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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο αφ’ ενός την εξέταση του κλάδου 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά την επταετία 2006-2012 και αφ’ 

ετέρου τη χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας ‘ΓΕΚΕ Α.Ε. Ξενοδοχειακών και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων’, εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με κύρια 

δραστηριότητα την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου ‘President’ στην περιοχή της 

Αττικής. 

Όσον αφορά τον κλάδο, στόχο έχει να εξετάσει την πορεία του, την τρέχουσα 

κατάστασή του, τα προβλήματα, τις προοπτικές και το μέλλον του με έμφαση στο να 

αναδείξει τις όποιες επιδράσεις ή μεταβολές προκάλεσε στην εξέλιξή του η εμφάνιση 

της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής κρίσης από το 2008 και έπειτα.  

Αναφορικά με τη μελέτη της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε., στα πλαίσια της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης που θα πραγματοποιηθεί, γίνεται μια σύντομη αναφορά 

στο θεωρητικό πλαίσιο των εργαλείων με βάση τα οποία αυτή διενεργείται, ενώ η 

έμφαση δίνεται στη χρήση των εργαλείων αυτών για την άντληση πληροφοριών και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Κάνοντας χρήση αυτών των εργαλείων, η ανάλυση 

αποσκοπεί στο να εξετάσει βασικά μεγέθη της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. για την επταετία 

2006-2012 και να αξιολογήσει την πορεία της, τη θέση της στον κλάδο, να αναδείξει τα 

δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της και να εκτιμήσει έως ένα βαθμό τη μελλοντική 

διαδρομή της.  

Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την ανάλυση τόσο του κλάδου όσο και της εταιρίας καθώς και με τη 

διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

εξεταζόμενης εταιρίας. 
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1. Εισαγωγή  

 

Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας 

οικονομικής δραστηριότητας. Η συμβολή του καθοριστική, καθώς αποδίδει το 9% του 

παγκόσμιου ΑΕΠ και απασχολεί 1 στους 11 εργαζομένους (UNWTΟ,2013), ενώ, με 

τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που σημειώνει τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί για 

την παγκόσμια οικονομία δυναμικό αναπτυξιακό πυλώνα. Οι επιδράσεις του είναι 

πολλαπλασιαστικές, καθώς υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της οικονομίας, συμβάλλοντας στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη 

κάθε χώρας. Ωστόσο, είναι ευάλωτος σε αναταράξεις στην πολιτική, οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική ζωή σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο, όπως μαρτυρά η 

εξέλιξή του τόσο μετά τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου του 2001 στην Αμερική, όσο 

και μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008 (Χατζηδάκης, 2011). 

Για την Ελλάδα, ειδικότερα, ο τουρισμός αποτελεί κυρίαρχη επιχειρηματική 

δραστηριότητα, βασικό πυλώνα ανάπτυξης καθώς και κύρια πηγή εσόδων που 

τροφοδοτεί και στηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, την απασχόληση και 

την οικονομία στο σύνολό της. Αποκαλείται χαρακτηριστικά η ‘βαριά’ βιομηχανία της 

χώρας και αυτό γιατί, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ, 2013), η συμμετοχή του ελληνικού τουρισμού στο Α.Ε.Π. της 

χώρας ανήλθε για το 2012 στο 16,4%, ενώ η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση 

στο 18,3% (688.000 απασχολούμενοι στον τουρισμό το 2012).  

Αξιοσημείωτη είναι και η θέση που κατέχει η χώρα μας σε παγκόσμιο επίπεδο 

καθώς, με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΣΕΤΕ,2013), η 

Ελλάδα το 2012 κατείχε την 17 θέση στην παγκόσμια κατάταξη βάσει αριθμού αφίξεων  

(μερίδιο 1,5%) και την 23η θέση βάσει τουριστικών εισπράξεων (μερίδιο 0,9%). Τέλος, 

και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας ο τομέας του τουρισμού στη χώρα μας επιδεικνύει 

υψηλή θέση παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Φόρουμ (WEF, 2013), το 2013 η χώρα μας ήταν 32η μεταξύ 140 χωρών στο Δείκτη 

Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, τη στιγμή που στο Γενικό Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας ήταν μόλις 90
η 
(WEF, 2012) 
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Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, σε μια πρώτη φάση ότι η τουριστική δραστηριότητα 

στη χώρα μας αποτελεί, πράγματι, έναν από τους σημαντικότερους στυλοβάτες της 

οικονομίας και κατέχει ικανοποιητική θέση και σε διεθνές επίπεδο. 

Αναπόσπαστο κομμάτι και πυλώνα της όλης τουριστικής δραστηριότητας αποτελεί 

ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς μέσα από μια σχέση 

αλληλεξάρτησης ο τελευταίος ‘τρέφεται’ αλλά και ‘τρέφει’ ολόκληρο το κύκλωμα που 

η τουριστική δραστηριότητα περιλαμβάνει. Με αυτόν, θα ασχοληθούμε αρχικά, στα 

πλαίσια της παρούσας εργασίας, προκειμένου να εξετάσουμε την πορεία του, την 

τρέχουσα κατάστασή του, τις τάσεις που παρουσιάζει και να αναδείξουμε τα 

προβλήματα, τις προοπτικές και το μέλλον του. Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος της 

εργασίας επικεντρώνεται στη μελέτη της εταιρίας ‘ΓΕΚΕ Α.Ε. Ξενοδοχειακών και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων’, η οποία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο ‘President’ στην 

περιοχή της Αττικής, πραγματοποιώντας χρηματοοικονομική ανάλυση επί των 

οικονομικών της στοιχείων. 

Αναλυτικότερα: 

Αναφορικά με τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αρχικά, θα γίνει μια 

σύντομη αναφορά στο γενικότερο τουριστικό περιβάλλον, για να κατανοήσουμε το 

ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και λειτουργεί ο ξενοδοχειακός κλάδος. 

Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε κάποια γενικά στοιχεία αυτού με έμφαση στις 

κατηγορίες των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και θα συνεχίσουμε 

παρουσιάζοντας στοιχεία οικονομικά με στόχο να αποδώσουμε την εξέλιξη της ζήτησης 

και της προσφοράς στον κλάδο τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος και τη διάρθρωση της 

αγοράς καθώς και τις επιδόσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

Στη συνέχεια, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον 

και θα ολοκληρώσουμε την εξέταση του κλάδου εκθέτοντας τα προβλήματα που αυτός 

αντιμετωπίζει και τις προοπτικές που παρουσιάζει για το μέλλον. Τα στοιχεία που θα 

χρησιμοποιηθούν αφορούν την περίοδο 2006-2012 και προέρχονται από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία, το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τη μελέτη 

του ξενοδοχειακού κλάδου της εταιρίας ICAP καθώς και από τον Ελληνικό και 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. 

Όσον αφορά την περίπτωση της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε., αρχικά, θα παραθέσουμε 

κάποια γενικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ και την ταυτότητά της και στη 

συνέχεια θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τη θέση της εταιρίας στον κλάδο της, την 
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έως τώρα πορεία της αλλά και να εκτιμήσουμε έως ένα βαθμό τη μελλοντική διαδρομή 

της, πραγματοποιώντας χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών της μεγεθών. 

Τα στοιχεία στα οποία στηριχθήκαμε αφορούν τη περίοδο 2006-2012 και προέρχονται 

από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της (Ισολογισμό, κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, κατάσταση Ταμειακών Ροών) καθώς και από τα ετήσια 

οικονομικά δελτία που αυτή έχει δημοσιεύσει.  

Η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας θα ξεκινήσει με την ανάλυση των 

συγκριτικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, στη συνέχεια θα 

γίνει ανάλυση κοινού μεγέθους καθώς και ποσοστών τάσης για τις καταστάσεις αυτές. 

Θα ακολουθήσει ο υπολογισμός και η ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών, η μελέτη του 

κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, καθώς και των 

ταμειακών ροών της. Σε βασικά μεγέθη θα γίνει αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα μεγέθη 

του κύριου ανταγωνιστή της εταιρίας (την εταιρία ‘Ιονική  Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις 

Α.Ε.’), που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αττικής και εκμεταλλεύεται το 

ξενοδοχείο ‘Hilton’, με το μέσο όρο των τεσσάρων εταιριών του κλάδου που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις 

Α.Ε., Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε, Εταιρία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα 

Α.Ε. και ΓΕΚΕ Α.Ε.) καθώς και με το μέσο όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του 

κλάδου. Τέλος, θα κλείσουμε με τις προβλέψεις επί βασικών μεγεθών της εταιρίας για 

τη διετία 2013-2014 και θα ολοκληρώσουμε τη διπλωματική εργασία παραθέτοντας τις 

προτάσεις και τα συμπεράσματά μας. 
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2. Ο Κλα δος των Ξενοδοχειακω ν Επιχειρή σεων στήν 
Ελλα δα 

 

2.1 Το ευρύτερο Τουριστικό Κύκλωμα 

 

Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εντάσσεται και αλληλεπιδρά μέσα 

στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού, 

λειτουργώντας υποστηρικτικά προς όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην εν γένει 

τουριστική δραστηριότητα.  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η ποιότητα αλλά και το μέγεθος της τουριστικής 

δραστηριότητας σε μια περιοχή επηρεάζονται σημαντικά από το είδος, τον αριθμό, το 

επίπεδο και την ποιότητα των χώρων αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα 

τοπικά ξενοδοχεία (σε συνδυασμό με την ευρύτερη υπάρχουσα υποδομή, όπως το 

δίκτυο μεταφορών, τις υπηρεσίες υγείας, τα κέντρα ψυχαγωγίας και το φυσικό 

περιβάλλον). Πρόκειται, ωστόσο, για μια σχέση μεταξύ των δύο κλάδων που λειτουργεί 

και αντίστροφα, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι η τουριστική κίνηση σε μια χώρα τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η κίνηση στα ξενοδοχειακά καταλύματα αυτής. Υπάρχει, με άλλα 

λόγια, μια αμφίδρομη σχέση έντονης εξάρτησης που συνδέει την πορεία του κλάδου 

των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με την πορεία της συνολικής τουριστικής 

δραστηριότητας. 

Τι εννοούμε όμως με τον όρο τουρισμός / τουριστική δραστηριότητα; Τι ακριβώς 

αυτός ο όρος περιλαμβάνει; Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι ο όρος «Τουρισμός» αναφέρεται 

στην πολυσύνθετη εκείνη επιχειρηματική δραστηριότητα της μεταφοράς, διαμονής, 

εστίασης και ψυχαγωγίας των τουριστών(ICAP, 2012). Σε αυτόν συγκαταλέγονται: 

 οι μονάδες καταλυμάτων (πχ ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

διαμερίσματα, ξενώνες) 

 οι επισιτιστικές μονάδες (πχ εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, εστιατόρια γρήγορης 

εξυπηρέτησης) 
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 οι επιχειρήσεις μεταφοράς ταξιδιωτών (αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες,  

εταιρίες μεταφοράς επί  χερσαίου εδάφους  (τρένα, λεωφορεία), επιχειρήσεις 

ενοικίασης αυτοκινήτων)  

 τα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία 

 οι μονάδες - εγκαταστάσεις  αναψυχής (π.χ. πάρκα και ειδικά διαμορφωμένοι 

φυσικοί χώροι για αναψυχή-χιονοδρομικά κέντρα, γήπεδα γκολφ κλπ.) 

 διάφορες άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ικανοποιούν δευτερεύουσες ανάγκες των 

ταξιδιωτών, όπως π.χ. καταστήματα που πωλούν είδη εθνικού ή τοπικού 

χαρακτήρα ως αναμνηστικά, καταστήματα φωτογραφικών ειδών, πώλησης 

τροφίμων, ταχυδρομεία, πρακτορεία τύπου, κομμωτήρια, κινηματογράφοι κλπ. 

Δύο είναι οι βασικοί πόλοι του τουριστικού κυκλώματος: οι τουρίστες από τη μία 

πλευρά και το τουριστικό προϊόν / πακέτο από την άλλη.  

Ο πρώτος από τους δύο βασικούς πόλους, οι τουρίστες διακρίνονται (ICAP,2012): 

 σε αυτούς που ενεργούν μεμονωμένα (ταξιδεύουν εκτός γκρουπ) και επιλέγουν  

οι  ίδιοι το κατάλυμα στο οποίο πρόκειται να διαμείνουν, οι δε 

συμπληρωματικές  υπηρεσίες επιλέγονται συνήθως κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στον τόπο του προορισμού και  

 σε αυτούς που μετακινούνται ομαδικώς, επιλέγοντας ένα ολοκληρωμένο και 

τυποποιημένο τουριστικό πακέτο κάποιου ταξιδιωτικού γραφείου / πράκτορα, 

το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, εστίασης, ενώ συχνά 

συμπληρώνεται και με υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ξενάγησης.  

Όσον αφορά το δεύτερο βασικό πόλο του τουριστικού κυκλώματος, το τουριστικό 

προϊόν, κύριο ρόλο στη διαμόρφωσή του παίζουν τα καταλύματα του τόπου 

προορισμού και συμπληρωματικό οι λοιπές υπηρεσίες που αυτός προσφέρει (πχ οι  

φυσικοί και πολιτιστικοί πόλοι έλξης του, η υποδομή του, η προσπελασιμότητά του, η 

τιμή του τουριστικού προϊόντος κλπ). 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, θα λέγαμε ότι στο όλο τουριστικό κύκλωμα 

πρωταγωνιστούν κατά κύριο λόγο, από τη μία, οι τουρίστες, μεμονωμένοι ή 

οργανωμένοι σε ομάδες μέσω τουριστικών πρακτόρων, που διαμορφώνουν τη ζήτηση 

για τουριστικές υπηρεσίες, και από την άλλη, οι ξενοδοχειακές μονάδες που 

κυριαρχούν στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος καθορίζοντας την προσφορά 

των τουριστικών υπηρεσιών. 
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Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, κυρίαρχη έχει γίνει η θέση του τουριστικού 

πράκτορα στη λειτουργία του τουριστικού κυκλώματος. Η δυνατότητα μαζικών αγορών 

που αυτός έχει, του επιτρέπει να επιβάλλει συχνά τους δικούς του κανόνες σε ολόκληρο 

το κύκλωμα, πετυχαίνοντας, με αυτό τον τρόπο, πολύ χαμηλές τιμές για τα τουριστικά 

πακέτα που προσφέρει και εξασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο του ρυθμιστή στην 

προσφορά τουριστικών υπηρεσιών. Ακριβώς λόγω αυτής της δυναμικής, οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εμφανίζεται να χάνουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ και 

μαζί και το ρόλο που παραδοσιακά είχαν ως οι κύριοι διαμορφωτές της προσφοράς των 

υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο. 
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2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου των Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων  

 

Οι ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα μας διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες 

ανάλογα με τη λειτουργική τους μορφή, το είδος της δραστηριότητας και τη 

γεωγραφική περιοχή στην οποία λειτουργούν, το εύρος και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, τις εγκαταστάσεις και την ποιότητα κατασκευής τους κλπ.. 

Ειδικότερα, ανάλογα με τη λειτουργική τους μορφή τα ξενοδοχειακά καταλύματα 

στη χώρα μας διακρίνονται σε (Χριστίδου, 2011): 

 Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τα οποία διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους 

υποδοχής, παραμονής εστίασης και αναψυχής πελατών και υπνοδωμάτια 

 Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία διαθέτουν 

κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραμονής εστίασης και αναψυχής πελατών 

και διαμερίσματα ενός ή περισσότερων χώρων με πλήρες λουτρό και μαγειρείο 

 Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού και επιπλωμένων διαμερισμάτων) που 

συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο παραπάνω κατηγοριών 

 Ξενοδοχεία τύπου μοτέλ τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά του κλασικού 

τύπου, αλλά ιδρύονται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών επί οδικών αρτηριών 

μεγάλης κυκλοφορίας. 

 

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα παραδοσιακά καταλύματα, τα οποία είναι 

ξενοδοχεία που λειτουργούν σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά ή 

διατηρητέα. 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το 

2010, την πλειοψηφία του ξενοδοχειακού δυναμικού αποτελούν τα κλασικού τύπου 

ξενοδοχεία (65,2%), ακολουθούν τα ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων (27,2%), 

τα παραδοσιακά ξενοδοχεία (7%) και στην τελευταία θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 

μικτού τύπου και τύπου μοτέλ με ποσοστά 0,4% και 0,2% αντίστοιχα.  

Πέραν αυτών, ως προς τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν, μέχρι πρότινος, τα 

ξενοδοχεία κατατάσσονταν μεταξύ έξι διαφορετικών κατηγοριών, με κριτήρια που 

είχαν σχέση περισσότερο με την κατασκευή τους και λιγότερο με την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρείχαν (Icap, 2012). Πρόκειται για τις κατηγορίες  Πολυτελείας ,  Α' 
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τάξης,  Β'  τάξης,  Γ'  τάξης,  Δ'  τάξης και  Ε'  τάξης. Ωστόσο, τελευταία έχει 

προωθηθεί η διαδικασία μετάβασης της κατάταξης των ξενοδοχείων από «Κατηγορίες» 

σε «Αστέρια», με σκοπό την καθιέρωση κλίμακας αστεριών από 1 έως 5,  που 

σχετίζεται με παράγοντες που αντανακλούν όχι μόνο την ποιότητα κατασκευής της 

μονάδας, αλλά κυρίως το επίπεδο και την ποιότητα των παρεχόμενων από αυτήν 

υπηρεσιών. 

Μια ακόμη διάκριση των ξενοδοχειακών μονάδων γίνεται με βάση την περιοχή και 

το είδος της δραστηριότητά τους και τα κατατάσσει:  

 στα αστικά, τα οποία είναι εγκατεστημένα στα αστικά κέντρα και λειτουργούν 

σε δωδεκάμηνη  βάση και  

 στα εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχεία διακοπών, τα οποία είναι γεωγραφικά  

διάσπαρτα σε ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές στην ευρύτερη περιφέρεια 

της χώρας, στην πλειοψηφία τους, ωστόσο, εντοπίζονται σε παραθαλάσσιες, 

νησιωτικές  κυρίως, περιοχές.   

Στην Ελλάδα, το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, τα ξενοδοχεία εποχιακής λειτουργίας αποτελούσαν το 55% του συνόλου των 

ξενοδοχείων, ενώ τα αστικά ξενοδοχεία, με συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου, το υπόλοιπο 45%.  

Το πρότυπο του μαζικού / παραθεριστικού τουρισμού που έχει επικρατήσει στις 

περισσότερες περιφέρειες έχει ως αποτέλεσμα να επωφελούνται, κυρίως, οι περιοχές 

που διαθέτουν θάλασσα. Από την άλλη πλευρά, οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν 

σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οι οποίες ,όμως, 

θα πρέπει να αξιοποιηθούν περαιτέρω για να αποδώσουν ισοδύναμα οφέλη. 

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτή ακριβώς η υπερσυγκέντρωση τουριστικών 

δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες, παραθαλάσσιες ως επί το πλείστον, περιοχές 

αποτέλεσε χαρακτηριστικό γνώρισμα του μοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησε ο 

ελληνικός τουρισμός για πολλές δεκαετίες, καθώς επίσης και ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματά του. Ενδεικτικό της κατάστασης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι το ήμισυ 

των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας βρίσκεται εγκατεστημένο και λειτουργεί σε 

περιοχές ‘κορεσμένες’ τουριστικά (ICAP,2012). Αποτέλεσμα αυτής της 

υπερσυγκέντρωσης  υπήρξε η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, η 

αλλοίωση των φυσικών τους χαρακτηριστικών, η υπέρμετρη επιβάρυνση της υποδομής 
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τους και σε κάποιες περιπτώσεις η ποιοτική απαξίωση του παρεχόμενου τουριστικού 

προϊόντος. Με στόχο, λοιπόν, ακριβώς να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της 

υπερσυγκέντρωσης κλινών στις περιοχές αυτές, κύριο μέλημα της τουριστικής 

πολιτικής τα τελευταία χρόνια υπήρξε η ενίσχυση δημιουργίας νέων κλινών κυρίως σε 

μη ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές.  

Αξίζει να αναφέρουμε και μια τάση που παρατηρείται τα  τελευταία, κυρίως,  

χρόνια στον τρόπο λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων. Είναι η επιλογή των 

μονάδων να λειτουργούν με το σύστημα «all  inclusive», δηλαδή, παρέχοντας στους 

τουρίστες ένα «πακέτο διακοπών», στην τιμή του οποίου περιλαμβάνονται όλες  οι  

υπηρεσίες  διαμονής,  εστίασης,  αναψυχής, εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας συχνά προκαλεί τη 

δυσαρέσκεια των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες αφενός εγείρουν θέματα ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και αφ’ ετέρου διατείνονται ότι η ‘ζημία’ για τις κοινωνίες 

γύρω από τέτοια ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι σημαντική, καθώς ο τουρίστας 

«κλείνεται» μέσα σε αυτά και δεν πραγματοποιεί δαπάνες εκτός ξενοδοχείου. 
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2.3 Οικονομικά στοιχεία του κλάδου 

 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία του 

κλάδου και πώς αυτά εξελίχθηκαν διαχρονικά την περίοδο 2006-2012. Αρχικά, θα 

εστιάσουμε σε αυτά που προσδιορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, στη συνέχεια θα εξετάσουμε το μέγεθος της αγοράς του και θα 

κλείσουμε παραθέτοντας τις κύριες χρηματοοικονομικές επιδόσεις των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν. 

 

2.3.1 Η εξέλιξη της ζήτησης  

 

Προκειμένου να λάβουμε μια εικόνα για την εξέλιξη της ζήτησης για υπηρεσίες 

του ξενοδοχειακού κλάδου θα πρέπει να εξετάσουμε την πορεία της τουριστικής 

κίνησης στη χώρα, καθώς, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, το μέγεθος  της  

τουριστικής κίνησης είναι ο βασικός παράγοντας ο οποίος την επηρεάζει.  

Στοιχεία ενδεικτικά της πορείας της τουριστικής κίνησης αποτελούν οι συνολικές 

αφίξεις τουριστών, η μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη, καθώς και ο αριθμός των 

διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία της χώρας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται 

αναλυτικά τα στοιχεία αυτά για την περίοδο που μας ενδιαφέρει (2006-2012).  

Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών μη κατοίκων – Έσοδα - Μέση κατά 
κεφαλή τουριστική δαπάνη 

Έτος Αφίξεις Έσοδα (€εκατ.) ΜΚΤΔ (€) 

2006 15.226.241 11.356,70 745 

2007 16.165.265 11.319,20 700 

2008 15.938.806 11.635,90 730 

2009 14.914.537 10.400,20 697 

2010 15.007.493 9.611,30 641 

2011 16.427.247 10.504,70 639 

2012 15.517.622           10.024,50    646 

Πηγή: ΣΕΤΕ. 

Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών μη κατοίκων – Έσοδα – Μέση κατά κεφαλή  

τουριστική δαπάνη 2006-2012 
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Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών στη χώρα 

μας το 2007 άγγιξε την υψηλή τιμή των 16,17 εκ., αλλά, έκτοτε έως το 2009, 

επηρεαζόμενος από την εμφάνιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, ακολούθησε 

πτωτική πορεία υποχωρώντας στα 14,91 εκ.. Από το 2010, ωστόσο, αρχίζει ελαφρώς να 

ανακάμπτει (+0,62%) για να ενισχυθεί ακόμη πιο σημαντικά το έτος 2011 (+9,46%) και 

να υπερκαλύψει τις απώλειες φτάνοντας σε αριθμό τα 16,4 εκατ.. Το 2012 οι συνολικές 

αφίξεις αλλοδαπών τουριστών γνωρίζουν σημαντική μείωση κατά 5,5% και 

περιορίζονται στα 15,52 εκ.. 

 

Διάγραμμα 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών 2006-2012 

 

Τα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα ξεκινούν το 2006 από 11.357 εκ. και 

λαμβάνουν την υψηλότερη τιμή τους το 2008, οπότε και ανέρχονται σε 11.636 εκ.. 

Ακολούθως, ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζονται από τη μείωση των αφίξεων που 

προκάλεσε η δυσμενής οικονομική συγκυρία και υποχωρούν σταδιακά κατά 10,6% το 

2009 και 7,6% το 2010 για να καταλήξουν το έτος αυτό στη χαμηλότερη τιμή τους τα 

9.611 εκ.. Μετά από μερική ανάκαμψη το 2011, τα έσοδα από την τουριστική 

δραστηριότητα της χώρας το 2012 υποχώρησαν και πάλι στα 10.024 εκ.. 

 
Διάγραμμα 2.2 Έσοδα εισερχόμενης τουριστικής δραστηριότητας 2006-2012  

Η μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη ξεκινά το 2006 από το υψηλότερο σημείο 

της τα 745€. Η πορεία της είναι πτωτική, κυρίως από το 2009 και έπειτα, με την 
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εδραίωση της οικονομικής κρίσης, και από 730€ που σημειώνει το 2008, υποχωρεί το 

2011 στα 639€. Το 2012 ανέκαμψε οριακά παρουσιάζοντας αύξηση 1% και ανήλθε στα 

646€. 

 
Διάγραμμα 2.3 Μέση κατά κεφαλή Τουριστική Δαπάνη 2006-2012 

 

Για να λάβουμε και μια ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με τους αλλοδαπούς 

τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας αξίζει να αναφέρουμε ότι: 

 οι δύο σημαντικότερες αγορές, από τις οποίες αυτοί προέρχονται, είναι η 

Γερμανία και η Βρετανία. Συγκεκριμένα,  το 2012 στη χώρα μας αφίχθησαν 2,1 

εκατ. Γερμανοί και 1,9 εκατ. Βρετανοί τουρίστες, καταλαμβάνοντας  από  

κοινού  μερίδιο 26%  επί του συνόλου των αφίξεων (ΣΕΤΕ, 2012) 

 στην κορυφή της λίστας των χωρών απ’ όπου προήλθαν οι περισσότερες 

τουριστικές εισπράξεις στη χώρα μας το 2012, βρίσκονται και πάλι η Γερμανία 

(16,5%) και η Βρετανία (14,16%), ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ρωσία 

(9,42%). (ΣΕΤΕ, 2012) 

 Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση γνώρισε ο αριθμός των αφίξεων τουριστών από την 

ΠΓΔΜ καθώς, από το 1,9% των συνολικών αφίξεων που καταλάμβαναν το 

2010, μέσα σε δύο χρόνια αναδείχθηκαν σε τρίτη χώρα προέλευσης και το 2012 

ανήλθαν στο 8,4%.(ΣΕΤΕ, 2012) 

 οι χώρες  της Ε.Ε. είναι οι κυριότεροι πελάτες του τουριστικού προϊόντος της 

χώρας μας καθώς το 2012 κάλυψαν το 89,3% των συνολικών αφίξεων 

(ΕΛΣΤΑΤ). 

 Το 65,81% των τουριστικών εισπράξεων στη χώρα μας το 2012 προήλθε από 

μεμονωμένους ανεξάρτητους ταξιδιώτες και μόλις το 31,19% από τουρίστες που 

επέλεξαν ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα. (ΣΕΤΕ, 2012) 
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Το μέγεθος που κυρίως αποδίδει τη ζήτηση για ξενοδοχειακές υπηρεσίες είναι οι 

διανυκτερεύσεις. Παρά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, οι συνολικές 

διανυκτερεύσεις τόσο αλλοδαπών όσο και ημεδαπών τουριστών στα διάφορα 

ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας (Παράρτημα: Πίνακας1) παρουσίασαν, όπως 

φανερώνει και το ακόλουθο διάγραμμα, μια σταθερά ανοδική πορεία από το 2006, 

οπότε ανέρχονταν σε 56,7 εκ., έως το 2011 που ξεπέρασαν τα 69 εκ..(ΕΛΣΤΑΤ) 

 
Διάγραμμα 2.4 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών 2006-2012 

 

Προκειμένου να αποκομίσουμε μια πρόσθετη, ποιοτική κυρίως, πληροφόρηση για 

τις διανυκτερεύσεις που σημειώνονται στις ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας μας, 

κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι με βάση στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.): 

 Οι αλλοδαποί  τουρίστες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία 

πελατών των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς για το έτος 2011 

αντιπροσωπεύουν το 78% των συνολικών διανυκτερεύσεων  

 Το 74,9% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών τουριστών προέρχεται από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Χαρακτηριστικό γνώρισμα των διανυκτερεύσεων αποτελεί η έντονη 

εποχικότητα, καθώς οι μήνες του καλοκαιριού, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, 

συγκεντρώνουν πάνω από το ήμισυ του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε 

ετήσια βάση (56,8%).  

 Η γεωγραφική περιφέρεια που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό 

διανυκτερεύσεων με μερίδιο 26,52%  επί του συνόλου είναι αυτή της Κρήτης, 

ακολουθεί με μικρή διαφορά η περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (24,9%), ενώ 

στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,9% βρίσκεται η περιφέρεια των Νησιών του 

Ιονίου.  
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Ωστόσο, παρά την αύξηση των διανυκτερεύσεων, η μέση ετήσια πληρότητα των 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων της χώρας (Παράρτημα: Πίνακας 1) παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια σταθερά πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα, το 2007 ανέρχεται σε  57% 

και με συνεχείς μειώσεις καταλήγει το 2010 σε 48,1%. Η μεγαλύτερη μείωση κατά 

9,8% σημειώνεται με την εδραίωση της οικονομικής κρίσης το έτος 2009. Το 2011 

παρουσιάζει οριακή αύξηση και λαμβάνει τιμή 48,3% (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).  

 
Διάγραμμα 2.5 Μέση Ετήσια Πληρότητα ξενοδοχειακών μονάδων 2006-2012 

 

2.3.2 Η εξέλιξη της προσφοράς 

 

       Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουμε βασικά στοιχεία που θα μας δώσουν μια 

γενική εικόνα της προσφοράς που σημειώθηκε στον κλάδο των ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας, 

παραθέτοντας τόσο ποσοτικά του στοιχεία όσο και ποιοτικά του χαρακτηριστικά. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ, 2012), το 2012 λειτούργησαν σε ολόκληρη  τη  χώρα 9.670 

ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ ο αριθμός των κλινών έφτασε στις 771.271. Ο αριθμός των 

ξενοδοχειακών μονάδων (Παράρτημα: Πίνακας 2) παρουσίασε μία συνεχόμενη 

αυξητική πορεία μέχρι και το 2010. Έκτοτε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο αριθμός 

αυτός αρχίζει να σταθεροποιείται με οριακές αυξομειώσεις. Ο αριθμός των κλινών 

(Παράρτημα: Πίνακας 2) αυξάνεται σταθερά καθ’ όλη την επταετία, από το 2010 και 

έπειτα, ωστόσο, οι αυξήσεις του είναι ιδιαίτερα συγκρατημένες. Η ανοδική τάση αυτών 

των μεγεθών ερμηνεύει και τη φθίνουσα πορεία που ακολουθεί η μέση ετήσια 

πληρότητα των ξενοδοχείων την περίοδο που μελετούμε παρά την αύξηση των 

συνολικών διανυκτερεύσεων. 
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Διάγραμμα 2.6 Αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων 2006-2012 

 
Διάγραμμα 2.7 Αριθμός κλινών 2006-2012 

 

Πέρα από την εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας ποσοτικά, αξίζει να 

δούμε και ορισμένα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα 

στοιχεία του ΣΕΤΕ για το 2012 παρατηρούμε ότι: 

 οι περισσότερες κλίνες και συγκεκριμένα 165.375 (μερίδιο 21,44%) 

λειτούργησαν στην περιφέρεια της Κρήτης, ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 

142.242 κλίνες (μερίδιο 18,44%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιφέρεια 

της Μακεδονίας με 107.955 (μερίδιο 14%). Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η 

περιφέρεια των Ιονίων Νήσων με 89.012 κλίνες (11,54%), ενώ πέμπτη 

κατατάσσεται η περιφέρεια των Κυκλάδων, όπου το 2012 λειτούργησαν 48.574 

μονάδες (6,3%).  

 τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι δύο αστέρων (2*), ο αριθμός των οποίων 

ανήλθε το 2012 σε 4.234 (μερίδιο 43,8% επί του συνόλου), ακολουθούν τα 

ξενοδοχεία τριών αστέρων (3*) που ανέρχονται σε 2.328 (24,1%). Τα 

ξενοδοχεία ενός αστέρα (1*) είναι στην τρίτη θέση με 1.504 μονάδες το 2012 

(15,5%), ενώ τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων καταλαμβάνουν τις 

τελευταίες θέσεις στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας με 1.252 (12,9%) και 

352 (3,6%) μονάδες αντίστοιχα. 
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 οι περισσότερες κλίνες πέντε  αστέρων  (5*) για το 2012 (μερίδιο 30,1% επί του 

συνόλου των κλινών 5*) λειτούργησαν στην περιφέρεια της Κρήτης. Τα 

Δωδεκάνησα συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό των ξενοδοχειακών κλινών 

τεσσάρων αστέρων (4*) με μερίδιο 29%  επί του συνόλου  των  κλινών  της 

ίδιας  κατηγορίας, ενώ στις κατηγορίες τριών και δύο αστέρων (3*, 2*), οι 

περισσότερες κλίνες βρίσκονται συγκεντρωμένες και πάλι στην Κρήτη 

αντιπροσωπεύοντας μερίδια 16% και 19,4% αντίστοιχα. Η πλειοψηφία, τέλος, 

των μονάδων της κατηγορίας ενός αστέρα (1*) βρίσκεται στην περιφέρεια της 

Μακεδονίας, στην οποία το 2012 λειτούργησε το 33,8% του συνόλου των 

κλινών της κατηγορίας. 

 

2.3.3 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών 

 

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που 

εκμεταλλεύονται μονάδες Πολυτελείας,  Α’ και Β’  κατηγορίας εκτιμάται για το 2011 

σε €3.100 εκ. (ICAP, 2012). Ωστόσο, εμφανής είναι η επίδραση της οικονομικής κρίσης 

στην αγορά αυτή καθώς, όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί 

(Παράρτημα: Πίνακας 3), το 2008 το μέγεθος της αγοράς ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

λαμβάνει την υψηλότερη τιμή της περιόδου (3.430 εκ.), στη συνέχεια όμως, τη διετία 

2009-2010, γνωρίζει σημαντικές αλλεπάλληλες μειώσεις της τάξης του 13,1% και 4,4% 

αντίστοιχα για τα δύο έτη. Κατά την περίοδο 2010-2011, το μέγεθος της αγοράς 

αυξήθηκε κατά 8,8%, δεδομένου ότι οι διεθνείς συνθήκες ευνόησαν την εισροή 

αλλοδαπών τουριστών στη χώρα μας. 

 
Διάγραμμα 2.9 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών υπηρεσιών 2006-2011 
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Διάγραμμα 2.11 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών 

υπηρεσιών ανά κατηγορία 2011 

 

35% 

45% 

20% 

Μερίδια αγοράς ανά κατηγορία  

Πολυτελείας Α’ κατηγ. Β’ κατηγ. 

Προκειμένου να εξετάσουμε την εξέλιξη της αγοράς για κάθε επιμέρους κατηγορία 

και να αντιληφθούμε πώς η οικονομική κρίση επηρέασε κάθε μία από αυτές ξεχωριστά 

παραθέτουμε το ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 2.10 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών υπηρεσιών ανά κατηγορία 2006-2011 

 

Από αυτό παρατηρούμε ότι σε υψηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται το μέγεθος 

αγοράς των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας, το οποίο εκτιμάται σε €1.400 εκατ. για το 

2011, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σχέση με το 2010. Η αγορά των ξενοδοχείων 

Πολυτελείας βρίσκεται στη δεύτερη θέση από πλευράς μεγέθους και εκτιμάται για το 

2011 σε €1.080 εκατ., αυξημένου κατά 10,2% έναντι του προηγούμενου έτους. Τέλος, 

αναφορικά με το μέγεθος αγοράς των ξενοδοχείων Β’ κατηγορίας, αυτό εκτιμάται σε 

€620 εκατ. το 2011, αυξημένο κατά 3,3% έναντι του έτους 2010. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό για όλες τις κατηγορίες, αποτελεί η ανοδική πορεία που 

σημειώνει το μέγεθος της αγοράς τους το έτος 2008, η οποία, όμως, ανακόπτεται με την 

εδραίωση της οικονομικής κρίσης, τα έτη 2009 και 2010, οπότε και οι αγορές αυτές 

συρρικνώνονται. Το 2011 η συρρίκνωση σταματά και οι αγορές εμφανίζουν και πάλι 

μικρή ανάκαμψη. 

Όσον αφορά τη διάρθρωση της αγοράς 

ανά κατηγορία, σύμφωνα  με  τα  στοιχεία 

του  2011 (Παράρτημα: Πίνακας4), τα 

ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας αποσπούν το 

μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία της 

εξεταζόμενης ξενοδοχειακής αγοράς 

αντιπροσωπεύοντας το 45,2% και 

ακολουθούν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας με 
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μερίδιο 34,8% και τα Β’ κατηγορίας με 20%. 

2.3.4  Χρηματοοικονομικές επιδόσεις ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

 

Προκειμένου να αποδώσουμε τη γενικότερη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις 

επιδόσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο παραθέτουμε στη 

συνέχεια το μέσο όρο των τιμών που αυτές παρουσιάζουν σε βασικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες ομαδοποιημένων ανά κατηγορία ξενοδοχείων για την 

περίοδο 2007-2011. Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη της εταιρίας ICAP για τον 

ξενοδοχειακό κλάδο που ολοκληρώθηκε το 2012 και στηρίχθηκε στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις 124 επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία 

Πολυτελείας, 503 επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας και 

517 επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας.  

 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

Για την αξιολόγηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων θα αναφερθούμε στους 

δείκτες Γενικής και Ταμειακής ρευστότητας. Οι τιμές αποδίδονται διαγραμματικά στα 

διαγράμματα που ακολουθούν (Παράρτημα: Πίνακες: 5, 6). 

 

Διάγραμμα 2.12 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ξεν. Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 
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Διάγραμμα 2.13 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ξεν. Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Τον υψηλότερο δείκτη τόσο γενικής όσο και ταμειακής ρευστότητας καθ’ όλη την 

περίοδο 2007-2011 παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας και το χαμηλότερο τα 

ξενοδοχεία Πολυτελείας. Σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία Πολυτελείας, των οποίων ο 

δείκτης γενικής ρευστότητας φθίνει ελαφρώς την τελευταία τριετία, για τα ξενοδοχεία 

της Α’ και Β’ κατηγορίας, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μια ελαφρώς ανοδική πορεία 

την περίοδο αυτή. Το 2011 οι τιμές του δείκτη αυτού για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας, 

Α’, Β’ κατηγορίας ισοδυναμούν με 1,78, 3,4 και 4,73 αντίστοιχα. Οι τιμές του δείκτη 

ταμειακής ρευστότητας υπολείπονται αρκετά αυτών του δείκτη γενικής ρευστότητας. 

Διαχρονικά οι τιμές αυτές δεν εμφανίζουν ιδιαίτερες μεταβολές και το 2011 ανέρχονται 

σε 0,63, 1,3 και 1,83 αντίστοιχα για τις τρεις κατηγορίες (Πολυτελείας, Α’, Β’ 

κατηγορίας). 

 

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

Σε αυτή την κατηγορία αριθμοδεικτών θα παρουσιάσουμε τις επιδόσεις των 

επιχειρήσεων όσον αφορά τους δείκτες α) ημέρες είσπραξης απαιτήσεων, β) ημέρες 

εξόφλησης προμηθευτών, γ) ημέρες διατήρησης αποθεμάτων και δ) διάρκεια εμπορικού 

κύκλου (Παράρτημα: Πίνακες: 7-10). 

Όσον αφορά τις ημέρες είσπραξης απαιτήσεων κινούνται σε σχετικά υψηλά 

επίπεδα, όπως δείχνει και το διάγραμμα που ακολουθεί,  ξεκινώντας το 2006 από 106, 

125 και 132 ημέρες για τις κατηγορίες Πολυτελείας, Β’ και Α’ κατηγορίας αντίστοιχα. 

Από το 2008 και έπειτα το μέγεθος αυτό παρουσιάζει ανοδική τάση και για τις τρεις 

κατηγορίες ξενοδοχείων κάτι που συνάδει με τη γενικότερη δυσμενή οικονομική 

συγκυρία. Το 2011, τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας, αν και ξεκινούν το 2007 με τη 

χαμηλότερη επίδοση (132 ημέρες), το 2011 σημειώνουν την καλύτερη επίδοση (139 
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ημέρες), ακολουθούν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας με 147 ημέρες είσπραξης 

απαιτήσεων, ενώ τη χειρότερη επίδοση (170 ημέρες) εμφανίζουν το 2011 τα ξενοδοχεία 

της Β’ κατηγορίας.  

 
Διάγραμμα 2.14 Αριθμοδείκτης ‘ημέρες είσπραξης απαιτήσεων Ξεν. Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Οι ημέρες εξόφλησης προμηθευτών σε γενικές γραμμές κυμαίνονται λίγο πάνω 

από τις ημέρες είσπραξης απαιτήσεων κάτι που θεωρείται θετικό για τη ρευστότητα του 

κλάδου. Για τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας το μέγεθος αυτό παρουσιάζει μια πτωτική 

τάση, καθώς από 156 ημέρες το 2007 καταλήγει το 2011 σε 126 ημέρες. Ελαφρώς 

ανοδική είναι η τάση που παρατηρείται σε αυτό το δείκτη για τα ξενοδοχεία Β’ 

κατηγορίας με τιμές 144 το 2007 και 154 το 2011, ενώ τα ξενοδοχεία Πολυτελείας 

ξεκινούν από 137 ημέρες το 2007 και, μετά από έντονες αυξομειώσεις, καταλήγουν το 

2011 σε 138 ημέρες. Τις κινήσεις των μεγεθών αυτών παρουσιάζουμε στο διάγραμμα 

που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 2.15 Αριθμοδείκτης ‘ημέρες εξόφλησης προμηθευτών Ξεν. Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Ελαφρώς ανοδική είναι η τάση που παρατηρείται και στις ημέρες διατήρησης των 

αποθεμάτων και για τις τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων. Το 2011 καλύτερη επίδοση (26 

ημέρες) παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, ενώ ελαφρώς 
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χαμηλότερη είναι το έτος αυτό η επίδοση των ξενοδοχείων Β’ κατηγορίας που 

ισοδυναμεί με 30 ημέρες. 

 

Διάγραμμα 2.16 Αριθμοδείκτης ‘ημέρες διατήρησης αποθεμάτων Ξεν. Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Ολοκληρώνοντας τους δείκτες δραστηριότητας θα αναφερθούμε στη διάρκεια του 

εμπορικού κύκλου που προκύπτει συνδυάζοντας τις τιμές των πιο πάνω μεγεθών. Από 

το διάγραμμα που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι τα ξενοδοχεία Πολυτελείας εμφανίζουν 

την καλύτερη επίδοση για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου που μελετούμε. Μάλιστα 

για τα περισσότερα έτη της περιόδου, η διάρκεια του εμπορικού κύκλου των 

ξενοδοχείων Πολυτελείας είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος όρος των 

ξενοδοχείων αυτών εισπράττουν τις απαιτήσεις τους πριν χρειαστεί να πληρώσουν τους 

προμηθευτές τους. Δεύτερη καλύτερη επίδοση παρουσιάζουν διαχρονικά τα ξενοδοχεία 

Α’ κατηγορίας, ενώ τη δυσμενέστερη επίδοση παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Β’ 

κατηγορίας. Η τάση του μεγέθους αυτού είναι ανοδική και για τις τρεις κατηγορίες 

ξενοδοχείων κυρίως όμως για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας με αποτέλεσμα οι όποιες 

διαφορές σταδιακά να εξαλείφονται και το 2011 οι τιμές και των τριών κατηγοριών να 

συγκλίνουν.  

 

Διάγραμμα 2.17 Διάρκεια εμπορικού κύκλου Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 
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Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Σε αυτή την κατηγορία επιλέξαμε να αναφερθούμε στο δείκτη των συνολικών 

ξένων προς τα ίδια κεφάλαια καθώς και στο δείκτη παγιοποίησης. Τα στοιχεία των 

δεικτών αυτών για τις τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων για την περίοδο που μελετούμε 

παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.  

Πίνακας 2.2 Δείκτης Ξένων/Ίδια κεφάλαια, Δείκτης Παγιοποίησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2007-2011 

 

Εξετάζοντας, αρχικά, τη σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια, παρατηρούμε ότι τα 

ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας παρουσιάζουν τη χαμηλότερη τιμή διαχρονικά, η οποία 

κυμαίνεται περίπου κοντά στη μονάδα, φανερώνοντας ότι τα ξένα κεφάλαια στην 

κατηγορία αυτή ανέρχονται περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ιδίων κεφαλαίων. Οι 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις των άλλων δύο κατηγοριών σημειώνουν δείκτη μεγαλύτερο 

της μονάδας, μαρτυρώντας ότι αυτές στηρίζονται κατά μέσο όρο κυρίως σε ξένα 

κεφάλαια για τη λειτουργία τους. Την υψηλότερη τιμή για όλη την περίοδο που 

μελετούμε παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας. Η τιμή σε αυτά κυμαίνεται από 2 

έως 2,65 για τα έτη έως και το 2010, το 2011, όμως, η τιμή εκτινάσσεται στο 4,02, 

φανερώνοντας ότι τα ξένα κεφάλαια γίνονται το έτος αυτό κατά μέσο όρο τέσσερις 

φορές περισσότερα απ’ ότι τα ίδια. Τέλος, στα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας η αναλογία 

των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια ξεκινά από 1,4 και καταλήγει σε 1,81 το 2011. 

Αναφορικά με το δείκτη παγιοποίησης, ο οποίος δείχνει τί ποσοστό των κεφαλαίων 

μιας εταιρίας έχει διοχετευτεί σε μακροπρόθεσμα (πάγια) στοιχεία του ενεργητικού, η 

τιμή του, όπως αναμένεται, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και για τις τρεις κατηγορίες 

ξενοδοχείων (πάνω από 70%). Την υψηλότερη τιμή, για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, 

παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας  (81,4% το 2011), ακολουθούν τα ξενοδοχεία 

Α’ κατηγορίας (77,75% το 2011) και τέλος οι μονάδες Β’ κατηγορίας (71,56% το 

2011). Οι όποιες αυξήσεις στο μέγεθος αυτό φανερώνουν πρόσθετες επενδύσεις σε 

πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τέτοιες αυξήσεις έλαβαν χώρα τα έτη έως και το 2009, 

καθώς έκτοτε ο δείκτης παραμένει σταθερός και στις τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων. 

Τύπος Υπολογισμού: 

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 2,58 2 2,3 2,65 4,02 76,71 79,84 81,84 81,76 81,44

Α' κατηγορίας 1,4 1,46 1,5 1,89 1,81 74,73 77,28 77,66 77,82 77,75

Β' κατηγορίας 0,99 0,96 0,98 0,89 1,16 71,38 72,65 72,26 72,49 71,56

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Δείκτης Παγιοποίησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

2007-2011

Σχέση Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων 2007-2011

(Μακρ. + Βραχ. Υποχρεώσεις) / Ίδια Κεφάλαια Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
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Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν από μονάδες 

Πολυτελείας τα έτη 2008 και 2009, οπότε ο δείκτης παγιοποίησής τους αυξάνεται κατά 

τρεις και δύο ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Επίσης, και τα ξενοδοχεία Α’ 

κατηγορίας αύξησαν την παγιοποίησή τους κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες το έτος 2008, 

ενώ τέλος στα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την 

εξεταζόμενη περίοδο καθώς ο δείκτης αυτός παραμένει αμετάβλητος. 

 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Σε αυτή την κατηγορία αριθμοδεικτών επιλέξαμε να αναφερθούμε στην 

αποδοτικότητα ιδίων και συνολικών κεφαλαίων (προ φόρων). Από τα στοιχεία του 

πίνακα που ακολουθεί, γίνεται αντιληπτό ότι, ήδη από το 2007, όλες οι κατηγορίες 

ξενοδοχείων παρουσιάζουν δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αρνητικό, ο οποίος 

μάλιστα σταδιακά επιδεινώνεται. Τα ξενοδοχεία Πολυτελείας εμφανίζουν το 

δυσμενέστερο δείκτη, ο οποίος γνωρίζει τις μεγαλύτερες μειώσεις έως και το 2010, ενώ 

το 2011 ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ελαφριά ανάκαμψη. Η αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων ανά κατηγορία (Πολυτελείας, Α’ και Β’) ισοδυναμεί το 2011 με -8,29%, -

5,77% και -5,93% αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 2.3 Δείκτες Αποδοτικότητας Ιδίων και Συνολικών Κεφαλαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 2007-2011 

 

Όσον αφορά το δείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων, οι τιμές στις τρεις 

κατηγορίες (Πολυτελείας, Α’ και Β’) ξεκινούν το 2007 λίγο πάνω από το 0, έκτοτε 

όμως, και μέχρι το 2010 ακολουθούν πτωτική πορεία, παρουσιάζοντας αρνητικές 

επιδόσεις. Το 2011 τα μεγέθη βελτιώνονται ελαφρώς και λαμβάνουν τιμή  -2,93%, -

2,08% και -1,07% αντίστοιχα.  

 

 

 

Τύπος Υπολογισμού:

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας -5,07 -5,68 -10,37 -14,65 -8,29 0,35 -1,95 -2,23 -3,58 -2,93

Α' Κατηγορίας -2,09 -4,76 -4,63 -4,34 -5,77 0,72 -0,95 -1,48 -2,69 -2,08

Β' Κατηγορίας -0,55 -1,12 -2,71 -5,24 -5,93 0,93 0,29 -0,42 -1,88 -1,07

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Αποδοτικότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011 (%)

Ιδίων Κεφαλαίων Συνολικών Κεφαλαίων

Καθαρά προ φόρων κέρδη / Ίδια κεφάλαια Καθαρά προ φόρων κέρδη / Παθητικό
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Περιθώρια κέρδους 

Στην κατηγορία αυτή κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε αναφορά στους δείκτες 

περιθωρίου μικτού, λειτουργικού και καθαρού προ φόρου κέρδους (Παράρτημα: 

Πίνακες 11-13).  

Όσον αφορά το περιθώριο μικτού κέρδους παρατηρούμε ότι καθ’ όλη την περίοδο 

2007-2011 την υψηλότερη επίδοση παρουσιάζουν τα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, 

ακολουθούν τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας και στην τρίτη θέση με τη χαμηλότερη 

επίδοση βρίσκονται τα ξενοδοχεία Πολυτελείας. Αναλυτικά, οι τιμές που λαμβάνει 

αυτός ο δείκτης για την περίοδο 2007-2011 παρουσιάζονται στο διάγραμμα που 

ακολουθεί.  

 
Διάγραμμα 2.18 Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Ο δείκτης εμφανίζει έντονα πτωτική πορεία με την εμφάνιση της οικονομικής 

κρίσης από το 2008 έως και το 2010 κυρίως για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας. Το έτος 

2011 και στις τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων παρατηρείται μερική ανάκαμψη του δείκτη 

και αυτός λαμβάνει τιμές 30,96%,  28,45% και 17,02% αντίστοιχα για τις τρεις 

κατηγορίες ξενοδοχείων (Β’, Α’ και Πολυτελείας).  

Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους, όμως, είναι αρνητικό σε όλες τις κατηγορίες 

ξενοδοχειακών  μονάδων καθ’ όλη την περίοδο 2007-2011, με ‘καλύτερη’ επίδοση να 

εμφανίζει διαχρονικά και πάλι η κατηγορία Β’. Ακολουθεί η κατηγορία Α’, ενώ η 

κατηγορία των ξενοδοχείων Πολυτελείας καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Η πορεία του 

μεγέθους αυτού είναι έντονα πτωτική έως και το 2010, ενώ το 2011 ανακάμπτει και 

λαμβάνει τιμές -11,08%, -14,24% και -20% αντίστοιχα για τις κατηγορίες Β’, Α’ και 

Πολυτελείας. 
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Διάγραμμα 2.19 Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Όσον αφορά, τέλος, το περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρου), εμφανίζει και 

αυτό, όπως αναμενόταν, αρνητικές τιμές για την πενταετία 2007-2011 και για τις τρεις 

κατηγορίες ξενοδοχείων, οι οποίες διατηρούν την ίδια κατάταξη στις επιδόσεις τους στο 

μέγεθος αυτό, επιδόσεις που το 2011 είναι ίσες με -12,81%, -17,81% και -24,14% 

(αντίστοιχα για τις κατηγορίες Β’, Α’ και Πολυτελείας).  

 

Διάγραμμα 2.20 Περιθώριο Καθαρού (προ φόρων) Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ανά κατηγορία 2007- 2011 

 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία των δεικτών αποδοτικότητας που μόλις παραθέσαμε, θα 

λέγαμε ότι και οι τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων σημειώνουν κατά μέσο όρο θετικό 

μικτό αποτέλεσμα, ενώ τόσο σε καθαρό προ φόρων επίπεδο όσο και, το κυριότερο, σε 

λειτουργικό επίπεδο τα αποτελέσματά τους είναι ζημιογόνα ήδη από το 2007. Η 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης έρχεται να επιδεινώσει την ήδη άσχημη αυτή 

κατάσταση με το έτος 2010 να αποτελεί το χειρότερο έτος από πλευράς οικονομικών 

αποτελεσμάτων και για τις τρεις κατηγορίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενώ η 

μερική ανάκαμψη που σημειώνεται το 2011 δεν αλλάζει σημαντικά τη δυσμενή αυτή 

εικόνα. 
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2.4 Το Διεθνές Τουριστικό Περιβάλλον 

 

Για τον παγκόσμιο τουρισμό το 2012 ήταν σε γενικές γραμμές μια καλή χρονιά, 

καθώς οι τουριστικές αφίξεις παγκοσμίως γνώρισαν αύξηση και ξεπέρασαν το φράγμα 

του 1δις παρά τα οικονομικά προβλήματα αρκετών χωρών και ιδιαίτερα της ζώνης του 

ευρώ και τα συνεχιζόμενα φαινόμενα πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας στις χώρες 

της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού  (UNWTO,2013), οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανήλθαν σε 1.035 εκατ.  

το 2012 (Παράρτημα: Πίνακας 14),  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%  σε σχέση με το 

2011, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι παγκόσμιες τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν 

στο ύψος των $1.075 δις το 2012 έναντι $1.042 δις το 2011, καταγράφοντας αύξηση 

3,2%.   

 
Διάγραμμα 2.21 Παγκόσμιες Τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις 2006- 2012 

 

Από τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος εύκολα διαπιστώνουμε ότι, με την 

εδραίωση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης το 2009, ο παγκόσμιος 

τουρισμός δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Αντίθετα, ενώ έως και το 2008 σημείωνε αύξηση 

τόσο στις αφίξεις όσο και στις εισπράξεις, το έτος 2009 η ανοδική αυτή πορεία 

ανακόπτεται και ο παγκόσμιος τουρισμός γνωρίζει πτώση κατά 4,3% στις αφίξεις και 

9,3% στις εισπράξεις. Παρ’ όλα αυτά, όμως, επιδεικνύει ιδιαίτερες αντοχές και 

ανακάμπτει άμεσα, καθώς παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, η διεθνής τουριστική 

κίνηση επανέρχεται σε αυξητική τροχιά ήδη από το 2010, την οποία και διατηρεί έως 

και το 2012. 
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Όσον αφορά την περιοχή της Ευρώπης, η οποία χαρακτηρίστηκε τα τελευταία 

χρόνια από ιδιαίτερη χρηματοοικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα, αυτή παρουσίασε 

οριακή αύξηση στις τουριστικές της αφίξεις το έτος 2008 (+0,31%) και ακολούθησε το 

2009 μια πτώση της τάξης του 4,31%, ποσοστό που ισοδυναμεί με το ήμισυ σε σχέση 

με την κατά 9,3% πτώση των αφίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο (Παράρτημα: Πίνακας 

15). Η πτώση αυτή ήταν, όπως αποδείχθηκε, πρόσκαιρη, καθώς από το 2010 και έπειτα 

οι τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη παρουσιάζουν και πάλι αυξητική πορεία.  

 

Διάγραμμα 2.22 Τουριστικές αφίξεις στην Ευρώπη 2006- 2012 

 

Μάλιστα, από τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 

σχετικά  με τις αφίξεις και τις εισπράξεις ανά γεωγραφική περιφέρεια παγκοσμίως, το 

2012 η Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων (534,2 εκατ.) 

και εισπράξεων ($457,8 δις), διατηρώντας για ακόμη μια χρονιά και το μεγαλύτερο 

μερίδιο (42,6%) επί της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. 

Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις ανά προορισμό  (2012) 

Προορισμός 

Αφίξεις (σε εκατ.)  Εισπράξεις ($ δισ.) 

Απόλυτη τιμή 
% επί του 
συνόλου Απόλυτη τιμή 

% επί του 
συνόλου 

Ευρώπη 534.2 51.6% 457.8 42.6% 

Ασία/Ειρηνικός 233.6 22.6% 323.9 30.1% 

Αμερική 163.1 15.8% 212.6 19.8% 

Αφρική 52.4 5.1% 33.6 3.1% 

Μέση Ανατολή 52.0 5.0% 47.0 4.4% 

Σύνολο 1,035.0   1,075.0   

Πηγή: UNWTO 

Πίνακας 2.4 Παγκόσμιες Τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις ανά προορισμό 2012 

 

Σε επίπεδο χωρών, σύμφωνα και πάλι με την ίδια πηγή για το 2012, η Γαλλία 

καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό τουριστικών αφίξεων με 83 εκατ. 
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αφίξεις, ενώ την πρώτη θέση σε τουριστικά έσοδα καταλαμβάνουν οι Η.Π.Α. με $126,2 

δις. 

 Οι 5 πρώτες  χώρες  παγκοσμίως 

σε αφίξεις τουριστών (2012) σε τουριστικές εισπράξεις (2012) 

Κατάταξη Χώρα Αφίξεις (σε εκατ.) Κατάταξη Χώρα 
Εισπράξεις 
(σε $δισ.) 

1 Γαλλία 83.0 1 Η.Π.Α. 126.2 

2 Η.Π.Α. 67.0 2 Ισπανία 55.9 

3 Κίνα 57.7 3 Γαλλία 53.7 

4 Ισπανία 57.7 4 Κίνα 50.0 

5 Ιταλία 46.4 5 Μακάο (Κίνα) 43.7 

Πηγή: UNWTO 

Πίνακας 2.5 Οι 5 πρώτες χώρες παγκοσμίως σε αφίξεις τουριστών και σε τουριστικές εισπράξεις 2012 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι την έκτη θέση παγκοσμίως σε τουριστικές αφίξεις 

καταλαμβάνει η γειτονική μας Τουρκία με 46,4 εκατ., ενώ την ίδια θέση σε τουριστικές 

εισπράξεις καταλαμβάνει η Ιταλία με  $41,2 δις. 

 

Για το 2013 και 2014 η αύξηση της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης αναμένεται 

να είναι της τάξης του 3-4% ετησίως. Μακροπρόθεσμα, οι προοπτικές του παγκόσμιου 

τουρισμού είναι εξαιρετικά ευοίωνες, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 

προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης  των  διεθνών  τουριστικών  αφίξεων  της τάξης 

του 3,3% με ορίζοντα το 2030 ή σε απόλυτες τιμές μέση αύξηση κατά 43 εκατ. 

ετησίως, με τις διεθνείς αφίξεις να αναμένεται το έτος 2030 να ξεπεράσουν το 1,8 δις 

ταξιδιωτών. Μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στις τουριστικές τους αφίξεις αναμένεται να 

γνωρίσουν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, Λατινικής Αμερικής, Μέσης 

Ανατολής και Αφρικής παρουσιάζοντας έως το 2030 διπλάσιο μέσο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης (4,4%) σε σχέση με τις χώρες προορισμούς των ανεπτυγμένων χωρών της 

Ευρώπης και της Αμερικής (2,2%). Η Ευρώπη παρ’ όλα αυτά αναμένεται να 

διατηρήσει την πρώτη θέση στη διεθνή τουριστική σκηνή ως ο σημαντικότερος 

τουριστικός προορισμός στον κόσμο. 
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Διάγραμμα 2.23 Ο διεθνής τουρισμός το 2020 κατά την πρόγνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού  

Πηγή: UNWTO, 
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2.5 Προβλήματα και Προοπτικές 

 

Έχοντας παρουσιάσει την εξέλιξη του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2012, θα κάνουμε, στην ενότητα αυτή, μια σύντομη 

αναφορά στα προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει καθώς και στις προοπτικές που 

διαφαίνονται για το μέλλον του. 

Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπος 

με προβλήματα τόσο εξωγενή όσο και ενδογενή. Προέρχονται, δηλαδή, τόσο από το 

ευρύτερο τουριστικό πλαίσιο όσο και από τη δομή και λειτουργία του ίδιου του κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότεροι εξωγενείς παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά 

για την όλη ξενοδοχειακή δραστηριότητα στη χώρα μας συνοψίζονται στους 

ακόλουθους: 

 η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα και η αίσθηση μιας υφέρπουσας 

κοινωνικής αναταραχής στο εσωτερικό της χώρας που δίνουν την εικόνα μιας 

τουριστικά ‘αφιλόξενης’ χώρας 

 η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών που επιφέρει μείωση της 

τουριστικής κίνησης, καθώς και της τουριστικής δαπάνης λόγω της 

παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης 

 η γενικότερη έλλειψη ρευστότητας και η στενότητα στην τραπεζική 

χρηματοδότηση 

 η όξυνση του ανταγωνισμού στο εξωτερικό από γειτονικές χώρες (Τουρκία, 

Κροατία κλπ.) με χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών 

 ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από χώρες με αναβαθμισμένης ποιότητας 

τουριστικά προϊόντα (Ισπανία, Ιταλία) 

 η έλλειψη χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό 

 οι ελλείψεις σε ειδικές τουριστικές υποδομές και ανωδομές (μεταφορές, 

συνεδριακοί χώροι, εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού κλπ)  

 η μονοδιάστατη τουριστική εικόνα ως χώρα του ήλιου και της θάλασσας 

 η έλλειψη σύνθετων τουριστικών προϊόντων για προσέλκυση τουριστών με 

ειδικά ενδιαφέροντα (ιαματικός, συνεδριακός, αθλητικός, πολιτιστικός, 

φυσιολατρικός) 
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 το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού (επιχειρηματιών, 

εργαζομένων) 

 

Τα ενδογενή διαρθρωτικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τον ξενοδοχειακό κλάδο στη 

χώρα μας είναι: 

 η εποχικότητα της ζήτησης ξενοδοχειακών υπηρεσιών, η οποία παρουσιάζει 

έξαρση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ατονεί κατά την υπόλοιπη διάρκεια 

του χρόνου 

 η υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές 

της χώρας 

 η  μονομερής «εξάρτηση» των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από 

τους μεγάλους διεθνείς, κυρίως, τουριστικούς οργανισμούς και η μείωση της 

διαπραγματευτικής ισχύος τους έναντι των οργανισμών αυτών, οι οποίοι, 

κατορθώνουν, λόγω των μαζικών αγορών στις οποίες προβαίνουν, να 

πετυχαίνουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και να επιβάλλουν τους δικούς τους 

κανόνες σε ολόκληρο το τουριστικό κύκλωμα  

 η γραφειοκρατία, η χρονοβόρα διαδικασία αδειοδοτήσεων νέων ξενοδοχειακών  

επενδύσεων με αρκετούς εμπλεκόμενους φορείς 

 

Ωστόσο, παρά τα παραπάνω προβλήματα υπάρχουν και θετικά στοιχεία, τα οποία 

έχει να επιδείξει ο ευρύτερος τουριστικός κλάδος στη χώρα μας. Στηριζόμενος σε ένα 

ιδιαίτερα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, που εστιάζει  

 στην απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού τοπίου 

 στο εξαιρετικό μεσογειακό κλίμα  

 στην πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά 

 στην ιδιαίτερα γευστική αλλά και υγιεινή ελληνική γαστρονομία 

 

και έχοντας στο πλευρό του  

 μια σύγχρονη ξενοδοχειακή υποδομή, ύστερα από την προσθήκη μεγάλου 

αριθμού κλινών σε ξενοδοχεία υψηλών κατηγοριών, αλλά και τον 

εκσυγχρονισμό των παλαιότερων, χάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
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 οργανωμένες  εταιρίες και ομίλους με μακρά παράδοση και εμπειρία στον 

τουριστικό τομέα 

έχει να επιδείξει 

 μια υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη τουριστικών προορισμών  (17η   σε 

αφίξεις και 23η σε εισπράξεις το 2012), καθώς και 

 μια υψηλή θέση στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου παγκοσμίως 

(32
η
 θέση παγκοσμίως) 

 

Καθώς, λοιπόν, η τουριστική κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά, αλλά και στην 

Ευρώπη ειδικότερα, προμηνύεται ανοδική έως και το 2030, δημιουργείται μια ευνοϊκή 

εξωτερική συγκυρία, ένα θετικό εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να ενισχύσει τη 

χώρα μας σε μια προσπάθεια βελτίωσης των τουριστικών της μεγεθών. Μέσα σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, ο ελληνικός τουρισμός και μαζί με αυτόν και ο ξενοδοχειακός κλάδος 

έχουν τη δυνατότητα να ανακτήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική. Με βασικούς 

στόχους για την ενίσχυσή τους να αποτελούν η αύξηση της ζήτησης και η γενική 

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, οι ευκαιρίες για την ανάπτυξή τους 

προβάλλουν κυρίως μέσα από : 

 την εδραίωση, διεθνώς, του αισθήματος σταθερότητας, ασφάλειας και ηρεμίας 

στο εσωτερικό της χώρας με στόχο την αποκατάσταση της εικόνας της ως 

τουριστικά ‘φιλόξενης’ χώρας 

 την εστίαση σε εναλλακτικές-ειδικές μορφές  τουρισμού (κοινωνικός τουρισμός, 

αθλητικός, αγροτουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός, χειμερινός 

τουρισμός, τουρισμός υγείας, κέντρα spa, τουρισμός των πόλεων κλπ.) με 

σκοπό την αύξηση της ζήτησης, τον περιορισμό της εποχικότητας του 

ελληνικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 

 τη  συστηματική και στοχευμένη προσέγγιση νέων και αναδυόμενων 

τουριστικών αγορών  (Ρωσία, Κίνα, Βόρεια Αμερική κλπ) για αύξηση της 

ζήτησης 

 την εν γένει συστηματικότερη προβολή και διαφήμιση του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος 

 τη διαμόρφωση στρατηγικής αερομεταφορών, που θα βελτιώνει την 

προσβασιμότητα των προορισμών και θα εστιάζει στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων 
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 τη  θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου νομικού πλαισίου με σκοπό την προσέλκυση 

νέων τουριστικών επενδύσεων – (η προκήρυξη  του προγράμματος 

«Εναλλακτικός Τουρισμός» μέσω του ΕΣΠΑ  2007-2013, η θέσπιση νέου 

επενδυτικού νόμου με περισσότερες τουριστικές δραστηριότητες και κίνητρα 

καθώς και η θεσμοθέτηση του “Fast Track” έγιναν με στόχο να τονώσουν τις 

τουριστικές επενδύσεις) 

 την εφαρμογή ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό. 

 

Αν καταφέρει η χώρα μας να ενεργήσει έγκαιρα, εύστοχα και αποτελεσματικά, 

εξαλείφοντας τα προβλήματα που την ταλαιπωρούν θα έχει την ευκαιρία να 

επωφεληθεί από τη θετική αυτή συγκυρία που της παρουσιάζεται, να την αξιοποιήσει 

προς όφελός της και να επανατοποθετηθεί στην αγορά τουριστικά ελκυστικότερη και 

ανταγωνιστικότερη. 
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3. Η περι πτωσή τής εταιρι ας ΓΕΚΕ Α.Ε 

 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με την περίπτωση της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 

Θα ξεκινήσουμε παραθέτοντας γενικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ της εταιρίας, 

στη συνέχεια θα εστιάσουμε στο ξενοδοχείο ‘President’ που αυτή εκμεταλλεύεται, 

παρέχοντας πληροφορίες για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει, και θα κλείσουμε την 

ενότητα πραγματοποιώντας χρηματοοικονομική ανάλυση επί των οικονομικών της 

μεγεθών. 

 

3.1 Προφίλ Εταιρίας 

 

Η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε., με πλήρη επωνυμία ‘Ανώνυμος Εταιρία Ξενοδοχειακών και 

Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΕΚΕ Α.Ε.’ ιδρύθηκε το 1972 με έδρα της το Δήμο 

Αθηναίων. Αντικείμενο της εταιρίας αποτελεί:  

 η ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχειακών 

συγκροτημάτων, τουριστικών περιπτέρων και ξενώνων τύπου μπανγκαλόου 

στην Αθήνα καθώς και σε όλη την ελληνική επικράτεια 

 η εκμίσθωση ξενοδοχειακών ιδιόκτητων συγκροτημάτων σε τρίτους 

 η αντιπροσώπευση Ξενοδοχειακών Οίκων του εξωτερικού  

 η παροχή υπηρεσιών καθώς και η παραχώρηση προσωπικού προς άλλες 

ομοειδείς ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις 

 και εν γένει η άσκηση πάσης φύσεως ξενοδοχειακής - τουριστικής 

δραστηριότητας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

Η νομική της μορφή είναι Ανώνυμη Εταιρία και η διάρκειά της έχει οριστεί έως και το 

2062. 

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας μέχρι σήμερα αποτελεί η εκμετάλλευση της 

ξενοδοχειακής μονάδας με το όνομα ‘President’, το οποίο έχει αναγείρει σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της. 
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Το ξενοδοχείο ‘President’ ανήκει στην κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) – Α’ 

κατηγορίας, και προσφέρει στους πελάτες του ολοκληρωμένες ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες διαμονής και εστίασης καθώς και ενοικίαση αιθουσών για συναντήσεις, 

συνέδρια και εκδηλώσεις γενικότερα.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 2.525.625€ διαιρούμενο σε 

8.418.750 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές 

ανώνυμες και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ήδη από τον 

Αύγουστο του 2000. 

Κύριοι μέτοχοι της εταιρίας είναι: 

Ονοματεπώνυμο Μετοχές Ποσοστό Συμμετοχής 

Κεφαλάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου 2.560.300 30,41% 

Κεφάλα Δωροθέα του Γεωργίου 2.053.775 24,40% 

Κεφάλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου 2.053.725 24,39% 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρίας καθώς και πρόσθετα στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότητά της. 
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Πηγή: Hellastat 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ PRESIDENT
WWW.PRESIDENT.GR

Α.Φ.Μ. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΤΟΣ ΙΔΡ. ΑΡ. ΥΠΑΛ. EMAIL

094033829 1932/06/Β/86/99 1972 145 president@president.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΈΔΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

Λεωφ. Κηφισίας 43, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, Αττική 2106989000 2106924968

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΚΟΔ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

551.1 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο

632.1 ’λλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηριότητες

505.0 Λιανικό εμπόριο καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων

ΚΛΑΔΟΣ

Ξενοδοχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΛΑΔΟΣ

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ASE) ΠΡΕΖΤ Ξενοδοχεία

ΜΕΛΗ Δ.Σ - ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΤΙΤΛΟΣ EMAIL

Μανουσάκης Μ. Εμμανουήλ Πρόεδρος ΔΣ -

Κεφαλας Κ. Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος -

Μυλωνάς Κ. Δημήτριος Προϊστάμενος Λογιστηρίου -

Παπαδόπουλος Χρήστος Οικονομικός Διευθυντής gekesa@otenet.gr

Σοφοκλέους Γ. Υπέυθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων -

Κεφαλά Δωροθέα Αντιπρόεδρος ΔΣ -

Πάκης Χρήστος Μέλος ΔΣ -

Μαντούβαλος Ιωάννης Μέλος ΔΣ -

Κεφαλάς Κωνσταντίνος Μέλος ΔΣ -

Μίχαλος Δημήτρης Εμπορικός Διευθυντής -

Τελευταία Ενημέρωση: 22/4/2013 © 2004-2012 Hellastat Α.Ε. - Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καμία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα (ενδεικτικά
αναφέρονται εμπραγμάτα ή ενοχικα δικαιώματα ή δικαίωματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν μπορεί να
μεταβιβασθεί με κανένα τρόπο σε τρίτους. Οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση,
ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα, ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται στην έκθεση. Σε καμία περίπτωση η
Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για καμία τυχούσα θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή μη, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθείσα
είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της εκθέσεως ακόμα και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουμένως εις γνώση με
οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζημίας, είτε εξαιτίας εγέρσεως όποιας απαίτησης από τρίτο.
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3.2 Το Ξενοδοχείο  ‘President’ 

 

Γενικά στοιχεία  

 

Το ξενοδοχείο ‘President’ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά 

καταλύματα στην περιοχή της Αττικής. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων (Α’ 

κατηγορίας) που συγκαταλέγεται στην κατηγορία των αστικών ξενοδοχείων της 

Αθήνας και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αποτελεί ένα από τα 

υψηλότερα κτίρια της Αθήνας, 20 ορόφων και συνολικού εμβαδού 34.280 τ.μ., ενώ 

διαθέτει 517 δωμάτια και συνολικά 918 κλίνες. Εγκατεστημένο στο κέντρο της Αθήνας 

και συγκεκριμένα στη Λεωφ. Κηφισίας 43, προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο 

αεροδρόμιο, σε σταθμούς του μετρό καθώς και σε αξιοθέατα. Επίσης, βρίσκεται κοντά 

σε αρκετά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος όπως: το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

των Αθηνών, τη Βουλή των Ελλήνων, την Πλατεία Συντάγματος, το Μουσείο Μπενάκη 

καθώς και το Στάδιο Απόστολος Νικολαΐδης. Εκτός από τις συνήθεις ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και ενοικίασης 

αιθουσών για συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις γενικότερα, το ξενοδοχείο 

διαθέτει επίσης μπαρ, πισίνα, υπόγειο χώρο στάθμευσης 400 θέσεων καθώς και 

πρατήριο καυσίμων. 

Το προφίλ του ξενοδοχείου συνθέτουν, σύμφωνα με τους υπευθύνους του 

(www.president.gr), τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 ζεστό - το ξενοδοχείο προσφέρει ζεστή φιλοξενία και φιλική και 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε συνδυασμό με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και 

παροχές σε όλους όσους ταξιδεύουν για αναψυχή ή επαγγελματικούς λόγους.  

 φιλικό – τα δωμάτιά του προσφέρουν μια ξεκούραστη διαμονή, στις αίθουσές 

του λαμβάνουν χώρα κοινωνικές ή επαγγελματικές εκδηλώσεις και τα 

εστιατόρια και τα μπαρ του παρέχουν μια ευρεία ποικιλία εξαιρετικών 

επιλογών.  

 βολικό – το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μία ζωντανή, ασφαλή και εύκολα 

προσβάσιμη περιοχή κοντά στο εμπορικό, πολιτιστικό και ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας και προσφέρει εξαιρετική συγκοινωνιακή σύνδεση προς όλα τα 
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αξιοθέατα της πόλης και προς όλες τις βασικές εμπορικές περιοχές και τις 

επιχειρήσεις.  

 προσιτό – οι τιμές του είναι πάντα μια ευχάριστη έκπληξη. 

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες 

 

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που προσφέρει το ξενοδοχείο συνοψίζονται στις 

ακόλουθες (www.president.gr): 

 

Διαμονή 

 

Στόχος του ξενοδοχείου President είναι να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους 

ξενοδοχειακούς  προορισμούς στην Αθήνα, την πρώτη επιλογή κάθε απαιτητικού 

ταξιδιώτη προσφέροντας ό,τι καλύτερο σε άνεση, τιμή και ευκολία. Για να 

ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες, το ξενοδοχείο διαθέτει και 

προσφέρει τρεις τύπους δωματίων: τα standard δωμάτια, τα οικογενειακά και τα 

δωμάτια για ΑμΕΑ με παροχές που συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

 

Standard Δωμάτια 

Προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις σε ένα μοντέρνο και ευρύχωρο 

περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες: δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι, 

ηχομονωμένα παράθυρα, ανεξάρτητο ρυθμιζόμενο κλιματισμό, μικρό ψυγείο, 

ηλεκτρονικές κλειδαριές, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, ασύρματη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, γραφείο εργασίας με 

φωτισμό, ανιχνευτή καπνού, σεσουάρ και πολλά άλλα. 

 

Οικογενειακά δωμάτια  

Το ξενοδοχείο ‘President’ είναι φιλικό προς την οικογένεια και για την 

εξυπηρέτησή της παρέχει δωμάτια που επικοινωνούν μεταξύ τους. Αποτελούνται 
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είτε από 2 δίκλινα δωμάτια είτε από 1 διπλό και 1 τρίκλινο με ενδιάμεση πόρτα 

επικοινωνίας. Όλα τα συνδεόμενα δωμάτια έχουν δύο μπάνια και ταυτόχρονα όλες 

τις παροχές & υπηρεσίες των standard δωματίων. Επίσης, παρέχονται: παιδικό 

μενού, παιδικό κρεβατάκι, παιδική καρέκλα στο εστιατόριο καθώς και υπηρεσίες 

φύλαξης παιδιών.  

 

Δωμάτια για ΑμΕΑ  

Το ξενοδοχείο ‘President’ έχει 17 ευρύχωρα δωμάτια προσβάσιμα από καροτσάκι, 

κοντά στους ανελκυστήρες. Τα δωμάτια είναι δίκλινα, με ένα διπλό ή δύο μονά 

κρεβάτια, ειδικά διαμορφωμένα για άτομα με ειδικές ανάγκες, με όλες τις παροχές 

& υπηρεσίες των standard δωματίων. Οι επιπλέον παροχές περιλαμβάνουν: φαρδιές 

πόρτες δωματίων, ειδικό ντους για αναπηρικό αμαξίδιο, τουαλέτα και μπανιέρα με 

μπάρες στήριξης, μεγάλες αυτόματες πόρτες ανελκυστήρων καθώς και πλήρη 

πρόσβαση στην είσοδο και τους χώρους του ξενοδοχείου.  

 

Εστίαση- Ψυχαγωγία 

 

Εκτός από τις υπηρεσίες διαμονής που προσφέρει, το ξενοδοχείο President 

διαθέτει, επίσης, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας για την πρόσθετη ικανοποίηση των 

πελατών του αλλά και την προσέλκυση νέων. Οι χώροι αυτοί είναι: 

1. Το εστιατόριο – μπαρ, Penthouse 21, στην ταράτσα του ξενοδοχείου. 

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό εστιατόριο μπαρ στον τελευταίο όροφο του 

ξενοδοχείου που, όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα 

του, ‘Δίπλα στην πισίνα με πανοραμική θέα της πόλης ενώνει Αθηναίους και 

ταξιδιώτες σε ένα εκλεπτυσμένο και άνετο περιβάλλον’. Το εστιατόριο - μπαρ 

Penthouse 21, αποτελεί, επίσης, ένα κομψό και φιλόξενο περιβάλλον για 

σημαντικές εκδηλώσεις, γάμους ή συνεστιάσεις υψηλού προφίλ, εκδηλώσεις 

που περιλαμβάνουν καθιστό δείπνο ή μπουφέ ορθίων. 

2. Το μπαρ Avenue στην είσοδο του ξενοδοχείου, το οποίο προσφέρεται για 

φιλικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, όπου οι επισκέπτες μπορούν να 
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χαλαρώσουν με απαλή μουσική, ενώ χαίρονται τον καφέ ή το ποτό τους και 

απολαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία από σνακ και πρωινό μέχρι κυρίως πιάτα 

και επιδόρπια. 

 

3. Το κεντρικό Εστιατόριο του ξενοδοχείου που λειτουργεί επτά μέρες την 

εβδομάδα και προσφέρει πλούσιο πρωινό μπουφέ, αλλά και μπουφέ για το 

γεύμα και το δείπνο, με φρέσκα και υγιεινά υλικά και υποδειγματική 

εξυπηρέτηση σε μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και άνεσης.  

 

 

Συνέδρια & Εκδηλώσεις 

 

Το ξενοδοχείο President διαθέτει, επίσης, και προσφέρει προς ενοικίαση χώρους 

για κάθε είδους εκδήλωση, συνεστίαση ή σύσκεψη, εταιρική ή ιδιωτική στην περιοχή 

της  Αθήνας. ‘Οι 7 σύγχρονες αισθητικά αίθουσες, με τις κοσμοπολίτικες πινελιές, έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε είδους εκδήλωση– από μια μικρή 

συνάθροιση 5 ατόμων μέχρι έναν φινετσάτο γάμο ή ένα συνέδριο των 600 ατόμων. 

Ταυτοχρόνως, ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός συνδιασκέψεων, που διαθέτει το ξενοδοχείο, 

διευκολύνει την επικοινωνία με επιχειρηματικούς εταίρους και συνεργάτες σε όλο τον 

κόσμο’.  

Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου εργάζονται, ώστε να καλύψουν 

όλες τις απαιτήσεις των πελατών, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι τις τελευταίες 

πινελιές, ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της όποιας εκδήλωσης και τη 

σίγουρη επιτυχία της. 

 

Πρόσθετες Γενικές παροχές & υπηρεσίες 

 

Το ξενοδοχείο President, λειτουργώντας με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή 

ικανοποίηση των πελατών – επισκεπτών του, υποστηρίζει και ενισχύει όλες τις 

παραπάνω βασικές υπηρεσίες που προσφέρει και με μια σειρά από γενικές παροχές και 

υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:  
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 Υπηρεσία δωματίου, υπηρεσία αφύπνισης  

 24ωρη υποδοχή, γρήγορο Check out, δυνατότητα αναχώρησης μετά τις 

12:00  

 Πολύγλωσσο προσωπικό  

 Χώροι συνεδριάσεων και εστιάσεων  

 Ενοικίαση ταξί, αυτοκινήτου  

 Εκδρομές και περιηγήσεις  

 Συνεδρίες μασάζ  

 Πλυντήριο ρούχων και στεγνό καθάρισμα 

 Ασφαλή κλειστό χώρο στάθμευσης  

 Πρατήριο βενζίνης  

 

Ειδικότερα, για τον επαγγελματία προσφέρονται πρόσθετες υπηρεσίες όπως: 

 Γρήγορη ενσύρματη και ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο  

 Υπερσύγχρονος εξοπλισμός για συνέδρια και συσκέψεις  

 Ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού  

 Γραμματειακή υποστήριξη  

 Business Center, Συσκέψεις βίντεο  

 Υπηρεσία φαξ, φωτοτυπιών, παροχή Εκτυπωτή και  Modem  

 

 

 

Απώτερος στόχος του ξενοδοχείου είναι να προσφέρει λύσεις υψηλής ποιότητας 

και για τις τρεις αυτές κατηγορίες υπηρεσιών που  παρέχει. Άλλωστε, με ένα 

συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι:  

 η προσιτή τιμολογιακή του πολιτική  

 η καλή του τοποθεσία  

 το μεγάλο μέγεθός του, που επιτρέπει την εξυπηρέτηση μεγάλων γκρουπ  

 η καλή του φήμη  

 και η συνεργασία του με διεθνή πρακτορεία 

έχει καταφέρει να πετυχαίνει ικανοποιητικούς βαθμούς πληρότητας και να 

πρωταγωνιστεί μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων της Αττικής.  
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3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 

 Προκειμένου να  εξετάσουμε τη θέση της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. στον κλάδο της, 

την έως τώρα πορεία της αλλά και να εκτιμήσουμε έως ένα βαθμό τη μελλοντική 

διαδρομή της, θα στηριχθούμε σε οικονομικά στοιχεία της περιόδου 2006-2012 και 

συγκεκριμένα σε πληροφορίες που αντλήσαμε τόσο από τις δημοσιευμένες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της (Ισολογισμό, κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

κατάσταση Ταμειακών Ροών) όσο και από τα ετήσια οικονομικά δελτία που αυτή έχει 

δημοσιεύσει. 

 Αρχικά θα προβούμε στην ανάλυση των συγκριτικών καταστάσεων 

Ισολογισμού και κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση 

κοινού μεγέθους καθώς και ποσοστών τάσης για τις καταστάσεις αυτές. Θα 

ακολουθήσει ο υπολογισμός και η ανάλυση βασικών αριθμοδεικτών, η μελέτη του 

κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας, των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, καθώς και των 

ταμειακών ροών της. Τέλος, θα κλείσουμε με τις προβλέψεις επί βασικών μεγεθών για 

τη διετία 2013-2014 και θα ολοκληρώσουμε με τις προτάσεις και τα συμπεράσματά 

μας. 

Σε βασικά μεγέθη θα γίνει αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα μεγέθη του κύριου 

ανταγωνιστή της εταιρίας, την εταιρία ‘Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.’, που 

εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο Hilton στην περιοχή της Αττικής, με το μέσο όρο των 

εταιριών του κλάδου που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς 

και με το μέσο όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου, παραθέτοντας τα 

στοιχεία που παρουσιάσαμε κατά το προηγούμενο μέρος της εργασίας μας. 
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3.3.1 Συγκριτική Ανάλυση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

 

Ξεκινούμε την ανάλυσή μας από τη σύνταξη και ακολούθως την ανάλυση των 

ετήσιων συγκριτικών καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της 

εταιρίας για την περίοδο που εξετάζουμε.  

Η συγκριτική ανάλυση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικά 

εξετάζει τα ποσά των επιμέρους λογαριασμών των καταστάσεων αυτών, καθώς και τις 

μεταβολές τους, για μια σειρά συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων. Οι μεταβολές των 

στοιχείων αυτών μπορούν να δοθούν με τους ακόλουθους τρόπους (Λαζαρίδης, 

Παπαδόπουλος 2010): 

 Συγκρίνοντας τη μέση τιμή κάθε λογαριασμού για τη μελετώμενη περίοδο με 

την τιμή του ίδιου λογαριασμού σε κάθε περίοδο. 

 Υπολογίζοντας τη μέση ετήσια μεταβολή της τιμής κάθε λογαριασμού 

 Σαν απόλυτη ή σχετική μεταβολή της τιμής κάθε  λογαριασμού έναντι της τιμής 

του στο αμέσως προηγούμενο έτος 

 Σαν δείκτης της τιμής κάθε λογαριασμού σε κάθε έτος σε σχέση με την τιμή του 

το έτος που θα ορισθεί ως έτος βάσης  

Πρόκειται για μια οριζόντια ανάλυση των στοιχείων που εμπεριέχονται στις 

ετήσιες καταστάσεις, η οποία επιτρέπει την κριτική αξιολόγηση των μεταβολών στους 

λογαριασμούς χρόνο με το χρόνο καθώς και σε όλη την περίοδο συνολικά. Αποσκοπεί 

στο να αναδείξει τάσεις στην εξέλιξη των μεγεθών αλλά και να εντοπίσει τυχόν 

δυσανάλογες μεταβολές σε συσχετιζόμενα μεταξύ τους στοιχεία που θα 

κινητοποιήσουν για περαιτέρω διερεύνηση.  

Στις συγκριτικές καταστάσεις Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης που 

συντάξαμε στα πλαίσια της ανάλυσής μας εμπεριέχουμε τη μέση τιμή που λαμβάνει 

κάθε λογαριασμός σε όλη την περίοδο που εξετάζουμε, τη μέση ετήσια μεταβολή του 

κατά την ίδια περίοδο καθώς και την απόλυτη και σχετική μεταβολή του για κάθε ένα 

από τα έτη της περιόδου ξεχωριστά. 

 

Η συγκριτική κατάσταση των Ισολογισμών της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. για την 

περίοδο 2006 -2012 φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 3.1: Συγκριτική Κατάσταση Ισολογισμών εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 63.446.535,80 67.995.079,58 68.983.127,43 69.186.696,49 69.609.046,46 70.326.234,57 71.398.822,28 61.610.356,51 -1,95 -1.072.587,71 -1,50 -717.188,11 -1,02 -422.349,97 -0,61 -203.569,06 -0,29 -988.047,85 -1,43 -4.548.543,78 -6,69

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 22.823,52 32.314,02 30.009,52 3.859,50 5.146,00 18.830,51 0,00 5.146,00 -1.286,50 -25,00 26.150,02 677,55 2.304,50 7,68 -9.490,50 -29,37

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,93 5.575,94 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

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.474.935,26 68.032.969,54 69.018.712,89 69.196.131,93 69.619.768,40 70.331.810,51 71.404.398,21 61.627.701,52 -1,94 -1.072.587,70 -1,50 -712.042,11 -1,01 -423.636,47 -0,61 -177.419,04 -0,26 -985.743,35 -1,43 -4.558.034,28 -6,70

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθέματα 78.931,09 114.922,39 124.773,86 117.469,12 123.916,64 122.823,80 109.236,60 112.193,20 -5,27 13.587,20 12,44 1.092,84 0,89 -6.447,52 -5,20 7.304,74 6,22 -9.851,47 -7,90 -35.991,30 -31,32

Λοιπά αποθέματα 109.236,60 107.354,33 -100,00 -109.236,60 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.053.971,47 2.313.986,94 1.866.461,76 2.792.532,41 2.235.161,41 1.305.003,98 2.364.683,36 2.047.018,07 -12,60 -1.059.679,38 -44,81 930.157,43 71,28 557.371,00 24,94 -926.070,65 -33,16 447.525,18 23,98 -1.260.015,47 -54,45

Απαιτήσεις πελατών 211.089,25 323.900,99 369.070,36 397.024,32 395.511,65 670.495,44 385.127,29 -17,52 -274.983,79 -41,01 1.512,67 0,38 -27.953,96 -7,04 -369.070,36 -100,00 323.900,99 -112.811,74 -34,83

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 127.146,90 129.252,28 -100,00 -127.146,90 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 1.247,00 2.486,00 -100,00 -1.247,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 842.882,22 1.990.085,95 2.423.462,02 1.838.137,09 909.492,33 1.565.794,02 1.650.045,02 -9,81 -656.301,69 -41,91 928.644,76 102,11 585.324,93 31,84 -2.423.462,02 -100,00 1.990.085,95 -1.147.203,73 -57,65

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 11.600.952,00 14.660.134,00 17.459.222,80 14.573.436,27 0,00 17.459.222,80 -2.799.088,80 -16,03 -3.059.182,00 -20,87 -11.600.952,00 -100,00 0,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 5.163.081,87 16.383.109,31 1.198.111,34 826.236,48 885.879,02 18.151.746,01 10.643.039,19 9.269.082,76 -11,36 7.508.706,82 70,55 -17.265.866,99 -95,12 -59.642,54 -6,73 371.874,86 45,01 15.184.997,97 1267,41 -11.220.027,44 -68,49

Ταμείο 66.157,70 60.839,91 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καταθέσεις σε τράπεζες 10.576.881,49 15.711.409,10 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.295.984,43 18.812.018,64 14.790.298,96 18.396.372,01 20.704.179,87 19.579.573,79 13.116.959,15 16.893.332,62 -11,51 6.462.614,64 49,27 1.124.606,08 5,74 -2.307.807,86 -11,15 -3.606.073,05 -19,60 4.021.719,68 27,19 -12.516.034,21 -66,53

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 78.521.034,14 -3,15 5.390.026,94 6,38 412.563,97 0,46 -2.731.444,33 -3,02 -3.783.492,09 -4,32 3.035.976,33 3,62 -17.074.068,49 -19,66

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 2.587.206,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 13.342.159,15 -25,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.291.375,00 -82,61

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2.525.625,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 13.280.578,13 -25,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.291.375,00 -82,95

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 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

Αποθεματικά 48.226.471,52 50.896.620,44 47.873.807,52 47.608.240,93 47.236.599,92 44.467.478,51 44.330.752,81 41.473.574,34 1,41 136.725,70 0,31 2.769.121,41 6,23 371.641,01 0,79 265.566,59 0,56 3.022.812,92 6,31 -2.670.148,92 -5,25

Τακτικό αποθεματικό 2.715.651,62 2.531.613,68 2.531.613,68 2.266.047,09 1.894.406,08 1.543.535,01 1.406.809,31 2.004.787,44 11,59 136.725,70 9,72 350.871,07 22,73 371.641,01 19,62 265.566,59 11,72 0,00 0,00 184.037,94 7,27

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 45.510.819,90 48.365.006,76 45.342.193,84 45.342.193,84 45.342.193,84 42.923.943,50 42.923.943,50 45.107.185,03 0,98 0,00 0,00 2.418.250,34 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.812,92 6,67 -2.854.186,86 -5,90

Σωρευμένα κέρδη 5.417.860,81 4.184.103,73 -1.175.763,63 5.204.624,86 7.361.249,18 7.620.917,27 3.337.846,49 4.647.365,00 8,41 4.283.070,78 128,32 -259.668,09 -3,41 -2.156.624,32 -29,30 -6.380.388,49 -122,59 5.359.867,36 -455,86 1.233.757,08 29,49

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 59.463.098,48 -1,76 4.419.796,48 7,07 2.509.453,32 3,75 -1.784.983,31 -2,57 -6.114.821,90 -9,03 8.382.680,28 13,61 -13.727.766,84 -19,62

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 59.463.098,48 -1,76 4.419.796,48 7,07 2.509.453,32 3,75 -1.784.983,31 -2,57 -6.114.821,90 -9,03 8.382.680,28 13,61 -13.727.766,84 -19,62

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις 237.138,56 237.138,56 812.569,28 812.569,28 812.569,28 812.569,28 1.069.569,28 699.265,44 -22,20 -257.000,00 -24,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -575.430,72 -70,82 0,00 0,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 425.891,00 470.713,00 471.289,39 428.989,39 451.414,92 431.311,90 465.707,00 445.571,33 -1,48 -34.395,10 -7,39 20.103,02 4,66 -22.425,53 -4,97 42.300,00 9,86 -576,39 -0,12 -44.822,00 -9,52

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.503.824,30 12.254.038,87 15.204.984,97 15.219.141,97 15.253.677,60 17.732.483,81 17.790.233,47 13.155.229,75 -7,01 -57.749,66 -0,32 -2.478.806,21 -13,98 -34.535,63 -0,23 -14.157,00 -0,09 -2.950.946,10 -19,41 -750.214,57 -6,12

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ12.166.853,86 12.961.890,43 16.488.843,64 16.460.700,64 16.517.661,80 18.976.364,99 19.325.509,75 14.300.066,51 -7,42 -349.144,76 -1,81 -2.458.703,19 -12,96 -56.961,16 -0,34 28.143,00 0,17 -3.526.953,21 -21,39 -795.036,57 -6,13

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φορολογικές υποχρεώσεις 661.918,57 2.523.606,95 827.483,76 1.511.060,04 2.820.855,00 2.698.202,56 1.303.202,36 1.838.994,72 -10,68 1.395.000,20 107,04 122.652,44 4,55 -1.309.794,96 -46,43 -683.576,28 -45,24 1.696.123,19 204,97 -1.861.688,38 -73,77

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 292.532,40 831.430,30 401.047,11 528.460,30 598.340,92 404.662,50 340.939,41 467.588,50 -2,52 63.723,09 18,69 193.678,42 47,86 -69.880,62 -11,68 -127.413,19 -24,11 430.383,19 107,31 -538.897,90 -64,82

Προμηθευτές 214.541,74 243.862,41 -100,00 -214.541,74 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προκαταβολές πελατών 126.397,67 98.254,83 -100,00 -126.397,67 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.076,51 568.755,31 4.515.012,43 1.400.836,15 910.660,43 865.177,45 1.004.525,52 2.451.285,93 -13,59 -139.348,07 -13,87 45.482,98 5,26 490.175,72 53,83 3.114.176,28 222,31 -3.946.257,12 -87,40 -150.678,80 -26,49

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ1.372.527,48 3.923.792,56 5.743.543,30 3.440.356,49 4.329.856,35 3.968.042,51 2.648.667,29 4.757.869,15 -10,38 1.319.375,22 49,81 361.813,84 9,12 -889.499,86 -20,54 2.303.186,81 66,95 -1.819.750,74 -31,68 -2.551.265,08 -65,02

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.539.381,34 16.885.682,99 22.232.386,94 19.901.057,13 20.847.518,15 22.944.407,50 21.974.177,04 19.057.935,66 -7,75 970.230,46 4,42 -2.096.889,35 -9,14 -946.461,02 -4,54 2.331.329,81 11,71 -5.346.703,95 -24,05 -3.346.301,65 -19,82

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 78.521.034,14 -3,15 5.390.026,94 6,38 412.563,97 0,46 -2.731.444,33 -3,02 -3.783.492,09 -4,32 3.035.976,33 3,62 -17.074.068,49 -19,66

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Μέση τιμή

Μέση 

Ετήσια 

Μεταβ.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

2009-2010 2010-2011 2011-20122006-2007 2007-2008 2008-2009
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 Με βάση τα στοιχεία της συγκριτικής κατάστασης Ισολογισμών της εταιρίας 

που μόλις παραθέσαμε έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

 Εξετάζοντας διαχρονικά την πορεία του συνόλου του Ενεργητικού της εταιρίας 

διαπιστώνουμε ότι ξεκινά το 2006 από 84.521.357€ και με μέση ετήσια μείωση της 

τάξης του 3,15% καταλήγει το 2012 στα 69.770.919€. Πιο αναλυτικά, το 2007 το 

σύνολο του ενεργητικού της εταιρίας παρουσιάζει αύξηση κατά 6,38% σε σχέση με το 

2006, ακολούθως, ωστόσο, η πορεία του βαίνει μειούμενη κατά 0,46%, -3,02%, -4,32% 

για την τριετία 2008-2010. Ανακάμπτει ελαφρώς το έτος 2011, οπότε διαπιστώνεται μια 

αύξηση της τάξης του 3,62%, ενώ το έτος 2012 παρουσιάζει εντυπωσιακή μείωση κατά 

19,66%. Κύρια αιτία για τη μεταβολή αυτή είναι η καταβολή μετρητών στους μετόχους 

(συνολικά 12.291.375€) λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που 

πραγματοποίησε η εταιρία με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,76€ σε 

0,30€. Διαγραμματικά, η διαχρονική εξέλιξη του ενεργητικού (πάγιου, κυκλοφορούντος 

και συνολικού) της εταιρίας αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.1: Εξέλιξη στοιχείων Ενεργητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Το Πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας, που αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τα 

στοιχεία του λογαριασμού ‘Ακίνητα – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός’, παρουσιάζει, 

τα έτη που μελετούμε, μια ελαφρώς πτωτική πορεία με μέση ετήσια μείωση της τάξης 

του 1,94%. Αναλυτικότερα, ξεκινάει το 2006 από τα 71.404.398€ για να καταλήξει το 

2012 στα 63.474.935€. Τα πρώτα 5 χρόνια έως το 2011 οι μειώσεις είναι πολύ μικρές 

και δεν υπερβαίνουν το 1,5% κατ’ έτος και αποδίδονται κυρίως στις ετήσιες 

αποσβέσεις, ενώ το 2012 παρουσιάζει μια μεγαλύτερη μείωση που ανέρχεται στο 6,7%. 

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην εκ νέου αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων 
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της εταιρίας στην εύλογη αγοραία αξία τους, όπως αυτή εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο 

εκτιμητή (μείωση κατά 2.854.186,86€).  

 Αντίθετα, το Κυκλοφορούν Ενεργητικό, που αποτελείται κυρίως από τα 

ρευστά διαθέσιμα, δηλαδή τους λογαριασμούς ‘Μετρητά και Ισοδύναμα αυτών’ και 

‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία’, μειώνεται σημαντικά την επταετία που μελετούμε, 

παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια μείωση της τάξης του 11,51%. Η πορεία του 

διαφοροποιείται στα χρόνια πριν από την εμφάνιση της κρίσης. Συγκεκριμένα, ξεκινάει 

το 2006 από 13.116.959 και αυξάνεται εντυπωσιακά το 2007 κατά 49,27%, κυρίως 

λόγω της αύξησης των Μετρητών και ισοδυνάμων τους. Το 2008, το πρώτο έτος της 

οικονομικής κρίσης το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίζει την αύξησή του κατά 

5,74%, ενώ τα έτη  2009-2010 υποχωρεί κατά 11,15% και 19,6% αντίστοιχα. Το 2011 

ανακάμπτει κατά 27,19% και το 2012 καταλήγει στα 6.295.984 με εντυπωσιακή μείωση 

της τάξης του 66,52% (οφειλόμενη κυρίως στην πραγματοποιηθείσα μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου).  

Αναλυτικότερα:  

Τα Αποθέματα μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 5,27% ετησίως. Ανέρχονται  σε 

109.236€ το 2006 και καταλήγουν σε 78.931€ το 2012. Έντονα πτωτικές είναι οι τάσεις 

στα τελευταία δύο χρόνια 2011 και 2012 κατά τα οποία η μείωση είναι της τάξης του 

7,9%  και 31,3% αντίστοιχα. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι τα αποθέματα δεν 

αποτελούν ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση για εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

τον κλάδο καθώς αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο τη δευτερεύουσα για αυτές 

δραστηριότητα της εστίασης και περιλαμβάνουν τρόφιμα, ποτά κλπ..  

Ο λογαριασμός ‘Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις’ εμφανίζει επίσης μέση ετήσια 

μείωση της τάξης του 12,6%, παρουσιάζει έντονες και ακανόνιστες αυξομειώσεις κατά 

έτος και καταλήγει το 2012 σε 1.053.971, από 1.305.003 που ήταν το 2006. 

Εντυπωσιακή είναι η μείωσή του το τελευταίο έτος που φτάνει το 54,45%. 

Ο λογαριασμός ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων’ είναι μηδενικός το 2006 και το 2007, ωστόσο, τα έτη 2008 έως και 

2010 παρουσιάζει υψηλά ποσά ξεκινώντας από 17.459.222 το 2008 και καταλήγοντας 

σε 11.600.952 το 2010. Ο λόγος είναι ότι η εταιρία τα έτη αυτά έχει προβεί σε 

βραχυχρόνιες επενδύσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, αγοράζοντας ομόλογα του 

Γερμανικού Δημοσίου. Ωστόσο, το έτος 2011 η εταιρία ρευστοποιεί τις επενδύσεις 

αυτές και τα υπόλοιπα του λογαριασμού αυτού μηδενίζονται. Ομοίως και το 2012, η 
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εταιρία επένδυσε εκ νέου σε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου, ωστόσο, τα 

ρευστοποίησε εξ’ ολοκλήρου το ίδιο έτος γι’ αυτό και δεν εμφανίζονται υπόλοιπα στο 

λογαριασμό αυτό το έτος 2012. 

Τα Μετρητά και Ισοδύναμα αυτών παρουσιάζουν, επίσης, μέση ετήσια μείωση 

της τάξης του 11,36%. Ξεκινούν το 2006 από 10.643.039 και καταλήγουν το 2012 σε 

5.136.081. Οι μεταβολές είναι έντονες. Το έτος 2007 παρουσιάζουν αύξηση κατά 

70,55% και ανέρχονται σε 18.151.746, κυρίως λόγω των κερδών που παρουσίασε η 

εταιρία κατά το έτος αυτό. Στη συνέχεια το 2008, φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά 

επενδύονται σε βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα (αν συνεξετάσουμε και 

τα υπόλοιπα του λογαριασμού ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία’ που 

μόλις προαναφέραμε), οπότε τα μετρητά μειώνονται κατά 95,12% (ενώ εμφανίζονται 

υψηλά υπόλοιπα στο λογαριασμό Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία). Οι 

βραχυπρόθεσμες αυτές επενδύσεις ρευστοποιούνται το 2011, οπότε μηδενίζεται ο 

λογαριασμός με τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις και αυξάνεται εντυπωσιακά το 

υπόλοιπο του λογαριασμού ‘Μετρητά’ (κατά 1.267,41%). Τέλος, το έτος 2012 τα 

μετρητά μειώνονται και πάλι εντυπωσιακά κατά 68,49%, κάτι που οφείλεται κυρίως 

στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.291.375€ με μείωση της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών και επιστροφής των αντίστοιχων ποσών στους μετόχους. 

 Όσον αφορά το μέρος του Παθητικού, παίρνουμε, από το διάγραμμα που 

παρατίθεται στη συνέχεια, μια γενική εικόνα της εξέλιξης των ιδίων κεφαλαίων καθώς 

και των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας για την 

περίοδο που μελετούμε. 

 Διάγραμμα 3.2: Εξέλιξη στοιχείων Παθητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 
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Αναλυτικότερα, από τη συγκριτική κατάσταση των Ισολογισμών της εταιρίας όσον 

αφορά το Παθητικό διαπιστώνουμε: 

Τα Ίδια κεφάλαια της εταιρίας παρουσιάζουν μέση ετήσια μείωση της τάξης του 

1,76%. Πιο συγκεκριμένα: 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το 2006 ανέρχεται σε 14.817.000 και 

παραμένει εκεί μέχρι και το 2011 για να μειωθεί το 2012 σε 2.525.625. Η μείωση αυτή 

οφείλεται στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 12.291.375€ που αποφάσισε και 

πραγματοποίησε η εταιρία με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της, 

επιστρέφοντας τα αναλογούντα ποσά στους μετόχους της. 

Τα Αποθεματικά της εταιρίας εμφανίζουν στο σύνολό τους μέση ετήσια αύξηση 

της τάξης του 1,41%. Ξεκινούν το 2006 από 44.330.752 και καταλήγουν το 2012 σε 

48.226.471. Το μεγαλύτερο ποσό του λογαριασμού αυτού συγκεντρώνει ο 

υπολογαριασμός ‘Αποθεματικά αναπροσαρμογής’, ο οποίος το 2006 ισούται με 

42.923.943 και αυξάνεται το 2012 σε 45.510.819. Πρόκειται για τη διαφορά στην αξία 

αποτίμησης των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, η οποία 

έγινε με βάση την εύλογη αξία αρχικά το 2006. Ακολούθως, οι δύο μεγάλες μεταβολές 

(αυξήσεις) του υπολογαριασμού αυτού των ετών 2008 και 2011 κατά 2.769.121 και 

3.022.812 αντίστοιχα, οφείλονται σε μείωση των συντελεστών φορολόγησης των 

αποθεματικών αναπροσαρμογής εύλογης αξίας της εταιρίας (όπως αυτά προέκυψαν 

κατά το έτος 2006), που οδήγησε σε μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων και σε αύξηση της αξίας των αποθεματικών αυτών τα έτη 2008 και 2011. 

Το έτος 2012 ο ίδιος λογαριασμός παρουσιάζει έντονη μείωση (-2.854.186) που 

οφείλεται σε εκ νέου αναπροσαρμογή (μείωση) της αξίας των ακινήτων της εταιρίας σε 

εύλογη αγοραία αξία από ανεξάρτητο εκτιμητή. 

Ο λογαριασμός ‘Σωρευμένα κέρδη’ παρουσιάζει και αυτός αύξηση κατά μέσο 

όρο κατά 8,41% ετησίως για το διάστημα που μελετούμε. Η μεγαλύτερη, ωστόσο, 

αύξηση πραγματοποιήθηκε το έτος 2007 κατά 128,32% (λόγω των κερδών που 

σημειώθηκαν το έτος αυτό) και από 3.337.846 που ήταν το 2006, το 2007 τα 

Σωρευμένα κέρδη αγγίζουν τα 7.620.917. Στη συνέχεια έως το 2010 ακολουθούν 

πτωτική πορεία.. Μάλιστα το έτος 2010 γίνονται αρνητικά, οπότε και η εταιρία 

εμφανίζει ζημίες και χρησιμοποιεί τα κέρδη αυτά για την κάλυψή τους, ενώ τη διετία 

που ακολουθεί, καθώς η εταιρία επιστρέφει στην κερδοφορία, αυτά αυξάνονται εκ νέου 

και το 2012 ανέρχονται σε 5.417.860.  
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 Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν σταθερά πτωτική πορεία για 

την περίοδο που μελετούμε. Το έτος 2006 ισοδυναμούν με 19.325.509 και, με μέση 

μείωση της τάξης του 7,42% ετησίως, καταλήγουν το 2012 στο ποσό των 12.166.853.  

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει καταφύγει σε μακροχρόνιο 

τραπεζικό δανεισμό στα έτη που εξετάζουμε. Πιο συγκεκριμένα, το βασικότερο 

μέγεθος αυτής της κατηγορίας του παθητικού είναι οι ‘Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις’, οι οποίες βαίνουν σταθερά μειούμενες την επταετία που μελετούμε και 

από 17.790.233 το έτος 2006 περιορίζονται το 2012 σε 11.503.684 (μέση ετήσια 

μείωση 7% - αναφέρθηκαν προηγούμενα  οι λόγοι όταν σχολιάσαμε τις έντονες 

μεταβολές του λογαριασμού ‘Αποθεματικά αναπροσαρμογής’). Ωστόσο, και οι 

‘Προβλέψεις’ ακολουθούν σταθερά πτωτική πορεία και με μέση ετήσια μείωση 22,2% 

περιορίζονται το 2012 στα 237.138, ενώ ο λογαριασμός ‘Δικαιώματα 

συνταξιοδότησης εργαζομένων’ δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη μεταβολή διαχρονικά και 

το 2012 ανέρχονται σε 425.891. 

 Οι Βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας που, όπως παρατηρούμε, 

αποτελούν ένα μικρό μέρος του συνόλου του Παθητικού, στο σύνολό τους ανέρχονται 

το έτος 2006 στα 2.648.667, ακολουθούν τα επόμενα έτη ακανόνιστες  διακυμάνσεις 

για να περιοριστούν το έτος 2012 στο 1.372.527, παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση 

10,38%. Τη μεγαλύτερη αύξησή τους κατά 66,95% παρουσιάζουν το 2010, ως 

αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης κατά 3.114.176 των ‘Λοιπών Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων’, όπως θα δούμε στη συνέχεια.. Οι Φορολογικές υποχρεώσεις, που 

είναι και ο κυρίαρχος λογαριασμός των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, ξεκινούν το 2006 

από 1.303.202 και ακολουθώντας έντονες αυξομειώσεις, περιορίζονται το 2012 στις 

661.918, παρουσιάζοντας μέση ετήσια μείωση της τάξης του 10,68%. Ομοίως και ο 

λογαριασμός ‘Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις’ που το 2006 εμφανίζει υπόλοιπο 

1.004.525, επίσης παρουσιάζοντας ακανόνιστες διακυμάνσεις τα έτη που ακολουθούν, 

καταλήγει στις 418.076, σημειώνοντας μέση ετήσια μείωση της τάξης του 13,59%. Το 

2010 γνωρίζουν εντυπωσιακή αύξηση κατά 222,31%, ως αποτέλεσμα της αύξησης του 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού στην οποία προέβη η εταιρία το έτος αυτό, τον οποίο και 

εξόφλησε το επόμενο έτος. Ο λογαριασμός ‘Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις’ 

αποτελεί ένα μικρό μέρος των συνολικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, παρουσιάζει 

και αυτός αρνητικό μέσο ετήσιο ποσοστό μεταβολής (-2,52%) και το έτος 2012 

ανέρχεται σε 292.532. 
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Η συγκριτική κατάσταση των Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

για την περίοδο που μελετούμε αποτυπώνεται ακολούθως. 



51 

 

 

Πίνακας 3.2: Συγκριτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 9.536.967,91 11.646.564,80 11.095.386,60 12.486.769,10 13.531.572,53 13.502.485,07 12.687.344,20 12.069.584,32 -4,65 815.140,87 6,42 29.087,46 0,22 -1.044.803,43 -7,72 -1.391.382,50 -11,14 551.178,20 4,97 -2.109.596,89 -18,11

Κόστος πωλήσεων 6.834.478,44 7.756.303,06 7.318.198,48 7.554.524,39 7.164.402,82 7.241.927,48 6.785.576,70 7.236.487,34 0,12 456.350,78 6,73 -77.524,66 -1,07 390.121,57 5,45 -236.325,91 -3,13 438.104,58 5,99 -921.824,62 -11,88

Μικτό αποτέλεσμα 2.702.489,47 3.890.261,74 3.777.188,12 4.932.244,71 6.367.169,71 6.260.557,59 5.901.767,50 4.833.096,98 -12,21 358.790,09 6,08 106.612,12 1,70 -1.434.925,00 -22,54 -1.155.056,59 -23,42 113.073,62 2,99 -1.187.772,27 -30,53

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 232.523,54 760.937,81 96.748,36 30.238,29 31.008,34 192.789,35 225.372,74 224.231,20 0,52 -32.583,39 -14,46 -161.781,01 -83,92 -770,05 -2,48 66.510,07 219,95 664.189,45 686,51 -528.414,27 -69,44

Λειτουργικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 17.457,72 17.863,87 42.937,06 70.237,62 38.696,58 38.338,71 34.348,45 37.125,72 -10,67 3.990,26 11,62 357,87 0,93 31.541,04 81,51 -27.300,56 -38,87 -25.073,19 -58,40 -406,15 -2,27

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 465.623,97 497.210,46 666.949,99 673.699,73 832.016,41 535.997,99 911.527,21 654.717,97 -10,59 -375.529,22 -41,20 296.018,42 55,23 -158.316,68 -19,03 -6.749,74 -1,00 -169.739,53 -25,45 -31.586,49 -6,35

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]2.469.389,04 4.153.989,09 3.206.986,49 4.288.783,27 5.566.161,64 5.917.348,95 5.215.613,03 4.402.610,22 -11,72 701.735,92 13,45 -351.187,31 -5,93 -1.277.378,37 -22,95 -1.081.796,78 -25,22 947.002,60 29,53 -1.684.600,05 -40,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 1.183.967,78 -3,27 -5.099,61 -0,37 -364.739,00 -26,75 43.222,42 4,33 110.841,54 10,64 87.493,58 7,59 -119.335,79 -9,62

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]3.590.486,67 5.394.422,51 4.359.926,33 5.330.881,57 6.565.037,52 7.280.963,83 6.584.327,52 5.586.577,99 -9,61 696.636,31 10,58 -715.926,31 -9,83 -1.234.155,95 -18,80 -970.955,24 -18,21 1.034.496,18 23,73 -1.803.935,84 -33,44

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.354.989,82 1.134.803,93 4.886.335,03 1.908.748,88 85.305,96 1.801.804,64 1.861.998,04 -4,64 -1.801.804,64 -100,00 85.305,96 1.823.442,92 2.137,53 2.977.586,15 156,00 -3.751.531,10 -76,78 220.185,89 19,40

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 2.343.739,43 3.747.627,00 1.524.735,35 4.469.735,42 3.893.992,23 3.508.661,64 466.818,56 2.850.758,52 30,86 3.041.843,08 651,61 385.330,59 10,98 575.743,19 14,79 -2.945.000,07 -65,89 2.222.891,65 145,79 -1.403.887,57 -37,46

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 1.183.967,78 -3,27 -5.099,61 -0,37 -364.739,00 -26,75 43.222,42 4,33 110.841,54 10,64 87.493,58 7,59 -119.335,79 -9,62

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.458.138,65 6.766.812,16 -154.613,19 6.849.769,81 9.374.847,91 9.426.010,59 3.880.626,95 5.657.370,41 -1,90 5.545.383,64 142,90 -51.162,68 -0,54 -2.525.078,10 -26,93 -7.004.383,00 -102,26 6.921.425,35 -4.476,61 -3.308.673,51 -48,90

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος 777.531,13 1.406.944,79 1.077.333,71 1.815.565,62 2.548.644,93 2.480.589,12 1.146.113,00 1.607.531,76 -6,26 1.334.476,12 116,43 68.055,81 2,74 -733.079,31 -28,76 -738.231,91 -40,66 329.611,08 30,60 -629.413,66 -44,74

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 4.049.838,65 -0,33 4.210.907,52 153,99 -119.218,49 -1,72 -1.791.998,79 -26,25 -6.266.151,09 -124,47 6.591.814,27 -535,07 -2.679.259,85 -49,99

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19   6.945.421,47 2.734.513,95 3.587.111,27 -0,33 4.210.907,52 153,99 -6.266.151,09 -124,47 6.591.814,27 -535,07 -2.679.259,85 -49,99

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 4.049.838,65 -0,33 4.210.907,52 153,99 -119.218,49 -1,72 -1.791.998,79 -26,25 -6.266.151,09 -124,47 6.591.814,27 -535,07 -2.679.259,85 -49,99

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών-2.854.186,86 3.022.812,92 84.313,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.812,92 -5.876.999,78 -194,42

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων)-173.579,34 8.382.680,29 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 4.073.928,09 4.210.907,52 153,99 -119.218,49 -1,72 -1.791.998,79 -26,25 -6.266.151,09 -124,47 9.614.627,19 -780,44 -8.556.259,63 -102,07

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή 0,32 0,64 -0,15 0,60 0,81 0,83 0,32 0,48 0,00 0,51 159,38 -0,02 -2,41 -0,21 -25,93 -0,75 -125,00 0,79 -526,67 -0,32 -50,00

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

Μέση 

Ετήσια 

Μετ/λή

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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Από την κατάσταση αυτή διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

 Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας παρουσιάζει μέση μείωση κατά 4,65% 

ετησίως για το διάστημα που μελετούμε. Ωστόσο, στην πορεία του μεγέθους αυτού 

είναι εμφανής η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, το 2006 ο Κύκλος 

Εργασιών της εταιρίας ανέρχεται σε 12.687.344, και το επόμενο έτος, το 2007, 

παρουσιάζει αύξηση κατά 6,42%. Το 2008, ως το πρώτο έτος της κρίσης, παραμένει 

σταθερός, έκτοτε, όμως, ακολουθεί πτωτική πορεία με μειώσεις της τάξης του 7,72% 

και 11,14% αντίστοιχα για τα έτη 2009 και 2010. Το 2011 η εταιρία παρά τις 

αντιξοότητες καταφέρνει να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 4,97%, ενώ το 2012 αυτές 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 18,11% και περιορίζονται στις 

9.536.967. Στη μεγάλη αυτή μείωση που σημειώθηκε το 2012 θεωρείται ότι συνέβαλε 

καθοριστικά, εκτός από την οικονομική κρίση, και η έντονη πολιτική αστάθεια και 

κοινωνική αναταραχή που επικρατούσε στη χώρα το έτος αυτό με την παρατεταμένη 

εκλογική περίοδο λόγω των διπλών εκλογών Μαΐου - Ιουνίου και την έντονη 

φημολογία για έξοδο της χώρας από τη ζώνη του Ευρώ. 

 Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε σε αναλυτικότερη εξέταση του κύκλου 

εργασιών της εταιρίας. Θα εξετάσουμε πώς εξελίσσονται τα έσοδα από δωμάτια καθώς 

και τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας ξεχωριστά, τόσο σε απόλυτες 

τιμές όσο και ως ποσοστό των συνολικών εσόδων της εταιρίας. Αντλώντας στοιχεία 

από τα ετήσια οικονομικά δελτία της εταιρίας δημιουργήσαμε το ακόλουθο διάγραμμα:  

 

Διάγραμμα 3.3: Κύκλος Εργασιών – Έσοδα από δωμάτια – Έσοδα από Λοιπές δραστηριότητες εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-

2012  

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Κύκλος εργασιών 12.687.344 13.502.485 13.531.572 12.486.769 11.095.386 11.646.564 9.536.967,

Έσοδα από δωμάτια 7.780.007, 8.505.992, 8.855.603, 7.840.759, 6.989.372, 7.709.835, 6.499.114,

Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες 4.907.336, 4.996.492, 4.675.968, 4.646.009, 4.106.014, 3.936.729, 3.037.852,
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Από τα στοιχεία του διαγράμματος μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε ότι, ενώ ο 

κύκλος εργασιών της εταιρίας μειώνεται κατά 4,65% κατά μέσο όρο ετησίως για τα έτη 

που μελετούμε, τα έσοδα από ενοικίαση δωματίων παρουσιάζουν μικρότερη μέση 

ετήσια μείωση κατά 3%, γεγονός που φανερώνει ότι τη μεγαλύτερη μείωση (κατά 

7,7%) υφίστανται τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας. 

 Η  ποσοστιαία συμμετοχή των εσόδων από δωμάτια στο σύνολο του κύκλου 

εργασιών αποτυπώνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί  (Παράρτημα: Πίνακας 16).  

 
Διάγραμμα 3.4: Ποσοστιαία Σύνθεση Κύκλου εργασιών εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα από ενοικίαση δωματίων ως ποσοστό του κύκλου 

εργασιών ακολουθούν αυξητική πορεία για τα έτη που εξετάζουμε και από 61,3% το 

2006 καταλήγουν σε 68,1%, ενώ αντίθετα κινούνται τα λοιπά έσοδα. Συμπεραίνουμε, 

λοιπόν, ότι η οικονομική κρίση έπληξε περισσότερο τα συνέδρια, τις εκδηλώσεις και τις 

συνεστιάσεις και λιγότερο τις υπηρεσίες διαμονής στο ξενοδοχείο που μελετούμε. 

 

Κρίνουμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να εμπλουτίσουμε την ανάλυσή μας, 

παρεμβάλλοντας δύο πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και 

παρέχουν συμπληρωματική πληροφόρηση για τη λειτουργία της εταιρίας. Το πρώτο 

από τα στοιχεία αυτά είναι η μέση ετήσια πληρότητα του ξενοδοχείου που η εταιρία 

εκμεταλλεύεται. Από τα στοιχεία που μας δίνονται στα ετήσια οικονομικά δελτία της 

εταιρίας, η μέση ετήσια πληρότητα του ξενοδοχείου ‘President’ δικαιολογεί την πορεία 

του κύκλου εργασιών της εταιρίας, καθώς ακολουθεί και αυτή φθίνουσα πορεία. Το 

διάγραμμα που ακολουθεί παραθέτει τις σχετικές τιμές  (Παράρτημα: Πίνακας 16). 

61,3% 

63,0% 

65,4% 

62,8% 

63,0% 

66,2% 

68,1% 

38,7% 

37,0% 

34,6% 

37,2% 

37,0% 

33,8% 

31,9% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ποσοστιαία Σύνθεση Κύκλου Εργασιών 
Έσοδα από 
δωμάτια ως 
% του 
κύκλου 
εργασιών 

Λοιπά έσοδα 
ως % του 
κύκλου 
εργασιών 



54 

 

 

Διάγραμμα 3.5: Μέση ετήσια πληρότητα Ξενοδοχείου ‘President’ 2006-2012  

 

Ξεκινά από 78,24% το 2006 για να καταλήξει στο 52,33% το 2012 

παρουσιάζοντας, δηλαδή, μέση ετήσια μείωση της τάξης του 6,5%. Η μεγαλύτερη 

μείωση παρατηρείται το έτος 2012, οπότε και η πληρότητα του ξενοδοχείου μειώνεται 

κατά 20,8% σε σχέση με το 2011.  

Το δεύτερο στοιχείο που παρεμβάλλουμε είναι η Μέση Τιμή Δωματίου που 

παρουσιάζει το ξενοδοχείο ‘President’ κατά την εξεταζόμενη περίοδο (Παράρτημα: 

Πίνακας 16).  Στην εξέταση του μεγέθους αυτού οδηγηθήκαμε παρατηρώντας ότι ενώ η 

μέση ετήσια πληρότητα της εταιρίας μειώνεται κατά 6,5% ετησίως δεν παρατηρείται 

ανάλογη μείωση και στα έσοδα από δωμάτια που αυτή παρουσιάζει. Αντίθετα, γι’ αυτά 

η μέση μείωση είναι μόλις της τάξης του 3% ετησίως. Στηριζόμενοι στα μεγέθη της 

μέσης ετήσιας πληρότητας και των εσόδων από δωμάτια και καθώς γνωρίζουμε το 

συνολικό αριθμό δωματίων του ξενοδοχείου (517), υπολογίσαμε τη μέση τιμή 

δωματίου για το ξενοδοχείο, την οποία και παρουσιάζουμε στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.6: Μέση τιμή δωματίου Ξενοδοχείου ‘President’ 2006-2012  

 

Με ενδιαφέρον παρατηρούμε ότι η μέση τιμή δωματίου για το ξενοδοχείο 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές μια ανοδική πορεία για την περίοδο που μελετούμε. 

Συγκεκριμένα από 52,7€ που ήταν το 2006, αγγίζει τα 61,1€ το 2008. Για την επόμενη 

78,24 78,24 76,85 

68,70 
65,32 66,07 

52,33 
40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Μέση Ετήσια Πληρότητα (%) 

52,7 

57,6 
61,1 60,5 

56,7 

61,8 
65,8 

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Μέση τιμή δωματίου 



55 

 

διετία, με την εδραίωση της οικονομικής κρίσης, η εταιρία, προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, φαίνεται ότι προχωρεί σε μειώσεις στις τιμές των 

παρεχόμενων δωματίων καθώς η  μέση τιμή αυτών φθίνει και το 2010 περιορίζεται σε 

56,7€. Τη διετία όμως 2011-2012 η εταιρία φαίνεται να τις αναπροσαρμόζει προς τα 

πάνω αυτή τη φορά με αποτέλεσμα η μέση τιμή δωματίου το 2012 να ανέρχεται σε 

65,8€. 

Συνεχίζοντας την ανάλυση της συγκριτικής κατάστασης Ισολογισμών της εταιρίας 

παρατηρούμε ότι: 

 Το Κόστος Πωληθέντων της εταιρίας παρουσιάζει, σε αντίθεση με τον κύκλο 

εργασιών που εμφανίζει μείωση διαχρονικά, μια σχετική σταθερότητα κατά μέσο όρο 

ετησίως και ειδικότερα μικρή αύξηση κατά 0,12%. Κατά το 2006, το κόστος 

πωληθέντων ανέρχεται σε 6.785.576, το επόμενο έτος ακολουθεί περίπου την αύξηση 

του κύκλου εργασιών και αυξάνεται κατά 6,73%, το έτος 2008 επίσης κινείται σχεδόν 

κατά τον ίδιο τρόπο που κινείται και ο κύκλος εργασιών (παρουσιάζει μια πολύ μικρή 

μείωση κατά 1,07% έναντι μικρής αύξησης κατά 0,22% του κύκλου εργασιών), το 

2009, ενώ ο κύκλος εργασιών μειώνεται (7,72%) η εταιρία δεν μπορεί να περιορίσει τα 

έξοδα που βαραίνουν τις πωλήσεις της και το κόστος πωληθέντων αυξάνεται κατά 

5,45%. Το 2010 μειώνεται και πάλι κατά 3,13% αλλά κατά πολύ λιγότερο απ’ όσο 

μειώνεται ο κύκλος εργασιών το ίδιο έτος (11,14%), το 2011 η αύξηση του κύκλου 

εργασιών (4,97%) οδηγεί, όπως φαίνεται, σε αύξηση και το αντίστοιχο κόστος 

πωληθέντων (5,99%), ενώ, τέλος, το 2012 η μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών 

18,11% συμπαρασύρει και το κόστος πωληθέντων προς τα κάτω κατά -11,88%.  

 

Θα επιχειρήσουμε και σε αυτό το σημείο μια εκτενέστερη ανάλυση αυτού του 

μεγέθους. Από τα ετήσια οικονομικά δελτία της εταιρίας προκύπτει ότι κύριο 

συστατικό του κόστους πωληθέντων της εταιρίας αποτελούν οι αμοιβές και τα έξοδα 

του προσωπικού της, καθώς καταλαμβάνουν ποσοστό πάνω από το 40% αυτού για όλη 

την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ δευτερεύον συστατικό αποτελούν οι αποσβέσεις. Στη 

μείωση του μεγέθους ‘Αμοιβές και έξοδα προσωπικού’, που ξεκινάει μετά το 2009, 

οφείλεται και η γενικότερη μείωση του κόστους πωληθέντων της εταιρίας τα επόμενα 

χρόνια, όπως δείχνει και το διάγραμμα που ακολουθεί (Παράρτημα: Πίνακας 17). 
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Διάγραμμα 3.7: Κόστος Πωληθέντων – Αμοιβές και έξοδα προσωπικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

 

Διάγραμμα 3.8: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ως % του κόστους πωληθέντων εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Τα έτη αυτά η εταιρία ενεργεί για τη μείωση του κόστους πωληθέντων της και 

περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων της από 158 το έτος 2009 σε 104 το 2012, 

όπως φανερώνει και το διάγραμμα που ακολουθεί. Ωστόσο, όπως παρατηρούμε, παρά 

τη μείωση τόσο στον αριθμό των εργαζομένων όσο και στις συνολικές αμοιβές τους την 

τελευταία τριετία, το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο αυξάνεται σταθερά όλα τα χρόνια 

της περιόδου και από 21.207€ που ήταν το 2006, το 2012 ισοδυναμεί με 27.620€ 

(Παράρτημα: Πίνακας 17).  

 

Διάγραμμα 3.9: Αριθμός εργαζομένων – Μέσο κόστος ανά εργαζόμενο εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Κόστος πωληθέντων 6.785.578 7.241.927 7.164.402 7.554.524 7.318.198 7.756.303 6.834.478

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

3.117.428 3.464.879 3.699.721 3.930.468 3.773.594 3.720.268 2.872.513
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 Συνεχίζοντας την ανάλυση της συγκριτικής κατάστασης Ισολογισμών, το  μικτό 

αποτέλεσμα της εταιρίας, ως η διαφορά του κύκλου εργασιών και του κόστους 

πωληθέντων, λόγω της αντίθετης πορείας των τιμών των δύο αυτών μεγεθών, 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζει μέση ετήσια μείωση κατά 12,21% για την επταετία που 

εξετάζουμε. Ξεκινάει το 2006 από 5.901.767, τα έτη 2007 και 2008 ακολουθεί τις 

περίπου όμοιες κινήσεις των δύο μεγεθών (του κύκλου εργασιών και του κόστους 

πωληθέντων), ωστόσο, τα έτη 2009 και 2010 εμφανίζει εντυπωσιακές μειώσεις κατά 

22,54% και 23,42% αντίστοιχα, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωσή του το 2012 

(30,53%), οπότε και περιορίζεται στα 2.702.489. Οι μειώσεις αυτές εξηγούνται, όπως 

γίνεται αντιληπτό, από τις μεγάλες μειώσεις στον κύκλο εργασιών της εταιρίας κατά τα 

έτη αυτά, μειώσεις που όμως δε συνοδεύονται από ανάλογες μειώσεις και στο κόστος 

πωληθέντων της εταιρίας. Το διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει τις κινήσεις αυτών 

των τριών μεγεθών διαχρονικά. 

 

Διάγραμμα 3.10: Εξέλιξη Κύκλου εργασιών – Κόστους Πωλήσεων – Μικτού Αποτελέσματος εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

 Από το διάγραμμα αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτή η επίδραση της οικονομικής 

κρίσης στο μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας, καθώς από τα έτη 2008 και έπειτα η 

ανοδική του πορεία ανακόπτεται και η τάση στην εξέλιξή του γίνεται έντονα πτωτική. 

Όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας (ΚΠΤΦ) και αυτό 

παρουσιάζει μια μέση μείωση της τάξης του 11,72% ετησίως για τη συγκεκριμένη 

περίοδο, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο την πορεία του μικτού αποτελέσματος. 

Αναλυτικότερα, το 2006 τα κέρδη προ τόκων και φόρων της εταιρίας ανέρχονται σε 

5.215.613, ενώ το 2007 αυξάνονται κατά 13,45%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση 

του μικτού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τη μείωση κατά 41,2% των συνολικών 

λειτουργικών εξόδων της εταιρίας τη χρονιά εκείνη. Τα επόμενα τρία έτη 2008-2010 τα 

ΚΠΤΦ ακολουθούν σημαντικές διαδοχικές μειώσεις κατά 5,93%, 22,95% και 25,22% 

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών - Κόστους Πωλήσεων - Μικτού Αποτελέσματος  

Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα 



58 

 

αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της μείωσης του μικτού αποτελέσματος και της διατήρησης 

των ίδιων λειτουργικών εσόδων και εξόδων. To 2011 τα ΚΠΤΦ ανακάμπτουν 

σημαντικά με αύξηση κατά 29,53%, λόγω κυρίως της αύξησης των λειτουργικών 

εσόδων (που οφείλεται ουσιαστικά σε αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων ύψους 575.430), αλλά και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων, κάνοντας το 

λειτουργικό αποτέλεσμα να είναι υψηλότερο του μικτού αποτελέσματος για τη χρονιά 

αυτή. Το 2012 τα ΚΠΤΦ κάνουν βουτιά της τάξης του 40,55% κυρίως εξαιτίας της 

μείωσης του μικτού αποτελέσματος και των λειτουργικών εσόδων. Διαγραμματικά οι 

κινήσεις αυτές αποτυπώνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

Διάγραμμα 3.11: Εξέλιξη στοιχείων Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Και στην περίπτωση του λειτουργικού αποτελέσματος γίνεται άμεσα εμφανής η 

επίδραση της οικονομικής κρίσης καθώς από το 2008 και έπειτα υπάρχει αντιστροφή 

στην πορεία του μεγέθους αυτού καθώς αυτό γνωρίζει πλέον αρνητικές μεταβολές. 

 Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) παρουσιάζουν 

μείωση κατά μέσο όρο της τάξης του 9,61% ετησίως για τα έτη που μελετούμε. Από 

6.584.327 που είναι το 2006 περιορίζονται το 2012 σε 3.590.486.  

 Τα κέρδη προ φόρων ξεκινούν από 3.880.662 το 2006, παρουσιάζουν 

εντυπωσιακή αύξηση κατά 142,9% το έτος 2007. Αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

των πωλήσεων και του μικτού αποτελέσματος τη χρονιά εκείνη σε συνδυασμό με τη 

σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων (κατά 1.801.804€) και την επίσης 

σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών εσόδων (κατά 651% ή 3.041.843€ βέβαια 

κυρίως λόγω υψηλών πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών των βραχυπρόθεσμων 

καταθέσεων σε ξένο νόμισμα). Παραμένουν σταθερά το 2008 και έως το 2010 

παρουσιάζουν έντονα πτωτική πορεία, οπότε και περιορίζονται στη χαμηλότερη τιμή 

τους -154.613 και η εταιρία εμφανίζει ζημίες. Να πούμε ότι το αρνητικό αυτό 
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αποτέλεσμα του 2010 αποδίδεται στη μείωση αφ’ ενός του μικτού αποτελέσματος 

(μείωση των πωλήσεων και διατήρηση του κόστους πωληθέντων) σε συνδυασμό, όμως, 

με την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (κατά 156% ή 2.977.586€). Η αύξηση 

αυτή οφείλεται ουσιαστικά σε χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων της εταιρίας. Ακολούθως, το 2011 

τα κέρδη προ φόρων ανακάμπτουν σημαντικά και πάλι λόγω υψηλών πιστωτικών αυτή 

τη φορά συναλλαγματικών διαφορών για να καταλήξουν το 2012 ελαφρώς μειωμένα 

στα 3.458.138. 

 Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων ακολουθούν και αυτά ανάλογη πορεία. Ξεκινούν 

από 2.734.513 το 2006, αυξάνονται εντυπωσιακά το 2007 κατά 153,99%, οπότε και 

αγγίζουν την υψηλότερη τιμή τους (6.945.421) και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα και 

το 2008. Το ζημιογόνο έτος 2010 περιορίζονται στη χαμηλότερη τιμή τους (-1.231.946) 

ανακάμπτουν εντυπωσιακά το 2011 και το 2012 υποχωρούν στα 2.680.607. Το 

διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει τις κινήσεις των τεσσάρων αυτών μεγεθών. 

 

Διάγραμμα 3.12: Εξέλιξη Κερδών εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται καθαρά στα τελικά 

αποτελέσματα της εταιρίας. Η αρχικά έντονα ανοδική πορεία των κερδών προ και μετά 

φόρων της εταιρίας ανακόπτεται το πρώτο έτος της κρίσης (2008), ενώ η επίδραση της 

οικονομικής ύφεσης γίνεται πολύ εντονότερη τα επόμενα έτη κατά τα οποία τα κέρδη 

ακολουθούν υφεσιακή πορεία, παρουσιάζοντας μάλιστα αρνητική τιμή το 2010. 

Ακολουθεί μια διόρθωση το επόμενο έτος για να υποχωρήσουν και πάλι σημαντικά το 

έτος 2012.  

Για να αξιολογήσουμε καλύτερα τις κινήσεις αυτών των μεγεθών της εταιρίας 

ΓΕΚΕ Α.Ε. κρίνουμε χρήσιμο στο σημείο αυτό να τις αντιπαραβάλλουμε με τις 

κινήσεις που παρουσιάζουν τα αντίστοιχα μεγέθη του μεγαλύτερου (από άποψη κύκλου 
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εργασιών) ανταγωνιστή της εταιρίας, την εταιρία ’Ιονική Α.Ε.’, που δραστηριοποιείται, 

επίσης, στην περιοχή της Αττικής και έχει ως κύρια δραστηριότητά της την 

εκμετάλλευση του γνωστού ξενοδοχείου ‘Hilton’.  

Αρχικά, συντάσσουμε τη συγκριτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρίας αυτής για την επταετία 2006-2012,  την οποία παραθέτουμε ακολούθως. 
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 Πίνακας 3.3: Συγκριτική κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. 2006-2012. 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 23.355.000,00 30.471.000,00 31.191.000,00 35.498.000,00 42.596.000,00 41.348.000,00 40.815.000,00 35.039.142,86 -8,88 533.000,00 1,31 1.248.000,00 3,02 -7.098.000,00 -16,66 -4.307.000,00 -12,13 -720.000,00 -2,31 -7.116.000,00 -23,35

Κόστος πωλήσεων 23.483.000,00 27.063.000,00 26.793.000,00 30.335.000,00 33.077.000,00 31.933.000,00 32.355.000,00 29.291.285,71 -5,20 -422.000,00 -1,30 1.144.000,00 3,58 -2.742.000,00 -8,29 -3.542.000,00 -11,68 270.000,00 1,01 -3.580.000,00 -13,23

Μικτό αποτέλεσμα -128.000,00 3.408.000,00 4.398.000,00 5.163.000,00 9.519.000,00 9.415.000,00 8.460.000,00 5.747.857,14 955.000,00 11,29 104.000,00 1,10 -4.356.000,00 -45,76 -765.000,00 -14,82 -990.000,00 -22,51 -3.536.000,00 -103,76

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 644.000,00 1.100.000,00 491.000,00 701.000,00 879.000,00 527.000,00 410.000,00 678.857,14 7,82 117.000,00 28,54 352.000,00 66,79 -178.000,00 -20,25 -210.000,00 -29,96 609.000,00 124,03 -456.000,00 -41,45

Λειτουργικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 1.319.000,00 1.552.000,00 1.538.000,00 1.463.000,00 1.580.000,00 1.475.000,00 1.338.000,00 1.466.428,57 -0,24 137.000,00 10,24 105.000,00 7,12 -117.000,00 -7,41 75.000,00 5,13 14.000,00 0,91 -233.000,00 -15,01

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 3.203.000,00 5.872.000,00 2.578.000,00 2.593.000,00 4.525.000,00 3.135.000,00 3.314.000,00 3.602.857,14 -0,57 -179.000,00 -5,40 1.390.000,00 44,34 -1.932.000,00 -42,70 -15.000,00 -0,58 3.294.000,00 127,77 -2.669.000,00 -45,45

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -2.687.000,00 -1.364.000,00 2.311.000,00 3.271.000,00 5.873.000,00 6.807.000,00 5.556.000,00 2.823.857,14 1.251.000,00 22,52 -934.000,00 -13,72 -2.602.000,00 -44,30 -960.000,00 -29,35 -3.675.000,00 -159,02 -1.323.000,00 96,99

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 5.215.857,14 -6,10 24.000,00 0,40 258.000,00 4,33 -157.000,00 -2,53 -1.875.000,00 -30,96 -79.000,00 -1,89 -36.000,00 -0,88

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]1.380.000,00 2.739.000,00 6.493.000,00 9.328.000,00 12.087.000,00 12.763.000,00 11.488.000,00 8.039.714,29 -29,76 1.275.000,00 11,10 -676.000,00 -5,30 -2.759.000,00 -22,83 -2.835.000,00 -30,39 -3.754.000,00 -57,82 -1.359.000,00 -49,62

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.050.000,00 2.046.000,00 1.528.000,00 2.207.000,00 4.984.000,00 5.616.000,00 4.182.000,00 3.230.428,57 -11,20 1.434.000,00 34,29 -632.000,00 -11,25 -2.777.000,00 -55,72 -679.000,00 -30,77 518.000,00 33,90 4.000,00 0,20

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 70.000,00 944.000,00 1.636.000,00 78.000,00 417.000,00 4.477.000,00 174.000,00 1.113.714,29 -14,08 4.303.000,00 2.472,99 -4.060.000,00 -90,69 -339.000,00 -81,29 1.558.000,00 1.997,44 -692.000,00 -42,30 -874.000,00 -92,58

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 5.215.857,14 -6,10 24.000,00 0,40 258.000,00 4,33 -157.000,00 -2,53 -1.875.000,00 -30,96 -79.000,00 -1,89 -36.000,00 -0,88

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.667.000,00 -2.466.000,00 2.419.000,00 1.142.000,00 1.306.000,00 5.668.000,00 1.548.000,00 707.142,86 4.120.000,00 266,15 -4.362.000,00 -76,96 -164.000,00 -12,56 1.277.000,00 111,82 -4.885.000,00 -201,94 -2.201.000,00 89,25

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος -653.000,00 -291.000,00 577.000,00 348.000,00 -6.593.000,00 -1.322.400,00 0,00 -6.593.000,00 6.941.000,00 -105,28 229.000,00 65,80 -868.000,00 -150,43 -362.000,00 124,40

Λοιποί φόροι 68.000,00 1.003.000,00 568.000,00 546.333,33 -100,00 435.000,00 76,58 -1.003.000,00 -100,00 0,00 68.000,00 -68.000,00 -100,00 0,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 794.000,00 7.899.000,00 4.665.000,00 980.000,00 1.417.571,43 3.685.000,00 376,02 3.234.000,00 69,32 -7.105.000,00 -89,95 980.000,00 123,43 -3.949.000,00 -222,60 -1.839.000,00 84,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη (ζημίες) από εργασίες που διακόπησαν μετά φόρων -3.000,00 982.000,00 331.000,00 -528.000,00 195.500,00 -100,00 859.000,00 -162,69 651.000,00 196,68 -985.000,00 -100,31 3.000,00 -100,00 0,00 0,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 1.305.857,14 2.826.000,00 187,40 2.583.000,00 59,60 -6.120.000,00 -88,48 977.000,00 122,58 -3.949.000,00 -222,60 -1.839.000,00 84,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 1.305.857,14 2.826.000,00 187,40 2.583.000,00 59,60 -6.120.000,00 -88,48 977.000,00 122,58 -3.949.000,00 -222,60 -1.839.000,00 84,55

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 1.305.857,14 2.826.000,00 187,40 2.583.000,00 59,60 -6.120.000,00 -88,48 977.000,00 122,58 -3.949.000,00 -222,60 -1.839.000,00 84,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή -0,16 0,13 0,06 0,52 0,32 0,11 0,16 -100,00 0,21 190,91 0,20 62,50 -0,46 -88,46 0,07 116,67 -0,29 -223,08 0,16 -100,00

2010-2011 2011-2012

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ

Μέση 

Ετήσια 

Μετ/λή

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣΙΟΝΙΚΗΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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Από την κατάσταση αυτή διαπιστώνουμε ότι ο μεγαλύτερος  ανταγωνιστής της 

εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. παρουσιάζει το έτος 2006 κύκλο εργασιών ίσο με 40.815.000, 

δηλαδή τέσσερις φορές περίπου μεγαλύτερο από αυτό της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε, ωστόσο, 

το μέγεθος αυτό υφίσταται, την περίοδο που μελετούμε, μέση ετήσια μείωση της τάξης 

του 8,88% και το 2012 σχεδόν υποδιπλασιάζεται καταλήγοντας σε 23.355.000. Η 

πορεία του κύκλου εργασιών είναι οριακά ανοδική έως και το 2008 με αυξήσεις της 

τάξης του 1,31% (το 2007) και 3,02% (το 2008), αλλά τα επόμενα έτη, καθώς η 

οικονομική κρίση έχει εδραιωθεί, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας Ιονική A.E. 

παρουσιάζει σταθερά και πολύ έντονα πτωτική πορεία με μειώσεις της τάξης του 

16,66%, -12,13%, -2,31% και -23,35% για τα έτη έως το 2012. Το κόστος πωληθέντων 

της εταιρίας ανέρχεται το 2006 σε 32.355.000 και παρά την έντονα πτωτική πορεία του 

κύκλου εργασιών, το κόστος των πωλήσεων της εταιρίας περιορίζεται μόλις κατά 5,2% 

κατά μέσο όρο ετησίως. Για το λόγο αυτό έντονα πτωτικά κινείται από το 2009 και 

έπειτα και το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας αυτής, το οποίο μάλιστα το έτος 2012 

γίνεται αρνητικό και ισούται με -128.000 από 8.460.000 που ήταν το 2006. 

Η εξέλιξη των μεγεθών στα οποία μόλις αναφερθήκαμε αποτυπώνεται 

διαγραμματικά στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 3.13: Εξέλιξη στοιχείων κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας Ιονική Α.Ε.. 2006-2012  

 

Όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα (ΚΠΤΦ) της εταιρίας Ιονική  Α.Ε., αυτό 

φτάνει στο υψηλότερο σημείο του το έτος 2007 και ισούται με 6.807.000 και έκτοτε 

κινείται εντυπωσιακά πτωτικά έως το 2012. Μάλιστα λαμβάνει αρνητικές τιμές ήδη 

από το 2011, ενώ το 2012 υποχωρεί στα -2.687.000.  Τα κέρδη προ φόρων και μετά 

φόρων ακολουθούν παρόμοια πορεία ύφεσης από το 2008 και έπειτα, και, 

ακολουθώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα, λαμβάνουν και αυτά αρνητικές τιμές τη 
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Εξέλιξη στοιχείων κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα 
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διετία 2011-2012. Ξεκινούν το 2006 από 1.548.000 και 980.000 αντίστοιχα, 

κορυφώνονται το 2007 και το 2012 υποχωρούν σε -4.667.000 και -4.014.000 

αντίστοιχα. Η διαγραμματική απεικόνιση της πορείας των τριών αυτών μεγεθών της 

εταιρίας αυτής αποτυπώνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.14: Εξέλιξη κερδών εταιρίας Ιονική Α.Ε.. 2006-2012  

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω στοιχεία των δύο ανταγωνιστριών εταιριών 

αντιλαμβανόμαστε, ότι σε σύγκριση με το μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, η εταιρία 

ΓΕΚΕ Α.Ε. δείχνει, όσον αφορά τα αποτελέσματα της, λιγότερο επηρεασμένη από τη 

δυσμενή οικονομική συγκυρία, ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητικό θεωρείται το γεγονός  ότι 

τα αποτελέσματά της κρίνονται από μόνα τους ιδιαίτερα υψηλά και έναντι του 

ανταγωνισμού σημαντικά υψηλότερα. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η εταιρία 

ΓΕΚΕ Α.Ε. παρουσιάζει μια πιο σταθερή και ελεγχόμενη πορεία εμφανίζοντας παρά τη 

γενικότερη οικονομική δυσπραγία ικανοποιητική κερδοφορία. 

 

-5.000.000

-3.000.000

-1.000.000

1.000.000

3.000.000

5.000.000

7.000.000

9.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Εξέλιξη κερδών 

ΚΠΤΦ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 



64 

 

3.3.2 Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους 

  

Συνεχίζουμε την ανάλυσή μας συντάσσοντας και εξετάζοντας τις κοινού μεγέθους 

καταστάσεις Ισολογισμών και Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε..  

Στις κοινού μεγέθους καταστάσεις οι τιμές κάθε λογαριασμού μιας διαχειριστικής 

χρήσης αποδίδονται ως ποσοστό του ευρύτερου συνόλου στο οποίο κάθε λογαριασμός 

ανήκει στην ίδια διαχειριστική χρήση. Έτσι, στις κοινού μεγέθους καταστάσεις 

Ισολογισμού κάθε στοιχείο του ενεργητικού της χρήσης αποτυπώνεται ως ποσοστό του 

συνόλου του ενεργητικού της ίδιας χρήσης. Ομοίως ισχύει και για κάθε στοιχείο του 

Παθητικού. Όσον αφορά τις κοινού μεγέθους καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης 

κάθε στοιχείο σε αυτές παρουσιάζεται ως ποσοστό του Κύκλου εργασιών της ίδιας 

χρήσης. 

Πρόκειται για μια μέθοδο κάθετης ανάλυσης των στοιχείων που στόχο έχει την 

εκτίμηση της συμμετοχής κάθε στοιχείου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο 

ευρύτερο σύνολο όπου ανήκει, την εξέταση, με άλλα λόγια, της εσωτερικής σύνθεσης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και την παρακολούθηση της μεταβολής 

της σύνθεσης αυτής διαχρονικά στο σύνολο των διαχειριστικών χρήσεων που 

μελετώνται.    

Οι κοινού μεγέθους χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα 

χρήσιμες, καθώς επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού 

‘μεγέθους’, η οποία με τη χρήση των απόλυτων στοιχείων που εμπεριέχονται στις 

αρχικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα καθίστατο αδύνατη. 

 

Η κατάσταση κοινού μεγέθους των Ισολογισμών της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. για 

την περίοδο που μελετούμε αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3.4: Κατάσταση Κοινού Μεγέθους Ισολογισμών εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 63.446.535,80 67.995.079,58 68.983.127,43 69.186.696,49 69.609.046,46 70.326.234,57 71.398.822,28 90,94 78,29 82,31 78,99 77,07 78,22 84,47Γήπεδα 22.418.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,52

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 22.823,52 32.314,02 30.009,52 3.859,50 5.146,00 0,03 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,93 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.474.935,26 68.032.969,54 69.018.712,89 69.196.131,93 69.619.768,40 70.331.810,51 71.404.398,21 90,98 78,34 82,35 79,00 77,08 78,22 84,48

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποθέματα 78.931,09 114.922,39 124.773,86 117.469,12 123.916,64 122.823,80 109.236,60 0,11 0,13 0,15 0,13 0,14 0,14 0,13

Λοιπά αποθέματα 109.236,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.053.971,47 2.313.986,94 1.866.461,76 2.792.532,41 2.235.161,41 1.305.003,98 2.364.683,36 1,51 2,66 2,23 3,19 2,47 1,45 2,80

Απαιτήσεις πελατών 211.089,25 323.900,99 369.070,36 397.024,32 395.511,65 670.495,44 0,30 0,37 0,00 0,42 0,44 0,44 0,79

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 127.146,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές απαιτήσεις 842.882,22 1.990.085,95 2.423.462,02 1.838.137,09 909.492,33 1.565.794,02 1,21 2,29 0,00 2,77 2,04 1,01 1,85

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 11.600.952,00 14.660.134,00 17.459.222,80  0,00 13,84 16,74 19,33 0,00 0,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 5.163.081,87 16.383.109,31 1.198.111,34 826.236,48 885.879,02 18.151.746,01 10.643.039,19 7,40 18,86 1,43 0,94 0,98 20,19 12,59

Ταμείο 66.157,70

Καταθέσεις σε τράπεζες 10.576.881,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
6.295.984,43 18.812.018,64 14.790.298,96 18.396.372,01 20.704.179,87 19.579.573,79 13.116.959,15 9,02 21,66 17,65 21,00 22,92 21,78 15,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 2.587.206,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 3,71 17,13 17,75 16,99 16,47 16,55 17,60

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2.525.625,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 3,62 17,06 17,68 16,92 16,40 16,48 17,53

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Αποθεματικά 48.226.471,52 50.896.620,44 47.873.807,52 47.608.240,93 47.236.599,92 44.467.478,51 44.330.752,81 69,12 58,61 57,12 54,35 52,30 49,46 52,45

Τακτικό αποθεματικό 2.715.651,62 2.531.613,68 1.894.406,08 1.543.535,01 1.406.809,31 3,89 2,92 0,00 0,00 2,10 1,72 1,66

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 45.510.819,90 48.365.006,76 45.342.193,84 42.923.943,50 65,23 55,69 0,00 0,00 50,20 47,74 0,00

Λοιπά αποθεματικά 42.923.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,78

Σωρευμένα κέρδη 5.417.860,81 4.184.103,73 -1.175.763,63 5.204.624,86 7.361.249,18 7.620.917,27 3.337.846,49 7,77 4,82 -1,40 5,94 8,15 8,48 3,95

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 80,59 80,56 73,47 77,28 76,92 74,48 74,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 80,59 80,56 73,47 77,28 76,92 74,48 74,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις 237.138,56 237.138,56 812.569,28 812.569,28 812.569,28 812.569,28 1.069.569,28 0,34 0,27 0,97 0,93 0,90 0,90 1,27

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 425.891,00 470.713,00 471.289,39 428.989,39 451.414,92 431.311,90 465.707,00 0,61 0,54 0,56 0,49 0,50 0,48 0,55

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.503.824,30 12.254.038,87 15.204.984,97 15.219.141,97 15.253.677,60 17.732.483,81 17.790.233,47 16,49 14,11 18,14 17,37 16,89 19,72 21,05

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.166.853,86 12.961.890,43 16.488.843,64 16.460.700,64 16.517.661,80 18.976.364,99 19.325.509,75 17,44 14,93 19,67 18,79 18,29 21,11 22,86

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 661.918,57 2.523.606,95 827.483,76 1.511.060,04 2.820.855,00 2.698.202,56 1.303.202,36 0,95 2,91 0,99 1,73 3,12 3,00 1,54

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 292.532,40 831.430,30 401.047,11 528.460,30 598.340,92 404.662,50 340.939,41 0,42 0,96 0,48 0,60 0,66 0,45 0,40

Προμηθευτές 214.541,74

Προκαταβολές πελατών 126.397,67

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.076,51 568.755,31 4.515.012,43 1.400.836,15 910.660,43 865.177,45 1.004.525,52 0,60 0,65 5,39 1,60 1,01 0,96 1,19

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.372.527,48 3.923.792,56 5.743.543,30 3.440.356,49 4.329.856,35 3.968.042,51 2.648.667,29 1,97 4,52 6,85 3,93 4,79 4,41 3,13

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.539.381,34 16.885.682,99 22.232.386,94 19.901.057,13 20.847.518,15 22.944.407,50 21.974.177,04 19,41 19,44 26,53 22,72 23,08 25,52 26,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2007 2006

ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2012 2011 2010 2009 2008
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Από τα στοιχεία της κατάστασης αυτής διαπιστώνουμε ότι: 

Όσον αφορά το Ενεργητικό της εταιρίας, σε μια πρώτη φάση παρατηρούμε, όπως 

αναμένεται άλλωστε σε εταιρίες αυτού του κλάδου, ότι το μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της εταιρίας, οπότε και η εταιρία 

χαρακτηρίζεται ως εντάσεως πάγιου ενεργητικού. Συγκεκριμένα για το 2006 το μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί το 84,48% του συνόλου του ενεργητικού και με 

διάφορες αυξομειώσεις τα επόμενα έτη καταλήγει το 2012 να καλύπτει ακόμη 

περισσότερο και συγκεκριμένα το 90,98% αυτού, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να 

καλύπτει μόλις το 9,02%. Η μεταβολή αυτή στα ποσοστά κατά το έτος 2012 οφείλεται 

στη σημαντική μείωση κατά απόλυτα μεγέθη του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 

συγκεκριμένα των διαθεσίμων της εταιρίας λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου 

και της επιστροφής των αναλογούντων μετρητών στους μετόχους, που μείωσε βέβαια 

το ενεργητικό στο σύνολό του αλλά η μείωση αυτή έγινε σε βάρος του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. Η ποσοστιαία σύνθεση του Ενεργητικού της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε 

συνοπτικά φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.15:Συνοπτική Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 2006-2012  

 

 Αναλυτικότερα όσον αφορά το Πάγιο Ενεργητικό της εταιρίας διαπιστώνουμε 

από την κατάσταση κοινού μεγέθους Ισολογισμών της εταιρίας ότι ο λογαριασμός 

‘Ακίνητα - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός’ καλύπτει, σχεδόν εξολοκλήρου, το 

Πάγιο Ενεργητικό, με τους λογαριασμούς ‘Άυλα Περιουσιακά στοιχεία’ και ‘Λοιπές 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις’ να μην υπερβαίνουν μαζί το 0,5% του ενεργητικού 
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διαχρονικά, οπότε η πορεία του πάγιου ενεργητικού, όπως την περιγράψαμε 

προηγούμενα, αντανακλά ουσιαστικά και την πορεία του λογαριασμού ‘Ακίνητα - 

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός’.  

 Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, τα Αποθέματα, που αφορούν τρόφιμα – ποτά 

κλπ, αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού, που δεν υπερβαίνει 

το 0,15% διαχρονικά για τα έτη που εξετάζουμε, κάτι απόλυτα αναμενόμενο για τη 

δραστηριότητα μιας τέτοιας επιχείρησης. Ο λογαριασμός ‘Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις’ κυμαίνεται και αυτός σε χαμηλά επίπεδα από το 1,5% έως και το 3,2% του 

συνόλου του ενεργητικού. Οι λογαριασμοί ‘Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων’ καθώς και ο λογαριασμός ‘Μετρητά και Ισοδύναμα 

μετρητών’ αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού και, 

όπως είδαμε, σε κάποιο βαθμό αλληλοτροφοδοτούνται διαχρονικά. Πιο συγκεκριμένα 

το 2006 ο λογαριασμός ‘Μετρητά και ισοδύναμα αυτών’ αποτελεί το 12,59% του 

ενεργητικού της εταιρίας, ενώ το 2007 το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 20,19%. Τα δύο 

αυτά έτη ο λογαριασμός ‘χρημ/κά στοιχεία’ εμφανίζει μηδενικό υπόλοιπο. Το έτος 

2008 τα μετρητά μειώνονται εντυπωσιακά στο 0,94% για να αυξηθεί εντυπωσιακά το 

υπόλοιπο του λογαριασμού ‘χρημ/κά στοιχεία’ στο 19,33% του συνόλου του 

ενεργητικού. Η κατάσταση αυτή διατηρείται τη διετία 2009 και 2010 με το ποσοστό 

του λογαριασμού ‘χρημ/κα στοιχεία’ να βαίνει μειούμενο, διατηρώντας, ωστόσο, 

υψηλά ποσοστά (16,74% και 13,84% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό του λογαριασμού 

‘μετρητά’ παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα. Το έτος 2011 η κατάσταση 

αντιστρέφεται και πάλι με το λογαριασμό ‘χρημ/κά στοιχεία’ να μηδενίζεται και να 

τροφοδοτεί το λογαριασμό ‘μετρητά’ και να ανεβάζει το ποσοστό του στο 18,86%. 

Τέλος, το έτος 2012 το υπόλοιπο του λογαριασμού ‘χρημ/κά στοιχεία’ παραμένει 

μηδενικό, ενώ και ο λογαριασμός ‘μετρητά’ περιορίζεται στο 7,4% του συνόλου του 

ενεργητικού, λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής 

αξίας της μετοχής και επιστροφής των αναλογούντων μετρητών στους μετόχους. 

 Διαχρονικά, η ποσοστιαία σύνθεση του συνόλου του ενεργητικού αναλυτικά 

αποδίδεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
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 Διάγραμμα 3.16:Αναλυτική Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 2006-2012  

 

Όσον αφορά τη διάρθρωση του Παθητικού, παρατηρούμε, από το ακόλουθο 

διάγραμμα, ότι τα ίδια κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του, 

καλύπτοντας ποσοστό που υπερβαίνει το 73% του συνόλου αυτού διαχρονικά. 

Ακολουθούν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με ποσοστά που ξεκινούν το 2006 από 

22,86% και παρουσιάζοντας μικρές αυξομειώσεις φτάνουν το 2011 στο 14,93%, για να 

αυξηθούν και πάλι το 2012 στο 17,44%. Ως προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

αυτές το 2006 καλύπτουν μόλις το 3,13% του συνόλου του παθητικού, φτάνουν στο 

μέγιστο ποσοστό τους 6,85% το έτος 2010, λόγω της αύξησης στο βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό, και έκτοτε μειώνονται ως ποσοστό και φτάνουν το 2012 στο 1,97% του 

συνόλου του παθητικού. 

Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι η εταιρία δεν έχει προσφύγει σε δανεισμό ξένων 

κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμη βάση. 
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 Διάγραμμα 3.17:Συνοπτική Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 2006-2012  

 

Αναλυτικότερα όσον αφορά τα μεγέθη του παθητικού θα εστιάσουμε στα ακόλουθα: 

 Το μετοχικό κεφάλαιο κυμαίνεται, για τα πρώτα έξι χρόνια που μελετούμε, 

γύρω στο 17% του συνόλου του παθητικού, το 2012, ωστόσο, περιορίζεται λόγω της 

μείωσης που πραγματοποίησε η εταιρία τη χρονιά αυτή και καταλαμβάνει μόλις το 

3,71% του παθητικού. 

 Τα αποθεματικά διατηρούνται σε απόλυτες τιμές σχετικά στα ίδια επίπεδα για 

την περίοδο που μελετούμε, ωστόσο, ως ποσοστό στο σύνολο του παθητικού, λόγω της 

μεγάλης μείωσης που παρουσιάζει το παθητικό το 2012, τα αποθεματικά εμφανίζεται 

να παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση (από 58,6% το 2012 σε 69,12% το 2012). 

 Τα σωρευμένα κέρδη εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο το έτος 2010, οπότε και η 

εταιρία εμφάνισε ζημίες. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αποτελούν το 

21% του παθητικού το 2006, βαίνουν μειούμενες τα επόμενα έτη και εμφανίζεται να 

παρουσιάζουν αύξηση το έτος 2012 ως ποσοστό του παθητικού (λόγω της μεγάλης 

μείωσης του συνόλου του παθητικού). Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τέλος, 

το 2006 καλύπτουν το 1,19% του παθητικού, εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους 

5,39% το έτος 2010, καθώς φαίνεται ότι  εταιρία έχει καταφύγει το έτος σε πρόσθετη 

βραχυχρόνια πίστωση, ενώ το 2012 πέφτουν στο 0,6%.  

 

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά όσα μόλις περιγράψαμε. 
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Διάγραμμα 3.18:Αναλυτική Ποσοστιαία Σύνθεση Παθητικού εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 2006-2012  

 

 

Η κοινού μεγέθους κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας ΓΕΚΕ 

Α.Ε. για το διάστημα που μελετούμε αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.5: Κατάσταση Κοινού Μεγέθους Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

 

 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 9.536.967,91 11.646.564,80 11.095.386,60 12.486.769,10 13.531.572,53 13.502.485,07 12.687.344,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Κόστος πωλήσεων 6.834.478,44 7.756.303,06 7.318.198,48 7.554.524,39 7.164.402,82 7.241.927,48 6.785.576,70 71,66 66,60 65,96 60,50 52,95 53,63 53,48

Μικτό αποτέλεσμα 2.702.489,47 3.890.261,74 3.777.188,12 4.932.244,71 6.367.169,71 6.260.557,59 5.901.767,50 28,34 33,40 34,04 39,50 47,05 46,37 46,52

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 232.523,54 760.937,81 96.748,36 30.238,29 31.008,34 192.789,35 225.372,74 2,44 6,53 0,87 0,24 0,23 1,43 1,78

Λειτουργικά έξοδα

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 17.457,72 17.863,87 42.937,06 70.237,62 38.696,58 38.338,71 34.348,45 0,18 0,15 0,39 0,56 0,29 0,28 0,27

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 465.623,97 497.210,46 666.949,99 673.699,73 832.016,41 535.997,99 911.527,21 4,88 4,27 6,01 5,40 6,15 3,97 7,18

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 2.469.389,04 4.153.989,09 3.206.986,49 4.288.783,27 5.566.161,64 5.917.348,95 5.215.613,03 25,89 35,67 28,90 34,35 41,13 43,82 41,11

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 11,76 10,65 10,39 8,35 7,38 10,10 10,79

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 3.590.486,67 5.394.422,51 4.359.926,33 5.330.881,57 6.565.037,52 7.280.963,83 6.584.327,52 37,65 46,32 39,29 42,69 48,52 53,92 51,90

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.354.989,82 1.134.803,93 4.886.335,03 1.908.748,88 85.305,96 1.801.804,64 14,21 9,74 44,04 15,29 0,63 0,00 14,20

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 2.343.739,43 3.747.627,00 1.524.735,35 4.469.735,42 3.893.992,23 3.508.661,64 466.818,56 24,58 32,18 13,74 35,80 28,78 25,99 3,68

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 11,76 10,65 10,39 8,35 7,38 10,10 10,79

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.458.138,65 6.766.812,16 -154.613,19 6.849.769,81 9.374.847,91 9.426.010,59 3.880.626,95 36,26 58,10 -1,39 54,86 69,28 69,81 30,59

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος 777.531,13 1.406.944,79 1.077.333,71 1.815.565,62 2.548.644,93 2.480.589,12 1.146.113,00 8,15 12,08 9,71 14,54 18,83 18,37 9,03

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 28,11 46,02 -11,10 40,32 50,45 51,44 21,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 28,11 46,02 -11,10 40,32 50,45 51,44 21,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 28,11 46,02 -11,10 40,32 50,45 51,44 21,55

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών -2.854.186,86 3.022.812,92 -29,93 25,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -173.579,34 8.382.680,29 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 -1,82 71,98 -11,10 40,32 50,45 51,44 21,55

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή 0,32 0,64 -0,15 0,60 0,81 0,83 0,32

ΓΕΚΕ Α.Ε. -  ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσοστά
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 Από την ανάλυση κοινού μεγέθους της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρίας παρατηρούμε ότι το κόστος πωλήσεων, ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, 

έως και το 2008 μένει περίπου σταθερό και κυμαίνεται λίγο πάνω από το 50%. Ωστόσο, 

το έτος 2009 το κόστος αυτό αυξάνεται εντυπωσιακά στο 60,5% για να συνεχίσει την 

ανοδική του πορεία και να καταλήξει το 2012 στο 71,66% των πωλήσεων της εταιρίας. 

Κατά συνέπεια το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας (μικτό αποτέλεσμα / 

πωλήσεις) εμφανίζει αντίθετη πορεία και ενώ έως και το 2008 διατηρεί μια σχετική 

σταθερότητα λίγο κάτω από το 50%, από το 2009 και έπειτα βαίνει μειούμενο και από 

46,52% το 2006 περιορίζεται στο 28,34% το 2012. Είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα 

σημαντικό για την πορεία της εταιρίας που προβληματίζει γιατί επηρεάζει αρνητικά τα 

αποτελέσματά της.  

 Τα λειτουργικά έξοδα δε μεταβάλλονται σημαντικά, η τάση τους μάλιστα ως 

ποσοστό των πωλήσεων τα τελευταία έτη είναι ελαφρώς πτωτική και καταλαμβάνουν 

ποσοστό λίγο κάτω από το 5%. Τα έξοδα αυτά αντισταθμίζονται σε πολύ μικρό βαθμό 

από τα λειτουργικά έσοδα που κυμαίνονται από 0,23% έως και 2,44% των πωλήσεων, 

με μία εξαίρεση το έτος 2011, που φτάνουν το 6,53% αυτών (ποσοστό που αποδίδεται 

κυρίως σε αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ύψους 575.430€).  

 Άμεση συνέπεια της πτωτικής πορείας του μικτού περιθωρίου κέρδους και της 

σχετικής σταθερότητας των λειτουργικών εξόδων και εσόδων που μόλις περιγράψαμε 

είναι το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρίας (λειτουργικό αποτέλεσμα / 

πωλήσεις) να ακολουθεί την πορεία του μικτού περιθωρίου κέρδους. Έτσι, αυτό 

παρουσιάζει επίσης μια σχετική σταθερότητα έως και το 2008 και κυμαίνεται λίγο 

πάνω από το 40% και ακολούθως μειώνεται εντυπωσιακά στο 34,35% το 2009 και 

καταλήγει το 2012 στο 25,89%. Το έτος 2011 το λειτουργικό περιθώριο κέρδους δεν 

ακολουθεί την πτωτική πορεία του μικτού, αντιθέτως αυξάνεται ως επακόλουθο των 

αυξημένων τη χρονιά εκείνη λειτουργικών εσόδων, όπως προαναφέραμε στο (6,53%).  

 Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αλλά και έξοδα αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά 

μεγέθη ως ποσοστό των πωλήσεων της εταιρίας και επηρεάζουν ως εκ τούτου και τα 

αποτελέσματά της. Στις επιδόσεις αυτών των μεγεθών μάλιστα οφείλεται και η ζημία 

που αντιμετώπισε η εταιρία το έτος 2010. 

 Τα χρηματοοικονομικά έσοδα, που προέρχονται από τις βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις της εταιρίας σε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου και προθεσμιακές 

καταθέσεις σε € και σε συνάλλαγμα, ξεκινούν το 2006 από το 3,68% και στη συνέχεια 
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αυξάνονται εντυπωσιακά για να φτάσουν το έτος 2009 στο μέγιστο ύψος τους, 35,8% 

του κύκλου εργασιών. Το έτος 2012 ύστερα από διακυμάνσεις καταλήγουν στο 24,58% 

των πωλήσεων της εταιρίας. 

 Τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που περιλαμβάνουν τα έξοδα από τις 

επενδύσεις αυτές, το 2006 ανέρχονται στο 14,2% του κύκλου εργασιών, την επόμενη 

διετία σχεδόν μηδενίζονται αλλά στη συνέχεια, το έτος 2009, αυξάνονται στο 15,29%, 

εκτινάσσονται στο 44,04% το 2010 και ακολούθως υποχωρούν και πάλι στο 9,74% και 

14,21% των πωλήσεων για τα έτη 2011 και 2012 αντίστοιχα.  

 Η επίδραση τόσο των χρηματοοικονομικών εσόδων όσο και των 

χρηματοοικονομικών εξόδων στο προ φόρων αποτέλεσμα της εταιρίας είναι 

ανατρεπτική σε κάποια έτη (2007-2011), οφείλεται όμως σε μεγάλο βαθμό σε 

συναλλαγματικές διαφορές που δημιουργούν οι βραχυχρόνιες χρηματοοικονομικές 

επενδύσεις της εταιρίας και περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς αυτούς. 

 Καθώς τα χρηματοοικονομικά έσοδα υπερτερούν έναντι των 

χρηματοοικονομικών εξόδων για το διάστημα που εξετάζουμε, η εταιρία εμφανίζει 

μεγαλύτερο καθαρό περιθώριο κέρδους (προ φόρων) έναντι του λειτουργικού (ακόμη 

και έναντι του μικτού περιθωρίου κέρδους) με μόνη εξαίρεση το έτος 2010, κατά το 

οποίο τα χρηματοοικονομικά έξοδα ήταν, όπως προείπαμε, κατά πολύ μεγαλύτερα των 

αντίστοιχων εσόδων (έφτασαν όπως προαναφέραμε στο 44,04%), οπότε υπερκάλυψαν 

και το λειτουργικό περιθώριο κέρδους και η εταιρία εμφάνισε ζημίες.  

Πιο συγκεκριμένα το καθαρό περιθώριο κέρδους προ φόρων της εταιρίας 

ανέρχεται το 2006 στο 30,59% στη συνέχεια, τα επόμενα έτη κυμαίνεται σε πολύ 

υψηλά ποσοστά (69,81%, 69,28%, 54,86%), το 2010 είναι αρνητικό (-1,39%) και η 

εταιρία παρουσιάζει ζημίες, το 2011 αυξάνεται και πάλι στο 58,1%, ενώ το 2012 

παρουσιάζει πτώση και φτάνει το 36,26%. 

 Τέλος, οι φόροι, ως ένα σημαντικό στοιχείο που επιβαρύνει τα αποτελέσματα 

της επιχείρησης, κυμαίνονται από 8,15% των πωλήσεων (2012) έως και το 18,83% 

(2008). Έτσι το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρίας μετά φόρων το 2006 

ανέρχεται στο 21,55%, σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του (51,44%) το έτος 2007, 

το ζημιογόνο έτος 2010 πέφτει στο -11,10%, ενώ το 2012 ανέρχεται στο 28,11%.  

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους της 

εταιρίας διαχρονικά. 
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 Διάγραμμα 3.19:Εξέλιξη περιθωρίων Κέρδους εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 2006-2012  

 

Για να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτά και από μια άλλη ματιά, 

παραθέτουμε για αντιπαραβολή την εξέλιξη των ίδιων μεγεθών για τα ξενοδοχεία Α’ 

κατηγορίας για την περίοδο 2007-2011 (λαμβάνοντας τα στοιχεία από τη μελέτη του 

κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που αναλύσαμε και σχολιάσαμε στο 

προηγούμενο μέρος της εργασίας μας).  

 
 Διάγραμμα 3.20:Εξέλιξη περιθωρίων Κέρδους μέσου όρου ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας 2007-2011  

 

Η διαφορά στις επιδόσεις που παρουσιάζει η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. έναντι αυτών του 

μέσου όρου των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου είναι όπως διαπιστώνουμε 

εντυπωσιακά μεγάλη.  

θα αντιπαραβάλλουμε, ωστόσο, και πάλι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 

ανταγωνίστριας εταιρίας ‘Ιονική Α.Ε.’, συντάσσοντας την κοινού μεγέθους κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας αυτής. Η κατάσταση αυτή δίνεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 
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Πίνακας 3.6: Κοινού μεγέθους κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας ‘Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.’ 2006-2012 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 23.355.000,00 30.471.000,00 31.191.000,00 35.498.000,00 42.596.000,00 41.348.000,00 40.815.000,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 23.483.000,00 27.063.000,00 26.793.000,00 30.335.000,00 33.077.000,00 31.933.000,00 32.355.000,00 79,27% 77,23% 77,65% 85,46% 85,90% 88,82% 100,55%

Μικτό αποτέλεσμα -128.000,00 3.408.000,00 4.398.000,00 5.163.000,00 9.519.000,00 9.415.000,00 8.460.000,00 20,73% 22,77% 22,35% 14,54% 14,10% 11,18% -0,55%

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 644.000,00 1.100.000,00 491.000,00 701.000,00 879.000,00 527.000,00 410.000,00 1,00% 1,27% 2,06% 1,97% 1,57% 3,61% 2,76%

Λειτουργικά έξοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 1.319.000,00 1.552.000,00 1.538.000,00 1.463.000,00 1.580.000,00 1.475.000,00 1.338.000,00 3,28% 3,57% 3,71% 4,12% 4,93% 5,09% 5,65%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 3.203.000,00 5.872.000,00 2.578.000,00 2.593.000,00 4.525.000,00 3.135.000,00 3.314.000,00 8,12% 7,58% 10,62% 7,30% 8,27% 19,27% 13,71%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -2.687.000,00 -1.364.000,00 2.311.000,00 3.271.000,00 5.873.000,00 6.807.000,00 5.556.000,00 13,61% 16,46% 13,79% 9,21% 7,41% -4,48% -11,51%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 14,53% 14,40% 14,59% 17,06% 13,41% 13,47% 17,41%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 1.380.000,00 2.739.000,00 6.493.000,00 9.328.000,00 12.087.000,00 12.763.000,00 11.488.000,00 28,15% 30,87% 28,38% 26,28% 20,82% 8,99% 5,91%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.050.000,00 2.046.000,00 1.528.000,00 2.207.000,00 4.984.000,00 5.616.000,00 4.182.000,00 10,25% 13,58% 11,70% 6,22% 4,90% 6,71% 8,78%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 70.000,00 944.000,00 1.636.000,00 78.000,00 417.000,00 4.477.000,00 174.000,00 0,43% 10,83% 0,98% 0,22% 5,25% 3,10% 0,30%

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 14,53% 14,40% 14,59% 17,06% 13,41% 13,47% 17,41%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.667.000,00 -2.466.000,00 2.419.000,00 1.142.000,00 1.306.000,00 5.668.000,00 1.548.000,00 3,79% 13,71% 3,07% 3,22% 7,76% -8,09% -19,98%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 0,00

Φόρος εισοδήματος -653.000,00 -291.000,00 577.000,00 348.000,00 -6.593.000,00 0,00% 0,00% -15,48% 0,98% 1,85% -0,96% -2,80%

Λοιποί φόροι 68.000,00 1.003.000,00 568.000,00 1,39% 2,43% 0,00% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 794.000,00 7.899.000,00 4.665.000,00 980.000,00 2,40% 11,28% 18,54% 2,24% 5,69% -7,14% -17,19%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Κέρδη (ζημίες) από εργασίες που διακόπησαν μετά φόρων -3.000,00 982.000,00 331.000,00 -528.000,00 -1,29% 0,80% 2,31% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 3,69% 10,48% 16,24% 2,25% 5,69% -7,14% -17,19%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 3,69% 10,48% 16,24% 2,25% 5,69% -7,14% -17,19%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 3,69% 10,48% 16,24% 2,25% 5,69% -7,14% -17,19%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή -0,16 0,13 0,06 0,52 0,32 0,11 0,10 0,21 0,20 -0,46 0,07 -0,29 0,16

ΙΟΝΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
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Από την κατάσταση αυτή διαπιστώνουμε ότι, παρά το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών 

της ανταγωνίστριας εταιρίας, τα περιθώρια κέρδους της είναι ήδη από το 2006 κατά 

πολύ μικρότερα από ότι αυτά της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. Συγκεκριμένα, το μικτό 

περιθώριο κέρδους της εταιρίας ‘Ιονική Α.Ε.’ το 2006 ανέρχεται σε 20,73% έναντι 

46,52% της ΓΕΚΕ Α.Ε., κορυφώνεται το επόμενο έτος σε 22,77% και έκτοτε τα χρόνια 

της κρίσης παρουσιάζει μια έντονα πτωτική πορεία και καταλήγει να λαμβάνει 

αρνητικές τιμές (-0,55% το 2012). Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρίας 

ακολουθεί παρόμοια πορεία, ωστόσο, λαμβάνει αρνητικές τιμές ήδη από το 2011 και 

έπειτα. Ξεκινάει το 2006 από 13,61% (έναντι 41,1% της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.), 

κορυφώνεται το 2007 με τιμή 16,46% και έκτοτε υποχωρεί σταδιακά και την τελευταία 

διετία 2011-2012 λαμβάνει τις αρνητικές τιμές -4,48% και -11,51% . 

Όσον αφορά τα καθαρά περιθώρια κέρδους προ και μετά φόρων της 

ανταγωνίστριας εταιρίας ξεκινούν από 3,79% και 2,40% αντίστοιχα το 2006, έναντι 

30,59% και 21,55% της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. και καταλήγουν το 2012 σε -19,98% και   

-17,19% αντίστοιχα (έναντι 36,26% και 28,11% για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε.). 

Συγκεντρωτικά, τα περιθώρια κέρδους της εταιρίας ‘Ιονική Α.Ε.’ για την περίοδο που 

μελετούμε αποδίδονται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

 

 Διάγραμμα 3.21:Εξέλιξη περιθωρίων Κέρδους εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 2006-2012  

 

Από την αντιπαραβολή των μεγεθών που μόλις προηγήθηκε διαπιστώνουμε ότι τα 

περιθώρια κέρδους της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. ξεκινούν το 2006 -2007 από σημαντικά 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση τόσο με τον κύριο ανταγωνιστή της όσο και με το μέσο 

όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του  κλάδου, υποχωρούν σταδιακά από την 

εμφάνιση της κρίσης και έπειτα, όπως και αυτά του ανταγωνισμού και του κλάδου, 

καταλήγουν όμως τα τελευταία έτη σε ποσοστά επίσης κατά πολύ υψηλότερα έναντι 

αυτών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ευνοϊκότερη, την ισχυρότερη θέση της 
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εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε έναντι του ανταγωνισμού, καθώς τα σημαντικά υψηλότερα 

περιθώρια κέρδους με τα οποία καταφέρνει και λειτουργεί, την κάνουν πιο 

ανταγωνιστική και της φέρνουν, παρά τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία, 

ικανοποιητική κερδοφορία. 
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3.3.3 Ανάλυση Καταστάσεων Ποσοστού Τάσης 

 

 Συνεχίζουμε την ανάλυσή μας συντάσσοντας και αναλύοντας τις καταστάσεις 

ποσοστού τάσης της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2006. 

Πρόκειται για μέθοδο οριζόντιας ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που ενδείκνυται στην περίπτωση κατά την οποία η ανάλυση που 

επιχειρείται εκτείνεται σε μια περίοδο αρκετών χρόνων. Στα πλαίσια αυτής της 

ανάλυσης επιλέγεται αρχικά ένα έτος βάσης και ακολούθως αποτυπώνονται οι τιμές 

των μεγεθών των υπόλοιπων ετών της εξεταζόμενης περιόδου σαν ποσοστό επί της 

αντίστοιχης τιμής του ίδιου μεγέθους του έτους βάσης. Στόχος των καταστάσεων αυτών 

είναι να αποτυπώσουν την τάση στην εξέλιξη των επιμέρους μεγεθών των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρίας για την περίοδο που μελετάται σε σχέση με τις τιμές που τα 

μεγέθη αυτά λαμβάνουν το έτος που έχει επιλεγεί ως έτος βάσης, προκειμένου να 

εντοπίσουν τυχόν δυσανάλογες τάσεις σε σχετιζόμενα στοιχεία, αλλαγές στη 

στρατηγική της εταιρίας κλπ. 

 

Η κατάσταση ποσοστού τάσης των Ισολογισμών της εταιρίας για την περίοδο 

2006-2012 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3.7: Κατάσταση Ποσοστού Τάσης Ισολογισμών εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 63.446.535,80 67.995.079,58 68.983.127,43 69.186.696,49 69.609.046,46 70.326.234,57 71.398.822,28 88,86 95,23 96,62 96,90 97,49 98,50 100,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 22.823,52 32.314,02 30.009,52 3.859,50 5.146,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,94 5.575,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.474.935,26 68.032.969,54 69.018.712,89 69.196.131,93 69.619.768,40 70.331.810,51 71.404.398,21 88,89 95,28 96,66 96,91 97,50 98,50 100,00

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα 78.931,09 114.922,39 124.773,86 117.469,12 123.916,64 122.823,80 109.236,60 72,26 105,21 114,22 107,54 113,44 112,44 100,00

Λοιπά αποθέματα 109.236,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.053.971,47 2.313.986,94 1.866.461,76 2.792.532,41 2.235.161,41 1.305.003,98 2.364.683,36 44,57 97,86 78,93 118,09 94,52 55,19 100,00

Απαιτήσεις πελατών 211.089,25 323.900,99 369.070,36 397.024,32 395.511,65 670.495,44 31,48 48,31 0,00 55,04 59,21 58,99 100,00

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 127.146,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Λοιπές απαιτήσεις 842.882,22 1.990.085,95 2.423.462,02 1.838.137,09 909.492,33 1.565.794,02 53,83 127,10 0,00 154,78 117,39 58,09 100,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 11.600.952,00 14.660.134,00 17.459.222,80 0,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 5.163.081,87 16.383.109,31 1.198.111,34 826.236,48 885.879,02 18.151.746,01 10.643.039,19 48,51 153,93 11,26 7,76 8,32 170,55 100,00

Ταμείο 66.157,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Καταθέσεις σε τράπεζες 10.576.881,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.295.984,43 18.812.018,64 14.790.298,96 18.396.372,01 20.704.179,87 19.579.573,79 13.116.959,15 48,00 143,42 112,76 140,25 157,84 149,27 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 82,55 102,75 99,16 103,63 106,87 106,38 100,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 2.587.206,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 14.878.581,02 17,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2.525.625,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 14.817.000,00 17,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 61.581,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Αποθεματικά 48.226.471,52 50.896.620,44 47.873.807,52 47.608.240,93 47.236.599,92 44.467.478,51 44.330.752,81 108,79 114,81 107,99 107,39 106,55 100,31 100,00

Τακτικό αποθεματικό 2.715.651,62 2.531.613,68 1.894.406,08 1.543.535,01 1.406.809,31 193,04 179,95 0,00 0,00 134,66 109,72 100,00

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 45.510.819,90 48.365.006,76 45.342.193,84 42.923.943,50

Λοιπά αποθεματικά 42.923.943,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Σωρευμένα κέρδη 5.417.860,81 4.184.103,73 -1.175.763,63 5.204.624,86 7.361.249,18 7.620.917,27 3.337.846,49 162,32 125,35 -35,23 155,93 220,54 228,32 100,00

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 89,90 111,85 98,45 108,22 111,08 107,07 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.231.538,35 69.959.305,19 61.576.624,91 67.691.446,81 69.476.430,12 66.966.976,80 62.547.180,32 89,90 111,85 98,45 108,22 111,08 107,07 100,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προβλέψεις 237.138,56 237.138,56 812.569,28 812.569,28 812.569,28 812.569,28 1.069.569,28 22,17 22,17 75,97 75,97 75,97 75,97 100,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 425.891,00 470.713,00 471.289,39 428.989,39 451.414,92 431.311,90 465.707,00 91,45 101,07 101,20 92,12 96,93 92,61 100,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.503.824,30 12.254.038,87 15.204.984,97 15.219.141,97 15.253.677,60 17.732.483,81 17.790.233,47 64,66 68,88 85,47 85,55 85,74 99,68 100,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.166.853,86 12.961.890,43 16.488.843,64 16.460.700,64 16.517.661,80 18.976.364,99 19.325.509,75 62,96 67,07 85,32 85,18 85,47 98,19 100,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φορολογικές υποχρεώσεις 661.918,57 2.523.606,95 827.483,76 1.511.060,04 2.820.855,00 2.698.202,56 1.303.202,36 50,79 193,65 63,50 115,95 216,46 207,04 100,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 292.532,40 831.430,30 401.047,11 528.460,30 598.340,92 404.662,50 340.939,41 85,80 243,86 117,63 155,00 175,50 118,69 100,00

Προμηθευτές 214.541,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Προκαταβολές πελατών 126.397,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.076,51 568.755,31 4.515.012,43 1.400.836,15 910.660,43 865.177,45 1.004.525,52 41,62 56,62 449,47 139,45 90,66 86,13 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.372.527,48 3.923.792,56 5.743.543,30 3.440.356,49 4.329.856,35 3.968.042,51 2.648.667,29 51,82 148,14 216,85 129,89 163,47 149,81 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.539.381,34 16.885.682,99 22.232.386,94 19.901.057,13 20.847.518,15 22.944.407,50 21.974.177,04 61,61 76,84 101,18 90,57 94,87 104,42 100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 69.770.919,69 86.844.988,18 83.809.011,85 87.592.503,94 90.323.948,27 89.911.384,30 84.521.357,36 82,55 102,75 99,16 103,63 106,87 106,38 100,00

2007 2006

ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2012 2011 2010 2009 2008
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Από την κατάσταση αυτή μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

 Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσιάζει τα έτη έως και το 2011 μικρές 

μεταβολές γύρω από το ύψος του ενεργητικού του έτους βάσης (2006), το 2012, 

ωστόσο, λόγω, κυρίως, της μείωσης κατά 12.291.375€ του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας, εμφανίζει σημαντική μείωση και περιορίζεται στο 82,55% του έτους βάσης. 

Αναλυτικότερα: 

 Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό που, όπως προαναφέραμε, αποτελείται σχεδόν 

εξολοκλήρου από το λογαριασμό ‘Ακίνητα - Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός’, 

ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία σε σχέση με το μη κυκλοφορούν ενεργητικό του 

έτους βάσης, με μικρές μεταβολές έως και το 2011, οπότε και αποτελεί το 95,28% 

αυτού, ενώ το 2012 υποχωρεί σημαντικότερα στο 88,89% αυτού, λόγω της 

αναπροσαρμογής (μείωσης κατά 2.854.186,86) στην αξία των ακινήτων της εταιρίας, 

όπως αυτή εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή. 

 Το κυκλοφορούν ενεργητικό, αντίθετα, κινείται σε υψηλότερα από το έτος 

βάσης επίπεδα τα έτη έως το 2011 (υψηλότερο ποσοστό το 157,84% το 2010), αλλά το 

2012 περιορίζεται μόλις στο 48% του έτους βάσης λόγω της πραγματοποιηθείσας 

μεγάλης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που προαναφέρθηκε. 

 Ο λογαριασμός ‘Αποθέματα’ κινείται κατά τον ίδιο τρόπο, τα πρώτα πέντε έτη 

υπερβαίνει σε ύψος το έτος βάσης και ανέρχεται περί το 105% αυτού, ενώ το έτος 2012 

μειώνεται στο 72,26% του έτους βάσης. Ο λογαριασμός ‘Πελάτες’ παρουσιάζει 

ακανόνιστες αυξομειώσεις και καταλήγει στο 44,57% του έτους βάσης το 2012. Τα 

μετρητά αυξάνονται εντυπωσιακά το έτος 2007 και αποτελούν το 170,55% του έτους 

βάσης, τα επόμενα τρία έτη μειώνονται κατά πολύ και δεν υπερβαίνουν το 11,26%, το 

2011 εκτινάσσονται και πάλι στο 153,93% του έτους βάσης και το 2012 περιορίζονται 

στο 48,51% αυτού καθώς χρησιμοποιήθηκαν για την επιστροφή στους μετόχους μέρους 

της αξίας των μετοχών τους λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που 

πραγματοποιήθηκε. 

 Όσον αφορά το Παθητικό, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας για τα έτη έως και το 

2011 κινούνται κοντά στο έτος βάσης, ενώ το 2012 η πραγματοποιηθείσα μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου τα περιορίζει στο 89,9% αυτού. 

 Το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται στο 17,39% του έτους βάσης το έτος 2012, 

καταδεικνύοντας τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τη 
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χρονιά αυτή. Τα αποθεματικά κινούνται για όλα τα έτη που μελετούμε πάνω από το 

ποσό του έτους βάσης και εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό τους (114,81%) το 2011. 

Τα σωρευμένα κέρδη το έτος 2007 εκτινάσσονται στο 228,32% του έτους βάσης, 

ωστόσο έπειτα ακολουθούν πτωτική πορεία έως και το 2010, το έτος που η εταιρία 

παρουσιάζει ζημίες και ανακάμπτουν στη συνέχεια. Το 2012 αγγίζουν το 162,32% του 

έτους βάσης. 

 Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κινούνται για τα έτη που εξετάζουμε 

σταθερά πτωτικά σε σχέση με το έτος βάσης. Το 2012 περιορίζονται στο 62,96% 

αυτού. Όλα τα επιμέρους μεγέθη που τις αποτελούν, ‘Προβλέψεις’, ‘Δικαιώματα 

συνταξιοδότησης εργαζομένων’ και ‘Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις’, 

κινούνται επίσης πτωτικά σε σχέση με το έτος βάσης και περιορίζονται στο 22,17%, 

91,45% και 64,66% αντίστοιχα. 

 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κινούνται για όλα τα έτη έως και το 2011 

πάνω από το αντίστοιχο ποσό του έτους βάσης και εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό 

του (216,85%) το έτος 2010, ωστόσο, το 2012 περιορίζονται και αυτές στο 51,82% του 

έτους βάσης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις τα τρία πρώτα έτη κινούνται κατά πολύ 

πάνω από το έτος βάσης (αγγίζουν το 216,46% το 2008), ακολουθούν στη συνέχεια 

πτωτική πορεία (φτάνουν το 63,5% το 2010), ανακάμπτουν το 2011 για να μειωθούν 

και πάλι το 2012 στο 50,79% του έτους βάσης. Οι προμηθευτές κινούνται για τα έτη 

έως και το 2011 κατά πολύ πάνω από το έτος βάσης, ωστόσο, το 2012 περιορίζονται 

και αυτοί στο 85,7%. Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεκινούν από το 

86,13% το έτος 2007, ακολουθούν μια ανοδική πορεία έως το έτος 2010,οπότε και 

ανέρχονται στο 449,47% του έτους βάσης ακολούθως μειώνονται κατά πολύ και το 

2012 περιορίζονται μόλις στο 41,62% του έτους βάσης. 

 

Η κατάσταση ποσοστού τάσης των Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρίας ΓΕΚΕ 

Α.Ε. αποτυπώνεται ακολούθως.  
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Πίνακας 3.8: Κατάσταση Ποσοστού Τάσης Αποτελεσμάτων Χρήσης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 9.536.967,91 11.646.564,80 11.095.386,60 12.486.769,10 13.531.572,53 13.502.485,07 12.687.344,20 75,17 91,80 87,45 98,42 106,65 106,42 100,00

Κόστος πωλήσεων 6.834.478,44 7.756.303,06 7.318.198,48 7.554.524,39 7.164.402,82 7.241.927,48 6.785.576,70 100,72 114,31 107,85 111,33 105,58 106,73 100,00

Μικτό αποτέλεσμα 2.702.489,47 3.890.261,74 3.777.188,12 4.932.244,71 6.367.169,71 6.260.557,59 5.901.767,50 45,79 65,92 64,00 83,57 107,89 106,08 100,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 232.523,54 760.937,81 96.748,36 30.238,29 31.008,34 192.789,35 225.372,74 103,17 337,64 42,93 13,42 13,76 85,54 100,00

Λειτουργικά έξοδα

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 17.457,72 17.863,87 42.937,06 70.237,62 38.696,58 38.338,71 34.348,45 50,83 52,01 125,00 204,49 112,66 111,62 100,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 465.623,97 497.210,46 666.949,99 673.699,73 832.016,41 535.997,99 911.527,21 51,08 54,55 73,17 73,91 91,28 58,80 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 2.469.389,04 4.153.989,09 3.206.986,49 4.288.783,27 5.566.161,64 5.917.348,95 5.215.613,03 47,35 79,65 61,49 82,23 106,72 113,45 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 81,91 90,63 84,24 76,14 72,98 99,63 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 3.590.486,67 5.394.422,51 4.359.926,33 5.330.881,57 6.565.037,52 7.280.963,83 6.584.327,52 54,53 81,93 66,22 80,96 99,71 110,58 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.354.989,82 1.134.803,93 4.886.335,03 1.908.748,88 85.305,96 1.801.804,64 75,20 62,98 271,19 105,94 4,73 0,00 100,00

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 2.343.739,43 3.747.627,00 1.524.735,35 4.469.735,42 3.893.992,23 3.508.661,64 466.818,56 502,07 802,80 326,62 957,49 834,16 751,61 100,00

Αποσβέσεις 1.121.097,63 1.240.433,42 1.152.939,84 1.042.098,30 998.875,88 1.363.614,88 1.368.714,49 81,91 90,63 84,24 76,14 72,98 99,63 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.458.138,65 6.766.812,16 -154.613,19 6.849.769,81 9.374.847,91 9.426.010,59 3.880.626,95 89,11 174,37 -3,98 176,51 241,58 242,90 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος 777.531,13 1.406.944,79 1.077.333,71 1.815.565,62 2.548.644,93 2.480.589,12 1.146.113,00 67,84 122,76 94,00 158,41 222,37 216,43 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 98,03 196,01 -45,05 184,10 249,63 253,99 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 98,03 196,01 -45,05 184,10 249,63 253,99 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 2.680.607,52 5.359.867,37 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 98,03 196,01 -45,05 184,10 249,63 253,99 100,00

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών -2.854.186,86 3.022.812,92

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -173.579,34 8.382.680,29 -1.231.946,90 5.034.204,19 6.826.202,98 6.945.421,47 2.734.513,95 -6,35 306,55 -45,05 184,10 249,63 253,99 100,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή 0,32 0,64 -0,15 0,60 0,81 0,83 0,32

2007 2006

ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2012 2011 2010 2009 2008
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 Από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρίας τα έτη 

2007-2008 αυξάνεται ελαφρώς σε σχέση με το έτος βάσης (106,65%), στη συνέχεια, 

όμως, μειώνεται και καταλήγει το 2012 στο 75,17% αυτού. Το κόστος πωληθέντων 

αντίθετα κινείται όλα τα έτη που εξετάζουμε λίγο πάνω από το έτος βάσης και το 2012 

βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με αυτό (100,72%). Το μικτό αποτέλεσμα, το 2008, 

αγγίζει το υψηλότερο ποσοστό του σε σχέση με το έτος βάσης 107,89%, τα επόμενα 

όμως έτη η τάση είναι πτωτική και το 2012 αποτελεί το 45,79% αυτού. Το λειτουργικό 

αποτέλεσμα αυξάνεται το 2007 στο 113,45% του έτους βάσης, και για τα επόμενα 

χρόνια η τάση είναι πτωτική καθώς το 2012 περιορίζεται σταδιακά στο 47,35% του 

έτους βάσης. Τα κέρδη προ φόρων είναι, τα έτη 2007 και 2008, υπερδιπλάσια του έτους 

βάσης στη συνέχεια ακολουθούν ακανόνιστες αυξομειώσεις και το 2012 περιορίζονται 

στο 89,11%. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων κινούνται κατά τον ίδιο τρόπο, ωστόσο, το 

2012 αυτά ανέρχονται στο 98,03% του έτους βάσης. 
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3.3.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Η ανάλυση αριθμοδεικτών αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο και χρήσιμο 

εργαλείο κατά τη διενέργεια μιας χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ουσιαστικά, 

στηριζόμενοι σε στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  οι αριθμοδείκτες 

αποτυπώνουν σημαντικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ λογικά συνδεόμενων μεγεθών. 

Χρησιμοποιούνται ευρέως στην εκτίμηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας 

επιχείρησης γιατί μπορούν και συνοψίζουν ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών και επιτρέπουν τη σύγκριση αυτών διαχρονικά καθώς και μεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων ακόμη και διαφορετικού μεγέθους (Λαζαρίδης, 

Παπαδόπουλος 2010).  

Είναι κυρίως χρήσιμοι όταν συγκρίνονται με άλλους αριθμοδείκτες του 

παρελθόντος, του κλάδου, των ανταγωνιστών. Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν 

είναι οι τυχόν στρεβλώσεις που μπορεί να εμφανίσουν στη χρηματοοικονομική ‘εικόνα’ 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, καθώς και η δυνατότητα που 

παρέχουν να αποτελέσουν οι ίδιοι εργαλείο χειρισμού από τη διοίκηση μιας 

επιχείρησης, ώστε να βελτιώσουν την εικόνα της, καθώς με στοχευμένες ενέργειες στο 

τέλος μιας χρήσης είναι δυνατό οι τιμές τους να κινηθούν προς μια περισσότερο 

επιθυμητή κατεύθυνση.  

Με βάση την οικονομική πτυχή της δραστηριότητας της επιχείρησης που 

εξετάζουν, οι αριθμοδείκτες διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες (Λαζαρίδης, 

Παπαδόπουλος 2005): 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας, οι οποίοι εκτιμούν τη δυνατότητα της επιχείρησης 

να ανταποκριθεί θετικά στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της κατά το χρόνο 

λήξεώς τους 

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας, οι οποίοι 

μετρούν το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των απασχολούμενων από 

την επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων 

 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και αξιόχρεου, οι οποίοι αποδίδουν 

την εσωτερική διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς και των 

περιουσιακών στοιχείων, μετρούν το βαθμό στον οποίο η χρηματοδότηση της 

επιχείρησης έχει γίνει με δανεισμό, καθώς και την ικανότητα της να 

ανταποκριθεί στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
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 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, οι οποίοι μετρούν την επιτυχία της διοίκησης 

της επιχείρησης στη δημιουργία ικανοποιητικών ποσοστών απόδοσης για όσους 

δέσμευσαν τα κεφάλαιά τους σε αυτήν 

 Αριθμοδείκτες Αποτίμησης, που αφορούν επιχειρήσεις εισηγμένες στη 

χρηματιστηριακή αγορά, και αποδίδουν μια ένδειξη της πεποίθησης της αγοράς 

σχετικά με την αξία και τις μελλοντικές αποδόσεις της εταιρίας.  

 

Συνεχίζοντας τη χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

παραθέτουμε ακολούθως βασικούς αριθμοδείκτες των πέντε αυτών κατηγοριών. 

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

 Από τους αριθμοδείκτες που αφορούν τη ρευστότητα της επιχείρησης, δηλαδή 

την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, θα 

εξετάσουμε, αρχικά, τον Αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας. Ο κλάδος στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση μας αποτρέπει από το να εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη 

Άμεσης Ρευστότητας, καθώς τα όποια αποθέματα είναι αμελητέα. Αντί αυτού, 

επιλέξαμε να συνεχίσουμε υπολογίζοντας τον αριθμοδείκτη Ταμειακής Ρευστότητας 

καθώς και το Δείκτη Μετρητών..  

Συγκεντρωτικά, οι τύποι υπολογισμού των δεικτών αυτών καθώς και οι τιμές που 

αυτοί λαμβάνουν το διάστημα που μελετούμε, τόσο για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. όσο και 

για τον μέσο όρο των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών του κλάδου 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.9: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 2006-2012 

Αναλυτικότερα: 

Όσον αφορά το δείκτη Γενικής Ρευστότητας, που αποδίδει τη σχέση του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της εταιρίας με τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της, η 

ΓΕΚΕ Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου ΓΕΚΕ Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

ΓΕΚΕ 

Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

ΓΕΚΕ 

Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

ΓΕΚΕ 

Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

ΓΕΚΕ 

Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

ΓΕΚΕ 

Α.Ε.

Μ.Ο 

εισηγμ. 

κλάδου

Γενικής 

Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

/ Βραχ. Υποχρεώσεις 5,0 2,7 4,9 2,8 4,8 1,9 5,4 2,0 2,6 1,3 4,8 1,7 4,6 1,4

Ταμειακής 

Ρευστότητας
Διαθέσιμο Ενεργητικό / 

Βραχ. Υποχρεώσεις 4,0 1,3 4,6 1,4 4,2 1,3 4,5 1,4 2,2 0,9 4,2 1,2 3,8 1,0

Δείκτης 

Μετρητών
Διαθέσιμο Ενεργητικό / 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 81,1% 45,5% 92,7% 51,8% 88,6% 52,6% 84,2% 47,0% 86,5% 54,7% 87,1% 49,3% 82,0% 40,5%

Αριθμοδείτκες 

Ρευστότητας
Τύπος Υπολογισμού

2006 2007 2008 2011 20122009 2010
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συγκεκριμένη επιχείρηση παρουσιάζει διαχρονικά ιδιαίτερα υψηλή τιμή και μάλιστα 

κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο των εισηγμένων εταιριών του κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας της εταιρίας βρίσκεται λίγο 

κάτω από το 5 τα έτη 2006 έως και 2008, ξεπερνάει το 5 το έτος 2009, οπότε και 

αγγίζει το υψηλότερο σημείο (5,35), ακολουθεί το επόμενο έτος μια μεγάλη πτώση στο 

2,58, λόγω της μείωσης της εύλογης αξίας των χρηματ/κών στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς και της αύξησης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων στο παθητικό (που αφορά σύναψη βραχυπρόθεσμης πίστωσης). 

Επανέρχεται το 2011 στο 4,79 για να πέσει ελαφρώς στο 4,59 το 2012. Ο αντίστοιχος 

μέσος όρος των εισηγμένων του κλάδου βαίνει μειούμενος από 2,7 το 2006 σε 1,4 το 

2012. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται η εξέλιξη του δείκτη αυτού για την 

εταιρία, για το μέσο όρο των εισηγμένων στο ΧΑΑ του κλάδου καθώς και για το μέσο 

όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου (όπως προέκυψε από την ανάλυση του 

κλάδου κατά το προηγούμενο μέρος της εργασίας μας) για τα έτη 2006-2012.  

 

 Διάγραμμα 3.22:Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2006-2012  

Από το διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι οι επιδόσεις της εταιρίας στο μέγεθος αυτό 

είναι σημαντικά υψηλότερες και σε σχέση με το μέσο όρο των ξενοδοχείων Α’ 

κατηγορίας του κλάδου. 

  

Όσον αφορά το δείκτη Ταμειακής Ρευστότητας, που μας δείχνει τη σχέση του 

Διαθέσιμου Ενεργητικού (Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα, Μετρητά και Ισοδύναμα αυτών)  

της εταιρίας με το σύνολο των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεών της, από τα στοιχεία 

που λάβαμε και τα οποία αποτυπώνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί, 

διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση εμφανίζεται να διατηρεί ιδιαίτερα υψηλά 

ρευστοποιήσιμα διαθέσιμα σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, κατά 

5,0 4,9 4,8 
5,4 

2,6 

4,8 4,6 

2,7 2,8 

1,9 2,0 
1,3 1,7 1,4 

2,7 2,6 2,9 
3,3 3,4 

0

2

4

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Γενική Ρευστότητα 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Μέσος όρος εισηγμένων κλάδου Μέσος όρος ξενοδοχείων Α' κατηγορίας 
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πολύ περισσότερα τόσο από το μέσο όρο των εισηγμένων του κλάδου όσο και από το 

μέσο όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας. Ο δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας της 

εταιρίας κυμαίνεται, την πρώτη τετραετία λίγο πάνω από το 4 για να καταλήξει το 2012 

μετά από διακυμάνσεις στο 3,76, ενώ ο μέσος όρος των εισηγμένων καθώς και των 

ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου δεν υπερβαίνει το 2. 

 

Διάγραμμα 3.23:Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 2006-2012  

 

Αναφορικά, τέλος, με το δείκτη Μετρητών, ο οποίος αποδίδει το Διαθέσιμο 

Ενεργητικό ως ποσοστό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού μιας εταιρίας, παρατηρούμε 

ότι οι τιμές είναι και εδώ πολύ υψηλές, πάνω από το 81% διαχρονικά, και σε σχέση με 

το μέσο όρο των εισηγμένων του κλάδου, που δεν υπερβαίνει το 55%, σημαντικά 

υψηλότερες.  

 

Διάγραμμα 3.24:Αριθμοδείκτης Μετρητών 2006-2012  

 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι η εταιρία διατηρεί ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό 

άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων τόσο σε σχέση με το κυκλοφορούν ενεργητικό της 

όσο και σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, και κατά πολύ υψηλότερο 

από το μέσο όρο των εισηγμένων του κλάδου. Η υπερβάλλουσα αυτή ρευστότητα, αν 

και επενδύεται μερικώς σε βραχυχρόνιες χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις, 
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Ταμειακή Ρευστότητα 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Μέσος όρος εισηγμένων κλάδου Μέσος όρος ξενοδοχείων Α' κατηγορίας 
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προβληματίζει. Ίσως να εξηγείται από την πρόθεση που φέρεται να είχε η εταιρία τα 

προηγούμενα έτη να επενδύσει σε αγορά ή κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας, η 

οποία, όπως φαίνεται, δεν ευοδώθηκε. Ενδεχομένως, για το λόγο αυτό, η εταιρία να 

προέβη και σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου το τελευταίο από τα έτη της 

περιόδου που εξετάζουμε. 

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

 Από τους αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας, που μετρούν το πόσο 

αποτελεσματική είναι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας (πάγιων 

και κυκλοφορούντων), πόσο μεγάλη είναι, δηλαδή, η ένταση χρησιμοποίησής τους στη 

δημιουργία πωλήσεων, κρίνουμε σκόπιμο να εξετάσουμε αυτούς που αφορούν τις 

απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα αποθέματα, το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς και 

το σύνολο του ενεργητικού. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες που υπολογίσαμε, οι τύποι υπολογισμού τους καθώς και 

οι τιμές αυτών διαχρονικά τόσο για την εταιρία που μελετούμε όσο και για το μέσο όρο 

των εισηγμένων του κλάδου παρατίθενται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα.  

 

Πίνακας 3.10: Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 2006-2012 

 

Αναλύοντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι:  

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της εταιρίας ανέρχεται σε 5,3 φορές 

το 2006 (69 ημέρες είσπραξης), ακολουθεί ανοδική πορεία έως και το έτος 2008, οπότε 

και λαμβάνει την υψηλότερη τιμής της 7,6 φορές (48 ημέρες είσπραξης), έκτοτε 
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κλάδου ΓΕΚΕ Α.Ε.

Μ.Ο εισηγμ. 

κλάδου

Κυκλοφοριακή 

ταχύτητα απαιτήσεων

Κύκλος εργασιών/Μέσο όρο 

απαιτήσεων 5,3 7,7 7,4 8,4 7,6 7,5 5,0 5,6 4,8 5,8 5,6 7,0 5,7 7,7

Ημέρες είσπραξης 

απαιτήσεων
365/κυκλ.ταχ.απαιτήσεων

69,2 47,5 49,6 43,5 47,7 48,9 73,5 64,7 76,6 63,2 65,5 52,3 64,4 47,2
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υποχωρεί σημαντικά και αγγίζει το 2010 τη χαμηλότερη τιμή της 4,8 (77 ημέρες 

είσπραξης), ενώ ακολούθως ανακάμπτει ελαφρώς και το 2012 ανέρχεται στις 5,7 φορές 

(64 ημέρες είσπραξης).  

Τα αντίστοιχα μεγέθη που αφορούν τις εισηγμένες του κλάδου δείχνουν σε γενικές 

γραμμές υψηλότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων σε σχέση με αυτή της 

εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε., που ανέρχεται το 2006 στις 7,7 φορές (69 ημέρες είσπραξης), 

αγγίζει τη μέγιστη τιμή της 8,4 το 2007 (50 ημέρες είσπραξης), υποχωρεί σταδιακά στις 

5,6 φορές το 2009 (65 ημέρες είσπραξης), και έως το 2012 ακολουθεί σημαντικά 

ανοδική πορεία και ανέρχεται στις 7,7 φορές (47 ημέρες είσπραξης).  

Διαγραμματικά, επιλέξαμε να αποδώσουμε τα μεγέθη που αφορούν τις ημέρες 

είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. καθώς και του μέσου όρου των 

εισηγμένων του κλάδου για να τα αντιπαραβάλλουμε με τα αντίστοιχα μεγέθη του 

μέσου όρου των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου που παρουσιάσαμε σε 

προηγούμενο μέρος της εργασίας μας.  

 
Διάγραμμα 3.25:Αριθμοδείκτης ‘Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων’ 2006-2012  
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πολύ περισσότερες ημέρες πίστωσης στους πελάτες του σε σχέση τόσο με την εταιρία 

όσο και με τις εισηγμένες του  κλάδου. 

 Όσον αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών της εταιρίας 

αυτή το 2006 ισούται με 19,8 φορές (18,4 ημέρες εξόφλησης), μικρότερη από το μέσο 

όρο των εισηγμένων του κλάδου που ισοδυναμεί με 11,7 (31,3 ημέρες εξόφλησης). 

Παρατηρούμε, όμως, ότι σταδιακά υποχωρεί και το 2012 η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των προμηθευτών της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. προσεγγίζει το μέσο όρο των εισηγμένων 

του κλάδου και ισούται με 12,2 φορές (30 ημέρες εξόφλησης).  

Διαγραμματικά επιλέξαμε και πάλι να αποδώσουμε τις τιμές του δείκτη ‘ημέρες 

εξόφλησης προμηθευτών’ για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. και τις εισηγμένες του κλάδου 

για να τις αντιπαραβάλλουμε με αυτές των ξενοδοχείων Α’κατηγορίας που 

παρουσιάσαμε στην ανάλυση του κλάδου που προηγήθηκε. 

 

Διάγραμμα 3.26:Αριθμοδείκτης ‘Ημέρες εξόφλησης Προμηθευτών 2006-2012  
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διατήρησης), επίδοση ελαφρώς καλύτερη από τις εισηγμένες του κλάδου της, ο μέσος 

όρος των οποίων το ίδιο έτος σημειώνει κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 53,8 (6,8 

ημέρες διατήρησης). 
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποδίδονται και πάλι οι ημέρες διατήρησης 

αποθεμάτων για την εταιρία, τις εισηγμένες και τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας του 

κλάδου. 

 
Διάγραμμα 3.27:Αριθμοδείκτης ‘Ημέρες διατήρησης αποθεμάτων’ 2006-2012  

 

Και στο μέγεθος αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μέσος όρος των ξενοδοχεών 

Α’ κατηγορίας του κλάδου εμφανίζεται να διατηρεί τα αποθέματά του πολύ 

περισσότερες ημέρες σε σχέση με την εταιρία και τις εισηγμένες αυτού.  

 

Συνδυάζοντας τα τρία μεγέθη (ημέρες είσπραξης απαιτήσεων, ημέρες διατήρησης 

αποθεμάτων και ημέρες εξόφλησης προμηθευτών), υπολογίσαμε τη διάρκεια του 

εμπορικού κύκλου για την εταιρία και τις εισηγμένες του κλάδου και τις 

αντιπαραβάλλουμε με αυτές των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του κλάδου. Οι τιμές που 

προέκυψαν αποδίδονται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.28:Αριθμοδείκτης ‘Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου’ 2006-2012  
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Παρατηρούμε ότι η διάρκεια του εμπορικού κύκλου της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. το 

2006 είναι ίση με 56,5 ημέρες αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του μέσου όρου των 

εισηγμέων του κλάδου που ανέρχεται στις 22,7 ημέρες και σε γενικές γραμμές και από 

το μέσο όρο των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας. Τη διετία 2007-2008, η εταιρία 

κατορθώνει και την περιορίζει σημαντικά στις 28,5 ημέρες το 2008 έναντι 17,6 ημερών 

των εισηγμένων του κλάδου. Με την εδραίωση της οικονομικής κρίσης και την 

γενικευμένη έλλειψη ρευστότητας που αυτή συνεπάγεται η διάρκεια του εμπορικού 

κύκλου αυξάνεται και κορυφώνεται το 2010 σε 59,5 και 40,7 ημέρες αντίστοιχα για την 

εταιρία και τις εισηγμένες του κλάδου. Την τελευταία διετία, η τάση είναι πτωτική. H 

εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. διορθώνει την επίδοσή της σε 39,6 ημέρες προσεγγίζοντας το μέσο 

όρο του κλάδου που ανέρχεται σε 23,3  ημέρες. Ο μέσος όρος των ξενοδοχείων Α’ 

κατηγορίας εμφανίζει, έως και το 2008, πολύ καλύτερες επιδόσεις στο δείκτη αυτό 

σημειώνοντας αρνητική διάρκεια εμπορικού κύκλου, έκτοτε όμως ακολουθεί πορεία 

έντονα ανοδική και τα μεγέθη της προσεγγίζουν τις τιμές τόσο της εταιρίας όσο και των 

εισηγμένων του κλάδου. 

 Θα κλείσουμε αυτήν την κατηγορία δεικτών εξετάζοντας τους δείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιου ενεργητικού και συνόλου του ενεργητικού. Η εξέλιξή 

τους διαχρονικά τόσο για την εταιρία όσο και για τον μέσο όρο των εισηγμένων του 

κλάδου για τα έτη που μελετούμε αποτυπώνεται στη συνέχεια στα διαγράμματα που 

ακολουθούν.  

 
Διάγραμμα 3.29:Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιου Ενεργητικού 2006-2012  
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κύκλου εργασιών της εταιρίας στο διάστημα αυτό. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το 

μέσο όρο του κλάδου είναι αμελητέα.  

Τέλος, καθώς το πάγιο ενεργητικό αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου 

του ενεργητικού παρόμοια είναι η πορεία που ακολουθεί και η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

του συνόλου του Ενεργητικού. Συγκεκριμένα, αυτή ανέρχεται σε 0,12 το 2012 από 0,21 

που ήταν το 2006. Σε σύγκριση με τον κλάδο δεν παρατηρείται ουσιαστική 

διαφοροποίηση. 

  

 

Διάγραμμα 3.30:Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 2006-2012  

 

Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Αξιόχρεου 
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Αξίζει, ωστόσο, να παρουσιάσουμε τη σύνθεση των συνολικών κεφαλαίων της 

εταιρίας και τη δομή των περιουσιακών της στοιχείων, υπολογίζοντας το δείκτη 

συνολικά ξένα προς ίδια κεφάλαια καθώς και το βαθμό παγιοποίησης της περιουσίας 

της για την επταετία που εξετάζουμε. 

Από το διάγραμμα που ακολουθεί, διαπιστώνουμε ότι η εταιρία στηρίζεται κυρίως 

σε ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότησή της, τα οποία κυμαίνονται, για τα έτη που 

μελετούμε, από το 74% έως και το 80,6% του συνόλου του παθητικού της. Οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, στις οποίες όπως προαναφέραμε δεν 

περιλαμβάνεται τραπεζικός ή άλλος εξωτερικός δανεισμός, αποτελούνται στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία από τα ποσά του λογαριασμού ‘Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις’, που  καταλαμβάνει διαχρονικά από 14% έως 21% του 

συνόλου του παθητικού, ενώ οι υπόλοιπες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μόλις από 

0,8% έως 1,8%.Ακολουθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με ποσοστό από 

1,97% έως 6,85% του παθητικού. 

 
Διάγραμμα 3.31:Κεφαλαιακή Διάρθρωση εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  
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Διάγραμμα 3.32:Αριθμοδείκτης ‘Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια’ 2006-2012  

 

Φαίνεται και πάλι η μικρή αναλογία ξένων κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η εταιρία 

σε σχέση με τα Ίδια, πολύ μικρότερη της μονάδας, με τιμή 0,35 το 2006 που υποχωρεί 

στα 0,24 το 2012. Η εταιρία εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση σε σχέση τόσο με τις 
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υποχωρεί σταδιακά στο 0,54 το 2012. Τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας, στα οποία τα ξένα 

κεφάλαια υπερβαίνουν τα ίδια, εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αναλογία σε αυτό το δείκτη. 
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στα ίδια επίπεδα με τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. Αναλυτικά, οι τιμές που λαμβάνει ο 

δείκτης αυτός για την εταιρία, τις εισηγμένες του κλάδου και τα ξενοδοχεία Α’ 

κατηγορίας για την περίοδο 2006-2012 παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.  
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Διάγραμμα 3.33:Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης 2006-2012  

 

Για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. ξεκινάει από 84,48% το 2006 και καθώς το πάγιο 

ενεργητικό δε γνωρίζει ιδιαίτερες μεταβολές, η πορεία του δείκτη παγιοποίησης 

ακολουθεί την αντίθετη από αυτή του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το 2012, μετά από 

τη μεγάλη μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ο δείκτης αυξάνεται εντυπωσιακά 

και αγγίζει το  91%. 

Οι τιμές των δεικτών ‘ξένα προς ίδια κεφάλαια’ και ‘παγιοποίησης’ τόσο για την 

εταιρία όσο και για τις εισηγμένες του κλάδου παρατίθενται συγκεντρωτικά στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 3.11: Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 2006-2012 

 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

 Στην κατηγορία αυτή αριθμοδεικτών, που επιχειρεί να εκτιμήσει τις αποδόσεις 

που πετυχαίνει η διοίκηση της εταιρίας για τα χρησιμοποιηθέντα κεφάλαιά της, θα 

εξετάσουμε το δείκτη ROE (αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων) προ και μετά φόρων 

καθώς και το δείκτη ROA (αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων) προ και μετά φόρων, 

συγκρίνοντας τις επιδόσεις της εταιρίας με το μέσο όρο των εισηγμένων του κλάδου 
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καθώς και των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας. Οι τιμές που οι δείκτες αυτοί λαμβάνουν 

για την περίοδο που μελετούμε αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 
Πίνακας 3.12: Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 2006-2012 

 

Αναλυτικότερα: 

Για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 

ανέρχεται το 2006 σε  9,3%, ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο που απέχει μάλιστα 

σημαντικά από το μέσο όρο των εισηγμένων του  κλάδου, ο οποίος γνωρίζει την ίδια 

χρονιά ROE προ φόρων ίσο με 1,3%. Το 2007, το μέγεθος αυτό βελτιώνεται 

εντυπωσιακά τόσο για την εταιρία όσο και για τις εισηγμένες του κλάδου, λαμβάνοντας 

τιμές 14,6% και 5,1% αντίστοιχα. Ωστόσο, έκτοτε το ROE προ φόρων ακολουθεί 

καθοδική πορεία. Για την εταιρία το 2010 η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων λαμβάνει 

αρνητική τιμή (-0,2%), καθώς είναι το έτος που εμφανίζει ζημίες, ακολουθεί μια 

σημαντική βελτίωση το επόμενο έτος λαμβάνοντας τιμή 10,3% για να υποχωρήσει και 

πάλι το 2012 στο 5,5%. 

Για τις εισηγμένες του κλάδου η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων) 

ακολουθεί από το 2008 και έπειτα σταθερά πτωτική πορεία, γίνεται αρνητική πρώτη 

φορά το 2010, λαμβάνοντας τιμή -1,75%, ακολούθως έως και το 2012 η κατάσταση 

εξακολουθεί να επιδεινώνεται και το ROE των εισηγμένων του κλάδου υποχωρεί στο -

4,5%. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων προ φόρων για το μέσο όρο των ξενοδοχείων 

Α’ κατηγορίας σημειώνει, όπως εύκολα διαπιστώνουμε από το ακόλουθο διάγραμμα, 

ακόμη χαμηλότερες και μάλιστα μόνο αρνητικές επιδόσεις. 
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Διάγραμμα 3.34:Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων 2006-2012  

 

Όσον αφορά την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (ROA) προ φόρων, 

αυτή ξεκινά το 2006 από 6,5% και 0,6% για την εταιρία και τις εισηγμένες του κλάδου 

αντίστοιχα. Η διαφορά και εδώ είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η πορεία που το μέγεθος αυτό 

ακολουθεί είναι ανάλογη με αυτή της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Κορυφώνεται 

το 2007 με τιμές 10,8% και 3,2% αντίστοιχα, και τα επόμενα έτη γνωρίζει ύφεση, με το 

έτος 2010 να είναι το πρώτο κατά το οποίο οι τιμές που λαμβάνει είναι αρνητικές τόσο 

για την εταιρία όσο και για τις εισηγμένες του κλάδου (-0,2%, -1,3% αντίστοιχα). Το 

έτος 2012 η εταιρία βελτιώνει την επίδοσή της στο 4,4% , ενώ ο μέσος όρος των 

εισηγμένων με συνεχείς μειώσεις καταλήγει στο -2,4%.  

 
Διάγραμμα 3.35:Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων προ φόρων 2006-2012  

 

Η αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων προ φόρων για το μέσο όρο των 

ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας σημειώνει, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα, 

ακόμη χαμηλότερες και πάλι αρνητικές επιδόσεις. 
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 Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι αν η εταιρία το έτος 2012 δεν προχωρούσε σε 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που σήμανε μείωση των ιδίων κεφαλαίων καθώς και 

του συνόλου του ενεργητικού, αυτοί οι δείκτες αποδοτικότητας θα ήταν το έτος αυτό 

χαμηλότεροι (περίπου στο 4,9% και 4% αντίστοιχα).  

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας ROE και ROA μετά φόρων ακολουθούν παρόμοια 

πορεία απλώς σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των ανωτέρω. Για την εταιρία, από το 

10,7% και 8% αντίστοιχα που ήταν το 2007, λαμβάνουν αρνητική τιμή το ζημιογόνο 

έτος 2010 (-1,9% και -1,4% αντίστοιχα), ανακάμπτουν το 2011 και καταλήγουν το 

2012 στο (4,2% και 3,4% αντίστοιχα). Να αναφέρουμε ότι και αυτοί οι δείκτες του 

2012, θα ήταν πολύ μικρότεροι αν η εταιρία δεν προέβαινε στη μείωση του μετοχικού 

της κεφαλαίου και θα κυμαίνονταν περίπου στο 3,8% και 3,1% αντίστοιχα.  

Και πάλι ο μέσος όρος των εισηγμένων του κλάδου υπολείπεται κατά πολύ της 

επίδοσης της εταιρίας, καθώς το 2007 οι τιμές που παρουσιάζει στους δείκτες ROE και 

ROA μετά φόρων είναι 3,79% και 2,39%, και με πορεία σταθερά πτωτική οι δείκτες 

αυτοί καταλήγουν το 2012 να λαμβάνουν αρνητικές τιμές και συγκεκριμένα -3,71% και 

-2,09% αντίστοιχα. 

 

Διάγραμμα 3.36:Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων μετά φόρων 2006-2012  

 

Διάγραμμα 3.37:Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων μετά φόρων 2006-2012  
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Αριθμοδείκτες Αποτίμησης 

 

Σε αυτή την κατηγορία αριθμοδεικτών, που αφορά μόνο τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρίες, και επιχειρεί να συμβάλλει στην αποτίμηση της αξίας της 

επιχείρησης, έχουμε επιλέξει τους τρεις πιο ενδεικτικούς: τα Κέρδη ανά Μετοχή, το 

Μέρισμα ανά μετοχή και το λόγο P/E. 

 

Κέρδη ανά Μετοχή 

Η διαχρονική πορεία του δείκτη αυτού τόσο για την εταιρία ‘ΓΕΚΕ Α.Ε.’ όσο και 

για την ανταγωνίστρια αυτής εταιρία ‘ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε.’ δίδεται στο διπλανό διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 3.38:Κέρδη ανά μετοχή 2006-2012  

 

Παρατηρούμε ότι τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας ισοδυναμούν με 0,32 € το έτος 

2006, φτάνουν στην υψηλότερη τιμή τους (0,83€) το επόμενο έτος και έκτοτε 

ακολουθούν πτωτική πορεία, σημειώνοντας αρνητική τιμή το ζημιογόνο έτος 2010. Το 

2011 αυξάνονται και πάλι, αλλά το 2012 καταλήγουν στα επίπεδα του 2006 (0,32€). 

Καθώς ο αριθμός των μετοχών είναι ίδιος για όλη αυτή την περίοδο, το μέγεθος αυτό 

ακολουθεί την πορεία των καθαρών κερδών που σημείωσε η εταιρία τα έτη αυτά. Οι 

επιδόσεις της συγκρινόμενες με αυτές της ανταγωνίστριας εταιρίας ‘Ιονική Α.Ε.’ 

κρίνονται κατά πολύ υψηλότερες. 

 

Μέρισμα ανά Μετοχή 

Η πορεία του δείκτη αυτού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Ξεκινάει το 2006 με 

τιμή 0,51€, το 2009 λαμβάνει την υψηλότερη τιμή του (0,81€), έκτοτε η πορεία του 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΓΕΚΕ Α.Ε. 0,32 0,83 0,81 0,60 -0,15 0,64 0,32
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Διάγραμμα 3.40:Δείκτης P/E εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

2011-2012  
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είναι έντονα πτωτική, λαμβάνει μηδενική τιμή το έτος 2011 (λόγω των ζημιών του 

2010), ενώ το 2012 ανεβαίνει στα 0,15€. 

 

Διάγραμμα 3.39:Μέρισμα  ανά μετοχή 2006-2012  

 

Λόγος P/E  

Ο λόγος αυτός, που έχει ως αριθμητή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της 

μετοχής και ως παρονομαστή τα κέρδη ανά μετοχή, αποδίδει το πόσες φορές είναι 

διατεθειμένοι οι επενδυτές να καταβάλλουν τα κέρδη μιας μετοχής για να την 

αποκτήσουν, δείχνοντας έτσι, έως ένα βαθμό, τις προσδοκίες που τρέφει η αγορά για τις 

επιδόσεις και αποδόσεις της συγκεκριμένης εταιρίας και κατ’ επέκταση της μετοχής 

της. Στην περίπτωση της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. προκειμένου να υπολογίσουμε το δείκτη 

αυτό, έχουμε λάβει στον αριθμητή τη μέση ετήσια χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής 

της, όπως την αντλήσαμε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών για τα έτη 2011 και 2012 και στον παρονομαστή τα κέρδη ανά μετοχή τα έτη 

αυτά. Από τις τιμές που προέκυψαν για το δείκτη P/E τη διετία αυτή παρατηρούμε ότι 

για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. η τιμή του δείκτη 

αυτού, ουσιαστικά, διπλασιάζεται από το 

2011 στο 2012. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι παρ’ όλο που τα κέρδη ανά μετοχή 

μειώνονται στο μισό από το 2011 στο 2012 

(0,64 και 0,32 αντίστοιχα) η μέση ετήσια 

τιμή της μετοχής μένει περίπου σταθερή 

(7,43 και 7,23 αντίστοιχα). Αυτό δείχνει ότι 

η αγορά εμπιστεύεται την εταιρία και τις 

μελλοντικές αποδόσεις της και πληρώνει (11 

και 22) φορές το κέρδος ανά μετοχή για να 

την αποκτήσει κρίνοντας ότι θα αποδώσει ακόμη περισσότερα στο μέλλον.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Μέρισμα ανά μετοχή 0,51 0,30 0,45 0,81 0,58 0,00 0,15

0,0

0,5

1,0

Τύπος 
Υπολογισμού: 
Διανεμηθέντα 
μερίσματα / 

αριθμό μετοχών 

Μέρισμα ανά μετοχή  



102 

 

10.468.292 

16.374.324 

9.046.756 

14.888.226 

4.923.457 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Κεφάλαιο Κίνησης  

Διάγραμμα 3.41: Κεφάλαιο Κίνησης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

3.3.5 Κεφάλαιο Κίνησης 

 

 Το κεφάλαιο κίνησης, που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας, αποτελεί ένα 

επιπλέον μέγεθος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ρευστότητας της 

επιχείρησης. Ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης παρατηρείται σε μια εταιρία όταν οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερκαλύπτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό της, 

ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, όταν αυτές υπολείπονται του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού παρατηρείται πλεόνασμα κεφαλαίου κίνησης. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο 

κίνησης μιας εταιρίας εξαρτάται από το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί σε 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε συνδυασμό με το είδος (βραχυπρόθεσμων ή 

μακροπρόθεσμων) των πηγών χρηματοδότησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων 

(Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος 2010). 

Όπως είδαμε και στην ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας η εταιρία, την 

επταετία που εξετάζουμε, εμφανίζει πολύ υψηλά επίπεδα ρευστότητας λόγω των πολύ 

υψηλών επιπέδων διαθεσίμων που διατηρεί και των πολύ χαμηλών βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων που παρουσιάζει. Το ίδιο μαρτυρά και η εξέταση του κεφαλαίου κίνησης 

που αυτή διατηρεί.  

 Συνοπτικά, η πορεία 

του  κεφαλαίου κίνησης της 

εταιρίας φαίνεται στο 

παρακείμενο  διάγραμμα. Το 

έτος 2006 ανέρχεται στα 

10.468.291, ακολούθως 

αυξάνεται εντυπωσιακά και 

αγγίζει το 2008 τα 

16.374.323, στη συνέχεια 

παρουσιάζει πτώση για να 

φτάσει το 2010 στα 

9.046.755, ανακάμπτει το 

2011 και το 2012 μειώνεται ξανά στα 4.923.456€. 

Αναλυτικά οι μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης για την περίοδο που μελετάμε 

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3.13: Κατάσταση Μεταβολών Κεφαλαίου Κίνησης εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό %

Αποθέματα 78.931,09 114.922,39 124.773,86 117.469,12 123.916,64 122.823,80 109.236,60 3.764,54 3,57 13.587,20 12,44 1.092,84 0,89 -6.447,52 -5,20 7.304,74 6,22 -9.851,47 -7,90 -35.991,30 -31,32

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.053.971,47 2.313.986,94 1.866.461,76 2.792.532,41 2.235.161,41 1.305.003,98 2.364.683,36 -79.659,87 -3,26 -1.059.679,38 -44,81 930.157,43 71,28 557.371,00 24,94 -926.070,65 -33,16 447.525,18 23,98 -1.260.015,47 -54,45

11.600.952,00 14.660.134,00 17.459.222,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17.459.222,80 -2.799.088,80 -16,03 -3.059.182,00 -20,87 -11.600.952,00 -100,00 0,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 5.163.081,87 16.383.109,31 1.198.111,34 826.236,48 885.879,02 18.151.746,01 10.643.039,19 -10.258.419,64 -49,08 7.508.706,82 70,55 -17.265.866,99 -95,12 -59.642,54 -6,73 371.874,86 45,01 15.184.997,97 1267,41 -11.220.027,44 -68,49

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.295.984,43 18.812.018,64 14.790.298,96 18.396.372,01 20.704.179,87 19.579.573,79 13.116.959,15 -10.334.314,97 -44,07 6.462.614,64 49,27 1.124.606,08 5,74 -2.307.807,86 -11,15 -3.606.073,05 -19,60 4.021.719,68 27,19 -12.516.034,21 -66,53

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Φορολογικές υποχρεώσεις 661.918,57 2.523.606,95 827.483,76 1.511.060,04 2.820.855,00 2.698.202,56 1.303.202,36 -1.062.426,15 -44,91 1.395.000,20 107,04 122.652,44 4,55 -1.309.794,96 -46,43 -683.576,28 -45,24 1.696.123,19 204,97 -1.861.688,38 -73,77

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 292.532,40 831.430,30 401.047,11 528.460,30 598.340,92 404.662,50 340.939,41 -2.355,65 -0,69 63.723,09 18,69 193.678,42 47,86 -69.880,62 -11,68 -127.413,19 -24,11 430.383,19 107,31 -538.897,90 -64,82

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.076,51 568.755,31 4.515.012,43 1.400.836,15 910.660,43 865.177,45 1.004.525,52 -8.922.718,10 -89,88 -139.348,07 -13,87 45.482,98 5,26 490.175,72 53,83 3.114.176,28 222,31 -3.946.257,12 -87,40 -150.678,80 -26,49

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.372.527,48 3.923.792,56 5.743.543,30 3.440.356,49 4.329.856,35 3.968.042,51 2.648.667,29 -9.987.499,90 -79,04 1.319.375,22 49,81 361.813,84 9,12 -889.499,86 -20,54 2.303.186,81 66,95 -1.819.750,74 -31,68 -2.551.265,08 -65,02

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 4.923.456,95 14.888.226,08 9.046.755,66 14.956.015,52 16.374.323,52 15.611.531,28 10.468.291,86 5.143.239,42 49,13 762.792,24 4,89 -1.418.308,00 -8,66 -5.909.259,86 -39,51 5.841.470,42 64,57 -9.964.769,13 -66,93

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 

αξία μέσω απ/των

ΓΕΚΕ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
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Ειδικότερα:  

 Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας το έτος 2007 παρουσιάζει αύξηση της τάξης 

του 49,13%, η οποία οφείλεται στην αύξηση τόσο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

όσο και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της κατά το ίδιο ποσοστό (49,27% και 

49,81% αντίστοιχα). Η αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού αποδίδεται κυρίως 

στη μεγάλη (κατά 7.508.706 ή 70,55%) αύξηση των μετρητών της εταιρίας (λόγω των 

υψηλών κερδών του έτους 2007), ενώ η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση των φορολογικών της υποχρεώσεων (κατά 1.395.000.ή 

107,04%). Το επόμενο έτος, 2008, το κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται και πάλι κατά 4,89% 

λόγω, κυρίως, της αύξησης των πελατών και λοιπών απαιτήσεων (κατά 903.157 ή 

71,28%) στο κυκλοφορούν ενεργητικό, που μετριάζεται όμως από την αύξηση τόσο 

των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (κατά 193.678) όσο και των φορολογικών 

υποχρεώσεων (κατά 122.652) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το έτος που 

ακολουθεί, 2009, το κεφάλαιο κίνησης παρουσιάζει μείωση της τάξης του 8,66% που 

οφείλεται κυρίως στη μείωση των χρεογράφων και των μετρητών στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό κατά 2.799.088, μείωση που όμως μετριάζεται από τη μείωση και των 

φορολογικών υποχρεώσεων και προμηθευτών στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (κατά 

1.309.794 και 69.880 αντίστοιχα).  

 Το έτος 2010, που αποτελεί και το ζημιογόνο έτος για την εταιρία, το κεφάλαιο 

κίνησης μειώνεται εντυπωσιακά κατά 39,51%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη 

μείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων και των πελατών στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό (κατά 3.059.182 και 926.070 αντίστοιχα), που ενδυναμώνεται από την 

αύξηση του λογαριασμού ‘Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις’ της κατά 3.114.176. 

Το επόμενο έτος 2011, κατά το οποίο η εταιρία εμφανίζει και πάλι κέρδη, οι κινήσεις 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κινούνται 

αντίστροφα σε σχέση με το 2010. Έτσι, εμφανίζεται από τη μία μεριά αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και κυρίως των μετρητών και από την άλλη μείωση των 

συνολικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κινήσεις που οδηγούν συνδυαστικά το 

κεφάλαιο κίνησης σε αύξηση της τάξης του 64,57%. Τέλος, το έτος 2012 το κεφάλαιο 

κίνησης μειώνεται και πάλι. Το έτος αυτό το κυκλοφορούν ενεργητικό μειώνεται κατά 

66,53% κυρίως λόγω της μείωσης των μετρητών (κατά 11.220.027 λόγω της 

επιστροφής μετρητών στους μετόχους μετά τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου που 

πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής) αλλά και των 
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πελατών κατά 1.260.015, ενώ ανάλογη είναι και η μείωση του συνόλου των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας (65,02%) με όλα τα μεγέθη αυτού να 

παρουσιάζουν μείωση (βασικότερη αυτών η μείωση κατά 1.861.688 των φορολογικών 

υποχρεώσεων). 
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3.3.6 Πηγές και Χρήσεις 

 

 Στη συνέχεια, προχωρούμε στη σύνταξη των πινάκων Πηγών και Χρήσεων 

Κεφαλαίων της εταιρίας για τα έτη που μελετούμε. Οι καταστάσεις αυτές εκτιμούν 

αρχικά τη μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης μεταξύ δύο διαδοχικών χρήσεων και 

ακολούθως συγκεντρώνουν τις μεταβολές στα στοιχεία του Πάγιου Ενεργητικού και 

του Μακροπρόθεσμου Παθητικού, επιχειρώντας να αναδείξουν α) από πού προήλθαν 

(πηγές) και πού διοχετεύτηκαν (χρήσεις) τα μακροπρόθεσμα κεφαλαία της επιχείρησης 

καθώς και β) από πού χρηματοδοτήθηκαν (μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες πηγές) 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας για τη μελετώμενη χρήση. Η αύξηση του 

κεφαλαίου κίνησης αποτελεί χρήση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων για βραχυπρόθεσμα 

στοιχεία, ενώ η μείωση κεφαλαίου κίνησης αποτελεί χρήση βραχυπρόθεσμων 

κεφαλαίων για μακροπρόθεσμα στοιχεία. 

 Για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε., προκειμένου να εξετάσουμε από πού προήλθαν τα 

κεφάλαιά της και πού αυτά διοχετεύτηκαν το έτος 2007, συντάξαμε τον πίνακα Πηγών 

και Χρήσεων Κεφαλαίων του έτους, που ακολουθεί:  
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Πίνακας 3.14: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2007 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

 

 

Από αυτόν προκύπτει ότι τα μακροχρόνια κεφάλαια που χρησιμοποίησε η εταιρία το 

έτος 2007 ανήλθαν σε 5.783.411€ και προήλθαν: 

 κατά 74.1% από αύξηση στα σωρευμένα (αδιανέμητα) κέρδη, ποσοστό που 

αντιστοιχεί στο ποσό των 4.283.070€  

 κατά 23,6% από αύξηση στις αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που 

αντιστοιχεί σε 1.363.614€   

 και τέλος κατά 2,4% από αύξηση στο τακτικό αποθεματικό της κατά 136.725€. 

 

Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύτηκαν κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό τους (11,1%) σε 

μακροχρόνιες χρήσεις και συγκεκριμένα σε: 

 Ενσώματα πάγια στοιχεία κατά 5% 

 Προβλέψεις κατά 4,4% 

 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1% 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Τακτικό αποθεματικό 136.725,70 2,4%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 4.283.070,78 74,1%

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.363.614,88 23,6%

Σύνολο 5.783.411,36 100,0%

Χρήσεις

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 291.027,17 5,0%

Προβλέψεις 257.000,00 4,4%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 34.395,10 0,6%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 57.749,66 1,0%

Αύξηση κεφαλαίου κίνησης 5.143.239,42 88,9%

Σύνολο 5.783.411,35 100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.059.679,38    

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.395.000,20    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 63.723,09         

Σύνολο 2.518.402,67    

Χρήσεις

Αποθέματα 13.587,20         

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 7.508.706,82    

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 139.348,07       

Σύνολο 7.661.642,09    

    5.143.239,42 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007

 Κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης με 

μακροπόθεσμα κεφάλαια 
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 Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων κατά 0,6% 

 

ενώ το μεγαλύτερο μέρος τους (88,9%), που ισοδυναμεί με 5.143.239€, 

χρησιμοποιήθηκε σε βραχυχρόνιες χρήσεις αυξάνοντας το Κεφάλαιο Κίνησης. 

 

Συνεχίζοντας την εξέταση της κίνησης των κεφαλαίων για το επόμενο έτος 2008, 

συντάξαμε τον ακόλουθο πίνακα Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων. 

 

 

Από αυτόν διαπιστώνουμε ότι τα μακροχρόνια κεφάλαια της εταιρίας το έτος 2008 

ανήλθαν σε 3.930.378€ και προήλθαν: 

 κατά 61,5% από την αύξηση του αποθεματικού αναπροσαρμογής που αντιστοιχεί 

σε 2.418.250€ και οφείλεται ουσιαστικά στη μείωση των φορολογικών 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Τακτικό αποθεματικό 350.871,07      8,9%

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 2.418.250,34   61,5%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 20.103,02       0,5%

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.139.867,59   29,0%

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.286,50          0,03%

Σύνολο 3.930.378,52   100,0%

Χρήσεις

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 422.679,47      10,8%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.432,50          0,2%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 259.668,09      6,6%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.478.806,21   63,1%

Αύξηση κεφαλαίου κίνησης 762.792,24      19,4%

Σύνολο 3.930.378,51   100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Μετρητά και Ισοδύναμα 17.265.866,99  

Φορολογικές υποχρεώσεις 122.652,44      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 193.678,42      

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.482,98        

Σύνολο 17.627.680,83  

Χρήσεις

Αποθέματα 1.092,84          

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 930.157,43      

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων17.459.222,80  

Σύνολο 18.390.473,07  

    762.792,24   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

Κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κίνησης με 

μακροπόθεσμα κεφάλαια

Πίνακας 3.15: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2008 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 
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συντελεστών για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας των 

αποθεματικών εύλογης αξίας της εταιρίας 

 κατά 29.03% από την αύξηση των αποσβέσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

που αντιστοιχεί σε 1.141.153€ 

 κατά 8,9% από την αύξηση του τακτικού αποθεματικού της εταιρίας (ποσό 

350.871€) 

 Και κατά πολύ λίγο (0,5%) από την αύξηση των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης 

εργαζομένων. 

 

Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύτηκαν κυρίως σε μακροπρόθεσμες χρήσεις και 

συγκεκριμένα: 

 Σε αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις κατά 63,1%. Ουσιαστικά, όπως 

προαναφέραμε, απλώς μεταβλήθηκαν (μειώθηκαν) οι φορολογικοί συντελεστές για 

τα αποθεματικά της εύλογης αξίας, οπότε αυτό οδήγησε σε μείωση των 

αναβαλλόμενων υποχρεώσεων και αύξηση των αποθεματικών αναπροσαρμογής 

εύλογης αξίας 

 σε πάγια στοιχεία κατά 11% 

 σε μείωση των σωρευμένων κερδών κατά 6,6% 

 

Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων αυτών κεφαλαίων, ποσό 762.792€, που αντιστοιχεί 

στο 19,4% του συνόλου, διοχετεύτηκε σε βραχυχρόνιες ανάγκες αυξάνοντας το 

κεφάλαιο κίνησης. 

  

Ενεργώντας κατά τον ίδιο τρόπο λαμβάνουμε και τον Πίνακα Πηγών και Χρήσεων 

Κεφαλαίων για το έτος 2009.  
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Πίνακας 3.16: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2009 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

 

 

 

Από αυτόν, διαπιστώνουμε ότι, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα έτη, 

χρησιμοποιούνται κεφάλαια από βραχυχρόνιες πηγές για μακροπρόθεσμες χρήσεις, 

καθώς έχουμε μείωση στο Κεφάλαιο Κίνησης. 

Συγκεκριμένα, η εταιρία σημείωσε αύξηση των ενσώματων πάγιων στοιχείων κατά 

718.641, καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά 19.300, μείωσε τα 

σωρευμένα κέρδη της κατά 2.156.624 μετά και τη διανομή του μερίσματος στους 

μετόχους, τα δικαιώματα συνταξιοδότησης και τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις της κατά 22.425 και 34.535 αντίστοιχα, ποσά που συνολικά ανέρχονται σε 

2.951.526€.Για να γίνουν αυτά, ωστόσο, η εταιρία έκανε χρήση κατά 51,9% 

μακροχρόνιων κεφαλαίων και κατά 48,1% βραχυχρόνιων καθώς εμφάνισε μείωση του 

κεφαλαίου κίνησης κατά 1.418.308€. 

Συγκεκριμένα, μακροπρόθεσμες πηγές για τα κεφάλαιά της υπήρξαν οι αποσβέσεις 

ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1.140.991, το τακτικό 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.140.991,23   38,7%

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 20.586,50       0,7%

Τακτικό αποθεματικό 371.641,01      12,6%

Μείωση κεφαλαίου κίνησης 1.418.308,00   48,1%

Σύνολο 2.951.526,74   100,0%

Χρήσεις

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 718.641,27      24,3%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 19.300,00        0,7%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 2.156.624,32   73,1%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 22.425,53        0,8%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 34.535,63        1,2%

Σύνολο 2.951.526,75   100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποθέματα 6.447,52          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων2.799.088,80   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 59.642,54        

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 490.175,72      

Σύνολο 3.355.354,58   

Χρήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 557.371,00      

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.309.794,96   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 69.880,62        

Σύνολο 1.937.046,58   

 1.418.308,00   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
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Πίνακας 3.17: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2010 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

αποθεματικό, το οποίο αυξήθηκε κατά 371.641 και τέλος οι αποσβέσεις άυλων 

περιουσιακών στοιχείων που αυξήθηκαν κατά 20.586. 

 

Το έτος 2010, όπως φαίνεται και στον Πίνακα Πηγών και Χρήσεων που ακολουθεί, 

η εταιρία παρουσίασε μείωση στο κεφάλαιο κίνησης κατά 5.909.259. Έτσι το ποσό 

αυτό, το οποίο προέρχεται από βραχυπρόθεσμες πηγές, διοχετεύτηκε για την κάλυψη 

των μακροπρόθεσμων αναγκών της και μάλιστα αποτέλεσε το 80% του συνόλου των 

μακροπρόθεσμων χρήσεων. 

 

 

 

Οι πηγές από τις οποίες η εταιρία άντλησε μακροπρόθεσμα κεφάλαια ήταν η 

αύξηση των αποσβέσεων (ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων) κατά 

1.171.347, η αύξηση του τακτικού αποθεματικού της κατά 265.566 και τέλος η αύξηση 

των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης των εργαζομένων κατά 42.300. 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.164.077,68 15,8%

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7.270,00 0,1%

Τακτικό αποθεματικό 265.566,59 3,6%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 42.300,00      0,6%

Μείωση κεφαλαίου κίνησης 5.909.259,86 80,0%

Σύνολο 7.388.474,13 100,0%

Χρήσεις

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 960.508,51 13,0%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 33.420,02 0,5%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 6.380.388,49 86,4%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 14.157,00 0,2%

Σύνολο 7.388.474,02 100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 926.070,65

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων3.059.182,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.114.176,28

Σύνολο 7.099.428,93

Χρήσεις

Αποθέματα 7.304,74

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 371.874,86

Φορολογικές υποχρεώσεις 683.576,28

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 127.413,19

Σύνολο 1.190.169,07

5.909.259,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

Κάλυψη Μακροπρόθεσμων αναγκών με 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια
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Τα κεφάλαια αυτά διοχετεύτηκαν κυρίως στη διανομή μερίσματος και στην 

κάλυψη των ζημιών της χρήσης (που οδήγησαν στη μεγάλη μείωση του λογαριασμού 

αποτελέσματα εις νέον) καθώς και σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

  

 Το έτος 2011 η εταιρία εμφανίζει πάλι αύξηση στο κεφάλαιο κίνησης κατά 

5.841.470. Είναι μια χρονιά που η εταιρία αυξάνει τις πωλήσεις της και επιστρέφει στην 

κερδοφορία. Τις επιπλέον ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης της καλύπτει με κεφάλαια από 

μακροπρόθεσμες πηγές.  

Ειδικότερα, με βάση τον πίνακα πηγών και χρήσεων κεφαλαίων που έχουμε συντάξει, η 

επιχείρηση αντλεί κεφάλαια συνολικού ύψους 9.623.113 προερχόμενα: 

 Κατά 12,9% από αύξηση στις αποσβέσεις πάγιων στοιχείων  

 Κατά 31,4% από αύξηση των αποθεματικών αναπροσαρμογής. Και αυτή τη χρονιά 

έχει υπάρξει μείωση των φορολογικών συντελεστών των αποθεματικών 

αναπροσαρμογής της εταιρίας οπότε εμφανίζεται αύξηση στα αποθεματικά αυτά 

και μείωση στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια. 

 Κατά 55,7% από την αύξηση του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέο (λόγω των 

κερδών που πραγματοποίησε στη χρήση αυτή σε συνδυασμό με τη μη καταβολή 

μερίσματος στους μετόχους).  

 

Το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων αυτών κεφαλαίων (60,7%) 

χρησιμοποιείται  για να καλύψει τις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας (όπως 

προαναφέραμε) ενώ τα υπόλοιπα οδηγούνται : 

 Κατά 30,7% στη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων  

 Κατά 6% στη μείωση των προβλέψεων 

 Κατά 2,7% σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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Πίνακας 3.18: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2011 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

 

 

 

Τέλος, το έτος 2012 η επιχείρηση μειώνει τον κύκλο εργασιών της καθώς και την 

κερδοφορία της. Επίσης το έτος αυτό πραγματοποιεί μείωση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατά 12.291.375 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και 

επιστροφής μετρητών στους μετόχους της. Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας μειώνεται 

κατά 9,964,769. Τα επιπλέον βραχυπρόθεσμα κεφάλαια διοχετεύονται σε 

μακροπρόθεσμες χρήσεις. Ειδικότερα, η επιχείρηση, με βάση τον πίνακα Πηγών και 

Χρήσεων κεφαλαίων που συντάξαμε, αντλεί μακροπρόθεσμα κεφάλαια : 

 Κατά 42,7% από ενσώματες ακινητοποιήσεις. Πρόκειται, κυρίως, για εκ νέου 

αναπροσαρμογή (μείωση) της αξίας των ακινήτων της εταιρίας στην εύλογη αξία 

από ανεξάρτητο εκτιμητή. 

 Κατά 6,2% από αύξηση των σωρευμένων κερδών και κατά 0,9% από την αύξηση 

του τακτικού αποθεματικού της. 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 1.224.337,83    12,7%

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 16.095,51        0,2%

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 3.022.812,92    31,4%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 5.359.867,36    55,7%

Σύνολο 9.623.113,62    100,0%

Χρήσεις

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 236.290,09       2,5%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18.400,00         0,2%

Προβλέψεις 575.430,72       6,0%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 576,39             0,0%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.950.946,10    30,7%

Αύξηση κεφαλαίου κίνησης 5.841.470,42    60,7%

Σύνολο 9.623.113,72    100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποθέματα 9.851,47           

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 11.600.952,00   

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.696.123,19    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 430.383,19       

Σύνολο 13.737.309,85   

Χρήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 447.525,18       

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 15.184.997,97   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.946.257,12    

Σύνολο 19.578.780,27   

  5.841.470,42   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης με μακροπρόθεσμα 

κεφάλαια
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Πίνακας 3.19: Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 2012 εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 

 

Τα κεφάλαια αυτά από τις μακροπρόθεσμες πηγές και το επιπλέον από τη μείωση 

του κεφαλαίου κίνησης διοχετεύτηκαν : 

 κατά 61,8% σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 

 κατά 14,3% στο αποθεματικό αναπροσαρμογής 

 κατά19,9% σε αύξηση των αποσβέσεων 

 κατά 3,8% σε μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 

 κατά 0,2% σε μείωση των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης. 

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 8.506.313,15   42,7%

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 14.490,49       0,1%

Τακτικό αποθεματικό 184.037,94      0,9%

Αποτελέσματα εις νέο (σωρευμένα κέρδη) 1.233.757,08   6,2%

Μείωση κεφ κίνησης 9.964.769,13   50,1%

Σύνολο 19.903.367,79  100,0%

Χρήσεις

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 3.957.769,35   19,9%

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.000,00          0,0%

Μετοχικό Κεφάλαιο 12.291.375,00  61,8%

Αποθεματικό αναπροσαρμογής 2.854.186,86   14,3%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 44.822,00        0,2%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 750.214,57      3,8%

Σύνολο 19.903.367,78  100,0%

Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια

Πηγές

Αποθέματα 35.991,30        

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.260.015,47   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 11.220.027,44  

Σύνολο 12.516.034,21  

Χρήσεις

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.861.688,38   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 538.897,90      

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 150.678,80      

Σύνολο 2.551.265,08   

 9.964.769,13   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Κάλυψη Μακροπρόθεσμων αναγκών με 

βραχυπρόθεσμα κεφάλαια
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3.3.7 Ταμειακές Ροές 

 

 Συνεχίζουμε την ανάλυση, παραθέτοντας και σχολιάζοντας την κατάσταση 

ταμειακών ροών της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε.. 

Η κατάσταση ταμειακών ροών παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις εισροές και 

εκροές μετρητών μιας χρήσης διακρίνοντάς τις σε ταμειακές ροές από τις λειτουργικές, 

τις επενδυτικές και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Στις ταμειακές 

ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι ταμειακές εισροές και 

εκροές που προέρχονται από τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως είναι, για 

παράδειγμα, οι εισπράξεις μετρητών από πώληση προϊόντων, παροχή υπηρεσιών, η 

καταβολή μετρητών για πληρωμή προμηθευτών α’ και βοηθητικών υλών, αμοιβών και  

εισφορών προσωπικού, φόρων, ενοικίων κλπ. Στις ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται ενδεικτικά εισπράξεις μετρητών από πώληση πάγιων 

στοιχείων, τόκους εισπραχθέντες, μερίσματα εισπραχθέντα ή καταβολές μετρητών για 

αγορά πάγιων στοιχείων ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, τόκους πληρωθέντες κλπ.. 

Τέλος στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται 

εισπράξεις ή καταβολές μετρητών που σχετίζονται με μεταβολές στο μέγεθος και τη 

σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και των δανεισμών, όπως για παράδειγμα αυξήσεις ή 

μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερισμάτων, λήψη ή εξόφληση 

μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων δανείων κλπ. Η κατάσταση ταμειακών ροών 

στηρίζεται σε στοιχεία που προέρχονται τόσο από τον Ισολογισμό όσο και από την 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Άλλωστε, το άθροισμα των ταμειακών ροών και 

από τις τρεις δραστηριότητες ισοδυναμεί με την ετήσια μεταβολή στα ταμειακά 

διαθέσιμα της επιχείρησης (Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος 2010).  

Η κατάσταση ταμειακών ροών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς επιχειρεί να 

αναδείξει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί μετρητά από τις 

δραστηριότητές της ικανά να καλύψουν τις ανάγκες σε μετρητά που αυτές 

συνεπάγονται. Σημαντικότερη, όλων είναι η ταμειακή ροή από λειτουργικές 

δραστηριότητες καθώς οι διακυμάνσεις σε αυτή είναι περισσότερο πιθανό να 

προμηνύουν κινδύνους για μια εταιρία απ’  ότι οι διακυμάνσεις στο καθαρό εισόδημά 

της. 
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Η κατάσταση ταμειακών ροών της εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. δίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Πίνακας 3.20: Κατάσταση Ταμειακών Ροών ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

 

Με βάση την κατάσταση αυτήν έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

Η καθαρή ταμειακή ροή από τις λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας, όπως 

αυτή αποτυπώνεται και στο παρακείμενο διάγραμμα, είναι θετική για όλο το διάστημα 

που εξετάζουμε. Είναι η ταμειακή ροή που κυρίως ενδιαφέρει καθώς δείχνει την 

ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί μετρητά από τις κύριες δραστηριότητές της.  

Από 4.656.785 που είναι το 2006 αυξάνεται εντυπωσιακά το 2007 στα 6.884.329. Τα 

επόμενα δύο έτη ακολουθεί πτωτική πορεία και περιορίζεται το 2009 στα 2.714.881, 

αυξάνεται το 2010 στα 5.967.443 και έκτοτε ακολουθεί και πάλι πορεία μείωσης έως 

και το 2012 οπότε και μειώνεται στο 1.312.497. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 3.880.626,95 9.498.010,59 9.374.847,91 6.849.769,81 -154.613,19 6.766.812,16 3.458.138,65

Προσαρμογές για μη-ταμειακές κινήσεις

Αποσβέσεις 1.368.714,49 1.363.614,88 998.875,88 1.042.098,30 1.152.939,84 1.240.433,42 1.121.097,63

Αύξηση (μείωση) προβλέψεων 561.453,00 77.413,19 49.818,13 -19.797,96 64.831,25 -558.310,25 -17.364,90

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου -1.798.287,64 -587.005,67 -824.904,38

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 85.305,96 90.911,46 82.360,64 57.519,44 58.144,43

Κέρδη πώλησης παγίων -7.000,00 -2.200,07 4.143,14

Συναλλαγματικές διαφορές 4.813.686,52 -3.214.862,05 393.876,95

Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις 1.334.986,08 -3.513.029,64 -2.095.704,59 -2.064.892,32 -699.830,97 518.991,16 -1.440.770,99

7.145.780,52 7.426.009,02 6.607.855,65 5.311.083,62 4.432.269,64 4.810.583,88 3.577.264,91

Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων -3.764,54 -13.587,20 -1.092,84 6.447,52 -7.304,74 9.851,47 35.991,30

Αύξηση (μείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων -165.770,87 690.871,09 -959.872,54 76.159,43 903.539,40 -359.573,04 1.126.909,37

Αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων -1.173.346,84 1.261.625,56 408.132,64 -782.796,76 1.812.790,20 1.652.236,68 -2.555.325,08

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -85.305,96 -90.911,46 -82.360,64 -57.519,44 -58.144,43

5.802.898,27 9.364.918,47 5.969.716,95 4.519.982,35 7.058.933,86 6.055.579,55 2.126.696,07

Φόρος εισοδήματος πληρωθείς -1.146.113,00 -2.480.589,12 -2.504.200,80 -1.805.101,25 -1.091.490,71 -1.335.077,97 -814.198,99

ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4.656.785,27 6.884.329,35 3.465.516,15 2.714.881,10 5.967.443,15 4.720.501,58 1.312.497,08

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Απόκτηση λοιπών επενδύσεων -15.660.935,16 -19.571.930,27 -26.204.458,26 -24.788.063,58

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων -373.968,83 -291.027,17 -440.183,77 -771.811,84 -1.064.325,45 -254.690,09 -135.945,85

Πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 4.368,00 7.000,00 5.181,06 1.005,80

Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων -1.801.804,64 20.127.129,82 29.477.440,70 7.597.841,77 26.220.264,86

Συναλλαγματικές διαφορές εισπραχθείσες 2.792.760,14 -4.238.718,52 3.109.213,05 -288.227,95

Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 466.818,56 3.508.661,64 2.095.704,59 1.466.869,11 1.310.934,91 22.659,08 8.569,71

ΚΑΘ. ΤΑΜ. ΡΟΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.708.954,91 3.222.002,47 -13.998.414,34 4.043.016,96 -713.945,56 10.475.023,81 1.017.602,99

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Καταβολή εγκριθείσας μείωσης μετοχικού κεφαλαίου -8.839.687,50 -12.287.616,96

Μερίσματα πληρωθέντα -4.366.562,50 -2.597.625,00 -6.732.968,80 -6.817.540,60 -4.881.622,73 -10.527,42 -1.262.510,54

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-13.206.250,00 -2.597.625,00 -6.732.968,80 -6.817.540,60 -4.881.622,73 -10.527,42 -13.550.127,50

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα-10.258.419,64 7.508.706,82 -17.265.866,99 -59.642,54 371.874,86 15.184.997,97 -11.220.027,43

Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 20.901.458,83 10.643.039,19 18.151.746,01 885.879,02 826.236,48 1.198.111,34 16.383.109,31

Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 10.643.039,19 18.151.746,01 885.879,02 826.236,48 1.198.111,34 16.383.109,31 5.163.081,88

ΓΕΚΕ Α.Ε. - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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Διάγραμμα 3.42: Καθαρή ταμειακή ροή από Λειτουργικές Δραστηριότητες εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Σχετικά με την καθαρή ταμειακή ροή από τις επενδυτικές δραστηριότητες της εταιρίας, 

αυτή κινείται όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.  

 
Διάγραμμα 3.43: Καθαρή ταμειακή ροή από Επενδυτικές Δραστηριότητες εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Η πορεία της παρουσιάζει ακανόνιστες αυξομειώσεις, λαμβάνει αρνητική τιμή τα 

έτη 2006, 2008 και 2010 (-1.708.954, -13.998.414 και -713.945 αντίστοιχα), ενώ το 

έτος 2011 λαμβάνει την υψηλότερη τιμή της 10.475.023. 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες στις οποίες έχει προβεί η εταιρία και 

διαμορφώνουν την τιμή της συγκεκριμένης ταμειακής ροής αφορούν σε μικρό βαθμό 

επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και σε μεγαλύτερο την επένδυση σε ομόλογα 

γερμανικού δημοσίου που αυτή πραγματοποίησε, πρώτη φορά το έτος 2008, οπότε και 

η ροή αυτή λαμβάνει τη χαμηλότερη αρνητική τιμή της. Η επένδυση αυτή συνεχίστηκε 

και τα έτη 2009 και 2010. Το έτος 2011 η εταιρία ρευστοποιεί πλήρως τα ομόλογα 

αυτά, οπότε και η καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες λαμβάνει την 

υψηλότερη τιμή της και επενδύει εκ νέου σε αυτά τα ομόλογα το έτος 2012 τα οποία 

και ρευστοποιεί εξ’ ολοκλήρου το ίδιο έτος.  
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Τέλος, όσον αφορά την καθαρή ταμειακή ροή από τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες της εταιρίας, αυτή λαμβάνει αρνητική τιμή σε όλα τα έτη που 

μελετούμε. Καθώς η εταιρία διατηρεί υπερβάλλουσα ποσότητα μετρητών και 

ισοδύναμων αυτών, δεν καταφεύγει σε δανεισμό ξένων κεφαλαίων ούτε και αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου που θα επηρέαζαν θετικά αυτή την κατηγορία ταμειακής ροής. 

Αντίθετα, προβαίνει σε μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφές μετρητών στους 

μετόχους (έτη 2006 και 2012),  καθώς και σε διανομή μερισμάτων σε αυτούς (όλα τα 

έτη εκτός του 2011), μεγέθη που διαμορφώνουν το ύψος της ταμειακής ροής από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες σε αρνητικά επίπεδα. Ειδικότερα, όπως παρατηρούμε 

και στο διάγραμμα που ακολουθεί, η ροή αυτή εμφανίζει τις χαμηλότερες αρνητικές 

τιμές της (-13.206.250 και -13.55.128 αντίστοιχα) τα έτη 2006 και 2012, οπότε η 

εταιρία προέβη τόσο σε διανομή μερισμάτων όσο και σε επιστροφή μετρητών στους 

μετόχους, ενώ το 2011, το μοναδικό έτος που η εταιρία δεν κατέβαλε μέρισμα στους 

μετόχους για την προηγούμενη χρήση (λόγω των ζημιών του 2010), η καθαρή ταμειακή 

ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες έλαβε την υψηλότερη τιμή της (-10.527). 

 
 Διάγραμμα 3.44: Καθαρή ταμειακή ροή από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  

 

Αν θέλουμε, κλείνοντας, να δούμε τη συνολική καθαρή ταμειακή ροή που 

παρουσιάζει η εταιρία για τα έτη που εξετάζουμε αυτή δίδεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

 Διάγραμμα 3.45: Καθαρή Συνολική ταμειακή ροή εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012  
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Διαπιστώνουμε ότι η συνολική καθαρή ταμειακή ροή της εταιρίας είναι αρνητική, 

τα έτη 2006 και 2012 με τιμές -10.258.420 και -11.220.027 αντίστοιχα, επηρεασμένη 

κυρίως από την επιστροφή των μετρητών στους μετόχους, καθώς και το έτος 2008 

λόγω της επένδυσης στα ομόλογα του γερμανικού δημοσίου (-17.265.867), ενώ γίνεται 

θετική το έτος 2007 λόγω της υψηλής λειτουργικής ταμειακής ροής του έτους καθώς 

και το έτος 2011, λόγω κυρίως της ρευστοποίησης των επενδύσεων στα ομόλογα του 

γερμανικού δημοσίου το έτος αυτό. 

 

 Κλείνοντας τη μελέτη των ταμειακών ροών της εταιρίας και με σκοπό να τις 

δούμε από μια άλλη οπτική, δημιουργήσαμε το ακόλουθο διάγραμμα προκειμένου να 

συνοψίσουμε τα όσα μόλις αναφέραμε, με μια πρόσθετη, ωστόσο, διάσταση, αυτή της 

συμμετοχής της κάθε επιμέρους ροής στη συνολική καθαρή ταμειακή ροή της εταιρίας. 

 

Διάγραμμα 3.46: Σύνθεση Καθαρής Συνολικής Ταμειακής Ροής εταιρίας ΓΕΚΕ Α.Ε. 2006-2012 

  

Σε αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτή η διάρθρωση της συνολικής καθαρής ταμειακής 

ροής της εταιρίας , δηλαδή η συμβολή που η κάθε επιμέρους ροή έχει στο σύνολο της 

καθαρής ταμειακής ροής της εταιρίας για τα έτη που εξετάζουμε. Γίνεται εμφανής η 

καθοριστική συμβολή της (αρνητικής) καθαρής ταμειακής ροής από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες το 2006, το 2008, το 2009 καθώς και το 2012 στο σύνολο της καθαρής 

ταμειακής ροής της εταιρίας. Ομοίως ισχύει για τις ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες τα έτη 2008 και 2011, ενώ η λειτουργική ταμειακή ροή, που κυρίως 

ενδιαφέρει, κινείται σε υψηλά επίπεδα και πάντα σε θετικό πρόσημο.  
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3.3.8 Προβλέψεις 

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες μιας βαθιάς και παρατεταμένης 

οικονομικής κρίσης. Πέραν αυτής, ωστόσο, έχει και τα δικά της εσωτερικά κυρίως 

προβλήματα, αίσθηση πολιτικής αβεβαιότητας και υφέρπουσας κοινωνικής 

αναταραχής, που διαμορφώνουν την εικόνα μιας ‘αφιλόξενης’ τουριστικά χώρας και 

επιδεινώνουν την ήδη δυσάρεστη συγκυρία. Σε αυτά τα τελευταία στοιχεία, μάλιστα, 

αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό η μείωση που σημειώθηκε στην τουριστική κίνηση στη 

χώρα το 2012 παρά τη γενικότερη άνοδο του τουρισμού τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητα του 2013 υπάρχει 

αισιοδοξία. Από πλευράς τουριστικών αφίξεων, η ‘καλή’ εικόνα της Αθήνας 

αναμένεται να ανακόψει την πτωτική πορεία και υπάρχει ελπίδα για ανάκαμψη των 

αφίξεων και κατά συνέπεια αύξηση της ζήτησης των ξενοδοχειακών υπηρεσιών.  

Για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε., εκτιμήσαμε τις προβλέψεις όσον αφορά τον κύκλο 

εργασιών, τα κέρδη προ και μετά φόρων καθώς και τα κέρδη ανά μετοχή για τη διετία 

που ακολουθεί, με βάση τη μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης, λαμβάνοντας το 

έτος ως ανεξάρτητη μεταβλητή. Οι τιμές που λάβαμε δίδονται συγκεντρωτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

 

Πίνακας 3.21: ΓΕΚΕ Α.Ε. - Προβλέψεις 2013-2014 

 

Έτος Πωλήσεις Κέρδη προ Φόρων Κέρδη μετά Φόρων Κέρδη ανά Μετοχή

Ισ
το

ρικ
ά σ

το
ιχ

εί
α

2005 11.518.328 7.623.621 5.163.726 0,61

2006 12.687.344 3.880.627 2.734.514 0,32

2007 13.502.485 9.426.011 6.945.421 0,83

2008 13.531.573 9.374.848 6.826.203 0,81

2009 12.486.769 6.849.770 5.034.204 0,60

2010 11.095.387 -154.613 -1.231.947 -0,15

2011 11.646.565 6.766.812 5.359.867 0,64

2012 9.536.968 3.458.139 2.680.608 0,32

Π
ροβλέψ

ει
ς

Ισ
το

ρικ
ά σ

το
ιχ

εί
α

2013 10.536.060 3.439.166 2.550.905 0,31

2014 10.210.590 2.891.614 2.186.867 0,26Π
ροβλέψ

ει
ς
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Συγκεκριμένα, με βάση τη μέθοδο αυτή προβλέπεται ότι: 

 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας θα σημειώσει μια ανάκαμψη κατά 10,5% το 

2013 σε σχέση με το 2012 και θα φτάσει τα 10.536.060 €. Για το επόμενο έτος, 

όμως, εκτιμάται μια ελαφριά υποχώρηση του μεγέθους αυτού κατά 3,1% 

καθώς θα περιοριστεί στα 10.210.590€.  

 Τα κέρδη προ φόρων το 2013 θα σημειώσουν οριακή υποχώρηση κατά 0,5% 

σημειώνοντας τιμή 3.439.166, ενώ μεγαλύτερη θα είναι η υποχώρησή τους το 

επόμενο έτος, οπότε προβλέπεται να περιοριστούν στα 2.891.614, γνωρίζοντας 

μείωση της τάξης του 15,9%. 

 Τα κέρδη μετά φόρων θα υποχωρήσουν το 2013 κατά 4,8% και θα 

περιοριστούν σε 2.550.905, ενώ το έτος 2014 και αυτά θα σημειώσουν 

υψηλότερη  μείωση κατά 14,3% και θα υποχωρήσουν στα 2.186.867. 

 Τέλος, τα κέρδη ανά μετοχή θα εξελιχθούν και αυτά πτωτικά γνωρίζοντας 

αλλεπάλληλες μειώσεις κατά 4,5% και 13,9% αντίστοιχα για τα έτη 2013, 

2014. Οι τιμές που προβλέπεται να λάβουν είναι 0,31 και 0,26 για τα δύο έτη 

αντίστοιχα. 
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4 Συμπερα σματα – Προτα σεις 

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο η τουριστική κίνηση γνωρίζει σταθερά θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Κατά το έτος 2009, ωστόσο, οι τουριστικές αφίξεις 

ανέκοψαν την ανοδική τους πορεία λόγω της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, 

σημειώνοντας αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης και στα δύο βασικά τουριστικά μεγέθη (-

4,3% στις αφίξεις και -9,3% στις εισπράξεις έναντι του 2008). Έκτοτε, όμως, 

επανήλθαν σε ανοδική τροχιά και το 2012 ξεπέρασαν το ιστορικό φράγμα του 1 δις, 

παρουσιάζοντας αύξηση 4% έναντι του 2011. Ομοίως πορεύτηκαν και τα συνολικά 

τουριστικά έσοδα παγκοσμίως, τα οποία με αύξηση 3,2% έναντι του 2011, άγγιξαν το 

2012 τα 1.075 δις δολάρια.  

Στην Ευρώπη, με την έντονη χρηματοοικονομική αστάθεια και αβεβαιότητα να 

κυριαρχεί τα έτη αυτά στις οικονομίες των χωρών μελών της, η τουριστική κίνηση δεν 

έμεινε ανεπηρέαστη. Στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αποδίδεται η 

συγκρατημένη αύξηση κατά 0,31% της τουριστικής κίνησης κατά το 2008, καθώς και η 

επακόλουθη μείωση κατά 4,31% το 2009. Μετά το 2009, ωστόσο, η τουριστική κίνηση 

στην Ευρώπη ανέκτησε την ανοδική της πορεία. Η ίδια διατήρησε το 2012 την πρώτη 

θέση σε αφίξεις σε επίπεδο ηπείρων παγκοσμίως με τις συνολικές τουριστικές της 

αφίξεις να ανέρχονται στα 534 εκ (51,6%), ενώ σε επίπεδο χωρών την πρώτη θέση το 

2012 κατέλαβε και πάλι η Γαλλία με 83 εκ αφίξεις. Σε επίπεδο τουριστικών εσόδων, 

ωστόσο, την πρώτη θέση το έτος αυτό κατέχουν οι ΗΠΑ με συνολικά τουριστικά έσοδα 

ίσα με 126,2 δις δολάρια.  

Στη χώρα μας, η τουριστική δραστηριότητα μετά από μια σταθερά ανοδική πορεία 

πολλών ετών, τα τελευταία χρόνια της κρίσης δοκιμάστηκε. Ανάλογα πορεύτηκε και η 

ζήτηση για ξενοδοχειακές υπηρεσίες. 

Ο αριθμός των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών έως το 2007 ακολούθησε μια 

ανοδική πορεία αγγίζοντας το έτος αυτό τα 16,2 εκ.. Με την εμφάνιση της οικονομικής 

κρίσης, η πορεία αυτή αντιστράφηκε και το 2009 οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στη 

χώρα μας υποχώρησαν στα 14,9 εκ.. Τη διετία 2010-2011 οι αφίξεις αυτές φάνηκε να 

ανακτούν το χαμένο έδαφος, καθώς το 2011 άγγιξαν την υψηλότερη τιμή τους (16,4εκ), 

ωστόσο, η ανοδική αυτή τάση δε συνεχίστηκε καθώς το 2012 σημείωσαν σημαντική 

πτώση (5,5%) και περιορίστηκαν στα 15,5 εκ.. Αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε αυτή την 
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πορεία θα λέγαμε ότι η αναστροφή της θετικής πορείας του εισερχόμενου τουρισμού 

και η σημαντική μείωσή του το 2012 οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό και στην 

κατάσταση έντονης κοινωνικής αναταραχής και πολιτικής αβεβαιότητας που 

επικρατούσε στο εσωτερικό της χώρας. Το αίσθημα πολιτικής αστάθειας που 

δημιούργησε η παρατεταμένη εκλογική περίοδος λόγω της διπλής εκλογικής 

αναμέτρησης Μαΐου – Ιουνίου, η ευρύτερη κοινωνική αναταραχή και η φημολογία για 

επικείμενη έξοδο της χώρα από τη ζώνη του Ευρώ δημιούργησαν ένα κλίμα υψηλής 

αβεβαιότητας που  έπληξε την τουριστική κίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Κυρίως, όμως, 

επλήγη η Πρωτεύουσα καθώς η εικόνα της ‘φλεγόμενης κοινωνικά’ Αθήνας στα 

ελληνικά και διεθνή δελτία ειδήσεων επιδείνωσε το ήδη αρνητικό κλίμα οδηγώντας ένα 

μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών σε ακυρώσεις των κρατήσεών τους.  

Τα έσοδα από την εισερχόμενη τουριστική δραστηριότητα κορυφώθηκαν το 

έτος 2008 αγγίζοντας τα 11,6 δις και έκτοτε ακολούθησαν την πορεία των τουριστικών 

αφίξεων. Το 2012, μετά από μια ανάκαμψη το προηγούμενο έτος, περιορίστηκαν στα 

10 δις. Οι αλλοδαποί τουρίστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89,3%),  

προέρχονται από την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κύριες χώρες προέλευσής 

τους εξακολουθούν να είναι η Γερμανία (13,6%) και η Βρετανία (12,4%), χώρες από τις 

οποίες προήλθαν το 2012 και οι περισσότερες τουριστικές εισπράξεις για τη χώρα μας.  

Η μέση κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη των αλλοδαπών τουριστών παρουσίασε 

και αυτή μια συνεχόμενη πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια για να φτάσει από 730€ 

το 2008 σε 646€ το 2012, εμφανώς επηρεασμένη από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. 

Οι διανυκτερεύσεις, αντίθετα, στο σύνολό τους (ημεδαπών και αλλοδαπών τουριστών) 

ακολούθησαν ανοδική πορεία την τελευταία τριετία και το 2012 ξεπέρασαν τα 69εκ.. 

Οι αλλοδαποί  τουρίστες εξακολουθούν να αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία 

πελατών των ελληνικών ξενοδοχείων, καθώς για το έτος 2011 αντιπροσωπεύουν το 

78% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

διανυκτερεύσεων είναι η έντονη εποχικότητα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τις 

περισσότερες (26,52%) να πραγματοποιούνται στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης. 

Η μέση ετήσια πληρότητα των ξενοδοχείων εμφανίζει σταθερά πτωτική πορεία τα 

τελευταία χρόνια, από 59,8% που ήταν το 2006 περιορίστηκε σε 48,3% το 2011. Το 

διαθέσιμο ξενοδοχειακό δυναμικό παρουσίασε αντίθετα ανοδική πορεία που άρχισε να 

μετριάζεται την τελευταία διετία. Ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων ξεπέρασε τις 

9.600, ενώ αυτός των κλινών τις 770.000. Το μεγαλύτερο μέρος τους (21,44%) 
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εντοπίζεται και πάλι στη γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης με δεύτερη να ακολουθεί 

αυτή των Δωδεκανήσων (18,44%). Ως προς την κατηγορία τους τα περισσότερα 

ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι 2 αστέρων (43,8%). 

 

Η Ξενοδοχειακή αγορά  στην Ελλάδα βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο 

της οικονομικής κρίσης. 

Από μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρία ICAP το 2012, προέκυψε ότι το 

μέγεθος της αγοράς για τα ξενοδοχεία Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας ξεχωριστά 

ακολούθησε ανοδική πορεία έως το έτος 2008, η οποία, όμως, διακόπηκε με την 

εδραίωση της οικονομικής κρίσης, τα έτη 2009 και 2010, οπότε και οι αγορές αυτές 

συρρικνώθηκαν. Το 2011 η συρρίκνωση σταματά και οι αγορές εμφανίζουν και πάλι 

μικρή ανάκαμψη. 

Το συνολικό μέγεθος αγοράς των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Πολυτελείας, Α’ 

και Β’ κατηγορίας εκτιμάται για το 2011 σε 3,100 εκ παρουσιάζοντας αύξηση 8,8% σε 

σχέση με το 2010. Τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο της συνολικής αγοράς (45,2%), ακολουθούν τα Πολυτελείας και τα Β’ 

κατηγορίας με μερίδια 34,8 % και 20% αντίστοιχα. Μεγαλύτερη αύξηση (10,2%) 

παρουσιάζει το 2011 η αγορά ξενοδοχείων Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, ενώ 

μικρότερη η αγορά ξενοδοχείων Β’ κατηγορίας (3,3%).  

Κατά την εξέταση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των εταιριών Πολυτελείας, 

Α’ και Β’ κατηγορίας για την περίοδο 2007-2011 αποκαλύφθηκαν ορισμένα στοιχεία 

που προβληματίζουν. Όσον αφορά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, οι επιδόσεις το 

2011 δεν θα λέγαμε ότι προκαλούν ανησυχία, καθώς οι δείκτες γενικής ρευστότητας 

ανέρχονται σε 1,7, 3,4 και 4,73 αντίστοιχα για τις κατηγορίες ξενοδοχείων 

(Πολυτελείας, Α’ και Β’). Στην ταμειακή ρευστότητα οι τιμές των δεικτών το 2011 

είναι τουλάχιστον υποδιπλάσιες (0,63,  1,3, και 1,83 αντίστοιχα). Στους δείκτες 

δραστηριότητας καλύτερες είναι, για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, οι επιδόσεις των 

ξενοδοχείων Πολυτελείας, καθώς εμφανίζουν αρνητική διάρκεια εμπορικού κύκλου τα 

περισσότερα έτη, ενώ τη μεγαλύτερη διάρκεια εμπορικού κύκλου παρουσιάζουν τα 

ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας. Το 2011, η διάρκεια του εμπορικού κύκλου και των τριών 

κατηγοριών συγκλίνει και ανέρχεται σε 35, 36 και 46 ημέρες για τις τρεις κατηγορίες 

αντίστοιχα (Πολυτελείας, Α’, Β’). Τα ξένα κεφάλαια συνολικά (μακροχρόνιες και 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) υπερκαλύπτουν τα ίδια κεφάλαια στα ξενοδοχεία 
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Πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, ενώ στα ξενοδοχεία  Β’ κατηγορίας αυτά κυμαίνονται 

στο ίδιο περίπου επίπεδο. Οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια το 

2011 είναι 4,02, 1,81 και 1,16 για τις κατηγορίες Πολυτελείας, Α’ και Β’ αντίστοιχα. Η 

αναλογία αυτή έχει ανοδική τάση για την περίοδο που μελετούμε και για τις τρεις 

κατηγορίες. Όσον αφορά τους δείκτες παγιοποίησης κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα πάνω από 70% και για τις τρεις κατηγορίες με υψηλότερη επίδοση (81,44%) να 

σημειώνουν τα ξενοδοχεία Πολυτελείας. Οι περισσότερες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 

πραγματοποιούνται από την κατηγορία αυτή έως και το 2009 καθώς μετά το 2009, οι 

επενδύσεις σε πάγια στοιχεία φαίνεται γενικά να ‘παγώνουν‘. Τέλος, όσον αφορά την 

αποδοτικότητα των ξενοδοχείων τα ευρήματα κρίνονται τουλάχιστον ανησυχητικά. Και 

οι τρεις κατηγορίες εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα ήδη από το 2007 τόσο σε 

καθαρό προ φόρου όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς τα περιθώρια τόσο καθαρού 

όσο και λειτουργικού κέρδους είναι αρνητικά για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Το 

2011 το ‘υψηλότερο’ περιθώριο καθαρού προ φόρου κέρδους σημειώνουν τα 

ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας με -12,81%, ακολουθούν τα ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας με -

17,81% και τελευταία βρίσκονται τα ξενοδοχεία Πολυτελείας με -24,14%. Η τάση των 

μεγεθών αυτών και για τις τρεις κατηγορίες είναι καθοδική έως και το 2010, ενώ το 

2011 σημειώνουν ελαφριά βελτίωση. Αποτέλεσμα των επιδόσεων αυτών είναι και οι 

αρνητικές τιμές στους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων. 

  

 Η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. παρά την εκτεταμένη κρίση εξακολουθεί να 

δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο αυτό. Ακόμη και μέσα σε αυτή τη δυσμενή 

συγκυρία και παρά τα αρνητικά αποτελέσματα που επιδεικνύει τόσο ο κλάδος όσο και 

οι ανταγωνιστές της στην περιοχή της Αθήνας η εταιρία, με μόνη εξαίρεση το έτος 

2010, καταφέρνει και παρουσιάζει κέρδη. Μάλιστα το 2011 ήταν πρώτη σε κατάταξη 

στον κλάδο πανελλαδικά με βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη (Παράρτημα: Πίνακας 

18).  

Αναλυτικότερα συνοψίζοντας την ανάλυση των οικονομικών της καταστάσεων που 

προηγήθηκε διαπιστώσαμε: 

Πρόκειται για μια εταιρία εντάσεως πάγιων στοιχείων καθώς πάνω από το 77% του 

ενεργητικού της αποτελούν μη κυκλοφορούντα στοιχεία και ειδικότερα στοιχεία του 

λογαριασμού ‘ Ακίνητα – εγκαταστάσεις - εξοπλισμός’ διαχρονικά. 
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Τα πάγια αυτά στοιχεία, όπως μαρτυρά η κεφαλαιακή σύνθεση της εταιρίας, 

χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από ίδια κεφάλαια καθώς αυτά αποτελούν πάνω 

από το 73% του συνόλου των κεφαλαίων της εταιρίας. 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό που απομένει, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί το 

διαθέσιμο ενεργητικό (χρεόγραφα  - μετρητά και ισοδύναμα αυτών) που καλύπτουν 

κατ’ ελάχιστο το 81% αυτού. 

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρίας ανέρχεται το 2012 στις 9.536.967, 

παρουσιάζοντας μέση μείωση κατά 4,65% ετησίως για το διάστημα 2006-2012 που 

μελετήσαμε, επηρεαζόμενος από τη φθίνουσα πορεία της πληρότητας της εταιρίας, η 

οποία, επίσης, μειώνεται το εξεταζόμενο διάστημα και από 78,24% που ήταν το 2006 

καταλήγει σε 52,33% το 2012 (μέση ετήσια μείωση της τάξης του 6,5%). Τα έσοδα 

από την ενοικίαση δωματίων φθίνουν σε απόλυτες τιμές μετά το 2008, ωστόσο, ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων της εταιρίας παρουσιάζουν ανοδική πορεία μετά το 

2009, φανερώνοντας ότι η κρίση έπληξε, όσον αφορά την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε., πολύ 

περισσότερο τις εκδηλώσεις, τα συνέδρια και τις συνεστιάσεις και λιγότερο τη διαμονή. 

Σε αντίθεση με τον κύκλο εργασιών και την πληρότητα της εταιρίας που ακολουθούν 

πτωτική πορεία, η μέση τιμή δωματίου της εταιρίας παρουσιάζει ανοδική πορεία και 

από 57,6€ το 2006 ανήλθε, με μια μικρή κάμψη το 2010, σε 65,8€ το 2012.  

Το Κόστος πωληθέντων δεν ακολουθεί τη μείωση του Κύκλου εργασιών, 

αντίθετα, παρουσιάζει μία ελαφρά μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 0,12%. Κύριο 

συστατικό του κόστους πωληθέντων της εταιρίας αποτελούν οι αμοιβές και τα έξοδα 

του προσωπικού της, καθώς καταλαμβάνουν ποσοστό πάνω από το 40% αυτού για όλη 

την εξεταζόμενη περίοδο. Στη μείωση αυτού του μεγέθους, που ξεκινάει μετά το 2009, 

οφείλεται και η γενικότερη μείωση του κόστους πωληθέντων της εταιρίας τα επόμενα 

χρόνια, καθώς η εταιρία περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων της από 158 το έτος 

2009 σε 104 το 2012. Παρά τη μείωση τόσο στον αριθμό των εργαζομένων όσο και στις 

συνολικές αμοιβές τους την τελευταία τριετία, το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο 

αυξάνεται σταθερά όλα τα χρόνια της περιόδου και από 21.207€ που ήταν το 2006, το 

2012 ισοδυναμεί με 27.620€. 

Τα λειτουργικά έξοδα δεν μεταβάλλονται σημαντικά, η τάση τους μάλιστα ως 

ποσοστό των πωλήσεων τα τελευταία έτη είναι ελαφρώς πτωτική και καταλαμβάνουν 

ποσοστό λίγο κάτω από το 5%. Τα έξοδα αυτά αντισταθμίζονται σε πολύ μικρό βαθμό 

από τα λειτουργικά έσοδα που κυμαίνονται από 0,23% έως και 2,44% των πωλήσεων.  
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Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας (ΚΠΤΦ) παρουσιάζει μέση ετήσια 

μείωση της τάξης του 11,72% ετησίως για τη συγκεκριμένη περίοδο και το 2012 

ανέρχεται σε 2.469.389. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της εταιρίας να μειώσει 

το κόστος των πωλήσεών της στα επίπεδα μείωσης του κύκλου εργασιών, όπως 

προαναφέραμε. 

Τα κέρδη προ φόρων το έτος 2012 ανέρχονται στα 3.458.138, παρουσιάζοντας 

μείωση μόλις της τάξης του 1,9% κατά μέσο όρο ετησίως. Το χρηματοοικονομικό 

αποτέλεσμα της εταιρίας, που αφορά βραχυπρόθεσμες επενδύσεις σε ομόλογα του 

γερμανικού δημοσίου και προθεσμιακές καταθέσεις σε € και σε συνάλλαγμα, αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέγεθος ως ποσοστό των πωλήσεών της και επηρεάζει 

ανατρεπτικά θα λέγαμε τα αποτελέσματά της. Και αυτό γιατί σε όλα τα έτη της 

περιόδου που μελετούμε (με εξαίρεση το έτος 2006 και το ζημιογόνο έτος 2010) το 

χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της εταιρίας αυξάνει εντυπωσιακά τις επιδόσεις της με 

αποτέλεσμα τα κέρδη τόσο προ φόρων όσο και μετά φόρων να είναι υψηλότερα του 

λειτουργικού αποτελέσματος (κάποια έτη ακόμη και του μικτού αποτελέσματος). Στο 

μέγεθος αυτό μάλιστα οφείλεται και η ζημία που αντιμετώπισε η εταιρία το έτος 2010. 

Τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται το 2012 στα 2.680.607. Ωστόσο, στα περισσότερα 

έτη το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα αφορά χρεωστικές ή πιστωτικές 

συναλλαγματικές διαφορές. 

Αν θέλουμε να αποδώσουμε τα παραπάνω μεγέθη ως ποσοστό των πωλήσεων 

(περιθώρια κέρδους) θα λέγαμε ότι: 

 το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας βαίνει μειούμενο από 46,52% το 2006 

περιορίζεται στο 28,34% το 2012.  

 το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της εταιρίας ακολουθεί την πορεία του μικτού 

περιθωρίου κέρδους και καταλήγει το 2012 στο 25,89%.  

 το καθαρό περιθώριο κέρδους (προ φόρων) ανέρχεται το 2012 στο 36,26%. 

 το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρίας μετά φόρων το 2012 ανέρχεται στο 

28,11% (οριακά μικρότερο ακόμη και έναντι του  μικτού περιθωρίου). 

 

Πέραν αυτών, από την εκτενή ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:  

 Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα βραχυχρόνιας ρευστότητας. Αντίθετα, 

διατηρεί ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και 
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ειδικότερα ρευστών διαθεσίμων σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, τα 

οποία επενδύει κατά καιρούς σε βραχυχρόνια χρηματοοικονομικά προϊόντα (ομόλογα 

του γερμανικού δημοσίου και προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ και συνάλλαγμα). 

Παρουσιάζει αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας λίγο κάτω από το 5 διαχρονικά (όταν ο 

μέσος όρος των εισηγμένων του κλάδου δεν ξεπερνάει το 2,8) και δείκτη μετρητών 

πάνω από 81% διαχρονικά. Επιπλέον, τα υπερβάλλοντα αυτά ρευστά διαθέσιμα 

διαμορφώνουν και ένα ιδιαίτερα μεγάλο κεφάλαιο κίνησης για την εταιρία. Η 

υπερβολική ρευστότητα, ωστόσο, προβληματίζει. Ενδεχομένως, από πληροφορίες που 

έχουμε αντλήσει από οικονομικά δελτία προηγούμενων ετών, τα υπερβάλλοντα αυτά 

μετρητά διαθέσιμα να προορίζονταν για κάποια νέα επένδυση ανέγερσης ή εξαγοράς 

άλλης ξενοδοχειακής μονάδας, η οποία ωστόσο φαίνεται ότι δε βαίνει προς υλοποίηση. 

Ίσως έτσι να εξηγείται η σημαντική μείωση αυτής της πλεονάζουσας ρευστότητας το 

τελευταίο έτος 2012 με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (κατά 12.291.375€) και 

επιστροφής των αναλογούντων ποσών στους μετόχους της. Αναμένεται, κατά συνέπεια, 

οι δείκτες ρευστότητας καθώς και το κεφάλαιο κίνησης να μειωθούν περαιτέρω το έτος 

2013, παραμένοντας, ωστόσο, πάνω από το μέσο όρο των εισηγμένων εταιριών του 

κλάδου. 

 

Επίσης, ενισχυτικό της ρευστότητας της εταιρίας αποτελεί, εκτός από τα υψηλά 

επίπεδα μετρητών διαθεσίμων που αυτή διατηρεί, και η ικανότητά της να δημιουργεί 

μετρητά από τις κύριες (λειτουργικές) δραστηριότητές της, όπως διαπιστώθηκε από τις 

λειτουργικές ταμειακές ροές της καθώς αυτές αποδείχθηκαν θετικές αλλά και υψηλές 

για την περίοδο που μελετήσαμε.   

 Όσον αφορά τη δυνατότητα αποπληρωμής των μακροχρόνιων υποχρεώσεών 

της, η εταιρία, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, δεν έχει καταφύγει σε δανεισμό 

ξένων κεφαλαίων αλλά τρέφεται αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια (που όπως 

προαναφέραμε μάλιστα πλεονάζουν). Επίσης, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά δελτία 

της, οι χονδρικές πωλήσεις της (σε τουριστικά πρακτορεία) γίνονται κυρίως σε πελάτες 

που έχουν αξιολογηθεί από προηγούμενες συνεργασίες, ενώ οι λιανικές πωλήσεις της 

γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών και μεταχρονολογημένων 

επιταγών μικρής διάρκειας. Όλα αυτά συντελούν στο να μην διατρέχει η εταιρία 

ιδιαίτερο πιστωτικό κίνδυνο. 
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 Ως προς τις επιδόσεις της στη δραστηριότητα θα τις συνοψίζαμε στις 

ακόλουθες:  

 ημέρες είσπραξης απαιτήσεων 64,4 - υπολείπεται έναντι 47,2 του μέσου όρου των 

εισηγμένων του κλάδου 

 ημέρες εξόφλησης προμηθευτών 30 - αγγίζει το 30,7 του μέσου όρου 

 ημέρες διατήρησης αποθεμάτων 5,2 - υπερτερεί έναντι 6,8 του μέσου όρου 

 διάρκεια εμπορικού κύκλου 39,6-υπολείπεται ελαφρώς έναντι 23,3 του μέσου όρου 

 

Η αποδοτικότητα της εταιρίας (δείκτες ROE και ROA), για όλη την περίοδο που 

μελετήσαμε, κρίνεται επίσης ιδιαίτερα ικανοποιητική και μάλιστα εντυπωσιακά 

υψηλότερη από το μέσο όρο των εισηγμένων του κλάδου. Οι δείκτες αυτοί λόγω της 

δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας βαίνουν μειούμενοι τα τελευταία χρόνια, ωστόσο 

για την εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. παραμένουν θετικοί τη στιγμή που ο ανταγωνισμός αλλά 

και ο κλάδος σημειώνουν αρνητικές επιδόσεις. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου το 

έτος 2012 ενίσχυσε τους δείκτες αυτούς, καθώς μείωσε τόσο τα ίδια κεφάλαια όσο και 

το σύνολο του ενεργητικού. Συγκεκριμένα οι δείκτες αυτοί για το 2012 διαμορφώθηκαν 

ως εξής: 

 ROE προ φόρων 5,5% έναντι -4,5% του μέσου όρου των εισηγμένων του κλάδου 

 ROA προ φόρων 4,4% έναντι -2,44% του μέσου όρου των εισηγμένων του 

κλάδου 

 ROE μετά φόρων 4,2% έναντι -3,71% του μέσου όρου των εισηγμένων του 

κλάδου 

 ROA μετά φόρων 3,4% έναντι -2,09% του μέσου όρου των εισηγμένων του 

κλάδου.  

Τα κέρδη ανά μετοχή κινούνται επίσης σε υψηλά επίπεδα (0,32€/μετοχή) σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό, ο οποίος γνωρίζει ζημίες. Επίσης, η εταιρία, παρά τη δυσμενή 

οικονομική συγκυρία, φροντίζει για τη διανομή μερίσματος προς ικανοποίηση των 

μετόχων, όπως φανερώνει η εξέλιξη του μερίσματος ανά μετοχή που λαμβάνει την τιμή 

0,15€ το 2012. Όλα αυτά συντελούν σε μια υψηλή αποτίμηση της εταιρίας από την 

αγορά καθώς ο δείκτης P/E για τη μετοχή της φαίνεται ότι κινείται σε υψηλά επίπεδα 

λαμβάνοντας τιμή 22 το 2012. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι επενδυτές δείχνουν να 

εμπιστεύονται την εταιρία, να αναγνωρίζουν την επιτυχή πορεία της και να 
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προεξοφλούν υψηλά κέρδη για το μέλλον καθώς πληρώνουν 22 φορές το κέρδος ανά 

μετοχή της για να την αποκτήσουν κρίνοντας ότι θα αποδώσει ακόμη περισσότερα στο 

μέλλον.  

 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η εταιρία ΓΕΚΕ Α.Ε. παρουσιάζει μια πιο 

σταθερή και ελεγχόμενη πορεία τα χρόνια της κρίσης, δείχνει, σε σύγκριση με τον 

κλάδο, λιγότερο επηρεασμένη από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Ιδιαίτερα 

ικανοποιητικό θεωρείται το γεγονός ότι τα οικονομικά της αποτελέσματα κρίνονται από 

μόνα τους ικανοποιητικά και έναντι του ανταγωνισμού σημαντικά υψηλότερα. 

Από τη μελέτη που προηγήθηκε διαπιστώσαμε ότι καταφέρνει και λειτουργεί 

αποτελεσματικά σε όλες τις πτυχές της οικονομικής της δραστηριότητας, μάλιστα πολύ 

αποτελεσματικότερα τόσο έναντι του κύριου ανταγωνιστή της (Ιονική Α.Ε.) όσο και 

έναντι του μέσου όρου των εισηγμένων και των ξενοδοχείων Α’ κατηγορίας του 

κλάδου, παρουσιάζει υψηλά επίπεδα ρευστότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας 

και ταυτόχρονα χαμηλά επίπεδα κινδύνου. Το μέγεθος που ουσιαστικά επλήγη από την 

οικονομική κρίση και ζημίωσε τα αποτελέσματά της ήταν ο κύκλος εργασιών της και η 

επακόλουθη αδυναμία της να μειώσει ανάλογα το κόστος των πωλήσεών της. Για το 

λόγο αυτό, κατά την άποψή μας, κύριο μέλημα της διοίκησης της εταιρίας θα πρέπει να 

είναι ένα: η αύξηση της πελατείας για την ενίσχυση της πληρότητάς της. Αν θέλαμε 

να εντοπίσουμε κάποια σημεία, τα οποία θα μπορούσαν να συντελέσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση, αυτά θα ήταν: 

 Η  ενίσχυση του τμήματος πωλήσεων (μάρκετινγκ) για την προσέλκυση 

περισσότερων πελατών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό και 

ειδικότερα η στοχευμένη και συστηματική δράση του σε καινούριες, 

αναδυόμενες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό που, όπως φαίνεται, αποτελούν 

οι χώρες της Ρωσίας και της Κίνας (μια τέτοια κίνηση απέδωσε το πρώτο 

εξάμηνο του 2012, οπότε η εταιρία πέτυχε συμφωνία με ξένη πρεσβεία του 

εξωτερικού και ενίσχυσε κατά κάποιο τρόπο τα αποτελέσματά της το έτος 

αυτό).  

 Η περαιτέρω εστίαση σε άλλες μορφές τουρισμού, όπως ο συνεδριακός 

τουρισμός, ο τουρισμός των πόλεων, ο αθλητικός τουρισμός μπορούν να 

αποτελέσουν λύση για προσέλκυση επισκεπτών όλο το χρόνο και όχι μόνο τους 
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καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να ενισχυθεί η μέση ετήσια πληρότητα του 

ξενοδοχείου.  

 

Σε επίπεδο λειτουργίας, για περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της εταιρίας θα 

συνιστούσαμε: 

 Περαιτέρω μείωση του κόστους πωλήσεων της εταιρίας, ώστε να συμβαδίσει με 

τη μείωση του κύκλου εργασιών της. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιτευχθεί 

μειώνοντας, ενδεχομένως, τις αμοιβές και τα έξοδα ανά εργαζόμενο, μέγεθος, το 

οποίο, όπως διαπιστώσαμε, βαίνει σταθερά αυξανόμενο τα έτη που μελετήσαμε.  

 Ενδεχόμενη μείωση των τιμών των δωματίων ή στοχευμένη παροχή πακέτων 

προσφοράς θα μπορούσε να καταστήσει το ξενοδοχείο ελκυστικότερο και 

ανταγωνιστικότερο. Καθώς, όπως προέκυψε από την ανάλυσή μας η μέση τιμή 

δωματίου της εταιρίας βαίνει αυξανόμενη, μια μερική πτώση των τιμών ίσως 

κρίνεται απαραίτητη, ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης και του 

περιορισμένου εισοδήματος των πολιτών στην εσωτερική, κυρίως, αγορά αλλά 

και του αυξανόμενου ανταγωνισμού στο εξωτερικό από γειτονικές χώρες με 

χαμηλότερο κόστος υπηρεσιών (Τουρκία, Κροατία κλπ). 

 

Όλες, ωστόσο, οι παραπάνω προσπάθειες για να αποδώσουν καρπούς θα πρέπει να 

πλαισιωθούν από ένα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον, μια εύστοχη ευρύτερη τουριστική 

πολιτική που θα προβάλλει αποτελεσματικά το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα το 

καθιστά ελκυστικό και ανταγωνιστικό, εξαλείφοντας τα εμπόδια και  εδραιώνοντας, 

πριν απ’ όλα, την αίσθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στο εσωτερικό της 

χώρας. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς αυτό το πλαίσιο, κρίνουμε πως οι όποιες προσπάθειες 

ανάκαμψης των μεμονωμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα αποδεικνύονταν 

μακροπρόθεσμα άκαρπες. 

 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι καθώς οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη τόσο της 

παγκοσμίας όσο και της ευρωπαϊκής τουριστικής κίνησης μακροπρόθεσμα είναι 

ευνοϊκές, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού να προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 3,3% με ορίζοντα το 2030 

και την Ευρώπη να διατηρεί την πρωταγωνιστική της θέση ως ο μεγαλύτερος 

τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, οι προοπτικές για τη χώρα μας είναι 
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ενθαρρυντικές. Μέσα σε ένα τέτοιο θετικό εξωτερικό πλαίσιο, το ελκυστικό τουριστικό 

προϊόν που αυτή προσφέρει σε συνδυασμό με την εμπειρία των ξενοδοχειακών 

οργανισμών που διαθέτει και το εκσυγχρονισμένο ξενοδοχειακό δυναμικό δίνουν στη 

χώρα μια αναπτυξιακή δυναμική, η οποία, ωστόσο, μετριάζεται από τα χρόνια 

προβλήματα που ο τουριστικός κλάδος εν γένει παρουσιάζει (εποχικότητα, γεωγραφική 

συγκέντρωση, εξάρτηση από τους διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς, γραφειοκρατία). 

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έρχεται να προσθέσει και αυτή με τη σειρά της 

ακόμη περισσότερα εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, καθιστώντας 

επιβεβλημένη την επίλυση αυτών των προβλημάτων και τον επαναπροσδιορισμό της 

στρατηγικής του. Με δράσεις που θα επιφέρουν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, την προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων, τη συστηματικότερη 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος  με ειδική στόχευση σε πολλά υποσχόμενες 

αγορές (Ρωσία, Κίνα, Βόρειο Αμερική) θα μπορέσουν οι προοπτικές ανάπτυξης του 

κλάδου να ευοδωθούν και αυτός να συμβάλλει ακόμη πιο αποφασιστικά στη στήριξη 

της εθνικής οικονομίας. 
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Παρα ρτήμα 

I. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 

 

Έτος
Σύνολο 

Διανυκτερεύσεων
Πληρότητα (%)

2006 56.707.728 59,8

2007 64.085.254 57

2008 64.073.727 56,7

2009 64.292.443 51,1

2010 65.059.095 48,1

2011 69.138.050 48,3

Πίνακας 1. Διανυκτερεύσεις και Πληρότητες Ξενοδοχειακών  

καταλυμάτων (2006-2011)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Έτος Ξενοδ. μονάδες Κλίνες

2006 9.111 693.252

2007 9.207 700.933

2008 9.385 715.857

2009 9.559 732.279

2010 9.732 763.407

2011 9.648 763.668

2012 9.670 771.271

Πίνακας 2. Αριθμός Ξενοδοχειακών Μονάδων και Κλινών 2006-2012

Πηγή: ΣΕΤΕ

Έτος Πολυτελείας Α’ κατηγ. Β’ κατηγ. Σύνολο

2006 900.000 1.300.000 620.000 2.820.000

2007 1.100.000 1.500.000 660.000 3.260.000

2008 1.150.000 1.580.000 700.000 3.430.000

2009 1.000.000 1.320.000 660.000 2.980.000

2010 980.000 1.270.000 600.000 2.850.000

2011 1.080.000 1.400.000 620.000 3.100.000

Πηγή: ICAP Group AE, Εκτιμήσεις της αγοράς

Πίνακας 3. Μέγεθος Αγοράς  Ξενοδοχειακών  Επιχειρήσεων  ανά Κατηγορία 2006-2011 (000 €)
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Κατηγορία
Μέγεθος 

Αγοράς

Μερίδιο 

Αγοράς

Πολυτελείας 1.080.000 34,8%

Α' κατηγορίας 1.400.000 45,2%

Β' κατηγορίας 620.000 20,0%

Σύνολο 3.100.000 100,0%

Πίνακας 4. Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών  

Επιχειρήσεων  ανά Κατηγορία 2011 (000 €)

Πηγή: ICAP Group AE, Εκτιμήσεις της αγοράς

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 2,14 1,79 1,79 1,58 1,78

Α' κατηγορίας 2,65 2,64 2,85 3,27 3,4

Β' κατηγορίας 3,87 4,02 4,29 4,25 4,37

Τύπος Υπολογισμού: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Πίνακας 5. Γενική ρευστότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 0,69 0,71 0,79 0,64 0,63

Α' κατηγορίας 1,24 1,08 1,21 1,24 1,3

Β' κατηγορίας 1,57 1,64 1,76 1,49 1,83

Τύπος Υπολογισμού: Διαθέσιμο Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Πίνακας 6. Ταμειακή Ρευστότητα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 106 121 119 135 147

Α' κατηγορίας 132 122 134 129 139

Β' κατηγορίας 125 130 144 159 170

Τύπος Υπολογισμού: ((Απαιτήσεις Πελατών + Γραμ. Εισπρ )/Πωλήσεις)*365

Πίνακας 7. Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 137 167 134 159 138

Α' κατηγορίας 159 147 117 134 126

Β' κατηγορίας 144 132 132 136 154

Τύπος Υπολογισμού: ((Γραμ. Πληρωτέα + Προμηθευτές + Πιστωτές )/Κόστος Πωληθέντων)*365

Πίνακας 8. Ημέρες Εξόφλησης Προμηθευτών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί
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2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 15 14 19 15 26

Α' κατηγορίας 18 24 26 27 26

Β' κατηγορίας 26 27 24 31 30

Πίνακας 9. Ημέρες Διατήρησης Αποθεμάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Τύπος Υπολογισμού: (Αποθέματα/Κόστος Πωληθέντων)*365

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας -25 -41 -8 -22 20

Α' κατηγορίας -36 -23 42 5 15

Β' κατηγορίας 9 25 19 35 46

Πίνακας 10. Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Τύπος Υπολογισμού: Ημ. Είσπρ. Απαιτ. + Ημ. Διατηρ. Αποθεμ. - Ημ. Εξοφλ. Προμηθ.

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας 21,53 21,02 14,86 9,7 17,02

Α' Κατηγορίας 28,88 29,86 26,38 25,65 28,45

Β' Κατηγορίας 36,92 35,23 33,32 29,28 30,96

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας -8,56 -14,27 -19,06 -27,66 -20

Α' Κατηγορίας -7,52 -9,46 -13,76 -20,48 -14,24

Β' Κατηγορίας -3,04 -2,03 -5,28 -13,89 -11,08

Κατηγορία 2007 2008 2009 2010 2011

Πολυτελείας -7,12 -14,24 -22,39 -26,83 -24,14

Α' Κατηγορίας -9,07 -11,46 -15,4 -21,8 -17,81

Β' Κατηγορίας -2,82 -4,59 -6,35 -15,42 -12,81

Τύπος Υπολογισμού: Μικτό Αποτέλεσμα / Πωλήσεις

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Πίνακας 11. Περιθώριο Μικτού Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011 (%)

Πίνακας 12. Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011 (%)

Πίνακας 13. Περιθώριο Καθαρού (πρό φόρων) Κέρδους Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2007-2011 (%)

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Πηγή: ICAP Group AE - Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Τύπος Υπολογισμού: Λειτουργικό Αποτέλεσμα / Πωλήσεις

Τύπος Υπολογισμού: Καθαρό πρό φόρων Αποτέλεσμα / Πωλήσεις
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Έτος Αφίξεις (σε εκατ.)
Ρυθμός 

μεταβολής
Εισπράξεις (σε δις $) Ρυθμός μεταβολής

2006 846 4,9% 746 9,7%

2007 902 6,6% 860 15,3%

2008 920 2,00% 944 9,8%

2009 880 -4,30% 856 -9,3%

2010 949 7,80% 930 8,6%

2011 995 4,80% 1.042 12,0%

2012 1.035 4,0% 1.075 3,2%

Πηγή: UNWTO

Πίνακας 14. Παγκόσμιες τουριστικές Αφίξεις και Εισπράξεις 2006-2012

Έτος Διεθνείς Αφίξεις (εκατ.) Μεταβολή

2006 461,6

2007 482,9 4,61%

2008 484,4 0,31%

2009 463,5 -4,31%

2010 486,6 4,98%

2011 516,4 6,12%

2012 534,2 3,45%

Πίνακας 15. Τουριστική Κίνηση στην Ευρώπη 2006-2012

Πηγή: UNWTO

Έτος

Μέση Ετήσια 

Πληρότητα 

Ξενοδοχείου 

Κύκλος Εργασιών Έσοδα από δωμάτια 

Εσοδα από 

δωμάτια ως % του 

ΚΕ

Μέση τιμή 

δωματίου

2006 78,24 12.687.344,20 7.780.007,22 61,3% 52,69

2007 78,24 13.502.485,07 8.505.992,14 63,0% 57,61

2008 76,85 13.531.572,53 8.855.603,83 65,4% 61,06

2009 68,70 12.486.769,10 7.840.759,14 62,8% 60,48

2010 65,32 11.095.386,60 6.989.372,60 63,0% 56,70

2011 66,07 11.646.564,80 7.709.835,11 66,2% 61,84

2012 52,33 9.536.967,00 6.499.114,01 68,1% 65,81

Πίνακας 16. Ξενοδοχείο Pres ident - Μέση ετήσια πληρότητα - Στοιχεία Κύκλου Εργασιών - Μέση Τιμή Δωματίου

Έτος Κόστος πωληθέντων

Αμοιβές και 

έξοδα 

προσωπικού

Αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού (% του 

κόστους πωληθέντων)

Αριθμός 

εργαζομένων

Μέσο κόστος 

ανά εργαζόμενο

2006 6.785.578,70 3.117.428,55 45,9 147 21.207,00

2007 7.241.927,48 3.464.879,19 47,8 151 22.946,22

2008 7.164.402,82 3.699.721,21 51,6 156 23.716,16

2009 7.554.524,39 3.930.468,37 52,0 158 24.876,38

2010 7.318.198,48 3.773.594,41 51,6 152 24.826,28

2011 7.756.303,06 3.720.268,34 48,0 145 25.657,02

2012 6.834.478,44 2.872.513,99 42,0 104 27.620,33

Πίνακας 17. Ξενοδοχείο Pres ident - Στοιχεία Κόστους Πωληθέντων
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Κατάταξη

2011 2010 2011

1 ΓΕΚΕ Α.Ε. -154.613 6.766.812

2 ΣΑΝΗ Α.Ε. 4.344.538 4.982.594

3 ΣΑΝΓΟΥΙΝΓΚ ΧΟΤΕΛΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1.069.586 3.918.083

4 ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 889.525 2.969.675

5 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι. Α.Ε. 1.693.308 2.836.752

6 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ Κ. Α.Ε. 1.340.848 2.214.393

7
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ SOFITEL  Α.Ε.
1.200.351 1.752.716

8 ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 877.708 1.723.448

9 ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ξ.&Τ.Ε. 1.876.741 1.714.898

10 BLUELAGOON ANNEX Α.Ε. 935.258 1.531.268

11 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Σ. Α.Ε. 28.534 1.303.507

12 ΑΓΑΠΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. 456.660 1.237.832

13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Α.Ε.

852.510 1.151.133

14 ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. -702.958 1.040.420

15 ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. 245.947 978.951

16 ΔΡΗΡΟΣ Α.Ε. 286.042 948.568

17 ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. 657.280 903.840

18 ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε. 599.578 782.493

19 ELGRECO Α.Ε. 693.222 766.919

20 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Σ. Α.Ε. 543.769 718.605

21 ΤΑΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. -156.709 690.324

22 ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Ι.&Ε. Α.Ε. 217.934 624.373

23
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α.Ε.
214.387 604.220

24 ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ξ.Ε. -1.996.810 563.375

25 ΚΑΡΑΒΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. 769.240 537.655

26 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. -302.672 509.489

27 MARGI THE  Α.Ε. 551.837 461.032

28 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Α.Ε. -472.129 343.262

29 ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΣΤ. Α.Ε. -2.042.401 331.287

30 ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε. -500.944 323.189

Πηγή:ICAPGroupAE-Δημοσιευμένοι ισολογισμοί

Καθαρό αποτέλεσμα
Επωνυμία

Πινακας 18. Οι 30 πρώτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βάσει καθαρού (προ φόρου) 

αποτελέσματος 2011
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II. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 

 

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 188.482.000,00 193.575.000,00 198.880.000,00 203.574.000,00 205.791.000,00 179.983.000,00 175.233.000,00 177.067.000,00

Γήπεδα 80.275.000,00 80.275.000,00

Κτίρια 78.231.000,00 78.910.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 14.198.000,00

Μεταφορικά μέσα 16.377.000,00

Λοιπά πάγια 2.529.000,00 1.505.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 196.138.000,00 192.675.000,00

Γήπεδα 80.275.000,00 80.275.000,00

Κτίρια 89.342.000,00 87.365.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 23.992.000,00

Μεταφορικά μέσα 23.530.000,00

Λοιπά πάγια 2.529.000,00 1.505.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20.905.000,00 15.608.000,00

Κτίρια 11.111.000,00 8.455.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 9.794.000,00

Μεταφορικά μέσα 7.153.000,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.000,00 9.000,00 17.000,00 31.000,00 41.000,00 70.000,00 85.000,00 55.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 85.000,00 55.000,00

Λογισμικό 85.000,00 55.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 189.000,00 134.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 189.000,00 134.000,00

Λογισμικό 189.000,00 134.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 104.000,00 79.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 104.000,00 79.000,00

Λογισμικό 104.000,00 79.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 5.000.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 977.000,00 1.296.000,00 4.369.000,00 5.021.000,00 7.258.000,00 8.902.000,00 6.429.000,00 664.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 194.463.000,00 194.880.000,00 203.266.000,00 208.626.000,00 213.090.000,00 188.955.000,00 181.747.000,00 177.786.000,00

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα 362.000,00 426.000,00 420.000,00 564.000,00 768.000,00 441.000,00 327.000,00 327.000,00

Εμπορεύματα 177.000,00 175.000,00

Ανταλλακτικά, βοηθητικές ύλες

Λοιπά αποθέματα 150.000,00 152.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.830.000,00 7.917.000,00 6.033.000,00 7.868.000,00 8.230.000,00 3.375.000,00 3.055.000,00 3.243.000,00

Απαιτήσεις πελατών 1.036.000,00 1.856.000,00 2.327.000,00 1.592.000,00 1.557.000,00 1.414.000,00 978.000,00 752.000,00

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες 794.000,00 353.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 3.794.000,00 6.061.000,00 3.706.000,00 6.276.000,00 6.673.000,00 1.961.000,00 1.283.000,00 2.138.000,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 386.000,00 3.593.000,00 6.642.000,00 4.024.000,00 9.534.000,00 3.952.000,00 1.601.000,00 3.540.000,00

Ταμείο 18.000,00 15.000,00

Καταθέσεις σε τράπεζες 1.583.000,00 525.000,00

Λοιποί λογαριασμοί διαθεσίμων 3.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.578.000,00 11.936.000,00 13.095.000,00 12.456.000,00 18.532.000,00 7.768.000,00 4.983.000,00 7.110.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 200.041.000,00 206.816.000,00 216.361.000,00 221.082.000,00 231.622.000,00 196.723.000,00 186.730.000,00 184.896.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 248.541.000,00 248.541.000,00 248.541.000,00 248.541.000,00 248.541.000,00 149.114.000,00 149.114.000,00 149.114.000,00

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 191.700.000,00 191.700.000,00 191.700.000,00 191.700.000,00 191.700.000,00 127.800.000,00 127.800.000,00 127.800.000,00

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 56.841.000,00 56.841.000,00 56.841.000,00 56.841.000,00 56.841.000,00 21.314.000,00 21.314.000,00 21.314.000,00

Αποθεματικά 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00 4.770.000,00

Τακτικό αποθεματικό 782.000,00 782.000,00

Αφορολόγητα Αποθεματικά 3.988.000,00 3.988.000,00

Λοιπά αποθεματικά

Σωρευμένα κέρδη -93.838.000,00 -84.883.000,00 -72.293.000,00 -63.322.000,00 -53.031.000,00 -36.625.000,00 -26.747.000,00 -13.589.000,00

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 159.473.000,00 168.428.000,00 181.018.000,00 189.989.000,00 200.280.000,00 117.259.000,00 127.137.000,00 140.295.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 159.473.000,00 168.428.000,00 181.018.000,00 189.989.000,00 200.280.000,00 117.259.000,00 127.137.000,00 140.295.000,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 9.544.000,00 5.512.000,00 7.610.000,00 9.813.000,00 1.292.000,00 38.865.000,00 40.568.000,00 31.774.000,00

Bank Borrowings, Non-Current 9.776.000,00 1.201.000,00 38.721.000,00 40.375.000,00

Unsecured Debentures, Non-Current 31.676.000,00

Χρηματοδοτική μίσθωση 37.000,00 91.000,00 144.000,00 193.000,00

Other Borrowings, Non-Current 98.000,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων 516.000,00 548.000,00 580.000,00 612.000,00 646.000,00 636.000,00 740.000,00 364.000,00

Επιχορηγήσεις 580.000,00 612.000,00

Προβλέψεις 500.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 181.000,00 200.000,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 1.805.000,00 2.100.000,00 1.976.000,00 1.728.000,00 1.404.000,00 1.046.000,00 1.522.000,00 4.341.000,00

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 243.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 78.000,00 87.000,00 87.000,00 71.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.365.000,00 8.660.000,00 10.666.000,00 12.553.000,00 3.720.000,00 40.834.000,00 43.098.000,00 36.993.000,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 20.562.000,00 19.642.000,00 15.812.000,00 7.817.000,00 11.807.000,00 28.714.000,00 9.507.000,00 2.093.000,00

Bank Borrowings, Current 15.775.000,00 7.763.000,00 11.756.000,00 28.664.000,00 9.457.000,00

Unsecured Debentures, Current 2.000.000,00

Χρηματοδοτική μίσθωση 37.000,00 54.000,00 51.000,00 50.000,00 50.000,00

Other Borrowings, Current 93.000,00

Έσοδα επόμενων χρήσεων 32.000,00 32.000,00 32.000,00 35.000,00 43.000,00 105.000,00 105.000,00 74.000,00

Επιχορηγήσεις 32.000,00 35.000,00

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 48.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 206.000,00 138.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.917.000,00 4.025.000,00 3.362.000,00 4.856.000,00 9.206.000,00 5.317.000,00 3.687.000,00 3.233.000,00

Προμηθευτές 3.362.000,00 4.856.000,00 9.108.000,00 5.178.000,00 3.476.000,00 3.021.000,00

Μερίσματα πληρωτέα 98.000,00 139.000,00 211.000,00 212.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.692.000,00 6.029.000,00 5.471.000,00 5.832.000,00 6.566.000,00 4.494.000,00 2.990.000,00 2.022.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.203.000,00 29.728.000,00 24.677.000,00 18.540.000,00 27.622.000,00 38.630.000,00 16.495.000,00 7.608.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.568.000,00 38.388.000,00 35.343.000,00 31.093.000,00 31.342.000,00 79.464.000,00 59.593.000,00 44.601.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 200.041.000,00 206.816.000,00 216.361.000,00 221.082.000,00 231.622.000,00 196.723.000,00 186.730.000,00 184.896.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟI ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 25.318.000,00 28.680.000,00 31.257.000,00 31.880.000,00 31.089.000,00 26.790.000,00 25.961.000,00 22.366.000,00

Κόστος πωλήσεων 27.766.000,00 31.765.000,00 32.941.000,00 32.857.000,00 30.792.000,00 26.519.000,00 27.012.000,00 23.975.000,00

Μικτό αποτέλεσμα -2.448.000,00 -3.085.000,00 -1.684.000,00 -977.000,00 297.000,00 271.000,00 -1.051.000,00 -1.609.000,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 1.596.000,00 1.481.000,00 1.681.000,00 1.768.000,00 1.430.000,00 808.000,00 925.000,00 1.001.000,00

Λειτουργικά έξοδα

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 2.202.000,00 2.338.000,00 2.575.000,00 3.024.000,00 3.441.000,00 2.934.000,00 2.075.000,00 2.168.000,00

Κόστος αναδιοργάνωσης 3.581.000,00 3.552.000,00 12.592.000,00 454.000,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 6.020.000,00 6.554.000,00 7.205.000,00 8.096.000,00 10.933.000,00 9.785.000,00 16.617.000,00 4.207.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -6.872.000,00 -8.158.000,00 -7.208.000,00 -7.305.000,00 -9.206.000,00 -8.706.000,00 -16.743.000,00 -4.815.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]

Αποσβέσεις 5.706.000,00 6.935.000,00 7.811.000,00 7.702.000,00 6.694.000,00 5.830.000,00 5.756.000,00 5.565.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -1.166.000,00 -1.223.000,00 603.000,00 397.000,00 -2.512.000,00 -2.876.000,00 -10.987.000,00 750.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.857.000,00 1.544.000,00 1.054.000,00 802.000,00 5.394.000,00 3.557.000,00 1.830.000,00 1.335.000,00

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 93.000,00 185.000,00 43.000,00 75.000,00 6.000,00 12.000,00 61.000,00 47.000,00

Αποσβέσεις 5.706.000,00 6.935.000,00 7.811.000,00 7.702.000,00 6.694.000,00 5.830.000,00 5.756.000,00 5.565.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -8.636.000,00 -9.517.000,00 -8.219.000,00 -8.032.000,00 -14.594.000,00 -12.251.000,00 -18.512.000,00 -6.103.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος 319.000,00 3.073.000,00 752.000,00 2.259.000,00 1.812.000,00 -2.373.000,00 -5.354.000,00 577.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -8.955.000,00 -12.590.000,00 -8.971.000,00 -10.291.000,00 -16.406.000,00 -9.878.000,00 -13.158.000,00 -6.680.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -8.955.000,00 -12.590.000,00 -8.971.000,00 -10.291.000,00 -16.406.000,00 -9.878.000,00 -13.158.000,00 -6.680.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -8.955.000,00 -12.590.000,00 -8.971.000,00 -10.291.000,00 -16.406.000,00 -9.878.000,00 -13.158.000,00 -6.680.000,00

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -8.955.000,00 -12.590.000,00 -8.971.000,00 -10.291.000,00 -16.406.000,00 -9.878.000,00 -13.158.000,00 -6.680.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή -0,14 -0,20 -0,14 -0,16 -0,37 -0,23 -0,31 -0,16

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 

 

 

 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 177.034.000,00 180.277.000,00 182.747.000,00 184.403.000,00 186.755.000,00 188.032.000,00 192.032.000,00 227.023.000,00

Γήπεδα 93.600.000,00 103.600.000,00

Κτίρια 87.379.000,00 108.868.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 3.598.000,00 4.355.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 7.454.000,00 10.196.000,00

Μεταφορικά μέσα 1.000,00 4.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 218.384.000,00 271.052.000,00

Γήπεδα 93.600.000,00 103.600.000,00

Κτίρια 103.805.000,00 140.704.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 5.887.000,00 7.112.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 15.049.000,00 19.552.000,00

Μεταφορικά μέσα 43.000,00 84.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 26.352.000,00 44.029.000,00

Κτίρια 16.426.000,00 31.836.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 2.289.000,00 2.757.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 7.595.000,00 9.356.000,00

Μεταφορικά μέσα 42.000,00 80.000,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 58.000,00 88.000,00 91.000,00 126.000,00 128.000,00 81.000,00 161.000,00 326.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 161.000,00 326.000,00

Λογισμικό 161.000,00 326.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.069.000,00 1.202.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 1.069.000,00 1.202.000,00

Λογισμικό 1.069.000,00 1.202.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 908.000,00 876.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 908.000,00 876.000,00

Λογισμικό 908.000,00 876.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 59.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.653.000,00 8.948.000,00 8.586.000,00 9.163.000,00 9.512.000,00 3.632.000,00 4.635.000,00 8.152.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.701.000,00 4.007.000,00 4.406.000,00 1.402.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 104.000,00 31.000,00 32.000,00 29.000,00 27.000,00 25.000,00 36.000,00 53.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.849.000,00 189.344.000,00 191.456.000,00 193.721.000,00 199.123.000,00 195.777.000,00 201.329.000,00 236.956.000,00

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 35.391.000,00 35.350.000,00

Αποθέματα 639.000,00 787.000,00 807.000,00 855.000,00 875.000,00 840.000,00 922.000,00 1.176.000,00

Πρώτες ύλες 249.000,00 241.000,00

Εμπορεύματα 4.000,00 10.000,00

Ανταλλακτικά, βοηθητικές ύλες 534.000,00 701.000,00

Λοιπά αποθέματα 135.000,00 224.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 2.434.000,00 3.202.000,00 4.058.000,00 4.332.000,00 5.204.000,00 5.018.000,00 6.024.000,00 6.940.000,00

Απαιτήσεις πελατών 1.524.000,00 2.054.000,00 2.925.000,00 3.364.000,00 4.255.000,00 4.448.000,00 4.468.000,00 4.126.000,00

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 1.103.000,00 1.519.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 910.000,00 1.148.000,00 1.133.000,00 968.000,00 949.000,00 570.000,00 453.000,00 1.295.000,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 2.477.000,00 3.457.000,00 5.238.000,00 6.361.000,00 1.949.000,00 2.441.000,00 2.109.000,00 2.733.000,00

Ταμείο 291.000,00 132.000,00

Καταθέσεις σε τράπεζες 1.818.000,00 2.598.000,00

Λοιποί λογαριασμοί διαθεσίμων 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.550.000,00 7.446.000,00 10.103.000,00 11.548.000,00 8.028.000,00 43.690.000,00 44.405.000,00 10.849.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 192.399.000,00 196.790.000,00 201.559.000,00 205.269.000,00 207.151.000,00 239.467.000,00 245.734.000,00 247.805.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00 115.680.000,00

Αποθεματικά 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.207.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00

Σωρευμένα κέρδη -5.603.000,00 -1.589.000,00 586.000,00 -1.188.000,00 -1.982.000,00 -8.902.000,00 -13.236.000,00 -14.744.000,00

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 111.287.000,00 115.301.000,00 117.476.000,00 115.702.000,00 114.905.000,00 107.988.000,00 103.654.000,00 102.146.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 111.287.000,00 115.301.000,00 117.476.000,00 115.702.000,00 114.905.000,00 107.988.000,00 103.654.000,00 102.146.000,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 70.000.000,00 70.000.000,00 75.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 135.000.000,00

Unsecured Debentures, Non-Current 80.000.000,00 120.000.000,00

Προβλέψεις 54.000,00 2.854.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 1.778.000,00 2.117.000,00 2.115.000,00 2.075.000,00 2.051.000,00 1.802.000,00 1.659.000,00 1.835.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 270.000,00 221.000,00 242.000,00 262.000,00 293.000,00 324.000,00 266.000,00 296.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 72.102.000,00 75.192.000,00 77.411.000,00 82.391.000,00 82.398.000,00 122.180.000,00 131.979.000,00 137.185.000,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις 1.225.000,00

Προβλέψεις 3.343.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 856.000,00 1.087.000,00 939.000,00 1.117.000,00 1.324.000,00 982.000,00 1.097.000,00 901.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.958.000,00 2.029.000,00 2.402.000,00 3.014.000,00 3.365.000,00 3.109.000,00 2.778.000,00 3.062.000,00

Προμηθευτές 2.801.000,00 3.082.000,00

Λοιπές οφειλές -23.000,00 -20.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.853.000,00 3.181.000,00 3.331.000,00 3.045.000,00 5.159.000,00 5.208.000,00 5.001.000,00 4.511.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.010.000,00 6.297.000,00 6.672.000,00 7.176.000,00 9.848.000,00 9.299.000,00 10.101.000,00 8.474.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 81.112.000,00 81.489.000,00 84.083.000,00 89.567.000,00 92.246.000,00 131.479.000,00 142.080.000,00 145.659.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 192.399.000,00 196.790.000,00 201.559.000,00 205.269.000,00 207.151.000,00 239.467.000,00 245.734.000,00 247.805.000,00

IONIKΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟI
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 23.355.000,00 30.471.000,00 31.191.000,00 35.498.000,00 42.596.000,00 41.348.000,00 40.815.000,00 35.954.000,00

Κόστος πωλήσεων 23.483.000,00 27.063.000,00 26.793.000,00 30.335.000,00 33.077.000,00 31.933.000,00 32.355.000,00 29.364.000,00

Μικτό αποτέλεσμα -128.000,00 3.408.000,00 4.398.000,00 5.163.000,00 9.519.000,00 9.415.000,00 8.460.000,00 6.590.000,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 644.000,00 1.100.000,00 491.000,00 701.000,00 879.000,00 527.000,00 410.000,00 501.000,00

Λειτουργικά έξοδα

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 1.319.000,00 1.552.000,00 1.538.000,00 1.463.000,00 1.580.000,00 1.475.000,00 1.338.000,00 1.346.000,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 3.203.000,00 5.872.000,00 2.578.000,00 2.593.000,00 4.525.000,00 3.135.000,00 3.314.000,00 3.142.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -2.687.000,00 -1.364.000,00 2.311.000,00 3.271.000,00 5.873.000,00 6.807.000,00 5.556.000,00 3.949.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 5.841.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 1.380.000,00 2.739.000,00 6.493.000,00 9.328.000,00 12.087.000,00 12.763.000,00 11.488.000,00 9.790.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 2.050.000,00 2.046.000,00 1.528.000,00 2.207.000,00 4.984.000,00 5.616.000,00 4.182.000,00 3.334.000,00

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 70.000,00 944.000,00 1.636.000,00 78.000,00 417.000,00 4.477.000,00 174.000,00 159.000,00

Αποσβέσεις 4.067.000,00 4.103.000,00 4.182.000,00 6.057.000,00 6.214.000,00 5.956.000,00 5.932.000,00 5.841.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.667.000,00 -2.466.000,00 2.419.000,00 1.142.000,00 1.306.000,00 5.668.000,00 1.548.000,00 774.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος -653.000,00 -291.000,00 577.000,00 348.000,00 -6.593.000,00

Λοιποί φόροι 68.000,00 1.003.000,00 568.000,00 433.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 794.000,00 7.899.000,00 4.665.000,00 980.000,00 341.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

Κέρδη (ζημίες) από εργασίες που διακόπησαν μετά φόρων -3.000,00 982.000,00 331.000,00 -528.000,00 186.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 155.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 155.000,00

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -4.014.000,00 -2.175.000,00 1.774.000,00 797.000,00 6.917.000,00 4.334.000,00 1.508.000,00 155.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή -0,16 0,13 0,06 0,52 0,32 0,11 0,01

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΛΑΜΨΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε. 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 74.315.000,00 76.651.000,00 78.634.000,00 80.261.000,00 82.743.000,00 84.333.000,00 86.087.000,00 86.670.000,00

Γήπεδα 27.414.000,00 27.414.000,00

Κτίρια 54.142.000,00 54.350.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 2.024.000,00 2.612.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 2.467.000,00 2.203.000,00

Μεταφορικά μέσα 25.000,00 35.000,00

Λοιπά πάγια 15.000,00 56.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 107.504.000,00 105.247.000,00

Γήπεδα 27.414.000,00 27.414.000,00

Κτίρια 67.212.000,00 65.645.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 4.366.000,00 4.307.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 8.406.000,00 7.734.000,00

Μεταφορικά μέσα 91.000,00 91.000,00

Λοιπά πάγια 15.000,00 56.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 21.417.000,00 18.577.000,00

Κτίρια 13.070.000,00 11.295.000,00

Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός 2.342.000,00 1.695.000,00

Έπιπλα και εξοπλισμός 5.939.000,00 5.531.000,00

Μεταφορικά μέσα 66.000,00 56.000,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 21.000,00 21.000,00 31.000,00 26.000,00 28.000,00 28.000,00 25.000,00 31.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 25.000,00 31.000,00

Λογισμικό 25.000,00 31.000,00

Σύνολο αξίας κτήσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 303.000,00 295.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 303.000,00 295.000,00

Λογισμικό 303.000,00 295.000,00

Σύνολο αποσβέσεων και απομείωσης άϋλων περιουσιακών στοιχείων 278.000,00 264.000,00

Σύνολο αναγνωρίσιμων άϋλων περιουσιακών στοιχείων 278.000,00 264.000,00

Λογισμικό 278.000,00 264.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 28.888.000,00 38.059.000,00 45.950.000,00 54.689.000,00 53.688.000,00 36.101.000,00 11.100.000,00 18.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.849.000,00 3.261.000,00 2.044.000,00 1.377.000,00 2.500.000,00 341.000,00 1.304.000,00 1.164.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 74.000,00 83.000,00 18.000,00 51.000,00 50.000,00 53.000,00 53.000,00 55.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 109.147.000,00 118.075.000,00 126.677.000,00 136.404.000,00 139.009.000,00 120.856.000,00 98.569.000,00 87.938.000,00

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα 432.000,00 402.000,00 476.000,00 500.000,00 499.000,00 438.000,00 433.000,00 429.000,00

Πρώτες ύλες 182.000,00 194.000,00

Εμπορεύματα 251.000,00 235.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.467.000,00 1.384.000,00 3.441.000,00 4.940.000,00 4.675.000,00 4.066.000,00 3.396.000,00 2.963.000,00

Απαιτήσεις πελατών 1.136.000,00 1.199.000,00 1.638.000,00 2.083.000,00 2.724.000,00 3.011.000,00 2.505.000,00 2.145.000,00

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 190.000,00 238.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 331.000,00 185.000,00 1.803.000,00 2.857.000,00 1.951.000,00 1.055.000,00 701.000,00 580.000,00

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 972.000,00 1.096.000,00 1.830.000,00 1.185.000,00 4.942.000,00 6.646.000,00 7.238.000,00 11.844.000,00

Ταμείο 131.000,00 80.000,00

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 7.107.000,00 11.764.000,00

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 542.000,00 384.000,00 430.000,00 532.000,00 588.000,00 314.000,00 212.000,00 211.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.413.000,00 3.266.000,00 6.177.000,00 7.157.000,00 10.704.000,00 11.464.000,00 11.279.000,00 15.447.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 112.560.000,00 121.341.000,00 132.854.000,00 143.561.000,00 149.713.000,00 132.320.000,00 109.848.000,00 103.385.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 62.569.000,00 62.569.000,00 62.569.000,00 62.569.000,00 62.569.000,00 62.569.000,00 62.569.000,00 62.141.000,00

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 23.928.000,00 23.928.000,00 23.928.000,00 23.928.000,00 23.928.000,00 23.928.000,00 23.928.000,00 23.500.000,00

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00 38.641.000,00

Αποθεματικά 5.609.000,00 5.609.000,00 5.609.000,00 5.563.000,00 5.101.000,00 4.400.000,00 4.172.000,00 2.547.000,00

Αποθεματικά προτεινόμενων μερισμάτων 1.709.000,00 1.068.000,00

Τακτικό αποθεματικό 878.000,00 878.000,00 878.000,00 832.000,00 678.000,00 505.000,00 302.000,00 174.000,00

Αποθεματικά αναπροσαρμογής 554.000,00

Αφορολόγητα Αποθεματικά 726.000,00

Λοιπά αποθεματικά 4.731.000,00 4.731.000,00 4.731.000,00 4.731.000,00 4.423.000,00 3.895.000,00 2.161.000,00 25.000,00

Σωρευμένα κέρδη -9.569.000,00 -3.335.000,00 3.420.000,00 6.694.000,00 7.683.000,00 7.115.000,00 3.225.000,00 1.729.000,00

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 58.609.000,00 64.843.000,00 71.598.000,00 74.826.000,00 75.353.000,00 74.084.000,00 69.966.000,00 66.417.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 58.609.000,00 64.843.000,00 71.598.000,00 74.826.000,00 75.353.000,00 74.084.000,00 69.966.000,00 66.417.000,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 26.706.000,00 45.730.000,00 50.627.000,00 40.139.000,00 62.495.000,00 46.026.000,00 27.300.000,00 30.000.000,00

Bank Borrowings, Non-Current 30.000.000,00

Unsecured Debentures, Non-Current 27.300.000,00

Προβλέψεις 134.000,00 239.000,00 600.000,00 630.000,00 550.000,00 556.000,00 108.000,00 130.000,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 1.645.000,00 1.628.000,00 1.413.000,00 1.261.000,00 1.090.000,00 917.000,00 754.000,00 648.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 951.000,00 1.679.000,00 1.825.000,00 1.256.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 23.000,00 45.000,00 68.000,00 353.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.508.000,00 47.642.000,00 52.708.000,00 42.383.000,00 65.086.000,00 49.178.000,00 29.987.000,00 32.034.000,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 21.142.000,00 5.323.000,00 4.275.000,00 21.668.000,00 3.216.000,00 3.139.000,00 3.703.000,00

Bank Borrowings, Current

Other Borrowings, Current 3.703.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.000,00 84.000,00 462.000,00 1.100.000,00 813.000,00 902.000,00 1.552.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.357.000,00 1.055.000,00 1.484.000,00 1.190.000,00 2.012.000,00 3.077.000,00 3.621.000,00 1.866.000,00

Προμηθευτές 936.000,00 1.258.000,00 1.352.000,00 984.000,00

Προκαταβολές πελατών 1.107.000,00 1.579.000,00 882.000,00

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 712.000,00 690.000,00

Λοιπές οφειλές 1.076.000,00

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 294.000,00 499.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.944.000,00 2.473.000,00 2.705.000,00 3.032.000,00 2.946.000,00 1.735.000,00 1.170.000,00 1.516.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 25.443.000,00 8.856.000,00 8.548.000,00 26.352.000,00 9.274.000,00 9.058.000,00 9.895.000,00 4.934.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53.951.000,00 56.498.000,00 61.256.000,00 68.735.000,00 74.360.000,00 58.236.000,00 39.882.000,00 36.968.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 112.560.000,00 121.341.000,00 132.854.000,00 143.561.000,00 149.713.000,00 132.320.000,00 109.848.000,00 103.385.000,00

ΛΑΜΨΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε. - 
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 18.506.000,00 23.781.000,00 26.892.000,00 29.762.000,00 37.307.000,00 38.785.000,00 34.642.000,00 31.001.000,00

Κόστος πωλήσεων 17.187.000,00 19.379.000,00 20.636.000,00 21.293.000,00 22.974.000,00 23.350.000,00 21.662.000,00 19.992.000,00

Μικτό αποτέλεσμα 1.319.000,00 4.402.000,00 6.256.000,00 8.469.000,00 14.333.000,00 15.435.000,00 12.980.000,00 11.009.000,00

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 1.130.000,00 2.191.000,00 1.651.000,00 1.766.000,00 945.000,00 680.000,00 635.000,00 765.000,00

Λειτουργικά έξοδα

Κόστος λειτουργίας διάθεσης 1.773.000,00 1.974.000,00 2.076.000,00 1.948.000,00 2.140.000,00 2.130.000,00 2.074.000,00 1.979.000,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 6.801.000,00 7.664.000,00 7.685.000,00 7.290.000,00 8.785.000,00 8.611.000,00 6.728.000,00 6.271.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -4.352.000,00 -1.071.000,00 222.000,00 2.945.000,00 6.493.000,00 7.504.000,00 6.887.000,00 5.503.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]

Αποσβέσεις 2.432.000,00 2.454.000,00 2.527.000,00 3.065.000,00 3.080.000,00 2.959.000,00 2.859.000,00 2.838.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] -1.920.000,00 1.383.000,00 2.749.000,00 6.010.000,00 9.573.000,00 10.463.000,00 9.746.000,00 8.341.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.856.000,00 2.282.000,00 3.358.000,00 2.346.000,00 4.464.000,00 2.651.000,00 1.302.000,00 1.274.000,00

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 363.000,00 15.000,00 10.000,00 751.000,00 78.000,00 2.667.000,00 158.000,00 169.000,00

Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις που ενοποιούνται με την καθαρή θέση -3.000.000,00 -4.409.000,00 -100.000,00

Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιούνται με την καθαρή θέση-3.000.000,00 -4.409.000,00 -100.000,00

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 22.000,00 19.000,00 14.000,00 23.000,00

Αποσβέσεις 2.432.000,00 2.454.000,00 2.527.000,00 3.065.000,00 3.080.000,00 2.959.000,00 2.859.000,00 2.838.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -8.823.000,00 -7.728.000,00 -3.212.000,00 1.373.000,00 2.107.000,00 7.520.000,00 5.743.000,00 4.398.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

Φόρος εισοδήματος -2.589.000,00 -973.000,00 -583.000,00 712.000,00 -1.297.000,00 1.691.000,00 1.127.000,00 958.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -6.234.000,00 -6.755.000,00 -2.629.000,00 661.000,00 3.404.000,00 5.829.000,00 4.616.000,00 3.440.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -6.234.000,00 -6.755.000,00 -2.629.000,00 661.000,00 3.404.000,00 5.829.000,00 4.616.000,00 3.440.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ Η ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -6.234.000,00 -6.755.000,00 -2.629.000,00 661.000,00 3.404.000,00 5.829.000,00 4.616.000,00 3.440.000,00

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -6.234.000,00 -6.755.000,00 -2.629.000,00 661.000,00 3.404.000,00 5.829.000,00 4.616.000,00 3.440.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά κέρδη (ζημίες) ανά μετοχή -0,29 -0,32 -0,12 0,03 0,27 0,22 0,16

ΛΑΜΨΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Α.Ε. - 
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III. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΓΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ – ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Γενική ρευστότητα 2,7 2,8 1,9 2,0 1,3 1,7 1,4 5,0 4,9 4,8 5,4 2,6 4,8 4,6 4,40 4,70 0,82 1,61 1,51 1,18 0,62 1,14 1,27 1,15 0,27 0,72 0,37 0,13 0,30 0,20 0,67 0,67 0,53 0,40 0,20

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,3 1,4 1,3 1,4 0,9 1,2 1,0 4,0 4,6 4,2 4,5 2,2 4,2 3,8 0,21    0,26    0,20    0,89    0,79    0,55    0,27    0,73  0,73  0,53  0,04  0,21   0,12   0,04   0,10   0,10   0,35   0,22   0,27   0,12   0,01   

Δείκτης μετρητών 45,5% 51,8% 52,6% 47,0% 54,7% 49,3% 40,5% 81,1% 92,7% 88,6% 84,2% 86,5% 87,1% 82,0% 4,75% 5,59% 24,28% 55,08% 51,85% 46,43% 44,63% 64,17% 57,97% 46,17% 16,56% 29,63% 33,56% 28,48% 32,13% 50,88% 51,45% 32,31% 50,72% 30,10% 6,92%

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 7,7 8,4 7,5 5,6 5,8 7,0 7,7 5,3 7,4 7,6 5,0 4,8 5,6 5,7 6,30 7,49 8,33 7,45 7,44 8,39 8,29 10,90 10,40 8,54 6,19 6,42 9,86 12,98 8,24 8,33 5,36 3,96 4,50 4,11 3,97

Ημέρες απαιτήσεων 47,5 43,5 48,9 64,7 63,2 52,3 47,2 69,2 49,6 47,7 73,5 76,6 65,5 64,4 57,97 48,74 43,80 49,03 49,09 43,48 44,04 33,50 35,11 42,76 58,96 56,88 37,03 28,12 44,27 43,80 68,12 92,15 81,16 88,77 91,88

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 56,7 55,3 49,2 47,4 50,5 54,5 53,8 63,21 62,4 58,1 62,6 60,4 64,7 70,5 30,84 36,25 38,57 35,07 32,24 33,96 32,94 50,26 53,62 49,04 42,63 42,29 44,14 41,22 82,61 69,06 50,94 49,33 66,95 75,09 70,47

Ημέρες αποθεμάτων 6,4 6,6 7,4 7,7 7,2 6,7 6,8 5,8 5,8 6,3 5,8 6,0 5,6 5,2 11,83 10,07 9,46 10,41 11,32 10,75 11,08 7,26 6,81 7,44 8,56 8,63 8,27 8,86 4,42 5,29 7,17 7,40 5,45 4,86 5,18

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 11,7 10,8 9,4 10,2 12,3 12,2 11,9 19,8 19,4 14,3 13,4 15,7 12,6 12,2 11,08 10,85 10,22 9,51 9,89 12,22 11,78 7,90 6,97 9,03 13,30 15,43 15,27 14,25 7,81 5,89 4,24 4,67 8,02 8,60 9,35

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 31,3 33,8 38,7 35,7 29,7 30,0 30,7 18,4 18,8 25,5 27,2 23,2 29,0 30,0 32,94 33,64 35,72 38,38 36,89 29,88 30,99 46,23 52,35 40,43 27,44 23,65 23,91 25,61 46,75 61,96 86,08 78,11 45,53 42,44 39,06

Διάρκεια εμπορικού κύκλου 22,7 16,2 17,6 36,7 40,7 29,0 23,3 56,5 36,7 28,5 52,1 59,5 42,1 39,6 36,86 25,16 17,54 21,06 23,52 24,35 24,14 -5,46 -10,43 9,78 40,08 41,86 21,39 11,36 1,94 -12,88 -10,79 21,45 41,09 51,19 58,01

Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,25 0,22 0,21 0,18 0,17 0,17 0,14 0,30 0,19 0,19 0,18 0,16 0,17 0,15 0,19 0,21 0,22 0,18 0,16 0,16 0,12 0,37 0,35 0,29 0,22 0,20 0,19 0,16 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 0,21 0,20 0,19 0,16 0,16 0,15 0,13 0,21 0,15 0,15 0,14 0,13 0,14 0,12 0,17 0,17 0,19 0,17 0,15 0,15 0,12 0,32 0,32 0,26 0,20 0,19 0,19 0,16 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12

Συνολικά ξένα προς ίδια κεφάλαια 0,69 0,76 0,56 0,54 0,54 0,51 0,54 0,35 0,34 0,30 0,29 0,36 0,24 0,24 1,37 1,22 0,80 0,77 0,72 0,71 0,73 0,57 0,79 0,99 0,92 0,86 0,87 0,92 0,47 0,68 0,16 0,16 0,20 0,23 0,25

Δείκτης παγιοποίησης 88,4% 86,8% 89,5% 90,7% 91,7% 91,5% 95,6% 84,5% 78,2% 77,1% 79,0% 82,4% 78,3% 91,0% 81,9% 81,8% 96,1% 94,4% 95,0% 96,2% 97,1% 89,7% 91,3% 92,9% 95,0% 95,4% 97,3% 97,0% 97,3% 96,1% 92,0% 94,4% 93,9% 94,2% 97,2%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 0,63% 3,24% 1,42% 1,41% -1,27% -0,97% -2,44% 6,5% 10,8% 10,4% 7,7% -0,2% 7,9% 4,4% 0,63% 2,34% 0,58% 0,55% 1,19% -1,24% -2,40% 5,39% 6,21% 1,49% 0,94% -2,32% -6,08% -7,54% -9,96% -6,39% -6,81% -3,55% -3,76% -4,50% -4,25%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 1,34% 5,08% 2,14% 2,17% -1,75% -2,15% -4,55% 9,3% 14,6% 13,7% 10,0% -0,2% 10,3% 5,5% 1,50% 5,36% 1,17% 0,99% 2,07% -2,12% -4,12% 8,42% 10,44% 2,82% 1,83% -4,39% -11,33% -14,29% -13,84% -10,03% -9,19% -4,12% -4,43% -5,45% -5,27%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 0,55% 2,39% 1,47% 0,49% -1,64% -1,52% -2,09% 4,6% 8,0% 7,6% 5,7% -1,4% 6,3% 3,4% 0,40% 1,92% 3,54% 0,39% 0,87% -1,09% -2,06% 4,33% 4,81% 2,41% 0,45% -1,90% -5,31% -5,33% -7,08% -5,15% -7,66% -4,55% -4,10% -5,95% -4,40%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 1,10% 3,79% 2,83% 0,91% -2,20% -2,71% -3,71% 6,5% 10,7% 10,0% 7,3% -1,9% 8,1% 4,2% 0,95% 4,41% 7,09% 0,69% 1,52% -1,87% -3,54% 6,77% 8,09% 4,56% 0,88% -3,59% -9,90% -10,10% -9,84% -8,08% -10,33% -5,27% -4,84% -7,21% -5,46%

Περιθώριο μικτού κέρδους 25,17% 27,49% 27,20% 19,86% 16,50% 13,08% 6,31% 46,52% 46,37% 47,05% 39,50% 34,04% 33,40% 28,34% 20,73% 22,77% 22,35% 14,54% 14,10% 11,18% -0,55% 37,47% 39,80% 38,42% 28,46% 23,26% 18,51% 7,13% -4,05% 1,01% 0,96% -3,06% -5,39% -10,76% -9,67%

Περιθώριο ΚΠΤΦ 2,53% 11,78% 10,68% 7,64% 3,52% -0,44% -9,07% 41,11% 43,82% 41,13% 34,35% 28,90% 35,67% 25,89% 13,61% 16,46% 13,79% 9,21% 7,41% -4,48% -11,51% 19,88% 19,35% 17,40% 9,90% 0,83% -4,50% -23,52% -64,49% -32,50% -29,61% -22,91% -23,06% -28,44% -27,14%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -5,09% 14,30% 7,77% 9,38% -7,97% -3,92% -16,38% 30,59% 69,81% 69,28% 54,86% -1,39% 58,10% 36,26% 3,79% 13,71% 3,07% 3,22% 7,76% -8,09% -19,98% 16,58% 19,39% 5,65% 4,61% -11,94% -32,50% -47,68% -71,31% -45,73% -46,94% -25,19% -26,29% -33,18% -34,11%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -3,35% 10,22% 6,34% 3,13% -10,97% -8,36% -14,54% 21,55% 51,44% 50,45% 40,32% -11,10% 46,02% 28,11% 2,40% 11,28% 18,54% 2,24% 5,69% -7,14% -17,19% 13,32% 15,03% 9,12% 2,22% -9,78% -28,41% -33,69% -50,68% -36,87% -52,77% -32,28% -28,70% -43,90% -35,37%
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Αναφορε ς 

 

Βιβλία  

Λαζαρίδης Γ. Παπαδόπουλος Δ., Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός Αξίας, 

2010 

Λαζαρίδης Γ. Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση Β’ Έκδοση Τεύχος Α, 

2005 

 

Ηλεκτρονικά Έντυπα – Μελέτες 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2006 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke_etisio_deltio_2006.pdf 

 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2007 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke_etisio_deltio_xrisis_2007.pdf 

 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2008 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/etisies_oikon_katastaseis_2008.pdf 

 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2009 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/ΟΙΚKΑΤ%2031-12-09.pdf 

 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2010 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke%20REPORT%202010.pdf 

 

ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2011 διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/yearly2011.pdf 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke_etisio_deltio_2006.pdf
http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke_etisio_deltio_xrisis_2007.pdf
http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/etisies_oikon_katastaseis_2008.pdf
http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/ΟΙΚKΑΤ%2031-12-09.pdf
http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/geke%20REPORT%202010.pdf
http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/yearly2011.pdf
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ΓΕΚΕ Α.Ε. Ετήσιο Οικονομικό Δελτίο 2012, διαθέσιμο σε: 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/oikat2012.pdf 

 

Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, Εξελίξεις στον Τουρισμό και στα 

Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2012, 2013, διαθέσιμο σε 

http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/408/GR_Gree

kToursmHotels2013.pdf 

 

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων: Ελληνικός Τουρισμός 

Στοιχεία και Αριθμοί, Έκδοση 2013, διαθέσιμο σε: 

http://www.slideshare.net/setegreece  

 

Χατζηδάκης Αλ., Ανάλυση της πορείας της τουριστικής κίνησης 2001-2010 -  ΕΟΤ, Β’ 

Έκδοση, 2011, διαθέσιμο σε: 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Analisi_touristikis_kinisi

s_2001-2010.pdf 

 

Χριστίδου Αγνή, Διδακτορική Διατριβή με θέμα: Η διαδικασία διαμόρφωσης ενιαίας 

τουριστικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η περίπτωση του ελληνικού 

ξενοδοχειακού κλάδου, Πανεπιστήμιο Πατρών - τμήμα Διοίκησης Επ/σεων, 2011, 

διαθέσιμο σε: 

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5980 

 

Χρηματιστήριο Αθηνών – Υπηρεσίες Πληροφόρησης – Μέσες μηνιαίες τιμές 

χρεογράφων 2011, διαθέσιμο σε: 

http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE

%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202011/00d

e6cd1-f041-4525-990a-aed28c29a415?version=1.0 

 

http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/oikat2012.pdf
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/408/GR_GreekToursmHotels2013.pdf
http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/408/GR_GreekToursmHotels2013.pdf
http://www.slideshare.net/setegreece
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Analisi_touristikis_kinisis_2001-2010.pdf
http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Analisi_touristikis_kinisis_2001-2010.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5980
http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202011/00de6cd1-f041-4525-990a-aed28c29a415?version=1.0
http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202011/00de6cd1-f041-4525-990a-aed28c29a415?version=1.0
http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202011/00de6cd1-f041-4525-990a-aed28c29a415?version=1.0
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Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών – Υπηρεσίες Πληροφόρησης – Μέσες μηνιαίες τιμές 

χρεογράφων 2012, διαθέσιμο σε: 

http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE

%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202012/761

03d9e-cbcb-4ca8-acfd-ffedfb449839?version=1.0 

 

ICAP: Κλαδική μελέτη: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, 2012, διαθέσιμο σε: 

http://hdl.handle.net/2159/15415 

 

UNWTO - World Tourism Organization: Tourism Highlights, 2013 Edition, 

διαθέσιμο σε:  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf 

 

WEF - World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2011-2012, 

διαθέσιμο σε: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 

WEF -World Economic Forum: The travel and tourism Competitiveness Report, 2013 

διαθέσιμο σε:  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 

 

 

Βάσεις Δεδομένων  

ΕΛ.ΣΤΑΤ. - Ελληνική Στατιστική Αρχή: Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων: 

www.statistics.gr 

 

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων  Στατιστικά Στοιχεία: 

 

http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202012/76103d9e-cbcb-4ca8-acfd-ffedfb449839?version=1.0
http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202012/76103d9e-cbcb-4ca8-acfd-ffedfb449839?version=1.0
http://www.helex.gr/documents/10180/1495946/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%82%20%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%82%202012/76103d9e-cbcb-4ca8-acfd-ffedfb449839?version=1.0
http://hdl.handle.net/2159/15415
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_en_hr.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
http://www.statistics.gr/
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http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Statistika/ 

 

Hellastat – Ελληνική Εταιρία Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών: 

Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων: www.hellastat.gr 

 

Ιστοσελίδες 

Επίσημη ιστοσελίδα ‘President Hotel Athens’, www.president.gr 

 

 

 

 

 

 

 

http://sete.gr/GR/TOYRISMOS/Statistika/
http://www.hellastat.gr/
http://www.president.gr/

