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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρίας 

Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα για την περίοδο 2002-2013. Η δωδεκαετής περίοδος 

ανάλυσης αποσκοπεί στην παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων σε σχέση με την οικονομική πορεία της χώρας και την μεγάλη 

αλλαγή με το πέρασμα στην οικονομική ύφεση από το 2008 και μετέπειτα.  

 Για την μελέτη αυτής της περιπτώσεως χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένες 

καταστάσεις της εταιρείας Κορρές οι οποίες δεν εξετάσθηκαν μεμονωμένα αλλά 

μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εξετάσθηκαν με την βοήθεια της κάθετης 

ανάλυσης σε διαστρωματικό επίπεδο και με τη βοήθεια της οριζόντιας ανάλυσης σε 

διαχρονικό επίπεδο. Επίσης με την βοήθεια των αριθμοδεικτών θα καταφέρουμε να 

προσδιορίσουμε την πραγματική θέση και την αποδοτικότητα της εταιρείας 

διαχρονικά και να μετρήσουμε τη ρευστότητα της, τη δραστηριότητα της κ.ά. 

 Στην εισαγωγή της εργασίας αυτής ακολουθεί μια ιστορική ανάλυση της 

οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος διαχρονικά μέσα στην οποία δρα και 

αναπτύσσεται η εταιρεία Κορρές, στην συνέχεια παρουσιάζεται με σύντομο τρόπο το 

εταιρικό της προφίλ και η επεκτατική της πολιτική για τις αγορές του εξωτερικού. 

 Επιπρόσθετα στο μέρος της εισαγωγής γίνεται αναφορά στην θεωρητική 

προσέγγιση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοοικονομική 

ανάλυση.  

 Στο κύριο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης, κάθετης, οριζόντιας και των αριθμοδεικτών ενώ ακολουθούν τα 

συμπεράσματα τα οποία αποτελούν και τον εξαρχής σκοπό της εργασίας που δεν 

είναι άλλος από το να διαπιστώσουμε τι αντίκτυπο είχε η οικονομική ύφεση στην 

παραγωγική-λειτουργική πορεία της εταιρείας Κορρές ΑΕ. 

  Τέλος προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης ανάλογα με τους τομείς που 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη πτώση ή ακόμη αυτούς που θεωρούνται μείζουσας 

σημασίας για την επιβίωση μιας εταιρίας και δεν έχουν τα αναμενόμενα επιθυμητά 

αποτελέσματα.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Οικονομία της Ελλάδας Διαχρονικά και το Πέρασμα στην Ύφεση 

 

Η ελληνική οικονομία είχε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο και τον Εμφύλιο, κατά κύριο λόγο όμως επειδή ξεκινούσε από 

πολύ χαμηλή βάση. Η συνεχής σύγκλιση με τις αναπτυγμένες δυτικές χώρες 

διακόπηκε απότομα το 1973 λόγω της πρώτης μεγάλης πετρελαϊκής κρίσης, κάτι που 

συνετέλεσε και στην πτώση της χούντας όπως επίσης και η λήψη πολλών δανείων με 

αποτέλεσμα την διόγκωση του χρέους και μεγάλων ελλειμμάτων. Ακόμη χειρότερη 

έγινε η κατάσταση το 1979, με το ξέσπασμα της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης.  

 Την 1 Ιανουαρίου 2002 η Ελλάδα, και οι άλλες έντεκα τότε χώρες της 

ευρωζώνης απέκτησαν κοινό νόμισμα, το ευρώ. Η ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του 

ευρώ έγινε το 2001 μετά την επιτυχή πορεία σύγκλισης των δημοσιονομικών μεγεθών 

και την ικανοποίηση κατά τη διάρκεια του 2000 των (τεσσάρων από τα πέντε) 

κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχτ (πληθωρισμό, έλλειμμα γενικής κυβέρνησης, 

δημόσιο χρέος,  μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, μακροπρόθεσμο επιτόκιο 

δανεισμού). Το ακαθάριστο προϊόν συνέχισε να αυξάνεται με ρυθμούς άνω του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου εν μέρει λόγω των επενδύσεων σε υποδομές σχετιζόμενες με 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και λόγω της ευκολίας πρόσβασης σε 

πιστώσεις για καταναλωτικές δαπάνες. Ωστόσο η Ελλάδα από το 2001 έως και το 

2005 βρέθηκε να παραβιάζει το κριτήριο για έλλειμμα κάτω από 3% του Συμφώνου 

Σταθερότητας (το οποίο έχει σκοπό να διασφαλίζει ότι τα κράτη μετά την ένταξη 

στην ευρωζώνη και την ικανοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, συνεχίζουν να 

τα τηρούν). . Στα τέλη 2004, η κυβέρνηση έκανε οικονομική απογραφή, η οποία 

αποκάλυψε αποκρύψεις δαπανών με αποτέλεσμα την αναθεώρηση των ελλειμμάτων 

των προηγούμενων ετών, τη μείωση της αξιοπιστίας της χώρας και την τριετή 

επιτήρηση από την Ε.Ε.  

 Από τα τέλη του 2008 όμως, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η 

ελληνική οικονομία εκτροχιάζεται και το έλλειμμα, αλλά και το χρέος αρχίζουν να 

αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς. Το κλίμα της Ελληνικής οικονομίας είναι 

δυσάρεστο. Ο πρωθυπουργός Κ.Καραμανλής, που κυβερνούσε με μία μικρή 
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πλειοψηφία, εξαγγέλλει πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου 2009. Τις εκλογές 

κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με υποσχέσεις για αυξήσεις μισθών στα όρια του πληθωρισμού 

και με βασικό σύνθημα  ‹λ ε φ τ ά  υ π ά ρ χ ο υ ν›. 

 Από τα τέλη του 2009 και αρχές 2010, εξαιτίας συνδυασμού διεθνών  

(οικονομική κρίση) και τοπικών (ανεξέλεγκτες δαπάνες κατά την περίοδο μέχρι τις 

εκλογές του 2009) παραγόντων η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα, καθώς έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ετήσιο έλλειμμα κρατικού 

προϋπολογισμού και το δεύτερο μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε στο ECOFIN ότι το έλλειμμα 

για το 2009 θα εκτιναχτεί στο 12,5% από 6% που εκτιμούσε η προηγούμενη 

κυβέρνηση (το 2010 αναθεωρήθηκε στο 15,4%). Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης 

υποβαθμίζουν την Ελληνική οικονομία. Στην αρχή οι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας έδειχναν να έχουν ξεχάσει την Ελλάδα. Η τελευταία φορά 

που η Moody's είχε αλλάξει την αξιολόγησή της ήταν στα τέλη του 2002 ενώ οι δύο 

άλλοι οίκοι, η S&P και η Fitch, προσάρμοσαν τις αξιολογήσεις τους λίγους μήνες 

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Την τετραετία που ακολούθησε ουδείς 

ασχολήθηκε με την ελληνική αξιολόγηση, αν και η δημοσιονομική εικόνα της χώρας 

σταδιακά επιδεινωνόταν.  

 Το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης και η χρεοκοπία τραπεζικών κολοσσών 

τον Σεπτέμβριο του 2008 ουσιαστικά «πέρασε και δεν ακούμπησε» την ελληνική 

αξιολόγηση. Στις αρχές του 2009 η S&P και η Fitch προχώρησαν σε υποβάθμιση 

κατά μία βαθμίδα, αλλά αυτό δεν έδειχνε ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ακόμα και όταν, 

μετά τις εκλογές του φθινοπώρου, άρχισε να αποκαλύπτεται η πραγματική 

δημοσιονομική κατάσταση, η αντίδραση παρέμενε συγκρατημένη: Μία ακόμα 

υποβάθμιση κατά μία βαθμίδα από τους S&P και Fitch, ουδεμία αντίδραση από τη 

Moody's. 

 Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο αμερικανικός οίκος έπαιζε το ρόλο του? «καλού», 

αξιολογώντας την Ελλάδα 3 βαθμίδες υψηλότερα από τους άλλους. Κατάφερε έτσι να 

κρατά τον «πυροκροτητή» της κρίσης. Τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 

2009 η Moody's αποφάσισε να υποβαθμίσει την Ελλάδα κατά μία βαθμίδα. Το 

κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου, που ήδη υπερέβαινε πάνω από δύο 

ποσοστιαίες μονάδες το αντίστοιχο της Γερμανίας, άρχισε να αυξάνεται με γοργό 
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ρυθμό. Οι οίκοι, από την πλευρά τους, προχώρησαν σε νέες υποβαθμίσεις. Κάθε 

υποβάθμιση, κάθε σχετική προειδοποίηση ή κάθε έκθεση των οίκων οδηγούσε σε 

υψηλότερα επίπεδα το κόστος δανεισμού. «Αν η Γερμανία είχε να αντιμετωπίσει 

αντίστοιχα επιτόκια δανεισμού, θα πήγαινε για κούρεμα χρέους», σχολίασε πρόσφατα 

ο Μάνφρεντ Γκέρτνερ, καθηγητής στο ελβετικό πανεπιστήμιο St. Gallen. Μαζί με τον 

συνάδελφό του Μπιορν Γκρίσμπαχ δημοσίευσαν μία μελέτη όπου κατηγορούν τους 

τρεις οίκους αξιολόγησης για λανθασμένους χειρισμούς στην περίοδο της κρίσης, οι 

οποίοι επιτάχυναν την πορεία των υπερχρεωμένων χωρών προς την καταστροφή. 

 Ταυτόχρονα με τις πρώτες υποβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης η κυβέρνηση 

αποφεύγει την άμεση λήψη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης για τον 

καθησυχασμό των αγορών και εφαρμόζει προεκλογικές υποσχέσεις (π.χ., επίδομα 

αλληλεγγύης). Ο προϋπολογισμός του 2010 είναι συνεπής στις προεκλογικές 

υποσχέσεις με αυξήσεις, στα όρια του πληθωρισμού, σε χαμηλούς μισθούς και 

συντάξεις. Μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού νέα αρνητική εξέλιξη στην 

πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας. Περαιτέρω υποβαθμίσεις από τους διεθνείς 

οίκους και αναστάτωση των αγορών. Από τον Ιανουάριο του 2010 συνεχής άνοδος 

των spreads, ξεπερνώντας ακόμα και τις 1000 μονάδες τον Απρίλιο του 2010. Το  

πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση (Φεβρουάριος 

2010) περιελάμβανε πάγωμα μισθών, περικοπές επιδομάτων, υπερωριών και 

οδοιπορικών. Το δεύτερο πακέτο μέτρων πάρθηκε ενώ επικρατούσε η έντονη 

φημολογία χρεοκοπίας. Η λήψη των νέων σκληρών μέτρων περιελάμβανε μειώσεις 

30% δώρων, 12% επιδομάτων δημοσίου, 7% αποδοχών υπαλλήλων ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ, 

ΝΠΙ∆, αυξήσεις ΦΠΑ και φόρου βενζίνης κλπ. 

 Η Ελλάδα δεν κατάφερε να βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς αγορές, παρά 

την λήψη των μέτρων, και στις 23 Απριλίου ο πρωθυπουργός ανακοινώνει στο 

Καστελόριζο την προσφυγή της χώρας στο μηχανισμό στήριξης (ΟΝΕ,ΕΚΤ,∆ΝΤ) και 

λήψη μέτρων (τρίτο πακέτο μέτρων), όπως: Αντικατάσταση 13/14ου μισθού των 

δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500€ σε όλους όσους έχουν αποδοχές μέχρι 3.000€ 

και πλήρης κατάργηση των δύο μισθών για μεγαλύτερες αποδοχές, Αντικατάσταση 

13/14ης σύνταξης με επίδομα 800€ για συντάξεις ως 2500€, Αύξηση ΦΠΑ κλπ.  

 Στις 3 Μαΐου 2010, η Ελλάδα αιτήθηκε δανείου από τις υπόλοιπες χώρες της 

ΟΝΕ και επίσης ενός δανείου από το ∆ΝΤ. Η αίτηση υπερψηφίστηκε από ΠΑΣΟΚ, 
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ΛΑΟΣ και είχε τρία μνημόνια: Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής 

Πολιτικής, Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης και Μνημόνιο Συνεννόησης στις 

Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής).   

 Στις 29 Ιουνίου 2011 η Βουλή των Ελλήνων `ψήφισε το Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει 

σειρά μέτρων περιορισμού δαπανών και αύξησης εσόδων, όπως: περιορίζονται 

μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες και εισάγονται νέα φορολογικά μέτρα, 

ιδρύεται Οργανισμός Αποκρατικοποιήσεων για την αξιοποίηση της δημόσιας 

περιουσίας. Επίσης το τέταρτο-πέμπτο πακέτο μέτρων προέβλεπε νέα μέτρα όπως: 

αλλαγή φορολογικής κλίμακας, έκτακτη εισφορά για όσους έχουν εισόδημα πάνω 

από 12.000€, αύξηση κλίμακας ΦΠΑ εστίασης, αύξηση ποσοστού παρακράτησης 

ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των 1450€ κλπ.  

 Στο τέλος Αυγούστου του 2011 ανακοινώθηκε πως η οικονομία της Ελλάδας 

βρισκόταν εκτός στόχων, καθώς υπήρχε μεγάλη υστέρηση εσόδων και αύξηση 

δαπανών. Εμφανίζονται νέα μέτρα όπως: διεύρυνση εργασιακής εφεδρείας, νέος 

έκτακτος φόρος κατοικιών μέσω του λογαριασμού της ∆ΕΗ, περικοπή συντάξεων και 

μεγάλες περικοπές στο εφάπαξ, άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων κλπ. 

 Στις 23 Οκτωβρίου συντελείται έκτακτη σύνοδος κορυφής ΕΕ για την 

κατάρτιση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Στις 27 

Οκτωβρίου η σύνοδος συμφώνησε σε: κούρεμα κατά 50% ελληνικού χρέους, 

πρόσθετο πακέτο βοήθειας ύψους, πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι 

το 2021, δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας της Ελλάδας και συνεχούς 

παρακολούθησης της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, ανακεφαλαιοποίηση 

Ελληνικών τραπεζών και αύξηση των κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας.   

 Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ανακοινώνει ξαφνικά διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος με θέμα την νέα δανειακή σύμβαση. Η απόφαση προκαλεί έντονες   

αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, άλλα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. 

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα υπήρξαν κύριο θέμα συζήτησης της συνόδου των G-20, 

στην οποία κλήθηκε και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι Μέρκελ και Σαρκοζί 

ανακοίνωσαν πως το δημοψήφισμα θα κρίνει την παραμονή της Ελλάδας στην 
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Ευρωζώνη. Ακολούθησαν τετραήμερες διαβουλεύσεις με συμμετοχή των 

κομματικών επιτελείων του ΠΑΣΟΚ, της Ν∆ και του ΛΑΟΣ, για την επιλογή 

προσώπου που θα ηγηθεί στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Στις 10/11 επιλέχτηκε ο Λ. 

Παπαδήμος ως νέος πρωθυπουργός. Τα νέα μέτρα του δεύτερου μνημονίου 

εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και περιλαμβάνουν τα 

εξής: μείωση κατά 22% κατώτατου μισθού σε όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού 

και 32% στους νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών. Κατάργηση 150.000 θέσεων από το 

δημόσιο τομέα έως το 2015, εκ των οποίων 15.000 μέσα στο 2012, κλείσιμο 200 

εφοριών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά κλπ.  

 Στις 9 Μαρτίου του 2012 ολοκληρώνεται με επιτυχία το PSI. Η συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα έφτασε το 95,7%.Στις 11 Απριλίου ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 

την ημερομηνία των εκλογών (6 Μαΐου). Το αποτέλεσμα των εκλογών οδήγησε σε 

ριζική αλλαγή του πολιτικού τοπίου και κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού 

χωρίς κυβέρνηση. Στις 16 Μαΐου ορίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση (πρωθυπουργός 

Π. Πικραμμένος) και προκηρύχθηκαν νέες εκλογές (17 Ιουνίου). Οι εκλογές 

ανέδειξαν την Ν∆ πρώτο κόμμα, χωρίς αυτοδυναμία. Με την συνεργασία 

ΠΑΣΟΚ/∆ΗΜΑΡ, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας (πρωθυπουργός 

Α.Σαμαράς).   

 Από τον Αύγουστο του 2012 τρίμηνες σκληρές διαπραγματεύσεις κυβέρνησης 

και τρόικας κατέληξαν στην κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

∆ημοσιονομικής Στρατηγικής. Το νέο έκτο πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων: αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, από 1-1-2013, 

μείωση συντάξεων από 5-15%, από τα 1.000€ και άνω, περικοπές στα ειδικά 

μισθολόγια , ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο εργαζομένων στις ∆ΕΚΟ κλπ. 

 Το 2012 σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή του Προγράμματος 

Οικονομικής Πολιτικής, η οποία αποτυπώθηκε στην σημαντική μείωση των δίδυμων 

ελλειμμάτων του δημοσίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα οποία 

χαρακτηρίζουν την Ελληνική οικονομία. Επιπλέον το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 

51 δις. ευρώ. Αυτές οι σημαντικές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η σταθεροποίηση της 

Ελληνικής οικονομίας που προβλέπει το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής 

βαθμιαία επιτυγχάνεται ενώ ανεκόπη και η εκρηκτική πορεία της αύξησης του 

δημοσίου χρέους. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και η 
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ανάκαμψη των προσδοκιών αποτελούν προαπαιτούμενες συνθήκες και για την 

ανάκαμψη της πραγματική οικονομίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θετικές 

επιδράσεις για την οικονομία θα έχουν: η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από 

πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η 

προγραμματισμένη σταδιακή αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Δημοσίου, η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και η επιτάχυνση 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θεωρούνται απαραίτητες για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας. Όλες οι πρόσφατες εκθέσεις για την Ελληνική 

οικονομία (ΕΕ,ΔΝΤ,ΟΟΣΑ) αναγνωρίζουν ότι το εύρος και η διάρκεια ύφεσης θα 

μπορούσαν να είχαν περιοριστεί αν είχαν προωθηθεί ταχύτερα, παράλληλα με τα 

μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής και οι προγραμματισμένες, από την έναρξη 

του Προγράμματος, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.  

 Το 2013 το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 182,1 δις ευρώ έναντι 193,3 δις ευρώ 

του 2012 όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνοντας μείωση 5,8%. Τη 

μεγαλύτερη πτώση από το 1959 κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2013. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο πληθωρισμός υποχώρησε μέσα στο 

2013 κατά  0,9% σε σχέση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2012. Το ποσοστό της 

ανεργίας διαμορφώθηκε στο 27,5% τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα για ολόκληρο το 

2013 η ανεργία να διαμορφώνεται στα επίπεδα του 27,3%.Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι άνεργοι ανήλθαν στο 1.349.495 

άτομα, με το ποσοστό ανεργίας να είναι υψηλότερο σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 

2012 (26,3%), αλλά χαμηλότερο έναντι του Νοεμβρίου 2013 (27,6%). 

 

 Το δεύτερο τρίμηνο του 2014, σημειώθηκε μικρή υποχώρηση κατά 0,2% του 

ΑΕΠ στην Ελλάδα σε ετήσια βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, 

σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Εurostat στα κράτη-μέλη. Την ίδια περίοδο, 

στην ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,7% και στην ΕΕ 1,2%. Επίσης μέχρι το δεύτερο 

τρίμηνο του 2014 η ανεργία έφτασε στο 27,8%, το οποίο είναι και το διαχρονικά 

υψηλότερό της ποσοστό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 

της ΕΛΣΤΑΤ. Από την άλλη πλευρά, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 

η ανεργία αυξήθηκε μόλις κατά 0,2%, άνοδος που είναι η μικρότερη από το ξεκίνημα 
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της διεύρυνσης της ανεργίας του 2009. Τέλος αρνητικό πληθωρισμό παρουσίαζε η 

Ελλάδα από την αρχή του 2014 με ποσοστό -2,1% το Μάιο και -1,5% τον Ιούνιο ενώ 

όσον αφορά στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,5% τον 

Ιούνιο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στο 1,6%.   

 Σε έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς 

ανάπτυξης, καθώς και μείωση της ανεργίας μέχρι το τέλος του 2014. Το ΔΝΤ εκτιμά 

πως η ελληνική οικονομία θα έχει ρυθμό ανάπτυξης 0,6% το 2014, ενώ αναμένει 

επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,9% το 2015. Παράλληλα, το Ταμείο κάνει λόγο για 

σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας στο 26,3% (από 27,3%) το 2014 και περαιτέρω 

μείωση στο 24,4% το 2015. Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό, το Ταμείο προβλέπει ότι 

θα συνεχιστούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις το 2014, στο 0,4%, και εκτιμά ότι το 

2015 θα κυμανθεί στο 0,3%. 

 Αντίθετα στην πρόβλεψη του ότι η ύφεση θα συνεχιστεί στην Ελλάδα και το 

2014 επιμένει ο ΟΟΣΑ. Ωστόσο, πλέον την υπολογίζει σε πολύ χαμηλότερο ύψος, 

0,4% του ΑΕΠ έναντι 1,2% που προέβλεπε προηγουμένως, ενώ το 2015 εκτιμά ότι θα 

έρθει η πολυπόθητη ανάκαμψη με ρυθμό 1,8%.Δυσοίωνες παραμένουν οι προβλέψεις 

του για την ανεργία, η «οποία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα», ενώ σε 

αρνητικό έδαφος θα παραμείνει και ο πληθωρισμός. Ο ΟΟΣΑ καλεί την Ελλάδα να 

συνεχίσει στην πορεία τις δημοσιονομικής προσαρμογής και των μεταρρυθμίσεων, 

αλλά και τους πιστωτές της να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο νέας ελάφρυνσης του 

χρέους. 
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Μπασαράς Αναστάσιος "Ελληνική Οικονομική Κρίση. Ανασκόπηση, Ανάλυση και Προοπτική" 
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Ανάλυση SWOT  

Η ανάλυση SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) μας αποκαλύπτει 

πως το εξωτερικό περιβάλλον της εκάστοτε επιχείρησης επηρεάζεται από τους 

παράγοντες αυτού και οδηγείται ανάλογα είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία. Η 

ανάλυση SWOT αποτελεί ένα παραγωγικό και χρήσιμο εργαλείο στρατηγικής 

ανάλυσης. Σύμφωνα με αυτό η επιχείρηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις 

της και τις ευκαιρίες της που παρουσιάζονται στην αγορά να ξεπεράσει τις αδυναμίες 

της και τέλος να προστατευτεί από τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω 

της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων. 

Ανάλυση SWOT για την περίπτωση της "ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ": 

                          ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ    

                                             

                  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                      ΑΠΕΙΛΕΣ   

                                                                                 ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

*Καταναλωτικό ρεύμα 

για φυσικά βιολογικά 

καλλυντικά. 

*Ευέλικτες-προσιτές 

τιμές μεσαίας κλίμακας. 

*Προτίμηση από τα 

φαρμακεία για 

προώθηση μη 

συνταγογραφούμενων 

προιόντων. 

 προώθηση 
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*Αναγνωρίσιμο Εμπορικό Σήμα. 

*Καινοτομία στα προϊόντα  

*Έμφαση στην έρευνα  

*Προϊόντα καθημερινής 

χρήσεως. 

*Διεθνή Βραβεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Οικονομική Ύφεση 

*Έντονος Ανταγωνισμός 

*Έντονη Διακύμανση τιμών 

πρώτων υλών 
*Ριψοκίνδυνες επενδύσεις 

στις διεθνείς αγορές. 

*Συνεχής έλεγχος για την 

ποιότητα των πρώτων υλών 

*Μεγάλη σειρά (γκάμα) 

προϊόντων  
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Παρουσίαση του Κλάδου των Καλλυντικών στην Ελλάδα και 

Παγκοσμίως 

 

Η εγχώρια αγορά των καλλυντικών χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό που 

επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.eu) από πρόσφατη μελέτη προκύπτει 

ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή και εισαγωγή 

καλλυντικών προϊόντων είναι πολυάριθμες, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των 

εμπορικών σημάτων που κυκλοφορούν στην αγορά, ιδιαίτερα στο κανάλι της ευρείας 

και επιλεκτικής διανομής. Αντίθετα, σε επίπεδο λιανικής διάθεσης των προϊόντων, οι 

δύο μεγαλύτερες αλυσίδες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 80% της αγοράς. 

 Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί στον 

κλάδο και να διευρύνουν τα μερίδια που κατέχουν στην αγορά, αρκετές επιχειρήσεις 

επικεντρώνονται στην κυκλοφορία ολοένα και πιο εξειδικευμένων προϊόντων. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και τα φυσικά – φυτικά καλλυντικά, η ζήτηση των οποίων 

παρουσιάζει ανοδική πορεία (με διψήφιους μάλιστα ρυθμούς) λόγω της στροφής των 

καταναλωτών σε ένα τρόπο ζωής σε αρμονία με την φύση. Τα φυτικά καλλυντικά, 

αντιστέκονται στην υφιστάμενη οικονομική ύφεση, εμφανίζοντας διαρκή αυξανόμενη 

ζήτηση διεθνώς, με ρυθμούς που φτάνουν μέχρι και 20% ετησίως. Η στροφή προς 

την υγιεινή διατροφή και η αναζήτηση αγνών προϊόντων της φύσης παγκοσμίως, 

δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες ώθησης της ζήτησης ελληνικών φυτικών 

καλλυντικών από το εξωτερικό. 

 Μεγαλύτερες αγορές για τα βιολογικά καλλυντικά αποτελούν η Βόρεια 

Αμερική και η Γερμανία. Στη Βόρεια Αμερική καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση 

παγκοσμίως για τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπου πωλείται το 65% αυτών. Στην 

Ευρώπη, τη δεύτερη μεγαλύτερη  για τα φυτικά καλλυντικά, αντιστοιχεί το 28% της 

παγκόσμιας αγοράς.   Από τις ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία είναι η πρώτη σε 

κατανάλωση καθώς εκεί πραγματοποιείται το 45-50% των συνολικών πωλήσεων 

στην Ευρώπη, ενώ η Γαλλία ακολουθεί με το 29% επί των συνολικών πωλήσεων. 

Άλλες σημαντικές αγορές στην Ευρώπη είναι η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές 

χώρες, ενώ ανερχόμενη είναι και η αγορά της Αυστραλίας και της Ασίας. Μάλιστα, 

ήδη οι δύο κυρίαρχες ελληνικές εταιρείες φυτικών καλλυντικών, έχουν συμπεριλάβει 
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ή σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν την Κίνα και την Ιαπωνία, στον χάρτη εξαγωγών 

τους. 

  Θεμέλιο λίθο της διαρκούς ανάπτυξης του κλάδου, αποτελεί η γενικότερη 

στροφή των καταναλωτών, προς έναν εναλλακτικό και υγιεινότερο τρόπο ζωής. 

Ταυτόχρονα όμως, οι καταναλωτές σε περιόδους οικονομικής κρίσης, γίνονται πιο 

επιλεκτικοί και αυστηροί με τα κριτήρια επιλογών τους, αναζητώντας έτσι, 

ποιοτικότερα προϊόντα σε προσιτή τιμή. Συνεπώς, το λεγόμενο «value for money  

παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις αγοραστικές τους αποφάσεις. Έτσι, στη 

μεγέθυνση του κλάδου των φυτικών καλλυντικών, συμβάλλει και αυτό ακριβώς: ότι 

τα προϊόντα παρασκευάζονται με αγνά προϊόντα της φύσης, βότανα και αιθέρια 

έλαια, σε πιο χαμηλές τιμές από αυτές των συμβατικών καλλυντικών, προσφέροντας 

άριστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. 

 Στην Ελλάδα, το μέγεθος της αγοράς (για το 2013) των φυτικών καλλυντικών 

προσωπικής περιποίησης που πωλούνται μόνο στα φαρμακεία, αγγίζει τα  60 εκατ. €, 

ενώ παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15-20%. Ωστόσο, ο κλάδος, δεν έμεινε 

ανεπηρέαστος από την εγχώρια οικονομική κρίση. Συνεπώς, οι ελληνικές εταιρείες 

στρέφονται προς τις διεθνείς αγορές, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην 

εξωστρέφεια. Το παράδειγμα της εξωστρέφειας των ελληνικών κολοσσών του 

κλάδου, ακολουθούν και νεοσύστατες ελληνικές επιχειρήσεις που στοχεύουν ήδη από 

το ξεκίνημά τους, στις εξαγωγές των προϊόντων τους. Οι εταιρείες φυτικών 

καλλυντικών, απευθύνονται  πρωτίστως στις αγορές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, Ν. 

Υόρκη, Καναδά και Αυστραλία, ενώ επόμενες στη λίστα του εξαγωγικού πλάνου 

είναι και οι νέες αγορές της Πολωνίας, Ρουμανίας, Κορέας, Ιαπωνίας, Μαυρίκιου και 

Λατινικής Αμερικής. 

 Γενικά οι προοπτικές για τα ελληνικά φυτικά καλλυντικά διαγράφονται 

ευοίωνες καθώς οι γενικότερες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες ευνοούν τα 

προϊόντα του κλάδου. Επιπλέον, η πληθώρα των αγορών απορρόφησης φυτικών 

καλλυντικών ενισχύουν τις εξαγωγικές προοπτικές για τα εν λόγω προϊόντα. Ήδη 

μερικές από τις πλέον γνωστές μάρκες φυτικών καλλυντικών στον κόσμο είναι 

ελληνικές, όπως Κορρές AE, Apivita, Fresh Line Οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι 

μεγάλες, ενώ και οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων είναι ιδιαίτερα ελκυστικές 

για τον καταναλωτή. Αυτό που μένει, είναι η σωστή επιλογή της αγοράς-στόχου και ο 
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κατάλληλος στρατηγικός  σχεδιασμός, ώστε να υπάρξει μία επιτυχημένη 

επιχειρηματική  εξαγωγική δραστηριότητα. 

 Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα των ελληνικών φυσικών καλλυντικών 

είναι η υψηλή βιολογική αξία των πρώτων υλών. Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει 

5.500 διαφορετικά είδη φυτών, ενώ το μέλι και τα παράγωγά του είναι διεθνώς 

αναγνωρισμένα για την εξαιρετική τους ποιότητα. Παράλληλα, οι ελληνικές εταιρείες 

παράγουν εκχυλίσματα και προϊόντα με τις πλέον σύγχρονες μεταποιητικές 

διαδικασίες. Συνολικά από το 2000 έχουν επενδυθεί πάνω από 2 εκατ. ευρώ σε 

έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων. Τέλος, οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν μεγάλη 

γκάμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις επιμέρους ανάγκες φροντίδας και 

περιποίησης του σύγχρονου καταναλωτή. 

 Η διαφήμιση συνιστά σημαντικό παράγοντα προσδιορισμού της ζήτησης των 

προϊόντων καλλυντικών, με τα περιοδικά να αποτελούν το κύριο μέσο προβολής 

αυτών και να ακολουθεί η τηλεόραση. Ενδεικτικό της έντασης του ανταγωνισμού -

και λαμβάνοντας υπόψη τους οριακούς ρυθμούς αύξησης της αγοράς τα τελευταία 

χρόνια- δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η διαφημιστική δαπάνη του κλάδου 

αυξάνει την τελευταία 3ετία με σχεδόν 9% ετησίως, αγγίζοντας τα ευρώ 180 εκ..   

 Παράλληλα, σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

αποτελούν οι σχεδόν πάγιες προσφορές τόσο στις τιμές όσο και στις προσφερόμενες 

ποσότητες. Σημειώνεται πως, αν και τα προϊόντα του κλάδου είναι συνδεδεμένα με 

την ανθρώπινη υγεία και την καλή εξωτερική εμφάνιση, σε περιόδους όπου το 

διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται διαπιστώνεται ότι οι καταναλωτές μετατοπίζονται 

προς φθηνότερα προϊόντα. 

 Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους 

συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, ο κλάδος αντιμετωπίζει 

ορισμένα προβλήματα τα οποία συνοπτικά αφορούν στα εξής: 

1.Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τα φυτικά – φυσικά καλλυντικά. 

2.Ελλιπής αναγνωρισιμότητα των σημάτων πιστοποίησης των καλλυντικών από τους 

καταναλωτές και γενικότερα αδυναμίες σε θέματα ενημέρωσής τους. 

3.Ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πλαστών καλλυντικών. 
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 Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat 

αναφέρονται τα εξής: 

1.Θετικές προοπτικές καταγράφονται για niche markets όπως αυτή των ανδρικών 

σειρών, των παιδικών σειρών αλλά και των φυσικών-φυτικών και βιολογικών 

προϊόντων (η οποία αναπτύσσεται με 2ψήφιους ρυθμούς, οι οποίοι αναμένεται να 

διατηρηθούν). 

2.Το internet ολοένα ενισχύεται και περισσότερο ως εναλλακτικό κανάλι διανομής (e-

shop). 

3.Αναμένεται ενίσχυση της πρακτικής των joint ventures ελληνικών εταιριών με 

ξένους οίκους καλλυντικών για αντιπροσώπευση των προϊόντων τους στην ελληνική 

αγορά. 
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Το Προφίλ της Εταιρίας 

 

Η εταιρία Κορρές ιδρύθηκε το 1996, έχοντας τις ρίζες της στο παλαιότερο 

Ομοιοπαθητικό Φαρμακείο της Αθήνας, τον πρώτο επαγγελματικό σταθμό του 

Γιώργου Κορρέ του ανθρώπου που εμπνεύστηκε την γέννηση και το μέλλον αυτής 

της εταιρίας ενώ ο ίδιος  ήταν ακόμα φοιτητής. Ο Γιώργος Κορρές, απόφοιτος της 

Πρότυπης Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης, σπούδασε Φαρμακευτική στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1989 ξεκίνησε να εργάζεται στο παλαιότερο 

ομοιοπαθητικό φαρμακείο της Ελλάδας, το οποίο ανέλαβε πλήρως το 1992. Στα 

χρόνια που ακολούθησαν, δημιούργησε ένα εργαστήριο παραγωγής ομοιοπαθητικών 

σκευασμάτων στα πρότυπα των πιο σύγχρονων της Ευρώπης. Το 1996, με εφόδια την 

εμπειρία που είχε αποκτήσει και την πίστη του σε προϊόντα που βασίζονται σε 

φυσικές πρώτες ύλες, ίδρυσε την ‘ΚΟΡΡΕΣ Φυσικά Προϊόντα’, με στόχο τη 

δημιουργία προϊόντων με βότανα, που είναι ασφαλή, αποτελεσματικά, άρτια 

αισθητικά και ταυτόχρονα σε προσιτή τιμή Ο Γιώργος Κορρές εκεί άρχισε να 

πειραματίζεται με τα φυσικά φαρμακευτικά συστατικά, αναπτύσσοντας 

παρασκευάσματα από βότανα, φάρμακα φυσικής προέλευσης και στη συνέχεια 

καλλυντικά προϊόντα. 

 Το πρώτο προϊόν ΚΟΡΡΕΣ ήταν ένα αρωματικό σιρόπι για το λαιμό με μέλι 

και γλυκάνισο, εμπνευσμένο από το θερμαντικό ρακόμελο που έφτιαχνε ο παππούς 

Γιώργος Κορρές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νάξο. Το πρώτο καλλυντικό προϊόν - 

και best-seller παγκοσμίως έως σήμερα - ήταν η Κρέμα 24-ωρης Ενυδάτωσης Άγριο 

Τριαντάφυλλο , η πρώτη φυσική κρέμα 24ωρης ενυδάτωσης. Σήμερα, η 

ολοκληρωμένη σειρά της ΚΟΡΡΕΣ περιλαμβάνει πάνω από 400 φυσικά και 

πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα με γκάμα που εκτείνεται από την περιποίηση 

προσώπου, σώματος και μαλλιών μέχρι τα προϊόντα μακιγιάζ, τα αντηλιακά και τις 

θεραπείες από βότανα. 

  Η παρασκευή όλων αυτών των προϊόντων βασίζεται σε τέσσερις ομάδες 

φυσικών συστατικών: βότανα με φαρμακευτικές ιδιότητες, βότανα από την ελληνική 

χλωρίδα, βρώσιμα συστατικά και υψηλής αποτελεσματικότητας φυσικά δραστικά. Η 
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χρήση συγκεκριμένων χημικών ενώσεων αποφεύγεται και αυτά τα υλικά 

αντικαθίστανται από άλλα το ίδιο αποτελεσματικά φυσικά συστατικά, φιλικά προς 

την επιδερμίδα και το περιβάλλον. Οι αξίες της εταιρίας παραμένουν οι ίδιες με 

εκείνες των ημερών του φαρμακείου που στόχευε στην ολιστική ιατρική και την 

ομοιοπαθητική. Δέσμευση της εταιρίας αποτελεί η αποκλειστική χρήση βοτάνων και 

φυσικών συστατικών υψηλής ποιότητας, φιλικών στην επιδερμίδα και το περιβάλλον 

και κλινικά ελεγμένων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Τα 

προϊόντα σε όλη τους την γκάμα είναι προσιτά για να επιτρέπουν την καθημερινή 

χρήση αλλά ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής αξίας. 

 

 Στόχος της εταιρίας Κορρές είναι να παρέχει καινοτόμα και αποτελεσματικά 

προϊόντα βασισμένα σε δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης, να προάγει την 

έρευνα στα φυσικά συστατικά σε συνδυασμό με τη βιοχημεία του δέρματος και να 

αναδεικνύει τα πολύτιμα ελληνικά βότανα μέσα από συνεργασίες με τοπικούς 

καλλιεργητές και παραγωγή δικών μας φυτικών εκχυλισμάτων υψηλής βιολογικής 

αξίας. 

 

 Η συμβολή της εταιρίας Κορρέ στην έρευνα  αλλά και στην συνεργασία για 

την προώθηση των ιδιαίτερα πολύτιμων ελληνικών πρώτων υλών είναι πολύ 

σημαντική αφού συνεργάζεται με έναν αριθμό φορέων υψηλού προφίλ, όπως η 

Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστήμιου των Αθηνών, σε μία προσπάθεια 

χαρτογράφησης των ιδιοτήτων της ελληνικής χλωρίδας, η Ένωση 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου, η Ένωση Παραγωγών Κρόκου Κοζάνης, ο οποίος 

θεωρείται η καλύτερη ποικιλία σαφράν παγκοσμίως, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Αρωματικών φυτών Αγρινίου, η Συκική Καλαμάτας, ο Συνεταιρισμός Σάμου για τον 

περίφημο οίνο της, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρόμπολα με το βιολογικό σπόρο 

σταφυλιού, η Έας Αιγιαλείας για τα άνθη των εσπεριδοειδών και τέλος την 

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή για την παραγωγή του φυτού Echinacea purpurea, οι 

Βιοκαλλιεργητές Καστανιάς Αρκαδίας, η ΒΙΟΕΡΕΛ (μονάδα παραγωγής 

αρωματικών φυτών στην Κομοτηνή) κ.ά. 

 Η δυνατότητα της παραγωγής προϊόντων με χρήση συστατικών που έχουν 

αναπτυχθεί από την ίδια την εταιρεία είναι σημαντική για το κύρος και την εικόνα της 

μάρκας στην παγκόσμια αγορά, διότι πιστοποιεί την εμπειρία και την τεχνογνωσία 
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της εταιρείας, προβάλλει την ελληνική της ταυτότητα και προσφέρει τη δυνατότητα 

για επικοινωνία μοναδικών συστατικών και συνθέσεων.  

 Η Κορρές ΑΕ διαθέτει δύο εργαστήρια. Η επιστημονική ομάδα των 

εργαστηρίων αποτελείται από χημικούς, χημικούς μηχανικούς γεωπόνους και 

βιολόγους, οι οποίοι εστιάζουν στη συνταγογράφηση, έλεγχο και βιομηχανοποίηση 

των συνθέσεων των καλλυντικών και των φυτό-θεραπευτικών σκευασμάτων . Για το 

σκοπό αυτό και με δεδομένο ότι η αγορά των καλλυντικών των φυτικών 

παραφαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής εξελίσσονται με αλματώδη 

βήματα, τα εργαστήρια του συνεργάζονται με Πανεπιστημιακά Τμήματα ((Εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών, Δημόκριτος κ.λπ.) και Ερευνητικά Ινστιτούτα, με οίκους ανάπτυξης 

τεχνολογίας και πρώτων υλών του εξωτερικού και συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις 

ανελλιπώς. 

  Ο σκοπός και οι μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας Κορρές ΑΕ μπορούν να 

σκιαγραφηθούν αν καταμετρήσουμε τις δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται οι 

οποίες είναι : 

  • Η παραγωγή, διανομή και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και 

διαιτητικών προϊόντων  

• Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία καλλυντικών, φαρμακευτικών ειδών και 

διαιτητικών προϊόντων είτε σε εμπόρευμα τελικής μορφής, είτε σε ηµιτελές προϊόν, 

είτε σε μορφή πρώτων υλών  

• Η παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων  

• Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία υλικών και ειδών συσκευασίας, οποιασδήποτε 

μορφής 

• Η διανομή γενικώς εμπορευμάτων τρίτων  

• Η ίδρυση, απόκτηση και λειτουργία εργοστασίων  

• Η παραγωγή και εμπορία λογισμικού  

• Η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων προωθητικού υλικού  

οποιασδήποτε μορφής και γενικώς οτιδήποτε περικλείεται στις έννοιες γραφιστικών  
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εφαρμογών και marketing, η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, λογιστηρίου και 

οργάνωσης επιχειρήσεων  

• Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistic support)  

• Η υποστήριξη και χορηγία δραστηριοτήτων σχετικών µε τους σκοπούς της  

• Η ανάπτυξη και εμπορία ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, αδειών, τεχνογνωσίας  

(know-how) και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής  

ιδιοκτησίας  

• Κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

 Από την 12η  Απριλίου του 2007 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και από το 2005 οι ετήσιες και εξαμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται και δημοσιεύονται κατά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

 Η εταιρεία σήμερα έχει καταφέρει να μετράει 23 καταστήματα σε όλο τον 

κόσμο, στην Αθήνα, το Παρίσι, τη Μαδρίτη, την Πράγα, τη Βαρκελώνη,  κ.ά. ενώ τα 

Προϊόντα ΚΟΡΡΕΣ υπάρχουν επίσης σε πολυκαταστήματα στο Τόκιο, το Λος 

Άντζελες,  το Βερολίνο, το Σίδνεϊ, το Νέο Δελχί, τη Σιγκαπούρη, το Τόκυο και σε 

πάνω από 6.000 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα.    
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Η Παρουσία της εταιρίας Κορρές ΑΕ Φυσικά Προϊόντα στο 

Εξωτερικό 

 
 

Στη διάρκεια του 2009 η Κορρές ΑΕ προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με τις 

εταιρείες Cilag GmbH International και Latam International Investment Company, 

θυγατρικές της Johnson & Johnson, για την πώληση και διανομή των εμπορικών 

σημάτων Κορρές στη Λατινική Αμερική. Η συμφωνία περιελάμβανε ένα συνεχές 

πρόγραμμα απόδοσης δικαιωμάτων επί των πωλήσεων των προϊόντων Κορρές στην 

περιοχή της Λατινικής Αμερικής από το 2011 μέχρι το 2019. Το συμφωνημένο 

ελάχιστο ύψος των δικαιωμάτων που θα καταβληθούν στην εταιρεία μέχρι και το 

2014 είχε υπολογιστεί ότι θα έφτανε στα 6 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της 

αρχικής αμοιβής ύψους 1,3 εκατ. δολαρίων, που καταβλήθηκε με την υπογραφή της 

συμφωνίας. 

   

 Λίγες μόλις μέρες μετά την «επίσημη πρώτη» (7 Απριλίου) της συνεργασίας 

Κορρέ - Johnson & Johnson, οπότε και ο πολυεθνικός «γίγαντας» με κεφαλαιοποίηση 

100 δισ. δολαρίων και πελατεία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων 

ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των φυτικών καλλυντικών και σκευασμάτων της 

«Κορρές» στη δύσκολη και απαιτητική αγορά της Βόρειας και Νότιας Αμερικής, 

βρίσκεται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών και της αμερικανικής Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν σε δωροδοκία από μέρους της γιατρών 

στην Ευρώπη, μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών και η Ελλάδα, με σκοπό να κερδίζει 

συμβόλαια και να προωθούνται τα προϊόντα της. 

   

 Αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες από το εξωτερικό, αναφέρουν μάλιστα 

ότι υπήρχαν σκέψεις ακόμα και για αναστολή της συμφωνίας, γεγονός όμως, που δεν 

επιβεβαιώνεται από την ελληνική πλευρά. Το σίγουρο ήταν ότι η εταιρεία «Κορρές», 

η οποία έχει εναποθέσει στην Johnson & Johnson την αποκλειστική διάθεση των 

προϊόντων της στις ΗΠΑ δε θέλει σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί το ισχυρό brand 

του από την «οσμή» του σκανδάλου με τις μίζες. 
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 Η αμερικανική αγορά υπήρξε από νωρίς στις βλέψεις του Γιώργου Κορρέ, 

καθώς από το 1999 επιχείρησε μέσω γραφείου αντιπροσωπείας και αργότερα 

θυγατρικής που διατήρησε ως το 2005, να δημιουργήσει θέση στις ΗΠΑ. Το μοντέλο 

της τοπικής θυγατρικής ωστόσο κρίθηκε ασύμφορο, γιατί απαιτούσε παγίως μεγάλα 

κεφάλαια για τη συντήρησή του, ενώ οι ανάγκες για άνοιγμα νέων καναλιών και 

προώθηση ήταν αστρονομικές για τις δυνάμεις της ελληνικής εταιρείας. Το venture 

capital Milgauss, συμφερόντων Δασκαλόπουλου, με έδρα την Κύπρο, στο οποίο και η 

Κορρές συμμετέχει με ποσοστό 17%, θεωρείται πως αποτέλεσε τη «γέφυρα» για το 

deal με την Johnson & Johnson. Ο συγκεκριμένος φορέας, είχε πραγματοποιήσει και 

αύξηση κεφαλαίου 6 εκ. ευρώ, ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες αξιοποιήθηκε για 

να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της θυγατρικής Korres North America στο 

μεταβατικό διάστημα μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με την J&J. 

 

 Από 1η Ιουνίου ξεκίνησε η διανομή των προϊόντων της Κορρές από την 

Johnson & Johnson Consumer Companies Inc.Η Κορρές στην παρουσία της στις 

ΗΠΑ, μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα της, έχει αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και 

σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα στο δίκτυο της Sephora όπου έχει παρουσία σε 

275 καταστήματα, έχει αναγνωριστεί ως μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

μάρκες του δικτύου. Τα προϊόντα Κορρές έχουν παρουσία και σε άλλες επώνυμες 

αλυσίδες - ULTA (350σημεία) και SiJCP (280 σημεία) - στο HSN (TV), σε 

ηλεκτρονικά σημεία πώλησης ανάμεσα στα οποία και το www.KORRESUSA.com, 

και σε επιλεγμένα prestige σημεία, συμπεριλαμβανομένου και του flagship 

καταστήματος ΚΟΡΡΕΣ στο Σόχο της Νέας Υόρκης. Στόχος της ήταν η περαιτέρω 

ανάπτυξη της μάρκας τόσο στην Αμερική όσο και το άμεσο άνοιγμα της διανομής 

στον Καναδά και στη Λατινική Αμερική.  

 

 Βασισμένος στις θετικές ενδείξεις που συνέλεξε το διάστημα που 

δραστηριοποιούνταν μαζί με την J&J στις ΗΠΑ (2011-2013) αλλά και από τα 

μηνύματα που λαμβάνει από την παρουσία των προϊόντων του στο λιανικό δίκτυο 

Sephora, ο όμιλος Κορρέ ετοιμάζεται από 1/1/2014  να στοιχηματίσει εκ νέου στην 

ιδιαίτερα ανταγωνιστική αλλά και γιγαντιαία αμερικανική αγορά ιδρύοντας εκ νέου 

θυγατρική στην αμερικανική αγορά εγχείρημα που αποτολμούσε πριν τη δοκιμασία 

των προϊόντων στην νέα αυτή αγορά. Τόσο ο πρόεδρος του ομίλου, Γ. Κορρές, όσο 
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και στελέχη της εταιρείας προετοιμάζουν τη σύσταση αυτόνομης θυγατρικής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και υπήρξε προσέγγιση για τη σύναψη συνεργασίας με 

την AVON Products, στην απόφαση της διοίκησης του ομίλου βάρυνε αφενός η 

πρότερη ατυχής έκβαση της συνεργασίας με την J&J, αλλά και το γεγονός ότι ο 

όμιλος θα ήθελε να μη δεσμεύσει εξαρχής μια πιθανή επιτυχία στις ΗΠΑ. 

 

 Σύμφωνα με τη διοίκηση της Κορρές, η φίρμα έχει αυξήσει κατά 20%  τις 

πωλήσεις το 2013 στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα την ίδια στιγμή τα μεγέθη 

είναι αυξημένα κατά 50% σε σχέση με το έτος εκκίνησης της συνεργασίας με την 

Johnson&Johnson. Σήμερα, η φίρμα είναι τοποθετημένη στο δίκτυο Sephora και στο 

τηλεοπτικό δίκτυο τηλεπωλήσεων HSN, τα μηνύματα από τα οποία επιτρέπουν 

προβλέψεις για σοβαρή ανάπτυξη των πωλήσεων προσεχώς. Ειδικότερα, και 

σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δραστηριότητα στις ΗΠΑ θα μπορούσε να 

αποκτήσει το μέγεθος των ετήσιων ελληνικών πωλήσεων σε βάθος τριετίας. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

Στην εργασία που αναπτύσσεται χρησιμοποιήθηκαν τρείς διαφορετικοί μέθοδοι  

Χρηματοοικονομικής ανάλυσης με τους οποίους εξετάσθηκαν οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας Κορρές ΑΕ για μια χρονική περίοδο από το 2002 μέχρι και 

το 2013 η οποία δείχνει σταδιακά πως επηρεάζουν οι οικονομικές και πολιτικές 

εξελίξεις στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως (μακροοικονομικό περιβάλλον) τα 

οικονομικά αποτελέσματα και τις δράσεις της εταιρίας (μικροοικονομικό περιβάλλον) 

και το πέρασμα της από την ανάπτυξη στην ύφεση. 

 Παρακάτω αναλύονται οι τρείς διαφορετικοί μέθοδοι οι οποίοι είναι: 

1. Οριζόντια Ανάλυση 

2. Κάθετη Ανάλυση 

3. Ανάλυση Αριθμοδεικτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[26] 
 

Οριζόντια Ανάλυση 

 

Στην οριζόντια ανάλυση εξετάζονται οι μεταβολές των οικονομικών στοιχείων και η 

μεταβολή της χρηματοοικονομικής θέσης μιας εταιρείας διαχρονικά. Οι συγκρίσεις 

αυτών των μεταβολών πραγματοποιούνται είτε σε απόλυτα μεγέθη είτε σε ποσοστά. 

Στην μέθοδο της οριζόντιας ανάλυσης αντιπαρατίθενται τα οικονομικά στοιχεία 

διαδοχικών ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή περισσοτέρων χρήσεων και 

παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική εξέλιξή τους, διότι έτσι οι πληροφορίες 

που προκύπτουν απ’ αυτές είναι πιο αποκαλυπτικές για τον αναλυτή. 

  Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι 

οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Οι διαδοχικές δε αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (comperative statements). Έτσι, ετήσια, 

εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τα 

αντίστοιχα προηγουμένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα, σχετικά με 

την τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά. Για να είναι όμως δυνατή η σύγκριση των 

λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, πρέπει οι συγκριτικές καταστάσεις να πληρούν τις 

εξής προϋποθέσεις: 

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

οποίες αναφέρονται. 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επί μέρους ομάδες στοιχείων.  

 Να τηρούνται οι λογιστικές αρχές, καθ’ όλη την υπό κρίση περίοδο. Σε 

περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλαγή αυτών, θα πρέπει να σημειώνεται, ώστε 

να λαμβάνεται υπόψη από τον αναλυτή. 

 Να σημειώνονται τυχόν μεταβολές στις συνθήκες ή στη φύση των στοιχείων.  

 Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις 

μπορεί να δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. 
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Κάθετη Ανάλυση 

Στην κάθετη ανάλυση εξετάζεται η συμμετοχή του σημαντικότερου οικονομικού 

στοιχείου των λογιστικών καταστάσεων στο σύνολο της ομάδας στην οποία ανήκει. 

Με άλλα λόγια αυτό το οικονομικό στοιχείο χρησιμοποιείται σαν βάση υπολογισμού 

και όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται προς αυτό. 

  Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής, είναι ότι όλα τα στοιχεία της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης εκφράζονται πλέον ως ποσοστά του ποσού του 

μεγέθους που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού και το οποίο παριστάνεται με το 100 % 

ή την μονάδα. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία 

τους σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά ή μόνο σε ποσοστά, λέγονται, είτε 

καταστάσεις «κοινού μεγέθους», γιατί τα ποσοστά υπολογίζονται πάνω σε κοινή 

βάση, είτε καταστάσεις του «100%», είτε ακόμα και καταστάσεις «συστατικού 

ποσοστού», γιατί κάθε κατάσταση ανάγεται στο σύνολο του 100 και κάθε στοιχείο 

της εκφράζεται ως ποσοστό στο σύνολο του 100. 

 Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους», όπως αλλιώς 

ονομάζονται, μπορούν να περιγραφούν ως μέσα ανάλυσης της εσωτερικής δομής των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή (κάθετη ανάλυση), οφείλει την 

ονομασία της στο γεγονός ότι εφαρμόζεται σε οικονομικές καταστάσεις κάθετης 

παράθεσης (μορφής) και η μελέτη, συνεπώς, των ποσοστών που εμφανίζονται σε 

αυτές γίνεται κατά κάθετο τρόπο. Η σπουδαιότητα της κάθετης ανάλυσης ή των 

καταστάσεων «κοινού μεγέθους» οφείλεται στους εξής λόγους: 

 Με την απλή έκφραση των απόλυτων μεγεθών των οικονομικών στοιχείων 

μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης ως ποσοστών πάνω στο απόλυτο 

μέγεθος του στοιχείου που λήφθηκε ως βάση υπολογισμού, αποκαλύπτεται το 

σχετικό μέγεθος ή η βαρύτητα κάθε στοιχείου σε σχέση με το ποσό της βάσης 

υπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο αναλυτής, γιατί έχει μια 

ταχύτερη και ακριβέστερη αντίληψη της πραγματικής σπουδαιότητας κάθε 

χρηματοοικονομικού στοιχείου.  
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 Καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των μεταβολών των επιμέρους 

στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από έτος σε έτος, σε σχέση 

με το εκάστοτε ποσό της βάσης υπολογισμού. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ 

δύσκολο, αν όχι αδύνατο, στην περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζουν τα οικονομικά τους στοιχεία μόνο ως απόλυτα 

μεγέθη. 

 Καθίσταται δυνατή η σύγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους, γιατί με τη μετατροπή των 

στοιχείων τους σε ποσοστά των συνολικών τους μεγεθών, π.χ. σε ποσοστά του 

συνολικού ενεργητικού ή παθητικού, αν πρόκειται για ισολογισμούς, ή των 

συνολικών πωλήσεων, αν πρόκειται για αποτελέσματα χρήσης, δημιουργείται 

μια κοινή βάση σύγκρισης μεταξύ τους. 
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Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

Με τον όρο αριθμοδείκτης εννοούμε την σχέση ενός οικονομικού στοιχείου του 

ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως ως προς ένα άλλο η οποία  

εκφράζεται μέσα από μία απλή μαθηματική μορφή. 

 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών είναι χρήσιμη στην 

αξιολόγηση και στην εκτίμηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης 

γιατί είναι δυνατόν να συνοψίσουν με μια κατάλληλη διαδικασία ένα σημαντικό 

αριθμό χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη των 

παρεχόμενων πληροφοριών τα οποία είναι δυνατό να μεταβάλλονται, οι σχέσεις 

στους χρησιμοποιημένους αριθμοδείκτες παραμένουν τις περισσότερες φορές 

λιγότερο ή περισσότερο σταθερές. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να 

διαπιστώνονται οι ενδεχόμενες μεταβολές στις συνθήκες της χρηματοοικονομικής 

λειτουργίας της επιχείρησης και οι οποίες είναι δυνατό περαιτέρω να αναλυθούν. 

  Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ένας μεμονωμένος αριθμοδείκτης δεν 

μπορεί να μας δώσει από μόνος του μία πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης και θα πρέπει να συγκρίνεται ή να συνδυάζεται και με άλλους, 

αντιπροσωπευτικούς ή πρότυπους αριθμοδείκτες. Τέτοια πρότυπα μπορεί να 

αποτελέσουν τα εξής: 

 Αριθμοδείκτες που αφορούν παλαιότερα οικονομικά στοιχεία των λογιστικών 

καταστάσεων της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας. 

 Αριθμοδείκτες από ορισμένες ανταγωνίστριες οικονομικές μονάδες οι οποίες 

έχουν επιλεγεί κατάλληλα 

 Αριθμοδείκτες που αναφέρονται σε οικονομικά στοιχεία του κλάδου, στον 

οποίο ανήκει η οικονομική μονάδα 

 Λογικά πρότυπα του εκάστοτε αναλυτή, τα οποία στηρίζονται στην προσωπική 

του πείρα. 

 Συγκρίνοντας στην συνέχεια τους παραπάνω αριθμοδείκτες με αυτό που 

πράγματι επιτεύχθηκε έχουμε μία βάση σύγκρισης για τη συγκεκριμένη οικονομική 

μονάδα. Οπότε και μπορούμε να γνωρίζουμε πότε μία οικονομική μονάδα ,με 

σύγκριση των αποτελεσμάτων που μας δίνουν οι αριθμοδείκτες κάθε χρόνο, 
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λειτούργησε καλύτερα και εμφάνισε τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε τομέα ή το 

αντίθετο.    

 Για να μπορέσουμε να έχουμε μία ουσιαστική ανάλυση, τόσο των 

ισολογισμών όσο και των αποτελεσμάτων χρήσεως θα πρέπει να επιλέγουμε τους 

εκάστοτε αριθμοδείκτες πολύ προσεκτικά. Και αυτό γιατί ο υπολογισμός ενός 

μεγάλου αριθμού αριθμοδεικτών που όμως δεν χρησιμοποιείται σε συστηματική 

βάση δεν ωφέλει σε τίποτα.  

 Στο συμπέρασμα που καταλήγουμε μέσα από τα παραπάνω είναι ότι για να 

θεωρείται η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων ουσιαστική θα πρέπει να 

αποδίδει μία ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριών που παρέχει κάθε 

αριθμοδείκτης, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τον κάθε φορά επιδιωκόμενο σκοπό του 

αναλυτή. 
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Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

Η ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώνει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται οφειλόμενες. Η σχέση που 

μελετάται στην ρευστότητα είναι αυτή μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, επειδή μετρά τις βραχυπρόθεσμες πηγές των 

μετρητών και τις βραχυπρόθεσμες καταβολές αυτών των μετρητών. Επομένως η 

ρευστότητα είναι η ικανότητα της μετατροπής περιουσιακών στοιχείων σε μετρητά. 

 Η έλλειψη ρευστότητας εμποδίζει μια επιχείρηση να εκμεταλλευτεί το 

πλεονέκτημα ευνοϊκών εκπτώσεων ή κερδοσκοπικών ευκαιριών. Περισσότερο 

ακραία προβλήματα ρευστότητας απεικονίζουν την αδυναμία μιας επιχείρησης να 

αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 

αναγκαστική πώληση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων και στην περισσότερο 

οδυνηρή μορφή της στην χρεοκοπία και στην πτώχευση. 

 Για τους μετόχους μιας επιχείρησης η έλλειψη ρευστότητας συχνά προηγείται 

η χαμηλότερη αποδοτικότητα και βέβαια οι κατάλληλες περιστάσεις. Κάτι τέτοιο 

προμηνύει την απώλεια ελέγχου ή την απώλεια του κεφαλαίου επένδυσης.  

 Η τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης είναι ισχυρή αν είναι 

σε θέση η επιχείρηση: 

 Να ικανοποιεί τις αξιώσεις των βραχυπρόθεσμων πιστωτών 

 Να διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική διαβάθμιση από μέρους τρίτων 

 Να διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης 

 και τέλος να έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις τόκων και στην καταβολή μερισμάτων. 

Οι δείκτες ρευστότητας που χρησιμοποιήθηκαν στην περίπτωση της Κορρές είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

4. Αριθμοδείκτης Μετρητών 

5. Αμυντικό Χρονικό Διάστημα 
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Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Ο γνωστότερος αριθμοδείκτης είναι αυτός της γενικής ρευστότητας ο οποίος 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:  

𝜞𝜺𝝂𝜾𝜿ή 𝜬𝜺𝝊𝝈𝝉ό𝝉𝜼𝝉𝜶 =
𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜪𝜰𝜨 𝜠𝜨𝜠𝜬𝜞𝜢𝜯𝜤𝜥𝜪

𝜝𝜬𝜜𝜲𝜰𝜫𝜬𝜪𝜣𝜠𝜮𝜧𝜠𝜮 𝜰𝜫𝜪𝜲𝜬𝜠𝜴𝜮𝜠𝜤𝜮
 

 Το συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη αυτού του δείκτη είναι εάν 

επαρκεί η ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Επιπλέον, δείχνει το περιθώριο ασφαλείας για την 

αντιμετώπιση ανεπιθύμητων εξελίξεων στη ροή των κεφαλαίων της επιχείρησης.  

 Οπότε όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης, δηλαδή όσο πιο μεγάλο 

σε όγκο είναι το κυκλοφορούν σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, τόσο 

καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης . Γενικά για βιομηχανικές εταιρίες ο δείκτης 

θεωρείται ικανοποιητικός για τιμές περίπου στο δύο ( 2 ). 

 

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 

Για μια περισσότερο ενδελεχή διερεύνηση της ρευστότητας χρησιμοποιείται ο 

αριθμοδείκτης της άμεσης ρευστότητας γιατί περιέχει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία μετατρέπονται γρηγορότερα σε μετρητά. Εάν, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία 

υπερβαίνουν σε όγκο τις τρέχουσες υποχρεώσεις τότε η επιχείρηση βρίσκεται σε 

καλή οικονομική θέση. Συγκεκριμένα, εάν ο δείκτης είναι γύρω στη μονάδα (1) τότε 

η ρευστοποίηση των παραπάνω στοιχείων επαρκεί για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

 

Ά𝝁𝜺𝝈𝜼 𝜬𝜺𝝊𝝈𝝉ό𝝉𝜼𝝉𝜶 =  
𝜟𝜤𝜜𝜣𝜠𝜮𝜤𝜧𝜜 + 𝜜𝜫𝜜𝜤𝜯𝜢𝜮𝜠𝜤𝜮

𝜝𝜬𝜜𝜲𝜰𝜫𝜬𝜪𝜣𝜠𝜮𝜧𝜠𝜮 𝜰𝜫𝜪𝜲𝜬𝜠𝜴𝜮𝜠𝜤𝜮
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας 

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μετράει με τον πιο αυστηρό τρόπο την ικανότητα 

μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και 

υπολογίζεται από τη σχέση:  

𝚻𝛂𝛍𝛆𝛊𝛂𝛋ή 𝚸𝛆𝛖𝛔𝛕ό𝛕𝛈𝛕𝛂 =
𝚫𝚰𝚨𝚯𝚬𝚺𝚰𝚳𝚨

𝚩𝚸𝚨𝚾𝚼𝚷𝚸𝚶𝚯𝚬𝚺𝚳𝚬𝚺 𝚼𝚷𝚶𝚾𝚸𝚬𝛀𝚺𝚬𝚰𝚺
 

 

 Ουσιαστικά, δείχνει πόσες φορές τα μετρητά μιας εταιρίας καλύπτουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις. Συνήθως, τα διαθέσιμα αποτελούν το μικρότερο μέρος του 

κυκλοφορούντος και για αυτό το λόγο ο δείκτης συνήθως είναι μικρότερος της 

μονάδας.  

 

 

 

Δείκτης Μετρητών 

Τα μετρητά και τα ισοδύναμα των μετρητών είναι τα πιο ρευστά στοιχεία των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Ο αριθμοδείκτης Μετρητών είναι αυτός 

με τα πιο ρευστά περιουσιακά στοιχεία και μετράει το βαθμό ρευστότητας των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο 

πιο ρευστά είναι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜧𝜺𝝉𝝆𝜼𝝉ώ𝝂 =
𝜧𝜠𝜯𝜬𝜢𝜯𝜜 + 𝜤𝜮𝜪𝜟𝜰𝜨𝜜𝜧𝜜 𝜧𝜠𝜯𝜬𝜢𝜯𝜴𝜨

𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜪𝜰𝜨𝜯𝜜 𝜫𝜠𝜬𝜤𝜪𝜰𝜮𝜤𝜜𝜥𝜜 𝜮𝜯𝜪𝜤𝜲𝜠𝜤𝜜
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Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος 

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες δεν δίνουν πλήρη εικόνα της ρευστότητας της 

επιχείρηση καθώς αναφέρονται σε δεδομένη χρονική στιγμή. Γι’ αυτό το λόγο, συχνά 

χρησιμοποιείται ο δείκτης αμυντικού διαστήματος που προσδιορίζει την ικανοποίηση 

των ημερήσιων υποχρεώσεων σύμφωνα με τον τύπο: 

𝜜𝝁𝝊𝝂𝝉𝜾𝜿ό 𝜲𝝆𝝄𝝂𝜾𝜿ό 𝜟𝜾ά𝝈𝝉𝜼𝝁𝜶 =
𝜟𝜤𝜜𝜣𝜠𝜮𝜤𝜧𝜜 + 𝜜𝜫𝜜𝜤𝜯𝜢𝜮𝜠𝜤𝜮

𝜢𝜧𝜠𝜬𝜢𝜮𝜤𝜜 𝜠𝜩𝜪𝜟𝜜
 

όπου: 

𝜢𝝁𝜺𝝆ή𝝈𝜾𝜶 Έ𝝃𝝄𝜹𝜶

=
𝜥𝜪𝜮𝜯𝜪𝜮 𝜫𝜴𝜦𝜢𝜣𝜠𝜨𝜯𝜴𝜨 + 𝜦𝜠𝜤𝜯𝜪𝜰𝜬𝜞𝜤𝜥𝜜 + 𝜲𝜬𝜢𝜧𝜜𝜯𝜪𝜪𝜤𝜥𝜪𝜨𝜪𝜧𝜤𝜥𝜜 − 𝜜𝜫𝜪𝜮𝜝𝜠𝜮𝜠𝜤𝜮

𝟑𝟔𝟓
 

 Ας σημειωθεί ότι τα ημερήσια έξοδα υπολογίζονται από την κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και οι αποσβέσεις εκπίπτουν των ημερήσιων εξόδων καθώς 

δεν συνδέονται με εκροή μετρητών.  

 Με την βοήθεια αυτού του δείκτη προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα που 

μπορεί μια εταιρία να λειτουργήσει μόνο με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της 

χωρίς να καταφύγει στη χρήση εσόδων από τον κύκλο εργασιών της, δηλαδή για 

πόσες μέρες τα άμεσα ρευστοποιήσιμα κυκλοφορούντα στοιχεία μπορούν να 

καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας μιας επιχείρησης. 
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Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την δημιουργία κέρδους μέσω τις επένδυσης κεφαλαίων 

των ιδιοκτητών και των πιστωτών σε διάφορα στοιχεία του ενεργητικού με σκοπό την 

δημιουργία πωλήσεων. Η ορθότερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα 

οδηγήσει σε περισσότερες πωλήσεις και αυτές με την σειρά τους σε υψηλότερα 

κέρδη κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οπότε η διοίκηση μιας επιχείρησης για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση ιδιαίτερα του Κεφαλαίου Κινήσεως πρέπει να 

παρακολουθεί ανελλιπώς την μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων και κυρίως την 

ταχύτητα μετατροπής τους. 

 Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών δραστηριότητας ή αλλιώς κυκλοφοριακής 

ταχύτητας εξυπηρετούν ακριβώς αυτήν την ανάγκη μέτρησης της ταχύτητας 

μετατροπής των περιουσιακών στοιχείων, την σχέση μεταξύ πωλήσεων και διαφόρων 

περιουσιακών στοιχείων και την σωστή αναλογία μεταξύ τους. 

  Όσο υψηλότερος είναι ένας αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας τόσο 

περισσότερο αποτελεσματικές θα είναι και οι λειτουργίες της επιχείρησης γιατί 

σχετικά λιγότερα περιουσιακά στοιχεία θα απαιτούνται για να διατηρηθεί ένα 

δεδομένο επίπεδο πωλήσεων. 

 Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

2. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

4. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

5. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 

Με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων υπολογίζεται πόσες φορές 

πραγματοποιείται η εναλλαγή μετρητών σε εμπόρευμα και πάλι σε μετρητά 

μέσα σε μια χρονική περίοδο. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιείται ο 

αριθμοδείκτης ταχύτητας αποθεμάτων ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τον 

παρακάτω τύπο:  

 

𝚱𝛖𝛋𝛌𝛐𝛗𝛐𝛒𝛊𝛂𝛋ή 𝚻𝛂𝛘ύ𝛕𝛈𝛕𝛂 𝚨𝛑𝛐𝛉𝛆𝛍ά𝛕𝛚𝛎 =  
𝚱𝚶𝚺𝚻𝚶𝚺 𝚷𝛀𝚲𝚮𝚯𝚬𝚴𝚻𝛀𝚴

 𝚨𝚷𝚶𝚯𝚬𝚳𝚨𝚻𝛀𝚴
  

  

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜥. 𝜯. 𝜜 =
𝟑𝟔𝟓

𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜤𝜜𝜥𝜢 𝜯𝜜𝜲𝜰𝜯𝜢𝜯𝜜 𝜜𝜫𝜪𝜣𝜠𝜧𝜜𝜯𝜴𝜨
 

  

 Οπότε ο δείκτης αυτός μας δείχνει κατά μέσο όρο πόσες φορές κατά 

τη διάρκεια μιας χρήσης ανακυκλώθηκαν τα αποθέματα μιας εταιρίας. Γενικά 

όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η ταχύτητα τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η 

εταιρία, όσον αφορά την ικανότητα της να πωλεί τα αποθέματα με γρήγορο 

ρυθμό. Μία πτωτική πορεία του δείκτη διαχρονικά σε μία επιχείρηση 

θεωρείται ως δυσμενής εξέλιξη αφού αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί τα αποθέματα της ολοένα και λιγότερο αποτελεσματικά, 

συσσωρεύοντας περισσότερα και ακόμα χειροτερεύει ποιοτικά την 

ρευστότητα της. 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 

Για την μελέτη της αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων μιας εταιρίας 

χρησιμοποιείται η ταχύτητα είσπραξης τους σύμφωνα με τη σχέση:  

𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜠ί𝝈𝝅𝝆𝜶𝝃𝜼𝝇 𝜜𝝅𝜶𝜾𝝉ή𝝈𝜺𝝎𝝂 =
𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜮 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜴𝜨

𝜜𝜫𝜜𝜤𝜯𝜢𝜮𝜠𝜤𝜮
 

  

𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛈𝛓 𝚱. 𝚻. 𝚬. 𝚨 =
𝟑𝟔𝟓

𝚻𝚨𝚾𝚼𝚻𝚮𝚻𝚨 𝚬𝚰𝚺𝚷𝚸𝚨𝚵𝚮𝚺 𝚨𝚷𝚨𝚰𝚻𝚮𝚺𝚬𝛀𝚴
 

  

 Όταν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκείς απαιτήσεις σε σχέση με το ύψος 

των πωλήσεων της αυτό σημαίνει οτι κεφάλαια που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού δεσμεύονται σε απαιτήσεις με αυξημένο κίνδυνο 

απώλειας τους, υψηλότερο κόστος διαχείρισης και ακόμη καθυστερήσεις στην 

είσπραξη τους. Αντίθετα όταν οι απαιτήσεις είναι πολύ χαμηλές η επιχείρηση 

ενδέχεται να χάνει πωλήσεις λόγω παραδείγματος χάρη μη χορήγησης 

ικανοποιητικών πιστώσεων στους πελάτες της. 

 Η σημαντικότητα ατού του αριθμοδείκτη είναι ότι εκφράζει την πιστωτική 

πολιτική της εταιρίας καθώς δείχνει πόσες φορές κατά τη διάρκεια μιας χρήσης 

εισπράττονται οι απαιτήσεις που δημιουργούνται με πιστωτική πώληση προς πελάτες. 

 Μια υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει γρήγορη είσπραξη των απαιτήσεων 

ένδειξη σωστής διαχείρισης και υψηλού βαθμού ρευστότητας που είναι και το 

ζητούμενο για την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της στενής σχέσης μεταξύ των 

πωλήσεων και του κεφαλαίου κίνησης. Υπολογίζεται ως εξής : 

 

𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆𝝄ύ 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝄𝝊 𝜥ί𝝂𝜼𝝈𝜼𝝇

=
𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜠𝜮 𝜫𝜴𝜦𝜢𝜮𝜠𝜤𝜮

𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜪 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜪 𝜥𝜤𝜨𝜢𝜮𝜢𝜮
 

 

𝜟έ𝜾𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜯. 𝜥. 𝜥. 𝜥 =
𝟑𝟔𝟓

𝜯𝜜𝜲𝜰𝜯𝜢𝜯𝜜 𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜪𝜰 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜪𝜰 𝜥𝜤𝜨𝜢𝜮𝜢𝜮
 

   

 Αυτό που προκύπτει από τον αριθμοδείκτη είναι πόσες φορές ανακυκλώθηκε 

το κεφάλαιο κίνησης κατά τη διάρκεια μιας χρήσης ή εκφράζει τη συμβολή κάθε 

μονάδας κεφαλαίου κίνησης στον κύκλο εργασιών. Για παράδειγμα μπορούμε να 

πούμε ότι μια τιμή του δείκτη 2, σημαίνει πως το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της 

επιχείρησης ανακυκλώθηκε 2 φορές μέσα στην χρήση, ή ακόμη ότι για κάθε ένα 

ευρώ καθαρού κεφαλαίου κινήσεως η επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2 

ευρώ. 

 Η αυξητική πορεία του αριθμοδείκτη αυτού είναι ευνοϊκή γιατί αποτελεί 

ένδειξη ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά το καθαρό κεφάλαιο 

κίνησής της και βελτιώνει με αυτόν τον τρόπο την ρευστότητα του. 
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Αριθμοδείκτης  Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξόφλησης Υποχρεώσεων 

Η πιστοληπτική ικανότητα μιας εταιρίας δύναται να εξετασθεί μέσω της ταχύτητας 

εξόφλησης των υποχρεώσεων με τον τύπο: 

 

𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛦𝜉ό𝜑𝜆𝜂𝜎𝜂𝜍 𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝜔𝜈 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀𝜔𝜎휀𝜔𝜈

=
𝛫𝛰𝛴𝛵𝛰𝛴 𝛱𝛺𝛬𝛨𝛩𝛦𝛮𝛵𝛺𝛮

𝛣𝛲𝛢𝛸𝛶𝛱𝛲𝛰𝛩𝛦𝛴𝛭𝛦𝛴 𝛶𝛱𝛰𝛸𝛲𝛦𝛺𝛴𝛦𝛪𝛴
 

 

 Με τον δείκτη αυτό προκύπτει κατά μέσο όρο πόσες φορές κατά τη διάρκεια 

μιας χρήσης δημιουργούνται και εξοφλούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας 

εταιρίας προς τους προμηθευτές της λόγω αγοράς αποθεμάτων με πίστωση. Τις 

επιχειρήσεις συμφέρει να διατηρούν όσο γίνεται μικρότερη ταχύτητα εξόφλησης έτσι 

ώστε να εκμεταλλεύονται για μεγαλύτερη χρονική περίοδο τα διαθέσιμα που 

προορίζονται για την εξόφληση. Άρα οι μικρότερες τιμές του αριθμοδείκτη αυτού 

είναι και ευνοϊκότερες αλλά υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται 

με τόκους. 

  Η εξέταση επίσης σε διαχρονικό επίπεδο μας δείχνει ότι μια αυξητική πορεία 

του αριθμοδείκτη είναι μια δυσμενής εξέλιξη για την επιχείρηση γιατί εξοφλώντας 

γρηγορότερα τις υποχρεώσεις της και σε συνδυασμό με ένα σταθερό ή αυξανόμενο 

λειτουργικό κύκλο θα υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και πιθανόν ανάγκη 

χρηματοδότησης.    

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκριση της ταχύτητας 

είσπραξης απαιτήσεων και της ταχύτητας εξόφλησης υποχρεώσεων δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες στους αναλυτές. Έτσι, εάν η εξόφληση πραγματοποιείται με βραδύτερο 

ρυθμό από ότι η είσπραξη, η επιχείρηση δεν είναι αναγκασμένη να διατηρεί μεγάλα 

ποσά σε διαθέσιμα καθώς μπορεί να εκμεταλλεύεται τις «χρηματοδοτήσεις» από τους 

πελάτες. 
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Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης της συνολικής περιουσίας 

της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της ή επίσης τα έσοδα τα οποία δημιουργεί 

κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης.  Για παράδειγμα, εάν 

ο αριθμοδείκτης είναι ίσος µε 1, αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση πραγματοποίησε 

πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό της. 

  Άρα, ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης στη δημιουργία πωλήσεων. 

  Ένας υψηλός δείκτης παρέχει µια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση 

προβαίνει σε εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων (σύνολο 

ενεργητικού) προκειμένου να πραγματοποιήσει υψηλότερες τις πωλήσεις της. Το 

αντίθετο σηματοδοτεί ένας χαμηλός δείκτης. Ένας χαμηλός δείκτης θα μπορούσε να 

οφείλεται σε υπερεπένδυση κεφαλαίων. 

 Ακόμη και διαχρονικά η ανοδική πορεία του υποδηλώνει πιο εντατική 

χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις γεγονός που 

οδηγεί υπό κατάλληλες προϋποθέσεις σε αυξανόμενη αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

της επιχείρησης. 

 

𝜥𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆𝜾𝜶𝜿ή 𝜯𝜶𝝌ύ𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ =
𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜮 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜴𝜨

𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜠𝜨𝜠𝜬𝜞𝜢𝜯𝜤𝜥𝜪𝜰
 

 

 

 

 

 

 



[41] 
 

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

Με την μέτρηση της αποδοτικότητα υπολογίζεται η ικανότητα μιας επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη. Για τη μέτρηση της λοιπόν χρησιμοποιούνται μεγέθη από την 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Για να αποκτήσει, όμως, σημασία 

χρησιμοποιούνται στοιχεία και από τον υπολογισμό σχετικά με τα κεφάλαια της 

επιχείρησης. Η αναγκαιότητα ερμηνείας των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας 

οφείλεται στο γεγονός οτι με αυτούς μπορεί να μετρηθεί η κερδοφόρα δυναμικότητα 

της επιχείρησης. 

  

  Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας που εξετάστηκαν είναι οι εξής:  

1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (προ φόρων και μετά φόρων) 

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (DuPont) 

4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων 

5.  Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 

6. Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Λειτουργικού Κέρδους 
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Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

Ο δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους εκφράζει τη λειτουργική αποδοτικότητα μιας 

επιχείρησης, δηλαδή πόσο επικερδής είναι η επιχείρηση έτσι ώστε το ποσοστό μικτού 

κέρδους να επαρκεί για την κάλυψη των οργανικών και ανόργανων εξόδων και 

ταυτόχρονα να αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

αριθμοδείκτης τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται μια επιχείρηση και υψηλές τιμές του 

δείκτη συνεπάγονται μιας αγοράς αποθεμάτων σε φθηνές τιμές και πωλήσεις σε 

υψηλές.  

 Μια επιχείρηση θεωρείται οτι επέτυχε τον σκοπό της εφόσον έχει ένα αρκετά 

υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους το οποίο σε συνδυασμό με το ύψος των πωλήσεών 

της επιτρέπει να καλύψει τα έξοδα της και παράλληλα να αποκομίσει ένα 

ικανοποιητικό καθαρό κέρδος. 

 Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους υπολογίζεται με τον τύπο: 

𝜫𝜺𝝆𝜾𝜽ώ𝝆𝜾𝝄 𝜧𝜾𝜿𝝉𝝄ύ 𝜥έ𝝆𝜹𝝄𝝊𝝇 =
𝜧𝜤𝜥𝜯𝜪 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜪𝜮

𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜮 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜴𝜨
 

 Σημειώνεται επίσης οτι ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη διαχρονικά 

αντανακλά ένα μεγαλύτερο ποσοστό μικτού κέρδους το οποίο εφόσον συνοδεύεται 

από σταθερές ή μεγαλύτερες πωλήσεις οδηγεί σε υψηλότερα μικτά κέρδη.  
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Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που 

επιτυγχάνει µια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις 

λειτουργικές της δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται λοιπόν τα µη λειτουργικά 

έσοδα και κέρδη (που προέρχονται από συμμετοχές, προσωρινές επενδύσεις σε 

χρεόγραφα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, κληρώσεις λαχνών κ.ά.) καθώς ούτε και τα µη 

λειτουργικά έξοδα και ζημιές (όπως ζημιές από καταστροφή εμπορευμάτων) στα 

καθαρά κέρδη. Με άλλα λόγια ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το καθαρό κέρδος που 

έχει µια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων αξίας 100 ευρώ. 

 Ο δείκτης αυτός αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης και την 

ικανότητά της να ελέγχει τα λειτουργικά της έξοδα, τα χρηματοοικονομικά της έξοδα 

(δηλαδή τους χρεωστικούς της τόκους) και τους φόρους της. Το ύψος του εξαρτάται 

από το είδος του πωλούμενου προϊόντος και από τη στρατηγική που ακολουθεί η 

επιχείρηση σε σχέση µε τον ανταγωνισμό.  

 Εμφανίζονται πολλές παραλλαγές στον αριθμοδείκτη αυτόν ανάλογα με τον 

αριθμητή που του δίνεται και τον επιδιωκόμενο στόχο ανάλυσης. Δύο παραλλαγές 

του τύπου αυτού είναι με την χρήση: 

α. Των Καθαρών Κερδών της Χρήσης προ Φόρων 

β. Των Καθαρών Κερδών μετά τους Φόρους.  

 Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους 

τόσο πιο επικερδής είναι και η επιχείρηση που εξετάζεται και εννοείται οτι και 

διαχρονικά αποζητούμε να έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο δείκτη για ακόμα 

υψηλότερα κέρδη. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι αρκετά χρήσιμος καθώς σε αυτόν 

βασίζονται προβλέψεις για τα μελλοντικά κέρδη μιας επιχείρησης.  

 

𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ό 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜽ώ𝝆𝜾𝝄 𝜥έ𝝆𝜹𝝄𝝊𝝇 𝝁𝜺𝝉ά/𝝅𝝆𝝄 𝝋ό𝝆𝝎𝝂

=
𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜜 𝜦𝜠𝜤𝜯𝜪𝜰𝜬𝜞𝜤𝜥𝜜 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜢 𝜧𝜠𝜯𝜜/𝜫𝜬𝜪 𝜱𝜪𝜬𝜴𝜨

𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜠𝜮 𝜫𝜴𝜦𝜢𝜮𝜠𝜤𝜮
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων DuPont 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία απασχολούνται τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 

μέσα στην επιχείρηση. ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 

 

𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂

=
𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜪 𝜫𝜠𝜬𝜤𝜣𝜴𝜬𝜤𝜪 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜪𝜰𝜮 ∗ 𝜯𝜜𝜲𝜰𝜯𝜢𝜯𝜜 𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜤𝜜𝜮 𝜠𝜨𝜠𝜬𝜞𝜢𝜯𝜤𝜥𝜪𝜰 ∗ 𝜠𝜨𝜠𝜬𝜞𝜢𝜯𝜤𝜥𝜪

𝜤𝜟𝜤𝜜 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜜
  

  

 Ο δείκτης αυτός δείχνει όπως προείπαμε την αποτελεσματικότητα με την 

οποία τα ίδια κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί και αξιοποιηθεί ώστε να παράγουν 

κέρδη. Οπότε, όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης τόσο για πιο επιτυχημένη 

επιχείρηση πρόκειται και αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν ή παραπάνω απο τους 

κάτωθι λόγους: 

 υψηλή παραγωγικότητα 

 ικανή διοίκηση 

 αποτελεσματικότερη χρήση των περιουσιακών στοιχείων  

 στην επωφελή χρησιμοποίηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσο αποτελεσματικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα 

συνολικά κεφάλαια μιας εταιρίας στην παραγωγή κερδών ανεξάρτητα από την πηγή 

προέλευσής τους (ίδια, ξένα) για την δημιουργία κερδών. Έτσι, μια εταιρία με 

αυξανόμενο δείκτη παρέχει μεγάλο βαθμό ασφάλειας προς στους επενδυτές. 

 Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη τόσο πιο υγιής είναι και η 

επιχείρηση που εξετάζεται. Ακόμα σημαντικότερη κρίνεται και η διαχρονικά 

αυξημένη εμφάνιση του δείκτη γιατί αυτό αντανακλά μια συνεχώς αποδοτικότερη 

χρήση των συνολικών κεφαλαίων η οποία οφείλεται στη διοίκηση της επιχείρησης η 

οποία ξέρει να αξιοποιεί το σύνολο των κεφαλαίων της για την συνεχή ανάπτυξη της.  

Ο αριθμοδείκτης συνολικών κεφαλαίων υπολογίζεται με τη σχέση: 

 

 

𝜜𝝅𝝄𝜹𝝄𝝉𝜾𝜿ό𝝉𝜼𝝉𝜶 𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ώ𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂 

=
𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜜 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜢 + 𝜲𝜬𝜢𝜧𝜜𝜯𝜪𝜪𝜤𝜥𝜪𝜨𝜪𝜧𝜤𝜥𝜜 𝜠𝜩𝜪𝜟𝜜

𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜤𝜥𝜜 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜜
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Δείκτης Περιθωρίου Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 

Το περιθώριο Λειτουργικών Ταμειακών Ροών δεν είναι το ίδιο με το περιθώριο 

καθαρού κέρδους το οποίο περιλαμβάνει συναλλαγές οι οποίες δεν αφορούν 

πραγματική μεταφορά χρημάτων (οι αποσβέσεις είναι το πιο σύνηθες παράδειγμα 

εξόδου χωρίς πραγματική μεταφορά μετρητών η οποία παρόλα αυτά περιλαμβάνεται 

στον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος αλλά δεν περιλαμβάνεται στον 

υπολογισμό των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών). Επισημαίνεται λοιπόν οτι το 

περιθώριο λειτουργικών ταμειακών ροών δεν συμπίπτει σε καμία περίπτωση με το 

EBITDA. 

 Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν οτι επειδή το κεφάλαιο κίνησης 

αποτελεί συστατικό στοιχείο των λειτουργικών ταμειακών ροών οι εταιρίες μπορούν 

να επηρεάσουν το λειτουργικό περιθώριο των ταμειακών ροών με την επιμήκυνση 

του χρόνου που χρειάζεται για να αποπληρωθούν λογαριασμοί, με μείωση του χρόνου 

είσπραξης των απαιτήσεων, και καθυστερώντας την αγορά αποθεμάτων.      

 Οι ταμειακές ροές είναι το εργαλείο που βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

επεκταθούν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να επαναγοράσουν μετοχές, να 

πληρώσουν μερίσματα, ή να μειώσουν το χρέος τους. Αυτός ακριβώς είναι και ο 

λόγος που πολύ άνθρωποι εκτιμούν ιδιαίτερα την αξία των ταμειακών ροών και 

ακόμα περισσότερο του περιθωρίου των λειτουργικών ταμειακών ροών, το οποίο 

κρίνεται μεγαλύτερης σημασίας από κάθε άλλο οικονομικό μέτρο ακόμη και από τα 

κέρδη ανά μετοχή. 

 Χάριν ευκολίας μπορούμε να πούμε οτι ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσο 

χρήμα σε μορφή ρευστού εισέρχεται στην επιχείρηση από το κύκλωμα των 

πωλήσεων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τόσο καλύτερο είναι 

για την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

 

𝜫𝜺𝝆𝜾𝜽ώ𝝆𝜾𝝄 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ή𝝇 𝜯𝜶𝝁𝜺𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝜬𝝄ή𝝇

=  
𝜦𝜠𝜤𝜯𝜪𝜰𝜬𝜞𝜤𝜥𝜢 𝜯𝜜𝜧𝜠𝜤𝜜𝜥𝜢 𝜬𝜪𝜢

𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜮 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜴𝜨
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Αριθμοδείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους 

Το λειτουργικό κέρδος έπεται του μικτού κέρδους στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους προκύπτει αν 

διαιρέσουμε το σύνολο των λειτουργικών κερδών µε το σύνολο του κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης.      

 Τα λειτουργικά κέρδη (ονομάζονται και κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων EBITDA = Earnings Before Interest Taxes and Depreciation) 

προκύπτουν αν από τον κύκλο εργασιών αφαιρέσουμε το κόστος των πωλήσεων 

(παραγωγής και προϊόντων), τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα διάθεσης και 

έρευνας και ανάπτυξης.  

 Το περιθώριο του λειτουργικού κέρδους δείχνει το οικονομικό αποτέλεσμα 

(περιθώριο) το κέρδος δηλαδή που μένει στην επιχείρηση από τις πωλήσεις των 

προϊόντων της έχοντας αφαιρέσει τα αναλογούντα έξοδα. Αντικατοπτρίζει καλύτερα 

την εικόνα της επιχείρησης και την ικανότητά της να δημιουργεί εισόδημα από τις 

πωλήσεις της, γιατί αναφέρεται στο καθαρά «λειτουργικό αποτέλεσμα», δηλαδή τα 

κέρδη που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι 

από πηγές άσχετες µε το αντικείμενο δραστηριότητάς της.  

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερα για την επιχείρηση. Εάν µια 

επιχείρηση έχει ένα συνεπές επίπεδο μικτού περιθωρίου αλλά πτωτικό λειτουργικό 

περιθώριο κέρδους, αξίζει να ερευνήσουμε τα αιτία. Μια εξήγηση θα μπορούσε να 

είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς και βασικού κόστους, αλλά ο ελλιπής 

έλεγχος γενικού κόστους, το οποίο αυξάνεται χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση 

στο εισόδημα πωλήσεων. 

 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿𝝄ύ 𝜫𝜺𝝆𝜾𝜽𝝎𝝆ί𝝄𝝊 𝜥έ𝝆𝜹𝝄𝝊𝝇 =
𝜦𝜠𝜤𝜯𝜪𝜰𝜬𝜞𝜤𝜥𝜜 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜢

𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜮 𝜠𝜬𝜞𝜜𝜮𝜤𝜴𝜨
 

 

 

 



[48] 
 

Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Με τον όρο κεφαλαιακή διάρθρωση αναφερόμαστε στις μορφές των κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης και στη συνεισφορά τους στα συνολικά της κεφάλαια. Τα κεφάλαια 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες τα ίδια και τα ξένα τα οποία διαφέρουν ως προς τον 

κίνδυνο που περικλείουν για τους πιστωτές. 

  Η κάθε επιχείρηση έχει τη δική της μοναδική διάρθρωση κεφαλαίων ανάλογα 

με τις δυνατότητες της αλλά και τις ανάγκες της, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται 

διαχρονικά. Έτσι, μια επιχείρηση θέλοντας να ελέγξει την οικονομική της κατάσταση 

από μακροπρόθεσμη σκοπιά χρησιμοποιεί τους αριθμοδείκτες κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, οι οποίοι είναι:  

1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

2. Αριθμοδείκτης Διάρθρωσης Ενεργητικού 

3. Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού 
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Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

 

Ο αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή αλλιώς Δανειακής Επιβάρυνσης 

χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε µια 

επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο 

+ αποθεµατικά) προς το σύνολο των ξένων κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες + 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). 

 Τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης δείχνουν την Καθαρή της Θέση ενώ τα 

Ξένα κεφάλαια της ότι ρευστότητα αυτή διαθέτει από εξωτερικές πηγές (δανεισμό). 

 Οι δανειστές της επιχείρησης ενδιαφέρονται μεταξύ άλλων ουσιαστικά για 

την τιμή αυτού του δείκτη καθώς αυτός τους παρέχει ασφάλεια ως προς την είσπραξη 

των χρημάτων που της έχουν δανείσει όπως και αξιολογείται για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει υπερδανεισμός από την πλευρά της επιχείρησης. Τιμή του δείκτη >1 δείχνει 

ότι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από 

ότι οι δανειστές της.  

 

 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝜟𝜾ά𝝆𝜽𝝆𝝎𝝈𝜼𝝇 =
𝜤𝜟𝜤𝜜 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜜

𝜩𝜠𝜨𝜜 𝜥𝜠𝜱𝜜𝜦𝜜𝜤𝜜
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Αριθμοδείκτης Διάρθρωσης Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τη διαφορά συνόλου ενεργητικού από παθητικό προς 

το σύνολο του ενεργητικού και οι υψηλότερες τιμές του δείκτη μεταφράζονται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα ίδιων κεφαλαίων για την επιχείρηση. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζεται ως εξής: 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛥𝜄ά𝜌𝜃𝜌𝜔𝜎𝜂𝜍 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

=
𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶 − 𝛯𝛦𝛮𝛢 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛢𝛪𝛢

𝛴𝛶𝛮𝛰𝛬𝛰 𝛦𝛮𝛦𝛲𝛤𝛨𝛵𝛪𝛫𝛰𝛶
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Αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού 

Ο αριθμοδείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας δείχνει τι ποσοστό συνιστά το σύνολο 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως προς το συνολικό ενεργητικό της 

επιχείρησης. Η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης αποτυπώνεται σε αυτό τον 

αριθμοδείκτη ο οποίος προσδιορίζει όχι μόνο αυτήν αλλά και το γενικό βαθμό 

ρευστότητας αυτής. 

 Όσο μεγαλύτερη η τιμή του παρόντος δείκτη τόσο υψηλότερη αναλογία των 

πάγιων περιουσιακών  της στοιχείων στο σύνολο του ενεργητικό. Έστω οτι έχουμε 

μια τιμή του δείκτη ίση με 0,6 αυτό σημαίνει οτι σε κάθε 1 ευρώ συνολικού 

ενεργητικού αντιστοιχούν 0,6 ευρώ παγίου ενεργητικού ή αλλιώς 0,4 ευρώ 

κυκλοφοριακού ενεργητικού. Ακραίες τιμές του αριθμοδείκτη είναι οι τιμές 0 και 1, 

όπου η τιμή 0 αντιστοιχεί στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κατέχει κανένα 

περιουσιακό στοιχείο ενώ η τιμή 1 απεικονίζει μια επιχείρηση η οποία έχει μόνο 

στοιχεία του παγίου ενεργητικού.    

 Επίσης υψηλές τιμές του δείκτη παγιοποίησης σε περιόδους αυξημένης 

δραστηριότητας οδηγούν σε αυξημένη αποδοτικότητα, αυξημένη δανειοληπτική 

ικανότητα και προστασία των πιστωτών. Τέλος γνωρίζουμε οτι τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία πρέπει να χρηματοδοτούνται με διαρκή κεφάλαια της επιχείρησης άρα 

έμμεσα προσδιορίζει και ως ένα βαθμό την διάρθρωση των κεφαλαίων της. 

 

 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜫𝜶𝜸𝜾𝝄𝝅𝝄ί𝜼𝝈𝜼𝝇 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ

=
𝜫𝜜𝜞𝜤𝜜 𝜫𝜠𝜬𝜤𝜪𝜰𝜮𝜤𝜜𝜥𝜜 𝜮𝜯𝜪𝜤𝜲𝜠𝜤𝜜 

𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜠𝜨𝜠𝜬𝜞𝜢𝜯𝜤𝜥𝜪𝜰
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Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες 

Η χρήση των επενδυτικών αριθμοδεικτών βοηθάει τους επενδυτές να αποφασίσουν 

αν τους συμφέρει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν τους μετοχικούς 

τίτλους μιας επιχείρησης. Οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες συσχετίζουν οικονομικά 

μεγέθη μιας εταιρίας του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως τα 

κέρδη με χρηματιστηριακά στοιχεία όπως τη χρηματιστηριακή τιμή ή το μέρισμα.  

Οι σημαντικότεροι επενδυτικοί αριθμοδείκτες που θα μελετηθούν είναι οι:  

1. Κέρδη ανά μετοχή 

2. Μέρισμα ανά μετοχή 

3. Ποσοστό διανεμομένων κερδών 

4. Χρηματιστηριακή τιμή/ εσωτερική αξία 
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Κέρδη ανά Μετοχή 

Για τον υπολογισμό του πλέον πιο διαδεδομένου επενδυτικού αριθμοδείκτη που είναι 

τα κέρδη ανά μετοχή χρησιμοποιείται ο τύπος:  

 

𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝜜𝝂ά 𝜧𝜺𝝉𝝄𝝌ή =
𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜴𝜨 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜴𝜨 𝜲𝜬𝜢𝜮𝜠𝜴𝜮

𝜧. 𝜪 𝜜𝜬𝜤𝜣𝜧𝜪𝜰 𝜧𝜠𝜯𝜪𝜲𝜴𝜨 𝜮𝜠 𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜤𝜜
 

  

 Τα κέρδη ανά μετοχή δείχνουν το ύψος των κερδών που αντιστοιχούν σε κάθε 

μια μετοχή μιας επιχείρησης. Οπότε, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο 

περισσότερο κερδοφόρα είναι η μετοχή για τον επενδυτή, εξετάζοντας διαχρονικά 

την ίδια επιχείρηση 

 

Μέρισμα ανά Μετοχή 

Για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη μερισμάτων ανά μετοχή χρησιμοποιείται ο 

τύπος: 

 

𝜧έ𝝆𝜾𝝈𝝁𝜶 𝜜𝝂ά 𝜧𝜺𝝉𝝄𝝌ή =
𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜧𝜠𝜬𝜤𝜮𝜧𝜜𝜯𝜴𝜨

𝜜𝜬𝜤𝜣𝜧𝜪𝜮 𝜧𝜠𝜯𝜪𝜲𝜴𝜨 𝜮𝜠 𝜥𝜰𝜥𝜦𝜪𝜱𝜪𝜬𝜤𝜜
 

  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των μερισμάτων που μοιράζονται σε 

κάθε κάτοχο μιας μετοχής της εταιρίας, με απλούστερη ερμηνεία δείχνει το ύψος των 

κερδών τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή.   

 Και σε αυτήν την περίπτωση διαχρονικά στην ίδια επιχείρηση μπορεί να συγκριθούν 

τα αποτελέσματα για την εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς όμως το ίδιο να ισχύει και 

για διαφορετικές επιχειρήσεις διότι έχουν διαφορετικό αριθμό μετοχών.  
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Ποσοστό Διανεμομένων Κερδών 

 Ο αριθμοδείκτης διανεμόμενων κερδών μας δίνει το ποσοστό των κερδών που 

διανέμεται στους μετόχους και ποιο ποσοστό αυτών παρακρατείται για επανεπένδυση 

μέσα στην επιχείρηση. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτό τόσο 

μεγαλύτερο είναι το μέρισμα που δίνεται στους μετόχους.  

 Σε μία νέα και αναπτυσσόμενη επιχείρηση μπορεί να παρατηρηθεί χαμηλός 

δείκτης γιατί έχουν ανάγκη κεφαλαίων για την ανάπτυξη τους. 

Το ποσοστό των κερδών που διανέμει μια εταιρία ως μέρισμα υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

𝜫𝝄𝝈𝝄𝝈𝝉ό 𝜟𝜾𝜶𝝂𝜺𝝁ό𝝁𝜺𝝂𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝆𝜹ώ𝝂

=
𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜧𝜠𝜬𝜤𝜮𝜧𝜜𝜯𝜴𝜨 𝜲𝜬𝜢𝜮𝜢𝜮

𝜮𝜰𝜨𝜪𝜦𝜪 𝜥𝜜𝜣𝜜𝜬𝜴𝜨 𝜥𝜠𝜬𝜟𝜴𝜨 𝜲𝜬𝜢𝜮𝜢𝜮
 

 

Χρηματιστηριακή Τιμή προς Εσωτερική Αξία Μετοχής 

Ο δείκτης αυτός μας αποκαλύπτει πόσες φορές διαπραγματεύεται η τιμή των μετοχών 

μιας επιχείρησης την εσωτερική της αξία στη χρηματιστηριακή αγορά. Από την 

διαδικασία αυτή προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο μια μετοχή 

παρουσιάζεται υπερτιμημένη ή υποτιμημένη. 

  Έτσι, εάν ο παραπάνω λόγος είναι μεγαλύτερος της μονάδος σημαίνει ότι η 

μετοχή είναι υπερτιμημένη ενώ αν είναι μικρότερος της μονάδος υποτιμημένη. Στην 

περίπτωση που ο δείκτης είναι γύρω στη μονάδα τότε η μετοχή είναι ελκυστική στους 

επενδυτές αφού υπάρχει αντιστοιχία πραγματικής και χρηματιστηριακής τιμής.  

Ο λόγος της χρηματιστηριακής τιμής προς την εσωτερική αξία μιας μετοχής 

υπολογίζεται ως εξής: 

𝜟𝜺ί𝜿𝝉𝜼𝝇 𝜲𝝆𝜼𝝁𝜶𝝉𝜾𝝈𝝉𝜼𝝆𝜾𝜶𝜿ή𝝇 𝜯𝜾𝝁ή𝝇 

=  
𝜲𝜬𝜢𝜧𝜜𝜯𝜤𝜮𝜯𝜢𝜬𝜤𝜜𝜥𝜢 𝜯𝜤𝜧𝜢 𝜧𝜠𝜯𝜪𝜲𝜢𝜮

𝜠𝜮𝜴𝜯𝜠𝜬𝜤𝜥𝜢 𝜜𝜩𝜤𝜜 𝜧𝜠𝜯𝜪𝜲𝜢𝜮
 



[55] 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Οριζόντια Ανάλυση 

Με την Οριζόντια ανάλυση αποτυπώνονται για μια διαχρονική ανάλυση στοιχείων 

μεταβολές μεταξύ διαδοχικών ετών σε βασικές οικονομικές καταστάσεις 

(Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) μιας εταιρείας. Η Οριζόντια ανάλυση 

μετράει τη μεταβολή των μεγεθών ανά περίοδο κυριότατα κερδοφορία, απαιτήσεις 

(Ενεργητικό) και υποχρεώσεις (Παθητικό) μιας εταιρείας. 

 Οι βασικές συνισταμένες που αναλύθηκαν σε μεταβολές στην εξεταζόμενη 

περίοδο 2002-2013 ήταν: 

Για τον Ισολογισμό:  

Πάγιο Ενεργητικό 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια 

Ι. Αποθέματα Υποχρεώσεις 

Απαιτήσεις Ι. Μακροχρόνιες 

Υποχρεώσεις 

ΙΙΙ. Διαθέσιμα ΙΙ. Βραχυχρόνιες 

Υποχρεώσεις 

Γενικό Σύνολο 

Ενεργητικού Γενικό Σύνολο Παθητικού 

 

Για τα Αποτελέσματα Χρήσης:  

Πωλήσεις 

Κόστος Πωληθέντων 

Μικτά Κέρδη 

Κέρδη Προ Φόρων 

Κέρδη μετά Φόρων 
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 Η οριζόντια ανάλυση  για όλα τα παραπάνω μεγέθη που αξιολογήθηκαν 

ερμηνεύει την τάση κατεύθυνσης κάθε λογαριασμού. Οι μετρήσεις που πήραμε για 

την περίοδο 2002-2013 αναλύονται παρακάτω, ενώ ακολουθεί δειγματοληπτικός 

πίνακας από το (2002-2004): 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

     

 2002 2003  2004  

Πάγιο Ενεργητικό 1230722 1057408 -0,14082 947489,4 -0,10395 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4833418 7768086 0,607162 10200094 0,313077 

Ι. Αποθέματα 1187043 3008320 1,534297 2557405 -0,14989 

ΙΙ. Απαιτήσεις 3281312 4296663 0,309434 7387641 0,71939 

ΙΙΙ. Διαθέσιμα 365063,2 463103,3 0,268557 255047,6 -0,44926 

Γεν. Σύν. Ενεργητικού 6721043 10127738 0,50687 12453153 0,229608 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003   2004   

Ίδια Κεφάλαια 2061674 2370194 0,149645 3347171 0,412193 

Υποχρεώσεις 4555548 7544776 0,656173 8849714 0,172959 

Ι. Μακ. Υποχρεώσεις 262169,5 469237,5 0,789825 185449,7 -0,60479 

ΙΙ. Βραχ. Υποχρεώσεις 4293379 7075539 0,648012 8664264 0,224538 

Γεν.Συν. Παθητικού 6721043 10127738 0,50687 12453153 0,229608 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

2002 2003   2004 

  

Πωλήσεις 7540702 9547423 0,266119 14778019 0,547854 

Κόστος Πωληθέντων 2753121 3459719 0,256653 5474950 0,582484 

Μικτά Κέρδη 4787581 6087704 0,271562 9303069 0,528174 

Κέρδη Προ Φόρων 448617,7 559306,8 0,246734 1667766 1,981845 

Κέρδη μετά Φόρων 448617,7 559306,8 0,246734 1667766 1,981845 

*αναλυτικός πίνακας στο προσάρτημα πινάκων  

 Για παράδειγμα μεταξύ των ετών 2002 – 2003 το πάγιο ενεργητικό της 

εταιρείας ήταν 1.230.722 και έγινε 1.057.408 που σημαίνει ότι σημειώθηκε μεταβολή 

(μείωση) της τάξεως του 14,08% αυτή η αμελητέα πτώση θα ακολουθηθεί από 

συνεχιζόμενη σταθερή αυξητική πορεία η οποία θα διακοπεί από το 2010 και μετά 
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όπου δεν εμφανίζει σημαντική αύξηση (6,90%) και μετά το 2011 αρχίζει να φθίνει 

σταδιακά σε μικρή κλίμακα. 

 Το κυκλοφορούν ενεργητικό στο σύνολο του παρουσιάζει διαδοχική αύξηση 

(60,72%, 31,31%, 70,05%, 10,92%, 58,46%, 75,79%) μέχρι και το 2008 ενώ μετά 

υφίσταται μια συρρίκνωση της τάξεως του 36,30% συνολικά για τα έτη 2009-2013.Η 

συρρίκνωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην συρρίκνωση 

των απαιτήσεων η οποία είναι της τάξεως του 64,40% από το 2008 μέχρι και το 2013. 

Στο σύνολο του το Ενεργητικό παρουσιάζει σε όλα τα έτη της μελέτης αυξητική 

πορεία με μια ελάχιστη μείωση στο 2012 και το 2013 η οποία αποτελεί φυσικό 

επακόλουθο των παραπάνω μεταβολών. 

 Όσον αναφορά την μελέτη του Παθητικού στην οριζόντια ανάλυση αρχικά 

παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώνεται το 2005 όπου οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται από 185449,7 χιλ. 2004 σε 5339531 εκ. το 

2005. Και στην ανάλυση του Παθητικού σημειώνεται, παράλληλη με το Ενεργητικό, 

συρρίκνωση του κατά τα έτη της ύφεσης δηλαδή από το 2009 και μετέπειτα.  

 Με την μελέτη των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

είναι έκδηλη (αν και σε μικρό βαθμό) η επιρροή που έχουν οι οικονομικές και 

φορολογικές αλλαγές στα οικονομικά μεγέθη των πωλήσεων των κερδών προ φόρων 

και μετά φόρων. Οι πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων, τα μικτά κέρδη και τα κέρδη 

προ φόρων παρουσιάζουν σταθερή ανοδική πορεία μέχρι και το 2008 ενώ τα κέρδη 

μετά φόρων παρουσιάζουν εκεί την πρώτη τους σημαντική μείωση της τάξεως του 

88,84%.   

 Αντίστοιχα με τις μεταβολές που σημειώθηκαν στα οικονομικά στοιχεία του 

ισολογισμού, από την οριζόντια ανάλυση, έτσι και στην Κατάσταση των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως η καθοδική πορεία συμφωνεί με τα χρόνια της ευρύτερης 

οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα από το 2009 και μέχρι το 2011 η εταιρία είχε τη 

μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις της τάξεως του 24,25% με αποτέλεσμα να 

εμφανίζει για πρώτη φορά ζημίες αντί για κέρδη. Για τα έτη 2012 και 2013 

παρατηρήθηκε πολύ μικρότερη (πτωτική) μεταβολή σε σχέση με τα πρότερα έτη  

(2009-2011) με προσπάθεια της εταιρίας συγκράτησης και αντιμετώπισης της πτώσης 

στις πωλήσεις και κρατώντας σταθερό το κόστος πωληθέντων.      
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Κάθετη Ανάλυση 

Η Κάθετη ανάλυση εξυπηρετεί μεταξύ άλλων ότι και η Οριζόντια, δηλαδή την 

μελέτη των τάσεων των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης. 

 Διαφέρει όμως από την οριζόντια ως προς το ότι εδώ αναλύεται η σύνθεση 

των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) και η 

σχετική βαρύτητα των επί μέρους τμημάτων τους στο γενικό σύνολο. 

 Οριζόντια ως σύνολα μέτρησης το Ενεργητικό και το Παθητικό για τον 

Ισολογισμό και συχνότερα οι Πωλήσεις για το Λογαριασμό των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό πάντα) τα οποία και παίρνουν την τιμή 

στάθμης 1 ή 100%. Κατόπιν όλα τα υπόλοιπα συστατικά των επιμέρους οικονομικών 

καταστάσεων μετρώνται ως ποσοστά των συνόλων μέτρησης. 

 Δειγματοληπτικά τα στοχεία που μετρήθηκαν στα έτη 2007 – 2009 ήταν αυτά 

που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2007  2008  2009  

Πάγιο Ενεργητικό 18594480 0,378847 32560422 0,377939 44201641 0,505901 

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 30487260 0,621153 53592067 0,622061 43170513 0,494099 

Ι. Αποθέματα 9176609 0,186966 15305138 0,177652 13554656 0,155137 

ΙΙ.Απαιτήσεις 19292842 0,393076 36188448 0,420051 28223423 0,323025 

ΙΙΙ.Διαθέσιμα 2017809 0,041111 2098481 0,024358 1392434 0,015937 

Γεν. Σύν. Ενεργητικού 49081740 1 86152489 1 87372154 1 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2007   2008   2009   

Ίδια Κεφάλαια 19356336 0,394369 22119045 0,256743 24048251 0,275239 

Υποχρεώσεις 29725404 0,605631 64033444 0,743257 63323904 0,724761 

Ι.Μακ. Υποχρεώσεις 8865158 0,18062 10304301 0,119605 36215663 0,414499 

ΙΙ.Βραχ. Υποχρεώσεις 20860246 0,42501 53729142 0,623652 27108241 1426750 

Γεν.Συν. Παθητικού 49081740 1 86152489 1 87372154 1 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 2007   2008   2009   
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Πωλήσεις 35393741 1 46950142 1 43880421 1 

Κόστος Πωληθέντων 13259957 0,374641 17792483 0,378965 17388679 0,396274 

Μικτά Κέρδη 22133774 0,625358 29157659 0,621035 26491742 0,603726 

Κέρδη Προ Φόρων 5254751 0,148466 5751379 0,1225 4956744 0,11296 

Κέρδη μετά Φόρων 3732925 0,105469 4164049 0,088691 3608120 0,082226 

*αναλυτικός πίνακας στο προσάρτημα πινάκων 

 Σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση, της κάθετης ανάλυσης, από τον 

δειγματοληπτικό πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι Απαιτήσεις το έτος 

2007 ήταν το 39,3% του Γενικού Συνόλου του Ενεργητικού. Επιπλέον οι 

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις το 11,96% του Γενικού Συνόλου του Παθητικού το 2008 

και τέλος τα Κέρδη μετά Φόρων το 2007 το 10,54% των αντίστοιχων της χρονιάς 

πωλήσεων. 

 Αναλυτικότερα το Πάγιο Ενεργητικό όπως παρατηρήσαμε  σε γενικές 

γραμμές και την αυξητική του πορεία μέσα από την οριζόντια ανάλυση παρατηρούμε 

ότι και στην κάθετη ανάλυση αυτή η αυξητική του πορεία είναι έκδηλη και από το 

μεγάλο ποσοστό συμμετοχής του στο Σύνολο του Ενεργητικού  από το 2005 και μετά 

(28,95%, 41,68%, 37,88%, 37,79%, 50,59%, 53,21%, 47,28%, 51,26%   , 52,28%) . 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της 

εταιρίας.   

 Παράλληλα παρατηρούμε την συρρίκνωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

με μικρότερα ποσοστά εμφάνισης των διαθεσίμων και μεγαλύτερα των απαιτήσεων 

γεγονός το οποίο δεν αποτελεί ελκυστικό παράγοντα αφού έτσι μειώνεται και το 

κεφάλαιο κίνησης που έχει στη διάθεση της η εταιρεία από το συναλλακτικό της 

κύκλωμα. 

 Στο παθητικό παρατηρούμε ότι τα ίδια κεφάλαια αποτελούν σταθερά ένα 

ποσοστό γύρω στο 20% του Συνόλου του Παθητικού. Το χαρακτηριστικό 

αποτέλεσμα που παρατηρείται αφορά το μεγάλο ποσοστό των Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων (63,88%, 69,86%, 69,57%, 59,27%, 49,03%, 62,37%) αυτό 

συνεπάγεται ότι πρέπει να δεσμεύεται μεγάλο ποσό του διαθέσιμο ρευστού για την 

αποπληρωμή τους. 
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 Τέλος στην κάθετη ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης παρατηρείται όπως 

και στην οριζόντια ανάλυση μια σταθερή πορεία του κόστος πωληθέντων μέχρι το 

2009 ενώ μετά αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2012 και μετέπειτα επιστρέφει 

στα πρότερα ποσοστά. Τα ποσοστά του κόστους πωληθέντων θα έπρεπε να ήταν 

πολύ μικρότερα του συνόλου των πωλήσεων για να διατηρηθεί η μέγιστη 

κερδοφορία.   
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Γενική Ρευστότητα 

Στο συγκεκριμένο δείκτη όπως υπολογίστηκε για όλα τα έτη, χρησιμοποιήθηκε το 

Κυκλοφοριακό Ενεργητικό και τα Διαθέσιμα της επιχείρησης και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. 

 Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαμβάνει αποθέματα, απαιτήσεις διάφορες, 

χρεόγραφα. 

 Οι Β.Υ. περιλαμβάνουν δάνεια, γραμμάτια πληρωτέα, έξοδα οφειλόμενα, 

δόσεις μακροχρόνιων δανείων και βραχυχρόνια δάνεια, υποχρεώσεις από φόρους και 

τέλη και γενικά διάφορους πιστωτές – προμηθευτές της επιχείρησης. 

 Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μας δείχνει την ισορροπία ανάμεσα στα 

βραχυχρόνια στοιχεία του ισολογισμού. Συγκεκριμένα σε τι ποσοστό μπορούν οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης της γενικής ρευστότητας, τόσο καλύτερη είναι η 

ρευστότητα της εξεταζόμενης επιχείρησης.  

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ παρουσιάζει τους καλύτερους δείκτες γενικής ρευστότητας 

στα έτη: 2009 (1,593), 2007 (1,462) και 2010 (1,420).  
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Άμεση Ρευστότητα 

Δείχνει παρόμοια συμπεράσματα με τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, ωστόσο 

εδώ περιλαμβάνονται μόνο τα κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού που 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και δεν περιλαμβάνει αυτά τα οποία 

δεν έχουν γοργή ρευστοποίηση. Για παράδειγμα δεν περιλαμβάνονται τα αποθέματα 

πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς ως στοιχείο κυκλοφοριακού ενεργητικού 

παρουσιάζουν μικρή ρευστότητα. 

 Παρομοίως όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του εν λόγω δείκτη τόσο καλύτερη 

ρευστότητα παρουσιάζει η εξεταζόμενη επιχείρηση. Σε ένα εμπειρικό κανόνα 

αξιολόγησης, για μια συγκεκριμένη επιχείρηση και πάντοτε σε διαχρονική ανάλυση 

ένας δείκτης γενικής ρευστότητας γύρω στο 1,5 θεωρείται καλός. 

 Για την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ με εξαίρεση τα έτη 2007 (1,022) και 2009 

(1,093) που δίνεται εικόνα επαρκούς απόδοσης του δείκτη σε όλα τα υπόλοιπα έτη 

της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου παρουσιάζονται τιμές <1, γεγονός που 

υποδηλώνει μια σχετική έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο να μη μπορεί εύκολα 

να καλύψει απαιτήσεις τρίτων για καταβολή μετρητών. 
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Ταμειακή Ρευστότητα 

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται γενικά μετρητά, καταθέσεις όψεως ή ταμιευτηρίου, 

επιταγές εισπρακτέες και οτιδήποτε άλλο για την επιχείρηση ισοδυναμεί με μετρητά. 

 Η ταμειακή ρευστότητα μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα που 

αυτή έχει να εξοφλεί με τα μετρητά που διαθέτει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Μας δείχνει προφανώς πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τις Β.Υ. της. Συμπεραίνετε ότι όσο 

μεγαλύτερη η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο μεγαλύτερη η ταμειακή ρευστότητα για 

την επιχείρηση. 

 Σχετικά επαρκή ρευστότητα έχει η επιχείρηση στα έτη 2012 (0,216) και 2011 

(0,320) και παρατηρείται η τάση σε βάθος οκταετίας 2002 – 2008 μια ισχνή 

ρευστότητα της τάξεως του υπερβάλλοντος διαθεσίμου 3% με 8%. 
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Δείκτης Μετρητών 

Ο Δείκτης Μετρητών της Επιχείρησης είναι το πηλίκο των μετρητών (και 

ισοδύναμων μετρητών) της επιχείρησης προς τα κυκλοφοριακά της περιουσιακά 

στοιχεία. 

 Ζητούμενο όπως παραπάνω είναι η μεγαλύτερη τιμή του δείκτη που 

υποδηλώνει τον καλύτερο βαθμό κάλυψης των υποχρεώσεων της.  

 Στη χρονική περίοδο αναφοράς οι καλύτερες τιμές του δείκτη μετρητών 

καταγράφονται την τελευταία 3ετία (2011-2013) με τιμές (0,229 . 0,130 και 0,180) 

αντίστοιχα ενώ σε όλα τα προηγούμενα έτη διαπιστώνεται μια σχετικά κοντά στο 0 

τιμή του δείκτη. 

 

Αμυντικό Χρονικό Διάστημα 

Το αμυντικό χρονικό διάστημα για μια επιχείρηση μετρά σε αριθμό ημερών 

οικονομικής χρήσης, το διάστημα το οποίο η επιχείρηση δύναται να λειτουργήσει με 

τη χρήση των αμυντικών περιουσιακών της στοιχείων χωρίς να χρειαστεί να κάνει 

χρήση άλλων εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της. Τούτο μάλιστα 

ερμηνεύεται και ως μια δύναμη της επιχείρησης να καλύπτει τα λειτουργικά της 

έξοδα δίχως να χρειάζεται να δαπανήσει τα λειτουργικά της έσοδα αλλά βασιζόμενη 

στα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της. 

 Προφανώς μεγαλύτερη τιμή του δείκτη ερμηνεύεται ως καλή ένδειξη 

ρευστότητας της επιχείρησης και μάλιστα σε μελέτη διαχρονικών στοιχείων αύξηση 

του δείκτη μεταφράζεται σε ευνοϊκή ρευστότητα. 

ΕΤΗ 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

ΤΙΜΕΣ 

ΔΕΙΚΤΗ 

201,17 205,29 224,24 232,13 230,96 257,09 345,14 284,30 286,22 302,27 222,91 199,05 

  

 Μέχρι και το έτος 2008 παρατηρείται μια διαδοχική αύξηση του δείκτη 

αμυντικού διαστήματος:  
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(201,1 – 205,3 – 224,2 – 232,1 – 230,9 – 257,1 – 345,1) ενώ η κορύφωση του δείκτη 

παρουσιάζεται το έτος 2008 (345,1) όπου δηλαδή παρατηρείται μια ετήσια αυτάρκεια 

της επιχείρηση. 

 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

Συνιστά το πηλίκο του κόστους πωληθέντων εμπορευμάτων προς τα αποθέματα της 

επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός, δείχνει το βαθμό αντικατάστασης των αποθεμάτων 

μέσα στη χρήση και ασφαλέστερα ενημερώνει περί του πόσο συχνά ανανεώνονται τα 

αποθέματα της επιχείρησης μέσα στην οικονομική χρήση, σε σχέση με τις πωλήσεις 

της. 

 Γενικότερα όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού τόσο 

αποτελεσματικότερα λειτουργεί η επιχείρηση καθώς καθίσταται εφικτό να 

περιοριστούν τα διάφορα έξοδα της. 

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στα έτη 2002 μέχρι 2010 εμφανίζει τιμές δείκτη εύρους από 

περίπου 1,1 μέχρι και 2,3, με σαφώς καλύτερες αποδόσεις στην πρώτη υπό μελέτη 

πενταετία (2002 – 2005) κατόπιν διαπιστώνεται μια σταθεροποίηση προσεγγιστικά 

στην τιμή 1 για τα επόμενα 3 4 έτη, οπότε και την τελευταία τριετία (2010- 2012) 

εμφανίζονται τιμές μικρότερες της μονάδας. 

 Επομένως αποτελεσματικότερη φαίνεται η επιχείρηση βάση αυτού του δείκτη 

στα πρώτα έτη λειτουργίας της. 

 Παρόμοια συμπεράσματα δείχνει ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας 

αποθεμάτων. 
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Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα με την οποία ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι 

λογαριασμοί μιας επιχείρησης μέσα σε μια οικονομική χρήση. Παρόμοια ερμηνεία 

δίδει και ο δείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των 

ημερών του έτους με τον δείκτη έχουμε μετρημένο σε ημέρες το χρονικό διάστημα 

που μεσολαβεί μεταξύ δυο εισπράξεων. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μικρότερο είναι το χρονικό 

διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ διαδοχικών εισπράξεων και επομένως ταχύτερη 

είσπραξη των απαιτήσεων από την πλευρά της επιχείρησης. 

 Για όλα τα υπό μελέτη έτη για την επιχείρηση ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ εμφανίζεται 

χονδρικά μια σταθερότητα στην ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων της που μέσο- 

σταθμικά  κυμαίνεται στο 0,50 περίπου. 

 Αυτό σημαίνει για την επιχείρηση ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ότι σε όλα τα έτη οι 

απαιτήσεις διευθετούνται χρονικά σε ένα μέσο κοινό χρονικό διάστημα. 
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Ταχύτητα Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 

Δίνεται από το λόγο των πωλήσεων που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε μια 

οικονομική χρήση προς το συνολικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι το 

καθαρό κεφάλαιο κίνησης υπολογίζεται αν από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

αφαιρέσουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Η σχέση που ερμηνεύει ο δείκτης αυτός είναι συνδυαστική καθώς σχετίζει την 

αύξηση στις πωλήσεις με την ανάγκη για περισσότερα κεφάλαια κίνησης ώστε να 

είναι η επιχείρηση ικανή να παρέχει τις προβλεπόμενες πιστώσεις προς τους πελάτες 

της. 

 Μια υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη αυτού δείχνει ανεπάρκεια κεφαλαίων 

κίνησης της επιχείρησης αλλά γενικώς υψηλότερες τιμές αυτού του δείκτη δείχνουν 

υψηλότερη αποδοτικότητα για την επιχείρηση καθώς μάλιστα ερμηνεύει πως η 

επιχείρηση διαθέτει μεγάλα κεφάλαια κίνησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ παρουσιάζει καλύτερες αποδόσεις στα δυο πρώτα έτη της υπό 

μελέτης περιόδου (τιμή δείκτη περίπου 14) και μια μέση απόδοση στα έτη 2004 – 

2006 (τιμή δείκτη 8 με 9,5 περίπου) και μια χαμηλότερη 2009-2011 (τιμή δείκτη 

περίπου στο 3). 

 Παρόμοια συμπεράσματα δείχνει και ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του 

καθαρού κεφαλαίου κίνησης που συνδέει τα παραπάνω συμπεράσματα με τον 

ημερολογιακό αριθμό των ημερών του οικονομικού έτους. 
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Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εξόφλησης των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Συνδέει το Κόστος των Πωληθέντων εμπορευμάτων προς τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης αν και πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν αυτό τον δείκτη 

και ως το σύνολο πωλήσεων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Ο δείκτης αυτός μας δείχνει κατά μέσο όρο πόσες φορές μέσα στα οικονομικό 

έτος (χρήση) πληρώνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αν 

μάλιστα διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους με την τιμή του δείκτη, 

υπολογίζουμε σε ημέρες το χρόνο ανάμεσα σε δυο διαδοχικές πληρωμές. 

 Προτιμητέα τιμή για το δείκτη αυτό είναι η μεγαλύτερη δυνατή καθώς όσο 

μεγαλύτερη είναι τόσο μικρότερο και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ 

των πληρωμών της επιχείρησης προς τους πιστωτές της.  

 Η ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. εμφανίζει τιμές που κινούνται σε εύρος 0,30 – 0,70 περίπου 

με καλύτερες αποδόσεις του δείκτη αυτού στα έτη 2002 (0,64), 2004 (0,63), 2007 

(0,64) και 2009 (0,64). 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

Δείχνει το πηλίκο των καθαρών πωλήσεων προς το σύνολο του ενεργητικού μιας 

επιχείρησης. 

 Ο δείκτης αυτός μετρά τον βαθμό χρησιμοποίησης από την πλευρά της 

επιχείρησης των περιουσιακών της στοιχείων προκειμένου να πραγματοποιήσει τις 

πωλήσεις της. Υψηλότερες τιμές του δείκτη συμπεραίνουν ότι η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί 

τις πωλήσεις της. 

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ  παρουσιάζει τιμές προσεγγιστικά στο 1 για τα τρία πρώτα 

υπό μελέτη έτη και αυτό χονδρικά ερμηνεύεται ότι η επιχείρηση πραγματοποίησε 

πωλήσεις ένα ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στις πωλήσεις. Πολύ καλή τιμή 

του δείκτη εμφανίζει η επιχείρηση στο έτος 2006 ενώ για τα έτη 2007 – 2013 

παρουσιάζεται αισθητά μικρότερη τιμή της μονάδας. 
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Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι το πηλίκο των μικτών κερδών 

χρήσης προς τις πωλήσεις. Σημειώνεται ότι τα μικτά κέρδη της επιχείρησης 

προκύπτουν σαν διαφορά των Καθαρών πωλήσεων από το Κόστος πωληθέντων. 

Αναφέρεται ότι όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού τόσο καλύτερη είναι 

και η θέση της επιχείρησης από άποψη κερδών. Ένας υψηλός δείκτης μικτού 

περιθωρίου κέρδους για την επιχείρηση δείχνει αποτελεσματική διοίκηση που 

επιτυγχάνει πωλήσεις σε υψηλές τιμές. 

 Η εξεταζόμενη επιχείρηση παρουσιάζει σταθερότητα στο δείκτη αυτό σε μια 

μέση τιμή (0,62 περίπου). Τούτο σημαίνει προς πραγματοποιεί παρόμοιο ύψος 

πωλήσεων σε σχέση με το ύψος των κερδών της σε βάθος χρόνου. 

 Στα πρώτα έτη (2002-2004) οι τιμές είναι περίπου στο (0,62- 0,63) ενώ μια 

ελαφρά κάμψη φαίνεται να υπάρχει προς τα τελευταία έτη  (2009 – 2012) περίπου 

(0,58- 0,59). 
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Καθαρό Περιθώριο Κέρδους προ και μετά φόρων 

Συνδέει με ένα λόγο τα καθαρά λειτουργικά κέρδη προ ή και μετά φόρων της 

επιχείρησης προς τις καθαρές της πωλήσεις. Ο αριθμοδείκτης αυτό καταδεικνύει το 

ποσοστό των καθαρών κερδών που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της 

ή άλλως το καθαρό της κέρδος από λειτουργικές της δραστηριότητας. 

Το καθαρό κέρδος που επιτυγχάνει η επιχείρηση από πωλήσεις συγκεκριμένης αξίας 

αυξάνει όσο αυξάνεται η τιμή του δείκτη αυτού. 

Οι αποδόσεις του δείκτη αυτού κυμαίνονται σε ένα εύρος 8% με 15% με την 

υψηλότερη αποδοτικότητα να εμφανίζεται στα έτη μετά το 2004. Ιδιαίτερα υψηλή 

τιμή παρουσιάζει ο δείκτης στο έτος 2009. 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων DuPont 

Ο δείκτης αυτός μετρά το λόγο των καθαρών κερδών προς τα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης. Η οικονομική ερμηνεία του δείκτη αυτού αφορά μεταξύ άλλων το 

βαθμό αξιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης  στην κατεύθυνση του να 

παράγει αυτή κέρδη. Είναι ο βαθμός αποτελεσματικότητας της διοίκησης στη 

χρησιμοποίηση κεφαλαίων ιδίων ή ξένων και στο μετασχηματισμό των κεφαλαίων 

αυτών σε κέρδη. 

 Υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη αυτού ερμηνεύεται ως οικονομική ευημερία για 

την επιχείρηση και ως εύστοχη διαχείριση των κεφαλαίων της προς την κατεύθυνση 

της δημιουργίας κερδών.  

 Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στα έτη 2002 – 2006 παρουσιάζει τις υψηλότερες 

τιμές του δείκτη (2,32 – 2,61 – 2,86 – 2,31 και 2,67 αντίστοιχα) ενώ για τα έτη 2007 

και μετά οι τιμές μειώνονται και σταθεροποιούνται περίπου στο 1. 
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Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 

Ένας χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων δείχνει για την 

επιχείρηση μη αποδοτική διαχείριση χρηματοοικονομικών κεφαλαίων και μη 

ικανοποιητικές πωλήσεις σε σχέση και με τα χρηματοοικονομικά έξοδα που δαπανά. 

Αντίθετα υψηλή τιμή του δείκτη δείχνει υψηλό βαθμό αξιοποίησης κεφαλαίων και 

άρτια ικανότητα της διοίκησης να αξιοποιεί αποδοτικά τα συνολικά κεφάλαια που 

διαχειρίζεται. 

 Με λίγα λόγια ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση που πέτυχε η 

επιχείρηση στην τοποθέτηση των κεφαλαίων της. 

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στα πρώτα έτη λειτουργίας τους παρουσιάζει αποδόσεις του 

δείκτη της τάξεως του 10% με 17% κατόπιν στο μέσον της εξεταζόμενης χρονικής 

περιόδου διαπιστώνεται μια βαθμιαία μείωση του δείκτη που αγγίζει το 3% με 5% 

ώσπου την τελευταία υπό μελέτη τριετία 2011- 2013 καταγράφονται αρνητικές τιμές 

του δείκτη και επομένως η πλέον χαμηλή αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων. 

Περιθώριο Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 

Το περιθώριο της λειτουργικής ταμειακής ροής υπολογίζεται ως το πηλίκο της 

λειτουργικής ταμειακής ροής προς της πωλήσεις. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό 

της λειτουργικής ταμειακής ροής εφαρμόζεται η σχέση: Πωλήσεις – Κόστος 

Πωληθέντων + Αποσβέσεις – Φόροι. 

 Οι τιμές του δείκτη της επιχείρησης ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ παρουσιάζουν μια 

συγκέντρωση τιμών από 0,60 μέχρι 0,74 περίπου και θεωρούνται επαρκείς ωστόσο 

απέχουν από υψηλότερες τιμές που με μεγαλύτερη ασφάλεια θα οδηγούσαν στο 

συμπέρασμα υψηλότερων ταμειακών ροών. 
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Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 

Παρόμοια συμπεράσματα με το δείκτη περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής δίνει 

και ο δείκτης περιθώριο λειτουργικού κέρδους. 

 Υπολογίζεται ως το πηλίκο των Κερδών προ χρηματοοικονομικών εξόδων και 

φόρων προς τις πωλήσεις και προφανέστατα δείχνει τι ποσοστό των πωλήσεων είναι 

τα κέρδη αυτά. 

 Υψηλότερες τιμές του δείκτη είναι η πιο αποδοτικές και αυτές για την 

επιχείρηση ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ καταγράφονται στα έτη 2006 (0,19), 2004 , 2010 και 2011 

(0,17). 
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Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 

Δίνει το λόγο Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια της Επιχείρησης. Τα Ίδια Κεφάλαια της 

επιχείρησης δείχνουν την Καθαρή της Θέση ενώ τα Ξένα κεφάλαια της ότι 

ρευστότητα αυτή διαθέτει από εξωτερικές πηγές (δανεισμό). 

 Οι δανειστές της επιχείρησης ενδιαφέρονται μεταξύ άλλων ουσιαστικά για 

την τιμή αυτού του δείκτη καθώς αυτός τους παρέχει ασφάλεια ως προς την είσπραξη 

των χρημάτων που της έχουν δανείσει όπως και αξιολογείται για να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει υπερδανεισμός από την πλευρά της επιχείρησης. Τιμή του δείκτη >1 δείχνει 

ότι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης συμμετέχουν σε αυτή με περισσότερα κεφάλαια από 

ότι οι δανειστές της.  

 Η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ δεν παρουσιάζει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα 

αντίστοιχα που δανείζετε. Συγκεκριμένα σε βάθος δεκαετίας παρουσιάζει τιμές:  

(0,45 – 0,31- 0,37 – 0,23 – 0,24 – 0,65 – 0,35 – 0,37 – 0,39 – 0,45) όπου με εξαίρεση 

το 2006 που εμφανίζεται μια ελαφρά ανάκαμψη όλες οι υπόλοιπες τιμές είναι <1. 

Συνεπώς η ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ εμφανίζει μια εξάρτηση στο δανεισμό. 

 

Δείκτης Διάρθρωσης Ενεργητικού 

Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει τη διαφορά συνόλου ενεργητικού από παθητικό προς 

το σύνολο του ενεργητικού. Υψηλότερες τιμές του δείκτη μεταφράζονται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα ίδιων κεφαλαίων για την επιχείρηση. 

 Οι καλύτερες αποδόσεις 5ετίας για την επιχείρηση ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ εμφανίζονται 

στα έτη:2007 (0,394), 2002 (0,322), 2011 (0,314),  2012 (0,295), 2004 (0,289). 
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Δείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού 

Αποτελεί το πηλίκο των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο του 

ενεργητικού της επιχείρησης. 

 Συνιστά ένδειξη του ποσοστού των παγίων περιουσιακών στοιχείων προς το 

συνολικό ενεργητικό της επιχείρησης. Η περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης 

αποτυπώνεται σε αυτό το δείκτη. 

 Όσο μεγαλύτερη η τιμή του παρόντος δείκτη τόσο υψηλότερη αναλογία των 

πάγιων περιουσιακών  της στοιχείων στο σύνολο του ενεργητικού. 

 Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ εμφανίζει προς τα τελευταία έτη της εξεταζόμενης 

περιόδου (2009 – 2013) μια απόδοση πάγιων περιουσιακών στοιχείων της τάξεως του 

50% ενώ στα πρώτα έτη (2001- 2004) εμφανίζεται ξεκάθαρη μικρότερη απόδοση από 

15% μέχρι 20%. 
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Κέρδη Ανά Μετοχή 

Τα  Κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται ως το πηλίκο των Καθαρών Κερδών Μετά 

Φόρων προς τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν σε μια συγκεκριμένη 

οικονομική χρήση. 

 Με βάση τα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ στο 

διαδίκτυο οι εκδοθείσες μετοχές ανά χρήση φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

2002 6.100.000 2008 11.550.000 

2003 6.100.000 2009 11.550.000 

2004 6.100.000 2010 13.586.500 

2005 6.100.000 2011 11.550.000 

2006 6.100.000 2012 11.550.000 

2007 7.700.000 2013 11.550.000 

 

 Από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε έτος χρησιμοποιήσαμε 

και τα κέρδη χρήσης και εξάγαμε τα ακόλουθα συμπεράσματα από τον εν λόγω 

αριθμοδείκτη στα έτη 2004 (0,273), 2006 (0,465), 2007 (0,48) και 2011 (0,355) τις 

υψηλότερες παρατηρούμενες τιμές. 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει το ύψος του μερίσματος που αντιστοιχεί 

σε καθεμιά μετοχή της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ και δέχεται επιδράσεις από τα 

συνολικά κέρδη της εταιρείας όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Ενώ για τα 

παραπάνω έτη φαίνεται να έχουμε τα καλύτερα σε επίδοση αποτελέσματα για την 

ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην διαχρονική εξαγωγή 

συμπερασμάτων καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση, μια πιθανή αλλαγή ή 

μεταβολή στη μερισματική πολιτική της εταιρείας. Δηλαδή η κερδοφορία από μόνη 

της είναι πιθανό να μη δίνει ξεκάθαρη ερμηνεία στον προσδιορισμό της τιμής του 

δείκτη. 
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Μέρισμα Ανά Μετοχή 

Αυτός ο αριθμοδείκτης υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνόλου των μερισμάτων της 

εταιρείας για μια οικονομική χρήση προς των αριθμό σε κυκλοφορία μετοχών. Ότι 

υπολογισμοί έγιναν σε αυτό το δείκτη ήταν αποκλειστικά από πληροφορίες που 

υπήρχαν στις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ και μόνο 

για τα έτη 2006 – 2009 

2006 0,13 

2007 0,15 

2008 0,12 

2009 0,1 

 

 Ο δείκτης παραπάνω είναι εξαιρετικά χρήσιμος για επενδυτές της εταιρείας 

καθώς παρέχει ενδείξεις περί του ποσοστού των κερδών που μοιράζεται στους 

μετόχους. Από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία υπολογίζουμε ότι περίπου ένα 10% 

με 15% μοιράζεται ως μέρισμα στους μετόχους της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ από τα κέρδη της 

εταιρείας σε κάθε χρήση. 
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Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών 

Οι διαθέσιμες πληροφορίες από τα οικονομικά στοιχεία της ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ αφορούν 

επίσης – όπως και παραπάνω – τα έτη 2006 – 2009: 

2006 0,279 

2007 0,3094 

2008 0,3328 

2009 0,3201 

 

 Ισχύει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών για 

μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέρισμα το οποίο καταβάλλεται στους 

μετόχους. Από τη μερισματική πολιτική της εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ φαίνεται να 

διανέμει ποσοστό της τάξεως του 27% με 33% και προφανώς ένα υπόλοιπο κερδών 

δε διανέμεται αλλά τηρείται σε λογαριασμούς αποθεματικών για μελλοντικές 

χρηματοδοτήσεις επενδύσεων. 

Ωστόσο το ποσοστό διανομής κερδών φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποιητικό. 
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Χρηματιστηριακή Τιμή / Εσωτερική Αξία 

Ο λόγος αυτός δίδει τη σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη και ερμηνεύεται ως 

πόσες φορές της εσωτερικής αξίας μιας μετοχής διαπραγματεύεται η τιμή των 

μετοχών στην αγορά χρεογράφων. 

Τα αποτελέσματα για την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ήταν τα ακόλουθα: 

2006 0,3340 

2007 1,9890 

2008 2,6108 

2009 1,6809 

 

Όταν η τιμή είναι >1 αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ 

είναι υπερτιμημένη στην αγορά χρεογράφων σε σχέση με την εσωτερική της αξία ενώ 

τα αντίθετα συμπεράσματα εξάγονται όταν έχω μετρήσεις <1. 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από όλη την παραπάνω ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών και μεγεθών της 

εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ φαίνεται μια εικόνα που δείχνει δυναμική ανέλιξη της 

εταιρείας στα πρώτα χρόνια 2002- 2005 με τις υψηλότερες τιμές σε κερδοφορία, 

απαιτήσεις, δείκτες ρευστότητας αλλά και στα στοιχεία του ισολογισμού μέσω της 

οριζόντιας αλλά και κάθετης ανάλυσης να διαγράφονται τα έτη 2007-2009. 

 Στο μέσον περίπου της υπό εξέτασης περιόδου φαίνεται από τους 

περισσότερους δείκτες μια ισχνή μείωση των ενθαρρυντικών μεγεθών και κυρίως μια 

σταθεροποίηση στην κρίση που φαίνεται να ξεκίνησε στην Ελληνική Οικονομία. 

 Επακόλουθα και στα τελευταία έτη 2009 και μετά οι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες επιδεινώνονται σημαντικά και δείχνουν την προφανή ύφεση της Ελληνικής 

Οικονομίας να αποτυπώνεται ως κρίση και στα οικονομικά στοιχεία της ΚΟΡΡΕΣ 

ΑΕ. 

 Αναλυτικότερα από την μελέτη των αριθμοδεικτών της ρευστότητας 

παρατηρείτε μια γενική τάση προς χαμηλές τιμές των δεικτών του συνόλου της 

ρευστότητας. Με τα βίας φθάνουν την μονάδα στις περισσότερες περιπτώσεις οι τιμές 

των αριθμοδεικτών και παράλληλα με τις χαμηλές τιμές δεν υπάρχει και σταθερότητα 

τάσης αυτών παρατηρώντας απότομες φθίνουσες ή αυξητικές μεταβολές διαχρονικά. 

Επίσης σημαντική παρατήρηση στην ανάλυση της ρευστότητας αποτελεί το γεγονός 

ότι τα Διαθέσιμα δεν καλύπτουν πουθενά το ποσό των Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων (επισήμανση και από την κάθετη ανάλυση) ενώ με μικρή διαφορά 

καλύπτονται από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό στο σύνολο του. Η προηγούμενη 

παρατήρηση επαληθεύεται και από τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών της άμεσης 

και ταμειακής ρευστότητας (άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία και 

διαθέσιμα).  Δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας αλλά θα μπορούσε μελλοντικά να 

υπάρξει αν δεν παρατηρηθεί σταθερότητα και τρόποι βελτίωσης της.     

 Οι δείκτες που αναφέρονται στην κυκλοφοριακή ταχύτητα ακολουθούν 

διαχρονικά στην περίπτωση των αποθεμάτων και των εισπράξεων μια φθίνουσα 

πορεία μικρής έντασης που αυτό σημαίνει οτι τα προϊόντα ανακυκλώνονται με 

μικρότερη ταχύτητα και αυτά που πωλούνται εισπράττονται επίσης σε ελαφρώς 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι υπόλοιποι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας που 
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εξετάσθηκαν παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία χωρίς όμως να προκαλούν ανησυχία 

λόγω τις οικονομικής ύφεσης που εξελίσσεται παράλληλα με αυτά και πάντα σε 

συσχετισμό και με τα σχετικά αποτελέσματα των δεικτών της ρευστότητας. 

 Στην μελέτη των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας 

μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: τα αποτελέσματα του μικτού περιθωρίου κέρδους 

τα οποία παρέμεναν σταθερά διαχρονικά υποδεικνύουν ότι η εταιρεία Κορρές 

παρουσιάζει σταθερές πωλήσεις σε σχέση με το ύψος των κερδών της γεγονός 

ενθαρρυντικό. Στην περίπτωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους διαφαίνεται και η 

διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο δείκτη όπου το μέρος των μικτών κερδών 

είναι μεγάλο μέρος του κύκλο εργασιών ενώ τα καθαρά λειτουργικά κέρδη 

σχηματίζονται σε πολύ χαμηλό μέγεθος που είναι ένα μικρό κομμάτι των πωλήσεων 

της εταιρείας. Μεγάλο μέρος των μικτών κερδών όπως φαίνεται από τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσεως διατίθεται για τα έξοδα λειτουργίας τα οποία θα πρέπει να 

περιοριστούν.   

 Επίσης η αποδοτικότητα των κεφαλαίων και στους δύο υπό μελέτη δείκτες 

διαχρονικά μειώνεται άρα τα συνολικά αλλά και τα ίδια κεφάλαια δεν 

χρησιμοποιούνται από την διοίκηση της εταιρίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Παράλληλα παρατηρείται και συνεχής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρόλα 

αυτά ούτε αυτό δεν χρησιμοποιείτε αποδοτικά για την δημιουργία κερδών.    

 Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας Κορρές όπως διαφαίνεται από τους 

αριθμοδείκτες διαχρονικά και σε σταθερές τιμές απαρτίζεται σε μεγαλύτερο μέρος 

από ξένα κεφάλαια και σε μικρότερο από ίδια. Αυτό αναδεικνύει την δυνατότητα της 

επιχείρησης να δανείζεται άρα να παρουσιάζει μια υγιή οικονομική θέση (κέρδη) 

προς τους δανειολήπτες.  

 Τέλος από την μελέτη των επενδυτικών δεικτών παρατηρήσαμε ότι υπήρχε 

πτώση των κερδών ανά μετοχή τα οποία οφείλονταν σίγουρα στην πτώση των 

καθαρών κερδών μετά φόρων (ζημιές μετά φόρων για τις περιπτώσεις των ετών 

2011-2013) αλλά επίσης και στην αύξηση του αριθμού των μετοχών από 

κεφαλαιοποιήσεις. 
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  Ικανοποιητικό ήταν το ποσοστό του μερίσματος που αντιστοιχούσε από τα 

κέρδη για τους μετόχους ενώ θα λέγαμε οτι η μετοχή της εταιρείας Κορρές ΑΕ 

εμφανίζεται ελαφρώς υπερτιμημένη στην αγορά με τιμές χρηματιστηριακής αξίας 

μεγαλύτερης σε σχέση με την εσωτερική της αξία γεγονός που αποδεικνύει ότι 

υπάρχει ενθαρρυντικό κλίμα για το μέλλον της εταιρίας.     
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Σύμφωνα με την χρηματοοικονομική μελέτη που διεξήγαμε μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι η συνολική εικόνα της εταιρίας ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ έχοντας υπ' όψιν 

μας ότι δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται εν μέσω οικονομικής ύφεσης είναι 

ικανοποιητική αλλά σίγουρα έχει περιθώρια βελτίωσης και συγκράτησης. Οι δείκτες 

που υποδηλώνουν κυρίως τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης είναι αυτοί της 

ρευστότητας και της αποδοτικότητας για αυτό και παρακάτω θα καταγράψουμε 

κάποιους από τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. 

 Η ρευστότητα όπως έχουμε προαναφέρει είναι ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εν μέσω ύφεσης το οποίο έχει ως 

συνέπεια την αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων τους και στην χειρότερη των 

περιπτώσεων την πτώχευση τους. Για την αντιμετώπιση λοιπόν προβλημάτων 

ρευστότητας όπως και στην περίπτωση της εταιρίας Κορρές ΑΕ προτείνονται τα 

παρακάτω:        

 Στρατηγικός Σχεδιασμός σχετικά με τον καθορισμό των στόχων 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια, καθώς και την ιεράρχηση τυχόν 

προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις, η 

ιεράρχηση γίνεται με βάση τον κίνδυνο που απορρέει από τη μη 

αποπληρωμή τους. Αφού γίνει η ιεράρχηση των υποχρεώσεων είναι 

απαραίτητη η εύρεση και καταγραφή των κεφαλαίων για την αποπληρωμή 

των υποχρεώσεων, ενώ σε περίπτωση που ανακύπτει αδυναμία κάλυψης 

των πληρωμών θα πρέπει να οδηγηθούμε στην πώληση των πιο εύκολα 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων. Στην περίπτωση της Κορρές ΑΕ 

διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των υποχρεώσεων καλύπτεται 

από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις οι οποίες όπως γίνεται σαφές θα 

απορροφήσουν μεγάλο ποσό των διαθεσίμων για την κάλυψη τους άρα θα 

πρέπει η εταιρία αν δεν μπορεί να μειώσει το ποσό των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων να γνωρίζει τις ανάγκες που θα έχει σε διαθέσιμα κάθε 

στιγμή για την αποπληρωμή τους.  

 Αποδοτική διαχείριση εισπρακτέων λογαριασμών. Προκειμένου η 

επιχείρηση να ελαχιστοποιήσει το χρονικό διάστημα της περιόδου 

είσπραξης εσόδων από τις πωλήσεις μπορεί να στηριχτεί σε δύο πυλώνες: 
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α) στην παροχή κινήτρων μέσω εκπτώσεων και προσφορών και β) σε 

διαπραγμάτευση με τους πελάτες της. Η καθιέρωση συστήματος 

παρακολούθησης της πιστωτικής ικανότητας των πελατών συμβάλλει στην 

ευκρινέστερη σκιαγράφηση του συναλλακτικού προφίλ τους και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Η ρευστότητα 

της Κορρές ΑΕ όπως είδαμε και στην πρότερη ανάλυση χαρακτηρίζεται  

σχετικά χαμηλή αν παρατηρήσουμε ειδικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

στους δείκτες άμεσης και ταμειακής ρευστότητας για αυτό και προτείνετε 

αλλαγή της πιστωτικής πολιτικής προς τους πελάτες με στόχο την 

γρηγορότερη εξόφληση των υπολοίπων τους. 

 Αντιμετώπιση υποχρεώσεων και πληρωμών. Η διαπραγμάτευση με τους 

πιστωτές και η παράθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση είναι η καλύτερη στρατηγική. Είναι απαραίτητο οι προμηθευτές 

να κατανοήσουν ότι ενδεχόμενη παύση στη λειτουργία της επιχείρησης 

ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. 

Διαπραγμάτευση των όρων δανεισμού και επιμήκυνση του χρόνου 

αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με μείωση του ύψους των 

δόσεων απελευθερώνουν ρευστότητα στην επιχείρηση. Η μεταβολή της 

διάρθρωσης των υποχρεώσεων από βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες θα 

μπορούσε να επιτευχθεί με την λήψη ακόμα και ενός δανείου το οποίο θα 

απελευθέρωνε ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης.  

 Αναζήτηση τρόπων αύξησης εσόδων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 

συνδυαστεί με άλλες στρατηγικές ανάπτυξης και marketing. Οι μειώσεις 

των τιμών στα προϊόντα πρέπει να γίνονται με προσοχή ειδικά στην 

περίπτωση των αγαθών που έχουν ανελαστική ζήτηση. Η αύξηση των 

πωλήσεων της Κορρές ΑΕ κρίνεται σημαντικότατος παράγοντας για την 

εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης ειδικά μετά την πτωτική πορεία που 

παρουσίασε από το 2009 και μετά.  

 Συνεργασίες με ομοειδείς ή ανομοιογενείς επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες 

αυτές που μπορεί να καταλήξουν και σε εξαγορές-συγχωνεύσεις βοηθούν 

την επιχείρηση στη βελτίωση της ρευστότητάς της αλλά και σε άλλους 

τομείς όπως στην προώθηση και διασταύρωση των πωλήσεων, στην 
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τεχνογνωσία, στην ανάπτυξη ακόμα και στην μείωση του κόστους έρευνας  

παραγωγής και διαθέσεως. 

  Η Καθετοποίηση εργασιών επίσης προτείνεται για την μείωση του 

κόστους παραγωγής αλλά και του κόστους διαθέσεως προκειμένου να 

μειωθεί το κόστος των προμηθευτών και των μεσαζόντων αλλά και να 

απελευθερωθεί ρευστότητα για την επιχείρηση δημιουργώντας οικονομίες 

κλίμακας. Εφόσον αυτή η στρατηγική αντιμετώπισης κρίνεται δαπανηρή 

προτιμάται η προηγούμενη περίπτωση των συνεργασιών και 

συγχωνεύσεων με άλλες εταιρίες. 

 Επανεξέταση και μείωση των αποθεμάτων σε όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Τα αποθέματα όπως είδαμε στην περίπτωση 

Κορρές ΑΕ εμφανίζονται σε ποσοστό σε σχέση με το Σύνολο του 

Ενεργητικού  διαχρονικά γύρω στο 20%, ο δείκτης ταχύτητας τους δείχνει 

ότι τα αποθέματα παραμένουν γύρω στον 1 χρόνο στην αποθήκη πριν την 

πώληση τους και τέλος το κόστος πωληθέντων απορροφά μεγάλο μέρος 

του κύκλου εργασιών της. Με την μείωση λοιπόν των αποθεμάτων θα 

απελευθερωθεί ρευστότητα και θα μειωθεί το κόστος αποθήκευσης. 

 

 Η κερδοφορία της επιχείρησης είναι αυτή που συνεπάγεται και την ύπαρξη  

ρευστότητας και όπως έχουμε προαναφέρει η κερδοφορία μετράται με τους δείκτες 

αποδοτικότητας. Οι  κυριότεροι τρόποι με τους οποίους μπορεί η διοίκηση της 

επιχείρησης να αυξήσει την αποδοτικότητας είναι οι εξής:  

 Αλλαγή στις λειτουργικές διαδικασίες. Θα πρέπει να δημιουργηθούν 

περισσότερες πωλήσεις ενώ παράλληλα θα πρέπει να μειωθούν τα έξοδα. Η 

αύξηση των πωλήσεων μπορεί να γίνει με πολλές γνωστές στρατηγικές 

αύξησης πωλήσεων όπως με προσέλκυση νέων πελατών, με ειδικές 

προσφορές κ.τ.λ. Για να περικοπούν τα έξοδα θα πρέπει να ελεχθούν οι 

λειτουργίες έρευνας διοίκησης και διάθεσης. 

 Καλύτερη διαχείριση του αυξημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση 

της αποδοτικότητας.  

 Αύξηση των τιμών πώλησης (διατηρώντας όμως ανταγωνιστικές τιμές) ή 

πτώση στο κόστος παραγωγής ή πτώση στο κόστος αγοράς πρώτων υλών. 
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 Μείωση του κόστους διαχείρισης. 

 Αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού , είτε με αύξηση του 

όγκου πωλήσεων, είτε με μείωση των απασχολουμένων στην επιχείρηση 

περιουσιακών στοιχείων.  
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Γενικής Ρευστότητας 1,126 1,098 1,177 1,199 1,190 1,462 0,997 1,593 1,420 1,395 1,229 1,200

Άμεσης Ρευστότητας 0,849 0,673 0,882 0,586 0,868 1,022 0,713 1,093 0,968 0,910 0,726 0,669

Ταμειακής Ρευστότητας 0,085 0,065 0,029 0,065 0,103 0,097 0,039 0,051 0,135 0,320 0,159 0,216

Δείκτης Μετρητών 0,076 0,060 0,025 0,072 0,087 0,066 0,039 0,032 0,095 0,229 0,130 0,180

Αμυντικό Χρονικό Διάστημα 201,173 205,294 224,240 232,132 230,969 257,099 345,147 284,308 286,226 302,273 222,916 199,056

Ημερήσια Έξοδα 18125,537 23185,123 34082,688 40638,104 60816,827 82888,849 110929,274 104168,255 98955,367 101724,803 99185,929 95665,142

    

    

 

Δείκτης Ξένων προς Ιδίων Κεφαλαίων 2,2096354 3,1831891 2,64393832 4,3033941 4,018513219 1,54 2,89 2,6332021 2,513431 2,1839509 2,385046 2,66541827

Δείκτης κεφαλαιακής Διάρθρωσης 0,4525633 0,3141504 0,37822365 0,2323747 0,248848254 0,65 0,35 0,3797658 0,397862 0,4578858 0,419279 0,37517564

Δείκτης διάρθρωσης του ενεργητικού 0,322 0,255 0,289 0,189 0,199 0,394 0,257 0,275 0,285 0,314 0,295 0,273

και χρηματοδοτησης περιουσιακών στοιχείων

Δείκτης Παγιοποίησης Ενεργητικού 0,2216354 0,1794988 0,1413812 0,2895484 0,416795816 0,38 0,38 0,5059008 0,532076 0,4727733 0,51262 0,5228249

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 2,32        1,15        2,14        1,74        1,80           1,44 1,16 1,28        1,25      0,98        0,95      0,95        

Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 157,37    317,38    170,50     209,34    203,13        252,60      313,97    284,52    291,60   373,85    382,88   382,26     

Ταχύτητα Εισπράξεων Απαιτήσεων 0,44        0,45        0,50        0,50        0,46           0,55 0,77 0,64        0,64      0,51        0,46      0,35        

Δείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων 838,80    811,05    730,14     733,98    793,85        669,61      473,54    567,48    572,86   713,18    787,04   1.049,19  

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης 13,96      13,79      9,62        5,94        8,78           3,68          342,51 -   2,73        3,12      2,92        5,34      6,52        

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 26,14      26,48      37,93       61,47      41,57          99,28 -1,07 133,61    117,17   124,94    68,37    55,99       

Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 0,6412481 0,488969 0,63190021 0,4431237 0,576866831 0,64 0,33 0,6414536 0,565778 0,4731772 0,47907 0,50644242

 Εξόφλησης Βραχυπροθεσμων υποχρεώσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού 1,1219542 0,9427004 1,18668895 0,6989431 8,158546347 0,72 0,54 0,5022243 0,430838 0,4361945 0,484795 0,51774548

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μικτό περιθώριο Κέρδους 0,6348986 0,637628 0,62952069 0,6242081 0,653334983 0,63 0,62 0,6037258 0,567149 0,5900367 0,608106 0,61093333

Καθαρό περιθώριο Κέρδους προ φόρων 0,0594928 0,058582 0,11285449 0,1178048 0,150151104 0,15 0,12 1,1296027 0,096873 -0,1062506 -0,118956 -0,0893383

Καθαρό περιθώριο Κέρδους μετά φόρων 0,0594928 0,058582 0,1128545 0,0663629 0,105588331 0,11 0,09 0,822262 0,07531 -0,1052615 -0,130428 -0,0990441

Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων DuPont 2,3258351 2,60783 2,86295464 2,3137962 2,6749997 1,14 1,32 1,1016078 0,858505 0,8194559 0,997935 1,15940101

Αποδοτικότητα συνολικών Κεφαλαίων 0,1023407 0,0892601 0,17267749 0,0463839 0,086144723 0,08 0,05 0,041296 0,032447 -0,0459145 -0,063231 -0,0512797

Περιθώριο Λειτουργικής Ταμειακής Ροής 0,6789236 0,6850538 0,66482898 0,5973949 0,635247398 0,61 0,62 0,62384 0,620695 0,743735 0,718137 0,74944697

Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 0,1099402 0,1100948 0,17148044 0,1602392 0,189446762 0,17 0,17 0,1647695 0,154019 0,0311635 -0,019422 -0,0224479

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Κέρδη ανά μετοχή 0,0735439 0,0916896 0,27340426 0,1856475 0,465869954 0,48 0,36 0,3123913 0,212083 -0,3552612 -0,420166 -0,3175878

Μέρισμα ανά μετοχή 0 0 0 0 0,13 0,15 0,12 0,1 0 0 0 0

Ποσοστό Διανεμόμενων Κερδών 0 0 0 0 0,279047831 0,30940884 0,3328491 0,3201113 0 0 0 0

Χρηματιστηριακή Τιμή /Εσωτερική Αξία 0 0 0 0 0,334073127 1,9890128 2,6108722 1,6809954 0 0 0 0

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Πάγιο Ενεργητικό 1230722 1057408 -14,08% 947489,4 -10,40% 7069239 646,10% 13749573 94,50% 18594480 35,24% 32560422 75,11% 44201641 35,75% 47251676 6,90% 42250628 -10,58% 39343085 -6,88% 37398734 -4,94%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4833418 7768086 60,72% 10200094 31,31% 17345463 70,05% 19239176 10,92% 30487260 58,46% 53592067 75,79% 43170513 -19,45% 41554570 -3,74% 47116996 13,39% 37405991 -20,61% 34133310 -8,75%

Ι. Αποθέματα 1187043 3008320 153,43% 2557405 -14,99% 3677927 43,81% 5192404 41,18% 9176609 76,73% 15305138 66,78% 13554656 -11,44% 13230963 -2,39% 16368370 23,71% 15295888 -6,55% 15090599 -1,34%

ΙΙ.Απαιτήσεις 3281312 4296663 30,94% 7387641 71,94% 8486024 14,87% 12374694 45,82% 19292842 55,91% 36188448 87,57% 28223423 -22,01% 24378217 -13,62% 19950496 -18,16% 17255476 -13,51% 12884151 -25,33%

ΙΙΙ.Διαθέσιμα 365063,2 463103,3 26,86% 255047,6 -44,93% 5181511 1931,59% 1672078 -67,73% 2017809 20,68% 2098481 4,00% 1392434 -33,65% 3945390 183,34% 10798130 173,69% 4854627 -55,04% 6158560 26,86%

Γεν. Σύν. Ενεργητικού 6721043 10127738 50,69% 12453153 22,96% 24414701 96,05% 32988750 35,12% 49081740 48,78% 86152489 75,53% 87372154 1,42% 88806247 1,64% 89367623 0,63% 76749076 -14,12% 71532045 -6,80%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ίδια Κεφάλαια 2061674 2370194 14,96% 3347171 41,22% 4603599 37,54% 6573411 42,79% 19356336 194,46% 22119045 14,27% 24048251 8,72% 25276216 5,11% 28068154 11,05% 22672979 -19,22% 19515384 -13,93%

Υποχρεώσεις 4555548 7544776 65,62% 8849714 17,30% 19811102 123,86% 26415339 33,34% 29725404 12,53% 64033444 115,42% 63323904 -1,11% 63530031 0,33% 61299469 -3,51% 54076097 -11,78% 5201661 -90,38%

Ι.Μακ. Υποχρεώσεις 262169,5 469237,5 78,98% 185449,7 -60,48% 5339531 2779,23% 10241502 91,81% 8865158 -13,44% 10304301 16,23% 36215663 251,46% 34258138 -5,41% 27525538 -19,65% 23639169 -14,12% 23564785 -0,31%

ΙΙ.Βραχ. Υποχρεώσεις 4293379 7075539 64,80% 8664264 22,45% 14471571 67,03% 16173837 11,76% 20860246 28,98% 53729142 157,57% 27108241 -49,55% 29271893 7,98% 33773931 15,38% 30436928 -9,88% 28451876 -6,52%

Γεν.Συν. Παθητικού 6721043 10127738 50,69% 12453153 22,96% 24414701 96,05% 32988750 35,12% 49081740 48,78% 86152489 75,53% 87372154 1,42% 88806247 1,64% 89367623 0,63% 76749076 -14,12% 71532045 -6,80%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Πωλήσεις 7540702 9547423 26,61% 14778019 54,79% 17064487 15,47% 26914023 57,72% 35393741 31,51% 46950142 32,65% 43880421 -6,54% 38261131 -12,81% 28981668 -24,25% 37207563 28,38% 37035393 -0,46%

Κόστος Πωληθέντων 2753121 3459719 25,67% 5474950 58,25% 6412677 17,13% 9330150 45,50% 13259957 42,12% 17792483 34,18% 17388679 -2,27% 16561381 -4,76% 15981054 -3,50% 14581407 -8,76% 14409237 -1,18%

Μικτά Κέρδη 4787581 6087704 27,16% 9303069 52,82% 10651790 14,50% 17583872 65,08% 22133774 25,88% 29157659 31,73% 26491742 -9,14% 21699750 -18,09% 23000614 5,99% 22626156 -1,63% 22626156 0,00%

Κέρδη Προ Φόρων 448617,7 559306,8 24,67% 1667766 198,18% 2016279 20,90% 4041170 100,43% 5254751 30,03% 5751379 9,45% 4956744 -13,82% 3706458 -25,22% -4141825 -211,75% -4426062 6,86% -3308680 -25,25%

Κέρδη μετά Φόρων 448617,7 559306,8 24,67% 1667766 198,18% 1132450 -32,10% 2841807 150,94% 37322925 1213,35% 4164049 -88,84% 3608120 -13,35% 2881460 -20,14% -4103267 -242,40% -4852919 18,27% -3668139 -24,41%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Πάγιο Ενεργητικό 1230722 18,31% 1057407,68 10,44% 947489,41 7,61% 7069238,63 28,95% 13749572,86 41,68% 18594480 37,88% 32560422 37,79% 44201641 50,59% 47251676 53,21% 42250628 47,28% 39343085 51,26% 37398734 52,28%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4833418 71,91% 7768086,04 76,70% 10200094 81,91% 17345462,75 71,05% 19239175,85 58,32% 30487260 62,12% 53592067 62,21% 43170513 49,41% 41554570 46,79% 47116996 52,72% 37405991 48,74% 34133310 47,72%

Ι. Αποθέματα 1187043 17,66% 3008319,92 29,70% 2557405,1 20,54% 3677927,36 15,06% 5192403,84 15,74% 9176609 18,70% 15305138 17,77% 13554656 15,51% 13230963 14,90% 16368370 18,32% 15295888 19,93% 15090599 21,10%

ΙΙ.Απαιτήσεις 3281312 48,82% 4296662,82 42,42% 7387640,8 59,32% 8486024,47 34,76% 12374694,01 37,51% 19292842 39,31% 36188448 42,01% 28223423 32,30% 24378217 27,45% 19950496 22,32% 17255476 22,48% 12884151 18,01%

ΙΙΙ.Διαθέσιμα 365063,2 5,43% 463103,3 4,57% 255047,59 2,05% 5181510,92 21,22% 1672078 5,07% 2017809 4,11% 2098481 2,44% 1392434 1,59% 3945390 4,44% 10798130 12,08% 4854627 6,33% 6158560 8,61%

Γεν. Σύν. Ενεργητικού 6721043 100,00% 10127738,2 100,00% 12453153 100,00% 24414701,38 100,00% 32988749,75 100,00% 49081740 100,00% 86152489 100,00% 87372154 100,00% 88806247 100,00% 89367623 100,00% 76749076 100,00% 71532045 100,00%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ίδια Κεφάλαια 2061674 30,67% 2370194,21 23,40% 3347171 26,88% 4603599,28 18,86% 6573411 19,93% 19356336 39,44% 22119045 25,67% 24048251 27,52% 25276216 28,46% 28068154 31,41% 22672979 29,54% 19515384 27,28%

Υποχρεώσεις 4555548 67,78% 7544776,31 74,50% 8849713,6 71,06% 19811102,09 81,14% 26415339 80,07% 29725404 60,56% 64033444 74,33% 63323904 72,48% 63530031 71,54% 61299469 68,59% 54076097 70,46% 5201661 7,27%

Ι.Μακ. Υποχρεώσεις 262169,5 3,90% 469237,48 4,63% 185449,66 1,49% 5339531,16 21,87% 10241502 31,05% 8865158 18,06% 10304301 11,96% 36215663 41,45% 34258138 38,58% 27525538 30,80% 23639169 30,80% 23564785 32,94%

ΙΙ.Βραχ. Υποχρεώσεις 4293379 63,88% 7075538,83 69,86% 8664263,9 69,57% 14471570,93 59,27% 16173837 49,03% 20860246 42,50% 53729142 62,37% 27108241 31,03% 29271893 32,96% 33773931 37,79% 30436928 39,66% 28451876 39,78%

Γεν.Συν. Παθητικού 6721043 100,00% 10127738,2 100,00% 12453153 100,00% 24414701,38 100,00% 32988749,75 100,00% 49081740 100,00% 86152489 100,00% 87372154 100,00% 88806247 100,00% 89367623 100,00% 76749076 100,00% 71532045 100,00%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Πωλήσεις 7540702 100,00% 9547422,96 100,00% 14778019 100,00% 17064487,03 100,00% 26914022,54 100,00% 35393741 100,00% 46950142 100,00% 43880421 100,00% 38261131 100,00% 28981668 100,00% 37207563 100,00% 37035393 100,00%

Κόστος Πωληθέντων 2753121 36,51% 3459719,19 36,24% 5474950,2 37,05% 6412676,64 37,58% 9330150,09 34,67% 13259957 37,46% 17792483 37,90% 17388679 39,63% 16561381 43,29% 15981054 55,14% 14581407 39,19% 14409237 38,91%

Μικτά Κέρδη 4787581 63,49% 6087703,77 63,76% 9303068,6 62,95% 10651790,39 62,42% 17583872,45 65,33% 22133774 62,54% 29157659 62,10% 26491742 60,37% 21699750 56,71% 23000614 79,36% 22626156 60,81% 22626156 61,09%

Κέρδη Προ Φόρων 448617,7 5,95% 559306,82 5,86% 1667766 11,29% 2016279,25 11,82% 4041170,21 15,02% 5254751 14,85% 5751379 12,25% 4956744 11,30% 3706458 9,69% -4141825 -14,29% -4426062 -11,90% -3308680 -8,93%

Κέρδη μετά Φόρων 448617,7 5,95% 559306,82 5,86% 1667766 11,29% 1132449,68 6,64% 2841806,72 10,56% 3732925 10,55% 4164049 8,87% 3608120 8,22% 2881460 7,53% -4103267 -14,16% -4852919 -13,04% -3668139 -9,90%

ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ


