896 #ΣΙΜΗ!

Minority/Non Controlling Interest 0,000 -0,005 0,013 -0,104 -0,010 -0,013 0,075 0,103 0,007 -100,000

Diluted EPS Before XO I tems 0,530 0,670 -2,400 -3,680 0,400 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,896 #ΣΙΜΗ!

Net Income ΚΑΘΑΡΑ ΕΟΔΑ 14,700 18,286 -62,811 -96,439 11,052 7,171 17,037 13,075 -9,741 1,178

Comprehensive Income #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Tax Related To Other Comprehensive Income 0,000 -0,744 0,034 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,237 #ΣΙΜΗ!

Change In Fair Value of Derivatives 3,200 -2,939 1,756 6,718 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 2,184 #ΣΙΜΗ!

Foreign Currency Translation Adjustments 1,100 -0,646 3,612 -0,012 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,014 #ΣΙΜΗ!

Total Comprehensive Income 19,000 13,957 -57,444 -90,032 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -28,630 #ΣΙΜΗ!

Net Income - Comprehensive Income 14,700 18,281 -62,798 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -9,939 #ΣΙΜΗ!

Comprehensive Income Attrib to Minority Int 0,000 0,005 -0,028 -0,178 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,050 #ΣΙΜΗ!

Other Comprehensive Income #N/A N/A #N/A N/A -0,020 -0,017 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,019 #ΣΙΜΗ!

Reference I tems

Pension Expense (Income) 10,200 9,080 9,789 11,691 11,053 10,864 11,597 10,611 10,611 -0,394

Serv ice Cost 2,200 1,278 1,575 1,798 0,002 2,253 1,919 1,286 1,539 5,516

Overfunded (Underfunded) Pension -136,600 -140,684 -144,558 -148,912 -151,249 -154,326 -171,643 -173,466 -152,680 -2,361

Employer Contribution (Pension) 0,600 0,842 1,373 1,091 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,977 #ΣΙΜΗ!

Benefits Paid (Pension) -0,700 -0,892 -13,384 -12,883 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -6,965 #ΣΙΜΗ!

Interest Cost (Pension) 8,600 8,642 8,911 9,374 #N/A N/A 9,430 9,517 9,957 9,204 -1,454

Expected Return On Pension Plan Assets -0,600 -0,842 -0,701 -0,622 #N/A N/A -0,917 -0,801 -0,632 -0,731 -0,518

Pension Plan Asset Category-Equities 59,000 60,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 59,500 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Debt 30,000 30,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 30,000 #ΣΙΜΗ!

Auditors Remuneration For Audit 0,500 0,375 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,438 #ΣΙΜΗ!

Gain On Disposal Of Property/Plant/Equip -2,700 -11,127 -2,041 -0,970 -0,515 -1,345 -7,850 -2,868 -3,677 -0,602

Inc From Reversal Of Valuation Adjustments 0,300 0,360 1,612 0,515 0,737 0,384 0,892 #N/A N/A 0,686 #ΣΙΜΗ!

Other Auditors Fees (Tax & Consulting) 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 #ΣΙΜΗ!

Release Of Prov isions 2,200 1,210 1,351 1,069 2,616 0,432 0,752 14,637 3,033 -17,264

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets 0,700 0,308 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,504 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Cash 2,000 1,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,500 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Company Stock 9,000 9,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,000 #ΣΙΜΗ!

Statutory Tax Rate - % 30,200 30,180 30,180 30,180 30,180 #N/A N/A #N/A N/A 38,650 31,595 -2,437

Total Financial Losses (Gains) -0,200 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,200 #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 155,000 158,052 161,044 162,982 168,561 175,501 191,049 190,583 170,347 -2,045

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors 0,000 0,015 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,008 #ΣΙΜΗ!

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & ΑΠΟΒΕΕΨΝ 58,000 64,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 61,000 #ΣΙΜΗ!

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΡΗΗ
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Total Comprehensive Income 19,000 13,957 -57,444 -90,032 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -28,630 #ΣΙΜΗ!

Net Income - Comprehensive Income 14,700 18,281 -62,798 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -9,939 #ΣΙΜΗ!

Comprehensive Income Attrib to Minority Int 0,000 0,005 -0,028 -0,178 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,050 #ΣΙΜΗ!

Other Comprehensive Income #N/A N/A #N/A N/A -0,020 -0,017 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,019 #ΣΙΜΗ!

Reference I tems

Pension Expense (Income) 10,200 9,080 9,789 11,691 11,053 10,864 11,597 10,611 10,611 -0,394

Serv ice Cost 2,200 1,278 1,575 1,798 0,002 2,253 1,919 1,286 1,539 5,516

Overfunded (Underfunded) Pension -136,600 -140,684 -144,558 -148,912 -151,249 -154,326 -171,643 -173,466 -152,680 -2,361

Employer Contribution (Pension) 0,600 0,842 1,373 1,091 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,977 #ΣΙΜΗ!

Benefits Paid (Pension) -0,700 -0,892 -13,384 -12,883 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -6,965 #ΣΙΜΗ!

Interest Cost (Pension) 8,600 8,642 8,911 9,374 #N/A N/A 9,430 9,517 9,957 9,204 -1,454

Expected Return On Pension Plan Assets -0,600 -0,842 -0,701 -0,622 #N/A N/A -0,917 -0,801 -0,632 -0,731 -0,518

Pension Plan Asset Category-Equities 59,000 60,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 59,500 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Debt 30,000 30,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 30,000 #ΣΙΜΗ!

Auditors Remuneration For Audit 0,500 0,375 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,438 #ΣΙΜΗ!

Gain On Disposal Of Property/Plant/Equip -2,700 -11,127 -2,041 -0,970 -0,515 -1,345 -7,850 -2,868 -3,677 -0,602

Inc From Reversal Of Valuation Adjustments 0,300 0,360 1,612 0,515 0,737 0,384 0,892 #N/A N/A 0,686 #ΣΙΜΗ!

Other Auditors Fees (Tax & Consulting) 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 #ΣΙΜΗ!

Release Of Provisions 2,200 1,210 1,351 1,069 2,616 0,432 0,752 14,637 3,033 -17,264

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets 0,700 0,308 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,504 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Cash 2,000 1,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,500 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Company Stock 9,000 9,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,000 #ΣΙΜΗ!

Statutory Tax Rate - % 30,200 30,180 30,180 30,180 30,180 #N/A N/A #N/A N/A 38,650 31,595 -2,437

Total Financial Losses (Gains) -0,200 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -0,200 #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 155,000 158,052 161,044 162,982 168,561 175,501 191,049 190,583 170,347 -2,045

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors 0,000 0,015 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,008 #ΣΙΜΗ!

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & ΑΠΟΒΕΕΨΝ 58,000 64,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 61,000 #ΣΙΜΗ!
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Other Accounting Svc Fee to All Auditor 0,100 0,181 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,141 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Equities (Amt) 10,800 10,392 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10,596 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category - Debt (Amt) 5,500 5,151 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 5,326 #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Comp Stk (Amt) 1,600 1,595 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,598 #ΣΙΜΗ!

Fair Value of Plan Assets 18,400 17,368 16,486 14,070 17,312 21,175 19,406 17,117 17,667 0,725

Pension Plan Asset Category - Cash (Amt) 0,300 0,230 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,265 #ΣΙΜΗ!

Total Financial Gains -1,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -4,426 -2,713 -13,822

Earnings Before Interest and Taxes 31,000 37,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 34,000 #ΣΙΜΗ!

R & D Expenditures  ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 13,300 12,312 8,856 9,394 10,257 9,352 10,489 12,444 10,801 0,667

Salaries Wages and Employee Benefits 263,600 262,407 255,268 311,883 296,498 310,023 337,542 324,722 295,243 -2,064

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ 25,300 25,376 27,578 32,419 35,449 39,136 42,577 43,216 33,881 -5,213

Interest Expense 13,700 #N/A N/A #N/A N/A 5,266 6,938 6,432 4,852 #N/A N/A 7,438 #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ 0,350 0,350 #N/A N/A #N/A N/A 0,790 0,370 0,370 #N/A N/A 0,446 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 26,407 0,000

Amortization of Intangible Assets 0,900 0,928 1,420 1,668 1,503 1,422 1,432 #N/A N/A 1,325 #ΣΙΜΗ!

Gain On Foreign Exchange -3,200 -3,278 -14,995 -14,931 -14,668 -11,565 -16,400 -9,911 -11,119 -10,689

Foreign Exchange Losses 3,000 2,314 16,084 17,776 15,791 10,081 15,549 9,260 11,232 -10,659

Amortization of Goodwill- IS 0,000 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 #ΣΙΜΗ!

Raw Materials And Consumables Used 240,000 245,584 226,009 234,795 287,654 171,290 325,548 292,575 252,932 -1,961

Impairment of Goodwill #N/A N/A #N/A N/A 0,000 14,735 0,000 0,000 0,000 #N/A N/A 2,947 #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10,389 5,197 4,494 #N/A N/A 6,693 #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 6,300 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 6,300 #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 3,384 4,430 16,722 #N/A N/A 8,179 #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 7,835 0,179 #N/A N/A 2,671 #ΣΙΜΗ!

Interest Income #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -3,553 -7,584 -6,413 -4,040 #N/A N/A -5,398 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 26,407 26,407 26,407 #N/A N/A #N/A N/A 26,407 #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 38,319 38,319 #ΣΙΜΗ!

Other Operating Expenses #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 29,900 29,900 #ΣΙΜΗ!

Total Financial Costs #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 4,743 4,743 #ΣΙΜΗ!

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 16,325 1,493 #N/A N/A 8,909 #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,297 -0,413 #N/A N/A -0,058 #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 0,000 #N/A N/A 0,000 #ΣΙΜΗ!
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ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 10ΔΣΗΑ ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΑΝΑ ΓΗΔΣΗΑ 

 

Assets ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ %

Cash & Near Cash I tems ΣΑΜΕΙΟ & 

ΣΑΜΕΙΑΚ ΔΙΑΘΕΙΜΑ 14,306 38,636 7,156 13,940 -46,894 -80,174 63,495 547,560 -16,113 -21,458 19,805 33,580 -41,770 -53,019 22,183 59,933 -3,896 -6,582

Short-Term Investments ΒΡΑΦΤΠΡ. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,078 #ΔΙΑΙΡ./0! 10,270 13.166,667 34,871 336,983 -23,827 -52,692 -0,792 -3,702 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Accounts & Notes Receivable ΕΙΠΡ. 

ΛΟΓ/ΜΟΙ & ΓΡΑΜΜ.ΕΙΠΡ. -9,859 -7,964 22,216 19,498 27,245 20,011 -28,464 -17,420 -8,354 -6,191 -20,281 -16,022 1,098 1,033 -1,104 -1,028 2,107 1,982

Inventories ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ - 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ -12,879 -5,445 -18,022 -8,058 0,115 0,056 -37,033 -17,998 10,811 6,407 -36,435 -20,294 -2,429 -1,697 5,363 3,812 4,864 3,331

  Other Current Assets ΆΛΛΕ ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ 2,381 6,070 -13,165 -31,641 11,759 41,344 -2,284 -5,681 -7,803 -20,579 -5,956 -19,778 10,091 41,771 -1,532 -4,473 0,683 2,088

Total Current Assets ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ -6,051 -1,386 -1,737 -0,403 2,495 0,582 30,585 7,091 -45,286 -9,805 -43,659 -10,480 -53,610 -14,375 24,910 7,801 3,758 1,092

LT Investm & LT Receivabl ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ. 

& ΕΙΠΡ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΑΚΡΟΦΡ -0,297 -2,826 6,713 65,736 -12,949 -76,508 37,715 948,566 17,957 43,072 -17,523 -29,377 -10,824 -25,695 -5,543 -17,709 -2,658 -10,319

  Net Fixed Assets ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚ ΣΟΙΦΕΙΑ -32,972 -11,278 -13,655 -5,264 7,453 3,033 -47,684 -18,833 -10,204 -4,965 -24,924 -12,762 -8,272 -4,855 -11,002 -6,787 -6,004 -3,973

Gross Fixed Assets -74,716 -7,657 1,474 0,164 15,929 1,765 -185,273 -20,173 12,279 1,675 -21,269 -2,853 -30,276 -4,181 -68,094 -9,813 -11,197 -1,789

Accumulated Depreciation -41,744 -6,108 15,129 2,358 8,476 1,291 -137,589 -20,683 22,483 4,261 3,655 0,664 -22,004 -3,973 -57,092 -10,736 -5,193 -1,094

Other Long-Term Assets ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟΦ ΑΠΑΙΣΗΕΙ -18,265 -17,691 10,614 12,490 5,313 5,558 -5,101 -5,055 4,955 5,172 -12,592 -12,497 -2,583 -2,930 -8,339 -9,744 -1,645 -2,130

Total Long-Term Assets ΤΝ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ -51,534 -12,689 3,672 1,036 -0,183 -0,051 -15,070 -4,209 12,708 3,705 -55,039 -15,473 -21,679 -7,210 -24,884 -8,919 -10,307 -4,056

Total Assets ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ -57,585 -6,833 1,935 0,246 2,312 0,294 15,515 1,965 -32,578 -4,048 -98,698 -12,780 -75,289 -11,177 0,026 0,004 -6,549 -1,095

Αυξομειώσεις ανα διετία
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 
 

286 
 

 

Liabilities & Shareholders' Equity  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

  Accounts Payable ΠΛΗΡΨΣΕΟΙ 

ΛΟΓ/ΜΟΙ -14,934 -17,930 17,704 25,900 -3,668 -4,262 -15,609 -18,945 -10,146 -15,193 -11,544 -20,383 10,108 22,416 6,137 11,118 -0,437 -0,712

  Short-Term Borrowings ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΔΑΝΕΙΜΟ -22,413 -83,837 -4,321 -100,000 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 1,972 #ΔΙΑΙΡ./0! 5,518 279,817 -5,523 -73,738 -0,539 -27,402 -0,087 -6,092 -0,041 -3,057

  Other Short-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΑΠΑΙΣΗΕΙ -2,696 -1,782 -15,315 -10,306 4,378 3,285 -14,115 -10,253 -7,951 -6,436 36,671 31,723 -20,007 -13,139 -5,361 -4,053 -8,599 -6,776

Total Current Liabilities ΤΝΟΛΟ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ -40,043 -15,323 -1,932 -0,873 0,710 0,324 -27,752 -12,612 -12,579 -6,541 19,604 10,908 -10,438 -5,237 0,689 0,365 -9,077 -4,788

  Long-Term Borrowings ΜΑΚΡΟΠ 

ΔΑΝΕΙΜΟ -11,694 -95,986 -0,489 -100,000 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 70,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 0,000 -20,000 -28,571 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

  Other Long-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ -16,423 -7,012 5,516 2,533 -4,370 -1,957 -20,908 -9,550 -6,362 -3,213 0,620 0,324 -6,044 -3,143 -8,391 -4,506 -6,536 -3,675

Total Long-Term Liabilities ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ -28,117 -11,412 5,027 2,303 -4,370 -1,957 49,092 22,425 -6,362 -2,374 -19,380 -7,407 -6,044 -2,495 -8,391 -3,552 -6,536 -2,869

Total Liabilities ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ -68,160 -13,425 3,095 0,704 -3,660 -0,827 21,340 4,861 -18,941 -4,115 0,224 0,051 -16,482 -3,732 -7,702 -1,812 -15,613 -3,740

Total Preferred Equity 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Minority Interest 0,845 32,338 0,184 5,321 -3,332 -91,488 -0,126 -40,645 0,303 164,674 0,178 36,550 -0,558 -83,910 -0,035 -32,710 0,028 38,889

Share Capital & APIC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,002

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΕΡΔΗ ΕΙ ΝΕΟΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ 9,730 14,543 -1,344 -1,754 9,304 12,358 -5,699 -6,737 -13,940 -17,669 -99,100 -152,570 -58,249 170,588 7,763 -8,402 9,032 -10,672

Total Equity ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ 

ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 10,575 3,157 -1,160 -0,336 5,972 1,734 -5,825 -1,662 -13,637 -3,958 -98,922 -29,891 -58,807 -25,346 7,728 4,462 9,064 5,010

Total Liabilities & Equity ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ -57,585 -6,833 1,935 0,246 2,312 0,294 15,515 1,965 -32,578 -4,048 -98,698 -12,780 -75,289 -11,177 0,026 0,004 -6,549 -1,095
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Reference I tems

Accounting Standard ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΠΟ

Shares Outstanding 0,000 0,000 -1,683 -5,993 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Number of Treasury Shares 0,156 12,401 0,269 19,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amount of Treasury Shares 2,924 25,933 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,100

Pension Obligations -3,143 -1,619 -1,907 -0,998 -17,484 -9,245 -17,317 -10,089 -3,077 -1,994 -2,337 -1,545 -4,354 -2,924 -3,874 -2,680 -4,084 -2,903

Operating Leases #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -55,735 -50,570 -2,388 -4,383 3,093 5,938 -2,322 -4,208 -6,781 -12,828 2,328 5,052 2,191 4,526

Capital Leases - Short Term #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Capital Leases - Long Term #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Capital Leases - Total #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Options Granted During Period #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Options Outstanding at Period End #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Net Debt ΚΑΘΑΡΟ ΦΡΕΟ -48,413 -2.562,890 -12,044 36,624 -62,532 -26,394 120,279 45,458 -94,042 -44,536 1.546,389 61,831 -130,401 -22,270 -154,492 3,855 -49,077

Net Debt to Equity ΚΑΘΑΡΟ ΔΑΝΕΙΜ 

ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ -14,026 -2.487,356 -3,542 10,742 -63,171 -7,766 124,001 13,158 -93,796 -19,566 2.248,225 28,759 -140,723 -12,664 -152,164 2,236 -51,505

Tangible Common Equity Ratio 

ΕΝΨΜΑΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠ ΠΡΟ ΙΔΙΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,690 1,720 -1,627 -3,990 -0,714 -1,824 -8,136 -21,170 -6,281 -20,732 1,563 6,508 1,851 7,236

Current Ratio ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 0,275 16,460 0,009 0,005 0,256 0,442 22,546 -0,084 -3,493 -0,447 -19,284 -0,180 -9,642 0,125 7,406 0,112 6,179

Cash Conversion Cycle -6,647 -4,493 -0,245 17,637 12,504 -17,603 -11,093 -3,048 -2,161 -0,181 -0,131 -3,609 -2,618 -9,466 -7,051 4,681 3,752

Inventory - Raw Materials #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,207 13,642 -5,943 -16,958 -0,216 -0,742 -6,933 -24,000 -0,093 -0,424 1,182 5,407 -1,843 -7,998

Inventory - Work in Progress #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,908 3,021 -2,660 -8,590 -4,570 -16,145 -4,350 -18,327 1,747 9,012 -4,200 -19,874 -2,033 -12,006

Inventory - Finished Goods ΑΠΟΓΡΑΥΗ 

ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -6,180 -4,271 -28,345 -20,462 16,333 14,824 -24,832 -19,628 -4,023 -3,957 8,400 8,602 8,744 8,245

Other Inventory #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,180 2.681,818 -0,085 -6,944 -0,736 -64,618 -0,320 -79,404 -0,060 -72,289 -0,019 -82,609 -0,004 -100,000

Pure Retained Earnings 9,730 14,543 -14,419 5,342 8,586 4,167 6,168 -17,821 -24,847 -71,039 -131,793 -65,245 380,726 6,102 -7,407 3,680 -4,824

Goodwill -5,430 -13,318 12,338 -6,571 -13,781 -0,192 -0,467 4,122 10,074 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,028 0,090 0,131 0,420

Investments in Associated Companies 0,000 0,000 0,243 0,425 67,141 0,034 3,214 0,120 10,989 -0,125 -10,314 0,014 1,288 -0,248 -22,525 0,147 17,233

Number of Employees -1.163,000 -10,756 -129,000 690,000 7,247 -990,000 -9,695 972,000 10,541 -753,000 -7,387 -711,000 -7,532 -280,000 -3,208 -629,000 -7,445
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ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 8ΔΣΗΑ 

 

Income Statement

Revenues ΕΟΔΑ ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ % ΠΟΟ %

Revenues  ΕΟΔΑ -78,270 -8,762 33,614 4,125 -7,701 -0,908 -125,574 -14,934 -1,117 -0,156 28,750 4,026 0,657 0,088

Operating Expenses ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Other Operating Expenses ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -13,994 -31,737 1,598 5,309 17,955 56,644 56,371 113,530 -89,551 -84,463 1,627 9,877

Gross Profit  ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ -15,313 -4,424 11,053 3,341 -14,014 -4,099 -107,801 -32,878 74,949 34,056 14,656 4,968 13,317 4,300

Cost of Goods Sold ΚΟΣΟ ΠΨΛΗΘΕΝΣΨΝ -62,957 -11,508 22,561 4,660 6,313 1,246 -17,773 -3,464 -76,066 -15,360 14,094 3,362 -12,660 -2,922

Operating Income ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 10,033 41,229 4,421 12,864 -14,678 -37,841 -109,846 -455,585 36,326 -42,370 86,437 -174,942 -6,128 -16,550

Sales/Marketing/Advertising Expenses ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ/ΠΨΛΗΕΨΝ/ΠΡΟΨΘΗΗ -40,591 -14,404 6,837 2,834 4,751 1,915 -16,340 -6,463 -10,763 -4,552 10,143 4,494 8,254 3,500

General and Administrative Expenses ΓΕΝΙΚΑ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ -4,344 -8,925 1,304 2,942 3,873 8,488 -2,830 -5,717 -6,078 -13,022 5,455 13,437 1,449 3,147

Other Operating Income ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 

ΕΟΔΑ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -12,444 -38,006 9,822 48,389 -3,514 -11,667 0,897 3,371 -2,040 -7,417 -8,363 -32,844

Other Operating (Income)/Expense - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Non-Operating Expenses 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Income Before Income Taxes 8,493 52,913 4,844 19,736 -13,347 -45,416 -112,584 -701,852 36,721 -38,036 85,640 -143,158 -7,418 -28,732

Income Tax Expense (Benefit) 3,479 121,093 -0,744 -11,713 -0,609 -10,859 -4,999 -100,000 2,976 #ΔΙΑΙΡ./0! 4,561 153,259 -3,837 -50,909

Interest Income ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,844 -46,501 -0,029 2,987

Income From Non-Consolidated Affiliates/JV -0,182 74,897 0,041 -9,647 0,264 -68,750 -0,254 211,667 -0,010 2,674 0,132 -34,375 -0,248 98,413

Interest Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,335 -2,674 1,508 12,369

Total Financial Losses (Gains) 1,540 18,590 -0,423 -4,306 -1,331 -14,158 2,738 33,928 -11,107 -102,766 0,288 -96,321 -0,189 1.718,182

Extraordinary I tems 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Discontinued Operations Loss/(Benefit) - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 15,542 1.439,074 -16,622 -100,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Earnings 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Profit After Taxation Before Minority 3,934 29,853 -9,954 -58,170 3,884 54,261 -107,585 -974,325 33,745 -34,953 81,079 -129,111 -3,581 -19,589

Basic & Diluted EPS #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -4,080 -1.020,000 1,280 -34,783 3,070 -127,917 -0,140 -20,896

Basic EPS Before XO I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -4,080 -1.020,000 1,280 -34,783 3,070 -127,917 -0,140 -20,896

Minority/Non Controlling Interest -0,028 -27,184 -0,088 -117,333 0,003 -23,077 -0,094 940,000 0,117 -112,500 -0,018 -138,462 0,005 -100,000

Diluted EPS Before XO I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -4,080 -1.020,000 1,280 -34,783 3,070 -127,917 -0,140 -20,896

Net Income ΚΑΘΑΡΑ ΕΟΔΑ 3,962 30,302 -9,866 -57,909 3,881 54,121 -107,491 -972,593 33,628 -34,870 81,097 -129,113 -3,586 -19,611

Comprehensive Income 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

ΑΤΞΟΜΕΙΨΕΙ ΑΝΑ ΔΙΕΣΙΑ
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Tax Related To Other Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,778 -2.288,235 0,744 -100,000

Change In Fair Value of Derivatives #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -4,962 -73,861 -4,695 -267,369 6,139 -208,881

Foreign Currency Translation Adjustments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,624 -30.200,000 -4,258 -117,885 1,746 -270,279

Total Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 32,588 -36,196 71,401 -124,297 5,043 36,132

Net Income - Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 81,079 -129,111 -3,581 -19,589

Comprehensive Income Attrib to Minority Int #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,150 -84,270 0,033 -117,857 -0,005 -100,000

Other Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,003 17,647 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Reference I tems 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Pension Expense (Income) 0,986 9,292 -0,733 -6,321 0,189 1,740 0,638 5,772 -1,902 -16,269 -0,709 -7,243 1,120 12,335

Serv ice Cost 0,633 49,222 0,334 17,405 -2,251 -99,929 1,796 112.275,000 -0,223 -12,403 -0,297 -18,857 0,922 72,144

Overfunded (Underfunded) Pension 1,823 -1,051 17,317 -10,089 3,077 -1,994 2,337 -1,545 4,354 -2,924 3,874 -2,680 4,084 -2,903

Employer Contribution (Pension) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,282 25,848 -0,531 -38,674 -0,242 -28,741

Benefits Paid (Pension) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,501 3,889 12,492 -93,335 0,192 -21,525

Interest Cost (Pension) -0,440 -4,419 -0,087 -0,914 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,463 -4,939 -0,269 -3,019 -0,042 -0,486

Expected Return On Pension Plan Assets -0,169 26,741 -0,116 14,482 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,079 12,701 -0,141 20,114 0,242 -28,741

Pension Plan Asset Category-Equities #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -1,000 -1,667

Pension Plan Asset Category-Debt #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000

Auditors Remuneration For Audit #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,125 33,333

Gain On Disposal Of Property/Plant/Equip -4,982 173,710 6,505 -82,866 0,830 -61,710 -0,455 88,350 -1,071 110,412 -9,086 445,174 8,427 -75,735

Inc From Reversal Of Valuation Adjustments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,508 -56,951 0,353 91,927 -0,222 -30,122 1,097 213,010 -1,252 -77,667 -0,060 -16,667

Other Auditors Fees (Tax & Consulting) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Release Of Prov isions -13,885 -94,862 -0,320 -42,553 2,184 505,556 -1,547 -59,136 0,282 26,380 -0,141 -10,437 0,990 81,818

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,392 127,273

Pension Plan Asset Category-Cash #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,000 100,000

Pension Plan Asset Category-Company Stock #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000

Statutory Tax Rate - % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,066

Total Financial Losses (Gains) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 0,466 0,245 -15,548 -8,138 -6,940 -3,954 -5,579 -3,310 -1,938 -1,189 -2,992 -1,858 -3,052 -1,931

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,015 -100,000

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & 

ΑΠΟΒΕΕΨΝ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -6,000 -9,375

Other Accounting Svc Fee to All Auditor #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,081 -44,751

Pension Plan Asset Cat - Equities (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,408 3,926

Pension Plan Asset Category - Debt (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,349 6,775

Pension Plan Asset Cat - Comp Stk (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,005 0,313

Fair Value of Plan Assets 2,289 13,373 1,769 9,116 -3,863 -18,243 -3,242 -18,727 2,416 17,171 0,882 5,350 1,032 5,942

Pension Plan Asset Category - Cash (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,070 30,435

Total Financial Gains #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Earnings Before Interest and Taxes #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -6,000 -16,216

R & D Expenditures  ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ -1,955 -15,710 -1,137 -10,840 0,905 9,677 -0,863 -8,414 -0,538 -5,727 3,456 39,024 0,988 8,025

Salaries Wages and Employee Benefits 12,820 3,948 -27,519 -8,153 -13,525 -4,363 15,385 5,189 -56,615 -18,153 7,139 2,797 1,193 0,455

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ -0,639 -1,479 -3,441 -8,082 -3,687 -9,421 -3,030 -8,547 -4,841 -14,933 -2,202 -7,985 -0,076 -0,299

Interest Expense #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,580 32,564 0,506 7,867 -1,672 -24,099 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,420 113,514 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortization of Intangible Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,010 -0,698 0,081 5,696 0,165 10,978 -0,248 -14,868 -0,492 -34,648 -0,028 -3,017

Gain On Foreign Exchange -6,489 65,473 4,835 -29,482 -3,103 26,831 -0,263 1,793 -0,064 0,429 11,717 -78,139 0,078 -2,379

Foreign Exchange Losses 6,289 67,916 -5,468 -35,166 5,710 56,641 1,985 12,570 -1,692 -9,518 -13,770 -85,613 0,686 29,646

Amortization of Goodwill- IS #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Raw Materials And Consumables Used 32,973 11,270 -154,258 -47,384 116,364 67,934 -52,859 -18,376 -8,786 -3,742 19,575 8,661 -5,584 -2,274

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 14,735 #ΔΙΑΙΡ./0! -14,735 -100,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,702 15,626 5,192 99,910 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -12,292 -73,508 -1,046 -23,612 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 7,656 4.277,095 -7,835 -100,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -2,373 58,738 -1,171 18,260 4,031 -53,151 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Expenses #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Costs #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 14,832 993,436 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,710 -171,913 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!
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Salaries Wages and Employee Benefits 12,820 3,948 -27,519 -8,153 -13,525 -4,363 15,385 5,189 -56,615 -18,153 7,139 2,797 1,193 0,455

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ -0,639 -1,479 -3,441 -8,082 -3,687 -9,421 -3,030 -8,547 -4,841 -14,933 -2,202 -7,985 -0,076 -0,299

Interest Expense #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,580 32,564 0,506 7,867 -1,672 -24,099 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,420 113,514 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amortization of Intangible Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,010 -0,698 0,081 5,696 0,165 10,978 -0,248 -14,868 -0,492 -34,648 -0,028 -3,017

Gain On Foreign Exchange -6,489 65,473 4,835 -29,482 -3,103 26,831 -0,263 1,793 -0,064 0,429 11,717 -78,139 0,078 -2,379

Foreign Exchange Losses 6,289 67,916 -5,468 -35,166 5,710 56,641 1,985 12,570 -1,692 -9,518 -13,770 -85,613 0,686 29,646

Amortization of Goodwill- IS #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0!

Raw Materials And Consumables Used 32,973 11,270 -154,258 -47,384 116,364 67,934 -52,859 -18,376 -8,786 -3,742 19,575 8,661 -5,584 -2,274

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! 14,735 #ΔΙΑΙΡ./0! -14,735 -100,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,702 15,626 5,192 99,910 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -12,292 -73,508 -1,046 -23,612 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 7,656 4.277,095 -7,835 -100,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -2,373 58,738 -1,171 18,260 4,031 -53,151 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Expenses #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Costs #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 14,832 993,436 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,710 -171,913 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 #ΔΙΑΙΡ./0! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Assets ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ % % % % % % % % % %

Cash & Near Cash Items ΣΑΜΕΙΟ & 

ΣΑΜΕΙΑΚ ΔΙΑΘΕΙΜΑ
149,346 159,868 99,959 212,766 159,279 202,795 31,317 157,962 138,636 100,000

Short-Term Investments ΒΡΑΦΤΠΡ. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ

Accounts & Notes Receivable ΕΙΠΡ. 

ΛΟΓ/ΜΟΙ & ΓΡΑΜΜ.ΕΙΠΡ.
87,563 85,861 86,753 85,866 102,249 108,997 131,990 109,982 92,036 100,000

Inventories ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ - 

ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ
63,793 61,737 59,470 60,497 75,900 71,329 86,985 86,937 94,555 100,000

  Other Current Assets ΆΛΛΕ ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
85,148 83,406 87,312 61,587 76,771 96,663 102,486 72,508 106,070 100,000

Total Current Assets ΤΝΟΛΟ 

ΚΤΚΛΟΥΟΡ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
79,708 78,847 73,141 85,421 95,420 105,793 98,788 98,216 98,614 100,000

LT Investm & LT Receivabl ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ. 

& ΕΙΠΡ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΑΚΡΟΦΡ
219,812 245,104 297,849 400,847 567,590 396,717 37,834 161,052 97,174 100,000

  Net Fixed Assets ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚ ΣΟΙΦΕΙΑ
49,630 51,684 55,447 58,276 66,801 70,291 86,601 84,052 88,722 100,000

Gross Fixed Assets 62,988 64,135 71,114 74,217 76,397 75,138 94,126 92,494 92,343 100,000

Accumulated Depreciation 68,703 69,463 77,817 81,037 80,502 77,212 97,346 96,105 93,892 100,000

Other Long-Term Assets ΆΛΛΕ ΜΑΚΡΟΦ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ
73,225 74,819 82,896 85,398 97,594 92,795 97,735 92,589 82,309 100,000

Total Long-Term Assets ΤΝ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ 60,032 62,570 68,697 74,035 87,588 84,459 88,170 88,215 87,311 100,000

Total Assets ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 70,226 71,003 71,000 79,934 91,646 95,512 93,671 93,396 93,167 100,000

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΗ
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Liabilities & Shareholders' Equity  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

  Accounts Payable ΠΛΗΡΨΣΕΟΙ 

ΛΟΓ/ΜΟΙ
73,119 73,644 66,275 54,139 67,999 80,181 98,922 103,326 82,070 100,000

  Short-Term Borrowings ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΔΑΝΕΙΜΟ
4,863 5,016 5,342 7,358 28,017 7,376 0,000 0,000 16,163 100,000

  Other Short-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
78,192 83,875 87,419 100,642 76,404 81,660 90,989 88,095 98,218 100,000

Total Current Liabilities ΤΝΟΛΟ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ
69,073 72,546 72,283 76,277 68,775 73,589 84,209 83,937 84,677 100,000

  Long-Term Borrowings ΜΑΚΡΟΠ 

ΔΑΝΕΙΜΟ
410,408 410,408 410,408 410,408 574,571 574,571 0,000 0,000 4,014 100,000

  Other Long-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ
73,143 75,934 79,517 82,098 81,833 84,549 93,477 95,343 92,988 100,000

Total Long-Term Liabilities ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ
89,820 92,473 95,879 98,332 106,198 108,780 88,855 90,628 88,588 100,000

Total Liabilities ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 79,141 82,217 83,734 86,980 86,936 90,667 86,463 87,184 86,575 100,000

Total Preferred Equity 

Minority Interest 3,827 2,755 4,095 25,450 18,638 7,042 11,864 139,380 132,338 100,000

Share Capital & APIC 100,002 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Retained Earnings & Other Equity 

ΚΕΡΔΗ ΕΙ ΝΕΟΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ
-112,999 -126,500 -138,103 -51,038 97,087 117,923 126,441 112,535 114,543 100,000

Total Equity ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ 

ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ
56,714 54,009 51,702 69,256 98,784 102,854 104,593 102,810 103,157 100,000

Total Liabilities & Equity ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ
70,226 71,003 71,000 79,934 91,646 95,512 93,671 93,396 93,167 100,000
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Reference Items

Accounting Standard ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΠΟ

Shares Outstanding 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 94,007 100,000 100,000

Number of Treasury Shares 133,784 133,784 133,784 133,784 133,784 133,784 133,784 133,784 112,401 100,000

Amount of Treasury Shares 133,038 132,905 132,905 132,905 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 125,933 100,000

Pension Obligations 70,348 72,451 74,447 76,689 77,892 79,477 88,395 97,399 98,381 100,000

Operating Leases #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Short Term #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Long Term #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Total #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Options Granted During Period #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Options Outstanding at Period End #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Debt ΚΑΘΑΡΟ ΦΡΕΟ -211,752 -415,828 763,102 -2.510,111 -152,462 -2.558,920 -1.161,673 -3.100,476 -2.462,890 100,000

Net Debt to Equity ΚΑΘΑΡΟ ΔΑΝΕΙΜ 

ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ
-373,346 -769,871 1.475,865 -3.624,153 -154,336 -2.487,728 -1.110,587 -3.015,517 -2.387,356 100,000

Tangible Common Equity Ratio 

ΕΝΨΜΑΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠ ΠΡΟ ΙΔΙΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ

#ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Current Ratio ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 115,401 108,685 101,191 111,989 138,744 143,766 117,316 117,017 116,460 100,000

Cash Conversion Cycle 87,508 84,343 90,742 93,181 93,304 95,364 107,263 95,342 95,507 100,000

Inventory - Raw Materials #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Inventory - Work in Progress #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Inventory - Finished Goods ΑΠΟΓΡΑΥΗ 

ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ
#ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Inventory #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!
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ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

Pure Retained Earnings -108,515 -114,016 -123,136 -25,615 80,567 107,204 100,976 92,991 114,543 100,000

Goodwill 76,766 76,445 76,377 #ΣΙΜΗ! 110,465 100,356 100,827 116,943 86,682 100,000

Investments in Associated Companies 256,410 218,718 282,308 278,718 310,769 280,000 271,282 162,308 100,000 100,000

Number of Employees 72,320 78,137 80,727 87,302 94,266 85,277 94,433 88,051 89,244 100,000
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Income Statement % % % % % % % %

Revenues ΕΟΔΑ

Revenues  ΕΟΔΑ 83,247 83,174 79,955 80,080 94,139 95,001 91,238 100,000

Operating Expenses ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Other Operating Expenses ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Gross Profit  ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 93,311 89,464 85,230 63,578 94,721 98,769 95,576 100,000

Cost of Goods Sold ΚΟΣΟ ΠΨΛΗΘΕΝΣΨΝ 76,880 79,194 76,618 90,521 93,770 92,616 88,492 100,000

Operating Income ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 126,978 152,159 -203,037 -352,311 99,080 159,396 141,229 100,000

Sales/Marketing/Advertising Expenses ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ/ΠΨΛΗΕΨΝ/ΠΡΟΨΘΗΗ 86,619 83,690 80,091 83,910 89,708 88,022 85,596 100,000

General and Administrative Expenses ΓΕΝΙΚΑ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 97,594 94,617 83,409 95,897 101,711 93,754 91,075 100,000

Other Operating Income ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating (Income)/Expense - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Non-Operating Expenses #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Income Before Income Taxes 114,635 160,850 -372,700 -601,477 99,938 183,091 152,913 100,000

Income Tax Expense (Benefit) 128,785 262,339 103,585 0,000 173,999 195,197 221,093 100,000

Interest Income ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Income From Non-Consolidated Affiliates/JV 205,761 103,704 158,025 153,909 49,383 158,025 174,897 100,000

Interest Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Losses (Gains) -2,414 -0,133 -3,609 130,468 97,417 113,484 118,590 100,000

Extraordinary I tems #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Discontinued Operations Loss/(Benefit) - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Earnings #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Profit After Taxation Before Minority 111,550 138,724 -476,537 -732,607 83,791 54,318 129,853 100,000

Basic & Diluted EPS #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Basic EPS Before XO I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Minority/Non Controlling Interest 0,000 -4,854 12,621 -100,971 -9,709 -12,621 72,816 100,000

Diluted EPS Before XO I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Income ΚΑΘΑΡΑ ΕΟΔΑ 112,428 139,855 -480,390 -737,583 84,528 54,845 130,302 100,000

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΑΝΑΛΤΗ
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Diluted EPS Before XO I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Income ΚΑΘΑΡΑ ΕΟΔΑ 112,428 139,855 -480,390 -737,583 84,528 54,845 130,302 100,000

Comprehensive Income #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Tax Related To Other Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Change In Fair Value of Derivatives #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Foreign Currency Translation Adjustments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Income - Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Comprehensive Income Attrib to Minority Int #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Reference I tems #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Pension Expense (Income) 96,127 85,572 92,253 110,178 104,165 102,384 109,292 100,000

Serv ice Cost 171,073 99,378 122,473 139,813 0,124 175,194 149,222 100,000

Overfunded (Underfunded) Pension 78,747 81,102 83,335 85,845 87,192 88,966 98,949 100,000

Employer Contribution (Pension) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Benefits Paid (Pension) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Interest Cost (Pension) 86,371 86,793 89,495 94,145 #ΣΙΜΗ! 94,707 95,581 100,000

Expected Return On Pension Plan Assets 94,937 133,228 110,918 98,418 #ΣΙΜΗ! 145,095 126,741 100,000

Pension Plan Asset Category-Equities #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Debt #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Auditors Remuneration For Audit #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Gain On Disposal Of Property/Plant/Equip 94,142 387,971 71,165 33,821 17,957 46,897 273,710 100,000

Inc From Reversal Of Valuation Adjustments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Auditors Fees (Tax & Consulting) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Release Of Provisions 15,030 8,267 9,230 7,303 17,873 2,951 5,138 100,000



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 
 

297 
 

 

 

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Cash #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Company Stock #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Statutory Tax Rate - % 78,137 78,085 78,085 78,085 78,085 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Total Financial Losses (Gains) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 81,329 82,931 84,501 85,518 88,445 92,086 100,245 100,000

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & 

ΑΠΟΒΕΕΨΝ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Accounting Svc Fee to All Auditor #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Equities (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category - Debt (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Comp Stk (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Fair Value of Plan Assets 107,495 101,466 96,314 82,199 101,139 123,707 113,373 100,000

Pension Plan Asset Category - Cash (Amt) #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Gains 22,594 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Earnings Before Interest and Taxes #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

R & D Expenditures  ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

Salaries Wages and Employee Benefits 81,177 80,810 78,611 96,046 91,308 95,473 103,948 100,000

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ 58,543 58,719 63,814 75,016 82,027 90,559 98,521 100,000

Interest Expense #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Amortization of Intangible Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Gain On Foreign Exchange 32,287 33,074 151,297 150,651 147,997 116,689 165,473 100,000

Foreign Exchange Losses 32,397 24,989 173,693 191,965 170,529 108,866 167,916 100,000

Amortization of Goodwill- IS #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Raw Materials And Consumables Used 82,030 83,939 77,248 80,251 98,318 58,546 111,270 100,000

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!
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Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Other Operating Expenses #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Total Financial Costs #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 100,000

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!
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ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Assets ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ % % % % % % % % % %

Cash & Near Cash Items ΣΑΜΕΙΟ & 

ΣΑΜΕΙΑΚ ΔΙΑΘΕΙΜΑ 9,344 10,003 6,254 13,312 9,966 12,689 1,959 9,883 8,674 6,257

Short-Term Investments ΒΡΑΦΤΠΡ. 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,481 3,615 7,641 1,749 0,013 0,000 0,000

Accounts & Notes Receivable ΕΙΠΡ. 

ΛΟΓ/ΜΟΙ & ΓΡΑΜΜ.ΕΙΠΡ. 18,317 17,961 18,148 17,962 21,389 22,801 27,610 23,007 19,253 20,919

Inventories ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ - ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ 25,498 24,677 23,770 24,181 30,337 28,511 34,768 34,749 37,794 39,970

  Other Current Assets ΆΛΛΕ ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ 5,644 5,528 5,787 4,082 5,089 6,407 6,793 4,806 7,031 6,628

Total Current Assets ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΥΟΡ 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 58,804 58,169 53,959 63,018 70,396 78,048 72,880 72,458 72,752 73,774

LT Investm & LT Receivabl ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ. & 

ΕΙΠΡ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΜΑΚΡΟΦΡ 3,903 4,352 5,289 7,118 10,079 7,045 0,672 2,860 1,726 1,776

  Net Fixed Assets ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΤΙΑΚ ΣΟΙΦΕΙΑ 24,518 25,533 27,392 28,790 33,001 34,726 42,783 41,524 43,831 49,403

Gross Fixed Assets 103,853 105,745 117,251 122,367 125,961 123,886 155,193 152,501 152,252 164,877

Accumulated Depreciation 79,334 80,212 89,859 93,577 92,959 89,160 112,410 110,977 108,421 115,475

Other Long-Term Assets ΆΛΛΕ ΜΑΚΡΟΦ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ 12,775 13,053 14,462 14,898 17,026 16,189 17,051 16,153 14,359 17,446

Total Long-Term Assets ΤΝ ΜΑΚΡ ΑΠΑΙΣ 41,196 42,938 47,143 50,806 60,106 57,959 60,505 60,536 59,916 68,624

Total Assets ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 100,000 101,107 101,102 113,824 130,502 136,007 133,385 132,994 132,667 142,398

ΚΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ
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Liabilities & Shareholders' Equity  

ΠΑΘΗΣΙΚΟ

  Accounts Payable ΠΛΗΡΨΣΕΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ

  Short-Term Borrowings ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΔΑΝΕΙΜΟ 0,220 0,227 0,241 0,332 1,266 0,333 0,000 0,000 0,730 4,517

  Other Short-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΒΡΑΦΤΠΡ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 19,990 21,443 22,349 25,729 19,533 20,876 23,262 22,522 25,110 25,565

Total Current Liabilities ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΦΤΠΡ 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 30,500 32,034 31,918 33,681 30,369 32,494 37,184 37,064 37,390 44,156

  Long-Term Borrowings ΜΑΚΡΟΠ 

ΔΑΝΕΙΜΟ 8,449 8,449 8,449 8,449 11,828 11,828 0,000 0,000 0,083 2,059

  Other Long-Term Liabilities ΆΛΛΕ 

ΜΑΚΡΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 28,946 30,050 31,468 32,489 32,384 33,459 36,992 37,731 36,799 39,574

Total Long-Term Liabilities ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 37,394 38,499 39,917 40,938 44,213 45,288 36,992 37,731 36,881 41,632

Total Liabilities ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ 67,895 70,533 71,834 74,619 74,581 77,782 74,176 74,795 74,272 85,789

Total Preferred Equity 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minority Interest 0,017 0,012 0,018 0,112 0,082 0,031 0,052 0,615 0,584 0,442

Share Capital & APIC 44,863 44,862 44,862 44,862 44,862 44,862 44,862 44,862 44,862 44,862

Retained Earnings & Other Equity ΚΕΡΔΗ 

ΕΙ ΝΕΟΝ - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ -12,775 -14,301 -15,613 -5,770 10,976 13,331 14,294 12,722 12,949 11,305

Total Equity ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΨΝ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ 32,105 30,574 29,268 39,205 55,920 58,225 59,209 58,200 58,396 56,609

Total Liabilities & Equity ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 100,000 101,107 101,102 113,824 130,502 136,007 133,385 132,994 132,667 142,398

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Reference Items

Accounting Standard ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΠΟ

Shares Outstanding

Number of Treasury Shares 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,284 0,239 0,213

Amount of Treasury Shares 2,535 2,532 2,532 2,532 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 2,399 1,905

Pension Obligations 23,082 23,772 24,427 25,163 25,557 26,077 29,004 31,958 32,280 32,811

Operating Leases 8,550 8,180 7,787 8,932 9,325 8,802 9,206 18,624 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Short Term 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Long Term 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Capital Leases - Total 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Options Granted During Period 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Options Outstanding at Period End 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Debt ΚΑΘΑΡΟ ΦΡΕΟ -0,676 -1,327 2,436 -8,012 -0,487 -8,168 -3,708 -9,897 -7,861 0,319

Net Debt to Equity ΚΑΘΑΡΟ ΔΑΝΕΙΜ 

ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ -0,356 -0,734 1,406 -3,453 -0,147 -2,370 -1,058 -2,873 -2,275 0,095

Tangible Common Equity Ratio 

ΕΝΨΜΑΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠ ΠΡΟ ΙΔΙΑ 

ΚΕΥΑΛΑΙΑ 4,635 4,322 4,058 5,119 6,494 6,615 6,890 6,773 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Current Ratio ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 0,326 0,307 0,286 0,316 0,392 0,406 0,331 0,330 0,329 0,282

Cash Conversion Cycle 21,875 21,084 22,683 23,293 23,324 23,839 26,813 23,833 23,874 24,997

Inventory - Raw Materials 3,582 3,894 3,694 3,710 4,881 4,918 5,922 5,211 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Inventory - Work in Progress 2,518 2,861 3,571 3,276 4,011 4,783 5,233 5,079 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Inventory - Finished Goods ΑΠΟΓΡΑΥΗ 

ΕΣΟΙΜΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 19,398 17,921 16,502 17,181 21,377 18,617 23,407 24,451 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Inventory 0,000 0,001 0,004 0,014 0,068 0,192 0,207 0,007 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pure Retained Earnings -12,268 -12,889 -13,921 -2,896 9,108 12,119 11,415 10,513 12,949 11,305

Goodwill 5,289 5,267 5,262 #ΣΙΜΗ! 7,611 6,914 6,947 8,057 5,972 6,890

Investments in Associated Companies 0,169 0,144 0,186 0,184 0,205 0,185 0,179 0,107 0,066 0,066

Number of Employees 1.321,392 1.427,678 1.474,992 1.595,133 1.722,372 1.558,128 1.725,414 1.608,821 1.630,618 1.827,138
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Income Statement 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Revenues ΕΟΔΑ % % % % % % % %

Revenues  ΕΟΔΑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Operating Expenses ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Other Operating Expenses ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2,434 2,217 14,845 6,941 3,770 3,547 5,410 #ΣΙΜΗ!

Gross Profit  ΜΙΚΣΟ ΚΕΡΔΟ 43,437 41,683 41,309 30,767 38,992 40,290 40,595 38,752

Cost of Goods Sold ΚΟΣΟ ΠΨΛΗΘΕΝΣΨΝ 56,563 58,317 58,691 69,233 61,008 59,710 59,405 61,248

Operating Income ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 4,155 4,984 -6,918 -11,986 2,867 4,571 4,217 2,724

Sales/Marketing/Advertising Expenses ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ/ΠΨΛΗΕΨΝ/ΠΡΟΨΘΗΗ 32,827 31,745 31,603 33,058 30,064 29,232 29,598 31,549

General and Administrative Expenses ΓΕΝΙΚΑ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6,388 6,198 5,684 6,525 5,887 5,377 5,439 5,449

Other Operating Income ΑΛΛΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΟΔΑ 2,300 3,427 3,851 3,720 3,582 2,392 4,018 #ΣΙΜΗ!

Other Operating (Income)/Expense - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,943

Non-Operating Expenses 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Income Before Income Taxes 2,474 3,475 -8,376 -13,497 1,908 3,463 3,012 1,797

Income Tax Expense (Benefit) 0,498 1,014 0,417 0,000 0,594 0,661 0,779 0,322

Interest Income ΕΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ -0,134 -0,131 -0,254 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Income From Non-Consolidated Affiliates/JV -0,067 -0,034 -0,054 -0,052 -0,014 -0,045 -0,052 -0,027

Interest Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΟΚΟΤ 1,842 1,641 1,754 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Losses (Gains) -0,027 -0,001 -0,042 1,511 0,960 1,108 1,205 0,927

Extraordinary I tems 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Discontinued Operations Loss/(Benefit) - Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 1,959 0,133 #ΣΙΜΗ!

Earnings 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Profit After Taxation Before Minority 1,977 2,461 -8,793 -13,497 1,313 0,844 2,100 1,475

Basic & Diluted EPS 0,071 0,090 -0,336 -0,514 0,048 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Basic EPS Before XO I tems 0,071 0,090 -0,336 -0,514 0,048 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Minority/Non Controlling Interest 0,000 -0,001 0,002 -0,015 -0,001 -0,002 0,009 0,012

ΚΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΤΗ
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Diluted EPS Before XO I tems 0,071 0,090 -0,336 -0,514 0,048 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Income ΚΑΘΑΡΑ ΕΟΔΑ 1,977 2,461 -8,795 -13,482 1,314 0,845 2,091 1,464

Comprehensive Income 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tax Related To Other Comprehensive Income 0,000 -0,100 0,005 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Change In Fair Value of Derivatives 0,430 -0,396 0,246 0,939 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Foreign Currency Translation Adjustments 0,148 -0,087 0,506 -0,002 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Comprehensive Income 2,555 1,879 -8,043 -12,586 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Net Income - Comprehensive Income 1,977 2,461 -8,793 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Comprehensive Income Attrib to Minority Int 0,000 0,001 -0,004 -0,025 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Comprehensive Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,003 -0,002 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Reference I tems 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Pension Expense (Income) 1,372 1,222 1,371 1,634 1,314 1,280 1,423 1,188

Serv ice Cost 0,296 0,172 0,221 0,251 0,000 0,266 0,235 0,144

Overfunded (Underfunded) Pension -18,370 -18,936 -20,241 -20,818 -17,987 -18,186 -21,061 -19,420

Employer Contribution (Pension) 0,081 0,113 0,192 0,153 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Benefits Paid (Pension) -0,094 -0,120 -1,874 -1,801 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Interest Cost (Pension) 1,157 1,163 1,248 1,310 #ΣΙΜΗ! 1,111 1,168 1,115

Expected Return On Pension Plan Assets -0,081 -0,113 -0,098 -0,087 #ΣΙΜΗ! -0,108 -0,098 -0,071

Pension Plan Asset Category-Equities 7,934 8,076 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Debt 4,034 4,038 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Auditors Remuneration For Audit 0,067 0,050 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Gain On Disposal Of Property/Plant/Equip -0,363 -1,498 -0,286 -0,136 -0,061 -0,158 -0,963 -0,321

Inc From Reversal Of Valuation Adjustments 0,040 0,048 0,226 0,072 0,088 0,045 0,109 #ΣΙΜΗ!

Other Auditors Fees (Tax & Consulting) 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Release Of Prov isions 0,296 0,163 0,189 0,149 0,311 0,051 0,092 1,639

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets 0,094 0,041 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Cash 0,269 0,135 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Company Stock 1,210 1,211 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Statutory Tax Rate - % 4,061 4,062 4,226 4,219 3,589 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,327

Total Financial Losses (Gains) -0,027 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 20,845 21,274 22,549 22,785 20,046 20,682 23,442 21,336

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors 0,000 0,002 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & ΑΠΟΒΕΕΨΝ 7,800 8,614 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Accounting Svc Fee to All Auditor 0,013 0,024 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Equities (Amt) 1,452 1,399 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category - Debt (Amt) 0,740 0,693 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Comp Stk (Amt) 0,215 0,215 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Fair Value of Plan Assets 2,474 2,338 2,308 1,967 2,059 2,495 2,381 1,916

Pension Plan Asset Category - Cash (Amt) 0,040 0,031 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Gains -0,134 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,495

Earnings Before Interest and Taxes 4,169 4,980 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

R & D Expenditures  ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1,789 1,657 1,240 1,313 1,220 1,102 1,287 1,393

Salaries Wages and Employee Benefits 35,449 35,320 35,742 43,601 35,260 36,534 41,418 36,353

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ 3,402 3,416 3,861 4,532 4,216 4,612 5,224 4,838

Interest Expense 1,842 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,736 0,825 0,758 0,595 #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ 0,047 0,047 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,094 0,044 0,045 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 3,551 3,554 3,697 3,692 3,140 3,112 3,240 2,956

Amortization of Intangible Assets 0,121 0,125 0,199 0,233 0,179 0,168 0,176 #ΣΙΜΗ!

Gain On Foreign Exchange -0,430 -0,441 -2,100 -2,087 -1,744 -1,363 -2,012 -1,110

Foreign Exchange Losses 0,403 0,311 2,252 2,485 1,878 1,188 1,908 1,037

Amortization of Goodwill- IS 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Raw Materials And Consumables Used 32,275 33,056 31,645 32,824 34,209 20,185 39,946 32,754

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,235 0,612 0,551 #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,749 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,402 0,522 2,052 #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,923 0,022 #ΣΙΜΗ!

Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,497 -0,902 -0,756 -0,496 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,692 3,140 3,112 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,290



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 
 

305 
 

 

Net Loss On Disposal Of Fixed/Other Assets 0,094 0,041 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Cash 0,269 0,135 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category-Company Stock 1,210 1,211 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Statutory Tax Rate - % 4,061 4,062 4,226 4,219 3,589 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,327

Total Financial Losses (Gains) -0,027 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Projected Benefit Obligation 20,845 21,274 22,549 22,785 20,046 20,682 23,442 21,336

Tax Serv ice Fee Paid to All Auditors 0,000 0,002 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

EBITDA - IS  ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΣΟΚΨΝ ΥΟΡΨΝ & ΑΠΟΒΕΕΨΝ 7,800 8,614 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Accounting Svc Fee to All Auditor 0,013 0,024 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Equities (Amt) 1,452 1,399 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Category - Debt (Amt) 0,740 0,693 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Pension Plan Asset Cat - Comp Stk (Amt) 0,215 0,215 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Fair Value of Plan Assets 2,474 2,338 2,308 1,967 2,059 2,495 2,381 1,916

Pension Plan Asset Category - Cash (Amt) 0,040 0,031 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Total Financial Gains -0,134 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,495

Earnings Before Interest and Taxes 4,169 4,980 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

R & D Expenditures  ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1,789 1,657 1,240 1,313 1,220 1,102 1,287 1,393

Salaries Wages and Employee Benefits 35,449 35,320 35,742 43,601 35,260 36,534 41,418 36,353

Depreciation Expense ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΒΕΕΨΝ 3,402 3,416 3,861 4,532 4,216 4,612 5,224 4,838

Interest Expense 1,842 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,736 0,825 0,758 0,595 #ΣΙΜΗ!

Div idends Per Share ΜΕΡΙΜΑΣΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΦΗ 0,047 0,047 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,094 0,044 0,045 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic & Diluted 3,551 3,554 3,697 3,692 3,140 3,112 3,240 2,956

Amortization of Intangible Assets 0,121 0,125 0,199 0,233 0,179 0,168 0,176 #ΣΙΜΗ!

Gain On Foreign Exchange -0,430 -0,441 -2,100 -2,087 -1,744 -1,363 -2,012 -1,110

Foreign Exchange Losses 0,403 0,311 2,252 2,485 1,878 1,188 1,908 1,037

Amortization of Goodwill- IS 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Raw Materials And Consumables Used 32,275 33,056 31,645 32,824 34,209 20,185 39,946 32,754

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,235 0,612 0,551 #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,749 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,402 0,522 2,052 #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,923 0,022 #ΣΙΜΗ!

Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,497 -0,902 -0,756 -0,496 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,692 3,140 3,112 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,290

Other Operating Expenses #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,347

Total Financial Costs #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,531

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,924 0,183 #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,035 -0,051 #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ!
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Foreign Exchange Losses 0,403 0,311 2,252 2,485 1,878 1,188 1,908 1,037

Amortization of Goodwill- IS 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Raw Materials And Consumables Used 32,275 33,056 31,645 32,824 34,209 20,185 39,946 32,754

Impairment of Goodwill #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 2,060 0,000 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ!

Total Cash Common Div idends #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,235 0,612 0,551 #ΣΙΜΗ!

Discount Rate Used On Plan Liabs-Pension % #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,749 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Restructuring Charges #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,402 0,522 2,052 #ΣΙΜΗ!

Write-Downs Of Investments #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,923 0,022 #ΣΙΜΗ!

Interest Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! -0,497 -0,902 -0,756 -0,496 #ΣΙΜΗ!

Weighted Avg. Shares - Basic #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,692 3,140 3,112 #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ!

Other Operating Income #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 4,290

Other Operating Expenses #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 3,347

Total Financial Costs #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,531

Discontinued Operations Loss/(Benefit)-Net #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 1,924 0,183 #ΣΙΜΗ!

Tax Effect On Extraordinary I tems #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,035 -0,051 #ΣΙΜΗ!

Write-Down/Impairment Of Fixed Assets #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! #ΣΙΜΗ! 0,000 0,000 #ΣΙΜΗ!
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 

 

 

 

 

σε εκατομμύρια ευρώ

Villeroy & Bosch 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2003 175,277

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 348,000 344,242 319,332 372,942 416,601 461,887 431,302 428,807 430,544 436,595 2004 209,269

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις 180,500 189,577 188,888 199,326 179,722 192,301 220,053 219,343 221,275 261,318 2005 209,464

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 167,500 154,665 130,444 173,616 236,879 269,586 211,249 209,464 209,269 175,277 2006 211,249

2007 269,586

2008 236,879

2009 173,616

2010 130,444

2011 154,665

2012 167,500

το κεφ κιν  εχει μια πτωτικη ταση. Μεγιστη τιμή το 2008 ελαχιστη υο 2010. σε συνολικο επιπεδο 8ετιας περίπου στο ίδιο εππιπεδο το κεφ κιν  μεταξυ 2003-2012
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ΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 

 

 

Field Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

For the period ending

original original original original original original restated restated original original

Cash Ratio CASH_RATIO 0,306 0,312 0,196 0,499 0,447 0,626 0,100 0,267 0,232 0,142

Current Ratio CUR_RATIO 1,928 1,816 1,691 1,871 2,318 2,402 1,960 1,955 1,946 1,671

Quick Ratio QUICK_RATIO 0,907 0,873 0,765 1,032 1,152 1,327 0,842 0,888 0,747 0,615

CFO/Avg Current Liab CFO_TO_AVG_CURRENT_LIABILITIES 0,111 0,179 -0,217 0,266 0,094 0,288 0,103 0,258 0,262 0,211

Common Equity/Total Assets COM_EQY_TO_TOT_ASSET 32,089 30,227 28,931 34,345 42,787 42,787 44,350 43,298 43,576 39,444

Long-Term Debt/Equity LT_DEBT_TO_TOT_EQY 26,316 27,634 28,867 21,550 21,152 20,315 0,000 0,000 0,142 3,637

Long-Term Debt/Capital LT_DEBT_TO_TOT_CAP 20,721 21,526 22,258 17,607 17,139 16,805 0,000 0,000 0,140 3,258

Long-Term Debt/Total Assets LT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,449 8,356 8,357 7,423 9,064 8,697 0,000 0,000 0,062 1,446

Total Debt/Equity TOT_DEBT_TO_TOT_EQY 27,000 28,375 29,692 22,398 23,415 20,887 0,000 0,000 1,392 11,617

Total Debt/Capital TOT_DEBT_TO_TOT_CAP 21,260 22,103 22,894 18,299 18,973 17,278 0,000 0,000 1,373 10,408

Total Debt/Total Assets TOT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,669 8,580 8,595 7,715 10,034 8,942 0,000 0,000 0,613 4,618

CFO/Total Liabilities CASH_FLOW_TO_TOT_LIAB 5,127 8,116 -9,899 11,427 3,960 12,898 5,177 12,846 14,355 10,218

CFO/CapEx CAP_EXPEND_RATIO 0,780 1,322 -1,815 2,581 0,656 1,995 0,586 1,605 1,217 0,873

Altman's Z-Score ALTMAN_Z_SCORE 1,961 1,810 1,195 1,215 1,998 2,213 2,289 2,233 2,277 1,794

Total Line of Credit BS_TOTAL_LINE_OF_CREDIT 4,700 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A
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ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 

 

 

 

 

Field Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

For the period ending

original original original original original original restated restated original original

Returns

Return on Common Equity RETURN_COM_EQY 7,930 10,332 -31,060 -34,332 3,275 2,065 4,932 3,829 4,743 -7,350

Return on Assets RETURN_ON_ASSET 2,470 3,056 -9,876 -13,339 1,402 0,900 2,162 1,663 1,965 -3,028

Return on Capital RETURN_ON_CAP 10,830 11,781 #N/A N/A #N/A N/A 3,835 3,224 5,961 4,914 5,311 #N/A N/A

Return on Invested Capital RETURN_ON_INV_CAPITAL 14,276 12,448 #N/A N/A #N/A N/A 7,830 11,474 11,798 7,299 9,216 #N/A N/A

Margins

Gross Margin GROSS_MARGIN 43,437 41,683 41,309 30,767 38,992 40,290 40,595 38,753 39,380 37,092

EBITDA Margin EBITDA_TO_REVENUE 7,423 7,011 -2,523 -1,720 7,936 10,515 10,571 7,292 8,972 5,487

Operating Margin OPER_MARGIN 3,792 3,323 -7,105 -9,716 3,328 4,714 5,149 2,303 3,487 -0,526

Incremental Operating Margin INCREMENTAL_OPERATING_MARGIN 535,008 262,365 #N/A N/A -77,629 -156,123 #N/A N/A #N/A N/A -19,350 340,061 -100,007

Pretax Margin PRETAX_INC_TO_NET_SALES 2,474 3,475 -8,376 -13,497 1,908 3,463 3,012 1,797 2,455 -3,244

Income before XO Margin INC_BEF_XO_ITEMS_TO_NET_SALES 1,977 2,461 -8,793 -13,497 1,313 2,802 2,232 1,475 1,738 -2,677

Net Income Margin PROF_MARGIN 1,977 2,461 -8,795 -13,482 1,314 0,845 2,091 1,464 1,666 -2,748

Net Income to Common Margin NET_INCOME_TO_COMMON_MARGIN 1,977 2,461 -8,795 -13,482 1,314 0,845 2,091 1,464 1,666 -2,748

Additional

Effective Tax Rate EFF_TAX_RATE 20,109 29,193 #N/A N/A #N/A N/A 31,164 19,083 25,880 17,899 29,194 #N/A N/A

Dvd Payout Ratio DVD_PAYOUT_RATIO 62,873 50,531 #N/A N/A #N/A N/A 93,997 21,841 24,807 69,355 69,365 #N/A N/A

Sustainable Growth Rate SUSTAIN_GROWTH_RT 2,944 5,111 0,000 0,000 0,197 1,614 3,709 1,173 1,453 0,000
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Ticker VIB GR Equity

Company Villeroy & Boch AG

Start Date 20031231

End Date 20121231

Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

For the period ending

original original original original original original restated restated original original

Total debt SHORT_AND_LONG_TERM_DEBT 51,300 51,341 51,428 51,967 77,490 71,972 0,000 0,000 4,810 38,917

  Short-Term Debt BS_ST_BORROW 1,300 1,341 1,428 1,967 7,490 1,972 0,000 0,000 4,321 26,734

  Long Term Debt BS_LT_BORROW 50,000 50,000 50,000 50,000 70,000 70,000 0,000 0,000 0,489 12,183

Total Debt/T12M EBITDA TOT_DEBT_TO_EBITDA 0,929 0,986 #N/A N/A #N/A N/A 1,161 0,807 0,000 0,000 0,056 0,748

Net Debt/EBITDA NET_DEBT_TO_EBITDA -0,073 -0,151 #N/A N/A #N/A N/A -0,043 -0,542 -0,255 -0,899 -0,540 0,036

Total Debt/EBIT TOTAL_DEBT_TO_EBIT 1,819 2,080 #N/A N/A #N/A N/A 2,769 1,799 0,000 0,000 0,144 #N/A N/A

Net Debt/EBIT NET_DEBT_TO_EBIT -0,142 -0,318 #N/A N/A #N/A N/A -0,103 -1,208 -0,523 -2,847 -1,390 #N/A N/A

EBITDA to Interest Expense EBITDA_TO_INTEREST_EXPN 4,029 4,272 -1,438 -2,336 9,618 13,872 17,756 13,732 23,903 10,049

EBITDA-CapEx/Interest Expense EBITDA_LES_CAP_EXPEND_TO_INT_EXP 2,102 2,170 -3,289 -6,049 5,775 9,245 9,759 6,261 9,509 -1,429

EBIT to Interest Expense OPER_INC_TO_INT_EXP 2,058 2,025 -4,051 -13,198 4,033 6,220 8,649 4,338 9,289 -0,963

EBITDA/Cash Interest Paid EBITDA_TO_CASH_INTEREST_PAID 13,143 13,518 -3,736 -2,096 8,531 19,423 18,997 18,128 #N/A N/A #N/A N/A

EBITDA-CapEx/Cash Interest Paid EBITDA_AFT_CAPEX_TO_CASH_INT_PD 6,857 6,867 -8,543 -5,427 5,123 12,943 10,441 8,265 #N/A N/A #N/A N/A

EBIT/Cash Interest Paid EBIT_TO_CASH_INTEREST_PAID 6,714 6,407 -10,522 -11,842 3,578 8,708 9,253 5,726 #N/A N/A #N/A N/A

Cash Interest Paid CF_ACT_CASH_PAID_FOR_INT_DEBT 4,200 3,853 4,823 5,869 7,822 4,594 4,535 3,593 #N/A N/A #N/A N/A

Interest Expense IS_INT_EXPENSE 13,700 12,192 12,527 5,266 6,938 6,432 4,852 4,743 3,603 5,179

Common Equity/Total Assets COM_EQY_TO_TOT_ASSET 32,089 30,227 28,931 34,345 42,787 42,787 44,350 43,298 43,576 39,444

Long-Term Debt/Equity LT_DEBT_TO_TOT_EQY 26,316 27,634 28,867 21,550 21,152 20,315 0,000 0,000 0,142 3,637

Long-Term Debt/Capital LT_DEBT_TO_TOT_CAP 20,721 21,526 22,258 17,607 17,139 16,805 0,000 0,000 0,140 3,258

Long-Term Debt/Total Assets LT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,449 8,356 8,357 7,423 9,064 8,697 0,000 0,000 0,062 1,446

Total Debt/Equity TOT_DEBT_TO_TOT_EQY 27,000 28,375 29,692 22,398 23,415 20,887 0,000 0,000 1,392 11,617

Total Debt/Capital TOT_DEBT_TO_TOT_CAP 21,260 22,103 22,894 18,299 18,973 17,278 0,000 0,000 1,373 10,408

Total Debt/Total Assets TOT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,669 8,580 8,595 7,715 10,034 8,942 0,000 0,000 0,613 4,618

Net Debt/Equity NET_DEBT_TO_SHRHLDR_EQTY -2,105 -4,341 8,322 -20,437 -0,870 -14,028 -6,263 -17,005 -13,462 0,564

Net Debt/Capital NET_DEBT_%_CAPITAL -1,658 -3,382 6,417 -16,697 -0,705 -11,605 -6,263 -17,005 -13,278 0,505

EBITDA EBITDA 55,200 52,085 -18,019 -12,301 66,732 89,227 86,152 65,133 86,121 52,045

EBITDA-CapEx EBITDA_AFTER_CAPEX 28,800 26,459 -41,201 -31,852 40,068 59,461 47,348 29,695 34,262 -7,399

EBIT IS_OPER_INC 28,200 24,685 -50,745 -69,499 27,983 40,006 41,964 20,573 33,468 -4,986

ΔΕΙΚΣΕ ΠΙΣΨΗ
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EBITDA/Cash Interest Paid EBITDA_TO_CASH_INTEREST_PAID 13,143 13,518 -3,736 -2,096 8,531 19,423 18,997 18,128 #N/A N/A #N/A N/A

EBITDA-CapEx/Cash Interest Paid EBITDA_AFT_CAPEX_TO_CASH_INT_PD 6,857 6,867 -8,543 -5,427 5,123 12,943 10,441 8,265 #N/A N/A #N/A N/A

EBIT/Cash Interest Paid EBIT_TO_CASH_INTEREST_PAID 6,714 6,407 -10,522 -11,842 3,578 8,708 9,253 5,726 #N/A N/A #N/A N/A

Cash Interest Paid CF_ACT_CASH_PAID_FOR_INT_DEBT 4,200 3,853 4,823 5,869 7,822 4,594 4,535 3,593 #N/A N/A #N/A N/A

Interest Expense IS_INT_EXPENSE 13,700 12,192 12,527 5,266 6,938 6,432 4,852 4,743 3,603 5,179

Common Equity/Total Assets COM_EQY_TO_TOT_ASSET 32,089 30,227 28,931 34,345 42,787 42,787 44,350 43,298 43,576 39,444

Long-Term Debt/Equity LT_DEBT_TO_TOT_EQY 26,316 27,634 28,867 21,550 21,152 20,315 0,000 0,000 0,142 3,637

Long-Term Debt/Capital LT_DEBT_TO_TOT_CAP 20,721 21,526 22,258 17,607 17,139 16,805 0,000 0,000 0,140 3,258

Long-Term Debt/Total Assets LT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,449 8,356 8,357 7,423 9,064 8,697 0,000 0,000 0,062 1,446

Total Debt/Equity TOT_DEBT_TO_TOT_EQY 27,000 28,375 29,692 22,398 23,415 20,887 0,000 0,000 1,392 11,617

Total Debt/Capital TOT_DEBT_TO_TOT_CAP 21,260 22,103 22,894 18,299 18,973 17,278 0,000 0,000 1,373 10,408

Total Debt/Total Assets TOT_DEBT_TO_TOT_ASSET 8,669 8,580 8,595 7,715 10,034 8,942 0,000 0,000 0,613 4,618

Net Debt/Equity NET_DEBT_TO_SHRHLDR_EQTY -2,105 -4,341 8,322 -20,437 -0,870 -14,028 -6,263 -17,005 -13,462 0,564

Net Debt/Capital NET_DEBT_%_CAPITAL -1,658 -3,382 6,417 -16,697 -0,705 -11,605 -6,263 -17,005 -13,278 0,505

EBITDA EBITDA 55,200 52,085 -18,019 -12,301 66,732 89,227 86,152 65,133 86,121 52,045

EBITDA-CapEx EBITDA_AFTER_CAPEX 28,800 26,459 -41,201 -31,852 40,068 59,461 47,348 29,695 34,262 -7,399

EBIT IS_OPER_INC 28,200 24,685 -50,745 -69,499 27,983 40,006 41,964 20,573 33,468 -4,986
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Periodicity A

Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

For the period ending

original original original original original original restated restated original original

Accounts Receivable Turnover ACCT_RCV_TURN 6,927 6,954 6,684 6,143 6,431 5,689 5,441 7,143 8,075 7,434

  Days Sales Outstanding ACCT_RCV_DAYS 52,836 52,492 54,606 59,415 56,913 64,160 67,080 51,096 45,324 49,102

Inventory Turnover INVENT_TURN 2,833 3,022 2,954 3,070 2,946 2,706 2,354 2,549 2,529 2,453

  Days Inventory Outstanding INVENT_DAYS 129,195 120,769 123,552 118,897 124,233 134,882 155,084 143,211 144,735 148,828

Accounts Payable Turnover ACCOUNTS_PAYABLE_TURNOVER 6,961 7,528 8,311 9,020 8,489 6,297 5,749 6,853 7,504 7,301

  Days Payables Outstanding ACCOUNTS_PAYABLE_TURNOVER_DAYS 52,576 48,488 43,921 40,465 43,117 57,966 63,485 53,265 48,771 49,995

Cash Conversion Cycle CASH_CONVERSION_CYCLE 129,454 124,773 134,238 137,847 138,029 141,077 158,679 141,043 141,288 147,934

Inventory to Cash Days INV_TO_CASH_DAYS 182,031 173,261 178,159 178,312 181,146 199,042 222,164 194,308 190,059 197,930

Total Inventory BS_INVENTORIES 150,900 146,036 140,673 143,102 179,537 168,726 205,759 205,644 223,666 236,545

  Inventory Raw Materials INVTRY_RAW_MATERIALS 21,200 23,043 21,861 21,954 28,887 29,103 35,046 30,839 #N/A N/A #N/A N/A

  Inventory In Progress INVTRY_IN_PROGRESS 14,900 16,933 21,133 19,386 23,736 28,306 30,966 30,058 #N/A N/A #N/A N/A

  Inventory Finished Goods INVTRY_FINISHED_GOODS 114,800 106,056 97,656 101,679 126,511 110,178 138,523 144,703 #N/A N/A #N/A N/A

  Other Inventory BS_OTHER_INV 0,000 0,004 0,023 0,083 0,403 1,139 1,224 0,044 #N/A N/A #N/A N/A

ΔΕΙΚΣΕ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ



                                                                                                        Η αγορά των ειδών υγιεινής    2013 

 

 
 

313 
 

 

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004 FY 2003

For the period ending

original original original original original original restated restated original original

1 Year Growth

Revenue SALES_GROWTH 0,088 4,026 -0,156 -14,934 -0,908 4,125 -8,763 -6,943 1,192 -2,955

EBITDA EBITDA_GROWTH 5,981 #N/A N/A -46,484 #N/A N/A -25,211 3,569 32,271 -24,370 65,474 -38,602

Operating Income OPER_INC_GROWTH 14,239 #N/A N/A 26,985 #N/A N/A -30,053 -4,666 103,976 -38,529 #N/A N/A #N/A N/A

Net Income to Common EARN_FOR_COM_GROWTH -19,611 #N/A N/A 34,870 #N/A N/A 54,121 -57,909 30,302 -18,256 #N/A N/A #N/A N/A

EPS Diluted DILUTED_EPS_AFT_XO_ITEMS_GROWTH -20,896 #N/A N/A 34,783 #N/A N/A 48,148 -58,462 30,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

EPS Diluted before XO DILUTED_EPS_BEF_XO_ITEMS_GROWTH -20,896 #N/A N/A 34,783 #N/A N/A -55,556 30,435 38,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

EPS Diluted before Abnormal RR_DIL_EPS_CONT_OPS_GROWTH 25,596 #N/A N/A 25,997 #N/A N/A -65,252 22,074 158,276 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Div idend per Share DIVIDEND_PER_SHARE_1_YEAR_GROWTH 0,000 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 0,000 0,000 23,333 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Accounts Receivable ACCOUNTS_RECEIVABLE_GROWTH 1,982 -1,028 1,033 -16,022 -6,191 -17,420 20,011 19,499 -7,964 -5,801

Inventory INVENTORY_GROWTH 3,331 3,812 -1,697 -20,294 6,407 -17,998 0,056 -8,058 -5,445 -5,412

Fixed Assets NET_FIXED_ASSETS_1_YEAR_GROWTH -3,973 -6,787 -4,855 -12,762 -4,965 -18,833 3,033 -5,264 -11,278 -0,113

Total Assets ASSET_GROWTH -1,095 0,004 -11,177 -12,780 -4,048 1,966 0,294 0,247 -6,833 -4,127

Modified Working Capital MODIFIED_WORK_CAP_GROWTH 3,879 -0,974 -5,599 -18,106 5,321 -17,397 12,133 -5,018 -2,817 -9,171

Working Capital WORK_CAP_GROWTH 8,299 18,568 -24,866 -26,707 -12,132 27,615 0,852 0,093 19,393 -27,924

Employees EMPL_GROWTH -7,445 -3,208 -7,532 -7,387 10,541 -9,695 7,247 -1,337 -10,756 -1,107

Accounts Payable ACCOUNTS_PAYABLE_GROWTH_1YR -0,713 11,118 22,416 -20,383 -15,193 -18,945 -4,262 25,900 -17,930 8,912

Short-Term Debt SHORT_TERM_DEBT_1_YEAR_GROWTH -3,057 -6,092 -27,402 -73,738 279,817 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -83,837 -7,270

Total Debt TOTAL_DEBT_1_YEAR_GROWTH -0,080 -0,169 -1,037 -32,937 7,667 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -87,640 -3,187

Total Equity TOTAL_EQUITY_1_YEAR_GROWTH 5,010 4,462 -25,346 -29,892 -3,958 -1,662 1,734 -0,336 3,157 -11,733

Capital GROWTH_IN_CAP 3,885 3,402 -20,898 -30,469 -1,949 18,878 1,734 -1,704 -6,293 -10,915

Book Value per Share BVPS_GROWTH 4,996 4,485 -25,178 -29,989 -4,048 -1,628 2,730 5,957 2,927 -11,782

Cash From Operations CASH_FLOW_GROWTH -39,194 #N/A N/A #N/A N/A 188,701 -70,559 161,266 -60,035 -9,881 21,629 -26,459

Capital Expenditures TOT_CAP_EXPEND_GROWTH 3,020 10,543 18,572 -26,676 -10,421 -23,291 9,498 -31,665 -12,760 -10,021

Net Change In Cash NET_CHANGE_IN_CASH_1_YEAR_GROWTH #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -49,979 #N/A N/A #N/A N/A

Free Cash Flow FREE_CASH_FLOW_1_YEAR_GROWTH #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 90,672 #N/A N/A #N/A N/A

Cash Flow to Firm CASH_FLOW_TO_FIRM_1_YEAR_GROWTH -25,795 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -65,536 145,342 -56,677 -7,451 #N/A N/A #N/A N/A

Free Cash Flow to Firm FCF_TO_FIRM_1_YEAR_GROWTH -69,528 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 83,634 #N/A N/A #N/A N/A

ΔΕΙΚΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
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Currency EUR

Filing Status Mnemonic MR

Filing Most Recent

Units MLN

Field Mnemonic FQ2 2013 FY 2012 FY 2011 FY 2010 FY 2009 FY 2008 FY 2007 FY 2006 FY 2005 FY 2004

For the period ending 41455 41274 40908 40543 40178 39813 39447 39082 38717 38352

most recent original original original original original original restated restated original

Cash From Operating Activ ities

  Net Income CF_NET_INC 15,3 14,7 18,286 -62,811 -96,439 11,052 7,171 17,037 13,075 15,995

  Depreciation & Amortization CF_DEPR_AMORT 27,2 27 27,4 32,726 57,198 38,749 49,221 44,188 44,56 52,653

  Other Non-Cash Adjustments CF_OTHER_NON_CASH_ADJUST -11,3 -11,7 -15,562 -34,015 -7,249 -9,825 -12,706 -20,069 -7,978 -15,406

  Changes in Non-Cash Capital CF_CHNG_NON_CASH_WORK_CAP -2,2 -9,4 3,754 22,02 96,952 -22,497 15,684 -18,432 7,203 9,852

Cash From Operations CF_CASH_FROM_OPER 29 20,6 33,878 -42,08 50,462 17,479 59,37 22,724 56,86 63,094

Cash From Investing Activ ities

  Disposal of Fixed Assets CF_DISP_FIX_ASSET 6 12 20,38 6,748 3,19 1,418 4,881 15,157 16,29 20,65

  Capital Expenditures CF_CAP_EXPEND_PRPTY_ADD -19,4 -26,4 -25,626 -23,182 -19,551 -26,664 -29,766 -38,804 -35,438 -51,859

  Increase in Investments CF_INCR_INVEST 0 -0,218 -0,055 -0,005 -9,493 -1,889 -37,01 #N/A N/A #N/A N/A

  Other Investing Activ ities CF_OTHER_INV_ACT #N/A N/A 0 21,053 20,787 12,445 -31,415 #N/A N/A -13,636 22,227

Cash From Investing Activ ities CF_CASH_FROM_INV_ACT -13,4 -14,4 -5,464 4,564 4,421 -22,294 -58,189 -60,657 -32,784 -8,982

Cash from Financing Activ ities

  Div idends Paid CF_DVD_PAID -9,9 -9,9 -6,186 0 -9,068 -10,389 -10,389 -9,068 -10,388 -7,258

  Change in Short-Term Borrowings CF_INCR_ST_BORROW #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -25,63 -1,78 69,913 -0,247 -6 -28,824

  Increase in Long-Term Borrowings CF_INCR_LT_BORROW #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

  Decrease in Long-term Borrowings CF_REIMB_LT_BORROW -0,1 -0,087 -0,54 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

  Increase in Capital Stocks CF_INCR_CAP_STOCK #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

  Decrease in Capital Stocks CF_DECR_CAP_STOCK #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A -3,724

  Other Financing Activ ities CF_OTHER_FNC_ACT -0,1 0,042 -3,714 -0,38 0,797 0,231 0,08 -0,532 #N/A N/A

Cash from Financing Activ ities CF_CASH_FROM_FNC_ACT -15,4 -10,1 -6,231 -4,254 -35,078 -11,372 59,755 -9,235 -16,92 -39,806

Net Changes in Cash CF_NET_CHNG_CASH 0,2 -3,9 22,183 -41,77 19,805 -16,187 60,936 -47,168 7,156 14,306

Reference I tems

EBITDA EBITDA 55,4 55,2 52,085 -18,019 -12,301 66,732 89,227 86,152 65,133 86,121

Trailing 12M EBITDA Margin EBITDA_MARGIN 7,48 7,4233 7,0106 -2,523 -1,7197 7,9359 10,5148 10,5712 7,2918 8,972

Cash Paid for Taxes CF_CASH_PAID_FOR_TAX 2,6 3,749 0,974 1,36 6,803 1,077 5,698 1,538 6,836

Cash Paid for Interest CF_ACT_CASH_PAID_FOR_INT_DEBT 4,2 3,853 4,823 5,869 7,822 4,594 4,535 3,593 #N/A N/A

Net Cash Paid for Acquisitions CF_NET_CASH_PAID_FOR_AQUIS #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 13,636 #N/A N/A

Free Cash Flow CF_FREE_CASH_FLOW 9,6 -5,8 8,252 -65,262 30,911 -9,185 29,604 -16,08 21,422 11,235

Free Cash Flow to Firm CF_FREE_CASH_FLOW_FIRM 21,1 5,1451 16,8848 #N/A N/A #N/A N/A -4,4092 34,8086 -12,4837 25,316 13,7862

Free Cash Flow to Equity FREE_CASH_FLOW_EQUITY 6,1 28,545 -59,054 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Free Cash Flow per Basic Share FREE_CASH_FLOW_PER_SH 0,52 -0,2196 0,3125 -2,4714 1,1706 -0,3478 1,1211 -0,6089 0,8112 0,4187

Price to Free Cash Flow PX_TO_FREE_CASH_FLOW #N/A N/A 18,6241 #N/A N/A 4,6729 #N/A N/A 11,025 #N/A N/A 14,595 22,116

Cash Flow to Net Income CASH_FLOW_TO_NET_INC 0,47 1,4014 1,8527 #N/A N/A #N/A N/A 1,5815 8,2792 1,3338 4,3488 3,9446

ΣΑΜΕΙΑΚΕ ΡΟΕ
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Cash Paid for Taxes CF_CASH_PAID_FOR_TAX 2,6 3,749 0,974 1,36 6,803 1,077 5,698 1,538 6,836

Cash Paid for Interest CF_ACT_CASH_PAID_FOR_INT_DEBT 4,2 3,853 4,823 5,869 7,822 4,594 4,535 3,593 #N/A N/A

Net Cash Paid for Acquisitions CF_NET_CASH_PAID_FOR_AQUIS #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 13,636 #N/A N/A

Free Cash Flow CF_FREE_CASH_FLOW 9,6 -5,8 8,252 -65,262 30,911 -9,185 29,604 -16,08 21,422 11,235

Free Cash Flow to Firm CF_FREE_CASH_FLOW_FIRM 21,1 5,1451 16,8848 #N/A N/A #N/A N/A -4,4092 34,8086 -12,4837 25,316 13,7862

Free Cash Flow to Equity FREE_CASH_FLOW_EQUITY 6,1 28,545 -59,054 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A

Free Cash Flow per Basic Share FREE_CASH_FLOW_PER_SH 0,52 -0,2196 0,3125 -2,4714 1,1706 -0,3478 1,1211 -0,6089 0,8112 0,4187

Price to Free Cash Flow PX_TO_FREE_CASH_FLOW #N/A N/A 18,6241 #N/A N/A 4,6729 #N/A N/A 11,025 #N/A N/A 14,595 22,116

Cash Flow to Net Income CASH_FLOW_TO_NET_INC 0,47 1,4014 1,8527 #N/A N/A #N/A N/A 1,5815 8,2792 1,3338 4,3488 3,9446
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ 
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ΗΜΕΡΕ ΚΤΚΛΟΤ ΜΕΣΡΗΣΨΝ  Days Sales Outstanding a 61,98118
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6.4 ΤΝΟΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΡΗΧΝ ΔΣΑΗΡΗΧΝ – 

Διιάδα, Ηηαιία, Γεξκαλία - 

 

Διιεληθή εηαηξία :  «GEP Αθνη ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ Α.Δ.»  

Ηηαιηθή εηαξία :  «Althea Ceramica Spa S.A .» 

Γεξκαληθή εηαηξία :  « Villeroy & Bosch S.A .»   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Παξαηεξνχκε, αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο  εηαηξίεο –  ειιεληθή, ηηαιηθή, 

γεξκαληθή –  πσο ε θαζαξή ζέζε γεληθά κεηψλεηαη.  Δπίζεο, νη εηαηξίεο 

ρξεκαηνδνηνχλ ηηο  καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπο κε καθξνρξφλην 

δαλεηζκφ. ε γεληθέο γξακκέο, νη πσιήζεηο κεηψλνληαη θαη  αγγίδνπλ 

απμεηηθέο ηηκέο. Παξφκνηα  εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη νη  αξηζκνδείθηεο.  

Ζ ηηαιηθή εηαηξία, Althea Ceramica Spa ,  ρηππήζεθε πην πνιχ απφ ηελ 

θξίζε ζε ζρέζε κε ηελ γεξκαληθή εηαηξία, Villeroy & Bosch .  Απηφ 

θαίλεηαη έληνλα απφ ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο. Δπηπιένλ, έλα 

αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ δηαθξίλακε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ 

δηεμήγακε,  είλαη φηη  θαη νη ηξεηο απηέο επηρεηξήζεηο πάζρνπλ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα εηζπξάηηνπλ εχθνια ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Ζ ξεπζηφηεηα 

ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο ,Villeroy & Bosch ,  αλ θαη δελ έρεη  κεησζεί, 

παξακέλεη ζηαζεξή. Παξφκνηα, ε ειιεληθή εηαηξία, GEP Αθνη 

ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ Α.Δ.,  παξνπζηάδεη ζεηηθή ξεπζηφηεηα, αιιά απηή δελ 

είλαη πξαγκαηηθή, δηφηη ζηεξίδεηαη ζηα απνζέκαηά ηεο. ε αληίζεζε κε 

ηηο άιιεο δχν εηαηξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεηηθέο πσιήζεηο, ε ειιεληθή 

εηαηξία ζπλερίδεη λα παξάγεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιά κε κεηνχκελε ηάζε. 

Σαπηφρξνλα, ηα θέξδε ηεο ειιεληθήο εηαηξίαο είλαη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε αξλεηηθά, αιιά θαη γηα ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηηο άιιεο 

δχν ρψξεο. Ζ θξίζε ρηχπεζε ζεκαληηθά θαη ηηο ηξεηο ρψξεο. Ζ Διιά δα 

θαη ε Ηηαιία είλαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, ελψ ε Γεξκαλία ππεξέρεη 

απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο.  
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ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ  

ζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο,  

 γηα ηελ ειιεληθή εηαηξία , GEP ΑΦΟΗ ΣΗΣΟΤΡΗΓΖ Α.Δ.,  

πξνβιέπεηαη κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπσο θαη κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ.  

 Γηα ηελ ηηαιηθή εηαηξία, Althea Ceramica Spa ,  ηα θέξδε 

κεηψλνληαη κέρξη ην 2013, αιιά  πξνβιέπεηαη αχμεζε ηα 

κεηέπεηηα έηε. Οη πσιήζεηο κεηψλνληαη θαη θηάλνπλ αξλεηηθέο 

ηηκέο κέρξη θαη ην 2014.  

 Γηα ηελ γεξκαληθή εηαηξία, Villeroy & Bosch ,  παξαηεξνχκε φηη  

ηα επφκελα έηε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ απφ 2013 έσο θαη ην 2015 

ζα είλαη θαζνδηθφ, θαη ηαπηφρξνλα ζα έρνπκε θαη κείσζε ησλ 

θεξδψλ.  

πλνιηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζέινπκε λα πξνβιέςνπκε ην κέιινλ 

ησλ εηαηξηψλ κε βάζε ηα θέξδε θαη ηηο πσιήζεηο (α πφ άπνςε θεξδψλ) 

θαιχηεξε εηθφλα παξνπζηάδνπλ, κε θζίλνπζα πνξεία ηθαλφηεηαο, ε 

ηηαιηθή, ε γεξκαληθή θαη,  ηέινο, ε ειιεληθή εηαηξία.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

 

1.  Φρηματοοικονομικά στοιχεία από εταιρίες Ειδών Τγιεινής, 

από Ιντεάλ τάνταρντ και άλλες  

2.  www.icap.gr  

3.  Τπάρχουν στοιχεία που πηγάζουν από εκτενείς συζητήσεις με 

διευθύνοντα στελέχη των προαναφερθέντων εταιριών (Ιντεάλ 

τάνταρντ, GEP Αφοι ΣΙΣΟΤΡΙΔΗ Α.Ε.)  

4.  Οικονομικά στοιχεία από το προσωπικό (εργαζομένους) της 

τραπέζης Alpha Bank για την χώρα  

5.  τατιστικά τοιχεία από την στατιστική εταιρία Ι .Ο.Β.Ε.  

6.  Πρόγραμμα στατιστικών στοιχείων BLOOMBERG , μέσω του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)  

7.  τατιστικά τοιχεία Hellasstat (ελληνική στατιστική υπηρεσία)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icap.gr/

