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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφενός πραγματεύεται την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας  ΦΑΓΕ Α.Ε., μιας πρότυπης εταιρίας 

παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα και αφετέρου την σύγκριση της 

με το κλάδο γαλακτοβιομηχανίας σε βάθος δεκαετίας (2004-2013). Ειδικότερα 

στόχος της δεκαετής ανάλυσης μας είναι, να δούμε τα αποτελέσματα που παρουσίασε 

η εταιρία πέντε χρόνια (2004-2008) πριν την οικονομική κρίση (2009) και πέντε 

χρόνια μετά από αυτήν (2009-2013), ώστε να είμαστε σε θέση να εξάγουμε 

συμπεράσματα για το κατά πόσο επηρεάστηκε η ΦΑΓΕ σε συνδυασμό με το 

αντίκτυπο που είχε η οικονομική κρίση στο υπόλοιπο κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας μια συνοπτική παρουσίαση του γενικότερου κλάδου 

της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα όπως αυτή ξεκίνησε, αναπτύχθηκε και 

λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Στην συνέχεια παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρίας, 

μια σύντομη ιστορική αναδρομή και παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες ως προς την 

ταυτότητα αυτής. Τέλος παραθέτεται το χρονικό της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα, τα προβλήματα και τις συνέπειες που δημιούργησε στο κλάδο της 

γαλακτοβιομηχανίας αλλά και γενικότερα στην οικονομία της χώρας μας. 

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, ακολουθεί μια θεωρητική προσέγγιση της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης που θα ακολουθήσει για την μελέτη της εταιρίας. 

Αναφέρουμε δηλαδή κάποιες βασικές έννοιες της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

την χρησιμότητα τους στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την μελετώμενη εταιρία. 

Επίσης αναλύουμε ποιες είναι οι μέθοδοι χρηματοοικονομική ανάλυσης των 

οικονομικών καταστάσεων και συνδράμουν σαν εργαλεία αξιολόγησης στην επίτευξη 

του στόχου μας. 

Το τρίτο μέρος της εργασίας, αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας 

ΦΑΓΕ Α.Ε. για το διάστημα 2004-2013 η οποία γίνεται μέσω συγκριτικών 

καταστάσεων, καταστάσεων κοινού μεγέθους καθώς και καταστάσεων τάσεως 

θέτοντας στην τελευταία περίπτωση έτος βάσης την χρονιά που έπληξε η οικονομική 

κρίση την χώρας μας (2009). Επίσης η χρησιμοποίηση ανάλυσης των ταμειακών 

ροών σε συνδυασμό με την μελέτη του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας μας βοήθησε 

σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της ΄΄στρατηγικής΄΄ που ακολούθησε η εταιρία για 

την κατανομή αλλά και το ύψος τον διαθεσίμων της.  
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Στο τέταρτο μέρος παρατίθεται  επίσης σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων και 

των βασικών μεγεθών μέσω αριθμοδεικτών της εταιρίας, με τις αντίστοιχες 

καταστάσεις των εταιριών του κλάδου, η οποία μας οδηγεί σε αξιόλογα 

συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία της εταιρίας πριν, αλλά και μετά την κρίση 

χρέους που εμφανίστηκε στην Ελλάδα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του κλάδου 

της. 

Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα όπως 

αυτά προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης καθώς και προτάσεις για την 

μελλοντική λειτουργία της εταιρίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς 

της ελληνικής οικονομίας, καθώς τα γαλακτοκομικά εντάσσονται στα βασικά είδη 

διατροφής για τους Έλληνες καταναλωτές. Σε αυτή σημειώνεται ότι στην αγορά 

δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός παραγωγικών (κυρίως) αλλά και εισαγωγικών 

επιχειρήσεων. Στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων η εγχώρια ζήτηση 

καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις οι 

οποίες διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ μέσω του οργανωμένου 

και ευρύτατου δικτύου διανομής τους καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 

επικράτειας. Ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει και εταιρείες με μικρότερη 

παραγωγική δυναμικότητα, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο, 

ωστόσο αρκετές από αυτές αποσπούν σημαντικά μερίδια στις τοπικές αγορές. Το 

σύνολο της εγχώριας πρωτογενούς παραγωγής αγελαδινού γάλακτος καθορίζεται από 

το κοινοτικό σύστημα των ποσοστώσεων, το οποίο το 2015 προβλέπεται να 

καταργηθεί. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πρωτογενής παραγωγή υπολείπεται κατά πολύ 

των εθνικών ποσοστώσεων τα τελευταία έτη. Εκτός από τον παραγωγικό τομέα, ο 

κλάδος περιλαμβάνει έναν σχετικά μικρό αριθμό μεγάλων εισαγωγικών εταιρειών, οι 

οποίες κατέχουν αξιόλογη θέση στην εγχώρια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, 

ορισμένες δε από αυτές ελέγχονται από γνωστούς πολυεθνικούς ομίλους. Στον 

εισαγωγικό τομέα εντάσσονται και αρκετές μικρότερου μεγέθους εταιρείες που 

πραγματοποιούν εισαγωγές γαλακτοκομικών, από τις οποίες σημαντικό μέρος αφορά 

προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Οι μεγαλύτερες εταιρίες του 

κλάδου που ελέγχουν το σύνολο σχεδόν της αγοράς είναι η ΦΑΓΕ με μερίδιο 22% 

καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, στη δεύτερη η ΔΕΛΤΑ με 18% και στην τρίτη η 

Όλυμπος με 10% ενώ μετά τη Danone ακολουθούν η Κρι Κρι με 7%, η ΜΕΒΓΑΛ με 

6% και η Friesland Campina με 3%. Η Φάγε θεωρείται η ισχυρότερη του κλάδου 

σήμερα, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα η εταιρία 

προγραμματίζει επενδύσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψει την αναμενόμενη 

αύξηση της ζήτησης στις διεθνείς αγορές και να επωφεληθεί από το χαμηλότερο 

κόστος εργασίας της χώρας. 
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Ο κλάδος των γαλακτοκομικών στην χώρα μας, μετά και τις πρόσφατες αλλαγές 

μέσω του πολυνομοσχεδίου του ΟΟΣΑ σχετικά απελευθέρωση της χρονικής 

διάρκειας του παστεριωμένου γάλακτος, βρέθηκε εκ νέου στο προσκήνιο τους 

τελευταίους μήνες ενώ προκάλεσε νέο πόλεμο μεταξύ των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό. Μάλιστα οι τιμές των προϊόντων δεν μειώθηκαν  και 

αυτό διότι, όπως εξηγούν, ο κλάδος συνολικά είναι ζημιογόνος και έχει υψηλά 

χρηματοοικονομικά έξοδα, ως εκ τούτου η ρύθμιση θα μειώσει το κόστος των 

επιχειρήσεων, αλλά δεν είναι γνωστό τι μέρος αυτού του οφέλους θα μεταφερθεί στις 

λιανικές τιμές. Η οικονομική κρίση που έπληξε την χώρα μας την τελευταία 

πενταετία και είχε αντίκτυπο και στο κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας, είχε ως 

συνέπεια αρχικά την συμπίεση των περιθωρίων κερδών και στροφή από την 

μεταποίηση στην εμπορία εισαγομένων. Ο συνδυασμός των μη ανταγωνιστικών 

τιμών παραγωγού αλλά και της στροφής των καταναλωτών από το φρέσκο ελληνικό 

γάλα είτε σε γάλατα μακρύτερης διάρκειας είτε σε φθηνότερα μη επώνυμα 

εισαγόμενα προϊόντα ενισχύει μία διπλή τάση: Τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους 

που θα τροφοδοτούσαν την ανάπτυξη του κλάδου αλλά και τη στροφή της 

δραστηριότητας από τη μεταποίηση στην απλή εμπορία μη εγχώριος παραγόμενων 

προϊόντων. Στον τομέα της μεταποίησης διαφαίνονται σημεία που θα πρέπει να μας 

οδηγήσουν σε προβληματισμό. Ο μεγάλος αριθμός εταιριών παραγωγής φρέσκου 

γάλακτος στην Ελλάδα (33) οδηγεί σε μικρό, ανά εταιρία, κύκλο εργασιών, που με τη 

σειρά του οδηγεί σε μικρά περιθώρια κέρδους βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα των μονάδων αυτών. Ως συνέπεια, παρατηρείται μεγάλη εξάρτηση 

πολλών εταιριών από δανεισμό. Ακόμα και μεγάλες εταιρίες βαρύνονται με υψηλό 

δανεισμό, 6 φορές μεγαλύτερο του ετήσιου EBITDA τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΚΛΑΔΟΣ  ΤΗΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

2.1 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

Στην Ελλάδα η γαλακτοβιομηχανία αποτελεί παραδοσιακό τομέα δραστηριότητας, 

καθώς η ενασχόληση με την παραγωγή γαλακτοκομικών αναφέρεται από πολλές 

ιστορικές πηγές ως μια από τις βασικότερες βιοτεχνικές δραστηριότητες. Με την 

πάροδο των χρόνων και με τη συνδρομή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και 

με τη χορήγηση επενδυτικών κινήτρων από την πολιτεία (στα πλαίσια αναπτυξιακών 

νόμων και κοινοτικών κανονισμών), ο κλάδος σημείωσε σημαντική ανάπτυξη με 

ταυτόχρονη αύξηση του βαθμού βιομηχανοποίησης, αποτελώντας δυναμική 

συνιστώσα του κλάδου των γαλακτοκομικών και γενικότερα του τομέα των ειδών 

διατροφής. Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός 

παραγωγικών επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι μικρού μεγέθους με 

χαμηλή παραγωγική δυναμικότητα. Οι μεγάλες βιομηχανίες διαθέτουν σύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό, οργανωμένο δίκτυο διανομής και προσφέρουν στην αγορά 

ποικιλία προϊόντων. Αντίθετα, οι μικρές παραγωγικές μονάδες εξαιτίας της έλλειψης 

πόρων αλλά και γενικότερων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν σε 

περιορισμένη κλίμακα και καλύπτουν κυρίως την γεωγραφική περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιούνται. Ο κλάδος συμπληρώνεται από έναν αξιόλογο αριθμό εταιριών, 

οι οποίες πραγματοποιούν εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και εντάσσονται 

στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής. 

Η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται από 5 κύριες κατηγορίες 

προϊόντων: γιαούρτι, επιδόρπια γάλακτος, γάλα UHT και εβαπορέ και κρέμες 

γάλακτος, γάλα ψυγείου (φρέσκο και ESL) και τυριά. Από τις κατηγορίες αυτές και 

πιο συγκεκριμένα το γάλα ψυγείου και τα σύγχρονα τυποποιημένα τυριά, έχουν 

παρουσιάσει έναν από τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον  κλάδο τα 

τελευταία χρόνια και αντιπροσωπεύουν μία από τις ισχυρότερες μελλοντικές 

ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών. Από το 2006 και έπειτα, 

ο όγκος πωλήσεων στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών αναπτύχθηκε με σχετικά 

αργούς ρυθμούς, ενώ οι συνθήκες ανταγωνισμού και το επιδεινούμενο 

μακροοικονομικό περιβάλλον μείωσαν τη δυνατότητα των επιχειρηματιών να 

δημιουργήσουν αύξηση αξίας συγκρίσιμη με τα ιστορικά επίπεδα. Η εγχώρια αγορά 

γαλακτοκομικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό κυρίως μεταξύ των 
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σημαντικότερων βιομηχανικών εταιριών. Οι εν λόγω επιχειρήσεις διαθέτουν 

οργανωμένα δίκτυα διανομής, καλύπτοντας γεωγραφικά το σύνολο σχεδόν της 

ελληνικής επικράτειας, με την ραγδαία ανάπτυξη των super market να συμβάλλει τα 

μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. Πέραν όμως των μεγάλων εταιριών στον κλάδο 

δραστηριοποιείται και ένας αριθμός μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες κατά κύριο λόγο καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών αγορών. Αξίζει να 

σημειωθεί πως κατά την τελευταία δεκαετία, ο παραγωγικός τομέας έχει 

αναβαθμιστεί σημαντικά, με επίκεντρο την τυποποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας, την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, προσφέροντας έτσι μια ποικιλία γαλακτοκομικών προϊόντων 

Όσο αφορά την ζήτηση τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν βασικό είδος 

διατροφής και η ζήτηση τους παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ελαστικότητα ως προς την 

τιμή και το διαθέσιμο εισόδημα. Η στροφή των καταναλωτών σε υγιεινότερους 

τρόπους διατροφής, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος 

ενίσχυσαν την συνολική κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδικότερα των 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παρατηρείται αύξηση της ζήτησης 

ορισμένων προϊόντων όπως για παράδειγμα το φρέσκο γάλα και το γιαούρτι, καθώς 

και των προϊόντων με χαμηλότερα λιπαρά.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών που 

πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος κατά την περίοδο 

Φεβρουάριος 2004-Ιανουάριος 2005, η μέση μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για 

γαλακτοκομικά προϊόντα ανήλθε σε €30,44, καλύπτοντας ποσοστό 10,53% των 

συνολικών μέσων μηνιαίων δαπανών για τρόφιμα. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα η δαπάνη για τα γαλακτοκομικά αυξάνεται τόσο ανάλογα με το εισόδημα του 

καταναλωτή, όσο και με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού. 

2.2 Προφίλ Εταιρίας 

Η ΦΑΓΕ Α.Ε. αποτελεί μια κορυφαία διεθνή εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων, με 

έμφαση στα προϊόντα γιαουρτιού. Ως εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική 

αγορά γιαουρτιού, και έχει μία σημαντική και αυξανόμενη παρουσία στην αγορά 

γιαουρτιού των Η.Π.Α. καθώς και αυξανόμενες διεθνείς πωλήσεις, με τα προϊόντα 

της να βρίσκονται σε πάνω από 35 χώρες ανά τον κόσμο. Η δραστηριότητα της 

εταιρίας ξεκίνησε τι 1926 στην Ελλάδα και από τότε μέχρι και σήμερα καταφέρνει να 
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διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Η ΦΑΓΕ Α.Ε. 

παράγει, διανέμει και διαθέτει προς πώληση ένα ευρύ φάσμα γαλακτοκομικών 

προϊόντων, που περιλαμβάνει γιαούρτι, επιδόρπια γάλακτος, γάλα, κρέμα γάλακτος 

και τυρί. Τα προϊόντα της εταιρίας κέρδισαν την προτίμηση του μεγαλύτερου 

ποσοστού των Ελλήνων καταναλωτών, και όχι μόνο. Έτσι μετά την τεράστια επιτυχία 

του γιαουρτιού τύπου, ΤΟΤΑL ΦΑΓΕ, από την Αμερικάνικη αγορά η εταιρία 

οδηγήθηκε στην κατασκευή μιας μονάδας παρασκευής γιαουρτιού στο Johnstown, η 

οποία ξεκίνησε τις λειτουργίες της τον Απρίλιο του 2008, ο οποία μάλιστα αποτελεί 

και την μεγαλύτερη από τις εγκαταστάσεις της αναφορικά με την παραγωγική 

δυνατότητα. Η είσοδος στην αμερικανική αγορά ενίσχυσε την αγάπη για το έργο 

αυτής της εταιρίας και έτσι τα μέλη της προσπαθούν να παράγουνε προϊόντα με την 

υψηλότερη ποιότητα και διατροφική αξία, να καινοτομούνε και να σέβονται πάνω 

από όλα το περιβάλλον. Φιλοδοξία της εταιρίας για τα επόμενα χρόνια είναι να 

εξαπλωθεί σε πολλές χώρες, να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και την αγορά στην 

οποία απευθύνεται, σεβόμενη πάντα τις αρχές της, τις ρίζες της και την ιστορία της. 

Η εταιρία ΦΑΓΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1926 με την σύσταση του πρώτου 

γαλακτοπωλείου στην Αθήνα από τον κύριο Αθανάσιο Φιλλίπου και έκτοτε ανήκει 

και καθοδηγείται στρατηγικά από την οικογένεια Φιλλίπου, η οποία ασχολείται με 

την βιομηχανία γαλακτοκομικών τα τελευταία 85 χρόνια. Σήμερα η εταιρία διοικείται 

από τα μέλη της δεύτερης και τρίτης γενιάς της οικογένειας Φιλλίπου, οι οποίοι 

διενεργούν και διαχειρίζονται τις δραστηριότητες της εταιρίας και την οδηγούν στην 

επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Από την ίδρυσή της μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του 70’ ασχολήθηκε κυρίως με την παραγωγή μικρής κλίμακας και την 

παραγωγή παραδοσιακού ελληνικού γιαουρτιού. Ωστόσο, τις τελευταίες τρείς 

δεκαετίες και μετά την εμπορική επιτυχία στην πώληση γιαουρτιού και την θετική 

εικόνα του σήματος ΦΑΓΕ η εταιρία δραστηριοποιήθηκε και σε άλλους τομείς του 

κλάδου των γαλακτοκομικών. Έτσι το 1991 μπήκε στην αγορά τυριού με την 

εμπορική επωνυμία τυποποιημένου τυριού τύπου Τρικαλινό, και το 1997 μπήκε στην 

αγορά γάλακτος ESL στην Ελλάδα. Ξεκινώντας, λοιπόν, από τοπικός παραγωγός 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην Αθήνα, η εταιρία επεκτάθηκε σε ολόκληρη την 

Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Μάλιστα το 1980 ξεκίνησε την εξαγωγή των 

προϊόντων της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία το 1983 αλλά και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες το 1988. Η μεγάλη ζήτηση των προϊόντων της στην Αμερική οδήγησε την 
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ΦΑΓΕ στην σύσταση της FAGE USA Holding Inc. το 2000 η οποία συστήθηκε ως 

εξολοκλήρου θυγατρική της ΦΑΓΕ Total στην αγορά των Η.Π.Α. Τον Φεβρουάριο 

του 2005 συστήθηκε η FAGE USA Dairy Holding Inc. μια εξολοκλήρου ελεγχόμενη 

θυγατρική της FAGE USA Holding Inc. με σκοπό την λειτουργία μιας νέας μονάδας 

παραγωγής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.  

Η εταιρία διαθέτει 30 γραμμές προϊόντων οι οποίες περιλαμβάνουν 114 προϊόντα τα 

οποία εμπορεύεται με 30 διαφορετικά σήματα. Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν μια 

ευρεία ποικιλία επώνυμου γιαουρτιού, σύγχρονων τυποποιημένων τυριών, γάλακτος 

ESL, γάλακτος UHT, κρέμας γάλακτος και επιδόρπιου γιαουρτιού. Τα προϊόντα της 

εταιρίας διανέμονται μέσω του ανεπτυγμένου δικτύου διανομής, σε περισσότερα από 

20.000 σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα, σε 15.000 σημεία λιανικής 

πωλήσεις στις Η.Π.Α. και σε περίπου 20.000 σημεία σε όλη την Ευρώπη. Το εργατικό 

δυναμικό της εταιρίας ανέρχεται σε περίπου 1.000 υπαλλήλους πλήρους 

απασχόλησης, οι οποίοι είναι διανεμημένοι στην διαδικασία παραγωγής, στην 

διοικητική λειτουργία και στον τομέα των πωλήσεων και της διανομής. Τέλος αξίζει 

να σημειωθεί πως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρία ανέρχεται σε τριάντα εννέα 

εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ (39.094.062) και διαιρείται 

σε δεκατρία εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες (13.297.300) 

μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων ευρώ (2,94) έκαστη, και 

κατέχεται από τους κ.κ. Ιωάννη και Κυριάκο Φιλλίπου με ποσοστό 50% έκαστος.   

2.3 Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην δίνη μια διεθνούς οικονομικής κρίσης το 2008. Τα 

αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ήταν ορατά ήδη από το 2008. Κατά το 2008, 

οι καθαρές συνολικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 8% περίπου του ΑΕΠ, δηλαδή 

κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του 2007. Αυτό σηματοδοτεί αφενός τη 

συρρίκνωση των εισοδημάτων και αφετέρου την αναβολή της υλοποίησης των 

επενδυτικών σχεδίων του ιδιωτικού τομέα ενόψει της μείωσης της ζήτησης που 

χαρακτηρίζει την οικονομική κρίση. Επιπλέον η κάμψη των επενδύσεων 

αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, μέχρι τα μέσα του 2009, όταν 

οξυνόταν η κρίση των τραπεζών, όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων 

καπιταλιστικών χωρών χρηματοδότησαν τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος 

και του δημόσιου χρέους. Στην Ελλάδα διατέθηκαν συνολικά 28 δις ευρώ για την 

άμεση στήριξη του τραπεζικού συστήματος και για εγγυήσεις. Με άλλη διατύπωση, 

λόγω της κρίσης ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους μετατράπηκε σε δημόσιο. 

Η  διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει σήμερα την πιο μεγάλη οικονομική σήμερα της 

μεταπολεμικής περιόδου. Ο πληθωρισμός της ευρωζώνης υπερδιπλασιάστηκε. Η 

ακρίβεια εξελίχθηκε σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα για όλες τις χώρες. Η ανεργία 

απειλεί σοβαρά τις κοινωνίες. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ε.Ε. έπεσαν στο μισό. Η 

χρηματοοικονομική κρίση έφτασε στην καρδιά της Ευρώπης και χρηματοοικονομικοί 

οργανισμοί κλονίζονται. Κάποιοι έχασαν κάθε επαφή με τη διεθνή πραγματικότητα 

και ισχυρίζονται ότι για όλα φταίει η Ελληνική Κυβέρνηση. Η οικονομία δεν 

αποτελεί μεμονωμένη υπόθεση. Είναι συνδεδεμένη με την πολιτική, με την 

ανθρώπινη φύση και με το τι θεωρείται ορθή συμπεριφορά. Σήμερα, η τρέχουσα 

οικονομική κρίση ξεπερνά τα διαθέσιμα μέσα και δύσκολα μπορεί να υπάρξει λύση 

από τις αγορές και από το κράτος ξεχωριστά (Κουφάρης, 2010).  

Τα πραγματικά όμως προβλήματα της κρίσης τα οποία επεκτάθηκαν και στο σύνολο 

των πολιτών, είναι η άνοδος των επιτοκίων, η δύσκολη λήψη δανείων, η άνοδος των 

τιμών των εμπορευμάτων και των καυσίμων που επέφεραν ακρίβεια και τη μείωση 

της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Δημιουργήθηκε πτώση των 

καταναλωτικών δαπανών, άρα και πτώση των κύκλων των εργασιών. Η ελληνική 

οικονομία, πρώτη φορά μετά από δεκαέξι χρόνια, βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα 

στην οικονομική ύφεση και τη δημοσιονομική κατάρρευση (Κουφάρης, 2010). 

Έτσι, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2009 χάθηκαν 70.000 θέσεις 

εργασίας, ενώ, παρά τα 28 δισ. ευρώ που δόθηκαν στις τράπεζες, η ρευστότητα δεν 

πέρασε στις επιχειρήσεις. Οι σφραγισμένες επιταγές έχουν ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ 

(Μπακατσίακος, 2010). Τελικά, το μόνο που πετυχαίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης 

είναι να βαθαίνουν την ύφεση και να επιδεινώνουν τη δημοσιονομική κρίση. Έτσι, η 

ανάπτυξη φέτος θα είναι αρνητική πρώτη φορά από το 1993, ενώ το έλλειμμα θα 

διαμορφωθεί κοντά στο 6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 3,7% και ο δημόσιος δανεισμός 

θα ξεπεράσει τα 60 δις. ευρώ, έναντι στόχου 42 δις ευρώ (Υπουργείο Οικονομικών, 

2010) 

 



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

8 
  

2.4 Η Οικονομική Κρίση στο Κλάδο της Γαλακτοβιομηχανίας 

Σε πλήρη αναδιάταξη οδηγείται ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας, ενώ συνεχίζεται η 

συρρίκνωση της ελληνικής αγοράς γάλακτος, επιτείνοντας τα προβλήματα κυρίως 

των μεγάλων εταιρειών, οι οποίες συνεχίζουν να συσσωρεύουν ζημιές. Οι μικρές - 

κυρίως συνεταιριστικές - βιομηχανίες του κλάδου συνεχίζουν να αποσπούν μερίδια 

αγοράς από τις μεγάλες και φαίνεται πως εισέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο. 

Παράλληλα σε δραματική κατάσταση έχει οδηγηθεί η ζώνη γάλακτος ιδιαίτερα της 

Δυτικής Μακεδονίας. Οι αλλαγές που συντελούνται χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικά 

επώδυνες». Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο κλάδος τροφίμων και 

γαλακτοκομικών της Vivartia το 2012 είχε συνολική μείωση πωλήσεων κατά 9% - 

από 668 εκατ. ευρώ το 2011 έπεσε στα 610,5 εκατ. ευρώ το 2012 - και οι πωλήσεις 

των γαλακτοκομικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 327,4 εκατ. ευρώ και οι ζημιές 

του μετά από φόρους και χωρίς να συμπεριληφθούν οι απομειώσεις ανήλθαν στα 75,1 

εκατ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με πηγές της αγοράς τα κορυφαία στελέχη του ομίλου 

αναζητούν εναγωνίως ξένους επενδυτές - έχουν γίνει αρκετές παρουσιάσεις και 

συζητήσεις, αλλά καμία ως τώρα δεν έχει ευοδωθεί. Από την άλλη πλευρά, η ΦΑΓΕ 

των αδελφών Φιλίππου πέρυσι - ιδιαίτερη χρονιά για τον όμιλο, δεδομένου ότι τον 

Οκτώβριο του 2012 μετέφεραν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο - έχασε πωλήσεις 

περίπου 28 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές ζημιές της ανήλθαν στα 41 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο και ενώ η ελληνική αγορά συρρικνώνεται η ΦΑΓΕ έχει στραμμένη όλη της 

την προσοχή στις διεθνείς αγορές. Όμως η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Δυτική 

Μακεδονία βρίσκεται την τελευταία περίοδο στη δίνη του κυκλώνα. Απειλείται 

ουσιαστικά εκτός από τη βιομηχανική δραστηριότητα του γάλακτος ακόμη και η 

κτηνοτροφική της παραγωγή. Η κατάρρευση της Αγνό, της οικογένειας του κ. Ν. 

Κολιού, ενίσχυσε την παρουσία της ιστορικής Μεβγάλ ΑΕ. Αλλά τα προβλήματα της 

περιοχής δεν λύθηκαν. Η Μεβγάλ στη διάρκεια των τελευταίων μηνών αντιμετωπίζει 

οξύτατα προβλήματα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τις πληρωμές των 

εργαζομένων της για περίπου 4 μήνες και φυσικά να βρίσκεται αντιμέτωπη με 

απεργιακές κινητοποιήσεις. Η επιδεινούμενη κατάσταση της εταιρείας υπονομεύει επί 

της ουσίας την παρουσία της στην αγορά. Η δέσμευση των τραπεζών, σύμφωνα με 

την οποία μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους θα προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση 

των δανείων της, γεγονός που τουλάχιστον θα της ενισχύσει την ανύπαρκτη σήμερα 

ρευστότητά της, βρίσκεται στον αέρα. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες 
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βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος και για την τρίτη σε μέγεθος γαλακτοκομική 

επιχείρηση με - όχι αμελητέα - εξαγωγική δραστηριότητα. Η ενδεχόμενη κατάρρευσή 

της θα έχει τρομακτικές συνέπειες σε ολόκληρη την αγορά, αλλά και στη ζώνη 

γάλακτος, δηλαδή γενικότερα στην κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής. Η 

Μεβγάλ απασχολεί 990 εργαζομένους και συνεργάζεται με 400 αγελαδοτρόφους και 

με άλλους 1.700 αιγοπροβατοτρόφους. Το μερίδιό της στην αγορά του 

παστεριωμένου γάλακτος έχει συρρικνωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 13% και στην 

αγορά του γιαουρτιού σε επίπεδα χαμηλότερα του 8%. Στη διάρκεια του 2011 οι 

πωλήσεις της ανήλθαν περίπου στα 186 εκατ. ευρώ και οι ζημιές στα 8 εκατ. ευρώ, 

ενώ το 2012 οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν περίπου στα 178 εκατ. ευρώ. 

 Οι μικρότερες βιομηχανίες του κλάδου με προεξάρχουσα τη σερραϊκή ΚΡΙ ΚΡΙ 

βρίσκονται σαφώς σε καλύτερη οικονομική θέση. Το 2012 η εταιρεία του κ. Π. 

Τσίναβου είχε πωλήσεις ύψους 59,3 εκατ. ευρώ έναντι 47,9 εκατ. ευρώ το 2011, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 23,8%, ενώ το EBITDA ανήλθε στα 7,64 εκατ. ευρώ 

έναντι 5,17 εκατ. ευρώ το 2011. Και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,1 

εκατ. ευρώ από 3,3 εκατ. ευρώ το 2011. Ωστόσο στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας 

υπάρχουν ορισμένες μικρές συνεταιριστικές εταιρείες, με ισχυρά τοπικά 

χαρακτηριστικά, που όμως όχι μόνο αυξάνουν τις πωλήσεις τους, αλλά έχουν και 

κέρδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ  

3.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Χρηματοοικονομική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών   

πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία µιας επιχείρησης. Με την βοήθεια 

των οικονομικών καταστάσεων που πηγάζουν κάθε φορά από την εκάστοτε 

επιχείρηση , μπορούμε με την χρήση μεθόδων ανάλυσης να αντλήσουµε πληροφορίες 

για την πορεία της επιχείρησής µας και για την οικονοµική της κατάσταση. Άρα µε 

τον όρο ανάλυση εννοούµε την κριτική διερεύνηση σε δεδοµένη χρονική στιγµή, των 

οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, όπως επίσης και τη ερµηνεία 

πρόσθετων πινάκων, δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων της επιχείρησης, 

συνολικά ή τµηµατικά συγκρίνοντας πάντα µε την τάση που µπορεί να επικρατεί και 

µε τα ιστορικά στοιχεία των υπαρχόντων ισολογισµών της ίδιας ή οµοειδούς 

επιχείρησης, µε σκοπό την παρακολούθηση της οικονοµικής της κατάστασης.  

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν πηγές άντλησης πληροφοριών για τους 

ενδιαφερομένους που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της οικονομικής μονάδας 

όπως εξωτερικοί ερευνητές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πελάτες, προμηθευτές κ.α. 

Είναι φανερό λοιπόν ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος εξυπηρετεί  την δικιά του 

σκοπιμότητα που πηγάζει από τα δικά του συμφέροντα. Η εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων του θα γίνει μέσα από την ορθή ερμηνεία των αριθμητικών στοιχείων 

που θα αντλήσει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Τις πληροφορίες 

αυτές για να τις μετατρέψει σε χρήσιμη πληροφορία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

κάποιες τεχνικές – εργαλεία. Η πληροφορία που θα προκύψει μετά την 

χρησιμοποίηση τεχνικών ανάλυσης είναι προϊόν χρηματοοικονομικής ανάλυσης και 

έπειτα με ορθή αποκωδικοποίηση των στοιχείων που έχουν αντληθεί μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντικά χρηματοοικονομικά συμπεράσματα.  

Βέβαια η ΄΄ορθή ΄΄ διαχείριση και ερμηνεία των αριθμητικών στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων των εταιριών περιορίζεται στα δημοσιευμένα οικονομικά 

στοιχεία των εταιριών, τα οποία δεν αποτυπώνουν πάντοτε τη πραγματική τρέχουσα 

οικονομική της κατάσταση. Παρόλα αυτά η κάθε πληροφορία πρέπει να εξετάζεται 

και να συγκρίνεται σε σχέση με κάποια άλλη δημιουργώντας μια λογική σχέση 
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μεταξύ τους, μειώνοντας έτσι το κίνδυνο να μας οδηγήσει σε λανθασμένα 

συμπεράσματα.  

3.2 Μέθοδοι Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων  

Υπάρχει μια σειρά από τεχνικές και μεθόδους  για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από τις οποίες ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει 

όποια τον εξυπηρετεί καλυτέρα ή ακόμα να χρησιμοποιήσει συνδυασμό αυτών για να 

εξάγει ακόμα πιο ασφαλές και στοχευόμενα  συμπεράσματα.  

Η διαχρονική μελέτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με: 

• Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  (οριζόντια ανάλυση) 

• Καταστάσεις κοινού μεγέθους (κάθετη ανάλυση) 

• Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις τάσης  

• Χρήση Αριθμοδεικτών 

Κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, για αυτό οι 

ερευνητές συχνά επιλέγουν ένα μέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα 

χρησιμοποιούν συνδυαστικά κάποιο άλλο ή άλλα.  Οι αναλυτές γενικά δίνουν ένα 

προβάδισμα στην τεχνική της ανάλυσης με αριθμοδείκτες, γιατί αναγνωρίζουν ότι η 

τεχνική αυτή προσφέρεται περισσότερο από τις άλλες μεθόδους στην ερμηνεία 

χρηματοοικονομικών δεδομένων. 

3.3 Συγκριτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις   

Η απλούστερη μορφή σύγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης είναι αυτή που αναφέρεται στην οριζόντια ανάλυση  

χρηματοοικονομικών μεγεθών. Οι συγκριτικοί πίνακες είναι μια μορφή οριζόντιας 

ανάλυσης και εμφανίζουν την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης 

για μια σειρά ετών. Πρόκειται για μια μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία 

συγκρίνονται και αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων – στοχείων των 

λογιστικών καταστάσεων και των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης μιας 

επιχείρησης, δύο ή περισσότερων ετών. Σε αυτήν αντιπαρατίθενται τα κονδύλια 

διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, τουλάχιστον δύο η περισσοτέρων 

χρήσεων (από 5 και πάνω συνήθως) και παρακολουθείται η διαχρονική εξέλιξη τους. 
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Για να είναι δυνατή όμως η σύγκριση των λογιστικών καταστάσεων διαχρονικά 

πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις: 

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

όποιες αναφέρεται η μελέτη. 

 Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, σε όλη την υπό κρίση περίοδο. Να 

εφαρμόζεται δηλαδή το ίδιο λογιστικό πλαίσιο και όπου υπάρχει αλλαγή να 

σημειώνεται, ώστε να λαμβάνεται υπόψη από τον αναλυτή και να 

εξομοιώνεται όπου είναι εφικτό. 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επιμέρους ομάδες στοιχείων. 

Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις οι συγκριτικές καταστάσεις βοηθούν στη 

διαμόρφωση μιας καλύτερης εικόνας σχετικά με την εξέλιξη της οικονομικής 

κατάστασης της εξεταζόμενης επιχείρησης.  

3.4 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 

Μια εναλλακτική μέθοδος ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η 

μετατροπή των μεγεθών που περιλαμβάνονται σε αυτές σε ποσοστά είτε των εσόδων 

είτε του συνολικού ενεργητικού, που θεωρούνται τα δύο τελευταία μεγέθη του ίσα με 

100. Αναλύοντας την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, οι πωλήσεις συνήθως 

τίθενται σαν 100% με τους υπόλοιπους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσης να 

λαμβάνονται σαν ένα επί τοις εκατό των πωλήσεων. Αφού το άθροισμα των 

μεμονωμένων λογαριασμών στις ομάδες είναι 100%  η ανάλυση λέγεται ότι αποδίδει 

το κοινό μέγεθος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις που 

προκύπτουν με αυτό τον τρόπο λέγονται καταστάσεις κοινού μεγέθους. Επειδή δε η 

μελέτη γίνεται κατά κάθετο τρόπο, η ανάλυση των δεδομένων με τον τρόπο αυτό 

λέγεται κάθετη ανάλυση.                                                      

Η ανάλυση των καταστάσεων κοινού μεγέθους είναι χρήσιμη στην κατανόηση της 

εσωτερική σύνθεσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Για παράδειγμα όταν 

αναλύεται ένας ισολογισμός μια ανάλυση κοινού μεγέθους τονίζει βασικά δύο 

παράγοντες: α) της πηγές χρηματοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται η κατανομή 

της χρηματοδότησης μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των ξένων κεφαλαίων, 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αντίστοιχα, β) η σύνθεση των περιουσιακών 

στοιχείων στην οποία περιλαμβάνονται τα ποσά των μεμονωμένων παγίων και 
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κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Η ανάλυση κοινού μεγέθους μιας 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης είναι εξ ίσου σημαντική. Μια κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως εύκολα οδηγείται στην ανάλυση κοινού μεγέθους όπου 

κάθε στοιχείο συνδέεται σε συνάρτηση % με τις πωλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούμε να δούμε το μικτό κέρδος, τα χρηματοοικονομικά έξοδα όπως και τα 

καθαρά κέρδη τι ποσοστό των πωλήσεων αφορούν. Οι χρονικές συγκρίσεις των 

καταστάσεων κοινού μεγέθους είναι χρήσιμες για να αποκαλύψουν κάθε ανάλογη 

μεταβολή στους λογαριασμούς των ομάδων του ενεργητικού, του παθητικού, των 

εξόδων και κάθε άλλης κατηγορίας. Οι συγκρίσεις των καταστάσεων κοινού 

μεγέθους μια επιχείρησης με αυτές των ανταγωνιστών η του μέσου του κλάδου 

μπορούν να διαφέρουν ως προς τις μεταβολές και την εξέλιξη τους. 

3.5 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Τάσης 

Στις καταστάσεις ποσοστών τάσης (trend percentages) υπολογίζονται οι μεταβολές 

των επιμέρους στοιχείων των συγκριτικών καταστάσεων, όταν η χρονική περίοδος 

που αναλύεται καλύπτει περισσότερες από δύο διαχειριστικές χρήσεις, σε σχέση με 

ένα κοινό έτος βάσης. Συγκεκριμένα οι μεταβολές των επομένων ετών υπολογίζονται 

σε σχέση με το έτος βάσης με την μορφή ποσοστιαίας μεταβολής. Επομένως για τον 

υπολογισμό των ποσοστών τάσης αφού οριστεί το έτος βάσης συγκρίνεται το ποσό 

του συγκεκριμένου στοιχείου της εξεταζόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης του 

δεδομένου έτους με το αντίστοιχο ποσό του στοιχείου έτους βάσης και το 

αποτέλεσμα της διαίρεσης πολλαπλασιάζεται με το εκατό. Η κατάσταση ποσοστών 

τάση αποτελεί μια τεχνική οριζόντιας ανάλυσης έτσι ώστε να παρέχει στο αναλυτή 

μια μακροχρόνια εξέταση της χρηματοοικονομικής εξέλιξης της επιχείρησης και των 

αποτελεσμάτων της. Κατά τον υπολογισμό του έτους βάσης θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία για τον ορισμό του κατάλληλου έτους βάσης, γιατί αυτό αποτελεί 

το κοινό σημείο αναφοράς.  Γενικά κατά την ανάλυση των οικονομικών 

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

χρονική περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και αν το έτος αυτό δεν εκπληρώνει 

τις προϋποθέσεις του έτος βάσης, οπότε θα πρέπει να επιλεγεί από το αναλυτή ένα 

άλλο, πιο αντιπροσωπευτικό έτος. 
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3.5 Ανάλυση με αριθμοδείκτες 

Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εξέταση των συνθηκών 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι η ανάλυση 

χρηματοοικονομικών δεικτών.  Η μέθοδος αυτή διαμορφώθηκε για να καλύψει τις 

ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτών. Οι 

δείκτες αυτοί συνοψίζουν με συστηματικό τρόπο μεγάλο αριθμό 

χρηματοοικονομικών δεδομένων, την εξέλιξη των οποίων επιθυμούμε να εξετάσουμε. 

Ένα αριθμοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε με την μορφή πηλίκου κάποιων 

μεγεθών είτε με την μορφή ποσοστού. Εάν προτιμηθεί η μορφή ποσοστού, τότε 

συνήθως λαμβάνουμε ως διατηρητέο τον αριθμό που δείχνει την ευνοϊκή αξία για την 

επιχείρηση ούτως ώστε οποιαδήποτε βελτίωση της κατάσταση να μεταφράζεται σε 

αύξηση του ποσοστού. 

3.5.1 Βασικές Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις 

ανάγκες αξιολογήσεως της οικονομικής θέσεως της οικονομικής μονάδας, όπως 

αυτή εμφανίζεται σε στατική μορφή. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την 

κατάρτιση των αριθμοδεικτών αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς 

του ισολογισμού. 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν τις 

ανάγκες αναλύσεως της δυναμικής εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας και 

του αποτελέσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της οικονομικής μονάδας. 

Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών αυτών 

αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς οργανικών, κατ' είδος, εξόδων και 

εσόδων, γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων. 

 Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν την ανάγκη 

συσχετίσεως των στατικών στοιχείων του ισολογισμού προς τα δυναμικά στοιχεία 

της εκμεταλλεύσεως, με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθολογικής ή μη 

χρησιμοποιήσεως των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω βασικές κατηγορίες προκύπτει η εξής ταξινόμηση των 

αριθμοδεικτών: 
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 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας 

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 Αριθμοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

 

3.5.2 Κανόνες Κατάρτισης Αριθμοδεικτών 

Οι αριθμοδείκτες καταρτίζονται με βάση τους εξής κανόνες: 

1. Η συσχέτιση των μεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθμοί που 

προκύπτουν να είναι ευθέως ανάλογοι με την κατάσταση που απεικονίζουν, 

δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις 

και οι χαμηλότεροι σε δυσμενέστερες. 

2. Τα μεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να μειώνει στο 

ελάχιστον π.χ. τα λάθη ή τις επιπτώσεις νομισματικών διακυμάνσεων. 

3. Δείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο από 

δώδεκα (12) μήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της 

οικονομικής μονάδας και κρίνονται πάντοτε σε συσχέτιση με δείκτες 

αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών 

4. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της οικονομικής 

μονάδας. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες κατά τρόπο που να 

επιτρέπει μία αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. 

5. Δείκτης μεμονωμένος έχει σχετική μόνο χρησιμότητα. Γι' αυτό επιβάλλεται να 

γίνεται σύγκριση διάφορων δεικτών μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται 

ορθά συμπεράσματα. τους, εξασφαλίζονται ορθά συμπεράσματα. 

3.5.3 Μειονεκτήματα Αριθμοδεικτών 

Ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διαφόρων αριθμοδεικτών είναι μια 

μέθοδος αναλύσεως η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις. Για το λόγο 

αυτό ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν μπορεί να μας δώσει πλήρη εικόνα της 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, αν δεν συγκριθεί με άλλους πρότυπους 

αριθμοδείκτες ή αν δεν συσχετισθεί με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες μιας 
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σειρά προηγούμενων ετών. Επομένως για να εξάγουμε σωστά συμπεράσματα για 

την πορεία της εταιρίας μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των 

αριθμοδεικτών πρέπει είτε οι αριθμοδείκτες να αποτελούν μια σειρά παλαιότερων 

οικονομικών δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων της συγκεκριμένης 

εταιρίας,  είτε να συσχετίζονται με αριθμοδείκτες ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 

επιλεγμένων με κατάλληλα κριτήρια είτε τέλος να αναφέρονται στο μέσο όρο του 

κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση η οποία μελετάται.  

Στην παρούσα εργασία θα παραθέσουμε τους αριθμοδείκτες της εταιρίας ΦΑΓΕ 

για μια σειρά ετών (2004-2013), σε συνδυασμό με την σύγκριση αυτών των 

αριθμοδεικτών με τους αντίστοιχους του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο θα 

προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την πορεία της εταιρίας καθ’ 

όλη την διάρκεια της ανάλυσης μας, αλλά συγχρόνως να συγκρίνουμε τα 

αποτελέσματα της  με το κλάδο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

4.1  Ανάλυση Ετήσιων Συγκριτικών Καταστάσεων 

Η μέθοδος που θα ακολουθήσει για την ανάλυση των συγκριτικών καταστάσεων της 

εταιρίας ΦΑΓΕ Α.Ε είναι η παράθεση των ισολογισμών καθώς και των 

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας για την περίοδο 2004-2013. Εξετάζοντας τους 

πίνακες των συγκριτικών καταστάσεων θα εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την 

εταιρία στην δεκαετή ανάλυση που επιλέχθηκε. 

Ειδικότερα θα αναλύσουμε διεξοδικά την πορεία της εταιρίας όπως αποτυπώνεται 

στους λογαριασμούς του ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης σε 

περίοδο  προ κρίσης (2004-2009) και μετά κρίσης (2009-2013). 

Η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνταγμένες σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( I.A.S) και οι μεταβολές μπορεί να απεικονιστούν ως: 

 απόλυτη μεταβολή 

 σχετική μεταβολή 

 λόγος (δείκτης) 

Ισολογισμός 

 Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Η μέση ετήσια μεταβολή του συνόλου του πάγιου ενεργητικού είναι 0,18%  γεγονός 

που φανερώνει ότι η εταιρία ακολουθεί μια σταθερή πολιτική στην επένδυση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Αναλυτικότερα μελετώντας τις συγκριτικές καταστάσεις 

παρατηρούμε ότι μέχρι και το 2008 υπήρχε μια τάση στην επένδυση πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων κυρίως στους λογαριασμούς ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

πάγιου εξοπλισμού καθώς και επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες. Η εταιρία 

προφανώς στην ανάλυση που θα ακολουθήσει και παρακάτω (αποτελέσματα χρήσης)  

λόγω των συνεχόμενων  αυξήσεων στις πωλήσεις δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με 

τον υπάρχον εξοπλισμό και τις υποδομές με αποτέλεσμα να επενδύει σε 

λογαριασμούς πάγιων ενεργητικών στοιχείων. Την μεγαλύτερη αύξηση είχαμε  

συγκριτικά την διετία 2005-2006 κατά 23,67% η οποία οφείλεται σε αύξηση κατά 

148,00% σε επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες. Στην συνέχεια από το έτος 2008 
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και μετά έχουμε μια συνεχή μείωση των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

η οποία οφείλεται κυρίως σε κατακόρυφη μείωση των επενδύσεων σε συγγενής 

εταιρίες καθώς και μια σταδιακή πτώση σε λογαριασμούς ακινήτων, εγκαταστάσεων 

και γενικότερα πάγιου εξοπλισμού. Ενδεχομένως ήταν μια κίνηση της εταιρίας να 

μειώσει το κόστος κεφαλαίου που δεσμευόταν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καθώς 

υποαπασχολούταν πολλοί πόροι του πάγιου ενεργητικού της. Η μεγαλύτερη μείωση 

των πάγιου ενεργητικών στοιχείων παρήλθε την διετία 2008-2009 κατά -22,40%. 

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας για την εξεταζόμενη περίοδο 2004-2013 

παρουσιάζει  μια μέση ετήσια μείωση της τάξεως του 4,78%.  Σε σχέση με το πάγιο 

ενεργητικό, το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει αυξομειώσεις από χρόνο σε 

χρόνο και δεν ακολουθεί μια σταθερή πορεία. Για να ακτινογραφήσουμε την 

συνολική μέση ετήσια μείωση της τάξεως του 4,78%  πρέπει να αναλύσουμε 

διεξοδικά του επιμέρους λογαριασμούς που αποτελούν το Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 

Συγκεκριμένα τα  

 Αποθέματα έχουν μία μείωση 1% σε όλη την διάρκεια της 10ετής ανάλυσης. 

Στο λογαριασμό των αποθεμάτων δεν υπάρχουν γενικότερα μεγάλες 

μεταβολές από χρόνο σε χρόνο όπως θα παρατηρήσουμε και στις συγκριτικές 

καταστάσεις. Αναφορικά η μεγαλύτερη μείωση ποσοστιαία αλλά και 

ποσοτικά υπήρξε της διετία  2009-2010 κατά 1.131.000,00 και 5,64%. 

 Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις  παρουσιάζουν μια αισθητά μεγάλη 

μείωση καθ’ όλη την διάρκεια της ανάλυσης σε σημείο να φθάνει την μέση 

ετήσια μείωση 11,30%. Η μεγαλύτερη αύξηση  πραγματοποιήθηκε την διετία 

2008-2009 κατά 79,23%  και την αμέσως επόμενη διετία 2009-2010 υπήρξε 

μείωση κατά 60,22% η οποία μείωση έφθανε ποσοτικά τα 60.000.000 Η 

εταιρία από ότι φαίνεται σε γενικές γραμμές προσπαθεί και καταφέρνει  να 

μειώσει τις απαιτήσεις από τους πελάτες  και συγχρόνως και τον πιστωτικό 

κίνδυνο που συνεπάγεται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να 

προκαλέσει στην εταιρία οικονομική ζημία λόγω αθέτησης των συμβατικών 

του υποχρεώσεων. 
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 Τα Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών έχουν μια μέση μείωση 12,44% η 

οποία είναι συνεχής από το 2006 και μετά με εξαίρεση το 2010. Τα μετρητά 

καθώς και η μεγάλη μείωση των λογαριασμών των πελατών και λοιπών 

απαιτήσεων είναι η αιτία που το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει μέση 

ετήσια μείωση 4%. Η διατήρηση χαμηλού ύψους αποθεμάτων εξαρτάται με 

την στρατηγική που επιλέξει η επιχείρηση να ακολουθήσει από την μια έχει 

θετικές συνέπειες γιατί μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα  της και να 

επενδύσει σε πάγιο ενεργητικό εκμεταλλευόμενη το κόστος ευκαιρίας, από 

την άλλη όμως η διατήρηση χαμηλού ύψους διαθεσίμων τα οποία είναι άμεσα 

ρευστοποιήσιμα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε κάλυψη υποχρεώσεων 

καθώς δεν θα επαρκούν για την εκπλήρωση τους. Η Φάγε φαίνεται να 

ακολουθεί την πρώτη τακτική αφού υπάρχουν μειώσει των διαθεσίμων της σε 

ετήσια βάση. 

 Ίδια Κεφάλαια 

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας  μεταβάλλονται ιδιαίτερα καθ’ όλη την 

διάρκεια της δεκαετίας. Υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις από χρόνο σε 

χρόνο κλείνοντας με συνολική ποσοστιαία μεταβολή 11,16%. Κατά μεγάλο 

ποσοστό η μέση ετήσια μεταβολή οφείλεται στην αύξηση των ίδιων 

κεφαλαίων την διετία 2011-2012 κατά 323%. Οι επιμέρους λογαριασμοί των 

ίδιων κεφαλαίων που είναι τα αποθεματικά καθώς και τα συσσωρευμένα 

κέρδη – ζημίες προηγουμένων χρήσεων βλέπουμε τα μεν να αυξάνονται κάθε 

χρόνο με μια μέση ετήσια μεταβολή της τάξεως του 38%, ενώ αντιθέτως τα 

συσσωρευμένα κέρδη να γυρνάνε ζημίες προηγουμένων χρήσεων από την 

χρήση 2008 και μετέπειτα. Συνολικά ο λογαριασμός υπόλοιπο κερδών εις νέο 

έχει μια μέση ετήσια μεταβολή της τάξεως του -204,19%. 

 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν συνολικά μια μέση ετήσια 

μείωση -19,82% στην ανάλυση μας, πράγμα που υποδηλώνει ότι η εταιρία 

μείωσε τον μακροπρόθεσμο δανεισμό και έψαξε για άλλες πηγές άντλησης 

κεφαλαίων. Όπως ήταν αναμενόμενο οι τοκοφόρες υποχρεώσεις της εταιρίας 

μειώθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα όπου μάλιστα την τελευταία διετία 2012-

2013 έφτασαν σε μηδενικά επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία 
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προσπάθησε να μειώσει τα χρηματοοικονομικά της έξοδα και να περιορίσει 

τις ζημίες που τις επέφεραν η μείωση του τζίρου.  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κινούνται και αυτές σε ετήσια ποσοστιαία 

μείωση όπως και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις φτάνονται να κλείνουν το 

2013 με μία μέση ετήσια μεταβολή -12,45%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην σύναψη μικρότερων βραχυπρόθεσμων δανείων και 

συγχρόνως μείωση των δεδουλευμένων τόκων οι οποίοι είναι απόρροια 

αυτών. Την τελευταία διετία 2012-2013 όπως συνέβη και με τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια δεν υπήρχαν τοκοφόρες υποχρεώσεις που αφορούσαν 

δάνεια μικρής διάρκειας. Προφανώς όπως φαίνεται και από τα στοιχεία των 

λογαριασμών του ισολογισμού η εταιρία επέλεξε να αυξήσει το μετοχικό της 

κεφάλαιο δηλαδή να προβεί σε μια αυτοχρηματοδότηση για να μειώσει τα 

χρηματοοικονομικά της έξοδα. Επίσης υπάρχει μείωση και στις φορολογικές 

υποχρεώσεις της εταιρίας προς το κράτος το όποιο είναι απολύτως λογικό 

αφού από την χρήση 2008 και μετά παρουσιάζει ζημίες. Τέλος βλέπουμε και 

μία συρρίκνωση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις. Ίσως είναι μια ένδειξη ότι από το 2008 και μετά η εταιρία 

παρουσιάζοντας αυτές τις συσσωρευμένες ζημίες έχανε σιγά σιγά την 

πιστοληπτική της εμπιστοσύνη  απέναντι στους πιστωτές της. 

Γενικότερα σαν σύνολο Παθητικού βλέπουμε ότι την τελευταία χρήση της 

ανάλυσης μας (2013) έχει φθάσει στην μικρότερη τιμή του. Αυτό προϊδεάζει 

μια συρρίκνωση της επιχείρησης αν σκεφτούμε ότι το 2004 στην αρχή της 

ανάλυσης μας ξεκίνησε με 246.365.000 εκατομμύρια ευρώ, έφθασε στα 

328.000.000  και 321.000.000  εκατομμύρια το 2007 και 2008 αντίστοιχα και 

κλείνοντας την χρήση 2013 έφτασε τα 202.000.000 περίπου εκατομμύρια 

ευρώ. Μία πρώτη εικόνα που έχουμε έως αυτή την στιγμή της ανάλυση μας 

είναι ότι η κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εταιρία, περιόρισε τα μεγέθη 

ενεργητικού και παθητικού αντίστοιχα και όπως αναφέραμε παραπάνω 

αναγκάστηκε να αυτοχρηματοδοτηθεί με μία αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου μειώνοντας βέβαια της υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα. 



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

21 
  

Πίνακας 4.1 Συγκριτικές Καταστάσεις 2004-2005  

 

Πίνακας 4.2 Συγκριτικές Καταστάσεις 2005-2006 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 116.638.000,00 100.912.000,00 -15.726.000,00 -13,48%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 446.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 3.538.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 13.915.000,00

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.164.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 116.638.000,00 122.000.000,00 5.362.000,00 4,60%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 3.026.000,00

Αποθέματα 21.064.000,00 22.509.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 101.398.000,00 104.788.000,00 3.390.000,00 3,34%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 32.487.000,00

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 7.265.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.727.000,00 162.810.000,00 33.083.000,00 25,50%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00 38.445.000,00 15,60%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 28.254.000,00 39.094.000,00 10.840.000,00 38,37%

Αποθεματικά 2.502.000,00

Σωρευμένα κέρδη 33.644.000,00 20.064.000,00 -13.580.000,00 -40,36%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 61.898.000,00 61.660.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 61.898.000,00 61.660.000,00 -238.000,00 -0,38%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 125.666.000,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.048.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.197.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.506.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 85.393.000,00 133.417.000,00 48.024.000,00 56,24%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 32.523.000,00 22.660.000,00 -9.863.000,00 -30,33%

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.742.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.985.000,00

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.346.000,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.551.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 99.074.000,00 89.733.000,00 -9.341.000,00 -9,43%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 184.467.000,00 223.150.000,00 38.683.000,00 20,97%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00 38.445.000,00 15,60%

2004-2005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2005 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 100.912.000,00 107.962.000,00 7.050.000,00 6,99%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 446.000,00 769.000,00 323.000,00 72,42%

Υπεραξία (Goodwill) 3.538.000,00 4.834.000,00 1.296.000,00 36,63%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 13.915.000,00 34.517.000,00 20.602.000,00 148,06%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00 1.197.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.164.000,00 770.000,00 -394.000,00 -33,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 122.000.000,00 150.877.000,00 28.877.000,00 23,67%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 3.026.000,00 1.639.000,00 -1.387.000,00 -45,84%

Αποθέματα 22.509.000,00 19.919.000,00 -2.590.000,00 -11,51%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 104.788.000,00 97.683.000,00 -7.105.000,00 -6,78%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 32.487.000,00 48.216.000,00 15.729.000,00 48,42%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 162.810.000,00 167.457.000,00 4.647.000,00 2,85%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 284.810.000,00 318.334.000,00 33.524.000,00 11,77%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 2.502.000,00 2.280.000,00 -222.000,00 -8,87%

Σωρευμένα κέρδη 20.064.000,00 26.074.000,00 6.010.000,00 29,95%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 61.660.000,00 67.448.000,00 5.788.000,00 9,39%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 61.660.000,00 67.448.000,00 5.788.000,00 9,39%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 125.666.000,00 145.737.000,00 20.071.000,00 15,97%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.048.000,00 2.083.000,00 35.000,00 1,71%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.197.000,00 5.902.000,00 1.705.000,00 40,62%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.506.000,00 982.000,00 -524.000,00 -34,79%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 133.417.000,00 154.704.000,00 21.287.000,00 15,96%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 22.660.000,00 25.160.000,00 2.500.000,00 11,03%

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.742.000,00 3.300.000,00 -2.442.000,00 -42,53%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.985.000,00 57.524.000,00 6.539.000,00 12,83%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.346.000,00 10.198.000,00 -148.000,00 -1,43%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 89.733.000,00 96.182.000,00 6.449.000,00 7,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 223.150.000,00 250.886.000,00 27.736.000,00 12,43%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 284.810.000,00 318.334.000,00 33.524.000,00 11,77%

        2005-2006
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Πίνακας 4.3  Συγκριτικές Καταστάσεις 2006-2007 

 

Πίνακας 4.4 Συγκριτικές Καταστάσεις 2007-2008 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 107.962.000,00 112.126.000,00 4.164.000,00 3,86%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 769.000,00 1.020.000,00 251.000,00 32,64%

Υπεραξία (Goodwill) 4.834.000,00 3.726.000,00 -1.108.000,00 -22,92%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 34.517.000,00 65.348.000,00 30.831.000,00 89,32%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00 88.000,00 -1.109.000,00 -92,65%

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 770.000,00 547.000,00 -223.000,00 -28,96%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 150.877.000,00 183.683.000,00 32.806.000,00 21,74%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.639.000,00 1.576.000,00 -63.000,00 -3,84%

Αποθέματα 19.919.000,00 21.733.000,00 1.814.000,00 9,11%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 97.683.000,00 93.331.000,00 -4.352.000,00 -4,46%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 48.216.000,00 28.629.000,00 -19.587.000,00 -40,62%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 167.457.000,00 145.269.000,00 -22.188.000,00 -13,25%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 318.334.000,00 328.952.000,00 10.618.000,00 3,34%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 2.280.000,00 2.371.000,00 91.000,00 3,99%

Σωρευμένα κέρδη 26.074.000,00 5.054.000,00 -21.020.000,00 -80,62%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 67.448.000,00 46.519.000,00 -20.929.000,00 -31,03%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67.448.000,00 46.519.000,00 -20.929.000,00 -31,03%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 145.737.000,00 178.409.000,00 32.672.000,00 22,42%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.083.000,00 2.413.000,00 330.000,00 15,84%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.902.000,00 5.042.000,00 -860.000,00 -14,57%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 982.000,00 458.000,00 -524.000,00 -53,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 154.704.000,00 186.322.000,00 31.618.000,00 20,44%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 25.160.000,00 10.000.000,00 -15.160.000,00 -60,25%

Φορολογικές υποχρεώσεις 3.300.000,00 3.300.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 57.524.000,00 61.700.000,00 4.176.000,00 7,26%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.198.000,00 18.611.000,00 8.413.000,00 82,50%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00 2.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 96.182.000,00 96.111.000,00 -71.000,00 -0,07%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 250.886.000,00 282.433.000,00 31.547.000,00 12,57%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 318.334.000,00 328.952.000,00 10.618.000,00 3,34%

2006-2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2007 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 112.126.000,00 139.933.000,00 27.807.000,00 24,80%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.020.000,00 3.938.000,00 2.918.000,00 286,08%

Υπεραξία (Goodwill) 3.726.000,00 3.418.000,00 -308.000,00 -8,27%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 65.348.000,00 73.741.000,00 8.393.000,00 12,84%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 547.000,00 391.000,00 -156.000,00 -28,52%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.683.000,00 222.337.000,00 38.654.000,00 21,04%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.576.000,00 1.540.000,00 -36.000,00 -2,28%

Αποθέματα 21.733.000,00 21.004.000,00 -729.000,00 -3,35%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 93.331.000,00 56.102.000,00 -37.229.000,00 -39,89%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 28.629.000,00 19.616.000,00 -9.013.000,00 -31,48%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.010.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 145.269.000,00 99.272.000,00 -45.997.000,00 -31,66%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 328.952.000,00 321.609.000,00 -7.343.000,00 -2,23%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 2.371.000,00 38.204.000,00 35.833.000,00 1511,30%

Σωρευμένα κέρδη 5.054.000,00 -9.709.000,00 -14.763.000,00 -292,11%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 46.519.000,00 67.589.000,00 21.070.000,00 45,29%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 46.519.000,00 67.589.000,00 21.070.000,00 45,29%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 178.409.000,00 168.440.000,00 -9.969.000,00 -5,59%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.413.000,00 2.457.000,00 44.000,00 1,82%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.042.000,00 8.267.000,00 3.225.000,00 63,96%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 458.000,00 130.000,00 -328.000,00 -71,62%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 186.322.000,00 179.294.000,00 -7.028.000,00 -3,77%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 40,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 3.300.000,00 1.636.000,00 -1.664.000,00 -50,42%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 61.700.000,00 42.207.000,00 -19.493.000,00 -31,59%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 18.611.000,00 6.500.000,00 -12.111.000,00 -65,07%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00 9.373.000,00 6.873.000,00 274,92%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 96.111.000,00 74.726.000,00 -21.385.000,00 -22,25%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 282.433.000,00 254.020.000,00 -28.413.000,00 -10,06%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 328.952.000,00 321.609.000,00 -7.343.000,00 -2,23%

2007-2008
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Πίνακας  4.5  Συγκριτικές Καταστάσεις 2008-2009 

 

Πίνακας 4.6 Συγκριτικές Καταστάσεις 2009-2010 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2008 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ        %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 139.933.000,00 135.447.000,00 -4.486.000,00 -3,21%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.938.000,00 3.354.000,00 -584.000,00 -14,83%

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 73.741.000,00 12.958.000,00 -60.783.000,00 -82,43%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 391.000,00 16.433.000,00 16.042.000,00 4102,81%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 222.337.000,00 172.526.000,00 -49.811.000,00 -22,40%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.540.000,00 1.606.000,00 66.000,00 4,29%

Αποθέματα 21.004.000,00 20.039.000,00 -965.000,00 -4,59%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 56.102.000,00 100.550.000,00 44.448.000,00 79,23%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 19.616.000,00 17.742.000,00 -1.874.000,00 -9,55%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.010.000,00 563.000,00 -447.000,00 -44,26%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.272.000,00 140.500.000,00 41.228.000,00 41,53%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 321.609.000,00 313.026.000,00 -8.583.000,00 -2,67%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 38.204.000,00 38.368.000,00 164.000,00 0,43%

Σωρευμένα κέρδη -9.709.000,00 -5.831.000,00 3.878.000,00 -39,94%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 67.589.000,00 71.631.000,00 4.042.000,00 5,98%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67.589.000,00 71.631.000,00 4.042.000,00 5,98%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 168.440.000,00 158.100.000,00 -10.340.000,00 -6,14%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.457.000,00 2.719.000,00 262.000,00 10,66%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.267.000,00 10.986.000,00 2.719.000,00 32,89%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 130.000,00 -130.000,00 -100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 179.294.000,00 171.805.000,00 -7.489.000,00 -4,18%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 14.000.000,00 11.900.000,00 -2.100.000,00 -15,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.636.000,00 667.000,00 -969.000,00 -59,23%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42.207.000,00 40.980.000,00 -1.227.000,00 -2,91%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 6.500.000,00 8.980.000,00 2.480.000,00 38,15%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 9.373.000,00 6.500.000,00 -2.873.000,00 -30,65%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.000,00 563.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 74.726.000,00 69.590.000,00 -5.136.000,00 -6,87%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 254.020.000,00 241.395.000,00 -12.625.000,00 -4,97%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 321.609.000,00 313.026.000,00 -8.583.000,00 -2,67%

2008-2009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2009 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 135.447.000,00 129.104.000,00 -6.343.000,00 -4,68%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.354.000,00 2.538.000,00 -816.000,00 -24,33%

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 12.958.000,00 12.608.000,00 -350.000,00 -2,70%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 16.433.000,00 360.000,00 -16.073.000,00 -97,81%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 172.526.000,00 148.944.000,00 -23.582.000,00 -13,67%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.606.000,00 679.000,00 -927.000,00 -57,72%

Αποθέματα 20.039.000,00 18.908.000,00 -1.131.000,00 -5,64%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 100.550.000,00 39.998.000,00 -60.552.000,00 -60,22%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 17.742.000,00 24.283.000,00 6.541.000,00 36,87%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 563.000,00 670.000,00 107.000,00 19,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 140.500.000,00 85.196.000,00 -55.304.000,00 -39,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 313.026.000,00 234.140.000,00 -78.886.000,00 -25,20%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 38.368.000,00 38.204.000,00 -164.000,00 -0,43%

Σωρευμένα κέρδη -5.831.000,00 -20.095.000,00 -14.264.000,00 244,62%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 71.631.000,00 57.203.000,00 -14.428.000,00 -20,14%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 71.631.000,00 57.203.000,00 -14.428.000,00 -20,14%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 158.100.000,00 119.691.000,00 -38.409.000,00 -24,29%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.719.000,00 2.674.000,00 -45.000,00 -1,66%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.986.000,00 8.807.000,00 -2.179.000,00 -19,83%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 171.805.000,00 131.172.000,00 -40.633.000,00 -23,65%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.900.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 667.000,00 131.000,00 -536.000,00 -80,36%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 40.980.000,00 34.775.000,00 -6.205.000,00 -15,14%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 8.980.000,00 10.489.000,00 1.509.000,00 16,80%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 6.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 563.000,00 370.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 69.590.000,00 45.765.000,00 -23.825.000,00 -34,24%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 241.395.000,00 176.937.000,00 -64.458.000,00 -26,70%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 313.026.000,00 234.140.000,00 -78.886.000,00 -25,20%

2009-2010



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

24 
  

Πίνακας 4.7 Συγκριτικές Καταστάσεις 2010-2011 

 

Πίνακας 4.8 Συγκριτικές Καταστάσεις 2011-2012 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2010 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 129.104.000,00 122.712.000,00 -6.392.000,00 -4,95%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.538.000,00 2.026.000,00 -512.000,00 -20,17%

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 12.608.000,00 12.608.000,00

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 360.000,00 325.000,00 -35.000,00 -9,72%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 148.944.000,00 142.005.000,00 -6.939.000,00 -4,66%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 679.000,00 386.000,00 -293.000,00 -43,15%

Αποθέματα 18.908.000,00 19.560.000,00 652.000,00 3,45%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39.998.000,00 48.166.000,00 8.168.000,00 20,42%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00 172.000,00 24.000,00 16,22%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.283.000,00 24.249.000,00 -34.000,00 -0,14%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 670.000,00 418.000,00 -252.000,00 -37,61%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 85.196.000,00 92.951.000,00 7.755.000,00 9,10%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 234.140.000,00 234.956.000,00 816.000,00 0,35%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00

Αποθεματικά 38.204.000,00 36.163.000,00 -2.041.000,00 -5,34%

Σωρευμένα κέρδη -20.095.000,00 -33.904.000,00 -13.809.000,00 68,72%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 57.203.000,00 41.353.000,00 -15.850.000,00 -27,71%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57.203.000,00 41.353.000,00 -15.850.000,00 -27,71%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 119.691.000,00 121.003.000,00 1.312.000,00 1,10%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.674.000,00 2.855.000,00 181.000,00 6,77%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.807.000,00 8.675.000,00 -132.000,00 -1,50%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 131.172.000,00 132.533.000,00 1.361.000,00 1,04%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.883.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 131.000,00 154.000,00 23.000,00 17,56%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34.775.000,00 39.008.000,00 4.233.000,00 12,17%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.489.000,00 9.607.000,00 -882.000,00 -8,41%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 370.000,00 418.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 45.765.000,00 61.070.000,00 15.305.000,00 33,44%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 176.937.000,00 193.603.000,00 16.666.000,00 9,42%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 234.140.000,00 234.956.000,00 816.000,00 0,35%

2010-2011

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 122.712.000,00 118.300.000,00 -4.412.000,00 -3,60%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.026.000,00 3.989.000,00 1.963.000,00 96,89%

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 12.608.000,00 1.011.000,00 -11.597.000,00 -91,98%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 325.000,00 278.000,00 -47.000,00 -14,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 142.005.000,00 124.494.000,00 -17.511.000,00 -12,33%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 386.000,00 404.000,00 18.000,00 4,66%

Αποθέματα 19.560.000,00 20.287.000,00 727.000,00 3,72%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 48.166.000,00 36.770.000,00 -11.396.000,00 -23,66%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 0,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 172.000,00 15.118.000,00 14.946.000,00 8689,53%

Προκαταβολές 6.496.000,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.249.000,00 16.548.000,00 -7.701.000,00 -31,76%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 418.000,00 1.639.000,00 1.221.000,00 292,11%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.951.000,00 97.262.000,00 4.311.000,00 4,64%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 234.956.000,00 221.756.000,00 -13.200.000,00 -5,62%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 175.871.000,00 136.777.000,00 349,87%

Αποθεματικά 36.163.000,00 36.176.000,00 13.000,00 0,04%

Σωρευμένα κέρδη -33.904.000,00 -36.975.000,00 -3.071.000,00 9,06%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 41.353.000,00 175.072.000,00 133.719.000,00 323,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 41.353.000,00 175.072.000,00 133.719.000,00 323,36%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 121.003.000,00 -121.003.000,00 -100,00%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.855.000,00 3.485.000,00 630.000,00 22,07%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.675.000,00 7.107.000,00 -1.568.000,00 -18,07%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 132.533.000,00 10.023.000,00 -122.510.000,00 -92,44%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.883.000,00 -11.883.000,00 -100,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 154.000,00 839.000,00 685.000,00 444,81%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39.008.000,00 28.353.000,00 -10.655.000,00 -27,31%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 9.607.000,00 743.000,00 -8.864.000,00 -92,27%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.000,00 6.726.000,00 6.308.000,00 1509,09%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 61.070.000,00 36.661.000,00 -24.409.000,00 -39,97%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 193.603.000,00 46.684.000,00 -146.919.000,00 -75,89%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 234.956.000,00 221.756.000,00 -13.200.000,00 -5,62%

2011-2012
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Πίνακας 4.9 Συγκριτικές Καταστάσεις 2012-2013 

 

Πίνακας 4.10  Μέση Τιμή Περιόδου Δεκαετίας – Ποσοστιαία Μεταβολή Δεκαετίας 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟ %

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 118.300.000,00 112.440.000,00 -5.860.000,00 -4,95%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.989.000,00 4.398.000,00 409.000,00 10,25%

Υπεραξία (Goodwill)

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 1.011.000,00 1.011.000,00

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 278.000,00 617.000,00 339.000,00 121,94%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 124.494.000,00 118.554.000,00 -5.940.000,00 -4,77%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 404.000,00 503.000,00 99.000,00 24,50%

Αποθέματα 20.287.000,00 19.278.000,00 -1.009.000,00 -4,97%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 36.770.000,00 34.474.000,00 -2.296.000,00 -6,24%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 0,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 15.118.000,00 9.918.000,00 -5.200.000,00 -34,40%

Προκαταβολές 6.496.000,00 6.515.000,00 19.000,00 0,29%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 16.548.000,00 11.225.000,00 -5.323.000,00 -32,17%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.639.000,00 1.597.000,00 -42.000,00 -2,56%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 97.262.000,00 83.510.000,00 -13.752.000,00 -14,14%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 221.756.000,00 202.064.000,00 -19.692.000,00 -8,88%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 175.871.000,00 175.871.000,00

Αποθεματικά 36.176.000,00 33.254.000,00 -2.922.000,00 -8,08%

Σωρευμένα κέρδη -36.975.000,00 -48.683.000,00 -11.708.000,00 31,66%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 175.072.000,00 160.442.000,00 -14.630.000,00 -8,36%

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 175.072.000,00 160.442.000,00 -14.630.000,00 -8,36%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 3.485.000,00 3.666.000,00 181.000,00 5,19%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.107.000,00 8.024.000,00 917.000,00 12,90%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.023.000,00 11.690.000,00 1.667.000,00 16,63%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις

Φορολογικές υποχρεώσεις 839.000,00 798.000,00 -41.000,00 -4,89%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.353.000,00 22.959.000,00 -5.394.000,00 -19,02%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 743.000,00 -743.000,00 -100,00%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.726.000,00 6.175.000,00 -551.000,00 -8,19%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.661.000,00 29.932.000,00 -6.729.000,00 -18,35%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.684.000,00 41.622.000,00 -5.062.000,00 -10,84%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 221.756.000,00 202.064.000,00 -19.692.000,00 -8,88%

2012-2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 119.557.400,00 -0,41%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.497.555,56 33,12%

Υπεραξία (Goodwill) 3.681.428,57

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 25.301.888,89 -27,95%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης
828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 334.444,44 -27,84%

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.320.555,56 -8,67%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
150.205.800,00 0,18%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.262.111,11 -20,09%

Αποθέματα 20.430.100,00 -0,98%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 255.000,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 6.339.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 71.326.000,00 -11,30%

Προκαταβολές 6.505.500,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.777.222,22 -12,44%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.880.285,71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
120.395.400,00 -4,78%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
270.601.200,00 -2,18%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 65.365.400,00 22,53%

Αποθεματικά 25.280.222,22 38,18%

Σωρευμένα κέρδη -7.036.100,00 -204,19%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
81.081.500,00 11,16%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 145.292.285,71

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.711.111,11 7,55%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.445.222,22 8,44%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 769.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
119.635.300,00 -19,82%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 18.303.714,29

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.840.777,78 -21,86%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42.054.555,56 -9,49%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 9.434.250,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 6.124.333,33

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11.687.571,43

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
69.884.400,00 -12,45%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
189.519.700,00 -18,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
270.601.200,00 -2,18%



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

26 
  

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 Κύκλος Εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών έχει μια πτώση από το 2004 στο 2005 της τάξεως του 9,49%. 

Κατά συνέπεια από τα 352.000.000 έπεσε στα 319.000.000 εκατομμύρια ευρώ 

έχοντας δηλαδή μια πτώση 33.000.000 εκατομμύρια ευρώ.  Την επόμενη διετία 2005-

2006  είχε μια ελάχιστη αύξηση 0,79% η οποία μεταφράζεται σε αύξηση 2.500.000 

εκατομμύρια των πωλήσεων. Από το 2006 μέχρι και το 2013 η εταιρία έχει μια 

συνεχή πτώση των πωλήσεων της με αποκορύφωμα την διετία 2008-2009 όπου η 

μείωση ανήλθε σε ποσοστιαία μεταβολή -16,92%. Σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης 

μας η εταιρία είχε μια μέση ετήσια μεταβολή -7,71% ενώ ο μέσος όρος των 

πωλήσεων της 10ετίας ανήλθε περίπου στο ποσό των 260.000.000 ευρώ. 

 Κόστος Πωλήσεων 

Το κόστος πωληθέντων ιδιαίτερα σε μία παραγωγική μονάδα όπως είναι η εταιρία 

ΦΑΓΕ παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του μικτού αποτελέσματος και 

συνεπώς στην διαμόρφωση των καθαρών αποτελεσμάτων ( κέρδη/ ζημίες). Όσο 

αναφορά σε αυτό το σημείο το Κόστος Πωλήσεων παρουσιάζει μια μέση ετήσια 

μεταβολή -5,97 % το οποίο μοιάζει απολύτως λογικό αφού είναι άμεσα 

συσχετιζόμενο με τις πωλήσεις της εταιρίας.  Η μέση τιμή του Κόστος Πωλήσεων  

της περιόδου που αναλύουμε ανέρχεται στα 178.000.000 ευρώ. Την διετία 2008-2009 

είχαμε την  μεγαλύτερη μείωση του κόστους πωλήσεων κατά  -23,00 %  και ποσοτικά 

υπήρξε μείωση -48.000.000 ευρώ. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως το κόστος 

πωληθέντων είναι άμεσα επηρεασμένο με τις πωλήσεις για αυτό έχουμε και την 

μεγαλύτερη μείωση την διετία που είχαμε και τις μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων. 

 Μικτό Αποτέλεσμα 

Το μικτό αποτέλεσμα είναι η διαφορά των Πωλήσεων και του Κόστους Πωλήσεων 

συνεπώς εφόσον υπάρχει μια συνεχής μείωση των  πωλήσεων από το 2008 και μετά  

παρατηρούμε μια αντίστοιχη μείωση και του Μικτού Αποτελέσματος.  Η μέση 

ποσοστιαία μεταβολή του Μικτού Αποτελέσματος είναι -11,53% ενώ η μέση τιμή 

περιόδου της δεκαετίας που αναλύουμε ανέρχεται στα 80.000.000 ευρώ περίπου. Η 

μεγαλύτερη συγκριτικά ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάστηκε την διετία 2012-2013 

όπου έφτασε στο -19,60 % και ποσοτικά στα -10.500.000 ευρώ. Το μικτό αποτέλεσμα 
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είναι ένα σημαντικό μέγεθος το όποιο εμφανίζει το ΄΄ κατά ποσό καλά τα πάει ΄΄ τα 

πάει η εταιρία από την κύρια δραστηριότητα της η οποία είναι οι πωλήσεις. Από τα 

στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης η εταιρία φαίνεται ότι  όσο περνάει ο χρόνος 

μειώνονται οι πωλήσεις  το κόστος μειώνεται αναλογικά με τις πωλήσεις δηλαδή 

παραμένει σταθερό και ως εκ τούτου το μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης μειώνεται 

με την σειρά του αφού είναι απόρροια των δύο παραπάνω λογαριασμών. 

 Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα,   

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα της εταιρίας έχουν μια συνεχή αύξηση από χρήση σε 

χρήση. Η μέση ποσοστιαία μεταβολή που παρουσιάζουν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα 

είναι 5,42%. Η μεγαλύτερη τιμή των λειτουργικών εσόδων ανήλθε στα 16.723.000 

ευρώ την χρήση 2012.  Γενικότερα ο μέσος όρος των λοιπών λειτουργικών εσόδων 

ανέρχεται στα 6.430.900 ευρώ ενώ η μεγαλύτερη συγκριτικά ποσοστιαία μεταβολή 

πραγματοποιήθηκε την διετία 2007-2008.  

Τα Λειτουργικά Έξοδα της εταιρίας έχουν μια μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της 

τάξεως του -7,02%. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται τα έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης. Ο μέσος των λειτουργικών εξόδων στην περίοδο που αναλύουμε φτάνει 

στο ποσό των 82.399.000 ευρώ, ενώ η μεγαλύτερη μεταβολή που σημειώθηκε 

παρατηρώντας τις συγκριτικές καταστάσεις ήταν την διετία 2011-2012 όπου είχαμε 

μια μείωση περίπου -15,00%.  

 Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερες αυξομειώσεις 

σε όλη την διάρκεια της περιόδου που αναλύουμε. Αναλυτικότερα από το 2008 και 

μετά η πορεία των  EBITDA έχει ιδιαίτερα μεγάλη ποσοστιαία μείωση όπου φτάνει 

το 2013 να κλείνει με αρνητικό πρόσημο. Για να αποτυπώσουμε το μέγεθος των 

μεταβολών που έχει σημειωθεί αρκεί να αναφέρουμε την μέση ετήσια ποσοστιαία 

μεταβολή η οποία είναι αρνητική και φθάνει το -176,77 %. Όσο αφορά την μέση τιμή 

των κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων φθάνει στο ποσό των 15.508.100,00 

ευρώ.  Τέλος να αναφέρουμε ότι η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή μελετώντας της 

συγκριτικές καταστάσεις επήλθε την διετία 2012-2013 κατά -116,40% . Αυτός το 

μέγεθος μας δείχνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα που πέτυχε η εταιρία ( κέρδος/ζημία) 

από την λειτουργική της δραστηριότητα χωρίς την συμμετοχή των αποσβέσεων των 
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χρηματοοικονομικών εξόδων  - εσόδων όπως επίσης και των φορολογικών 

επιβαρύνσεων. Τα αποτελέσματα για την ΦΑΓΕ δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αν 

αναλογιστούμε ότι από το 2008 υπάρχει μια συνεχή μείωση των EBITDA η οποία 

κλείνει με ζημιά το 2013.  

 Κέρδη / Ζημίες Προ Φόρων 

Οι περισσότερες χρήσεις της εταιρίας κλείνουν με ζημίες, παρατηρώντας τα 

αποτελέσματα χρήσης. Οι μόνες χρήσεις που δεν είναι ζημιογόνες είναι το 2004, 

2006, και το 2009. Οι αυξομειώσεις παρουσιάζουν μεγάλες μεταβολές με μεγαλύτερη 

την διετία 2005 – 2006 όπου η εταιρία κατάφερε με μια μεταβολή της τάξεως του 

311,27% να γυρίσει το ζημιογόνο αποτέλεσμα του 2005 ( -4.500.000 ευρώ) σε κέρδος 

9.500.000 περίπου την αμέσως επόμενη χρονιά. 

 Κέρδη / Ζημίες Μετά Φόρων 

Η εταιρία έχει ένα όφελος φόρου εισοδήματος λόγω ότι παρουσιάζει ζημίες στις 

περισσότερες χρήσεις όπως αναφέραμε παραπάνω. Ως εκ τούτου υπάρχει μια 

συρρίκνωση των ζημιών. 

Πίνακας 4.11 Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2004-2005 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 352.799.000,00 319.301.000,00 -33.498.000,00 -9,49%

Κόστος πωλήσεων 223.180.000,00 214.519.000,00 -8.661.000,00 -3,88%

Μικτό αποτέλεσμα 129.619.000,00 104.782.000,00 -24.837.000,00 -19,16%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 849.000,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 109.635.000,00 95.041.000,00 -14.594.000,00 -13,31%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 19.984.000,00 10.590.000,00 -9.394.000,00 -47,01%

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 45.000,00 0,44%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 30.209.000,00 20.860.000,00 -9.349.000,00 -30,95%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.888.000,00 12.101.000,00 8.213.000,00 211,24%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 77.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.093.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -1.970.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 16.096.000,00 -4.497.000,00 -20.593.000,00 -127,94%

Φόρος εισοδήματος 2.381.000,00 -4.587.000,00 -6.968.000,00 -292,65%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 13.715.000,00 90.000,00 -13.625.000,00 -99,34%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 13.715.000,00 90.000,00 -13.625.000,00 -99,34%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 13.715.000,00 90.000,00 -13.625.000,00 -99,34%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 13.715.000,00 90.000,00 -13.625.000,00 -99,34%

2004-2005
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Πίνακας 4.12  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2005-2006 

 

 

Πίνακας 4.13 Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2006 – 2007 

 

 

`
1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2006 - 

31/12/2006

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 319.301.000,00 321.811.000,00 2.510.000,00 0,79%

Κόστος πωλήσεων 214.519.000,00 212.359.000,00 -2.160.000,00 -1,01%

Μικτό αποτέλεσμα 104.782.000,00 109.452.000,00 4.670.000,00 4,46%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 849.000,00 1.596.000,00 747.000,00 87,99%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 95.041.000,00 89.562.000,00 -5.479.000,00 -5,76%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 10.590.000,00 21.486.000,00 10.896.000,00 102,89%

Αποσβέσεις 10.270.000,00 10.267.000,00 -3.000,00 -0,03%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 20.860.000,00 31.753.000,00 10.893.000,00 52,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 12.101.000,00 11.286.000,00 -815.000,00 -6,73%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 77.000,00 336.000,00 259.000,00 336,36%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.093.000,00 -1.075.000,00 18.000,00 -1,65%

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -1.970.000,00 63.000,00 2.033.000,00 -103,20%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 10.270.000,00 10.267.000,00 -3.000,00 -0,03%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.497.000,00 9.524.000,00 14.021.000,00 -311,79%

Φόρος εισοδήματος -4.587.000,00 3.514.000,00 8.101.000,00 -176,61%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 90.000,00 6.010.000,00 5.920.000,00 6577,78%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 90.000,00 6.010.000,00 5.920.000,00 6577,78%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 90.000,00 6.010.000,00 5.920.000,00 6577,78%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 90.000,00 6.010.000,00 5.920.000,00 6577,78%

2005-2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2006 - 

31/12/2006

1/01/2007 - 

31/12/2007

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 321.811.000,00 313.488.000,00 -8.323.000,00 -2,59%

Κόστος πωλήσεων 212.359.000,00 223.310.000,00 10.951.000,00 5,16%

Μικτό αποτέλεσμα 109.452.000,00 90.178.000,00 -19.274.000,00 -17,61%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 1.596.000,00 1.813.000,00 217.000,00 13,60%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 89.562.000,00 87.151.000,00 -2.411.000,00 -2,69%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 21.486.000,00 4.840.000,00 -16.646.000,00 -77,47%

Αποσβέσεις 10.267.000,00 10.585.000,00 318.000,00 3,10%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 31.753.000,00 15.425.000,00 -16.328.000,00 -51,42%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.286.000,00 13.095.000,00 1.809.000,00 16,03%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 336.000,00 302.000,00 -34.000,00 -10,12%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.075.000,00 -3.806.000,00 -2.731.000,00 254,05%

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 63.000,00 -678.000,00 -741.000,00 -1176,19%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 9.401.000,00

Αποσβέσεις 10.267.000,00 10.585.000,00 318.000,00 3,10%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9.524.000,00 -21.838.000,00 -31.362.000,00 -329,29%

Φόρος εισοδήματος 3.514.000,00 -818.000,00 -4.332.000,00 -123,28%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 6.010.000,00 -21.020.000,00 -27.030.000,00 -449,75%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 6.010.000,00 -21.020.000,00 -27.030.000,00 -449,75%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 6.010.000,00 -21.020.000,00 -27.030.000,00 -449,75%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 6.010.000,00 -21.020.000,00 -27.030.000,00 -449,75%

2006-2007
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Πίνακας 4.14 Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2007 – 2008 

 

 

Πίνακας 4.15  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2008 – 2009 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2008 - 

31/12/2008

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 313.488.000,00 286.471.000,00 -27.017.000,00 -8,62%

Κόστος πωλήσεων 223.310.000,00 209.810.000,00 -13.500.000,00 -6,05%

Μικτό αποτέλεσμα 90.178.000,00 76.661.000,00 -13.517.000,00 -14,99%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 1.813.000,00 4.513.000,00 2.700.000,00 148,92%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 87.151.000,00 83.452.000,00 -3.699.000,00 -4,24%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 4.840.000,00 -2.278.000,00 -7.118.000,00 -147,07%

Αποσβέσεις 10.585.000,00 12.157.000,00 1.572.000,00 14,85%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 15.425.000,00 9.879.000,00 -5.546.000,00 -35,95%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 13.095.000,00 16.496.000,00 3.401.000,00 25,97%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 302.000,00 336.000,00 34.000,00 11,26%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -3.806.000,00 -4.987.000,00 -1.181.000,00 31,03%

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -678.000,00 2.276.000,00 2.954.000,00 -435,69%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 1.994.000,00

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 9.401.000,00

Αποσβέσεις 10.585.000,00 12.157.000,00 1.572.000,00 14,85%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -21.838.000,00 -19.155.000,00 2.683.000,00 -12,29%

Φόρος εισοδήματος -818.000,00 -4.392.000,00 -3.574.000,00 436,92%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -21.020.000,00 -14.763.000,00 6.257.000,00 -29,77%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -21.020.000,00 -14.763.000,00 6.257.000,00 -29,77%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -21.020.000,00 -14.763.000,00 6.257.000,00 -29,77%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 35.833.000,00

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -21.020.000,00 21.070.000,00 42.090.000,00 -200,24%

2007-2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2008 - 

31/12/2008

1/01/2009 - 

31/12/2009

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 286.471.000,00 237.990.000,00 -48.481.000,00 -16,92%

Κόστος πωλήσεων 209.810.000,00 161.397.000,00 -48.413.000,00 -23,07%

Μικτό αποτέλεσμα 76.661.000,00 76.593.000,00 -68.000,00 -0,09%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 4.513.000,00 10.155.000,00 5.642.000,00 125,02%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 83.452.000,00 81.041.000,00 -2.411.000,00 -2,89%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -2.278.000,00 5.707.000,00 7.985.000,00 -350,53%

Αποσβέσεις 12.157.000,00 11.121.000,00 -1.036.000,00 -8,52%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 9.879.000,00 16.828.000,00 6.949.000,00 70,34%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16.496.000,00 13.375.000,00 -3.121.000,00 -18,92%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 336.000,00 207.000,00 -129.000,00 -38,39%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -4.987.000,00 -3.930.000,00 1.057.000,00 -21,20%

Έσοδα απο μερίσματα 24.360.000,00

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 2.276.000,00 -885.000,00 -3.161.000,00 -138,88%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 1.994.000,00 2.201.000,00 207.000,00 10,38%

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 12.157.000,00 11.121.000,00 -1.036.000,00 -8,52%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -19.155.000,00 14.285.000,00 33.440.000,00 -174,58%

Φόρος εισοδήματος -4.392.000,00 10.407.000,00 14.799.000,00 -336,95%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -14.763.000,00 3.878.000,00 18.641.000,00 -126,27%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -14.763.000,00 3.878.000,00 18.641.000,00 -126,27%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -14.763.000,00 3.878.000,00 18.641.000,00 -126,27%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 35.833.000,00 164.000,00 -35.669.000,00 -99,54%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 21.070.000,00 4.042.000,00 -17.028.000,00 -80,82%

2008-2009
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Πίνακας 4.16  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2009 – 2010 

 

Πίνακας 4.17  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2010 – 2011 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2010 - 

31/12/2010

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 237.990.000,00 213.920.000,00 -24.070.000,00 -10,11%

Κόστος πωλήσεων 161.397.000,00 148.880.000,00 -12.517.000,00 -7,76%

Μικτό αποτέλεσμα 76.593.000,00 65.040.000,00 -11.553.000,00 -15,08%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 10.155.000,00 11.031.000,00 876.000,00 8,63%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 81.041.000,00 81.929.000,00 888.000,00 1,10%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 5.707.000,00 -5.858.000,00 -11.565.000,00 -202,65%

Αποσβέσεις 11.121.000,00 11.313.000,00 192.000,00 1,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 16.828.000,00 5.455.000,00 -11.373.000,00 -67,58%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -1.195.000,00 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 13.375.000,00 13.333.000,00 -42.000,00 -0,31%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 207.000,00 1.455.000,00 1.248.000,00 602,90%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -3.930.000,00 -1.248.000,00 2.682.000,00 -68,24%

Έσοδα απο μερίσματα 24.360.000,00

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -885.000,00 4.376.000,00 5.261.000,00 -594,46%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 2.201.000,00 -2.201.000,00 -100,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 11.121.000,00 11.313.000,00 192.000,00 1,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 14.285.000,00 -15.803.000,00 -30.088.000,00 -210,63%

Φόρος εισοδήματος 10.407.000,00 -1.539.000,00 -11.946.000,00 -114,79%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 3.878.000,00 -14.264.000,00 -18.142.000,00 -467,82%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 3.878.000,00 -14.264.000,00 -18.142.000,00 -467,82%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 3.878.000,00 -14.264.000,00 -18.142.000,00 -467,82%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 164.000,00 -164.000,00 -328.000,00 -200,00%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 4.042.000,00 -14.428.000,00 -18.470.000,00 -456,95%

2009-2010

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2010 - 

31/12/2010

1/01/2011 - 

31/12/2011

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 213.920.000,00 201.046.000,00 -12.874.000,00 -6,02%

Κόστος πωλήσεων 148.880.000,00 142.765.000,00 -6.115.000,00 -4,11%

Μικτό αποτέλεσμα 65.040.000,00 58.281.000,00 -6.759.000,00 -10,39%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 11.031.000,00 16.334.000,00 5.303.000,00 48,07%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 81.929.000,00 75.092.000,00 -6.837.000,00 -8,35%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -5.858.000,00 -477.000,00 5.381.000,00 -91,86%

Αποσβέσεις 11.313.000,00 10.890.000,00 -423.000,00 -3,74%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 5.455.000,00 10.413.000,00 4.958.000,00 90,89%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -1.195.000,00 -218.000,00 977.000,00 -81,76%

Χρηματοοικονομικά έξοδα 13.333.000,00 11.618.000,00 -1.715.000,00 -12,86%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 1.455.000,00 174.000,00 -1.281.000,00 -88,04%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.248.000,00 -1.124.000,00 124.000,00 -9,94%

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 4.376.000,00 10.000,00 -4.366.000,00 -99,77%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 11.313.000,00 10.890.000,00 -423.000,00 -3,74%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -15.803.000,00 -13.253.000,00 2.550.000,00 -16,14%

Φόρος εισοδήματος -1.539.000,00 556.000,00 2.095.000,00 -136,13%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -14.264.000,00 -13.809.000,00 455.000,00 -3,19%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -14.264.000,00 -13.809.000,00 455.000,00 -3,19%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -14.264.000,00 -13.809.000,00 455.000,00 -3,19%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών -164.000,00 -2.041.000,00 -1.877.000,00 1144,51%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -14.428.000,00 -15.850.000,00 -1.422.000,00 9,86%

2010-2011
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Πίνακας 4.18  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2011 – 2012 

 

Πίνακας 4.19  Συγκριτικές Καταστάσεις – Αποτελέσματα Χρήσεως 2012 – 2013 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2012 - 

31/12/2012

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 201.046.000,00 173.156.000,00 -27.890.000,00 -13,87%

Κόστος πωλήσεων 142.765.000,00 119.616.000,00 -23.149.000,00 -16,21%

Μικτό αποτέλεσμα 58.281.000,00 53.540.000,00 -4.741.000,00 -8,13%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 16.334.000,00 16.723.000,00 389.000,00 2,38%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 75.092.000,00 64.139.000,00 -10.953.000,00 -14,59%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -477.000,00 6.124.000,00 6.601.000,00 -1383,86%

Αποσβέσεις 10.890.000,00 10.933.000,00 43.000,00 0,39%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 10.413.000,00 17.057.000,00 6.644.000,00 63,80%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -218.000,00 218.000,00 -100,00%

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.618.000,00 9.741.000,00 -1.877.000,00 -16,16%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 174.000,00 100.000,00 -74.000,00 -42,53%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.124.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 10.000,00 -228.000,00 -238.000,00 -2380,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 745.000,00

Αποσβέσεις 10.890.000,00 10.933.000,00 43.000,00 0,39%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -13.253.000,00 -4.490.000,00 8.763.000,00 -66,12%

Φόρος εισοδήματος 556.000,00 154.000,00 -402.000,00 -72,30%

Λοιποί φόροι -1.573.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -13.809.000,00 -3.071.000,00 10.738.000,00 -77,76%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -13.809.000,00 -3.071.000,00 10.738.000,00 -77,76%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -13.809.000,00 -3.071.000,00 10.738.000,00 -77,76%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών -2.041.000,00 13.000,00 2.054.000,00 -100,64%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -15.850.000,00 -3.058.000,00 12.792.000,00 -80,71%

2011-2012

`
1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013 - 

31/12/2013

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

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 173.156.000,00 171.308.000,00 -1.848.000,00 -1,07%

Κόστος πωλήσεων 119.616.000,00 128.264.000,00 8.648.000,00 7,23%

Μικτό αποτέλεσμα 53.540.000,00 43.044.000,00 -10.496.000,00 -19,60%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 16.723.000,00 1.295.000,00 -15.428.000,00 -92,26%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 64.139.000,00 56.948.000,00 -7.191.000,00 -11,21%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 6.124.000,00 -12.609.000,00 -18.733.000,00 -305,89%

Αποσβέσεις 10.933.000,00 9.811.000,00 -1.122.000,00 -10,26%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 17.057.000,00 -2.798.000,00 -19.855.000,00 -116,40%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.741.000,00 241.000,00 -9.500.000,00 -97,53%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 100.000,00 94.000,00 -6.000,00 -6,00%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -228.000,00 -224.000,00 4.000,00 -1,75%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 745.000,00 -745.000,00 -100,00%

Αποσβέσεις 10.933.000,00 9.811.000,00 -1.122.000,00 -10,26%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.490.000,00 -12.980.000,00 -8.490.000,00 189,09%

Φόρος εισοδήματος 154.000,00 151.000,00 -3.000,00 -1,95%

Λοιποί φόροι -1.573.000,00 -519.000,00 1.054.000,00 -67,01%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -3.071.000,00 -12.612.000,00 -9.541.000,00 310,68%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -3.071.000,00 -12.612.000,00 -9.541.000,00 310,68%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -3.071.000,00 -12.612.000,00 -9.541.000,00 310,68%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 13.000,00 -1.564.000,00 -1.577.000,00 -12130,77%

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -3.058.000,00 -14.176.000,00 -11.118.000,00 363,57%

2012-2013
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Πίνακας 4.20  (Μέση τιμή περιόδου  – Μέση ετήσια μεταβολή) δεκαετίας 

 

4.2 Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  

 Χρήση 2004 

Παρατηρώντας της καταστάσεις κοινού μεγέθους βλέπουμε ότι το πάγιο ενεργητικό 

της εταιρίας αντιπροσωπεύει το 47,34%, ενώ το 52,66% αποτελείται από στοιχεία 

κυκλοφορούν ενεργητικού.  Από τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν το κυκλοφορούν 

ενεργητικού αναλυτικότερα το 8,55% αφορά τα αποθέματα, το 41,16% καλύπτεται 

από των λογαριασμό των πελατών και λοιπών απαιτήσεων ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

2,95 % συμπληρώνεται με λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού. Με μια 

πρώτη μάτια είναι φανερό ότι η ΦΑΓΕ είναι οριακά εντάσεως κυκλοφορούν 

ενεργητικού.  

Όσο αφορά το παθητικό της επιχείρησης τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια της εταιρίας 

καλύπτουν το 59,79% του παθητικού και ιδιαίτερα το 25,12% προέρχεται από ίδια 

κεφάλαια ενώ το υπόλοιπο 34,66% από μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια. Από την 

παραπάνω παρουσίαση συνάγεται ότι τα μακροπρόθεσμα κεφάλαια ( 59,79%) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 259.129.000,00 -7,71%

Κόστος πωλήσεων 178.410.000,00 -5,97%

Μικτό αποτέλεσμα 80.719.000,00 -11,53%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων
7.145.444,44 5,42%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων
82.399.000,00 -7,02%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]
4.750.900,00 -195,01%

Αποσβέσεις 10.757.200,00 -0,46%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ]
15.508.100,00 -176,77%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -706.500,00 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10.517.400,00 -26,58%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 342.333,33

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -2.466.142,86 

Έσοδα απο μερίσματα 24.360.000,00

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 304.444,44

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 2.097.500,00

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 5.073.000,00

Αποσβέσεις 10.757.200,00 -0,46%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
-5.211.100,00 -197,64%

Φόρος εισοδήματος 582.700,00 -26,39%

Λοιποί φόροι -1.046.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
-5.584.600,00 -199,07%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)
-5.584.600,00 -199,07%

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -5.584.600,00 -199,07%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 5.373.500,00

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) -2.360.500,00 -200,37%
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υπερκαλύπτουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (47,34%). Το υπόλοιπο (59,79-47,34) 

μέρος των μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 12,45% χρησιμοποιήθηκε για την 

χρηματοδότηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και για αυτό αποτελεί το καθαρό 

κεφάλαιο κίνησης. 

 Χρήση 2005 

Σε αυτήν την χρήση  έχουμε μια μείωση του πάγιου ενεργητικού της εταιρίας κατά 

5% περίπου φτάνοντας τελικώς στο 42,84%. Όπως είναι φυσιολογικό είχαμε μια 

αντίστοιχη αύξηση στο κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας φτάνοντας έτσι 

συνολικά το 57,16%. Αναλυτικότερα όσο αφορά τα κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού είχαμε μεν μια μείωση το πελατών και λοιπών απαιτήσεων σε σχέση με 

την χρήση 2004,  αλλά είχαμε μια μεγαλύτερη αύξηση στα μετρητά και τα ισοδύναμα 

μετρητών φτάνοντας να καλύβουν  το 11,41 % το συνόλου του ενεργητικού. Είναι 

προφανές ότι η ΦΑΓΕ βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την ρευστότητα της. 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για αυτήν την χρόνια έχει μειωθεί και αποτελεί 

πλέον το 21,65% του συνόλου του παθητικού, ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

καλύπτουν το 46,84 %. Τέλος υπάρχει μια μείωση τον βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων σε 31,51%.  
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Πίνακας 4.21 Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους 2004 - 2005 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 116.638.000,00 100.912.000,00 47,34% 35,43%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 446.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 3.538.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 13.915.000,00 4,89%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.164.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 116.638.000,00 122.000.000,00
47,34% 42,84%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 3.026.000,00

Αποθέματα 21.064.000,00 22.509.000,00 8,55% 7,90%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 101.398.000,00 104.788.000,00 41,16% 36,79%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 32.487.000,00 11,41%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 7.265.000,00 2,95%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.727.000,00 162.810.000,00
52,66% 57,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00
100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 28.254.000,00 39.094.000,00 11,47% 13,73%

Αποθεματικά 2.502.000,00

Σωρευμένα κέρδη 33.644.000,00 20.064.000,00 13,66% 7,04%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 61.898.000,00 61.660.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 61.898.000,00 61.660.000,00
25,12% 21,65%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 125.666.000,00 44,12%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.048.000,00 59,79%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.197.000,00 1,47%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.506.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 85.393.000,00 133.417.000,00
34,66% 46,84%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 32.523.000,00 22.660.000,00 13,20% 7,96%

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.742.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.985.000,00 17,90%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.346.000,00 3,63%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.551.000,00 27,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 99.074.000,00 89.733.000,00
40,21% 31,51%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 184.467.000,00 223.150.000,00
74,88% 78,35%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00
100,00% 100,00%



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

36 
  

 Χρήση 2006 

 

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας σε αυτή την περίοδο έφτασε στα επίπεδα της 

πρώτης  χρήσης της ανάλυσης μας καλύπτοντας δηλαδή το 47,40 %. Είχαμε μια 

μείωση σε λογαριασμούς πάγιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων  αλλά είχαμε μια 

μεγαλύτερη αύξηση της υπεραξίας (goodwill) της εταιρίας λόγω ότι υπήρξαν μεγάλες 

επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες.  

Το κυκλοφορούν ενεργητικό υπέστη μια μείωση σε λογαριασμούς αποθεμάτων, αλλά 

και στους λογαριασμούς πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Η ΦΑΓΕ φαίνεται ότι 

ρευστοποιεί εύκολα τα αποθέματα της και συγχρόνως διατηρεί μια αυστηρή 

πιστοληπτική πολιτική προς τους πελάτες της, χωρίς να αφήνει περιθώρια για 

ανείσπρακτες απαιτήσεις, Αναλυτικότερα τα αποθέματα αποτελούν το 6,26 % σε 

σχέση με το 7,90 % της προηγούμενη χρήσης, οι δε πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

μειώθηκαν από 36,79 % σε 30,69%. Τέλος τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 

παρατηρείται ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (15,15%) δείγμα ότι η εταιρία έχει 

υψηλή ρευστότητα σε αυτό το σημείο, γιατί είναι ο μόνος λογαριασμός ενεργητικού ο 

οποίος είναι άμεσα ρευστοποιήσιμος.  

Το παθητικό διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από μακροπρόθεσμα κεφάλαια και 

λιγότερο από βραχυπρόθεσμα. Τα ίδια κεφάλαια δεν έχουν μεταβληθεί και 

παραμένουν στο 21,19% ενώ τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια αποτελούν το 

48,60%. Οι προμηθευτές αποτελούν μεγάλο ποσοστό των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Αυτό είναι δείγμα ότι η εταιρία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

πιστωτών της και συγχρόνως παίρνει μια μικρή πίστωση από τους αυτούς την οποία 

μπορεί να την χρησιμοποιήσει ή επενδύσει σε άλλη στοιχεία του κυκλοφορούν 

ενεργητικού της. 

 Χρήση 2007 

Το 2007 όπως θα δούμε και μετά από την παράθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 

κοινού μεγέθους ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά όσο αφορά της πωλήσεις, με 

αποτέλεσμα η εταιρία επέλεξε να επενδύσει σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού και 

ειδικότερα σε συντελεστές παραγωγής για να ανταποκριθεί στην ζήτηση αλλά και σε 

μια μετέπειτα αύξηση των πωλήσεων. Ειδικότερα το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας 

αποτελεί το 55,84 %. Από αυτό το ποσοστό αυτό ουσιαστικά καλύπτεται από τα 

ακίνητα τις εγκαταστάσεις και το πάγιο εξοπλισμό (34,09%)  ενώ υπάρχει και ένα 

μεγάλο ποσοστό επένδυσης σε συγγενείς εταιρίες ( 19,87%). 

Οι λογαριασμοί του κυκλοφορούν ενεργητικού παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα 

με εξαίρεση τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών όπου έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το 

ήμισυ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η εταιρία επέλεξε να χρησιμοποιήσει 

μέρος τον διαθεσίμων της σε επενδύσεις πάγιου ενεργητικού προκειμένου να αυξήσει 

περεταίρω της δανειακές της υποχρεώσεις. 
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Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας εμφανίζονται αισθητά μειωμένα λόγο ότι η χρήση 

έκλεισε με ζημίες με αποτέλεσμα να μειωθεί ισόποσα το υπόλοιπο κερδών εις νέο 

καθώς και η καθαρή θέση. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί 

φτάνοντας το 56,64% ενώ οι  βραχυπρόθεσμες έχουν μειωθεί οριακά. 

 

Πίνακας 4.22 Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους 2006 – 2007 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 107.962.000,00 112.126.000,00 33,91% 34,09%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 769.000,00 1.020.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 4.834.000,00 3.726.000,00 1,52%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 34.517.000,00 65.348.000,00 10,84% 19,87%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 770.000,00 547.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 150.877.000,00 183.683.000,00
47,40% 55,84%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.639.000,00 1.576.000,00

Αποθέματα 19.919.000,00 21.733.000,00 6,26% 6,61%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 97.683.000,00 93.331.000,00 30,69% 28,37%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 48.216.000,00 28.629.000,00 15,15% 8,70%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 167.457.000,00 145.269.000,00
52,60% 44,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 318.334.000,00 328.952.000,00
100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00 12,28% 11,88%

Αποθεματικά 2.280.000,00 2.371.000,00

Σωρευμένα κέρδη 26.074.000,00 5.054.000,00 8,19% 1,54%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 67.448.000,00 46.519.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67.448.000,00 46.519.000,00
21,19% 14,14%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 145.737.000,00 178.409.000,00 45,78% 54,24%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.083.000,00 2.413.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.902.000,00 5.042.000,00 1,85% 1,53%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 982.000,00 458.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 154.704.000,00 186.322.000,00
48,60% 56,64%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 25.160.000,00 10.000.000,00 7,90% 3,04%

Φορολογικές υποχρεώσεις 3.300.000,00 3.300.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 57.524.000,00 61.700.000,00 18,07% 18,76%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.198.000,00 18.611.000,00 3,20% 5,66%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 96.182.000,00 96.111.000,00
30,21% 29,22%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 250.886.000,00 282.433.000,00
78,81% 85,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 318.334.000,00 328.952.000,00
100,00% 100,00%
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 Χρήση 2008  

Το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας σε αυτήν την χρήση εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή 

του και αποτελεί το 69,13% του συνόλου του ενεργητικού της ΦΑΓΕ. Η εταιρία 

συνεχίζει να επενδύει σε παγία περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα σε ακίνητα και 

πάγιο εξοπλισμό. Αυτήν την χρονιά η εταιρία χαρακτηρίζεται καθαρά εντάσεως 

πάγιου ενεργητικού, αν διαλογιστούμε ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας 

αποτελεί μόλις το 30,87 %.  

Τα αποθέματα στο κυκλοφορούν ενεργητικό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα όπως 

συμβαίνει κάθε έτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρία συνεχίζει να ρευστοποιεί 

τα αποθέματα της χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, όπως επίσης και τους πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις όπου το ανεξόφλητο υπόλοιπο δεν είναι μεγάλο. Εκεί που πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή είναι στα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, τα οποία κάθε χρόνο 

μειώνονται φτάνοντας να καλύπτουν το 6,10% του συνόλου του ενεργητικού.  

Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων παρουσιάζει μια αύξηση παρόλο την μείωση των 

συσσωρευμένων κερδών λόγω των ζημιών που σημειώθηκαν τα δύο τελευταία 

χρόνια. Αυτό εξηγείται από την αναπροσαρμογή των κεφαλαίων και αποθεματικών 

που διατηρούσε η εταιρία σε αντίστοιχους λογαριασμούς για αυτόν ακριβώς τον 

λόγο. Έτσι τα ίδια κεφάλαια της ΦΑΓΕ καλύπτουν το 21,02 % του παθητικού της ενώ 

τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια το 55,75 %. Τέλος οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις αποτελούν μόλις το 23,24% από τις οποίες το 13,12% αφορούν 

υποχρεώσεις προς προμηθευτές ενώ μόλις το 4,35% αφορούν τοκοφόρες 

υποχρεώσεις από σύναψη βραχυπρόθεσμων δανείων. 

 Χρήση 2009 

Για την χρήση αυτή το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό 

φτάνοντας σε ποσοστό 55,12 % έναντι 69,13% την προηγούμενη χρήσης. Βλέπουμε 

τον λογαριασμό επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες να έχει μειωθεί κατακόρυφα 

φτάνοντας μόλις το 4,14% . Η εταιρία βλέποντας τις δύο συνεχόμενες ζημιογόνες 

χρήσεις  που πραγματοποίησε σε συνδυασμό με την μείωση των πωλήσεων, 

υποχώρησε την επενδυτική τακτική που ακολουθούσε σε πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

Το κυκλοφορούν ενεργητικό έχει μια αύξηση φτάνοντας το 30,87%, Οι 

υπολογαριασμοί του ( αποθέματα , μετρητά και ισοδύναμα μετρητών ) παραμένουν 

κατά κύριο λόγο σταθεροί, ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στο λογαριασμό πελάτες 

και λοιπές απαιτήσεις που αποτελεί το 17,44% δηλαδή το μισό ποσοστό περίπου από 

τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού. 

Η δομή του παθητικού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν μια ελάχιστη θετική μεταβολή, 

λόγω ότι το υπόλοιπων ζημιών εις νέο έχει μειωθεί αφού για το 2009 παρουσίασε 

κέρδη. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή 

και παραμένουν σε συνδυασμό με τις βραχυπρόθεσμες σταθερές. Η μόνη σημαντική 
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μεταβολή παρουσιάστηκε στους προμηθευτές αφού μειώθηκαν στο 13,12% και 

ποσοτικά περίπου 2.000.000 ευρώ. 

 

Πίνακας 4.23  Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους 2008 – 2009 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 139.933.000,00 135.447.000,00 43,51% 43,27%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.938.000,00 3.354.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 73.741.000,00 12.958.000,00 22,93% 4,14%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 391.000,00 16.433.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 222.337.000,00 172.526.000,00
69,13% 55,12%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.540.000,00 1.606.000,00

Αποθέματα 21.004.000,00 20.039.000,00 6,53% 6,40%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 56.102.000,00 100.550.000,00 17,44% 32,12%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 19.616.000,00 17.742.000,00 6,10% 5,67%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.010.000,00 563.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.272.000,00 140.500.000,00
30,87% 44,88%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 321.609.000,00 313.026.000,00
100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00 12,16% 12,49%

Αποθεματικά 38.204.000,00 38.368.000,00

Σωρευμένα κέρδη -9.709.000,00 -5.831.000,00 -3,02% -1,86%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 67.589.000,00 71.631.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 67.589.000,00 71.631.000,00
21,02% 22,88%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 168.440.000,00 158.100.000,00 52,37% 50,51%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.457.000,00 2.719.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.267.000,00 10.986.000,00 2,57% 3,51%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 130.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 179.294.000,00 171.805.000,00
55,75% 54,89%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 14.000.000,00 11.900.000,00 4,35% 3,80%

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.636.000,00 667.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42.207.000,00 40.980.000,00 13,12% 13,09%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 6.500.000,00 8.980.000,00 2,02% 2,87%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 9.373.000,00 6.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.000,00 563.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 74.726.000,00 69.590.000,00
23,24% 22,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 254.020.000,00 241.395.000,00
78,98% 77,12%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 321.609.000,00 313.026.000,00
100,00% 100,00%
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 Χρήση 2010 

Για την χρήση 2010 έχουμε πάλι μια υπέρμετρη αύξηση του πάγιου ενεργητικού 

φτάνοντας το 63,61%  του συνόλου του ενεργητικού. Τα αποθέματα αυξήθηκαν για 

το  κυκλοφορούν ενεργητικό, καθώς και ο λογαριασμός των μετρητών και 

ισοδύναμων μετρητών. Από την άλλη πλευρά είχαμε σημαντική μείωση των πελατών 

και λοιπών απαιτήσεων. Ποσοτικά είχαμε μεγάλη συρρίκνωση του συνόλου του 

ενεργητικού της εταιρίας, και αναλογικά να διατηρείται ένα πολύ μικρό ποσοστό 

κεφαλαίου κίνησης  για την ΦΑΓΕ. 

Όσο αφορά το παθητικό, τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται οριακά αυξημένα, σε 

αντίθεση με της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπου έχουν μειωθεί αισθητά. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά έξοδα ( τοκοφόρες 

υποχρεώσεις) για την εταιρία ΦΑΓΕ. Τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια παραμένουν 

σχετικά με την προηγούμενη χρήση. 

 Χρήση 2011 

Το ποσοστό του πάγιου ενεργητικού παραμένει και σε αυτήν την χρήση σε υψηλά 

επίπεδα (60,44%). Η εταιρία είναι καθαρά εντάσεως πάγιου ενεργητικού, καθώς 

μόλις το 39,56 % αποτελεί το κυκλοφορούν ενεργητικό. Η μόνη ουσιαστική 

μεταβολή που επήλθε για αυτήν την χρήση ήταν η αύξηση των πελατών και λοιπών 

απαιτήσεων όπου έφτασε το 20,50%. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μειώνονται ακόμα παραπάνω αυτήν την χρήση λόγω 

των ζημιών που παρουσίασε και σε αυτήν την χρονιά η εταιρία ΦΑΓΕ. Με 

αποτέλεσμα τα προσωπικά κεφάλαια της εταιρίας να αποτελούν μόλις το 17,60% ενώ 

το σύνολο των ξένων κεφαλαίων να είναι 56,41% (μακροπρόθεσμα) και 25,99% 

(βραχυπρόθεσμα). 
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Πίνακας 4.24 Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους 2010 – 2011 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 129.104.000,00 122.712.000,00 55,14% 52,23%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2.538.000,00 2.026.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 12.608.000,00 12.608.000,00 5,38% 5,37%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 360.000,00 325.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 148.944.000,00 142.005.000,00
63,61% 60,44%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 679.000,00 386.000,00

Αποθέματα 18.908.000,00 19.560.000,00 8,08% 8,32%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00 172.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39.998.000,00 48.166.000,00 17,08% 20,50%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.283.000,00 24.249.000,00 10,37% 10,32%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 670.000,00 418.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 85.196.000,00 92.951.000,00
36,39% 39,56%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 234.140.000,00 234.956.000,00
100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 39.094.000,00 39.094.000,00 16,70% 16,64%

Αποθεματικά 38.204.000,00 36.163.000,00

Σωρευμένα κέρδη -20.095.000,00 -33.904.000,00 -8,58% -14,43%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 57.203.000,00 41.353.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 57.203.000,00 41.353.000,00
24,43% 17,60%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 119.691.000,00 121.003.000,00 51,12% 51,50%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.674.000,00 2.855.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8.807.000,00 8.675.000,00 3,76% 3,69%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 131.172.000,00 132.533.000,00
56,02% 56,41%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.883.000,00 0,00% 5,06%

Φορολογικές υποχρεώσεις 131.000,00 154.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34.775.000,00 39.008.000,00 14,85% 16,60%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.489.000,00 9.607.000,00 4,48% 4,09%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 370.000,00 418.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 45.765.000,00 61.070.000,00
19,55% 25,99%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 176.937.000,00 193.603.000,00
75,57% 82,40%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 234.140.000,00 234.956.000,00
100,00% 100,00%
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 Χρήση 2012 

Παρατηρείται ακόμα μια μείωση του ενεργητικού ποσοτικά αν αναλογιστούμε ότι το 

σύνολο το 2011 ήταν 234.956.000 ευρώ ενώ το 2012 κυμάνθηκε στα 221.756.000. 

Είναι φανερό ότι η κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εταιρία όπου πέρα από 

τις συνεχόμενες ζημίες βλέπουμε και μια συρρίκνωση της εταιρίας σε μεγέθη 

περιουσιακών στοιχείων. Λόγω των επενδύσεων που είχε πραγματοποιήσει η εταιρία, 

στις προγενέστερες χρήσεις, καθώς είναι καθ’ αυτού παραγωγική εταιρία το πάγιο 

ενεργητικό είναι στο 56,14% ενώ το κυκλοφορούν είναι στο 43,86%.  

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας για την χρήση αυτή αποτελούν το 78,95%. Το 

Νοέμβριο του 2012 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΦΑΓΕ ύψους 

124.779.000 ευρώ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Οκτώβριο που 

αντιστοιχεί σε ισόποσες υποχρεώσεις της εταιρίας έναντι της μητρικής της εταιρίας 

Λουξεμβούργου  FAGE international S.A. Επομένως με αυτήν την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου η εταιρία αυτοχρηματοδοτήθηκε και οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της αποτελούν μόλις το 4,52% , ενώ οι βραχυπρόθεσμες το 16,53%. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τοκοφόρες υποχρεώσεις της εταιρίες τόσο σε 

βραχυπρόθεσμα όσο και σε μακροπρόθεσμα δάνεια είναι μηδενικές. 

 Χρήση 2013 

Στην τελευταία χρόνια της ανάλυση μας, βλέπουμε ακόμα μια μεγαλύτερη 

συρρίκνωση του ενεργητικού και συνολικά της εταιρίας. Το πάγιο ενεργητικό 

παραμένει στο 58,67%, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό στο 41,33 %. 

Τα ίδια κεφάλαια είναι εμφανώς μειωμένα λόγω των ζημιών που σημείωσε και το 

2013 και αποτελούν το 79,40%. Ούτε για αυτήν την χρήση δεν υπάρχουν δανειακές 

υποχρεώσεις και συνεπώς τοκοφόρες υποχρεώσεις για την εταιρία. Οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (5,79%)  αφορούν κυρίως αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ το σύνολο το βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ( 

14,81%) αποτελούνται κυρίως από υποχρεώσεις προμηθευτών. 
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Πίνακας 4.25 Ισολογισμός Κοινού Μεγέθους 2012 – 2013  

 

 

 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 118.300.000,00 112.440.000,00 53,35% 55,65%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.989.000,00 4.398.000,00 2,18%

Υπεραξία (Goodwill)

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 1.011.000,00 1.011.000,00 0,46% 0,50%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 278.000,00 617.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 124.494.000,00 118.554.000,00
56,14% 58,67%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 404.000,00 503.000,00

Αποθέματα 20.287.000,00 19.278.000,00 9,15% 9,54%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 0,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 15.118.000,00 9.918.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 36.770.000,00 34.474.000,00 16,58% 17,06%

Προκαταβολές 6.496.000,00 6.515.000,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 16.548.000,00 11.225.000,00 7,46% 5,56%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.639.000,00 1.597.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 97.262.000,00
83.510.000,00 43,86% 41,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 221.756.000,00 202.064.000,00
100,00% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 175.871.000,00 175.871.000,00 79,31% 87,04%

Αποθεματικά 36.176.000,00 33.254.000,00

Σωρευμένα κέρδη -36.975.000,00 -48.683.000,00 -16,67% -24,09%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 175.072.000,00 160.442.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 175.072.000,00 160.442.000,00
78,95% 79,40%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.916.000,00 3.666.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.107.000,00 8.024.000,00 3,20% 3,97%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.023.000,00 11.690.000,00
4,52% 5,79%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 0,00% 0,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 839.000,00 798.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.353.000,00 22.959.000,00 12,79% 11,36%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 743.000,00 0,34% 0,00%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.726.000,00 6.175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.661.000,00
29.932.000,00 16,53% 14,81%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.684.000,00
41.622.000,00 21,05% 20,60%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 221.756.000,00 202.064.000,00
100,00% 100,00%
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

 Χρήση 2004 

Το 2004 είχαμε τις υψηλότερες πωλήσεις σε όλη την διάρκεια της δεκαετής ανάλυσης 

που θα ακολουθήσει, το ιστορικό υψηλό μικτό κέρδος καθώς και ύψος καθαρών 

κερδών μετά τους φόρους. Γενικά το 2004 ήταν μια επιτυχημένη και αναμφίβολα 

αποδοτική χρόνια για την  ΦΑΓΕ. Αναφορικά το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο 

36,74 %, το κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ebitda) στο 8,57%  ενώ τέλος 

τα καθαρά κέρδη αποτελούν το 3,89% επί των πωλήσεων. 

 Χρήση 2005 

Το 2005 υπήρχε μια μείωση των πωλήσεων με αποτέλεσμα το μικτό κέρδος να 

εμφανίζεται εμφανώς μειωμένο. Το μικτό κέρδος και αυτό με την σειρά του μειωμένο  

βρίσκεται στο 32,82% επί των πωλήσεων, συμβάλλοντας στο γεγονός αυτό βεβαία το 

υψηλό κόστος πωλήσεων που παρουσίασε για το 2005 η εταιρία.  Το ΚΠΤΦΑ 

αποτελούν το 6,53% των πωλήσεων, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων που 

σημείωσε η εταιρία αντιπροσωπεύουν το 0,03% των πωλήσεων. 

Πίνακας 4.26 Αποτελέσματα χρήση Κοινού Μεγέθους 2004-2005 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 352.799.000,00 319.301.000,00 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 223.180.000,00 214.519.000,00 63,26% 67,18%

Μικτό αποτέλεσμα 129.619.000,00 104.782.000,00 36,74% 32,82%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 849.000,00
0,00% 0,27%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 109.635.000,00 95.041.000,00
31,08% 29,77%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 19.984.000,00 10.590.000,00
5,66% 3,32%

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 2,90% 3,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 30.209.000,00 20.860.000,00
8,56% 6,53%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.888.000,00 12.101.000,00 1,10% 3,79%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 77.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.093.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -1.970.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 2,90% 3,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 16.096.000,00 -4.497.000,00 
4,56% -1,41%

Φόρος εισοδήματος 2.381.000,00 -4.587.000,00 0,67% -1,44%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 13.715.000,00 90.000,00
3,89% 0,03%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 13.715.000,00 90.000,00
3,89% 0,03%
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 Χρήση 2006 

Η ΦΑΓΕ κατάφερε την χρήση αυτή να αύξηση τις πωλήσεις και συγχρόνως να 

βελτιώσει το μικτό κέρδος που διαμορφώνεται πλέον στο 34,01%. Τα ΚΠΤΦ είναι 

και αυτά με την σειρά τους αυξημένα και αντιστοιχούν στο 6,68% των πωλήσεων. Τα 

κέρδη προ φόρων, αλλά και μετά φόρων κινούνται ανοδικά και αντιπροσωπεύουν το 

2,96% και 1,87% αντίστοιχα. 

 Χρήση 2007 

Για την χρονιά αυτή δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν επιτυχημένη καθώς είναι 

η δεύτερη χρόνια που σημειώνει ζημίες προ φόρων και η πρώτη που παρουσιάζει 

ζημίες μετά φόρων. Σε αυτό συνετέλεσε η μείωση των πωλήσεων, το μικρότερο 

περιθώριο κέρδος καθώς και τα επιπλέον χρηματοοικονομικά έξοδα ( τόκοι δανείων) 

τα οποία επιβάρυναν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Τελικώς το 2007 έκλεισε 

με μια ζημία ύψους -21.020.000,00 μετά φόρων. 

 

Πίνακας 4.27 Αποτελέσματα χρήση Κοινού Μεγέθους 2006-2007 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
1/01/2006 - 

31/12/2006

1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2006-

31/12/2006

1/01/2007-

31/12/2007

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 321.811.000,00 313.488.000,00 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 212.359.000,00 223.310.000,00 65,99% 71,23%

Μικτό αποτέλεσμα 109.452.000,00 90.178.000,00 34,01% 28,77%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 1.596.000,00 1.813.000,00
0,50% 0,58%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 89.562.000,00 87.151.000,00
27,83% 27,80%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 21.486.000,00 4.840.000,00
6,68% 1,54%

Αποσβέσεις 10.267.000,00 10.585.000,00 3,19% 3,38%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 31.753.000,00 15.425.000,00
9,87% 4,92%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.286.000,00 13.095.000,00 3,51% 4,18%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 336.000,00 302.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.075.000,00 -3.806.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 63.000,00 -678.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 9.401.000,00

Αποσβέσεις 10.267.000,00 10.585.000,00 3,19% 3,38%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9.524.000,00 -21.838.000,00 
2,96% -6,97%

Φόρος εισοδήματος 3.514.000,00 -818.000,00 1,09% -0,26%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 6.010.000,00 -21.020.000,00 
1,87% -6,71%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 6.010.000,00 -21.020.000,00 
1,87% -6,71%
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 Χρήση 2008 

Οι πωλήσεις μειώνονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για την εταιρία, και η 

οικονομική κρίση φαίνεται να δείχνει τα πρώτα σημάδια τα όποια έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στις πωλήσεις της εταιρίας. Όμως πέρα από τις πωλήσεις το κόστος 

πωλήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένο, το όποιο συνεπάγεται μικρότερο μικτό κέρδος. 

Απόρροια των γεγονότων αυτών είναι ότι μετά την αφαίρεση των λειτουργικών 

εξόδων η εταιρία παρουσιάζει  ΖΠΤΦ. Τελικώς η χρήση αυτή κλείνει με ζημίες -

19.155.000,00 προ φόρων το όποιο σε ποσοστό πωλήσεων αντιπροσωπεύει το -6,69% 

 Χρήση 2009 

Στην χρήση αυτή υπάρχει περεταίρω μείωση των μείωση των πωλήσεων, η εταιρία 

όμως κατάφερε μειώνοντας το κόστος πωλήσεων να παρουσιάσει μικτό κέρδος 

32,18%. Τελικώς η ΦΑΓΕ κατάφερε να δημιουργήσει κέρδη για την χρήση αυτή το 

όποιο αγγίζει το 4,67% προ φόρων και το 1,63% μετά φόρων επί των πωλήσεων. 

 

Πίνακας 4.28 Αποτελέσματα χρήση Κοινού Μεγέθους 2008-2009 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
1/01/2008 - 

31/12/2008

1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2008-

31/12/2008

1/01/2009-

31/12/2009

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 286.471.000,00 237.990.000,00 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 209.810.000,00 161.397.000,00 73,24% 67,82%

Μικτό αποτέλεσμα 76.661.000,00 76.593.000,00 26,76% 32,18%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 4.513.000,00 10.155.000,00
1,58% 4,27%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 83.452.000,00 81.041.000,00
29,13% 34,05%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -2.278.000,00 5.707.000,00
-0,80% 2,40%

Αποσβέσεις 12.157.000,00 11.121.000,00 4,24% 4,67%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 9.879.000,00 16.828.000,00
3,45% 7,07%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 16.496.000,00 13.375.000,00 5,76% 5,62%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 336.000,00 207.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -4.987.000,00 -3.930.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα 24.360.000,00

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 2.276.000,00 -885.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 1.994.000,00 2.201.000,00

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 12.157.000,00 11.121.000,00 4,24% 4,67%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -19.155.000,00 14.285.000,00
-6,69% 6,00%

Φόρος εισοδήματος -4.392.000,00 10.407.000,00 -1,53% 4,37%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -14.763.000,00 3.878.000,00
-5,15% 1,63%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -14.763.000,00 3.878.000,00
-5,15% 1,63%
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 Χρήση 2010 

Η μείωση των πωλήσεων συνεχίζεται για την ΦΑΓΕ βλέποντας τα αποτελέσματα 

χρήσης. Η κρίση έχει επηρεάσει δραστικά την εταιρία όχι μόνο μειώνοντας τις 

πωλήσεις αλλά κάνοντας της να σημειώσει για μια ακόμα χρονιά ζημιές. Το μικτό 

κέρδος βρίσκεται στο 30,40% επί των πωλήσεων, ενώ τα ΚΠΤΦΑ είναι μόλις στο 

2,55% σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η ζημία προ φόρων είναι μεγάλη, σε αντίθεση με 

την ζημιά μετά φόρων η οποία περιορίζεται σε κάποιο βαθμό λόγω των 

συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων που τις δίνουν κάποιες φορολογικές 

ωφέλειες. 

 Χρήση 2011 

Ακόμα περαιτέρω μείωση του κύκλου εργασιών, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στο 

μικρό κέρδος (28,99%) το ΚΠΤΦΑ (5,18%) και στις ΖΠΤΦ (-0,24%) . Η εταιρία 

φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντιμετώπιση την μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των 

καταναλωτών στην ελληνική αγορά παρουσιάζοντας και σε αυτήν την χρήση ζημίες. 

Πίνακας 4.29 Αποτελέσματα χρήση Κοινού Μεγέθους 2010-2011 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
1/01/2010 - 

31/12/2010

1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2010-

31/12/2010

1/01/2011-

31/12/2011

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 213.920.000,00 201.046.000,00 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 148.880.000,00 142.765.000,00 69,60% 71,01%

Μικτό αποτέλεσμα 65.040.000,00 58.281.000,00 30,40% 28,99%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 11.031.000,00 16.334.000,00
5,16% 8,12%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 81.929.000,00 75.092.000,00
38,30% 37,35%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] -5.858.000,00 -477.000,00 
-2,74% -0,24%

Αποσβέσεις 11.313.000,00 10.890.000,00 5,29% 5,42%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 5.455.000,00 10.413.000,00
2,55% 5,18%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -1.195.000,00 -218.000,00 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 13.333.000,00 11.618.000,00 6,23% 5,78%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 1.455.000,00 174.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.248.000,00 -1.124.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 4.376.000,00 10.000,00

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 11.313.000,00 10.890.000,00 5,29% 5,42%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -15.803.000,00 -13.253.000,00 
-7,39% -6,59%

Φόρος εισοδήματος -1.539.000,00 556.000,00 -0,72% 0,28%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -14.264.000,00 -13.809.000,00 
-6,67% -6,87%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -14.264.000,00 -13.809.000,00 
-6,67% -6,87%
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 Χρήση 2012 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως οι πωλήσεις της εταιρίας έχουν συνδεθεί με τις 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να 

είναι συνάρτηση της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, τους 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές καθώς και τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού που 

δεν άφησαν απέξω τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η ΦΑΓΕ επηρεάζεται δυσμενώς και 

αυτή την χρονιά παρουσιάζοντας ζημίες. 

 Χρήση 2013 

Η κατάσταση γίνεται δυσμενέστερη το 2013, το μικτό κέρδος αντιστοιχεί στο 25,13% 

των πωλήσεων και από κει και κάτω όλα τα αποτελέσματα έχουν αρνητικό πρόσημο, 

παρόλο που η εταιρία με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίο το Νοέμβριο του 2012 

αποπλήρωσε τις δανειακές – τοκοφόρες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μειώσει στο 

μηδέν τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. 

Πίνακας 4.30 Αποτελέσματα χρήση Κοινού Μεγέθους 2012-2013 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013 - 

31/12/2013

1/01/2012-

31/12/2012

1/01/2013-

31/12/2013

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 173.156.000,00 171.308.000,00 100,00% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 119.616.000,00 128.264.000,00 69,08% 74,87%

Μικτό αποτέλεσμα 53.540.000,00 43.044.000,00 30,92% 25,13%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 16.723.000,00 1.295.000,00
9,66% 0,76%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 64.139.000,00 56.948.000,00
37,04% 33,24%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 6.124.000,00 -12.609.000,00 
3,54% -7,36%

Αποσβέσεις 10.933.000,00 9.811.000,00 6,31% 5,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 17.057.000,00 -2.798.000,00 
9,85% -1,63%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9.741.000,00 241.000,00 5,63% 0,14%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 100.000,00 94.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων

Έσοδα απο μερίσματα

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -228.000,00 -224.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 745.000,00

Αποσβέσεις 10.933.000,00 9.811.000,00 6,31% 5,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -4.490.000,00 -12.980.000,00 
-2,59% -7,58%

Φόρος εισοδήματος 154.000,00 151.000,00 0,09% 0,09%

Λοιποί φόροι -1.573.000,00 -519.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -3.071.000,00 -12.612.000,00 
-1,77% -7,36%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -3.071.000,00 -12.612.000,00 
-1,77% -7,36%
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4.3 Ανάλυση Καταστάσεων Τάσεως 

Η κατάσταση ποσοστών τάση αποτελεί μια τεχνική οριζόντιας ανάλυσης έτσι ώστε 

να παρέχει στο αναλυτή μια μακροχρόνια εξέταση της χρηματοοικονομικής εξέλιξης 

της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της. Κατά τον υπολογισμό του έτους βάσης 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία για τον ορισμό του κατάλληλου έτους βάσης, 

γιατί αυτό αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς. Στην παρούσα εργασία λαμβάνουνε 

σαν έτος βάσης το 2009 γιατί θέλουμε να αναλύσουμε και να διεξάγουμε 

συμπεράσματα για την απόδοση της εταιρίας ΦΑΓΕ πριν και μετά την κρίση χρέους 

που αντιμετώπισε η Ελλάδα. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΣ 

 Χρήση 2004 

Αν δούμε διαχρονικά την εξέλιξη του πάγιου ενεργητικού της εταιρίας, ξεκινώντας 

από  την αρχή της δεκαετής μας ανάλυσης θα παρατηρήσουμε ότι το πάγιο 

ενεργητικό της εταιρίας αναλογούσε μόλις στο 67,61%  των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων που είχε στην διάθεση της η εταιρία το 2009, δηλαδή στο έτος βάσης μας. 

Αντιθέτως το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (92,33%) και δεν 

υπήρχε τόσο μεγάλη απόκλιση από το 2009. Όσο αφορά το παθητικό και ειδικότερα 

τα ίδια κεφάλαια, εμφανίζονται εμφανώς μειωμένα αφού αποτελούν το 86,41% σε 

σχέση με το 2009, παρόλο που ο υπήρχαν συσσωρευμένα κέρδη για αυτήν την χρήση. 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις βρισκόταν στο ήμισυ (49,70%), ενώ αντιθέτως οι 

βραχυπρόθεσμες ήταν αυξημένες περίπου 42%. Προφανώς η εταιρία για την χρήση 

αυτή επέλεξε το βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Το συνολικό μέγεθος της εταιρίας 

(ενεργητικό + παθητικό) είναι εμφανώς μικρότερο σε σχέση με το έτος βάση μας. 

 Χρήση 2005 

Το 2005 υπήρξε μια ανάπτυξη της ΦΑΓΕ καθώς αυξήθηκε το πάγιο ενεργητικό της 

φτάνοντας το 70,71%, καθώς και το κυκλοφορούν ενεργητικό το οποίο ξεπέρασε 

κατά 15,88% την τιμή που είχαμε το έτος βάσης. Αυτό οφείλεται μεν στην τάση της 

εταιρίας το 2005 να διατηρεί κυκλοφορούντα στοιχεία στο ενεργητικό της και από 

την άλλη δε το 2009 να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια μειωμένης ρευστότητας. Τα 

ίδια κεφάλαια (86,08%)  παρουσιάζονται πιο κοντά στην τιμή του 2009, καθώς 

είχαμε αύξηση του εκδοθέν κεφαλαίου. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνεχίζουν 
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να είναι μειωμένες και είναι φανερό ότι η εταιρία έχει επιλέξει το βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό για να καλύψει τις ανάγκες της.  

 Χρήση 2006 

Την χρήση αυτή η εταιρία ξεπερνάει σαν σύνολο ενεργητικού το έτος βάσης μας, 

εμφανίζοντας συγχρόνως μεγαλύτερο κυκλοφορούν ενεργητικό και λιγότερα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας είναι οριακά χαμηλότερα ( 

94,16%), σε αυτό συντελεί ότι η εταιρία παρουσιάζει κέρδη αυτήν την τριετία  με 

αποτέλεσμα τα συσσωρευμένα κέρδη να αυξάνονται (εφόσον δεν διανέμονται)  και 

τα ίδια κεφάλαια να μεγεθύνονται με την σειρά τους. Η εταιρία μεγεθύνεται χρόνο με 

το χρόνο με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι υποχρεώσεις και να χρειάζεται άντληση 

κεφαλαίων. Τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια είναι 10% μειωμένα συγκριτικά με το 

2009, ενώ τα βραχυπρόθεσμα ξένα κεφάλαια εμφανίζονται και για αυτήν την χρόνια 

αυξημένα κατά 38,21%. 
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Πίνακας 4.31 Ισολογισμός Τάσεως 2004-2006 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 86,11% 74,50% 79,71% 100,00%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13,30% 22,93% 100,00%

Υπεραξία (Goodwill) 103,51% 141,43% 100,00%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 107,39% 266,38% 100,00%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
67,61% 70,71% 87,45% 100,00%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 188,42% 102,05% 100,00%

Αποθέματα 105,12% 112,33% 99,40% 100,00%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 100,84% 104,21% 97,15% 100,00%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 183,11% 271,76% 100,00%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
92,33% 115,88% 119,19% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 78,70% 90,99% 101,70% 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 72,27% 100,00% 100,00% 100,00%

Αποθεματικά 6,52% 5,94% 100,00%

Σωρευμένα κέρδη 576,99% 344,09% 447,16% 100,00%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
86,41% 86,08% 94,16% 100,00%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 79,49% 92,18% 100,00%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 75,32% 76,61% 100,00%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 38,20% 53,72% 100,00%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
49,70% 77,66% 90,05% 100,00%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 273,30% 190,42% 211,43% 100,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 860,87% 494,75% 100,00%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 124,41% 140,37% 100,00%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 115,21% 113,56% 100,00%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 0,00% 0,00% 100,00%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
142,37% 128,95% 138,21% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
76,42% 92,44% 103,93% 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 78,70% 90,99% 101,70% 100,00%
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 Χρήση 2007 

Το 2007 έχουμε ακόμα μια αύξηση στο πάγιο ενεργητικό της όπου για πρώτη χρονιά 

εμφανίζεται σε υψηλότερη τιμή από το έτος βάσης μας. Είναι φανερό ότι η εταιρία 

αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς επενδύοντας σε πάγια στοιχεία ενεργητικού, και 

κυρίως σε συνδεδεμένες εταιρίες (504,31%) για να ανταπεξέλθει στην υψηλή ζήτηση 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι και αυτό συγκριτικά 

μεγαλύτερο λόγω των υψηλών αποθεμάτων που παρέμειναν στην εταιρία στο τέλος 

τους έτους. Όσο αφορά το παθητικό της, τα ίδια κεφάλαια  είναι εμφανώς μειωμένα 

καθώς σημείωσε υψηλές ζημίες για το 2007 με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το 

υπόλοιπο κερδών εις νέο.  Οι τοκοφόρες υποχρεώσεις που αφορούν μακροχρόνιο 

δανεισμό είναι αυξημένες, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες που εμφανίζονται για 

πρώτη χρονιά μειωμένες. Τέλος οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές είναι κατά 50% 

αυξημένες, γεγονός που δείχνει μεν την πιστωτική εμπιστοσύνη απέναντι στην 

εταιρία και αφετέρου δε το μεγάλο ύψος πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παραγωγική διαδικασία. 

 

 Χρήση 2008 

Η  εταιρία και για αυτήν την χρήση συνέχισε να επενδύει σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, αγνοώντας τις ζημίες που προήλθαν την προηγούμενη χρονιά αυξάνοντας 

ακόμα παραπάνω τις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες, αλλά και σε ακίνητα και 

παραγωγικούς συντελεστές (πάγιο εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα). Το κυκλοφορούν 

ενεργητικό τους είναι μειωμένο κατά 30%, καθώς μείωσε σε ιστορικά χαμηλά 

επίπεδα τις απαιτήσεις από τους πελάτες της.  Οι τοκοφόρες υποχρεώσεις 

εμφανίζονται αυξημένες, μοιάζοντας λογικό αφού άντλησε ξένα κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι υποχρεώσεις προς 

προμηθευτές εμφανίζονται σε φυσιολογικά επίπεδα πλέον μειώνοντας σημαντικά το 

μεγάλο υπόλοιπο που δημιουργήθηκε την χρήση 2007, φτάνοντας φέτος να είναι 

μόνο 3% περισσότερες συγκριτικά με το έτος βάσης μας. Τέλος τα ίδια κεφάλαια 

επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα μετά από αύξηση των αποθεματικών και 

αποτελούν το 94,36% αναλογικά με το έτος βάσης μας.  
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Πίνακας 4.32 Ισολογισμός Τάσεως 2007-2010 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 82,78% 103,31% 100,00% 95,32%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 30,41% 117,41% 100,00% 75,67%

Υπεραξία (Goodwill) 109,01% 100,00% 100,00% 100,00%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 504,31% 569,08% 100,00% 97,30%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
106,47% 128,87% 100,00% 86,33%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 98,13% 95,89% 100,00% 42,28%

Αποθέματα 108,45% 104,82% 100,00% 94,36%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 92,82% 55,80% 100,00% 39,78%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 161,36% 110,56% 100,00% 136,87%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
103,39% 70,66% 100,00% 60,64%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 105,09% 102,74% 100,00% 74,80%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Αποθεματικά 6,18% 99,57% 100,00% 99,57%

Σωρευμένα κέρδη 86,67% 166,51% 100,00% 344,62%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
64,94% 94,36% 100,00% 79,86%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 112,85% 106,54% 100,00% 75,71%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 88,75% 90,36% 100,00% 98,34%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 45,89% 75,25% 100,00% 80,17%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
108,45% 104,36% 100,00% 76,35%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 84,03% 117,65% 100,00% 0,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 494,75% 245,28% 100,00% 19,64%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 150,56% 102,99% 100,00% 84,86%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 207,25% 72,38% 100,00% 116,80%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 38,46% 144,20% 100,00% 0,00%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
138,11% 107,38% 100,00% 65,76%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
117,00% 105,23% 100,00% 73,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 105,09% 102,74% 100,00% 74,80%
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 Χρήση 2010 

Το 2010 ουσιαστικά η πρώτη χρόνια μετά την οικονομική κρίση που 

αντιμετώπισε η χώρα μας, τα πρώτα σημάδια για την ΦΑΓΕ είναι ολοφάνερα στα 

στοιχεία του ισολογισμού της. Το πάγιο ενεργητικό της μειώθηκε φτάνοντας το 

86,33% σε σχέση με το 2009, ενώ υπήρξε μια μεγαλύτερη μείωση στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας όπου έφτασε μόλις το 60,64%. Οι 

λογαριασμοί που συντέλεσαν δραστικά στο αποτέλεσμα αυτό ήταν κυρίως τα 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση τα οποία μειώθηκαν κατά 60% 

περίπου. Η εταιρία βλέποντας την μείωση των πωλήσεων και τους 

πλεονασματικούς παραγωγικούς συντελεστές, εκποίησε μεγάλο μέρος από 

αυτούς. Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται και αυτά με την σειρά τους μειωμένα 

καθώς το 2010 παρουσίασε ζημιές, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο ζημιών να είναι 

3,5 φορές σχεδόν μεγαλύτερο από το έτος βάση μας. Οι δανειακές τις 

υποχρεώσεις μεταφέρθηκαν στα μακροπρόθεσμα δάνεια, δίνοντας της 

μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, και επιπλέον ρευστότητα. Συνολικά οι 

υποχρεώσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 27,30%. 

 

 Χρήση 2011 

Δεν υπήρξαν σοβαρές μεταβολές αυτήν την χρόνια σε σχέση με το 2010 και το 

έτος βάσης στο ενεργητικό της εταιρίας. Αναλυτικότερα το πάγιο ενεργητικό 

μειώθηκε ακόμα παραπάνω συμβάλλοντας κυρίως η μείωση που υπήρξε στα 

ακίνητα και στις εγκαταστάσεις καθώς και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό μετά από μια σημαντική αύξηση των πελατών και 

λοιπών απαιτήσεων εμφανίζεται μειωμένο κατά 34% αναφορικά με το έτος βάσης 

μας. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας φθάνουν μόλις στο 56%  σε σχέση με το έτος 

βάσης μας, έχουν φθάσει σχεδόν στο ήμισυ. Κύριος λόγος συνεχίζει να είναι οι 

συνεχής ζημιές της εταιρίας που εμφανίζονται και για το 2011. Οι υποχρεώσεις 

της ΦΑΓΕ (μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες) αυξημένες μεν από την 

προηγούμενη χρήση, αλλά παραμένουν 20% λιγότερες σε σχέση με το έτος βάσης 

μας. 
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       Πίνακας 4.33 Ισολογισμός Τάσεως 2009-2013 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2009 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 100,00% 90,60% 87,34% 83,01%

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 100,00% 60,41% 118,93% 131,13%

Υπεραξία (Goodwill) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 100,00% 97,30% 7,80% 7,80%

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
100,00% 82,31% 72,16% 68,72%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 100,00% 24,03% 25,16% 31,32%

Αποθέματα 100,00% 97,61% 101,24% 96,20%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 100,00% 47,90% 36,57% 34,29%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 100,00% 136,68% 93,27% 63,27%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 283,66%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
100,00% 66,16% 69,23% 59,44%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 75,06% 70,84% 64,55%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 100,00% 100,00% 449,87% 449,87%

Αποθεματικά 100,00% 94,25% 94,29% 86,67%

Σωρευμένα κέρδη 100,00% 581,44% 634,11% 834,90%

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
100,00% 57,73% 244,41% 223,98%

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 100,00% 76,54% 0,00% 0,00%

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 100,00% 105,00% 107,25% 134,83%

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 100,00% 78,96% 64,69% 73,04%

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
100,00% 77,14% 5,83% 6,80%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 100,00% 99,86% 0,00% 0,00%

Φορολογικές υποχρεώσεις 100,00% 23,09% 125,79% 119,64%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 100,00% 95,19% 69,19% 56,02%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 100,00% 106,98% 8,27%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 100,00% 0,00% 0,00%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
100,00% 87,76% 52,68% 43,01%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
100,00% 80,20% 19,34% 17,24%

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 75,06% 70,84% 64,55%
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 Χρήση 2012 

Το 2012 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση της εταιρίας καθώς το σύνολο 

του ενεργητικού εμφανίζεται συνολικά μειωμένα κατά 30% σε σχέση με το έτος 

βάσης μας. Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών και των συνεχών υποτιμήσεων της 

αξίας της επιχείρησης  η υπεράξια πλέον της ΦΑΓΕ δεν υφίσταται. Επιπλέον οι 

επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις να εμφανίζονται σε πολύ μικρότερη 

αξία και συνεπώς το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας αποτελεί μόλις το 72,16% σε 

σχέση με το έτος βάσης μας. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας 

εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο, απόρροια του μεγάλους ύψους αποθεμάτων που 

έμειναν στις αποθήκες της ΦΑΓΕ. Εδώ που έχουμε σοβαρή μεταβολή είναι στην 

δομή του παθητικού. Η εταιρία με μια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, 

αύξησε τα ίδια κεφάλαια κατά 2,5 φόρες περίπου σε σχέση με το 2009. 

Συγχρόνως κατάφερε να εξοφλήσει τις δανειακές τις υποχρεώσεις, 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αντίστοιχα εμφανίζονται μηδενικές 

τοκοφόρες υποχρεώσεις. Τελικώς με αυτήν την κίνηση η εταιρία επέλεξε την 

αυτοχρηματοδότηση της , και μείωση των συνολικών υποχρεώσεων της μόλις στο 

19,34% σε σχέση με το έτος βάσης. 

 Χρήση 2013  

Το τελευταίο έτος της ανάλυσης μας και διανύοντας το τέταρτο σε σειρά έτος 

μετά την οικονομική χρήση τα αποτελέσματα της ΦΑΓΕ αναλύοντας τον 

ισολογισμό της δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Το πάγιο ενεργητικό δέχεται 

ακόμα μια μείωση και αυτήν την χρόνια, ακολουθώντας το κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας μειώνονται ξανά σε σχέση με το 2012 

που πραγματοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίων. Μέτοχος σε αυτήν την μείωση είναι 

και πάλι οι συσσωρευμένες ζημίες προηγουμένων χρήσεων, επιβαρυμένες και από 

τις ζημίες της τρέχουσας χρήσης. Όσο αφορά της υποχρεώσεις της εταιρίες 

εφόσον δεν υπάρχουν δάνεια, είναι μειωμένες σε σχέση με το 2012 και αποτελούν 

μόνο το 17,24% του έτους βάσης μας. 
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ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 Χρήση 2004 

Το 2004 η πρώτη χρονιά της ανάλυσης μας οι πωλήσεις της εταιρίας είναι κατά 

48,24% αυξημένες σε σχέση με το έτος βάσης μας, ενώ το μικτό αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης φτάνει στα επίπεδα του 169,23%. Τα ΚΠΤΦΑ (ebitda) 

παρατηρούμε ότι είναι και αυτά αυξημένα κατά 79,52% ενώ τα ΚΠΤΦ είναι 3,5 

φορές παραπάνω (350,17%) σε σχέση με το έτος βάσης μας. Τέλος τα κέρδη μετά 

φόρων εμφανίζονται και αυτά αυξημένα κατά 353,66% σε σχέση με το 2009. 

 Χρήση 2005 

Την δεύτερη χρήση της δεκαετής ανάλυσης μας  έχουμε μια μείωση του κύκλου 

εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αλλά και πάλι οι πωλήσεις της 

ΦΑΓΕ εμφανίζονται αυξημένες κατά 34,17% σε σχέση με το 2009. Το μικτό 

κέρδος κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αποτελούν 

μόλις το 8,36% σε αντίθεση με τα λειτουργικά έξοδα όπου είναι αυξημένα κατά 

17,28%. Τα ebitda παρουσιάζονται κατά 23,96% αυξημένα και σε αυτήν την 

χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων είναι ακόμα περισσότερο αυξημένα 

λόγω των μεγαλύτερων αποσβέσεων που διενεργήθηκαν το 2005. Τα κέρδη προ 

φόρων της ΦΑΓΕ είναι αρνητικά, άρα μιλάμε για ζημίες αλλά μετά φόρων 

εμφανίζει ελάχιστα  κέρδη λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που αποτελούν 

μόλις το 2,32% των κερδών του 2009. 

 Χρήση 2006 

Αυτήν την χρονιά οι πωλήσεις της εταιρίας διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα, 

παρουσιάζοντας βέβαια μεγαλύτερο μικτό κέρδος. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα 

αυξήθηκαν σε συνδυασμό με τα λοιπά λειτουργικά έξοδα τα οποία μειώθηκαν. 

Απόρροια αυτών των γεγονότων είναι η αύξηση και των ebitda, αλλά και των 

ΚΠΤΦ όπου είναι κατά 3,76 φορές μεγαλύτερα από το έτος βάσης μας. Αυτή η 

επιτυχημένη σε γενικές γραμμές χρόνια για την ΦΑΓΕ κλείνει τελικώς με κέρδη 

προ φόρων 9.524.000 ευρώ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 33,33% σε σχέση με το 

2009, αλλά τα κέρδη μετά φόρων εμφανίζονται αυξημένα κατά 54,98%. 
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Πίνακας 4.34 Τάσεως Αποτελέσματα Χρήσης 2004-2006 

 

 Χρήση 2007 

Το 2007 οι πωλήσεις είναι και πάλι είναι αυξημένες κατά 31,72%, αλλά έχουμε 

μια μείωση όσο αφορά το μικτό κέρδος της ΦΑΓΕ όπου είναι αυξημένο μόλις 

κατά 17,74% σε σχέση με το έτος βάσης μας, αλλά αρκετά μικρότερο από τις 

προγενέστερες χρήσεις. Τα ebitda αλλά και τα κέρδη προ φόρων και τόκων και 

αυτά για πρώτη χρονιά εμφανίζονται εμφανώς μειωμένα και αποτελούν το 

91,66% και 84,81% αντίστοιχα σε σχέση με το έτος βάσης μας. Η εταιρία μετά 

την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων, καθώς και από τις προβλέψεις 

απομείωσης περιουσιακών στοιχείων εμφανίζει για πρώτη χρονιά ζημίες μετά 

φόρων. 

 Χρήση 2008 

Οι πωλήσεις εμφανίζονται ακόμα περισσότερο μειωμένες αυτήν την χρήση 

φτάνοντας στο 120% σε σχέση με το έτος βάσης μας. Το μικτό κέρδος αποτελεί 

μόλις το 100,09% ενώ τα ΚΠΤΦ είναι στο -39,92%. Η εταιρία είναι η πρώτη 

χρήση που εμφανίζει ζημίες πριν την αφαίρεση των τόκων και το φόρων. Μετά 

ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2006 - 

31/12/2006

1/01/2009 - 

31/12/2009

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 148,24% 134,17% 135,22% 100,00%

Κόστος πωλήσεων 138,28% 132,91% 131,58% 100,00%

Μικτό αποτέλεσμα 169,23% 136,80% 142,90% 100,00%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 0,00% 8,36% 15,72% 100,00%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 135,28% 117,28% 110,51% 100,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 350,17% 185,56% 376,49% 100,00%

Αποσβέσεις 91,94% 92,35% 92,32% 100,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 179,52% 123,96% 188,69% 100,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 29,07% 90,47% 84,38% 100,00%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 37,20% 162,32% 100,00%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων 27,81% 27,35% 100,00%

Έσοδα απο μερίσματα 100,00%

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 222,60% -7,12% 100,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 100,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 91,94% 92,35% 92,32% 100,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 112,68% -31,48% 66,67% 100,00%

Φόρος εισοδήματος 22,88% -44,08% 33,77% 100,00%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 353,66% 2,32% 154,98% 100,00%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 353,66% 2,32% 154,98% 100,00%
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την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων τα οποία είναι αυξημένα κατά 

23,33% σε σχέση με το έτος βάσης μας, καθώς και τις αυξημένες αναλογούσες 

αποσβέσεις φτάνει να κλείσει με υπέρμετρη ζημιά της τάξεως του -380,69%.  

 Χρήση 2010 

Το πρώτο έτος μετά το έτος βάσης μας, δηλαδή την κρίση χρέους που 

αντιμετώπισε η Ελλάδα, οι πωλήσεις εμφανίζονται για πρώτη φορά μικρότερες σε 

σχέση με το έτος βάσης, αποτελώντας το 89,89%. Στην ίδια πορεία κινείται και το 

μικτό κέρδος το όποιο εμφανίζεται ακόμα περισσότερο μειωμένο. Τα ebitda 

αποτελούν το 32,42% μειωμένα δηλαδή κατά 77,56% ενώ δεν υπάρχουν κέρδη 

προ φόρων καθώς η ΦΑΓΕ εμφανίζει ζημίες προ φόρων και τόκων για δεύτερη 

φορά.  

 

Πίνακας 4.35 Τάσεως Αποτελέσματα Χρήσης 2007-2010 

 

 

ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2008 - 

31/12/2008

1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2010 - 

31/12/2010

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 131,72% 120,37% 100,00% 89,89%

Κόστος πωλήσεων 138,36% 130,00% 100,00% 92,24%

Μικτό αποτέλεσμα 117,74% 100,09% 100,00% 84,92%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 17,85% 44,44% 100,00% 108,63%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 107,54% 102,98% 100,00% 101,10%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 84,81% -39,92% 100,00% -102,65%

Αποσβέσεις 95,18% 109,32% 100,00% 101,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 91,66% 58,71% 100,00% 32,42%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 97,91% 123,33% 100,00% 99,69%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 145,89% 162,32% 100,00% 702,90%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων 96,84% 126,90% 100,00% 31,76%

Έσοδα απο μερίσματα 100,00%

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 76,61% -257,18% 100,00% -494,46%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 100,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 95,18% 109,32% 100,00% 101,73%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -152,87% -134,09% 100,00% -110,63%

Φόρος εισοδήματος -7,86% -42,20% 100,00% -14,79%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -542,03% -380,69% 100,00% -367,82%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) -542,03% -380,69% 100,00% -367,82%
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 Χρήση 2011 

Υπάρχει μια υπέρμετρη μείωση των πωλήσεων και αυτήν την χρονιά για την 

ΦΑΓΕ. Η εταιρία φαίνεται να επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 

κρίση, σε βαθμό που οι πωλήσεις να αποτελούν συνάρτηση της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας. Αναλυτικότερα οι πωλήσεις αποτελούν το 84,48% σε 

σχέση με το έτος βάσης μας , ενώ το μικτό κέρδος εμφανίζεται μειωμένο κατά 

24%. Παρά την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων και συγχρόνως την 

μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων τα ΚΠΤΦ είναι στο -8,36% 

εμφανίζοντας δηλαδή και αυτήν την χρονιά ζημιές προ τόκων και φόρων. Τέλος 

τα χρηματοοικονομικά έξοδα εμφανίζονται και αυτά μειωμένα κατά 13,14% όπως 

και οι προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρία δεν μπόρεσε 

μειώνοντας τα έξοδα της, να αντιμετωπίσει την υπέρμετρη μείωση των πωλήσεων 

φτάνοντας να έχει για μια ακόμα χρήση ζημιές προ αλλά και μετά φόρων. 

 Χρήση 2012 

Η μείωση των πωλήσεων είναι στοιχείο και αυτής  της χρονιάς για την ΦΑΓΕ. 

Αποτελεί ακόμα μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το 2009 (72,76%),  ενώ το μικτό 

κέρδος αντιπροσωπεύει το 69,90%. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα είναι σαφώς 

μειωμένα, ενώ τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της εταιρίας είναι αισθητώς αυξημένα. 

Τα ΚΠΤΦ είναι ξανά θετικά και αυξημένα κατά 7,31% ενώ τα Ebitda είναι μόλις 

κατά 1,36% αυξημένα σε σχέση με το έτος βάσης μας. Η μείωση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων, αλλά και των προβλέψεων απομείωσης 

περιουσιακών στοιχείων (μηδενικές) καθώς και τα κέρδη από συναλλαγματικές 

διαφορές συντέλεσαν ώστε να μειωθούν οι ζημίες σημαντικά φτάνοντας στο -

31,43% και -79,19% μετά φόρων. 

 Χρήση 2013 

Την τελευταία χρονιά της ανάλυσης μας η εταιρία σταθεροποίησε τις πωλήσεις 

της, σε σχέση με το 2012 αλλά παρέμεναν μειωμένες σε σχέση με το έτος βάσης 

μας. Το αυξημένο κόστος πωλήσεων, αποτέλεσε εμπόδιο στην εταιρία να αυξήσει 

το μικτό κέρδος της με αποτέλεσμα να είναι μόλις στο 56,20% σε σχέση με το 

2009. Ως εκ τούτο μετά την αφαίρεση των λοιπών λειτουργικών εξόδων, η 

εταιρία εμφανίζει ζημίες προ φόρων και τόκων. Το αποτέλεσμα προ φόρων παρ’ 
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όλου που η ΦΑΓΕ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξόφλησε τις 

δανειακές υποχρεώσεις της, εμφανίζοντας μηδενικούς τόκους, είναι αρνητικό. Οι 

ζημίες προ φόρων είναι μεγάλες αποτελώντας το -90,86% σε σχέση με το έτος 

βάσης μας. 

 

Πίνακας 4.36 Τάσεως Αποτελέσματα Χρήσης 2011-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013 - 

31/12/2013

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 100,00% 84,48% 72,76% 71,98%

Κόστος πωλήσεων 100,00% 88,46% 74,11% 79,47%

Μικτό αποτέλεσμα 100,00% 76,09% 69,90% 56,20%

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 100,00% 160,85% 164,68% 12,75%

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 100,00% 92,66% 79,14% 70,27%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 100,00% -8,36% 107,31% -220,94%

Αποσβέσεις 100,00% 97,92% 98,31% 88,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 100,00% 61,88% 101,36% -16,63%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων

Χρηματοοικονομικά έξοδα 100,00% 86,86% 72,83% 1,80%

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 100,00% 84,06% 48,31% 45,41%

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων 100,00% 28,60% 0,00% 0,00%

Έσοδα απο μερίσματα 100,00% 0,00%

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές 100,00% -1,13% 25,76% 25,31%

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 100,00% 0,00%

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα

Αποσβέσεις 100,00% 97,92% 98,31% 88,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 100,00% -92,78% -31,43% -90,86%

Φόρος εισοδήματος 100,00% 5,34% 1,48% 1,45%

Λοιποί φόροι

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 100,00% -356,09% -79,19% -325,22%

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 100,00% -356,09% -79,19% -325,22%
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4.4 Ανάλυση Κεφαλαίου Κίνησης 

Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέτρηση της 

ρευστότητας. Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται σαν την διαφορά μεταξύ του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μια 

ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης υπάρχει όταν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερβαίνουν των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση που 

συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπάρχει ένα πλεόνασμα 

κεφαλαίου κίνησης. Το κεφάλαιο κίνησης είναι σημαντικό σαν μια μέτρηση των 

ρευστών περιουσιακών στοιχείων που παρέχουν μια ασφαλή προστασία στους 

πιστωτές. Επίσης είναι σημαντικό στην μέτρηση διαθέσιμου αποθέματος σε 

ρευστά για να αντιμετωπιστούν απρόοπτα γεγονότα και οι αβεβαιότητες που 

περιβάλουν το ισοζύγιο ρευστών εισροών και εκροών μιας επιχείρησης. 

Στην ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης της ΦΑΓΕ, η εταιρία την πρώτη διετία 

2004-2005 παρουσιάζει θετική μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης της η οποία 

οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της το 

2005, αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών 

στοιχείων της.  

Πίνακας 4.37: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2004-2005 

 

Η εταιρία παρουσιάζει αρνητική μεταβολή κεφαλαίου κίνησης για την επομένη 

διετία της ανάλυσης μας. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της αυξάνεται για την 

χρήση 2006, λόγω της συμβολής των μετρητών και ισοδυνάμων όπου αποτελούν 

το 85,86% της συνολικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Η μείωση όμως του 

κεφαλαίου κίνησης είναι αρκετά μεγαλύτερη, καθώς είχαμε μειώσεις στα 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2005 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Αποθέματα

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις πελατών

Λοιπές απαιτήσεις

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.727.000,00 162.810.000,00 33.083.000,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 99.074.000,00 89.733.000,00 9.341.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ` 30.653.000,00 73.077.000,00 42.424.000,00



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

63 
  

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού, όπως οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

καθώς και στα αποθέματα. Τέλος οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και ειδικότερα 

οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές έχουν αυξηθεί για το 2006 με αποτέλεσμα το 

κεφάλαιο κίνησης να παρουσιάζει αρνητική μεταβολή για αυτήν την χρήση. 

Πίνακας 4.38: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2005-2006 

 

Το 2007 είχαμε μια τεράστια μείωση του κεφαλαίου κίνησης, κατά  

22.117.000,00 ευρώ. Η μείωση αυτή όπως θα δούμε και από το παρακάτω πίνακα 

προήλθε από την υπέρμετρη μείωση των μετρητών και ισοδύναμων, καθώς και 

από την μείωση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είχαν μια ελάχιστη θετική μεταβολή της τάξεως των 71.000 ευρώ, 

λόγω της κάθετης μείωσης των τοκοφόρων υποχρεώσεων. 

Πίνακας 4.39: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2006-2007 

  

Την επόμενη διετία 2007-2008 παρατηρείται μια ακόμα μείωση του κεφαλαίου 

κίνησης της ΦΑΓΕ και συγκεκριμένα φτάνει το 2008 στα 24.546.000 ευρώ 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2005 2006 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 3.026.000,00 1.639.000,00 1.387.000,00 6,89%

Αποθέματα 22.509.000,00 19.919.000,00 2.590.000,00 12,87%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 104.788.000,00 97.683.000,00 7.105.000,00 35,31%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 32.487.000,00 48.216.000,00 15.729.000,00 85,86%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 162.812.005,00 167.459.006,00 15.729.000,00 11.082.000,00 4.647.000,00 85,86% 55,08%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 22.660.000,00 25.160.000,00 2.500.000,00 12,42%

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.742.000,00 3.300.000,00 2.442.000,00 13,33%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.985.000,00 57.524.000,00 6.539.000,00 32,50%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.346.000,00 10.198.000,00 148.000,00 0,81%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 89.733.000,00 96.182.000,00 2.590.000,00 9.039.000,00 -6.449.000,00 14,14% 44,92%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 73.079.005,00 71.277.006,00 18.319.000,00 20.121.000,00 -1.802.000,00 100,00% 100,00%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2006 2007 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.639.000,00 1.576.000,00 63.000,00 0,16%

Αποθέματα 19.919.000,00 21.733.000,00 1.814.000,00 10,69%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 97.683.000,00 93.331.000,00 4.352.000,00 11,13%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 48.216.000,00 28.629.000,00 19.587.000,00 50,11%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 167.459.006,00 145.269.000,00 1.814.000,00 24.002.000,00 -22.188.000,00 10,69% 61,40%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 25.160.000,00 10.000.000,00 15.160.000,00 89,31%

Φορολογικές υποχρεώσεις 3.300.000,00 3.300.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 57.524.000,00 61.700.000,00 4.176.000,00 10,68%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.198.000,00 18.611.000,00 8.413.000,00 21,52%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00 2.500.000,00 6,40%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 96.182.000,00 96.111.000,00 15.160.000,00 15.089.000,00 71.000,00 89,31% 38,60%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 71.277.006,00 49.158.000,00 16.974.000,00 39.091.000,00 -22.117.000,00 100,00% 100,00%
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δηλαδή υπάρχει μια μείωση της τάξεως των 25.119.000 ευρώ. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά  79,99% σε μείωση των  κυκλοφορούντος περιουσιακών 

στοιχείων κατά 46.504.000 ευρώ, και περιορίζεται από την μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων η οποία προκάλεσε αύξηση στο κεφάλαιο κίνηση 

για να δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

 Πίνακας 4.40: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2007-2008 

 

Το 2008-2009 παρατηρείται μια αύξηση του κεφαλαίου κίνησης κατά 46.364.000 

και συγκεκριμένα αυξήθηκε από 24.546.000 σε 70.910.000 ευρώ έφτασε δηλαδή 

τα επίπεδα ρευστότητας που είχαμε στην πρώτη διετία της ανάλυσης μας. Το 

85,39%  αυτής της αύξησης πηγάζει από μια αύξηση στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό αφού παρουσιάστηκε μια ιστορική υψηλή μεταβολή στους πελάτες 

και τις λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας. Επιπλέον, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά 

14,61% σε μια μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων λόγω μείωσης των 

τοκοφόρων υποχρεώσεων κατά 2.100.000 ευρώ. Αναλύοντας λίγο παραπάνω το 

κεφάλαιο κίνησης για αυτήν την διετία, θα δούμε πως η εταιρία λόγω των 

συνεχόμενων μειωμένων πωλήσεων, αύξησε τις πιστώσεις προς τους πελάτες της 

ευελπιστώντας να τους δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να τονωθούν οι 

πωλήσεις της εταιρίας. Επομένως η αύξηση του κεφαλαίου κίνησης οφείλεται σε 

έναν λογαριασμό ο οποίος δεν θεωρείται εύκολα ρευστοποιήσιμος, αν 

συνυπολογίσουμε την κατάσταση της οικονομίας το χρονικό σημείο που επέλεξε 

η εταιρία να χορηγήσει την πίστωση. 

 

 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2007 2008 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 2.083.000,00 1.540.000,00 543.000,00 0,91%

Αποθέματα 21.733.000,00 21.004.000,00 729.000,00 1,23%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 93.331.000,00 56.102.000,00 37.229.000,00 62,68%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 28.629.000,00 19.616.000,00 9.013.000,00 15,17%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.010.000,00 1.010.000,00 2,95%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 145.269.000,00 99.272.000,00 1.010.000,00 47.514.000,00 -46.504.000,00 2,95% 79,99%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 10.000.000,00 14.000.000,00 4.000.000,00 6,73%

Φορολογικές υποχρεώσεις 3.300.000,00 1.636.000,00 1.664.000,00 4,85%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 61.700.000,00 42.207.000,00 19.493.000,00 56,87%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 18.611.000,00 6.500.000,00 12.111.000,00 35,33%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00 9.373.000,00 6.873.000,00 11,57%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.000,00 1.010.000,00 1,70%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 96.111.000,00 74.726.000,00 33.268.000,00 11.883.000,00 21.385.000,00 97,05% 20,01%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 49.158.000,00 24.546.000,00 34.278.000,00 59.397.000,00 -25.119.000,00 100,00% 100,00%
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Πίνακας 4.41: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2008-2009 

 

Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 

31.479.000 και έτσι διαμορφώθηκε το 2010 στα 39.431.000 ευρώ. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά κύριο λόγο (97,65%) από τη μείωση στο κυκλοφορούν ενεργητικό 

αφού μειώθηκαν τα αποθέματα και οι απαιτήσεις προς τους πελάτες κατά 1,76% 

και 94,44% αντίστοιχα, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα διαθέσιμα κατά 6.541.000 

περιορίζοντας σε ένα βαθμό την μείωση. Επίσης το 77,62%  οφείλεται σε μια 

μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 23.825.000 λόγω μείωση των 

τοκοφόρων υποχρεώσεων (εμφανίζονται μηδενικές), αλλά και μια μείωση των 

προμηθευτών και λοιπών απαιτήσεων. 

Πίνακας 4.42: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2009-2010 

 

 

Διανύοντας ουσιαστικά την δεύτερη διετία μετά την οικονομική κρίση, η εταιρία 

παρουσιάζει για αυτήν την περίοδο άλλη μια μείωση στο κεφαλαίο κίνηση της, η 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2008 2009 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.540.000,00 1.606.000,00 66.000,00 0,13%

Αποθέματα 21.004.000,00 20.039.000,00 965.000,00 16,74%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 56.102.000,00 100.550.000,00 44.448.000,00 85,26%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 19.616.000,00 17.742.000,00 1.874.000,00 32,50%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.010.000,00 563.000,00 447.000,00 7,75%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 99.272.000,00 140.500.000,00 44.514.000,00 3.286.000,00 41.228.000,00 85,39% 56,99%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 14.000.000,00 11.900.000,00 2.100.000,00 4,03%

Φορολογικές υποχρεώσεις 1.636.000,00 667.000,00 969.000,00 1,86%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 42.207.000,00 40.980.000,00 1.227.000,00 2,35%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 6.500.000,00 8.980.000,00 2.480.000,00 43,01%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 9.373.000,00 6.500.000,00 2.873.000,00 5,51%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.000,00 563.000,00 447.000,00 0,86%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 74.726.000,00 69.590.000,00 7.616.000,00 2.480.000,00 5.136.000,00 14,61% 43,01%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.546.000,00 70.910.000,00 52.130.000,00 5.766.000,00 46.364.000,00 100,00% 100,00%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2009 2010 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 1.606.000,00 679.000,00 927.000,00 1,45%

Αποθέματα 20.039.000,00 18.908.000,00 1.131.000,00 1,76%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 100.550.000,00 39.998.000,00 60.552.000,00 94,44%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00 510.000,00 1,56%

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00 148.000,00 0,45%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 17.742.000,00 24.283.000,00 6.541.000,00 20,04%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 563.000,00 670.000,00 107.000,00 0,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 140.500.000,00 85.196.000,00 7.306.000,00 62.610.000,00 -55.304.000,00 22,38% 97,65%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.900.000,00 11.900.000,00 36,46%

Φορολογικές υποχρεώσεις 667.000,00 131.000,00 536.000,00 1,64%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 40.980.000,00 34.775.000,00 6.205.000,00 19,01%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 8.980.000,00 10.489.000,00 1.509.000,00 2,35%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση6.500.000,00 6.500.000,00 19,91%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 563.000,00 370.000,00 193.000,00 0,59%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 69.590.000,00 45.765.000,00 25.334.000,00 1.509.000,00 23.825.000,00 77,62% 2,35%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 70.910.000,00 39.431.000,00 32.640.000,00 64.119.000,00 -31.479.000,00 100,00% 100,00%
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οποία αγγίζει τα 7.550.000 ευρώ. Η μείωση αυτήν στην περίπτωση αυτή 

οφείλεται σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, λόγω των 

βραχυπρόθεσμων δανείων που σύναψε η ΦΑΓΕ για την χρήση αυτή γεννώντας 

τοκοφόρες υποχρεώσεις για την εταιρία ύψους 11.883.000 ευρώ. Από την άλλη 

πλευρά έχουμε μια αύξηση στο κυκλοφορούν ενεργητικό η οποία φτάνει τα 

7.755.000 ευρώ περιορίζοντας την συνολική αρνητική μεταβολή που υπέστη η 

εταιρία για την χρήση αυτή. 

Πίνακας 4.43: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2010-2011 

 

Μέτα από δύο συνεχόμενες διετίες τις οποίες είχαμε αρνητικές μεταβολές του 

κεφαλαίου κίνησης για την εταιρία την διετία 2011-2012 η ΦΑΓΕ αύξησε θετικά 

το κεφάλαιο κίνησης της. Αναλυτικότερα είχαμε μια αύξηση των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, με μια ταυτόχρονη μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όσο αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό η 

εταιρία αύξησε τις φορολογικές απαιτήσεις προς το κράτος με αποτέλεσμα να 

καλύψει την μείωση που επήλθε στο λογαριασμό των πελατών και λοιπών 

απαιτήσεων. Όσο αφορά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις η μείωση τους 

οφείλεται κατά κύριο λόγω,  από την εξοφλήσει όλων των δανειακών 

υποχρεώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω  αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου που διενεργήθηκε το 2012 με αποτέλεσμα οι τοκοφόρες υποχρεώσεις 

να εκμηδενιστούν. 

 

 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2010 2011 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 679.000,00 386.000,00 293.000,00 1,70%

Αποθέματα 18.908.000,00 19.560.000,00 652.000,00 6,70%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 39.998.000,00 48.166.000,00 8.168.000,00 83,98%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00 510.000,00 2,95%

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00 172.000,00 24.000,00 0,25%

Προκαταβολές

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.283.000,00 24.249.000,00 34.000,00 0,20%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 670.000,00 418.000,00 252.000,00 1,46%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 85.196.000,00 92.951.000,00 8.844.000,00 1.089.000,00 7.755.000,00 90,93% 6,30%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.883.000,00 11.883.000,00 68,78%

Φορολογικές υποχρεώσεις 131.000,00 154.000,00 23.000,00 0,13%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 34.775.000,00 39.008.000,00 4.233.000,00 24,50%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.489.000,00 9.607.000,00 882.000,00 9,07%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 370.000,00 418.000,00 48.000,00 0,28%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 45.765.000,00 61.070.000,00 882.000,00 16.187.000,00 -15.305.000,00 9,07% 93,70%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 39.431.000,00 31.881.000,00 9.726.000,00 17.276.000,00 -7.550.000,00 100,00% 100,00%
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Πίνακας 4.44: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2011-2012 

 

 

Η εταιρία για την τελευταία διετία 2012-2013 της ανάλυσης μας παρουσιάζει 

αρνητική μεταβολή στο κεφάλαιο κίνησης της, η οποία φτάνει τα 7.023.000 ευρώ. 

Ειδικότερα υπάρχει μια μείωση του κεφαλαίου κίνησης στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό κατά, 13.752.000 ευρώ, σε αντίθεση με μια αύξηση του κεφαλαίου 

κίνησης  η οποία αντικατοπτρίζεται στην μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της εταιρίας.  

Πίνακας 4.45: Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης για την διετία 2012-2013 

 

 

 

 

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2011 2012 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 386.000,00 404.000,00 18.000,00 0,03%

Αποθέματα 19.560.000,00 20.287.000,00 727.000,00 1,33%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 48.166.000,00 36.770.000,00 11.396.000,00 43,68%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 172.000,00 15.118.000,00 14.946.000,00 27,27%

Προκαταβολές 6.496.000,00 6.496.000,00 11,85%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 24.249.000,00 16.548.000,00 7.701.000,00 29,52%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 418.000,00 1.639.000,00 1.221.000,00 2,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 92.951.000,00 97.262.000,00 23.408.000,00 19.097.000,00 4.311.000,00 42,71% 73,20%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 11.883.000,00 11.883.000,00 21,68%

Φορολογικές υποχρεώσεις 154.000,00 839.000,00 685.000,00 2,63%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39.008.000,00 28.353.000,00 10.655.000,00 19,44%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 9.607.000,00 743.000,00 8.864.000,00 16,17%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418.000,00 6.726.000,00 6.308.000,00 24,18%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 61.070.000,00 36.661.000,00 31.402.000,00 6.993.000,00 24.409.000,00 57,29% 26,80%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 31.881.000,00 60.601.000,00 54.810.000,00 26.090.000,00 28.720.000,00 100,00% 100,00%

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2012 2013 ΑΥΞΗΣΗ ΚΚ ΜΕΙΩΣΗ ΚΚ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΞΗΣΗ % ΜΕΙΩΣΗ %

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 404.000,00 503.000,00 99.000,00 1,45%

Αποθέματα 20.287.000,00 19.278.000,00 1.009.000,00 7,27%

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 36.770.000,00 34.474.000,00 2.296.000,00 16,55%

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 15.118.000,00 9.918.000,00 5.200.000,00 37,49%

Προκαταβολές 6.496.000,00 6.515.000,00 19.000,00 0,28%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 16.548.000,00 11.225.000,00 5.323.000,00 38,38%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.639.000,00 1.597.000,00 42.000,00 0,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 97.262.000,00 83.510.000,00 118.000,00 13.870.000,00 -13.752.000,00 1,72% 100,00%

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις

Φορολογικές υποχρεώσεις 839.000,00 798.000,00 41.000,00 0,60%

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 28.353.000,00 22.959.000,00 5.394.000,00 78,78%

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 743.000,00 743.000,00 10,85%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.726.000,00 6.175.000,00 551.000,00 8,05%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.661.000,00 29.932.000,00 6.729.000,00 0,00 6.729.000,00 98,28%

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 60.601.000,00 53.578.000,00 6.847.000,00 13.870.000,00 -7.023.000,00 100,00% 100,00%
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4.5 Ανάλυση Ταμειακών Ροών 

Η κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών μας δίνει μια επιπρόσθετη 

πληροφόρηση για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Σκοπός 

είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές εισροές και εκροές μιας 

περιόδου. Επίσης διακρίνει τις πηγές και τις χρήσεις των ταμειακών ροών και τις 

διαχωρίζει σε λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές. Τα μετρητά 

αποτελούν τα περισσότερο ρευστά περιουσιακά στοιχεία και προσφέρουν σε μια 

επιχείρηση ρευστότητα και προσαρμοστικότητα. Ακόμη αποτελεί την αρχική και 

την τελική κατάσταση του λειτουργικού κύκλου μιας επιχείρησης. Οι 

λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης περιέχουν την ταμειακή μετατροπή 

διάφορων περιουσιακών στοιχείων όπως τα αποθέματα τα οποία 

χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν εισπρακτέους λογαριασμούς από τις επί 

πιστώσει πωλήσεις. Οι επενδυτικές δραστηριότητες είναι αυτές που περιέχουν 

ταμειακές ροές που αναφέρονται σε μια ποικιλία επενδυτικών δραστηριοτήτων 

και αποτελούν τα μετρητά που δαπανήθηκαν για την αγορά περιουσιακών 

στοιχείων μείον τα μετρητά που λήφθηκαν από την πώληση περιουσιακών 

στοιχείων. Ενώ οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι εκείνες που έχουν 

σαν αποτέλεσμα σε μεταβολές του μεγέθους και της σύνθεσης των ιδίων 

κεφαλαίων και των δανεισμών.  Οι καταστάσεις ταμειακών ροών, απαιτούν μια 

οικονομική μονάδα να παρέχει χρησιμότητες μ’ ένα μηχανισμό που να εκτιμά την 

ικανότητά της να δημιουργεί μετρητά και ισοδύναμα μετρητών αλλά και τις 

ανάγκες της οικονομικής μονάδος να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές. 

Λόγω έλλειψης πληροφόρησης, η κατάρτιση των ταμειακών ροών έγινε με βάση 

την κατάσταση ταμειακών ροών της hellastat και χρησιμοποιήθηκε η έμμεση 

μέθοδος. Κατά την κατάρτιση των ταμειακών ροών, έγινε εφαρμογή του εξής 

κανόνα: Η αύξηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και η μείωση 

των στοιχείων των ΒΥ του παθητικού αφαιρούνται ενώ η μείωση των στοιχείων 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού και η αύξηση των στοιχείων των ΒΥ 

προστίθεται στα καθαρά κέρδη. Επίσης το άθροισμα από τις ταμειακές ροές των 

τριών δραστηριοτήτων της επιχείρησης μας δίνει την  συνολική αύξηση ή τη 

μείωση των διαθεσίμων της ΦΑΓΕ. 
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Η εταιρία αρχίζοντας από την πρώτη χρήση της ανάλυσης των ταμειακών ροών, 

παρουσιάζει μια μείωση των διαθεσίμων της το 2004 κατά 152.000 ευρώ. Αυτή η 

μείωση οφείλεται λόγω ότι οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες, αλλά και από τις επενδυτικές έχουν αρνητικό πρόσημο. 

Αναλυτικότερα είχαμε μια υπέρμετρη αύξηση του κεφαλαίου κίνησης της 

εταιρίας για την χρονιά αυτή ύψους 21.382.000 καθώς και ένα μεγάλο ύψος 

πληρωμών τόκων και φόρων εισοδήματος με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητική 

ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες 1.435.000. Όσο αφορά τις 

ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είχαμε πληρωμές για την 

απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 19.573.000 καθώς και πληρωμές για 

συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες. Η Φάγε λόγω της τακτικής επένδυσης σε 

στοιχεία πάγιου ενεργητικού για αυτήν την χρονιά παρουσιάζει αρνητική 

ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες που είναι και λογικό ύψους 

19.746.000. Τέλος η εταιρία  ύστερα από σύναψη δανείων η οποία της 

εξασφάλισε άντληση κεφαλαίων ύψους 24.009.000 ευρώ και μετά την αφαίρεση 

των μερισμάτων που χορήγησε στους μετόχους ύψους 3.250.000 το αποτέλεσμα 

των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι θετικό και κυμαίνεται στα 

20.759.000 ευρώ. 

Για το 2005 η εταιρία παρά τις ζημίες που σημείωσε ύψους 4.497.000 ευρώ έχει 

μια υπερβολική αύξηση των ταμειακών ροών  της η οποία φτάνει τα 31.130.000 

ευρώ. Παρατηρώντας εκτενέστερα την κατάσταση ταμειακών ροών θα δούμε πως 

η αύξηση αυτή οφείλεται και πάλι στην είσπραξη μετρητών από την σύναψη νέων 

δανείων, αφού οι ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες είναι και αυτήν 

την χρήση αρνητική, ενώ η ροή από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετική και 

φτάνει τα 2.160.000 ευρώ. 

Κλείνοντας την τριετία η εταιρία για το 2006 παρουσιάζει και πάλι αύξηση των 

μετρητών και ισοδύναμων μετρητών ύψους 15.729.000 ευρώ. Η εταιρία 

παρουσιάζοντας κέρδη καθώς και αύξηση του κεφαλαίου κίνησης για αυτήν την 

χρονιά έχει μια υπέρμετρη αύξηση των μετρητών της από λειτουργικές 

δραστηριότητες η οποία φτάνει τα 32.663.000 ευρώ. Επίσης από είσπραξη 

μετρητών από δάνεια που έχει συνάψει παρουσιάζει και πάλι μια θετική ταμειακή 

ροή ύψους 22.119.000 ευρώ η οποία περιορίζεται από την μείωση των 

χρηματικών και διαθεσίμων από επενδυτικές δραστηριότητες. 
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Πίνακας 4.46: Κατάσταση Ταμειακών ροών 2004-2006 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2006 - 

31/12/2006

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Συμφωνία κέρδους (ζημίας) με το κέρδος (ζημία) συνήθων εργασιών

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 16.096.000,00 -4.497.000,00 9.524.000,00

Προσαρμογές συμφωνίας

Μερίσματα

Σύνολο προσαρμογών για τη συμφωνία των κερδών (ζημιών) από τη συνήθη λειτουργία

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]
16.096.000,00 -4.497.000,00 9.524.000,00

Προσαρμογές για μη-ταμειακές κινήσεις

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 10.267.000,00

Ζημίες απομείωσης (αντιλογισμός) 1.015.000,00 286.000,00

Συναλλαγματικές διαφορές -4.709.000,00 2.897.000,00

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση
-807.000,00 -1.075.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα διαθέσιμων προς πώληση -807.000,00 -1.075.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα προς εμπορία

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα κάλυψης κινδύνων

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων των ταμειακών ροών

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία μη-κυκλοφορούντος ενεργητικούς

Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις

Κέρδη (ζημίες) από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 357.000,00 184.000,00 88.000,00

Χρεωστικοί τόκοι -7.659.000,00 -12.101.000,00 -11.286.000,00 

Πιστωτικοί τόκοι 183.000,00 77.000,00 336.000,00

Αύξηση (μείωση) προβλέψεων
1.382.000,00 1.620.000,00 1.562.000,00

Αναγνώριση προβλέψεων

Λοιπές μη-ταμειακές προσαρμογές

Σύνολο μη-ταμειακών προσαρμογών
15.032.000,00 27.720.000,00 23.766.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
31.128.000,00 23.223.000,00 33.290.000,00

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων 1.755.000,00 1.446.000,00 -2.590.000,00 

Αύξηση (μείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 19.568.000,00 2.337.000,00 -7.150.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 825.000,00 -4.422.000,00 6.014.000,00

Αύξηση (μείωση) δεδουλευμένων -442.000,00 685.000,00 -263.000,00 

Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων προς εργαζομένους μετά τη συνταξιοδότηση -442.000,00 -1.048.000,00 -1.177.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών υποχρεώσεων

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
-21.382.000,00 -8.568.000,00 14.314.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.746.000,00 14.655.000,00 47.604.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές τόκων που αναγνωρίζονται ως λειτουργικά έξοδα 7.220.000,00 8.859.000,00 10.780.000,00

Πληρωμές φόρων εισοδήματος 3.961.000,00 3.636.000,00 4.161.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-11.181.000,00 -12.495.000,00 -14.941.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-1.435.000,00 2.160.000,00 32.663.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές για την απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 19.753.000,00 7.641.000,00 16.980.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Πληρωμές για την απόκτηση αϋλων περιουσιακών στοιχείων 557.000,00 743.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους 5.303.000,00 98.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις 61.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 708.000,00 343.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 171.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους 327.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και για εργασίες που διακόπηκαν

Είσπραξη τόκων που αναγνωρίζονται ως έσοδα επενδύσεων 183.000,00 77.000,00 336.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις επενδυτικές δραστηριότητες -553.000,00 -2.538.000,00 -22.166.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -19.476.000,00 -15.619.000,00 -39.153.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από δανεισμό 24.009.000,00 125.361.000,00 22.219.000,00

Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων 80.772.000,00

Πληρωμή τόκων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα

Πληρωμές μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα 3.250.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 20.759.000,00 44.589.000,00 22.219.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ -152.000,00 31.130.000,00 15.729.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.509.000,00 1.357.000,00 32.487.000,00

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.357.000,00 32.487.000,00 48.216.000,00
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Για το 2007 η εταιρία μετά από της ζημίες που παρουσίασε ύψους 21.838.000, 

αλλά και την αρνητική ταμειακή ροή που είχε από τις επενδυτικές ύψους 

46.443.000 ευρώ είναι λογικό των σύνολο μετρητών και ισοδύναμων στην αρχή 

και τέλος της χρήσης να είναι αρνητικό και μάλιστα ύψους 19.587.000 ευρώ. Η 

ΦΑΓΕ βλέπουμε ότι και αυτήν την χρόνια επένδυσε σε στοιχεία πάγιου 

ενεργητικού (ακίνητα, εγκαταστάσεις, πάγιο εξοπλισμό) αλλά και σε συμμετοχές 

σε συγγενείς εταιρίες ευελπιστώντας την περεταίρω ανάπτυξη, αύξηση των 

πωλήσεων και συνεπώς το κερδών. Αυτήν την μείωση των διαθεσίμων έρχεται να 

την περιορίσει για την χρήση αυτή η θετική μεταβολή που παρουσίασε από τις 

λειτουργικές δραστηριότητες αλλά και για ακόμη μια φορά την είσπραξη 

μετρητών από τα δάνεια που έχει συνάψει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το 2008 η εταιρία έχει ακόμα μια περεταίρω μείωση των μετρητών και 

διαθεσίμων η οποία αγγίζει τα 9.013.000 ευρώ. Η χρήση αυτή έκλεισε για την 

εταιρία με ζημίες προ φόρων  ύψους 19.155.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα από 

λειτουργικές δραστηριότητες πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 

κυμάνθηκε στα 18.137.000 ενώ με την ενσωμάτωση της μεταβολής του Κ.Κ ( 

θετική) η καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασε τα 

6.871.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες (επενδυτικές, 

χρηματοοικονομικές) ήταν αρνητικές φτάνοντας τελικώς στο αρνητικό 

αποτέλεσμα της συνολικής ταμειακής ροής. 

Κλείνοντας την δεύτερη τριετία της ανάλυσης μας και μπαίνοντας στην περίοδο 

της οικονομικής κρίσης η εταιρία μετά από συνεχόμενες μειώσεις των μετρητών 

και διαθεσίμων κατάφερε για το 2009 μετά από την σημείωση κερδών προ φόρων 

να περιορίσει την μείωση των μετρητών της κατά μόλις 1.874.000. Η εταιρία είχε 

αύξηση από τις λειτουργικές ταμειακές ροές (λόγω και των υψηλών κερδών που 

σημείωσε) αλλά στις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 

υπήρχε μείωση λόγω πληρωμών για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και 

αποπληρωμή δανείων αντίστοιχα. Το ύψος των μετρητών και ισοδύναμων 

μετρητών έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα την χρήση αυτή με αποτέλεσμα η 

εταιρία είναι πολύ εύκολα να βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω την εξαιρετικά 

χαμηλής ρευστότητας. 
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Πίνακας  4.47: Κατάσταση Ταμειακών ροών 2007-2009 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2008 - 

31/12/2008

1/01/2009 - 

31/12/2009

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Συμφωνία κέρδους (ζημίας) με το κέρδος (ζημία) συνήθων εργασιών

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -21.838.000,00 -19.155.000,00 14.285.000,00

Προσαρμογές συμφωνίας

Μερίσματα 24.360.000,00

Σύνολο προσαρμογών για τη συμφωνία των κερδών (ζημιών) από τη συνήθη λειτουργία
-24.360.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]
-21.838.000,00 -19.155.000,00 -10.075.000,00 

Προσαρμογές για μη-ταμειακές κινήσεις

Αποσβέσεις 10.585.000,00 12.157.000,00 11.121.000,00

Ζημίες απομείωσης (αντιλογισμός) 3.806.000,00 4.987.000,00 3.778.000,00

Συναλλαγματικές διαφορές

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση
241.000,00

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα διαθέσιμων προς πώληση 241.000,00

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα προς εμπορία

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα κάλυψης κινδύνων

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων των ταμειακών ροών

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία μη-κυκλοφορούντος ενεργητικούς

Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις -152.000,00 

Κέρδη (ζημίες) από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 49.000,00 -687.000,00 -1.028.000,00 

Χρεωστικοί τόκοι -13.095.000,00 -16.496.000,00 -13.375.000,00 

Πιστωτικοί τόκοι 302.000,00 336.000,00 207.000,00

Αύξηση (μείωση) προβλέψεων
11.647.000,00 3.301.000,00 1.704.000,00

Αναγνώριση προβλέψεων

Λοιπές μη-ταμειακές προσαρμογές

Σύνολο μη-ταμειακών προσαρμογών
38.541.000,00 37.292.000,00 30.951.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
16.703.000,00 18.137.000,00 20.876.000,00

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων 1.814.000,00 -729.000,00 -965.000,00 

Αύξηση (μείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων -3.237.000,00 -35.977.000,00 -13.095.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 4.176.000,00 -19.493.000,00 -1.356.000,00 

Αύξηση (μείωση) δεδουλευμένων -1.611.000,00 -9.272.000,00 1.123.000,00

Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων προς εργαζομένους μετά τη συνταξιοδότηση -578.000,00 -1.849.000,00 -542.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών υποχρεώσεων -524.000,00 -328.000,00 

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
2.886.000,00 5.764.000,00 13.285.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
19.589.000,00 23.901.000,00 34.161.000,00

ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές τόκων που αναγνωρίζονται ως λειτουργικά έξοδα 12.014.000,00 15.852.000,00 13.512.000,00

Πληρωμές φόρων εισοδήματος 70.000,00 1.178.000,00 1.155.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-12.084.000,00 -17.030.000,00 -14.667.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
7.505.000,00 6.871.000,00 19.494.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές για την απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14.680.000,00 4.761.000,00 6.532.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Πληρωμές για την απόκτηση αϋλων περιουσιακών στοιχείων 628.000,00 2.199.000,00 659.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους 1.400.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις

Εισπράξεις από την εκποίηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Εισπράξεις από την εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 357.000,00 4.151.000,00 112.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους

Εισπράξεις από την εκποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και για εργασίες που διακόπηκαν1.350.000,00

Είσπραξη τόκων που αναγνωρίζονται ως έσοδα επενδύσεων 302.000,00 336.000,00 207.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις επενδυτικές δραστηριότητες -33.344.000,00 -10.833.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -46.643.000,00 -13.306.000,00 -8.272.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από δανεισμό 34.711.000,00 4.000.000,00

Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων 15.160.000,00 6.578.000,00 13.096.000,00

Πληρωμή τόκων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα

Πληρωμές μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 19.551.000,00 -2.578.000,00 -13.096.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ -19.587.000,00 -9.013.000,00 -1.874.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 48.216.000,00 28.629.000,00 19.616.000,00

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28.629.000,00 19.616.000,00 17.742.000,00
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Την τελευταία τετραετία της ανάλυσης 2010-2013 της κατάσταση των ταμειακών 

ροών για την ΦΑΓΕ στην οποία η κρίση χρέους στην Ελλάδα έκανε αισθητή την 

παρουσία της και για τον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας η εταιρία εκτός από το 

2010 παρουσίασε αρνητική μεταβολή στα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. 

Παρατηρώντας θα δούμε ότι και στα τέσσερα χρόνια η εταιρία παρουσίασε 

ζημίες. Με την έμμεση μέθοδο το καθαρό κέρδος προσαρμόζεται για τα μη 

ταμειακά στοιχεία από τις λειτουργικές δραστηριότητες που απαιτούν 

προσαρμογή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η εταιρία προσάρμοσε αυτά τα μη 

ταμειακά στοιχεία ξεκινώντας με αρνητικό πρόσημο (ζημιές) και καταλήγοντας 

να κλείνει για το 2010,2011 με θετικές ταμειακή ροή. Για το αποτέλεσμα αυτό 

συντέλεσε η μείωσε του κεφαλαίου κίνηση που προήλθε κατά μεγάλο ποσοστό 

από την μείωση των πελατών και λοιπών απαιτήσεων. Για το 2011 δεν συνέβη το 

ίδιο πράγμα με αποτέλεσμα να μειωθεί η ταμειακή ροή από λειτουργικές 

δραστηριότητες από 80.295.000 σε 5.199.000 ευρώ.  Όσο αφορά για τις 

επενδυτικές δραστηριότητες έχουμε και τα δύο έτη αρνητικές ταμειακές ροές , 

ενώ για την χρηματοοικονομικές το 2010 υπάρχει μια αρνητική ταμειακή ροή 

71.327.000 ευρώ λόγω αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων σε σχέση με το 

2011 που υπάρχει μια ελάχιστη αύξηση ύψους 879.000 ευρώ. 

Τέλος για το 2012, όσο και για το 2013 η ΦΑΓΕ παρουσίασε αρνητικές ταμειακές 

ροές και συνολικά προήλθε μια ακόμα μείωση στα μετρητά και ισοδύναμα 

μετρητών αλλά και γενικότερα στην ρευστότητα της. Το 2013 μάλιστα από όλες 

τις δραστηριότητες παρουσίασε αρνητική ταμειακή ροή, πράγμα που δηλώνει τον 

επηρεασμό της οικονομικής κρίσης όχι μόνο στην ρευστότητα αλλά γενικότερα 

στην πορεία της εταιρίας.  
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Πίνακας  4.48: Κατάσταση Ταμειακών ροών 2010-2013 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/01/2010 - 

31/12/2010

1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013-

31/12/2013

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Συμφωνία κέρδους (ζημίας) με το κέρδος (ζημία) συνήθων εργασιών

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική -15.803.000,00 -13.253.000,00 -4.490.000,00 -12.980.000,00 

Προσαρμογές συμφωνίας

Μερίσματα

Σύνολο προσαρμογών για τη συμφωνία των κερδών (ζημιών) από τη συνήθη λειτουργία

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]
-15.803.000,00 -13.253.000,00 -4.490.000,00 -12.980.000,00 

Προσαρμογές για μη-ταμειακές κινήσεις

Αποσβέσεις 11.313.000,00 10.890.000,00 10.933.000,00 9.811.000,00

Ζημίες απομείωσης (αντιλογισμός) 1.049.000,00

Συναλλαγματικές διαφορές

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση
-218.000,00 -495.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα διαθέσιμων προς πώληση -124.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αξιόγραφα προς εμπορία -199.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από χρηματοοικονομικά προϊόντα κάλυψης κινδύνων
-19.000,00 -371.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση -153.000,00 

Λογιστικά κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων των ταμειακών ροών -19.000,00 -218.000,00 

Κέρδη (ζημίες) από στοιχεία μη-κυκλοφορούντος ενεργητικούς 1.000,00 -341.000,00 

Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις -1.000.000,00 -745.000,00 36.000,00

Κέρδη (ζημίες) από πώληση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 1.000,00 -7.000,00 

Χρεωστικοί τόκοι -13.333.000,00 -11.618.000,00 -9.741.000,00 -241.000,00 

Πιστωτικοί τόκοι 1.455.000,00 174.000,00 100.000,00 57.000,00

Αύξηση (μείωση) προβλέψεων
3.247.000,00 2.779.000,00 2.106.000,00

1.287.000,00

Αναγνώριση προβλέψεων 2.106.000,00 1.287.000,00

Λοιπές μη-ταμειακές προσαρμογές 3.196.000,00

Σύνολο μη-ταμειακών προσαρμογών
27.704.000,00 26.615.000,00 26.620.000,00

11.587.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
11.901.000,00 13.362.000,00 22.130.000,00 -1.393.000,00 

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων -1.131.000,00 652.000,00 727.000,00 -1.009.000,00 

Αύξηση (μείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων -75.163.000,00 9.418.000,00 12.841.000,00 -6.718.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών περιουσιακών στοιχείων -35.000,00 -47.000,00 339.000,00

Αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων -6.205.000,00 4.233.000,00 -8.779.000,00 -6.848.000,00 

Αύξηση (μείωση) δεδουλευμένων 1.705.000,00 -1.135.000,00 

Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων προς εργαζομένους μετά τη συνταξιοδότηση -1.967.000,00 -1.348.000,00 -946.000,00 -524.000,00 

Αύξηση (μείωση) λοιπών υποχρεώσεων

ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
69.827.000,00 -8.285.000,00 -23.246.000,00 16.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
81.728.000,00 5.077.000,00 -1.116.000,00 -1.377.000,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές τόκων που αναγνωρίζονται ως λειτουργικά έξοδα

Πληρωμές φόρων εισοδήματος 1.133.000,00 178.000,00 97.000,00 48.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις λειτουργικές δραστηριότητες -300.000,00 300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-1.433.000,00 122.000,00 -97.000,00 

-48.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
80.295.000,00 5.199.000,00 -1.213.000,00 -1.425.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πληρωμές για την απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 3.496.000,00 5.489.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 5.778.000,00 4.808.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση αϋλων περιουσιακών στοιχείων 719.000,00 604.000,00

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους

Πληρωμές για την απόκτηση συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις

Εισπράξεις από την εκποίηση ασώματων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 713.000,00 107.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 62.000,00 75.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύστερα από την αφαίρεση των διαθέσιμων τους 864.000,00

Εισπράξεις από την εκποίηση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και για εργασίες που διακόπηκαν

Είσπραξη τόκων που αναγνωρίζονται ως έσοδα επενδύσεων 1.455.000,00 174.000,00 100.000,00 57.000,00

Λοιπές ταμειακές ροές από (για) τις επενδυτικές δραστηριότητες -700.000,00 -1.000.000,00 12.168.000,00

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -3.398.000,00 -6.844.000,00 7.203.000,00 -3.780.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισπράξεις από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 11.998.000,00

Εισπράξεις από δανεισμό 18.915.000,00 11.883.000,00

Αποπληρωμή τραπεζικών δανείων 77.900.000,00 11.883.000,00

Πληρωμή τόκων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα 12.342.000,00 11.004.000,00 13.048.000,00 118.000,00

Πληρωμές μερισμάτων που αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΠΟ (ΓΙΑ) ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -71.327.000,00 879.000,00 -12.933.000,00 -118.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 5.570.000,00 -766.000,00 -6.943.000,00 -5.323.000,00 

ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 971.000,00 732.000,00 -759.000,00 

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 17.742.000,00 24.283.000,00 24.250.000,00 16.548.000,00

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ, ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 24.283.000,00 24.249.000,00 16.548.000,00 11.225.000,00
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4.6 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 

Ο σκοπός της κατάρτισης της συγκεκριμένης κατάστασης είναι η παροχή 

πληροφοριών για τις μεταβολές που παρουσιάζει η εταιρία στα στοιχεία των ίδιων 

κεφαλαίων της (καθαρή θέση). Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε αυτήν την 

κατάσταση είναι  τα εξής: 

 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών των στοιχείων που συνθέτουν της καθαρή 

θέση (ίδια κεφάλαια) στην αρχή της χρήσης ή στο τέλος της προηγούμενης. 

 Τα γεγονότα (αίτια) που οδήγησαν σε αύξηση ή μείωση των υπολοίπων των 

λογαριασμών των στοιχείων της καθαρής θέσης στη διάρκεια της χρήσης. 

 Τα νέα (προσαρμοσμένα) υπόλοιπα των λογαριασμών των στοιχείων της 

καθαρής θέσης στο τέλος της χρήσης. 

Η εταιρία ΦΑΓΕ το χρονικό διάστημα της ανάλυσης μας 2004-2013 παρουσιάζει 

έντονες αυξομειώσεις στα ίδια κεφάλαια της. Αυτό οφείλεται κυρίως στις 

εναλλαγές των ζημιών σε κέρδη και αντίστροφα μέχρι και την χρήση 2009. Από 

κει και πέρα η εταιρία μέχρι και το 2013 παρουσιάζει συνεχής ζημίες με 

αποτέλεσμα η καθαρή θέση της να φτάσει στο τέλος της χρήσης μόλις στα 

41.353.000 ευρώ,  έχοντας μια μείωση της τάξεως των 30.000.000 ευρώ περίπου 

από το 2009 που ήταν και η τελευταία χρονιά που σημείωσε κέρδη. Μετά τις 

συνεχόμενες μειώσεις η ΦΑΓΕ το 2012 έχοντας μια πολύ χαμηλή καθαρή θέση σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις της αποφάσισε να προβεί σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου ύψους 136.790.000 το οποίο της επέφερε εκ νέου επάρκεια κεφαλαίων 

και ρευστότητα. Κλείνοντας η εταιρία το 2013 με ζημίες ύψους -12.612.000 

ευρώ, τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας συνυπολογίζοντας λοιπές μειώσεις έφτασαν 

τα 160.442.000 ευρώ. 
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Πίνακας 4.49. Μεταβολές Ίδιων Κεφαλαίων 2004-2008 

 

Πίνακας 4.50 Μεταβολές Ίδιων Κεφαλαίων 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2006 - 

31/12/2006

1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2008 - 

31/12/2008

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μεταβολές στα κέρδη (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 -14.763.000,00 

Σύνολο μεταβολών στα κέρδη (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 -14.763.000,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο διανεμόμενων μερισμάτων 3.250.000,00

Σύνολο μείωσης κεφαλαίου

Σύνολο προσαρμογής στους αναβαλλόμενους φόρους 35.924.000,00

Σύνολο εισοδήματος

Σύνολο λοιπών αυξήσεων (μειώσεων) 230.000,00 -328.000,00 -222.000,00 91.000,00 -91.000,00 

Σύνολο μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια -3.020.000,00 -328.000,00 -222.000,00 91.000,00 35.833.000,00

Ίδια Κεφάλαια, Έναρξη Περιόδου 51.203.000,00 61.898.000,00 61.660.000,00 67.448.000,00 46.519.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, Λήξη Περιόδου 61.898.000,00 61.660.000,00 67.448.000,00 46.519.000,00 67.589.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2010 - 

31/12/2010

1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013 - 

31/12/2013

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μεταβολές στα κέρδη (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 3.878.000,00 -14.264.000,00 -13.809.000,00 -3.071.000,00 -12.612.000,00 

Σύνολο μεταβολών στα κέρδη (ζημίες) προηγούμενων χρήσεων 3.878.000,00 -14.264.000,00 -13.809.000,00 -3.071.000,00 
-12.612.000,00 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μεταβολές στα Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο διανεμόμενων μερισμάτων

Σύνολο μείωσης κεφαλαίου

Σύνολο προσαρμογής στους αναβαλλόμενους φόρους

Σύνολο εισοδήματος 136.790.000,00 -1.564.000,00 

Σύνολο λοιπών αυξήσεων (μειώσεων) 164.000,00 -164.000,00 -2.041.000,00 

Σύνολο μεταβολών στα Ίδια Κεφάλαια 164.000,00 -164.000,00 -2.041.000,00 136.790.000,00
-1.564.000,00 

Ίδια Κεφάλαια, Έναρξη Περιόδου 67.589.000,00 71.631.000,00 57.203.000,00 41.353.000,00 174.618.000,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, Λήξη Περιόδου 71.631.000,00 57.203.000,00 41.353.000,00 175.072.000,00 160.442.000,00
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

5.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής 

προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής 

θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της 

οικονομικής μονάδας και σε τελική ανάλυση, της πραγματικής καταστάσεως 

ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο 

ανήκει η μονάδα αυτή. Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ 

βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και 

επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν απ' αυτή. Με το σύστημα των 

αριθμοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθμός αποδόσεως των διάφορων 

δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας, με σκοπό την ορθολογικότερη 

εκμετάλλευση των μέσων δράσεώς της. 

Στην παρούσα μελέτη μας για να μελετήσουμε την πορεία της εταιρίας ΦΑΓΕ, σε 

σχέση με την πορεία που ακολούθησε ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας, 

χρησιμοποιήσαμε 4 εταιρίες (συμπεριλαμβανομένη της ΦΑΓΕ) οι οποίες 

καταλαμβάνουν μεγάλα ποσοστά μεριδίων στην Ελληνική αγορά  για να 

βγάλουμε τον μέσο όρο των αριθμοδεικτών του κλάδου. Για να διασφαλίσουμε 

τον κίνδυνο να εξάγουμε λανθασμένα συμπεράσματα, η σύγκριση των 

αριθμοδεικτών αφορά μια σειρά παλαιότερων οικονομικών δεδομένων και 

συγκεκριμένα η έκταση της ανάλυσης αφορά τα έτη 2004 έως και 2013.  

 Η σύγκριση θα προέλθει από τον υπολογισμό των κυριότερων αριθμοδεικτών και 

την αποτύπωση τους σε γραφήματα. Ειδικότερα θα αναλύεται για το εκάστοτε 

αριθμοδείκτη η τιμή που σημείωση η εταιρία ΦΑΓΕ, καθώς και ο μέσος όρος των 

τιμών των υπολοίπων εταιριών (κλάδος)  ανά χρήση, για το διάστημα 2004-2013. 

Ειδική μνεία θα γίνεται στην τιμή  κάθε αριθμοδείκτη που σημείωσε η εταιρία, 

αλλά και ο κλάδος στο διάστημα  2004-2008 αλλά και στο διάστημα 2009-2013 

δηλαδή πριν και μετά την οικονομική κρίση (2009)  που ξέσπασε στην Ελλάδα. 

Έπειτα από αυτήν την ανάλυση θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα 

συμπεράσματα για την εταιρία ΦΑΓΕ για να δούμε πως συμπεριφέρθηκε και 
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ανταποκρίθηκε στην χρηματοπιστωτική κρίση η οποία όπως θα δούμε δεν άφησε 

ανεπηρέαστο το κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας. 

 

5.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Οι δείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Με άλλα 

λόγια, με τους δείκτες αυτούς επιχειρούμε να αναλύσουμε τις συνθήκες 

βραχυπρόθεσμου κινδύνου επιβίωσης της επιχείρησης. Είναι φανερό ότι η εταιρία 

θα πρέπει να είναι σε θέση να εξοφλεί τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές, τους 

προμηθευτές και τους τρέχοντες λογαριασμούς της, να καταβάλλει μισθούς, 

τόκους, μερίσματα και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 

διατηρεί μια υγιή πιστοληπτική ικανότητα. 

Γενικά, όσο ψηλότερη η αξία των δεικτών αυτής της κατηγορίας, τόσο 

μεγαλύτερο το περιθώριο ασφαλείας που η επιχείρηση κατέχει για να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στους δείκτες ρευστότητας περιλαμβάνονται ο 

δείκτης κυκλοφοριακής (γενικής) ρευστότητας και ο δείκτης άμεσης (ειδικής 

ρευστότητας). Ο κάθε αναλυτής θεωρεί και αντίστοιχα διαφορετικά στοιχεία της 

επιχείρησης, πιο σημαντικά για τον υπολογισμό ρευστότητας. Μερικοί αναλυτές 

υπολογίζουν μόνο το ποσό των μετρητών και των ισοδύναμων μετρητών που 

διαιρούνται με τα τρέχοντα στοιχεία του παθητικού επειδή θεωρούν ότι είναι τα 

πιο ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης, και θα ήταν τα πλέον πιθανά να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να καλύψουν τα βραχυπρόθεσμα χρέη σε επείγουσα 

περίπτωση.  

Κλείνοντας οι αναλυτές θεωρούν ύψιστης σημασίας την δυνατότητα της 

επιχείρησης να μετατρέπει τα κυκλοφοριακά στοιχεία σε μετρητά και για το λόγο 

αυτό χρησιμοποιούν τους αριθμοδείκτες για να καθορίσουν εάν μια εταιρία είναι 

σε θέση να συνεχίσει την δραστηριότητα της σε περιόδους έντονων οικονομικών 

δυσχερειών. 
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Πίνακας 5.1: Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

ΦΑΓΕ 1,31 1,1 52,66% 10,6 16,24% 3,48 - - -

ΜΕΒΓΑΛ 1,19 0,79 69,28% 4,08 33,81% 3,22 5,75 63 139

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,4 1,13 33,96% 6,67 19,87% 2,25 - - -

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,74 0,31 52,23% 3,04 58,11% 9,64 3,25 111 168

ΚΛΑΔΟΣ 1,16 0,83 52,03% 6,10 32,01% 4,65 4,50 87,00 153,50

ΦΑΓΕ 1,81 1,56 57,16% 9,53 13,83% 3,05 3,22 112 44

ΜΕΒΓΑΛ 1,27 0,87 72,06% 4,21 31,68% 3,02 4,77 75 118

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,2 0,86 32,41% 4,79 28,20% 2,6 6,2 58 155

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,76 0,33 43,95% 3,05 57,33% 7,75 2,61 138 173

ΚΛΑΔΟΣ 1,26 0,91 51,40% 5,40 32,76% 4,11 4,20 95,75 122,50

ΦΑΓΕ 1,74 1,53 52,60% 10,66 11,89% 3,29 2,95 122 21

ΜΕΒΓΑΛ 1,26 0,89 73,17% 4,62 29,55% 2,96 4,23 85 117

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,04 0,68 35,23% 3,56 34,67% 2,64 4,11 88 150

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,99 0,39 50,80% 2,14 60,77% 7,22 2,89 125 226

ΚΛΑΔΟΣ 1,26 0,87 52,95% 5,25 34,22% 4,03 3,55 105,00 128,50

ΦΑΓΕ 1,51 1,29 44,16% 10,28 14,96% 3,36 2,69 134 9

ΜΕΒΓΑΛ 1,6 1,14 75,62% 4,71 28,44% 2,74 4,41 82 118

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,41 1,11 40,39% 5,02 20,75% 1,99 2,87 125 127

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 1,45 0,55 48,21% 2,01 62,30% 6,67 3,73 96 241

ΚΛΑΔΟΣ 1,49 1,02 52,10% 5,51 31,61% 3,69 3,43 109,25 123,75

ΦΑΓΕ 1,33 1,05 30,87% 9,99 21,16% 5,11 4,07 88 18

ΜΕΒΓΑΛ 1,27 0,96 74,19% 5,44 24,52% 2,59 3,74 96 102

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,28 1 39,89% 5,12 21,60% 1,94 4,08 88 167

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 1,06 0,48 43,53% 1,81 54,43% 5,36 3,07 117 286

ΚΛΑΔΟΣ 1,24 0,87 47,12% 5,59 30,43% 3,75 3,74 97,25 143,25

ΦΑΓΕ 2,02 1,73 44,88% 8,05 14,26% 2,37 3,13 115 82

ΜΕΒΓΑΛ 1,13 0,9 75,74% 6,04 20,64% 2,26 3,15 114 92

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,93 0,71 36,78% 5,3 23,44% 2,13 4,22 85 151

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,77 0,41 35,95% 2,31 46,39% 4,12 1,6 226 254

ΚΛΑΔΟΣ 1,21 0,94 48,34% 5,43 26,18% 2,72 3,03 135,00 144,75

ΦΑΓΕ 1,86 1,45 36,39% 7,87 22,19% 5,35 3,23 112 1

ΜΕΒΓΑΛ 0,96 0,77 78,00% 6,44 18,87% 2,05 2,88 125 99

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,89 0,65 36,38% 4,6 27,23% 2,3 2,7 133 101

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,76 0,55 31,53% 4,9 27,86% 3,43 1,27 283 185

ΚΛΑΔΟΣ 1,12 0,86 45,58% 5,95 24,04% 3,28 2,52 163,25 96,50

ΦΑΓΕ 1,52 1,2 39,56% 7,3 21,04% 4,17 2,92 123 12

ΜΕΒΓΑΛ 0,83 0,69 61,58% 7,45 16,99% 2,04 2,48 145 79

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,63 0,52 30,11% 9,88 18,38% 2,67 2,96 122 49

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,77 0,56 35,79% 4,53 27,32% 3,04 1,79 201 208

ΚΛΑΔΟΣ 0,94 0,74 41,76% 7,29 20,93% 2,98 2,54 147,75 87,00

ΦΑΓΕ 2,65 2,1 43,86% 5,9 20,86% 4,71 3,28 110 28

ΜΕΒΓΑΛ 0,81 0,66 64,03% 6,09 18,01% 1,88 1,79 201 50

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,44 0,39 29,68% 15,62 10,74% 2,72 2,43 148 7

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,86 0,65 39,93% 5,08 25,25% 2,77 1,71 210 212

ΚΛΑΔΟΣ 1,19 0,95 44,38% 8,17 18,72% 3,02 2,30 167,25 74,25

ΦΑΓΕ 2,79 2,15 41,33% 6,65 23,08% 4,97 4,25 85 42

ΜΕΒΓΑΛ 0,67 0,53 55,84% 6,86 21,80% 2,45 2,29 157 41

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,92 0,78 30,44% 9,77 15,20% 2,89 2,9 124 36

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,92 0,72 46,59% 5,87 21,48% 2,82 1,94 185 204

ΚΛΑΔΟΣ 1,33 1,05 43,55% 7,29 20,39% 3,28 2,85 137,75 80,75
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 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας ισούται με το λόγο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο 

δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της από περιουσιακά στοιχεία που θα 

μπορούσαν να ρευστοποιηθούν εντός της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι 

εν λόγω υποχρεώσεις.  

5.1: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας σε σύγκριση με το 

κλάδο 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι ο αριθμοδείκτης 

της εταιρίας βρίσκεται σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης μας πάνω από τον 

μέσο όρο του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν έχει κανένα πρόβλημα 

να καλύψει στα προβλεπόμενα – αναμενόμενα χρονικά όρια τις υποχρεώσεις 

της. Οι υψηλές τιμές του δείκτη συνεχίζουν να υφίστανται και μετά το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009 κάτι που δεν ισχύει για τον κλάδο. 

Αναλυτικότερα η εταιρία έχασε μέρος της ρευστότητας την διετία 2009-2011 

αλλά στην συνέχεια την ανέκτησε και μάλιστα έφτασε σε πολύ υψηλότερα 

επίπεδα φτάνοντας στο σημείο το 2013  να καλύβει το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της πάνω από 2,5 φορές περίπου τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Η εξαιρετική ρευστότητα της εταιρίας τα δύο τελευταία χρόνια 

οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που 
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αποφάσισε η εταιρία το Νοέμβριο του 2012, όπου επιλέγοντας την 

αυτοχρηματοδότηση της εξόφλησε όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Για έναν περισσότερο αυστηρό έλεγχο της ρευστότητας χρησιμοποιείται ο 

δείκτης της άμεσης ή ταμειακής ρευστότητας. Ο δείκτης αυτός σε αντίθεση με 

τον προηγούμενο, περιλαμβάνει τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

που μετατρέπονται πιο γρήγορα σε μετρητά. Τα αποθέματα αποτελούν 

συνήθως το λιγότερο μακροπρόθεσμο στοιχείο και για αυτό δεν 

περιλαμβάνονται στον δείκτη. Η τιμή του δείκτη θεωρείται ικανοποιητική 

όταν είναι τουλάχιστον ίση με τη μονάδα.  

5.2: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Άμεσης Ρευστότητας σε σύγκριση με το 

κλάδο 

 

Για την εξεταζόμενη περίοδο η ΦΑΓΕ παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις 

στην τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, σε αντίθεση με τον κλάδο ο οποίος 

παραμένει σε σταθερά επίπεδα. Η τιμή του δείκτη στην ΦΑΓΕ παραμένει σε 

όλη την διάρκεια της ανάλυσης μας αρκετά πάνω από την μονάδα, το οποίο 

βέβαια οφείλεται κατά μεγάλο ποσοστό στο μικρό ύψος αποθεμάτων που 

διατηρεί η εταιρία στις αποθήκες της το οποίο καλύπτει κατά μέσο όρο μόλις 

το 18% του κυκλοφορούν ενεργητικό. Βέβαια όπως θα παρατηρήσουμε και 

στην συνέχεια  η εταιρία έχει πολύ μεγάλα υπόλοιπα σε λογαριασμούς 

πελατών και λοιπών απαιτήσεων, για αυτό ο δείκτης παρουσιάζεται τόσο 
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υψηλός. Τέλος η πορεία του δείκτη ακολουθεί κατά πολύ το προηγούμενο 

δείκτη, με αποτέλεσμα η εταιρία μετά από πτώση που είχε στην άμεση 

ρευστότητα της την διετία 2009-2011, στην συνέχεια αποκαταστάθηκε αυτή. 

Έτσι μπορούμε να πούμε πως η εταιρία με αυτές τις τιμές μπορεί να 

λειτουργήσει με περιπτώσεις απότομων κλυδωνισμών (εξωτερικούς 

παράγοντες) όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση. 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας επιτρέπει να δούμε πόσες φορές ανανεώθηκαν τα 

αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις μέσα στην χρήση. Ο λόγος που 

χρησιμοποιείται είναι για να διαπιστωθεί η ταχύτητα με την οποία τα 

αποθέματα διατέθηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Αν το διαιρέσουμε με το 365 (συνολικές ημέρες του έτους) διαπιστώνουμε 

τον αριθμό των ημερών που παρέμεινα τα αποθέματα στις εγκαταστάσεις της 

εταιρίας, μέχρι αυτά να πουληθούν. 

5.3: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων σε 

σύγκριση με το κλάδο 

 

Αναλύοντας το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η εταιρία μέχρι και το 

2008 ανακυκλώνει τα αποθέματα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Είναι φανερό 

αυτό αν παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης στην κορύφωση  το 2008 

παρουσιάζεται στο 10,66 (34 ημέρες). Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι 

την ίδια χρήση ο αριθμοδείκτης του κλάδου διαμορφώνεται στο 5,25 μόλις 
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στο μισό δηλαδή. Στην συνέχεια όμως έχουμε μια κατακόρυφη πτώση του εν 

λόγω δείκτη ιδιαίτερα μετά το 2009 όπου στο τέλος της ανάλυσης μας να 

κλείνει με 7,29 (50 ημέρες). Αιτία μείωσης του δεν είναι άλλη από την κάθετη 

πτώση των πωλήσεων,  σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους 

πωληθέντων όπως φαίνεται και από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Η εταιρία είναι φανερό ότι επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση η οποία 

είχε άμεσο αντίκτυπο στο κύκλο εργασιών της εταιρίας και συνεπώς και στην 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Ο κλάδος αντιθέτως διατηρεί μια 

σταθερή πορεία κατά την διάρκεια 2004-2009 αλλά μονίμως ο δείκτης 

κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την ΦΑΓΕ. Εξαίρεση 

αποτελεί από το 2009 και μετά όπου έχει αυξητική τάση, ώσπου φτάνει το 

2012 να ξεπερνάει το δείκτη της ΦΑΓΕ. Συμπερασματικά η εταιρία  έχει 

οργανώσει κατάλληλα το σύστημα παραγωγής / προώθησης των πωλήσεων 

της με αποτέλεσμα με τους δείκτες που παρουσιάζει σε όλη την διάρκεια της 

ανάλυση μέχρι και το 2009 να την εξασφαλίζουν επαρκή ρευστότητα. Από κει 

και πέρα πρέπει να αναδιοργανώσει το υπάρχον σύστημα της στα νέα 

δεδομένα , για να μην  υπάρχουν ΄΄λιμνάζοντα΄΄ αποθέματα τα οποία της 

αντλούν ρευστότητα και στέρηση κεφαλαίων. 

 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

Ο συγκεκριμένος δείκτης καταδεικνύει αν οι απαιτήσεις μιας επιχείρησης 

είναι αυξημένες  συγκριτικά με τις πωλήσεις της. Ανάλογα με την ταχύτητα 

είσπραξης των απαιτήσεων είναι ο χρόνος δέσμευσης των απαιτήσεων. 

Μεγάλη ταχύτητα στην είσπραξη απαιτήσεων  σημαίνει μικρότερη 

πιθανότητα ζημιάς από επισφαλείς πελάτες οι οποίοι μπορεί αργότερα να 

γίνουν κάλλιστα ανεπίδεκτης εισπράξεως. Η παρακολούθηση της τάσης είναι 

διαχρονικά χρήσιμη για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ρευστότητα 

των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αποτυπώνονται σε μια εταιρία όχι μόνο στο 

λογαριασμό των πελατών, αλλά και σε λογαριασμούς λοιπών απαιτήσεων 

όπως είναι τα γραμμάτια εισπρακτέα αλλά και οι επιταγές εισπρακτέες. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός μας δίνει την πληροφόρηση σχετικά με το πόσες φορές 

έχουν εισπραχθεί οι απαιτήσεις από πελάτες κατά την διάρκεια της 

διαχειριστικής περιόδου. Όσο υψηλότερό είναι ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο 

πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των απαιτήσεων. Τέλος αν θέλουμε να 
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υπολογίσουμε τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων, διαιρούμε τον αριθμό 

των ημερών του έτους 365 με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων. 

5.4: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων σε 

σύγκριση με το κλάδο 

 

Η εταιρία παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις στο παραπάνω δείκτη σε όλη 

την διάρκεια της ανάλυση μας. Στην διάρκεια της πρώτης τετραετίας 2004-

2007 η εταιρία φαίνεται να μπορεί εύκολα να εισπράξει τις απαιτήσεις από 

τους πελάτες της, με αποτέλεσμα  ο δείκτης να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα 

σε σχέση με το κλάδο και να κυμαίνεται περίπου στο 3,30 (110 ημέρες). 

Παρόλο τον υψηλό όγκο πωλήσεων που πραγματοποιούσε η ΦΑΓΕ σε εκείνο 

το διάστημα, με τη ΄΄αυστηρή΄΄ πιστοληπτική πολιτική που ακολουθούσε η 

εταιρία είχαν σαν αποτέλεσμα την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων. 

Ύστερα από μια αύξηση το 2008 η εταιρία το 2009 παρουσίασε το 

χαμηλότερο δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων που έφτασε 2,72 

(134 ημέρες) που είναι εξαιρετικά υψηλό. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια 

συνετέλεσε στην πτώση του δείκτη η πτώση των πωλήσεων όπως 

παρατηρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Στην συνέχεια της ανάλυσης μας για 

το 2010 έως και 2013 η εταιρία βλέπουμε να έχει χάσει τον έλεγχο των 

απαιτήσεων της και ο δείκτης να φτάνει το 2010 έως και το 5,35 (68 ημέρες) 

ενώ την ίδια ώρα η τιμή του δείκτη του κλάδου κυμαίνεται μόλις στο 3,28. Η 

ανεπιτυχής οργάνωση της διαχείρισης των πολιτικών πιστώσεων (credit 

control) σε συνδυασμό με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης που 
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αποδυνάμωσε σε μεγάλο βαθμό την δύναμη των πελατών της είναι σίγουρα 

κάποιους από τους λόγους που η ΦΑΓΕ έφτασε στο σημείο αυτό. 

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας προμηθευτών μας παρέχει πληροφόρηση 

σχετικά με το πόσες φορές έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις προς τους 

προμηθευτές κατά την διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Οι υποχρεώσει 

προς τους προμηθευτές περιλαμβάνουν τόσο τους προμηθευτές όσο και τα 

γραμμάτια πληρωτέα και τις επιταγές πληρωτέες από τις αγορές αποθεμάτων. 

Αν θέλουμε να υπολογίσουμε τις ημέρες πληρωμής των προμηθευτών, δηλαδή 

το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά αποθεμάτων μέχρι την 

πληρωμή των προμηθευτών, διαιρούμε όπως κάναμε και στις προηγούμενες 

περιπτώσεις (αποθέματα, απαιτήσεις) τον αριθμό των ημερών του έτους 365 

με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών. Το ζητούμενο σε αυτήν 

την περίπτωση είναι η μείωση από χρήση σε χρήση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των προμηθευτών ώστε η οικονομική μονάδα να μπορεί να 

πληρώνει τα χρέη της αργότερα δηλαδή να αυξάνεται η διάρκεια των 

πιστώσεων που της χορηγούν οι προμηθευτές. 

5.5: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών 

σε σύγκριση με το κλάδο (σε ημέρες) 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα  βλέπουμε ότι η ΦΑΓΕ μέχρι και το 

2007 της χορηγείται μεγαλύτερη πίστωση από του προμηθευτές σε σχέση με 
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τον μέσο όρο του κλάδου. Αναλυτικότερα το διάστημα που μεσολαβούσε για 

την εταιρία το 2007 για να αποπληρώσει τους προμηθευτές της έφτανε τις 134 

ημέρες, ενώ ο κλάδος τους εξοφλούσε κατά μέσο όρο σε 109 ημέρες. Στην 

συνέχεια της ανάλυσης μας η ΦΑΓΕ δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό το 

υψηλό βαθμό πίστωσης από τους προμηθευτές της, σε αντίθεση με τον κλάδο 

ο οποίος αύξησε τα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής των προμηθευτών. Η 

εταιρία ειδικότερα μετά το 2011, λόγω της συνεχόμενης πτώσης των 

πωλήσεων σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες ζημίες που παρουσίαζε αλλά 

και γενικότερα το δυσχερές οικονομικό κλίμα (οικονομική κρίση) που 

επικρατούσε στην αγορά, φαίνεται να έχει χάσει την πιστοληπτική της 

ικανότητα φτάνοντας το 2013 να αποπληρώνει τους προμηθευτές της μόλις σε 

85 ημέρες. Συμπερασματικά αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η εταιρία το 

ίδιο διάστημα (μετά το 2009) αδυνατούσε να εισπράξει τις απαιτήσεις από 

τους πελάτες της (διάγραμμα 4.2.3), τότε αυτά τα δύο γεγονότα αθροιστικά 

μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα ρευστότητας στο μέλλον για 

την ΦΑΓΕ. 

 Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου 

Ο εμπορικός κύκλος μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά των αποθεμάτων από τους 

προμηθευτές μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων από την πώληση των 

αποθεμάτων στους πελάτες. Με άλλα λόγια, ο λειτουργικό κύκλος μας 

παρέχει πληροφόρηση για τις ανάγκες χρηματοδότησης των κύριων 

ενεργητικών στοιχείων του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης (αποθέματα 

και απαιτήσεις από πελάτες). Ο εμπορικό κύκλος της επιχείρησης προκύπτει 

αν από τον λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης αφαιρεθούν οι ημέρες 

πληρωμής υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Ο λειτουργικός κύκλος 

δείχνει το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση, ενώ ο 

εμπορικός κύκλος το χρονικό διάστημα που πρέπει να χρηματοδοτηθεί από 

άλλες πηγές εκτός των προμηθευτών, όπως τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια. Με άλλα λόγια ο εμπορικός κύκλος δείχνει τον ετεροχρονισμό μεταξύ 

των ημερών πληρωμής των προμηθευτών και του αθροίσματος των ημερών 

διακράτησης των αποθεμάτων και είσπραξης των απαιτήσεων από την 

πώληση τους. Ο λειτουργικό κύκλος της επιχείρησης προκύπτει αν 
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προσθέσουμε τις ημέρες διακράτησης των αποθεμάτων και είσπραξης των 

απαιτήσεων από τους πελάτες. Ο εμπορικός κύκλος της επιχείρησης είναι ίσος 

με τον λειτουργικό κύκλο μείον τις ημέρες πληρωμής των προμηθευτών. Η 

βελτίωση της κερδοφορίας μια επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την μείωση των ημερών του εμπορικού της κύκλου ο οποίος θα οδηγούσε σε 

πτώση των χρηματοοικονομικών της δαπανών και θα απελευθέρωνε 

αναπτυξιακά κεφάλαια . 

5.6: Διάρκεια Εμπορικού Κύκλου  σε σύγκριση με το κλάδο (σε ημέρες) 

 

Η εταιρία βρίσκεται σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης μας σε καλύτερη θέση 

σε σχέση με τον κλάδο, αφού διατηρεί την διάρκεια του εμπορικού της 

κύκλου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το 2009 αποτελεί εξαίρεση καθώς έχουμε 

μια κάθετη αύξηση του εμπορικού της κύκλου, όπου από τις 20 ημέρες που 

βρισκόταν το 2008 είχε μια αύξηση 60 ημερών φτάνοντας έτσι στις 80 ημέρες. 

Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται όπως αναφέραμε και προηγουμένως λόγω ότι 

η εταιρία καθυστέρησε να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τους πελάτες, 

αλλά και το γεγονός ότι δεν της είχε χορηγηθεί μακροχρόνια πίστωση από 

τους προμηθευτές της.  
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5.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ  

Η κεφαλαιακή δομή αναφέρεται στις πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης.  

Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται από τα σχετικά διαρκή ίδια κεφάλαια 

μέχρι τις μεγαλύτερου κινδύνου και πρόσκαιρες βραχυπρόθεσμες πηγές 

χρηματοδότησης. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα μιας επιχείρησης και ο 

κίνδυνος του αξιόχρεού της εξαρτάται από τις χρηματοοικονομικές της πηγές 

και τους τύπους και τα ποσά των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων τα οποία 

της ανήκουν. Οι αριθμοδείκτες αυτοί προσδιορίζουν την κεφαλαιακή 

διάρθρωση (ίδια και ξένα κεφάλαια) της επιχείρησης, δηλαδή τα κεφάλαια 

που διαθέτει η εταιρία για την χρηματοδότηση της. Η άριστη τοποθέτηση των 

κεφαλαίων είναι εκείνη που επιφέρει ισορροπία μεταξύ κινδύνου και 

απόδοσης, αλλά παράλληλα επιτυγχάνει μεγιστοποίηση της απόδοσης και 

ελαχιστοποίησης του κίνδυνου και του κόστους κεφαλαίων. 

Οι κυριότεροι δείκτες που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία τους οποίους θα 

αναλύσουμε διαχρονικά (2004-2013) μέσω διαγραμμάτων, την πορεία της 

ΦΑΓΕ πάντα σε σχέση με τον κλάδο είναι οι εξής: 

 Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια  

 Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά Κεφάλαια 

 Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων  

 Διαθέσιμα προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Ενεργητικό 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Πωλήσεις 

 Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια προς Ενεργητικό 

 Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 
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Πίνακας 5.2: Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης και Φερεγγυότητας 

 

ΦΑΓΕ 2,98 74,88% 7,77 - 40,00% 28,00% 13,20% 10,85

ΜΕΒΓΑΛ 3,3 74,85% 3,31 2,37% 58,24% 40,69% 41,91% 3,42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,35 57,44% 3,73 2,38% 24,00% 40,00% 17,50% 3,42

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 2,36 70,18% 8,68 4,29% 70,18% 50,97% 34,28% 4,02

ΚΛΑΔΟΣ 2,50 69,34% 5,87 3,01% 48,11% 39,92% 26,72% 5,43

ΦΑΓΕ 3,62 78,35% 1,72 36,20% 32,00% 28,00% 7,96% 14,09

ΜΕΒΓΑΛ 3,31 73,66% 4,13 2,61% 56,81% 39,45% 34,79% 4,14

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,48 59,70% 4,09 3,54% 27,00% 46,00% 18,97% 3,06

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 2,33 69,94% 8,58 2,05% 57,52% 49,92% 20,52% 5,62

ΚΛΑΔΟΣ 2,69 70,41% 4,63 11,10% 43,33% 40,84% 20,56% 6,73

ΦΑΓΕ 3,72 78,81% 2,81 50,13% 30,00% 30,00% 7,90% 12,79

ΜΕΒΓΑΛ 2,92 72,35% 4,01 1,51% 58,21% 38,76% 36,36% 4,13

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,78 64,09% 2,63 1,89% 34,00% 58,00% 21,90% 2,7

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,06 75,27% 5,24 6,22% 51,07% 48,77% 26,72% 3,92

ΚΛΑΔΟΣ 2,87 72,63% 3,67 14,94% 43,32% 43,88% 23,22% 5,89

ΦΑΓΕ 6,07 85,86% 1,18 29,79% 29,00% 31,00% 3,04% 31,35

ΜΕΒΓΑΛ 3,53 75,76% 2,28 2,65% 47,28% 32,64% 23,16% 6,26

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,06 67,36% 2,48 9,17% 29,00% 49,00% 14,96% 3,9

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 2,38 70,36% 3,77 6,02% 33,24% 35,78% 16,58% 5,6

ΚΛΑΔΟΣ 3,51 74,84% 2,43 11,91% 34,63% 37,11% 14,44% 11,78

ΦΑΓΕ 3,76 78,98% 0,60 26,25% 23,00% 26,00% 4,35% 20,46

ΜΕΒΓΑΛ 3,75 77,24% 2,30 2,18% 58,30% 41,17% 31,90% 4,44

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,17 68,44% 2,13 4,77% 31,00% 54,00% 20,15% 2,86

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,8 79,12% 2,45 7,51% 41,02% 59,66% 19,90% 3,46

ΚΛΑΔΟΣ 3,37 75,95% 1,87 10,18% 38,33% 45,21% 19,08% 7,81

ΦΑΓΕ 3,37 77,12% 1,26 25,50% 22,00% 29,00% 3,80% 20

ΜΕΒΓΑΛ 3,79 77,51% 3,70 1,16% 66,84% 49,78% 35,78% 3,75

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,25 69,19% 1,61 1,30% 40,00% 67,00% 28,59% 2,06

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 4,56 81,91% 3,07 3,90% 46,85% 73,22% 23,42% 2,73

ΚΛΑΔΟΣ 3,49 76,43% 2,41 7,97% 43,92% 54,75% 22,90% 7,14

ΦΑΓΕ 3,09 75,57% 0,41 53,06% 20,00% 21,00% - -

ΜΕΒΓΑΛ 6,23 84,66% 0,43 0,96% 81,67% 63,81% 48,12% 2,66

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,4 70,61% 1,85 3,20% 41,00% 70,00% 23,26% 2,49

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,29 76,61% 2,52 4,88% 41,73% 62,45% 22,95% 2,91

ΚΛΑΔΟΣ 3,75 76,86% 1,30 15,53% 46,10% 54,32% 31,44% 2,69

ΦΑΓΕ 4,68 82,40% 0,90 39,71% 26,00% 30,00% 5,06% 16,92

ΜΕΒΓΑΛ 3,98 79,73% 0,45 1,48% 74,00% 73,00% 42,89% 2,37

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,9 74,39% -0,25 1,33% 48,00% 74,00% 30,95% 2,07

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,01 75,07% 1,80 3,11% 46,49% 67,44% 21,41% 3,22

ΚΛΑΔΟΣ 3,64 77,90% 0,73 11,41% 48,62% 61,11% 25,08% 6,15

ΦΑΓΕ 0,27 21,05% 1,75 45,14% 17,00% 21,00% - -

ΜΕΒΓΑΛ 5,4 84,37% 0,48 1,34% 79,00% 83,00% 39,17% 2,43

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 3,67 78,61% 0,73 0,52% 68,00% 120,00% 48,50% 1,17

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,18 75,90% 2,22 1,48% 46,27% 62,11% 18,12% 4,11

ΚΛΑΔΟΣ 3,13 64,98% 1,30 12,12% 52,57% 71,53% 35,26% 2,57

ΦΑΓΕ 0,26 20,06% -11,61 37,50% 15,00% 17,00% - -

ΜΕΒΓΑΛ 9,14 90,14% -0,55 0,86% 83,00% 80,00% 48,00% 2,17

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 3,67 78,58% - 0,54% 33,00% 59,00% 16,91% 3,33

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,25 76,01% 3,04 1,71% 50,84% 57,81% 20,83% 4,22

ΚΛΑΔΟΣ 4,08 66,20% -3,04 10,15% 45,46% 53,45% 28,58% 3,24
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  Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια  

Η σχέση μεταξύ των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων, των δυο κύριων 

πηγών χρηματοδότησης μια επιχείρησης, αποτελεί ένα σπουδαίο παράγοντα 

στην εκτίμηση του μακροπρόθεσμου αξιόχρεου. Ο αριθμοδείκτης αυτός μας 

δίνει σαφή εικόνα για το ποιο μέρος της εταιρίας ανήκει στους μετόχους και 

ποιο στους δανειστές της.  

5.7: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πως ο αριθμοδείκτης της ΦΑΓΕ κινείται 

πάνω από το μέσο όρο του κλάδου μέχρι και το 2009. Αναλυτικότερα η τιμή 

του δείκτη στην αρχή της ανάλυσης μας ήταν στο 3, και έφτασε στην 

υψηλότερη τιμή (6) του το 2007. Αυτό όπως παρατηρούμε και από τον 

ισολογισμό, οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση των υποχρεώσεων λόγω 

σύναψη νέων δανείων (κυρίως μακροπρόθεσμων) αλλά αφετέρου δε στην 

μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των ζημιών που παρουσίασε την χρήση 

2007. Από κει και πέρα ο δείκτης σημειώνει μια μείωση, με αποκορύφωμα το 

2012 όπου βρίσκεται οριακά πάνω από το μηδέν. Όπως προαναφέραμε και σε 

προηγούμενα κεφάλαια η εταιρία επέλεξε την αυτοχρηματοδότηση της 

(αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) με ταυτόχρονη αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων της. Ο κλάδος αντιθέτως διατηρεί μια σταθερή πορεία στην 

κεφαλαιακή του δομή, ο οποίος σημειώνει μια ασυνήθη μεταβολή το 2013 

που μεταφράζεται σε τιμή αριθμοδείκτη στο 4,08. 
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 Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά Κεφάλαια 

Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας περιεκτικός δείκτης που είναι διαθέσιμος 

για να μετρήσει την σχέση του συνόλου των υποχρεώσεων, δηλαδή το σύνολο 

των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το σύνολο 

των κεφαλαίων, δηλαδή το σύνολο των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Ο 

αριθμοδείκτης των ξένων προς το σύνολο των κεφαλαίων ονομάζεται επίσης 

και δείκτης συνολικού δανεισμού (total debt ratio). 

5.8: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Συνολικές Υποχρεώσεις προς Συνολικά 

Κεφάλαια 

 

Εξετάζοντας το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε πως το σύνολο των 

υποχρεώσεων της εταιρία ΦΑΓΕ διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και 

κυμαίνεται στο 80% την ίδια ώρα που ο κλάδος βρίσκεται αρκετά 

χαμηλότερα. Η εταιρία λόγω των υψηλών επενδύσεων σε λογαριασμούς 

πάγιου ενεργητικού, χρειάστηκε κεφάλαια τα οποία τα άντλησε με την μορφή 

δανεισμού. Έτσι λοιπόν ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσης για την εταιρία 

είναι αρκετά υψηλός για τα έτη 2004 έως και 2011. Ο υψηλός δείκτης 

προμηνύει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την 

εταιρία, να μην ανταποκριθεί στην πληρωμή των τόκων αλλά και γενικότερα 

στην εξόφληση των υποχρεώσεων της. Ειδικότερα το παραπάνω γεγονός 

μπορεί να γίνει ακόμα πιο ΄΄ρεαλιστικό΄΄ αν συνοδευτεί από μια κάθετη 

μείωση των πωλήσεων, συνοδευόμενη από μεγάλες ζημίες μείωνοντας τα ίδια 

κεφάλαια σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτό η πιθανότητα, είναι γεγονός 
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για την εταιρία ΦΑΓΕ, με αποτέλεσμα να προβεί σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου και αναδιοργάνωση της κεφαλαιακής της δομής, αφού οι 

υποχρεώσεις της πλέον αποτελούν μόλις το 20% αφήνοντας πολύ πίσω τον 

μέσο όρο του κλάδου. 

 Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Εξόδων 

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης των ετήσιων τόκων (times interest earned ratio) 

εξετάζει πόσες φορές  οι τόκοι που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση μέσα σε 

μια χρήση για την εξυπηρέτηση του χρέους, όπως επίσης και στην 

αποπληρωμή των δόσεων των δανείων καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη. 

Εκφράζει δηλαδή την σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας επιχείρησης 

και των τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στην χρήση για ξένα 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Ο αριθμοδείκτης όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης για την απρόσκοπτη 

αντιμετώπιση των δανειακών της υποχρεώσεων, και τόσο μικρότερος ο 

κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση τους. Ο αριθμοδείκτης αυτός σε 

συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, παρέχει ένδειξη του 

βαθμού και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των ξένων κεφαλαίων από 

την επιχείρηση. 

5.9: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Κάλυψη Χρηματ/κών Εξόδων 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα, θα δούμε πως στην αρχή της 

ανάλυσης μας η τιμή του αριθμοδείκτη για την εταιρία ΦΑΓΕ βρίσκεται στο 
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8, την ίδια ώρα που ο μέσος όρος του αριθμοδείκτη του κλάδου κυμαίνεται 

μόλις στο 6. Η εταιρία σε αυτό το σημείο φαίνεται να μην έχει κανένα 

πρόβλημα στην καταβολή των τόκων και γενικότερα στην εξόφληση των 

δανειακών της υποχρεώσεων, καθώς τα καθαρά κέρδη της καλύπτουν 8 φορές 

τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Στην συνέχει όμως παρατηρείται μια 

κάθετη πτώση στην τιμή του δείκτη, η οποία πτώση ξεπερνάει την μείωση του 

κλάδου. Η πτώση αυτή κορυφώνεται την χρήση 2013, καθώς εμφανίζονται 

μέχρι και αρνητικές τιμές. Φαντάζει λογικό αν αναλογιστούμε ότι η εταιρία 

είναι η πρώτη χρόνια που παρουσιάζει αρνητικό αποτέλεσμα από τα ΚΠΤΦ. 

Από τα παραπάνω είναι προφανές πως η εταιρία και ο κλάδος, έχουν 

επηρεαστεί αισθητά από το  2009 και μετά λόγω των οικονομικών συνθηκών, 

με αποτέλεσμα έπειτα από αλλεπάλληλες μειώσεις των πωλήσεων και 

παρουσίαση ζημιών, να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα 

χρηματοοικονομικά τους έξοδα. 

 Διαθέσιμα Προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα διαθέσιμα 

μετρητά και τα ισοδύναμων μετρητών με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Ο δείκτης αυτός μας πληροφορεί πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της.  Η τιμή του δείκτη είναι συνήθως μικρότερου του <1, ακόμα 

και σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο ποσοστό διαθεσίμων. 
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5.10: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Διαθέσιμα προς Βραχ/Θεσμες Υποχρεώσεις 

 

Η εταιρία βλέπουμε να είναι αρκετά παραπάνω από το μέσο όρο του κλάδο, 

σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης μας. Έχει βέβαια κάποιες μεταβολές στην 

κεφαλαιακή της δομή, η οποία γίνεται αντιληπτή από τις αυξομειώσεις του 

συγκεκριμένου δείκτη. Σε γενικές γραμμές η εταιρία μετά από μια σημαντική 

πτώση την τριετία 2007-2009, κατάφερε να βελτιώσει κατά πολύ την 

ρευστότητα της αυξάνοντας τα διαθέσιμα της και μειώνοντας τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προς Ενεργητικό 

Ο παραπάνω δείκτης εκφράζεται με το λόγο των Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων προς το Σύνολο του Ενεργητικού και εμφανίζει το βαθμό 

κάλυψης του ενεργητικού από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Όπως θα 

δούμε από το παρακάτω διάγραμμα ο δείκτης  της  εταιρίας σε όλο το στάδιο 

της ανάλυσης μας, είναι αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο τους κλάδου 

της γαλακτοβιομηχανίας. Αναλυτικότερα η εταιρία το 2004, χρηματοδοτεί το 

ενεργητικό της με ποσοστό 40% από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, την ίδια 

ώρα που ο κλάδος εμφανίζει ποσοστό 50%. Στην συνέχεια ο εν λόγω δείκτης 

έχει μια σταδιακή μείωση για την εταιρία, σε αντίθεση με τον κλάδο ο οποίος 

έχει μια μεγαλύτερη αύξηση. Η εταιρία όπως είναι φανερό έχει επιλέξει των 

μακροπρόθεσμο δανεισμό για την χρηματοδότηση του ενεργητικού της. 
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5.11: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Βραχ/Θεσμες Υποχρεώσεις προς 

Ενεργητικό 

 

 

 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από το λόγω των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

προς τις πωλήσεις που σημείωσε η εταιρία στην χρήση, και εμφανίζει τα 

κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις της 

εταιρίας. Η ΦΑΓΕ βρίσκεται και σε αυτόν τον αριθμοδείκτη σε πολύ 

μικρότερα επίπεδα από την πορεία του μέσου όρου του δείκτη του κλάδου. 

Όπως είπαμε και προηγουμένως η εταιρία έχει επιλέξει τον μακροπρόθεσμο 

δανεισμό τόσο για την χρηματοδότηση του ενεργητικού, όσο και για τις 

πωλήσεις. Μάλιστα φαίνεται από το γράφημα ότι οι πωλήσεις έχουν 

απορροφήσει πολύ μικρότερο ποσοστό από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

σε σχέση με το ενεργητικό της ΦΑΓΕ. Είναι φανερό αν προσέξουμε και τα 

αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας ότι όσο μειώνονται οι πωλήσεις της, 

μειώνονται και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα το ποσοστό 

να παραμένει γενικά σε σταθερά επίπεδα. Αντιθέτως ο κλάδος έχει 

περισσότερες αυξομειώσεις στον εν λόγω δείκτη που δείχνει αφενός μεν στην 

μεγάλη διακύμανση των πωλήσεων, αφετέρου δε στην αναδιοργάνωση της 

κεφαλαιακής διάθρωσης των εταιριών που μεταπηδούν από το 

μακροπρόθεσμες στις  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- δανεισμό και 
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αντίστροφα για να βρουν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις πωλήσεις 

τους. 

5.12: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Βραχ/Θεσμες Υποχρεώσεις προς Πωλήσεις 

 

 Πωλήσεις Προς Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια 

Κλείνοντας τους δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας με τον 

αριθμοδείκτη πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, θα 

παρατηρήσουμε πως η εταιρία βρίσκεται για άλλη μια φορά σε καλύτερη θέση 

σε σχέση με τον κλάδο αφού οι πωλήσεις της υπερκαλύβουν την αποπληρωμή 

των τόκων αλλά και των κεφαλαίων που αφορούν βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 

δάνεια. Η καλύτερη επίδοση βλέποντας το παρακάτω γράφημα καταγράφηκε 

το 2007 για την ΦΑΓΕ, αλλά και γενικότερα για τον κλάδο φτάνοντας η τιμή 

του αριθμοδείκτη στο 31 και 11 αντίστοιχα. Η εταιρία την χρήση αύτη 

κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις, σε συνδυασμό με μείωση των 

βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων για αυτό εξηγείται η εξαιρετική υψηλή 

τιμή του δείκτη. Στην συνέχεια  (2008-2009) βέβαια ο δείκτης μειώθηκε 

κατακόρυφα λόγω των χαμένων πωλήσεων, αλλά η εταιρία στην τελευταία 

διετία η ΦΑΓΕ επέλεξε να αποπληρώσει τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 

της με αποτέλεσμα να ο δείκτης να εμφανίζεται μηδενικός. 
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5.13: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Πωλήσεις Προς Βραχυπρόθεσμα 

Τραπεζικά Δάνεια  

 

 

5.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η ανάλυση της λειτουργικής επίδοσης (operating Perfomance Analysis) 

επικεντρώνεται στην επάρκεια και στην συγκράτηση των κερδών μιας 

οικονομικής μονάδος. Η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας αντανακλά 

την ικανότητα της τελευταίας να πραγματοποιεί κέρδη. Προκειμένου να 

υπολογιστεί η αποδοτικότητα χρησιμοποιούνται πολλά κριτήρια, όπως είναι η 

πορεία του όγκου των πωλήσεων σε σχέση με το κόστος πωλήσεων, της 

παραγωγής, των κερδών κ.λ.π. Ωστόσο τα κριτήρια αυτά προκειμένου να 

αποκτήσουν ουσιαστική σημασία θα πρέπει να αποτελούν μια σειρά 

παλαιότερων οικονομικών δεδομένων των οικονομικών καταστάσεων της 

συγκεκριμένης εταιρίας,  είτε να συσχετίζονται με αριθμοδείκτες 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων επιλεγμένων με κατάλληλα κριτήρια είτε τέλος 

να αναφέρονται στο μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση η 

οποία μελετάται. Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιήσουμε στην 

παρούσα εργασία, για να διεξάγουμε την ανάλυση της εταιρίας ΦΑΓΕ σε 

βάθος δεκαετίας (2004-2013) συγκριτικά με τον κλάδο παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5.3: Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

 

ΦΑΓΕ 36,74% 5,66% 8,56% 4,56% 3,89%

ΜΕΒΓΑΛ 33,16% 2,61% 6,92% 0,64% 0,44%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 24,81% 9,24% 16,10% 4,93% 9,27%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 32,92% 7,29% 13,25% 5,74% 5,67%

ΚΛΑΔΟΣ 31,91% 6,20% 11,21% 3,97% 4,82%

ΦΑΓΕ 32,82% 3,32% 6,53% -1,41% 0,03%

ΜΕΒΓΑΛ 33,35% 4,53% 8,67% 1,26% 0,50%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 24,66% 8,10% 14,66% 4,51% 2,30%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 33,28% 4,98% 8,64% 3,82% 3,76%

ΚΛΑΔΟΣ 31,03% 5,23% 9,63% 2,05% 1,65%

ΦΑΓΕ 34,01% 6,68% 9,87% 2,96% 1,87%

ΜΕΒΓΑΛ 33,53% 4,75% 8,67% 2,29% 1,93%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 26,37% 4,63% 10,80% 0,52% -2,38%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 36,94% 5,73% 12,22% 3,50% 3,45%

ΚΛΑΔΟΣ 32,71% 5,45% 10,39% 2,32% 1,22%

ΦΑΓΕ 28,77% 1,54% 4,92% -6,97% -6,71%

ΜΕΒΓΑΛ 30,08% 1,48% 5,17% -1,08% -1,08%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 27,79% 7,49% 11,44% 2,88% 0,84%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 34,89% 4,87% 11,45% 1,91% 1,89%

ΚΛΑΔΟΣ 30,38% 3,85% 8,25% -0,82% -1,27%

ΦΑΓΕ 26,76% -0,80% 3,45% -6,69% -5,15%

ΜΕΒΓΑΛ 30,16% 3,13% 6,08% 0,18% 0,18%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 23,59% 5,40% 9,72% 0,84% 0,19%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 37,58% 5,28% 10,39% 0,98% 0,94%

ΚΛΑΔΟΣ 29,52% 3,25% 7,41% -1,17% -0,96%

ΦΑΓΕ 32,18% 2,40% 7,07% 6,00% 1,63%

ΜΕΒΓΑΛ 29,66% 3,26% 6,40% 0,86% 0,72%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 22,34% 5,24% 8,03% 0,25% 0,28%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 39,73% 6,54% 12,24% 2,62% 2,35%

ΚΛΑΔΟΣ 30,98% 4,36% 8,44% 2,43% 1,25%

ΦΑΓΕ 30,40% -2,74% 2,55% -7,39% -6,67%

ΜΕΒΓΑΛ 25,92% -1,83% 0,97% -4,51% -4,51%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 21,25% 5,39% 9,17% 0,44% -0,56%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 35,58% 1,17% 11,50% -3,57% -3,57%

ΚΛΑΔΟΣ 28,29% 0,50% 6,05% -3,76% -3,83%

ΦΑΓΕ 28,99% -0,24% 5,18% -6,59% -6,87%

ΜΕΒΓΑΛ 23,43% -1,37% 1,58% -4,85% -4,05%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 14,54% -6,14% -1,50% -12,24% -10,55%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 35,80% 2,50% 10,98% -3,90% -3,90%

ΚΛΑΔΟΣ 25,69% -1,31% 4,06% -6,90% -6,34%

ΦΑΓΕ 30,92% 3,54% 9,85% -2,59% -1,77%

ΜΕΒΓΑΛ 26,20% -1,09% 1,93% -5,12% -4,46%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 12,39% -3,64% 4,64% -10,01% -10,67%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 31,31% 4,87% 12,77% -1,84% -1,84%

ΚΛΑΔΟΣ 25,21% 0,92% 7,30% -4,89% -4,69%

ΦΑΓΕ 25,13% -7,36% -1,63% -7,58% -7,36%

ΜΕΒΓΑΛ 19,73% -5,20% -2,33% -9,41% -10,39%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 19,74% 1,54% 10,74% -3,33% -2,08%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 33,23% 9,34% 14,41% 1,29% 1,29%

ΚΛΑΔΟΣ 24,46% -0,42% 5,30% -4,76% -4,64%
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 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους υπολογίζεται από την διαίρεση του μικτού 

κέρδους (πωλήσεις – κόστος πωληθέντων) προς τις συνολικές πωλήσεις που 

πραγματοποίησε η επιχείρηση και δείχνει την λειτουργική 

αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης, καθώς και την πολιτική των τιμών 

αυτής. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους θεωρείται μια πολύ 

ευνοϊκή ένδειξη για την πορεία της επιχείρησης, αφού έχει την δυνατότητα να 

καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδα της, ενώ παράλληλα της παραμένει 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση πάντα με τις πωλήσεις τις και τα ίδια 

κεφάλαια.  

5.14: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους  

 

Αναλύοντας το παραπάνω γράφημα, βλέπουμε πως ο αριθμοδείκτης  της 

εταιρία ΦΑΓΕ στην  αρχή της ανάλυσης μας το 2004, είναι αρκετά 

υψηλότερος από το μέσο όρο του κλάδου και κυμαίνεται στο 37% περίπου, 

την ίδια ώρα που ο κλάδος ακολουθεί με μικτό κέρδος ύψους 32 %. Στην 

συνέχεια της ανάλυσης μας όμως παρατηρείται ότι ο εν λόγω δείκτης της 

εταιρίας παρουσιάζει μια πτωτική τάση η οποία κορυφώνεται το 2008 

φτάνοντας το μικτό κέρδος μόλις στο 26,76%. Αντιθέτως το μικτό κέρδος που 

αφορά τον κλάδο έχει ξεπεράσει την απόδοση της ΦΑΓΕ και κυμαίνεται στο 

30% περίπου. Το γεγονός αυτό φαντάζει λογικό αν εξετάσουμε τα επιμέρους 

μεγέθη εξαγωγής του μικτού περιθωρίου κέρδους, πωλήσεις και κόστος 
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πωληθέντων που αποτυπώνονται στα αποτελέσματα χρήσης της ΦΑΓΕ. 

Παρατηρείται μια πτώση πωλήσεων η οποία δεν συνοδεύεται από μια 

αντίστοιχη μείωση του κόστους παράγωγης των πωληθέντων προϊόντων. Η 

εταιρία μετά το 2009 φαίνεται να σταθεροποιεί λίγο το ποσοστό του μικτού 

κέρδους της και να εμφανίζεται αισθητά αυξημένο από το 2008 αλλά και 

συγκριτικά με τον κλάδο. Όπως προαναφέραμε και σε προηγούμενα 

κεφάλαια, η αρνητική μεταβολή του αριθμοδείκτη μετά το 2009 είναι ένα 

αντίκτυπο της οικονομική κρίσης η οποία επηρέασε τόσο την ΦΑΓΕ αλλά και 

γενικότερα το κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας σε πτώση των πωλήσεων, 

αύξηση του κόστους πρώτων υλών και μείωση των τιμών πώλησης για να 

ανταπεξέλθουν στην έντονη ανταγωνιστική αγορά που δημιουργήθηκε. 

Συμπερασματικά, η πτωτική τάση της τιμής του αριθμοδείκτη της ΦΑΓΕ 

οφείλεται πέρα από τις οικονομικές συνθήκες της χώρας, στο υψηλό ύψος 

επενδύσεων σε παραγωγικούς συντελεστές (γενικότερα πάγιο ενεργητικό) που 

συντελεί στο αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων της, η οποία δεν 

δικαιολογείται από το ύψος των πωλήσεων της. 

 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου  ΚΠΤΦΑ (EBITDA) 

Ο αριθμοδείκτης προκύπτει αν διαιρέσουμε τα κέρδη προ τόκων φόρων και 

αποσβέσεων με τις πωλήσεις της εταιρίας, δηλαδή μας πληροφορεί για τα 

λειτουργικά κέρδη που παρουσίασε η εταιρία πριν από την αφαίρεση τον 

τόκων φόρων και αποσβέσεων. Το EBITDA (earnings  before interest taxes 

depreciation and amortization ) είναι ένα πολύ σημαντικός δείκτης που 

χρησιμοποιείται από οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές χρηματιστηρίου 

για να καταλάβουν την ανάπτυξη και το πραγματικό κέρδος των 

επιχειρήσεων.  
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5.15: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτης Περιθωρίου ΚΠΤΦΑ (EBITDA)  

  

Αναλύοντας το παραπάνω γράφημα βλέπουμε πως το περιθώριο ΚΠΤΦΑ 

βρίσκεται στην μεγαλύτερη  διάρκεια της ανάλυσης μας κάτω από το μέσο 

όρο του κλάδου. Η εταιρία το ΄΄προβάδισμα΄΄ που είχε σε ένα μικρό βαθμό 

από το υψηλότερο μικτό κέρδος το χάνει εξαιτίας των υψηλών λειτουργικών 

εξόδων της ( έξοδα διοίκησης, διάθεσης). Την τελευταία χρήση μάλιστα η 

ΦΑΓΕ παρουσιάζει αρνητικό περιθώριο, ουσιαστικά δηλαδή δεν υφίστανται 

Κέρδη αλλά Ζημίες προ τόκων φόρων και αποσβέσεων. Βλέπουμε λοιπόν πως 

η εταιρία έχει σοβαρό πρόβλημα καθώς οι πωλήσεις της και η πορεία του 

δείκτη περιθωρίου ΚΠΤΦΑ μετά το 2010 είναι συνάρτηση των οικονομικών 

συνθηκών που επικρατούν στην χώρα μας. Η επικινδυνότητα της κατάστασης 

φαίνεται στο αμέσως επόμενο γράφημα που παρουσιάζεται το περιθώριο 

καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρίας συγκριτικά με τον κλάδο. 

 Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους προκύπτει διαιρώντας τα 

καθαρά κέρδη προ φόρων, με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων της ίδια 

περιόδου. Η τιμή του δείκτη μας πληροφορεί για το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που πετυχαίνει η οικονομική μονάδα από τις πωλήσεις της. 

 

 



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

102 
  

5.16: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρών Κερδών (προ-

φόρων) 

 

Η εταιρία ΦΑΓΕ είναι ζημιογόνα τις περισσότερες χρήσεις στην περίοδο 

2004-2013, από ότι φαίνεται στο παραπάνω γράφημα. Το διάστημα 2004-

2009 η εταιρία σημείωσε κέρδη μόνο τις χρήσεις 2004,2006,2009 ενώ ο 

κλάδος ακολουθώντας μια πιο σταθερή πορεία παρουσιάζει ζημίες το 

2007,2008 σε μικρότερο βαθμό βέβαια. Στην συνέχεια τις ανάλυσης μετά το 

2009 δηλαδή ακολουθεί την ζημιογόνα πορεία του κλάδου παρουσιάζοντας 

ακόμα μεγαλύτερες ζημίες. Εμβαθύνοντας ακόμα παραπάνω την ανάλυση 

μας,  παρατηρώντας τον αριθμοδείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους (διάγραμμα 

4.4)  παρουσιάζεται  σε γενικές γραμμές σταθερός, ενώ ο εν λόγω 

αριθμοδείκτης παρουσιάζει πτώση. Έτσι μας παρέχεται η πληροφορία ότι τα 

έξοδα λειτουργίας της ΦΑΓΕ αυξάνονται δυσανάλογα με τις πωλήσεις της. 

Είναι φανερό λοιπόν πως υπάρχει μεγάλο και ανησυχητικό πρόβλημα για την 

βιωσιμότητα και αναπτυξιακή πορεία τόσο της ΦΑΓΕ αλλά και συνολικά του 

κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας.  
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5.5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Οι δείκτες αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων  χρησιμοποιούνται για να 

διαπιστωθεί αρχικά εάν είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των 

ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων και το πόσο 

αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση. Οι αναλυτές είναι δυνατόν να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στην αποδοτικότητα των απασχοληθέντων 

κεφαλαίων μελετώντας τον δείκτη του λειτουργικού κέρδους προ τα 

απασχοληθέντα κεφάλαια ο οποίος ονομάζεται απόδοση απασχοληθέντων 

κεφαλαίων (Return on Capital Employed – ROCE). Ο δείκτης αυτός μπορεί 

να συναντηθεί και σαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων αν τα ξένα κεφάλαια είναι 

μηδέν. Επίσης στην κατηγορία αυτή των αριθμοδεικτών συναντούμε τους 

δείκτες απόδοσης επί της επένδυσης (Return on Investment – ROI) και 

απόδοσης επί των συνολικών περιουσιακών στοιχείων (Return on Assets – 

ROA). Η διαφορά των 2 παραπάνω αριθμοδεικτών βρίσκεται στο αν 

αναφερόμαστε μόνο στα επενδυμένα κεφάλαια ή στο σύνολο των κεφαλαίων. 

 Συνήθως χρησιμοποιούμε σαν επενδυθέντα κεφάλαια το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων γιατί: 

 Το σύνολο των μικτών περιουσιακών στοιχείων τείνει να αντισταθμίσει 

την επίδραση που είχε ο πληθωρισμός πάνω στο κόστος απόκτησης, 

 Αποκλείει την παραποίηση των μεγεθών που απορρέουν από τη 

χρησιμοποίηση διαφόρων μεθόδων απόσβεσης. 
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Πίνακας 5.4: Δείκτες Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων 

 

ΦΑΓΕ 6,53% 26,00% 5,57% 22,16%

ΜΕΒΓΑΛ 0,91% 4,01% 0,62% 2,75%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,95% 6,94% 5,55% 13,05%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 7,91% 26,61% 7,80% 26,26%

ΚΛΑΔΟΣ 4,58% 15,89% 4,89% 16,06%

ΦΑΓΕ -1,58% -7,29% 0,03% 0,15%

ΜΕΒΓΑΛ 1,81% 8,12% 0,72% 3,25%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2,62% 6,51% 1,34% 3,35%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 4,40% 14,65% 4,33% 14,42%

ΚΛΑΔΟΣ 1,81% 5,50% 1,61% 5,29%

ΦΑΓΕ 2,99% 14,12% 1,89% 8,91%

ΜΕΒΓΑΛ 3,43% 13,84% 2,90% 11,67%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,31% 0,85% -1,41% -3,91%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,66% 14,88% 3,61% 14,67%

ΚΛΑΔΟΣ 2,60% 10,92% 1,75% 7,84%

ΦΑΓΕ -6,64% -46,94% -6,39% -45,19%

ΜΕΒΓΑΛ -1,57% -7,31% -1,57% -7,31%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 1,68% 5,15% 0,49% 1,50%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 1,78% 6,01% 1,75% 5,93%

ΚΛΑΔΟΣ -1,19% -10,77% -1,43% -11,27%

ΦΑΓΕ -5,96% -28,34% -4,59% -21,84%

ΜΕΒΓΑΛ 0,25% 1,23% 0,25% 1,23%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,48% 1,53% 0,11% 0,35%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 0,67% 3,22% 0,65% 3,10%

ΚΛΑΔΟΣ -1,14% -5,59% -0,90% -4,29%

ΦΑΓΕ 4,56% 19,94% 1,24% 5,41%

ΜΕΒΓΑΛ 1,15% 5,63% 0,97% 4,73%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,14% 0,47% 0,17% 0,54%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 1,68% 9,32% 1,50% 8,35%

ΚΛΑΔΟΣ 1,88% 8,84% 0,97% 4,76%

ΦΑΓΕ -6,75% -27,63% -6,09% -24,94%

ΜΕΒΓΑΛ -5,78% -42,50% -5,78% -42,50%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 0,25% 0,86% -0,33% -1,11%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ -2,39% -10,26% -2,39% -10,26%

ΚΛΑΔΟΣ -3,67% -19,88% -3,65% -19,70%

ΦΑΓΕ -5,64% -32,05% -5,88% -33,39%

ΜΕΒΓΑΛ -4,94% -24,62% -4,13% -20,56%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ -7,83% -30,56% -6,75% -26,34%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ -2,69% -10,78% -2,69% -10,78%

ΚΛΑΔΟΣ -5,28% -24,50% -4,86% -22,77%

ΦΑΓΕ -2,02% -2,56% -1,38% -1,75%

ΜΕΒΓΑΛ -4,87% -31,16% -4,24% -27,13%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ -5,69% -26,61% -6,07% -28,36%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ -1,37% -5,73% -1,37% -5,73%

ΚΛΑΔΟΣ -3,49% -16,52% -3,27% -15,74%

ΦΑΓΕ -6,42% -8,09% -6,24% -7,86%

ΜΕΒΓΑΛ -9,78% -99,25% -10,80% -109,56%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ -1,87% -8,74% -1,17% -5,46%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 1,13% 4,84% 1,13% 4,84%

ΚΛΑΔΟΣ -4,24% -27,81% -4,27% -29,51%

Α
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 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ή Επενδυθέντος Κεφαλαίου ( ROI 

or ROA) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπενθυμίζουμε ότι αντανακλά την ικανότητα της 

διοίκησης να χρησιμοποιεί τους οικονομικούς πόρους της  επιχείρηση για 

να δημιουργεί λειτουργικά κέρδη προ φόρων. Με άλλα λόγια ο 

αριθμοδείκτης αυτός μας πληροφορεί για την απόδοση των επενδυμένων 

κεφαλαίων (ιδίων και ξένων) μιας εταιρίας. Επίσης να τονίσουμε ότι ο 

υπολογισμός του αριθμοδείκτη ROI της ΦΑΓΕ σε σύγκριση με το κλάδο 

αναλύεται στην παρούσα εργασία μας σε δύο βασικά μέρη: 

  Του αριθμοδείκτη περιθωρίου κέρδους προ φόρων  

  Του αριθμοδείκτη περιθωρίου κέρδους μετά φόρων 

 

5.17: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Απόδοσης Ενεργητικού προ Φόρων (ROI) 

 

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα φαίνεται πως η εταιρία έχει 

αρκετές διακυμάνσεις στην απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων της. 

Αυτό φαντάζει λογικό καθώς η ΦΑΓΕ σε χρήσεις που παρουσιάζει κέρδη 

προ φόρων την επόμενη χρήση να αντιστρέφει σε ζημιές, με αποτέλεσμα 

να έχει εξαιρετικές μεταβολές. Το ίδιο συμβαίνει και με το κλάδο όχι 

βέβαια στο ίδιο βαθμό μεταβολής, αλλά σε βαθμό τέτοιο ώστε σε πολλές 

χρήσεις η τιμή του αριθμοδείκτη να είναι αρνητική. Οι χρήσεις για την 
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εταιρία ΦΑΓΕ είναι θετικές και σε πολύ καλά επίπεδα το 2004,2006 και 

2009. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία σημείωσε υψηλότερα 

κέρδη προ φόρων και συγχρόνως τα επενδυθέντα κεφάλαια (πάγιο – 

κυκλοφορούν ενεργητικό) ήταν αρκετά μικρότερα. Για τις χρήσεις αυτές 

στα ίδια ΄΄νερά ΄΄ κινείται και ο κλάδος. 

Το διάστημα της τελευταίας τετραετίας  (2010-2013) ο δείκτης 

παρουσιάζεται σε όλη την διάρκεια αρνητικός. Η πτώση στην τιμή του 

δείκτη μπορεί να ερμηνευθεί από το υψηλό ύψος επενδύσεων της εταιρίας 

στο ενεργητικό της, το οποίο δεν είχε αντίκτυπο στις πωλήσεις. Αυτό 

υποδηλώνει αστοχία της διοίκησης να προβεί σε επενδύσεις παγίων που 

να βελτιώνουν τα μεγέθη των πωλήσεων και ακολούθως να οδηγήσει σε 

βελτίωση της εικόνας του ROI. Πέρα από την λανθασμένες κινήσεις της 

διοίκησης συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό και η γενικότερη κατάσταση που 

επικρατούσε στο Ελληνικό χώρο μετά την είσοδο στην οικονομική κρίση 

χρέους.  

5.18: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Απόδοσης Ενεργητικού μετά Φόρων (ROI) 

 

Εξετάζοντας το παραπάνω διάγραμμα, θα διαπιστώσουμε ότι τα 

αποτελέσματα είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με το προηγούμενο 

γράφημα (4.5), λόγω της επίδρασης των φόρων. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τις χρήσεις που η ΦΑΓΕ, αλλά και ο κλάδος παρουσιάζει 

θετική τιμή να μειώνεται λόγω τις αρνητικής επίδρασης της φορολογίας,. 

Αντίστροφα λειτουργεί τα έτη τα οποία η εταιρία παρουσιάζει ζημίες. Ως 
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εκ τούτο η επιχείρηση έχει μια φορολογική ωφέλεια με αποτέλεσμα η τιμή 

του αριθμοδείκτη να αυξάνεται. 

 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (return on equity) είναι ένας 

χρηματοοικονομικός δείκτης που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί 

μια εταιρία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη) 

και εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες. Χρησιμοποιείται ως ένδειξη 

αποτελεσματικότητας μιας εταιρίας, δηλαδή πόσο κέρδος μπορεί να 

παράγει χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους που επενδύθηκαν από 

τους μετόχους της και τα αποθεματικά τους. Ο αριθμοδείκτης 

υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά κέρδη μετά φόρων  με τα ίδια 

κεφάλαια. Τα καθαρά έσοδα αφορούν ένα πλήρες οικονομικό έτος 

παραγωγικής δραστηριότητας και υπολογίζονται πριν από την καταβολή 

των μερισμάτων που καταβάλλονται σε κατόχους κοινών μετοχών, αλλά 

μετά την καταβολή των μερισμάτων προνομιούχων μετοχών. Λόγω της 

ιδιαίτερης φύσης κάθε κλάδου και των διαφορετικών λογιστικών 

πρακτικών που χρησιμοποιούνται στο καθένα , ο ROE πρέπει να 

χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

ομοειδής κλάδους. Υπάρχει βέβαια περίπτωση η σύγκριση του ROE 

ακόμα και εντός του ίδιου κλάδου να είναι παραπλανητική, καθώς ο ROE 

αγνοεί την επίδραση του χρέους στην απόδοση. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε εταιρίες του ίδιου κλάδου 

(γαλακτοβιομηχανίας) για να προκύψει ο μέσος όρος του αριθμοδείκτης 

του κλάδου, για μια χρονική διάρκεια 10 ετών για να προσπαθήσουμε να 

βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

της ΦΑΓΕ συγκριτικά με τον κλάδο. 
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5.19: Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων μετά Φόρων 

(ROE) 

 

Αναλύοντας το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται πως η εταιρία ΦΑΓΕ 

εμφανίζει πτωτική τάση στον αριθμοδείκτη, η οποία τις περισσότερες 

χρήσεις λαμβάνει αρνητικές τιμές λόγω των ζημιών μετά φόρων που 

παρουσιάζει. Το ίδιο συμβαίνει και γενικότερα με τον κλάδο της 

γαλακτοβιομηχανίας όπου η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων είναι είτε 

αρνητική είτε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα η εταιρία ΦΑΓΈ 

λαμβάνει την υψηλότερη τιμή του αριθμοδείκτη 22,16% στην αρχή της 

ανάλυσης μας, την ίδια ώρα που ο μέσος όρος του κλάδου κυμαίνεται στο 

16,06%. Στην συνέχεια με εξαίρεση τα έτη 2006,2009 που ο δείκτης 

λαμβάνει θετικές τιμές, τις υπόλοιπες είναι αρνητικός και μάλιστα πολύ 

κατώτερος του κλάδου. 

Οι λόγοι που οφείλονται οι χαμηλές τιμές του δείκτη είναι  ότι η εταιρία 

ΦΑΓΕ χρησιμοποιεί με μεγάλη ένταση ξένα κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση του ενεργητικού της με αποτέλεσμα να παρουσιάζει 

υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και να είναι εκτεθειμένη σε 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Έτσι σε μια κάθετη πτώση των 

πωλήσεων που σημειώθηκε για την ΦΑΓΕ σημείωσε υψηλότερες ζημίες 

και συνεπώς  ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερος σε 

σχέση με τον κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έτη 

2012,2013 για την εταιρία που έπειτα από αύξηση του μετοχικού 
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κεφαλαίου της (αύξηση ιδίων κεφαλαίων) και μείωση των ξένων 

κεφαλαίων (χρηματοοικονομικής μόχλευσης) παρά της υψηλότερες ζημίες 

που σημείωσε ο ROE ήταν αρκετά υψηλότερος. 

 

5.6  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟYΣ 

Κλείνοντας την ανάλυση της εταιρίας ΦΑΓΕ σε σύγκριση με τον κλάδο, η 

τελευταία κατηγορία αριθμοδεικτών που θα μας απασχολήσει θα είναι 

αυτή της αποτελεσματικότητας και διαχείρισης  κόστους. Τα έξοδα σε ένα 

οικονομικό οργανισμό εξαρτώνται από το σύνολο των πωλήσεων. Οι 

παραπάνω αριθμοδείκτες παρουσιάζουν την σημασία των διαφορετικών 

εξόδων σε σχέση με το ποσοστό των πωλήσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την εξόφληση τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού 

σημαίνει μεγαλύτερο βάρος για τον οικονομικό οργανισμό σε κάλυψη των 

εξόδων και επομένως συμπίεσης των καθαρών κερδών χρήσης.  

Για να αποκτήσουμε και σε αυτή την κατηγορία αριθμοδεικτών σαφή και 

ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία την εταιρίας ΦΑΓΕ συγκριτικά με 

το κλάδο επιλέχθηκαν ομοειδής εταιρίες του κλάδου σε μακροχρόνια 

ανάλυση δεκαετίας (2004-2013). 
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Πίνακας 5.5 Αριθμοδείκτες Αποτελ/τας και διαχείρισης κόστους 

 

ΦΑΓΕ - 31,08% 1,10% - 84,58% 3,00%

ΜΕΒΓΑΛ 3,01% 30,79% 2,09% 9,06% 92,86% 6,31%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ - 15,57% 4,31% - 62,76% 17,38%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 5,61% 27,03% 1,53% 17,04% 82,13% 4,64%

ΚΛΑΔΟΣ 4,31% 26,12% 2,26% 13,05% 80,58% 7,83%

ΦΑΓΕ 29,68% 29,77% 3,79% 90,45% 90,70% 11,55%

ΜΕΒΓΑΛ 2,86% 28,98% 2,10% 8,57% 86,91% 6,29%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 18,64% 18,64% 3,58% 75,58% 75,58% 14,53%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 6,41% 28,42% 1,01% 19,27% 85,40% 3,02%

ΚΛΑΔΟΣ 14,40% 26,45% 2,62% 48,47% 84,65% 8,85%

ΦΑΓΕ 27,73% 27,83% 3,51% 81,53% 81,83% 10,31%

ΜΕΒΓΑΛ 2,92% 28,96% 2,16% 8,71% 86,35% 6,44%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 23,69% 23,69% 4,11% 89,84% 89,84% 15,59%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 8,37% 31,68% 2,33% 22,66% 85,75% 6,31%

ΚΛΑΔΟΣ 15,68% 28,04% 3,03% 50,69% 85,94% 9,66%

ΦΑΓΕ 27,70% 27,80% 4,18% 96,28% 96,64% 14,52%

ΜΕΒΓΑΛ 3,35% 28,81% 2,27% 11,14% 95,78% 7,53%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 4,42% 20,30% 4,61% 15,90% 73,05% 16,58%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 7,28% 30,42% 3,04% 20,87% 87,17% 8,70%

ΚΛΑΔΟΣ 10,69% 26,83% 3,53% 36,05% 88,16% 11,83%

ΦΑΓΕ 28,52% 29,13% 5,76% 106,59% 108,86% 21,52%

ΜΕΒΓΑΛ 3,06% 27,19% 2,65% 10,15% 90,14% 8,78%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 4,38% 18,19% 4,57% 18,56% 77,10% 19,35%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 6,13% 32,55% 4,25% 16,30% 86,62% 11,31%

ΚΛΑΔΟΣ 10,52% 26,77% 4,31% 37,90% 90,68% 15,24%

ΦΑΓΕ 33,41% 34,05% 5,62% 103,82% 105,81% 17,46%

ΜΕΒΓΑΛ 3,16% 26,74% 1,73% 10,66% 90,16% 5,82%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 5,84% 17,10% 4,99% 15,81% 76,54% 22,35%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 6,13% 33,52% 3,99% 14,70% 84,37% 10,04%

ΚΛΑΔΟΣ 12,14% 27,85% 4,08% 36,25% 89,22% 13,92%

ΦΑΓΕ 37,42% 38,30% 6,23% 123,08% 125,97% 20,50%

ΜΕΒΓΑΛ 3,18% 28,08% 2,27% 12,26% 108,34% 8,76%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 3,48% 15,86% 4,95% 16,36% 74,65% 23,30%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 6,37% 34,66% 4,56% 17,90% 97,42% 12,81%

ΚΛΑΔΟΣ 12,61% 29,23% 4,50% 42,40% 101,60% 16,34%

ΦΑΓΕ 37,17% 37,35% 5,78% 128,22% 128,84% 19,93%

ΜΕΒΓΑΛ 2,80% 25,32% 3,48% 11,94% 108,09% 14,85%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 5,09% 20,68% 6,10% 35,02% 142,21% 41,97%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 5,65% 34,09% 6,11% 15,79% 95,21% 17,07%

ΚΛΑΔΟΣ 12,68% 29,36% 5,37% 47,74% 118,59% 23,46%

ΦΑΓΕ 36,59% 37,04% 5,63% 118,35% 119,80% 18,19%

ΜΕΒΓΑΛ 2,73% 27,61% 4,03% 10,42% 105,39% 15,40%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 4,02% 16,04% 6,37% 32,43% 129,38% 51,41%

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,70% 27,64% 5,75% 11,82% 88,29% 18,37%

ΚΛΑΔΟΣ 11,76% 27,08% 5,45% 43,26% 110,72% 25,84%

ΦΑΓΕ 32,90% 33,24% 1,40% 130,92% 132,30% 5,60%

ΜΕΒΓΑΛ 3,39% 24,93% 4,21% 17,16% 126,36% 21,34%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ - 18,20% - - 92,19% -

ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ 3,73% 24,31% 4,74% 11,22% 73,15% 14,26%

ΚΛΑΔΟΣ 13,34% 25,17% 3,45% 53,10% 106,00% 13,73%

Χ
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 Αριθμοδείκτης Εξόδων Διοίκησης προς Κύκλο Εργασιών 

Ο παραπάνω αριθμοδείκτης μας πληροφορεί για την σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στα έξοδα διοίκησης της εταιρίας (χωρίς τα έξοδα διανομής, 

διάθεση, χρηματοοικονομικά) και τις πωλήσεις που πραγματοποιεί μέσα 

στην χρήση. Είναι πολύ σημαντικός δείκτης γιατί δίνει την πληροφόρηση 

στην εταιρία για να διαμορφώνει τα έξοδα της ανάλογα με τις πωλήσεις 

της. 

5.20: Εξέλιξη του αριθμοδείκτη Εξόδων Διοίκησης  

 

Παρατηρώντας το παραπάνω γράφημα βλέπουμε ότι σε όλη την διάρκεια 

της ανάλυσης μας, τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας βρίσκονται αρκετά 

υψηλότερα συγκριτικά με τον κλάδο. Μάλιστα παρατηρείται ότι υπάρχει 

μια σταδιακή αύξηση των εξόδων φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο το 

2010, όπου αντλούσαν το 37% των πωλήσεων ενώ για το κλάδο 

κυμαίνονταν μόλις στο 12%.  Η εξέλιξη αυτού του αριθμοδείκτη δεν είναι 

καθόλου ικανοποιητική ιδιαίτερα μετά το 2009 όπου η αύξηση των 

εξόδων ήταν εντονότερη. Η διοίκηση της εταιρίας πρέπει να συμπιέσει τα 

έξοδα διοίκησης ή να αυξήσει τις πωλήσεις της κάτι που μοιάζει ποιο 

δύσκολο με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν 
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 Αριθμοδείκτης Διοικητικών και Λειτουργικών Εξόδων προς 

Κύκλο Εργασιών 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας πληροφορεί για το ποσοστό των συνολικών 

εξόδων (διοίκησης, διάθεσης) της εταιρίας σε σχέση με τις πωλήσεις. Η 

εταιρία με τον εν λόγω αριθμοδείκτη  πλέον μπορεί να αξιολογεί τα 

συνολικά έξοδα που δαπανήθηκαν για να σημειωθούν οι πωλήσεις της 

χρήσης και να τα διαμορφώνει για τα πετύχει ακόμα μεγαλύτερο 

λογιστικό αποτέλεσμα. 

5.21 Εξέλιξη του Αριθμοδείκτη Συνολικών Εξόδων 

 

Αναλύοντας το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται ότι έχει κλείσει κατά 

πολύ η ψαλίδα των συνολικών εξόδων της ΦΑΓΕ με τον μέσο όρο του 

κλάδου. Στην εταιρία ΦΑΓΕ φαίνεται ότι τα έξοδα διοίκησης αφορούν 

πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων σε σχέση με τον μέσο όρο του 

κλάδου για αυτό υπήρχε και αυτή η μεγάλη διαφορά. Βλέπουμε όμως ότι 

και σε επίπεδο συνολικών εξόδων η εταιρία βρίσκεται υψηλότερα σε όλη 

την διάρκεια. Όπως προαναφέραμε και νωρίτερα η διοίκηση της εταιρίας 

πρέπει να κάνει αναδιάρθρωση στην οργάνωση της, με σκοπό να μειώσει 

τα συνολικά έξοδα της γιατί καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό επί των 

πωλήσεων.  
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 Αριθμοδείκτης Χρεωστικών Τόκων και Συναφών Εξόδων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί τον τελευταίο από την κατηγορία 

αριθμοδεικτών αποτελεσματικότητας και διαχείρισης κόστους. Η 

πληροφόρηση που μας παρέχει ο εν λόγω δείκτης είναι να βρούμε τι 

ποσοστό επί των πωλήσεων αφορούν τα συνολικά χρηματοοικονομικά 

έξοδα της εταιρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο δυσμενέστερη 

είναι η κατάσταση για την εταιρία καθώς σημαίνει ότι η δανειακή της 

επιβάρυνση είναι έντονη και η καταβολή χρεωστικών τόκων αντλεί 

μεγάλο ποσοστό επί των πωλήσεων. 

5.22 Εξέλιξη του Αριθμοδείκτης Σύνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων 

 

Το παραπάνω γράφημα μας δείχνει αρχικά τις έντονες διακυμάνσεις της 

ΦΑΓΕ στα χρηματοοικονομικά της έξοδα οι οποίες είναι αυξητικού 

χαρακτήρα. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνεται και ο μέσος όρος του 

κλάδου όπου βέβαια η αύξηση του είναι κλιμακωτή και βέβαια κάτω από 

τα επίπεδα τιμών του αριθμοδείκτη της ΦΑΓΕ. Ειδικότερα η εταιρία 

ξεκίνησε στην αρχή της ανάλυσης μας με ποσοστό χρηματοοικονομικών 

εξόδων μόλις 1% ενώ η τιμή του αριθμοδείκτη του κλάδου την ίδια χρήση 

κυμαινόταν στην διπλάσια τιμή 2,26%. Στην επόμενη τριετία (2005-2007) 

λόγω των υψηλών επενδύσεων η ΦΑΓΕ χρειάστηκε άντληση επιπλέον 

κεφαλαίων με αποτέλεσμα να αυξήσει τις δανειακές τις υποχρεώσεις και 

συνεπώς τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Έτσι είχαμε μια κάθετη 
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αύξηση του αριθμοδείκτη από 2,17% το 2004 στο 3,79% φτάνοντας 

τελικώς το 2007 στο 4,18%, αφήνοντας πολύ πίσω τον κλάδο. Η επομένη 

τετραετία (2008-2012) όμως για την εταιρία ήταν ακόμα πιο πολυέξοδη σε 

επίπεδο χρηματοοικονομικών εξόδων. Η ΦΑΓΕ επενδύοντας ακόμα 

παραπάνω κεφάλαια σε επενδύσεις πάγιο ενεργητικού (εξοπλισμός , 

εγκαταστάσεις)  ΄΄χτύπησε΄΄ ξανά την πόρτα των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για να αντλήσει νέα δανειακά κεφάλαια αυξάνοντας ακόμα 

παραπάνω τους χρεωστικούς τόκους. Πέρα από το γεγονός αυτό στην 

εξαιρετικά υψηλή αύξηση του αριθμοδείκτη συντέλεσε και η μείωση των 

πωλήσεων της εταιρίας. Ο κλάδος στην τετραετία αυτή είχε μια αύξηση 

των χρεωστικών τόκων, φτάνοντας η τιμή του αριθμοδείκτη αυτόν της 

ΦΑΓΕ το 2012. 

Βλέποντας την συνεχή μείωση των πωλήσεων αλλά συγχρόνως και την 

υψηλή επιβάρυνση των τοκοφόρων υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων) η εταιρία μετά από αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου το 2013 εξόφλησε όλα τα δάνεια της. Συνεπώς χρεωστικοί 

τόκοι δεν υπήρχαν για την τελευταία χρήση για την ΦΑΓΕ, 

συμπαρασύροντας έτσι και το κλάδο που από το 5,45% η τιμή του δείκτη 

έπεσε στο 3,45%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.1: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Ο Ελληνικός κλάδος γαλακτοβιομηχανίας κατέχει σημαντική θέση στον ευρύτερο 

κλάδο των τροφίμων, καθώς περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες 

ειδών διατροφής της χώρας. Το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια πληθώρα 

προκλήσεων, οι οποίες εκπορεύονται και από το δύσκαμπτο πολλές φορές θεσμικό 

πλαίσιο, αλλά και από το μακροοικονομικό περιβάλλον την δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, τις αντίξοες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και την οικονομική ύφεση. 

Η ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων  βίωσε μια μείωση της τάξης του  

3,9% σε όγκο και μείωση της τάξης 5,2% σε αξία το 2010, σε σχέση με το 2009. Η 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η επιβολή μέτρων λιτότητας από το ΔΝΤ με τις 

αρνητικές συνέπειες που επιφέρουν στην καταναλωτική συμπεριφορά αποτελούν 

τους κύριους λόγους αυτής της μείωσης.  Το 2011, η ευρωπαϊκή κρίση εντάθηκε, 

τοποθετώντας της Ελλάδα κάτω από ακραίες  πιέσεις, καθώς η εγχώρια οικονομική 

κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις 

στην Ελλάδα συνέχισαν να συρρικνώνονται. Λόγω των μέτρων λιτότητας που έλαβε 

η ελληνική κυβέρνηση, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων τόσο στο δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα απολύθηκαν, οι μισθοί μειώθηκαν και οι φόροι αυξήθηκαν, 

γεγονότα τα οποία προστίθενται στην επιδείνωση του αισθήματος του καταναλωτικού 

κοινού. Σχεδόν όλοι οι τομείς επηρεάστηκαν από την πτώση της ζήτησης. Οι εταιρίες 

στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές αντιμετωπίζουν: 

 πρώτον μείωση στην ζήτηση 

 δεύτερον, αυστηρότερα κριτήρια για την ανάληψη νέων δανείων ή την 

αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων 

 τρίτον, αύξηση των επιπέδων των ζημιών από επισφαλή δάνεια 

Οι πτωχεύσεις των επιχειρήσεων ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο της οικονομικής 

ύφεσης και συρρίκνωση της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των 

προβλημάτων, σημειώθηκε σημαντική επιδείνωση στην συμπεριφορά πληρωμών των 

εταιριών στην Ελλάδα από τις αρχές του 2012 λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων 

ρευστότητας. Τόσο οι καθυστερήσεις πληρωμών όσο και οι περιπτώσεις πτώχευσης 

είναι σημαντικά προβλήματα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η έλλειψη επαρκών 
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κεφαλαίων θεωρείται ως ο κύριος λόγος για αυτές τις αδυναμίες και τις 

καθυστερήσεις πληρωμών.  

 

6.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

Η ΦΑΓΕ είναι μια από τις ηγετικές εταιρίες γαλακτοκομικών στην Ελλάδα, 

καταλαμβάνοντας μεγάλα μερίδια αγοράς μέσω της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων 

και του εκτεταμένου δικτύου διανομής  τόσο εγχώρια αλλά και σε διεθνείς αγορές. 

Λόγω των νέων οικονομικών δεδομένων που άλλαξαν άρδην τις ισορροπίες σε κάθε 

επίπεδο επηρεάστηκε  ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας ενώ δεν έμεινε ανέπαφος 

και ο όμιλος της ΦΑΓΕ. Οι πωλήσεις της επηρεάστηκαν δυσμενώς από την 

συνεχιζόμενη κρίση στην Ελλάδα, η οποία όχι μόνο μείωσε την κατανάλωση αλλά 

ώθησε τους καταναλωτές να καταφύγουν σε προϊόντα που παράγονται από μικρούς 

τοπικούς παραγωγούς είτε σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός αυτό αν αναφέρουμε ότι η εταιρία το 2008 ένα χρόνο πριν την οικονομική 

κρίση χρέους σημείωσε πωλήσεις της τάξεως των 286.471.000,00 ευρώ, ενώ το 

τελευταίο έτος της ανάλυσης μας οι πωλήσεις της άγγιξαν μόλις τα 171.308.000 

ευρώ. Η εταιρία υπέστη δηλαδή στην διάρκεια αυτή της πενταετίας αυτής μια μείωση 

της τάξεως του 40%. Εμβαθύνοντας λίγο παραπάνω την ανάλυση μας η μείωση των 

πωλήσεων της ΦΑΓΕ η οποία στην συνέχεια μεταφράζεται σε ζημίες οφείλεται και 

σε άλλους παράγοντες πέρα των γενικότερων οικονομικών δυσχερειών. 

Συμπερασματικά μέσω βέβαια και όλης της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που 

προηγήθηκε εντοπίσαμε κάποιους κινδύνους – προβλήματα που βρίσκεται 

αντιμέτωπη η εταιρία: 

1. Η υψηλή μόχλευση και οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του χρέους της ΦΑΓΕ 

έχουν επηρεάσει σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας, 

την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα χρήσεως. Οι συνέπειες της 

υψηλής μόχλευσης είναι φανερές στην εταιρία. Μια σημαντική μερίδα των 

ταμειακών της ροών από τις δραστηριότητες της πρέπει να αφιερωθούν στην 

καταβολή τόκων και οποιουδήποτε άλλου χρέους, μειώνοντας έτσι τα 

κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για άλλες δραστηριότητες και αναζήτηση 

άλλων επιχειρηματικών ευκαιριών που απαιτούν ταμειακά διαθέσιμα. 
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Επιπλέον η ικανότητα απόκτησης της ΦΑΓΕ επιπλέον χρηματοδότησης για 

κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές διαφήμιση ή γενικούς 

εταιρικούς σκοπούς είναι περιορισμένη. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι 

η ικανότητα της ΦΑΓΕ για μια γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς έχει παρακωλυθεί. Η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε 

περίπτωση οικονομικής ύφεσης και μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική θέση σε 

σχέση με τους ανταγωνιστές της που έχουν μικρότερο χρέος. Όλα αυτά 

βέβαια και στις συνεχής ζημίες που παρουσιάζει η εταιρία ΦΑΓΕ τα τελευταία 

χρόνια. 

2. Λόγω των οικονομικών συνθηκών που παραμένουν εύθραυστες και τα 

περιστατικά παραβατικότητας και αφερεγγυότητας αυξάνονται, σε ένα τέτοια 

περιβάλλον η ΦΑΓΕ  αποφάσισε να μειώσει την πιστωτική της έκθεση σε 

παραβατικούς πελάτες και όταν χρειάστηκε, μείωσε ή ακόμη και σταμάτησε 

τις πωλήσεις σε αφερέγγυους πελάτες.  Η εταιρία με αυτόν τον τρόπο 

παρακολουθεί στενά και διαχειρίζεται τον πιστωτικό κίνδυνο (ο οποίος είχε 

φτάσει σε υψηλά επίπεδα) από επισφαλείς πελάτες, αλλά από την άλλη είχε 

αρνητικό αντίκτυπο στις πωλήσεις. 

3. Η εταιρία λόγω ότι πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα που 

αφορούν πωλήσεις και αγορές αγαθών, είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους 

αγοράς που σχετίζονται με πιθανές διακυμάνσεις συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  Λόγω της αυξανόμενους διεθνής έκθεσης που σχετίζεται με τις 

πωλήσεις και αγορές στις Η.Π.Α και του Ηνωμένου Βασίλειου, λογικό είναι 

να αυξάνεται η έκθεση της εταιρίας στο συναλλαγματικό κίνδυνο. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός που για την χρήση 2011 το 51,1% των 

πωλήσεων πραγματοποιήθηκε σε νομίσματα διαφορετικά του ευρώ. Με τα 

στοιχεία αυτά μια αρνητική μεταβολή στην συναλλαγματική ισοτιμία, για την 

εταιρία μπορεί να επιφέρει σημαντικά κόστη/ζημιές  που θα επηρεάσουν 

δυσμενώς τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας. 

4. Παρά τα υψηλά περιθώρια μικτού κέρδους που παρουσιάζει η εταιρεία πριν 

αλλά και μετά την κρίση έχοντας βρει τρόπους να αντισταθμίζει παράγοντες 

που επιδρούν στην μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους όπως είναι 

αυξήσεις των τιμών πρώτων υλών, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ (EBITDA) όμως για 

την εταιρία είναι πολύ χαμηλό και αυτό οφείλεται από το υψηλό κόστος 
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διοίκησης και διανομής. Τα κόστη μισθοδοσίας της εταιρίας που αφορούν 

στις γενικές και διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες πωλήσεων 

είναι σε πολύ υψηλές και αντλούν μεγάλο μέρος των ήδη μειωμένων 

πωλήσεων. Το ίδιο συμβαίνει στο κόστος διανομής όπου είναι επιβαρυμένο 

λόγω της αναδιάρθρωσης του δικτύου διανομής της εταιρίας. 

5. Τέλος η ΦΑΓΕ χαρακτηρίζεται από υψηλή παγιοποίηση. Η εταιρία λόγω της 

συνεχιζόμενης ανάπτυξης της τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνείς αγορές 

επένδυσε μεγάλο ύψος σε παραγωγικούς συντελεστές, οι οποίοι λόγω της 

οικονομικής ύφεσης και συνεπώς της  πτώσης των πωλήσεων καταστήθηκαν 

πλεονασματικοί. Εμβαθύνοντας όμως ακόμα παραπάνω ο προβληματισμός 

έγκειται στο ότι η εταιρία για την υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων 

άντλησε δανειακά κεφαλαία αυξάνοντας την δανειακής της επιβάρυνση και 

δημιουργώντας σταδιακά όλα και υψηλότερη μόχλευση (leverage). 

 

6.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΓΕ 

Η εταιρία ΦΑΓΕ δραστηριοποιείται σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές με 

εταιρίες ποικίλων μεγεθών. Πολυάριθμα εμπορικά σήματα  και προϊόντα 

ανταγωνίζονται για μια θέση στα ράφια και τις πωλήσεις, με τον ανταγωνισμό 

να βασίζεται κυρίως στην αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, την 

τιμή και την ποιότητα. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας ΦΑΓΕ 

αλλά και συνολικά ολόκληρου του κλάδου εξαρτώνται από τις οικονομικές 

συνθήκες στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.  

Για να επιβιώσει μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον έχοντας 

εντοπίσει  τα κυριότερα προβλήματα προτείνουμε τις εξής προτάσεις για το 

καθένα από αυτά: 

 Ο όμιλος της ΦΑΓΕ πρέπει να διαχειρίζεται την κεφαλαιακή του δομή 

και να προβαίνει σε προσαρμογές σε περιπτώσεις αλλαγών στις 

οικονομικές συνθήκες. Επίσης να παρακολουθεί τα κεφάλαια 

χρησιμοποιώντας έναν δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης ώστε 

να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις δανειακές της υποχρεώσεις-

επιβαρύνσεις για να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναμόρφωση προς την 
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συρρίκνωση του χρέους και βελτίωση της ρευστότητας της. Όπως και 

το έκανε το Νοέμβριο του 2012 με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

ύψους 113.000.000 ευρώ και εξόφληση των δανειακών του 

υποχρεώσεων. 

 Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, πολιτική της εταιρίας θα πρέπει 

να είναι ο ενδελεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε 

αντισυμβαλλομένου (credit control) ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

επισφαλών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την οριοθέτηση ενός 

κατάλληλου πιστωτικού ορίου ξεχωριστά για κάθε πελάτη τόσο σε 

ύψος πωλήσεων όσο και σε διάρκεια πίστωσης. Με αυτόν τον τρόπο 

θα περιορισθούν οι επισφάλειες των πελατών και συγχρόνως δεν θα 

χάνονται πωλήσεις για την εταιρία. 

 Για την αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κινδύνου, που προκύπτει 

από τη διενέργεια συναλλαγών εκτός από ευρώ και σε δολάριο, λόγω 

της διεθνοποίησης της εταιρίας στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο η 

ΦΑΓΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί προθεσμιακές πράξεις ανοιχτής 

εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας έτσι την τιμή του δολαρίου και 

μειώνοντας, συνεπώς, τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 Το υψηλό κόστος διοίκησης και διανομής για την εταιρία πρέπει να 

περιοριστεί με ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, για να 

βελτιωθούν τα περιθώρια κερδοφορίας τα όποια είναι ιδιαιτέρα 

χαμηλά. Η μείωση του κόστους διοίκησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

ενός σχεδίου συγχωνεύσεων – απολύσεων  υπαλλήλων προσωπικού 

στις  μονάδες παραγωγής της Ελλάδος. Με αυτό τον τρόπο 

ανασχεδιασμού της οργάνωσης ανθρώπινων πόρων  θα είναι πιο 

προσιτή η αντιμετώπιση του μειωμένου όγκου πωλήσεων στην 

εγχώρια αγορά. Όσο αφορά τα υψηλά κόστη διανομής – διάθεσης των 

προϊόντων της εταιρίας η εταιρία μπορεί να προβεί σε αναδιάρθρωση 

του εγχώριου δικτύου διανομής της. Η αναδιάρθρωση αυτή μπορεί να 

έχει αφετηρία την μείωση του αριθμού των κέντρων διανομής που 

αποτελούν μονάδες αποθήκης τα οποία τοπικοί διανομείς συλλέγουν 

τα προϊόντα της εταιρίας και τα παραδίδουν σε σημεία λιανικής 

πώλησης. Η εταιρία προκειμένου να καλύψει τα καταστήματα λιανικής 



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

120 
  

πώλησης μειώνοντας συγχρόνως τα βραχυπρόθεσμα κόστη που 

καταβάλει στου διανομείς της, μπορεί να πραγματοποιεί 

κεντροποιημένες παραδόσεις σε μονάδες αποθήκης μεγάλων εγχώριων 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ τα οποία χρησιμοποιούν δικά τους 

μεταφορικά μέσα. 

 Τέλος όσο αφορά το υψηλός ύψος επενδύσεων σε εγκαταστάσεις, 

ακίνητα και πάγιο εξοπλισμό τα οποία προήλθαν από υψηλό βαθμό 

δανειακών επιβαρύνσεων και πλέον αποτελούν πλεονασματικούς 

παραγωγικούς συντελεστές η εταιρία μπορεί να προβεί σε μια κίνηση 

πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back). Με αυτόν τον 

τρόπο η εταιρία θα πουλήσει κάποια από τα περιουσιακά στοιχεία του 

πάγιου ενεργητικού της σε μια εταιρία leasing και στην συνέχεια θα να 

μισθώσει μόνο όσο θεωρούνται απαραίτητα για την εκτέλεση των 

εργασιών της. Η ΦΑΓΕ θα επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα μισθώματος 

αλλά θα αντλήσει διαθέσιμα κεφάλαια και θα βελτιώσει σε μεγάλο 

βαθμό την ρευστότητα της. 

 

Η εταιρία ΦΑΓΕ έχει επηρεαστεί δυσμενώς από την υπάρχουσα οικονομική 

κρίση. Είναι φανερό ότι οι πωλήσεις της εταιρίας αποτελούν συνάρτηση των 

οικονομικών συνθηκών. Το συνολικό ενεργητικό της μειώνεται σε ετήσια 

βάση ενώ το παθητικό της είναι επιβαρυμένο κατά μεγάλο ποσοστό με 

δανειακές υποχρεώσεις. Γενικά παρατηρείται μια συρρίκνωση της εταιρίας, 

υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και συνεχής ζημιογόνες χρήσεις. Αν δεν 

προβεί σε ριζικές διορθωτικές αλλαγές, όπως η αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου το 2012 και εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων μπορούμε να 

φθάσουμε  μέχρι και στο σημείο να αμφισβητήσουμε  την συνέχιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ( going concern).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΑΓΕ (2004-2013) 

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο ενεργητικό

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 116.638.000,00 100.912.000,00 107.962.000,00 112.126.000,00 139.933.000,00 135.447.000,00 129.104.000,00 122.712.000,00 118.300.000,00 112.440.000,00

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 446.000,00 769.000,00 1.020.000,00 3.938.000,00 3.354.000,00 2.538.000,00 2.026.000,00 3.989.000,00 4.398.000,00

Υπεραξία (Goodwill) 3.538.000,00 4.834.000,00 3.726.000,00 3.418.000,00 3.418.000,00 3.418.000,00 3.418.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες 13.915.000,00 34.517.000,00 65.348.000,00 73.741.000,00 12.958.000,00 12.608.000,00 12.608.000,00 1.011.000,00 1.011.000,00

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες 828.000,00 828.000,00 828.000,00 828.000,00 828.000,00

Σύνολο συμμετοχών - μέθοδος καθαρής θέσης 828.000,00 828.000,00 828.000,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.197.000,00 1.197.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.164.000,00 770.000,00 547.000,00 391.000,00 16.433.000,00 360.000,00 325.000,00 278.000,00 617.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 116.638.000,00 122.000.000,00 150.877.000,00 183.683.000,00 222.337.000,00 172.526.000,00 148.944.000,00 142.005.000,00 124.494.000,00 118.554.000,00

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς εκποίηση 3.026.000,00 1.639.000,00 1.576.000,00 1.540.000,00 1.606.000,00 679.000,00 386.000,00 404.000,00 503.000,00

Αποθέματα 21.064.000,00 22.509.000,00 19.919.000,00 21.733.000,00 21.004.000,00 20.039.000,00 18.908.000,00 19.560.000,00 20.287.000,00 19.278.000,00

Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις 510.000,00 0,00

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 148.000,00 172.000,00 15.118.000,00 9.918.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 101.398.000,00 104.788.000,00 97.683.000,00 93.331.000,00 56.102.000,00 100.550.000,00 39.998.000,00 48.166.000,00 36.770.000,00 34.474.000,00

Προκαταβολές 6.496.000,00 6.515.000,00

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 32.487.000,00 48.216.000,00 28.629.000,00 19.616.000,00 17.742.000,00 24.283.000,00 24.249.000,00 16.548.000,00 11.225.000,00

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 7.265.000,00 1.010.000,00 563.000,00 670.000,00 418.000,00 1.639.000,00 1.597.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 129.727.000,00 162.810.000,00 167.457.000,00 145.269.000,00 99.272.000,00 140.500.000,00 85.196.000,00 92.951.000,00 97.262.000,00 83.510.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00 318.334.000,00 328.952.000,00 321.609.000,00 313.026.000,00 234.140.000,00 234.956.000,00 221.756.000,00 202.064.000,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική

Εκδοθέν κεφάλαιο 28.254.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 39.094.000,00 175.871.000,00 175.871.000,00

Αποθεματικά 2.502.000,00 2.280.000,00 2.371.000,00 38.204.000,00 38.368.000,00 38.204.000,00 36.163.000,00 36.176.000,00 33.254.000,00

Σωρευμένα κέρδη 33.644.000,00 20.064.000,00 26.074.000,00 5.054.000,00 -9.709.000,00 -5.831.000,00 -20.095.000,00 -33.904.000,00 -36.975.000,00 -48.683.000,00 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στη μητρική 61.898.000,00 61.660.000,00 67.448.000,00 46.519.000,00 67.589.000,00 71.631.000,00 57.203.000,00 41.353.000,00 175.072.000,00 160.442.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 61.898.000,00 61.660.000,00 67.448.000,00 46.519.000,00 67.589.000,00 71.631.000,00 57.203.000,00 41.353.000,00 175.072.000,00 160.442.000,00

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 125.666.000,00 145.737.000,00 178.409.000,00 168.440.000,00 158.100.000,00 119.691.000,00 121.003.000,00

Δικαιώματα συνταξιοδότησης εργαζομένων 2.048.000,00 2.083.000,00 2.413.000,00 2.457.000,00 2.719.000,00 2.674.000,00 2.855.000,00 3.485.000,00 3.666.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.197.000,00 5.902.000,00 5.042.000,00 8.267.000,00 10.986.000,00 8.807.000,00 8.675.000,00 7.107.000,00 8.024.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.506.000,00 982.000,00 458.000,00 130.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 85.393.000,00 133.417.000,00 154.704.000,00 186.322.000,00 179.294.000,00 171.805.000,00 131.172.000,00 132.533.000,00 10.023.000,00 11.690.000,00

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τοκοφόρες υποχρεώσεις 32.523.000,00 22.660.000,00 25.160.000,00 10.000.000,00 14.000.000,00 11.900.000,00 11.883.000,00

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.742.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.636.000,00 667.000,00 131.000,00 154.000,00 839.000,00 798.000,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.985.000,00 57.524.000,00 61.700.000,00 42.207.000,00 40.980.000,00 34.775.000,00 39.008.000,00 28.353.000,00 22.959.000,00

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 10.346.000,00 10.198.000,00 18.611.000,00 6.500.000,00 8.980.000,00 10.489.000,00 9.607.000,00 743.000,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση 2.500.000,00 9.373.000,00 6.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.551.000,00 1.010.000,00 563.000,00 370.000,00 418.000,00 6.726.000,00 6.175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 99.074.000,00 89.733.000,00 96.182.000,00 96.111.000,00 74.726.000,00 69.590.000,00 45.765.000,00 61.070.000,00 36.661.000,00 29.932.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 184.467.000,00 223.150.000,00 250.886.000,00 282.433.000,00 254.020.000,00 241.395.000,00 176.937.000,00 193.603.000,00 46.684.000,00 41.622.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 246.365.000,00 284.810.000,00 318.334.000,00 328.952.000,00 321.609.000,00 313.026.000,00 234.140.000,00 234.956.000,00 221.756.000,00 202.064.000,00



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

124 
  

 

 

 

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΑΓΕ (2004-2013)  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/01/2004 - 

31/12/2004

1/01/2005 - 

31/12/2005

1/01/2006 - 

31/12/2006

1/01/2007 - 

31/12/2007

1/01/2008 - 

31/12/2008

1/01/2009 - 

31/12/2009

1/01/2010 - 

31/12/2010

1/01/2011 - 

31/12/2011

1/01/2012 - 

31/12/2012

1/01/2013 - 

31/12/2013

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ]

Μικτό αποτέλεσμα

Κύκλος εργασιών 352.799.000,00 319.301.000,00 321.811.000,00 313.488.000,00 286.471.000,00 237.990.000,00 213.920.000,00 201.046.000,00 173.156.000,00 171.308.000,00

Κόστος πωλήσεων 223.180.000,00 214.519.000,00 212.359.000,00 223.310.000,00 209.810.000,00 161.397.000,00 148.880.000,00 142.765.000,00 119.616.000,00 128.264.000,00

Μικτό αποτέλεσμα 129.619.000,00 104.782.000,00 109.452.000,00 90.178.000,00 76.661.000,00 76.593.000,00 65.040.000,00 58.281.000,00 53.540.000,00 43.044.000,00

Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων 849.000,00 1.596.000,00 1.813.000,00 4.513.000,00 10.155.000,00 11.031.000,00 16.334.000,00 16.723.000,00 1.295.000,00

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 109.635.000,00 95.041.000,00 89.562.000,00 87.151.000,00 83.452.000,00 81.041.000,00 81.929.000,00 75.092.000,00 64.139.000,00 56.948.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ [ΚΠΤΦ] 19.984.000,00 10.590.000,00 21.486.000,00 4.840.000,00 -2.278.000,00 5.707.000,00 -5.858.000,00 -477.000,00 6.124.000,00
-12.609.000,00 

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 10.267.000,00 10.585.000,00 12.157.000,00 11.121.000,00 11.313.000,00 10.890.000,00 10.933.000,00 9.811.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ [ΚΠΤΦΑ] 30.209.000,00 20.860.000,00 31.753.000,00 15.425.000,00 9.879.000,00 16.828.000,00 5.455.000,00 10.413.000,00 17.057.000,00
-2.798.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Κέρδη (ζημίες) από πράξεις αντιστάθμισης κινδύνων -1.195.000,00 -218.000,00 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.888.000,00 12.101.000,00 11.286.000,00 13.095.000,00 16.496.000,00 13.375.000,00 13.333.000,00 11.618.000,00 9.741.000,00 241.000,00

Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις 77.000,00 336.000,00 302.000,00 336.000,00 207.000,00 1.455.000,00 174.000,00 100.000,00 94.000,00

Προβλέψεις απομείωσης περουσιακών στοιχείων -1.093.000,00 -1.075.000,00 -3.806.000,00 -4.987.000,00 -3.930.000,00 -1.248.000,00 -1.124.000,00 

Έσοδα απο μερίσματα 24.360.000,00

Κέρδη (Ζημιές)  από συναλλαγματικές διαφορές -1.970.000,00 63.000,00 -678.000,00 2.276.000,00 -885.000,00 4.376.000,00 10.000,00 -228.000,00 -224.000,00 

Λοιπά μη λειτουργικά έσοδα 1.994.000,00 2.201.000,00

Λοιπά μη λειτουργικά έξοδα 9.401.000,00 745.000,00

Αποσβέσεις 10.225.000,00 10.270.000,00 10.267.000,00 10.585.000,00 12.157.000,00 11.121.000,00 11.313.000,00 10.890.000,00 10.933.000,00 9.811.000,00

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 16.096.000,00 -4.497.000,00 9.524.000,00 -21.838.000,00 -19.155.000,00 14.285.000,00 -15.803.000,00 -13.253.000,00 -4.490.000,00 -12.980.000,00 

Φόρος εισοδήματος 2.381.000,00 -4.587.000,00 3.514.000,00 -818.000,00 -4.392.000,00 10.407.000,00 -1.539.000,00 556.000,00 154.000,00 151.000,00

Λοιποί φόροι -1.573.000,00 -519.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 -14.763.000,00 3.878.000,00 -14.264.000,00 -13.809.000,00 -3.071.000,00 -12.612.000,00 

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 -14.763.000,00 3.878.000,00 -14.264.000,00 -13.809.000,00 -3.071.000,00 -12.612.000,00 

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

Κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στη μητρική 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 -14.763.000,00 3.878.000,00 -14.264.000,00 -13.809.000,00 -3.071.000,00 -12.612.000,00 

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Aναπροσαρμογές κεφαλαίων & αποθεματικών 35.833.000,00 164.000,00 -164.000,00 -2.041.000,00 13.000,00 -1.564.000,00 

Καθαρά κέρδη (ζημίες) (κατάσταση συνολικών εσόδων) 13.715.000,00 90.000,00 6.010.000,00 -21.020.000,00 21.070.000,00 4.042.000,00 -14.428.000,00 -15.850.000,00 -3.058.000,00 -14.176.000,00 
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ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ 

Η σύγκριση της εταιρίας ΦΑΓΕ με τον μέσο όρο του κλάδου, υπολογίστηκε με την 

χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών από 4 αντιπροσωπευτικές εταιρίες 

(συμπεριλαμβανομένης και της ΦΑΓΕ)  του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες με τους εν λόγω αριθμοδείκτες. 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική ρευστότητα 0,92 0,44 0,63 0,89 0,93 1,28 1,41 1,04 1,20 1,40

Άμεση ρευστότητα 0,78 0,39 0,52 0,65 0,71 1,00 1,11 0,68 0,86 1,13

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς ενεργητικό 30,44% 29,68% 30,11% 36,38% 36,78% 39,89% 40,39% 35,23% 32,41% 33,96%

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2,89 2,72 2,67 2,30 2,13 1,94 1,99 2,64 2,60 2,25

Ημέρες απαιτήσεων 125 132 135 157 169 186 181 136 138 160

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 9,77 15,62 9,88 4,60 5,30 5,12 5,02 3,56 4,79 6,67

Αποθέματα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 15,20% 10,74% 18,38% 27,23% 23,44% 21,60% 20,75% 34,67% 28,20% 19,87%

Ημέρες αποθεμάτων 37 23 36 78 68 70 72 101 75 54

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 2,90 2,43 2,96 2,70 4,22 4,08 2,87 4,11 6,20

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 124 148 122 133 85 88 125 88 58

Διάρκεια εμπορικού κύκλου 36 7 49 101 151 167 127 150 155

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 3,67 3,67 2,90 2,40 2,25 2,17 2,06 1,78 1,48 1,35

Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 78,58% 78,61% 74,39% 70,61% 69,19% 68,44% 67,36% 64,09% 59,70% 57,44%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) 0,73 -0,25 1,85 1,61 2,13 2,48 2,63 4,09 3,73

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,54% 0,52% 1,33% 3,20% 1,30% 4,77% 9,17% 1,89% 3,54% 2,38%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ενεργητικό 0,33 0,68 0,48 0,41 0,40 0,31 0,29 0,34 0,27 0,24

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πωλήσεις 0,59 1,20 0,74 0,70 0,67 0,54 0,49 0,58 0,46 0,40

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς ενεργητικό 16,91% 48,50% 30,95% 23,26% 28,59% 20,15% 14,96% 21,90% 18,97% 17,50%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς πωλήσεις 30,03% 85,31% 48,40% 40,18% 48,56% 34,94% 25,65% 37,10% 32,65% 29,21%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικές ταμειακές ροές) 0,79 0,41 2,71 1,08 -0,56 1,08 1,11 4,05 2,39

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,71 0,84 1,34 1,42 1,49 1,85 2,03 1,74 2,15 2,48

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 3,33 1,17 2,07 2,49 2,06 2,86 3,90 2,70 3,06 3,42

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων -1,87% -5,69% -7,83% 0,25% 0,14% 0,48% 1,68% 0,31% 2,62% 2,95%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -8,74% -26,61% -30,56% 0,86% 0,47% 1,53% 5,15% 0,85% 6,51% 6,94%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -1,17% -6,07% -6,75% -0,33% 0,17% 0,11% 0,49% -1,41% 1,34% 5,55%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων -5,46% -28,36% -26,34% -1,11% 0,54% 0,35% 1,50% -3,91% 3,32% 13,05%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2,89 2,72 2,67 2,30 2,13 1,94 1,99 2,64 2,60 2,25

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 12,17 17,83 11,56 5,84 6,83 6,70 6,96 4,83 6,36 8,88

Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,81 0,81 0,92 0,91 0,93 0,96 0,98 0,91 0,86 0,91

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 0,35 0,41 0,34 0,37 0,24 0,25 0,35 0,24 0,16

Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 0,56 0,57 0,64 0,58 0,59 0,58 0,58 0,59 0,58 0,60

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Περιθώριο μικτού κέρδους 19,74% 12,39% 14,54% 21,25% 22,34% 23,59% 27,79% 26,37% 24,66% 24,81%

Περιθώριο ΚΠΤΦ 1,54% -3,64% -6,14% 5,39% 5,24% 5,40% 7,49% 4,63% 8,10% 9,24%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 10,74% 4,64% -1,50% 9,17% 8,03% 9,72% 11,44% 10,80% 14,66% 16,10%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -3,33% -10,01% -12,24% 0,44% 0,25% 0,84% 2,88% 0,52% 4,51% 4,93%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -2,08% -10,67% -10,55% -0,56% 0,28% 0,19% 0,84% -2,38% 2,30% 9,27%

Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής -0,69% 5,05% 2,49% 13,42% 5,41% -2,55% 4,96% 4,56% 14,52% 10,30%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κύκλος εργασιών

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 4,02% 5,09% 3,48% 3,53% 4,38% 4,42% 23,69% 18,64%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς κύκλο εργασιών 12,02% 15,59% 12,39% 13,57% 13,81% 15,88%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 18,20% 16,04% 20,68% 15,86% 17,10% 18,19% 20,30% 23,69% 18,64% 15,57%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών 6,37% 6,10% 4,95% 4,99% 4,57% 4,61% 4,11% 3,58% 4,31%

Μικτά αποτελέσματα

Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα 32,43% 35,02% 16,36% 15,81% 18,56% 15,90% 89,84% 75,58%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς μικτά αποτελέσματα 96,95% 107,19% 58,29% 60,74% 58,53% 57,14%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς μικτά αποτελέσματα92,19% 129,38% 142,21% 74,65% 76,54% 77,10% 73,05% 89,84% 75,58% 62,76%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς μικτά αποτελέσματα 51,41% 41,97% 23,30% 22,35% 19,35% 16,58% 15,59% 14,53% 17,38%
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/10 31/12/09 31/12/08 31/12/07 31/12/06 31/12/05 31/12/04

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Γενική ρευστότητα 0,92 0,86 0,77 0,76 0,77 1,06 1,45 0,99 0,76 0,74

Άμεση ρευστότητα 0,72 0,65 0,56 0,55 0,41 0,48 0,55 0,39 0,33 0,31

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 1,71% 1,48% 3,11% 4,88% 3,90% 7,51% 6,02% 6,22% 2,05% 4,29%

Διαθέσιμα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 1,86% 1,72% 4,05% 6,46% 5,08% 7,08% 4,15% 6,25% 2,68% 5,76%

Λειτουργική ταμειακή ροή προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ΜΟ) 11,23% 8,73% 30,20% 26,90% 31,74% 14,31% -9,19% -17,22% 28,16% 20,17%

Λειτουργική ταμειακή ροή προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10,42% 8,74% 28,71% 29,22% 27,15% 10,35% -9,52% -15,37% 25,14% 15,66%

Δείκτης ρευστότητας 120 121 110 94 120 142 132 121 90 87

Διαθέσιμα προς κεφάλαιο κίνησης -20,46% -10,81% -13,53% -19,98% -16,74% 122,81% 13,37% -1173,30% -8,69% -16,75%

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς ενεργητικό 46,59% 39,93% 35,79% 31,53% 35,95% 43,53% 48,21% 50,80% 43,95% 52,23%

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2,52 2,55 2,81 3,23 3,67 4,10 5,74 6,25 6,56 7,30

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (ΜΟ) 2,82 2,77 3,04 3,43 4,12 5,36 6,67 7,22 7,75 9,64

Ημέρες απαιτήσεων 143 141 128 112 98 88 63 58 55 49

Ημέρες απαιτήσεων (MO) 128 130 118 105 87 67 54 50 46 37

III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 5,87 5,08 4,53 4,90 2,31 1,81 2,01 2,14 3,05 3,04

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (ΜΟ) 6,03 5,16 4,76 3,29 2,15 2,13 2,35 2,73 3,44 3,73

Ημέρες αποθεμάτων 61 71 80 73 156 199 179 168 118 118

Ημέρες αποθεμάτων (MO) 60 70 76 110 168 169 154 132 105 96

Αποθέματα προς κεφάλαιο κίνησης -235,91% -158,99% -91,30% -86,17% -152,99% 944,35% 200,67% -11408,78% -185,60% -169,04%

Αποθέματα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 21,48% 25,25% 27,32% 27,86% 46,39% 54,43% 62,30% 60,77% 57,33% 58,11%

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 1,83 1,62 1,57 1,46 1,38 2,20 3,77 2,98 2,12 2,66

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 197 222 229 246 261 163 95 121 170 136

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διάρκεια λειτουργικού κύκλου 204 212 208 185 254 286 241 226 173 168

Διάρκεια εμπορικού κύκλου 7 -10 -22 -61 -7 123 146 105 3 32

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 3,25 3,18 3,01 3,29 4,56 3,80 2,38 3,06 2,33 2,36

Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 76,01% 75,90% 75,07% 76,61% 81,91% 79,12% 70,36% 75,27% 69,94% 70,18%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 107,57% 124,16% 114,68% 149,92% 195,12% 182,84% 125,58% 98,36% 41,31% 0,00%

Ίδια κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 30,79% 31,44% 33,20% 30,37% 21,94% 26,33% 42,01% 32,69% 42,98% 42,35%

Πάγιο ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια 218,13% 242,19% 251,76% 290,13% 350,73% 263,33% 164,59% 188,73% 170,78% 153,44%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνολικές υποχρεώσεις 66,88% 60,96% 61,93% 54,47% 57,20% 51,85% 47,25% 67,85% 82,25% 100,00%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς κυκλοφορούν ενεργητικό 109,11% 115,88% 129,92% 132,33% 130,32% 94,24% 68,96% 100,53% 130,89% 134,38%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) 3,04 2,22 1,80 2,52 3,07 2,45 3,77 5,24 8,58 8,68

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (ταμειακές ροές) 1,27 0,94 3,17 4,00 4,98 1,45 -1,12 -3,21 12,47 5,23

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,71% 1,48% 3,11% 4,88% 3,90% 7,51% 6,02% 6,22% 2,05% 4,29%

Πωλήσεις προς συνολικές υποχρεώσεις 1,16 0,98 0,92 0,87 0,78 0,87 1,32 1,39 1,65 1,96

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,73 1,61 1,48 1,60 1,37 1,68 2,79 2,05 2,00 1,96

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 4,22 4,11 3,22 2,91 2,73 3,46 5,60 3,92 5,62 4,02

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ενεργητικό 50,84% 46,27% 46,49% 41,73% 46,85% 41,02% 33,24% 51,07% 57,52% 70,18%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πωλήσεις 57,81% 62,11% 67,44% 62,45% 73,22% 59,66% 35,78% 48,77% 49,92% 50,97%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς πωλήσεις 23,68% 24,33% 31,06% 34,34% 36,61% 28,94% 17,85% 25,51% 17,81% 24,89%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς ενεργητικό 20,83% 18,12% 21,41% 22,95% 23,42% 19,90% 16,58% 26,72% 20,52% 34,28%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων 1,13% -1,37% -2,69% -2,39% 1,68% 0,67% 1,78% 3,66% 4,40% 7,91%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 4,84% -5,73% -10,78% -10,26% 9,32% 3,22% 6,01% 14,88% 14,65% 26,61%

Απόδοση μέσου συνολικού ενεργητικού προ φόρων 1,17% -1,37% -2,68% -2,34% 1,85% 0,87% 2,09% 4,31% 5,36% 9,90%

Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων 4,94% -5,61% -11,13% -11,36% 9,61% 3,62% 7,60% 16,07% 17,90% 31,18%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 1,13% -1,37% -2,69% -2,39% 1,50% 0,65% 1,75% 3,61% 4,33% 7,80%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 4,84% -5,73% -10,78% -10,26% 8,35% 3,10% 5,93% 14,67% 14,42% 26,26%

Απόδοση μέσου συνολικού ενεργητικού μετά φόρων 1,17% -1,37% -2,68% -2,34% 1,66% 0,83% 2,07% 4,25% 5,27% 9,77%

Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων 4,94% -5,61% -11,13% -11,36% 8,61% 3,48% 7,50% 15,84% 17,61% 30,77%

Απόδοση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 2,33% -2,56% -5,02% -4,11% 3,16% 1,14% 2,66% 7,50% 10,37% 26,61%

Χρηματοοικονομική μόχλευση 48,18% 44,61% 46,58% 40,01% 33,88% 35,36% 44,33% 50,41% 70,77% 100,00%

Απόδοση λειτουργικών στοιχείων ενεργητικού 1,41% -1,60% -3,21% -2,81% 2,20% 1,00% 2,74% 5,87% 6,70% 12,79%

Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων 1,63% -1,91% -3,59% -2,94% 2,19% 0,85% 2,13% 4,85% 6,99% 12,36%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Περιθώριο μικτού κέρδους 33,23% 31,31% 35,80% 35,58% 39,73% 37,58% 34,89% 36,94% 33,28% 32,92%

Περιθώριο ΚΠΤΦ 9,34% 4,87% 2,50% 1,17% 6,54% 5,28% 4,87% 5,73% 4,98% 7,29%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 14,41% 12,77% 10,98% 11,50% 12,24% 10,39% 11,45% 12,22% 8,64% 13,25%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 4,60% -0,88% -3,61% -3,39% 2,55% 1,03% 1,83% 3,40% 3,97% 5,76%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 1,29% -1,84% -3,90% -3,57% 2,62% 0,98% 1,91% 3,50% 3,82% 5,74%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) 1,29% -1,84% -3,90% -3,57% 2,35% 0,94% 1,89% 3,45% 3,76% 5,67%

Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής 6,02% 5,43% 19,36% 18,25% 19,88% 6,17% -3,41% -7,50% 12,55% 7,98%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 3,73% 3,70% 5,65% 6,37% 5,84% 6,13% 7,28% 8,37% 6,41% 5,61%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς κύκλο εργασιών 20,40% 23,94% 28,43% 28,29% 27,68% 26,43% 23,13% 23,31% 22,00% 21,42%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 24,31% 27,64% 34,09% 34,66% 33,52% 32,55% 30,42% 31,68% 28,42% 27,03%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών 4,74% 5,75% 6,11% 4,56% 3,99% 4,25% 3,04% 2,33% 1,01% 1,53%

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημίες προς κύκλο εργασιών 2,90% 0,55% 0,77% 0,53% 0,16% 0,12% 0,32% 0,19% 0,15% 0,03%

II. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα 11,22% 11,82% 15,79% 17,90% 14,70% 16,30% 20,87% 22,66% 19,27% 17,04%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς μικτά αποτελέσματα 61,37% 76,47% 79,42% 79,52% 69,67% 70,32% 66,30% 63,09% 66,12% 65,08%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς μικτά αποτελέσματα73,15% 88,29% 95,21% 97,42% 84,37% 86,62% 87,17% 85,75% 85,40% 82,13%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς μικτά αποτελέσματα 14,26% 18,37% 17,07% 12,81% 10,04% 11,31% 8,70% 6,31% 3,02% 4,64%

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημίες προς μικτά αποτελέσματα 8,74% 1,75% 2,14% 1,48% 0,41% 0,31% 0,92% 0,51% 0,45% 0,08%
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΒΓΑΛ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

I. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Γενική ρευστότητα 0,67 0,81 0,83 0,96 1,13 1,27 1,60 1,26 1,27 1,19

Άμεση ρευστότητα 0,53 0,66 0,69 0,77 0,90 0,96 1,14 0,89 0,87 0,79

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 0,86% 1,34% 1,48% 0,96% 1,16% 2,18% 2,65% 1,51% 2,61% 2,37%

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς ενεργητικό 55,84% 64,03% 61,58% 78,00% 75,74% 74,19% 75,62% 73,17% 72,06% 69,28%

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 2,45 1,88 2,04 2,05 2,26 2,59 2,74 2,96 3,02 3,22

Ημέρες απαιτήσεων 147 192 177 176 159 139 131 121 119 112

III. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 8,54 8,25 9,73 6,44 6,04 5,44 4,71 4,62 4,21 4,08

Ημέρες αποθεμάτων 53 59 48 56 60 66 76 78 86 88

Αποθέματα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 21,80% 18,01% 16,99% 18,87% 20,64% 24,52% 28,44% 29,55% 31,68% 33,81%

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 2,29 1,79 2,48 2,71 2,85 3,50 4,02 4,36 4,15 5,89

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 157 201 145 133 126 103 90 82 87 61

V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διάρκεια εμπορικού κύκλου 41 50 79 99 92 102 118 117 118 139

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 9,14 5,40 3,98 6,23 3,79 3,75 3,53 2,92 3,31 3,30

Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 90,14% 84,37% 79,93% 84,66% 77,51% 77,24% 75,76% 72,35% 73,66% 74,85%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) -0,55 0,48 0,45 0,43 3,70 2,30 2,28 4,01 4,13 3,31

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (ταμειακές ροές) 0,88 1,03 -0,64 -1,40 3,52 3,22 0,02 3,29 4,79 1,82

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,86% 1,34% 1,48% 0,96% 1,16% 2,18% 2,65% 1,51% 2,61% 2,37%

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,25 1,20 1,38 1,57 2,01 2,43 3,06 2,58 2,54 2,46

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 2,17 2,43 2,37 2,66 3,75 4,44 6,26 4,13 4,14 3,42

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ενεργητικό 0,83 0,79 0,74 81,67% 66,84% 58,30% 47,28% 58,21% 56,81% 58,24%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πωλήσεις 0,80 0,83 0,73 63,81% 49,78% 41,17% 32,64% 38,76% 39,45% 40,69%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς πωλήσεις 46,16% 41,18% 42,12% 37,59% 26,65% 22,52% 15,98% 24,21% 24,16% 29,28%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς ενεργητικό 48,00% 39,17% 42,89% 48,12% 35,78% 31,90% 23,16% 36,36% 34,79% 41,91%

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων -9,78% -4,87% -4,94% -5,78% 1,15% 0,25% -1,57% 3,43% 1,81% 0,91%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -99,25% -31,16% -24,62% -42,50% 5,63% 1,23% -7,31% 13,84% 8,12% 4,01%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -10,80% -4,24% -4,13% -5,78% 0,97% 0,25% -1,57% 2,90% 0,72% 0,62%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων -109,56% -27,13% -20,56% -42,50% 4,73% 1,23% -7,31% 11,67% 3,25% 2,75%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Περιθώριο μικτού κέρδους 19,73% 26,20% 23,43% 25,92% 29,66% 30,16% 30,08% 33,53% 33,35% 33,16%

Περιθώριο ΚΠΤΦ -5,20% -1,09% -1,37% -1,83% 3,26% 3,13% 1,48% 4,75% 4,53% 2,61%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -2,33% 1,93% 1,58% 0,97% 6,40% 6,08% 5,17% 8,67% 8,67% 6,92%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -9,41% -5,12% -4,85% -4,51% 0,86% 0,18% -1,08% 2,29% 1,26% 0,64%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -10,39% -4,46% -4,05% -4,51% 0,72% 0,18% -1,08% 1,93% 0,50% 0,44%

Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής 3,72% 4,15% -2,24% -3,19% 6,09% 8,53% 0,04% 7,11% 10,05% 3,81%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

I. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 3,39% 2,73% 2,80% 3,18% 3,16% 3,06% 3,35% 2,92% 2,86% 3,01%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς κύκλο εργασιών 20,84% 24,88% 22,53% 24,76% 23,50% 24,01% 25,32% 25,89% 26,00% 27,66%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 24,93% 27,61% 25,32% 28,08% 26,74% 27,19% 28,81% 28,96% 28,98% 30,79%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών 4,21% 4,03% 3,48% 2,27% 1,73% 2,65% 2,27% 2,16% 2,10% 2,09%

II. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα 17,16% 10,42% 11,94% 12,26% 10,66% 10,15% 11,14% 8,71% 8,57% 9,06%

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως προς μικτά αποτελέσματα 105,63% 94,97% 96,15% 95,54% 79,23% 79,62% 84,18% 77,22% 77,96% 83,41%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς μικτά αποτελέσματα 126,36% 105,39% 108,09% 108,34% 90,16% 90,14% 95,78% 86,35% 86,91% 92,86%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς μικτά αποτελέσματα 21,34% 15,40% 14,85% 8,76% 5,82% 8,78% 7,53% 6,44% 6,29% 6,31%
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΦΑΓΕ 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική ρευστότητα 2,79 2,65 1,52 1,86 2,02 1,33 1,51 1,74 1,81 1,31

Άμεση ρευστότητα 2,15 2,10 1,20 1,45 1,73 1,05 1,29 1,53 1,56 1,10

Κυκλοφορούν ενεργητικό προς ενεργητικό 0,4133 43,86% 39,56% 36,39% 44,88% 30,87% 44,16% 52,60% 57,16% 52,66%

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 4,97 4,71 4,17 5,35 2,37 5,11 3,36 3,29 3,05 3,48

Ημέρες απαιτήσεων 72 76 86 67 152 71 107 109 118 103

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 6,65 5,90 7,30 7,87 8,05 9,99 10,28 10,66 9,53 10,60

Αποθέματα προς κυκλοφορούν ενεργητικό 0,2308 20,86% 21,04% 22,19% 14,26% 21,16% 14,96% 11,89% 13,83% 16,24%

Ημέρες αποθεμάτων 54 61 49 46 45 36 35 34 38 34

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 4,25 3,28 2,92 3,23 3,13 4,07 2,69 2,95 3,22

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 85 110 123 112 115 88 134 122 112

Διάρκεια εμπορικού κύκλου 42 28 12 1 82 18 9 21 44

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,26 0,27 4,68 3,09 3,37 3,76 6,07 3,72 3,62 2,98

Συνολικές υποχρεώσεις προς συνολικά κεφάλαια 0,206 21,05% 82,40% 75,57% 77,12% 78,98% 85,86% 78,81% 78,35% 74,88%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικά κέρδη) -11,61 1,75 0,90 0,41 1,26 0,60 1,18 2,81 1,72 7,77

Διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,375 45,14% 39,71% 53,06% 25,50% 26,25% 29,79% 50,13% 36,20%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ενεργητικό 0,15 0,17 0,26 0,20 0,22 0,23 0,29 0,30 0,32 0,40

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς πωλήσεις 0,17 0,21 0,30 0,21 0,29 0,26 0,31 0,30 0,28 0,28

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς ενεργητικό 5,06% 3,80% 4,35% 3,04% 7,90% 7,96% 13,20%

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια προς πωλήσεις 5,91% 5,00% 4,89% 3,19% 7,82% 7,10% 9,22%

Κάλυψη χρηματοοικονομικών εξόδων (λειτουργικές ταμειακές ροές) -5,91 -0,12 0,45 6,02 1,46 0,42 0,57 2,89 0,18 -0,37

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5,72 4,72 3,29 4,67 3,42 3,83 3,26 3,35 3,56 3,56

Πωλήσεις προς βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 16,92 20,00 20,46 31,35 12,79 14,09 10,85

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Απόδοση συνολικού ενεργητικού προ φόρων -0,0642 -2,02% -5,64% -6,75% 4,56% -5,96% -6,64% 2,99% -1,58% 6,53%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων προ φόρων -0,0809 -2,56% -32,05% -27,63% 19,94% -28,34% -46,94% 14,12% -7,29% 26,00%

Απόδοση συνολικού ενεργητικού μετά φόρων -0,0624 -1,38% -5,88% -6,09% 1,24% -4,59% -6,39% 1,89% 0,03% 5,57%

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων -0,0786 -1,75% -33,39% -24,94% 5,41% -21,84% -45,19% 8,91% 0,15% 22,16%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 4,97 4,71 4,17 5,35 2,37 5,11 3,36 3,29 3,05 3,48

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 8,89 8,54 10,28 11,31 11,88 13,64 14,42 16,16 14,19 16,75

Κυκλοφοριακή ταχύτητα μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1,44 1,39 1,42 1,44 1,38 1,29 1,71 2,13 2,62 3,02

Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 0,24 0,30 0,34 0,31 0,32 0,25 0,37 0,34 0,31

Κυκλοφοριακή ταχύτητα συνολικού ενεργητικού 0,85 0,78 0,86 0,91 0,76 0,89 0,95 1,01 1,12 1,43

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ

Περιθώριο μικτού κέρδους 0,2513 30,92% 28,99% 30,40% 32,18% 26,76% 28,77% 34,01% 32,82% 36,74%

Περιθώριο ΚΠΤΦ -0,0736 3,54% -0,24% -2,74% 2,40% -0,80% 1,54% 6,68% 3,32% 5,66%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ -0,0163 9,85% 5,18% 2,55% 7,07% 3,45% 4,92% 9,87% 6,53% 8,56%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -0,0758 -2,59% -6,59% -7,39% 6,00% -6,69% -6,97% 2,96% -1,41% 4,56%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -0,0736 -1,77% -6,87% -6,67% 1,63% -5,15% -6,71% 1,87% 0,03% 3,89%

Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής -0,0083 -0,70% 2,59% 37,54% 8,19% 2,40% 2,39% 10,15% 0,68% -0,41%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κύκλος εργασιών

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 0,329 36,59% 37,17% 37,42% 33,41% 28,52% 27,70% 27,73% 29,68%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς κύκλο εργασιών 0,3324 37,04% 37,35% 38,30% 34,05% 29,13% 27,80% 27,83% 29,77% 31,08%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς κύκλο εργασιών 0,0014 5,63% 5,78% 6,23% 5,62% 5,76% 4,18% 3,51% 3,79% 1,10%

Μικτά αποτελέσματα

Έξοδα διοίκησης προς μικτά αποτελέσματα 1,3092 118,35% 128,22% 123,08% 103,82% 106,59% 96,28% 81,53% 90,45%

Σύνολο διοικητικών και λειτουργικών εξόδων προς μικτά αποτελέσματα 1,323 119,80% 128,84% 125,97% 105,81% 108,86% 96,64% 81,83% 90,70% 84,58%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα προς μικτά αποτελέσματα 0,0056 18,19% 19,93% 20,50% 17,46% 21,52% 14,52% 10,31% 11,55% 3,00%
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IV. ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Άμεση ή Ταμειακή Ρευστότητα

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού

Δείκτης Μετρητών προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Δείκτης Μετρητών προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις                                                Χρεόγραφα+Μετρητά+Ισοδύναμα μετρητών

                                                   Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΧΡΕΟΥ

Δείκτης Μέτρησης Κεφαλαιακής Δομής

ή

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων προς το Σύνολο Κεφαλαίων

Σύνολο Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια

Μακροπρόθεσμα Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμα προς Ξένα Κεφάλαια

Δείκτης Χρηματοδότησης ΠΠΣ με Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας

Αυτοχρηματοδότηση ΠΠΣ                                                  Ίδια Κεφάλαια

                                         ΠΠΣ

Δείκτης Κυκλοφορύντος Ενεργητικού προς Συνολικά Ξένα Κεφάλαια                                                   Κυκλοφορούν Ενεργητικό

                                        ΣΞΚ

Δείκτης Καθαρής Θέσης προς ΠΠΣ                                         ΚΘ

                                       ΠΠΣ

Δείκτης Κάλυψης Κερδών                                                    Διαθέσιμα Κέρδη για Σταθ.Επιβαρύνσεις

                                            Σταθ. Επιβαρύνσεις

Δείκτης Κάλυψης Τόκων                                         ΚΠΤΦ

                                       Τόκοι

Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων                                  Καθαρά Κέρδη+Τόκοι+Αποσβέσεις

                                              Τόκοι+Εξόφληση Δανείων

Δείκτες Εισοδηματικής Κάλυψης

α)Δείκτης Εισοδ.Κάλυψης των ετήσιων οφειλ.τόκων                                         ΚΠΤΦ

                                           Ετήσιοι Τόκοι Δανείων

β)Αποτέλεσμα από την δραστηριότητα                                         ΚΠΤΦ

                                         Κύκλο Εργασιών

γ)Δείκτης Κεφαλαιακής Κάλυψης Πάγιων Επιβαρύνσεων                                                               Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης+Ετήσιοι Τόκοι Δανείων

                                               Ετήσιοι Τόκοι Δανείων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έσοδα Πωλήσεων- Κόστος Πωληθέντων

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

ROA

Δείκτης Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων

ROI

Μέση αξία ΠΣ αρχής κ τέλους χρήσης

Δείκτης Απόδοσης Καθαρής Θέσης/Ιδίων Κεφαλαίων(ROE) Μέση αξία ΚΘ αρχής κ τέλους χρήσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κυκλοφορούν Ενεργ. -Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κυκλοφορούν Ενεργ. -Βραχ.Υποχρ.

Σύνολο Ενεργητικού

Χρηματικά Διαθέσιμα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

Ίδια Κεφάλαια

ΜΥ + ΒΥ

Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο Ενεργητικού

ΞΚ

ΣΚ

ΞΚ

ΙΚ

ΜΞΚ

ΙΚ

Έσοδα Πωλήσεων

Καθαρά Κέρδη 

Έσοδα Πωλήσεων

ΚΠΤΦ

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

ΒΥ

ΣΞΚ

ΠΠΣ

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια

ΠΠΣ

Καθαρά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη 



Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΓΕ 

131 
  

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΟΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έσοδα Πωλήσεων- Κόστος Πωληθέντων

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

ROA

Δείκτης Απόδοσης Επενδυμένων Κεφαλαίων

ROI

Μέση αξία ΠΣ αρχής κ τέλους χρήσης

Δείκτης Απόδοσης Καθαρής Θέσης/Ιδίων Κεφαλαίων(ROE) Μέση αξία ΚΘ αρχής κ τέλους χρήσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Μέσο Ύψος Αποθεμάτων αρχής κ τέλους χρήσης

Μέση διάρκεια παραμονής Αποθεμάτων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Μέσο Ύψος Απαιτήσεων αρχής κ τέλους χρήσης

Μέση διάρκεια παραμονής Απαιτήσεων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Μέσο Ύψος ΠΠΣ αρχής κ τέλους χρήσης

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων Μέσο Ύψος Συνόλου ΠΣ αρχής κ τέλους χρήσης

                      Προμηθευτές

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μέσο ύψος Βραχ. Υποχρ. αρχής κ τέλους χρήσης

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης Μέσο Ύψος Κεφ. Κίνησης αρχής κ τέλους χρήσης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ  Ή ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Αγοραία Τιμή Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη ανά μετοχή(price earnings ratio)

Αγοραία Τιμή Μετοχής προς Λογιστική Τιμή

Προστιθέμενη Αξία Μετοχής Αγοραία Αξία Μετοχής- Λογιστική Αξία μετοχής

Δείκτης Μερίσματος

Κέρδη ανά μετοχή

Μερισματική Πολιτική

Επιτόκιο κεφαλαιοποίησης**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου Κίνησης

α)Ημέρες/εισπρακτέοι λογαριασμοίΗμέρες οφειλόμενων πωλήσεων= Εισπρακτέοι Λογαριασμοί *365

          Ετήσιες πωλήσεις με φορολογία

β)Αριθμός ημερών Αποθέματος Αποθέματα κ ημικατεργασμένα

                Ετήσιες πωλήσεις

Έσοδα Πωλήσεων

Καθαρά Κέρδη 

Έσοδα Πωλήσεων

ΚΠΤΦ

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

Καθαρά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη 

Κόστος Πωληθέντων

365

ΔΚΤ Αποθ

Πωλήσεις

365

ΔΚΤ Απαιτ.

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Πωλήσεις

Αγοραία Τιμή μετοχής

Κέρδη ανά μετοχή

Αγοραία Τιμή μετοχής

Λογιστική τιμή μετοχής

Μέρισμα ανα μετοχή

Τιμή Μετοχής

Καθαρά Κέρδη

Μέσος Αριθμός Μετοχών

Μέρισμα ανα μετοχή

Κέρδη ανά μετοχή

ROE*Ίδια Κεφάλαια

Χρηματιστηριακή Κεφαλαιποίηση
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