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Περίληψη (Abstract) 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν βασική πηγή πληροφοριών προς εξωτερικούς προς την 

επιχείρηση ενδιαφερόμενους (πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές, πιστωτές κλπ), με τους εντός 

της επιχείρησης ενδιαφερόμενους (διοίκηση) να απολαμβάνουν εσωτερική πληροφόρηση, η 

οποία δεν κοινοποιείται. Υιοθετώντας βασικές αρχές και παραδοχές κατά τη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων, οι τελευταίες καθίστανται συγκρίσιμες μεταξύ τους και αποτελούν 

βασική πηγή πληροφοριών καθώς μέσω των ιστορικών δεδομένων που παρατίθενται επί 

αυτών, σε συνδυασμό με λοιπούς κοινωνικο-πολιτικούς παράγοντες, δύναται η εκτίμηση της 

μελλοντικής πορείας της εκάστοτε εταιρείας.  

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση του 

κλάδου μη αλκοολούχων ποτών (χυμών και αναψυκτικών) επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 

στις μεγαλύτερες εταιρείες αυτού. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήσαμε παράθεση βασικών 

αριθμοδεικτών και προοπτικών τριών εταιρειών: Coca Cola- Τρία Έψιλον ΑΕ, Pepsico-ΗΒΗ 

Α.B.Ε. και ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΓΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. Κριτήριο επιλογής των ανωτέρω εταιρειών 

υπήρξε ο Κύκλος Εργασιών αυτών, με την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών 

καταστάσεων να συμπίπτει, 31η Δεκεμβρίου. 

Ο κλάδος μη αλκοολούχων ποτών (χυμών και αναψυκτικών) χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανταγωνισμό και συγκεντρωτισμό, με τις εταιρείες που κατέχουν τις μεγαλύτερες 

ετικέτες να επικρατούν στην αγορά, με τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου να 

δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικές αγορές.  

Βασικοί παράγοντες ζήτησης του κλάδου είναι η τιμή των προϊόντων καθώς, επίσης, οι 

κλιματολογικές συνθήκες, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο τουρισμός, με τη ζήτηση να 

αυξάνεται αισθητά κατά τους θερινούς κυρίως μήνες. Οι εταιρείες προκειμένου να 

διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς που κατέχουν και να εδραιωθούν περαιτέρω χρησιμοποιούν 

νέες προωθητικές πολιτικές, λανσάροντας νέες ετικέτες προϊόντων, προσαρμοσμένες στις 

επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού. Συνάπτοντας συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες super 

markets επιτυγχάνουν αύξηση της ζήτησης, με λίγες, ωστόσο, εξ αυτών να υιοθετούν την 

πολιτική της καθετοποίησης. 

Βάσει των δεδομένων που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των 

μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, προβήκαμε σε υπολογισμό των βασικών αριθμοδεικτών 

ρευστότητας, αποδοτικότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας και δανειακής επιβάρυνσης αυτών. 

Μέσω του μοντέλου πρόβλεψης Altman Z-score προσδιορίσαμε τις πιθανότητες χρεοκοπίας 
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των συγκεκριμένων εταιρειών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τους σχετικούς 

υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες τιμές της μέσης επιχείρησης στον κλάδο 

και στην ελληνική αγορά, παρατίθενται συγκεντρωτικά στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης 

εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάλωση των μη αλκοολούχων ποτών, στα οποία συγκαταλέγονται το εμφιαλωμένο νερό, 

οι χυμοί και τα αναψυκτικά, αποτελεί καθημερινή συνήθεια των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Οι 

διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών και η στροφή τους σε ένα πιο υγιεινό τρόπο 

διατροφής, οι συνθήκες ζωής και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, οι κλιματολογικές συνθήκες 

που επικρατούν στη χώρα ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες και, τέλος, η έντονη τουριστική 

κίνηση της χώρας αποτελούν ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν ιδιαίτερα τη 

ζήτηση των μη αλκοολούχων ποτών. 

Ο κλάδος των μη αλκοολούχων ποτών χαρακτηρίζεται από τον έντονο και οξύ 

ανταγωνισμό που επικρατεί, με τις εταιρείες μεγάλων ετικετών να επικρατούν στον κλάδο 

διαθέτοντας υψηλά κονδύλια για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους με στόχο την 

εδραίωση στην εγχώρια αγορά. Γενικότερα, στον κλάδο έχουν διεισδύσει πολυεθνικές 

εταιρείες επικρατώντας μικρομεσαίων επιχειρήσεων που περιορίζονται κυρίως σε τοπικές 

αγορές. 

Με κριτήριο τον Κύκλο Εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

των μη αλκοολούχων ποτών, και ιδίως των χυμών και αναψυκτικών, οι εταιρείες που φαίνεται 

να επικρατούν στον κλάδο είναι η Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. και η PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε., 

με τις Ασπίς Α.Ε. - Ελληνική Βιομηχανία Χυμών και ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. να 

ακολουθούν. Οι ανωτέρω εταιρείες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31 

Δεκεμβρίου, εξαιρουμένης της Ασπίς Α.Ε. - Ελληνική Βιομηχανία Χυμών η οποία δημοσιεύει 

οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 30 Ιουνίου. Λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα 

που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος, καθώς και το γεγονός πως η πορεία των πωλήσεων 

είναι συνυφασμένη με την οικονομικο-πολιτική κατάσταση της χώρας, η οποία παρουσιάζει τα 

τελευταία χρόνια έντονες μεταβολές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι εταιρείες που θα τεθούν 

υπό μελέτη είναι αυτές, των οποίων η ημερομηνία που φέρουν οι οικονομικές καταστάσεις 

αυτών είναι 31 Δεκεμβρίου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παράθεση των συνθηκών που επικρατούν στον 

κλάδο και η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών Coca Cola- Τρία Έψιλον 

Α.Ε., PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. και ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σε διάστημα τριετίας προς 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία και τις προοπτικές αυτών μέσω της χρήσης 

αριθμοδεικτών και λοιπών επιστημονικών μεθόδων, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές 

κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, που αποτελούν τη βασική πηγή πληροφοριών. Η 
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ανάλυση θα πραγματοποιηθεί για χρονικό διάστημα τριετίας και όχι πενταετίας. Η 

συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε καθώς το 2012 εγκρίθηκε η τροποποίηση της επωνυμίας 

ΕΛΧΥΜ Α.Β.Ε.Ε. σε Coca Cola 3E Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.. Το γεγονός αυτό καθιστά μη εφικτή 

τη συγκρισιμότητα μεταξύ των χρήσεων 2011-2012. Συνεπώς, στην παρούσα εργασία γίνεται 

παράθεση των οικονομικών μεγεθών από το 2012 και έπειτα. 

Εν κατακλείδι, με την ολοκλήρωση της εργασίας θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα 

αναφορικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο και τις προοπτικές των εταιρειών του 

κλάδου λαμβάνοντας υπόψη τους επικείμενους κινδύνους από τις οικονομικο-πολιτικές 

εξελίξεις που επικρατούν στην Εγχώρια και Διεθνή Οικονομία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΛΑΔΟΣ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΧΥΜΟΙ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ) 

 
 

1.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Γενική Θεώρηση 
 

1.1.1 Γενικά 

 

Η Λογιστική αποτελεί ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που στοχεύει στην καταγραφή 

και ανάλυση των χρηματοοικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση 

και στον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων αυτών αποκαλύπτοντας τα στις 

ενδιαφερόμενες ομάδες μέσω των οικονομικών καταστάσεων. 

Το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων παρέχει πληροφορίες για όλες τις 

πτυχές της δραστηριότητας της οικονομικής οντότητας, το οποίο αφορά ένα ευρύ φάσμα 

ανθρώπων. Ωστόσο, τα δεδομένα που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζονται συνήθως στο τέλος του εκάστοτε έτους δεν αρκούν, καθώς αυτές αποτελούν μία 

«φωτογραφία» της χρηματοοικονομικής κατάστασης της οικονομικής οντότητας. Η 

πραγματική εικόνα προκύπτει με τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών και 

εξολογιστικών δεδομένων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις απευθύνονται κυρίως στους εκτός της επιχείρησης 

ενδιαφερόμενους, οι οποίοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις που σχετίζονται με την 

οικονομική οντότητα. Στα πρόσωπα αυτά συγκαταλέγονται μέτοχοι, διάφοροι πιστωτές, 

χρηματοδοτικοί οργανισμοί, προμηθευτές, το κράτος κ.λπ.. Τα εντός της επιχείρησης 

πρόσωπα, όπως τα διευθυντικά στελέχη και η διοίκηση, λαμβάνουν πληροφόρηση διοικητικής 

λογιστικής η οποία δεν παρέχεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων αλλά μέσω λοιπών 

καταστάσεων που συνήθως συντάσσονται για αποκλειστική χρήση και δεν κοινοποιούνται. 

«Σκοπός της Λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στις κοινωνικές ομάδες και 

φορείς για λήψη αποφάσεων, η υλοποίηση των οποίων συμβάλει στην άνοδο της κοινωνικής 

ευημερίας.»1 

                                                           
1 Μπατσινίλας Επ. και Πατατούκας Κ. (2012), «Σύγχρονη Λογιστική- Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Τόμος Α, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, σελ. 43 
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1.1.2 Θεμελιώδεις Λογιστικές Παραδοχές και Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι ακολουθούμενες παραδοχές και αρχές, εφαρμοστέες στο σύνολο των εταιριών που 

προβαίνουν στην σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή 

τη συγκρισιμότητα αυτών παρατίθενται ακολούθως. 

«Η λογιστική είναι μία εφαρμοσμένη επιστημονική τεχνική που λειτουργεί μέσα σε ένα 

καθορισμένο, αλλά εξελισσόμενο περιβάλλον και είναι υποχρεωμένη να δέχεται και να 

ανταποκρίνεται σε περιορισμούς που θέτει σε αυτήν το περιβάλλον αυτό, γιατί δεν μπορεί να 

τους μεταβάλλει. Οι περιορισμοί αυτοί καλούνται παραδοχές και είναι τα δεδομένα που 

γίνονται a priori αποδεκτά, ώστε να είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα στο γνωστικό 

πεδίο της λογιστικής.»2 

Λογιστικές Παραδοχές  

 Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας 

 Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης 

 Παραδοχή της νομισματικής μονάδας μέτρησης 

 Παραδοχή της περιοδικότητας των αποτελεσμάτων 

«Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές είναι ένας τεχνικός όρος της λογιστικής, που 

περιλαμβάνει τις συνήθειες, τους κανόνες και τις διαδικασίες που είναι παραδεκτές από τη 

λογιστική πρακτική σε ορισμένο χρόνο.»3 

Λογιστικές Αρχές 

 Η αρχή του Ιστορικού Κόστους: Οι λογιστικές εγγραφές απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων, πραγματοποίησης εσόδων και εξόδων και δημιουργίας υποχρεώσεων, 

καταχωρούνται στα βιβλία της εταιρείας στο κόστος κτήσης. 

 Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων: Τα έσοδα της εταιρείας λογίζονται κατά το 

χρόνο πραγματοποιήσεώς τους και όχι κατά την είσπραξη αυτών. 

 Η αρχή του συσχετισμού εσόδων-εξόδων: Η πραγματοποίηση εσόδων συνεπάγεται 

πραγματοποίηση εξόδων. Τα τελευταία πρέπει να προσδιοριστούν και να γίνει 

αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα έσοδα. 

 Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων: «Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων σημαίνει ότι, 

κάθε έξοδο και έσοδο πρέπει να καταχωρείται και να λαμβάνεται υπόψη μέσα στη χρονική 

                                                           
2 Μπατσινίλας Επ. και Πατατούκας Κ. (2012), «Σύγχρονη Λογιστική- Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Τόμος Α, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, σελ. 54 
3 Μπατσινίλας Επ. και Πατατούκας Κ. (2012), «Σύγχρονη Λογιστική- Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Τόμος Α, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, σελ. 56 
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ή διαχειριστική περίοδο στην οποία αυτό πραγματοποιείται, έτσι ώστε ο λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσεως να περιλαμβάνει μόνον τα έξοδα και έσοδα που προκύπτουν από 

τα γεγονότα της οικονομικής δραστηριότητας.»4 

 Η αρχή της αντικειμενικότητας: Οι λογιστικές καταχωρήσεις και τα δεδομένα που 

αποτελούν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας βασίζονται σε γεγονότα 

αντικειμενικά προσδιορισμένα και εύκολα επαληθεύσιμα. 

 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων: «Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι μέθοδοι, 

οι διαδικασίες και οι κανόνες που εφαρμόζονται από χρήση σε χρήση από μία επιχείρηση 

θα πρέπει να είναι ίδιοι για να υπάρχει συγκρισιμότητα και αν αποκλείονται οι αλλοιώσεις 

των λογιστικών μεγεθών από τις λογιστικές αλλαγές.»5 

 Η αρχή της πλήρους αποκαλύψεως: «Η αρχής της οικονομικής γνωστοποιήσεως ορίζει ότι 

οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εκπονούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν 

λογικά πλήρη και κατανοητή παρουσίαση όλων των σημαντικών πληροφοριών που 

αναφέρονται στις οικονομικές υποθέσεις της επιχειρήσεως. Οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να είναι πλήρεις, με την έννοια ότι όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι 

απαραίτητες για μία σωστή παρουσίαση , έτσι ώστε ένας λογικά συνετός επενδυτής να μη 

μπορεί να παραπλανηθεί.»6 

 Η αρχή της συντηρητικότητας ή συνέσεως: Η αρχή της συντηρητικότητας ορίζει πως τα 

έσοδα θα πρέπει να λογίζονται κατά τη χρήση πραγματοποιήσεώς τους, ενώ τα έξοδα και 

οι ζημίες κατά το χρόνο εμφανίσεώς τους και όχι κατά την πραγματοποίηση αυτών (Αρχή 

διαχωρισμού κερδών και ζημιών) 

 Η αρχή της αλήθειας και απεικόνισης της πραγματικής εικόνας: «Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς 

και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την 

πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσης και 

των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.» Άρθρο 42α παρ. 2 του Ν. 2190 

 Η αρχή της απόλυτης σαφήνειας 

 Η αρχή του μη συμψηφισμού ανομοιογενών λογαριασμών: Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός 

κονδυλίων του Ισολογισμού και απεικόνιση της διαφοράς αυτών.  

                                                           
4 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. και Μωυσή Σ. (2005), “ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”, Rosili, 

σελ 70 
5 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. και Μωυσή Σ. (2005), “ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”, Rosili, 

σελ 79 
6 Μπατσινίλας Επ. και Πατατούκας Κ. (2012), «Σύγχρονη Λογιστική- Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Τόμος Α, Εκδόσεις ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, σελ. 60 
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 Η αρχή της δημοσιότητας και καλής πληροφόρησης 

 

1.1.3 Χαρακτηριστικά των Λογιστικών Πληροφοριών 

 

Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 

 Σχετικές: Οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα ανάγκες των εξωτερικών και 

εσωτερικών χρηστών αυτών. 

 Κατανοητές: Οι λογιστικές πληροφορίες είναι κατανοητές συμβάλλοντας στη λήψη 

επενδυτικών και επιχειρηματικών αποφάσεων 

 Επαληθεύσιμες: «Τα λογιστικά στοιχεία είναι επαληθεύσιμα όταν δύο ή περισσότερα 

εξειδικευμένα άτομα που εργάζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο φτάσουν στα ίδια 

συμπεράσματα μετά από έναν έλεγχο λογιστικών στοιχείων.»7 

 Ουδέτερες Οι λογιστικές πληροφορίες παρουσιάζονται με την εφαρμογή κοινών κανόνων 

ανεξαρτήτων της ομάδας λήψης αυτών. 

 Επαρκείς: Η παροχή των πληροφοριών πραγματοποιείται εγκαίρως. 

 Διαχρονικές: Είναι εφικτή συγκρισιμότητα αυτών με πληροφορίες προγενέστερων 

χρήσεων  

 Πλήρεις: Παρέχονται στους λήπτες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

 Σημαντικές: Η συλλογή μη σημαντικών πληροφορίων συνάγεται κόστος συλλογής. 

 

1.1.4 Στόχος Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 

 

Στόχος της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης είναι η εκτίμηση της παρελθούσης και τρέχουσας 

χρηματοοικονομικής θέσης της οικονομικής οντότητας και η εκτίμηση προβλέψεων αναφορικά 

με τις μελλοντικές συνθήκες και αποδόσεις του έργου της εταιρείας. 

 

1.1.5 Βασικές Κατηγορίες Αναλυτών 

 

Σύμφωνα με το μοντέλο του συνόλου των συμβάσεων της εταιρείας αναγνωρίζεται ότι «η 

επιχείρηση για την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή της συνάπτει άπειρο πλήθος αριθμού 

συμβάσεων με διάφορα άτομα ή οργανισμούς, τους συμμετέχοντες (Stakeholders) τους 

                                                           
7 Καζαντζής Χρ. (2006), “ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- Μία συστηματική προσέγγιση Εννοιών, 

Αρχών και Προτύπων”, PRESS LINE, σελ. 151 
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οποίους επηρεάζει και από τους οποίους επηρεάζεται.»8 

 

 

Γράφημα 1: Το Περιβάλλον της επιχείρησης 

Η προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που πραγματώνεται διαφέρει 

ανάλογα με το άτομο που τη διενεργεί και τις αποφάσεις που πρόκειται να παρθούν. Οι βασικοί 

ενδιαφερόμενοι των οικονομικών καταστάσεων δύναται να ομαδοποιηθούν σε πλήθος 

διαφόρων κατηγοριών όπως εκατέρωθεν: 

 Επενδυτές- Μέτοχοι 

Οι μέτοχοι είναι οι επενδυτές της επιχείρησης που έχουν δεσμεύσει ένα μέρος των 

κεφαλαίων τους χρηματοδοτώντας την οικονομική οντότητα, εκτιθέμενοι σε διαφόρους 

κινδύνους με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους μέσω της απόδοσης των κεφαλαίων 

αυτών. Αποβλέπουν στη λήψη μερισμάτων μέσω της διανομής των κερδών μετά την 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων προς τους διαφόρους πιστωτές. Κατά την επισκόπηση των 

οικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρονται για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης, την κεφαλαιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση 

αυτής καθώς και την αποτελεσματικότητα των οργάνων διοίκησης. Για την εκτίμηση και 

αξιολόγηση της πορείας της εταιρείας λαμβάνουν υπόψη τους ανταγωνιστές του κλάδου και 

τις συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά.  

                                                           
8 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2005), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, Τεύχος Α, σελ.58-59 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τράπεζες

Ομολογιούχοι

Πελάτες

Κυβέρνηση

Προνομοιούχοι 
Μέτοχοι

Τοπική Κοινωνία

Βραχυπρόθεσμοι 
ΠιστωτέςΔιευθυντικά 

Στελέχη

Προμηθευτές

Κοινωνία Γενικά

Εργαζόμενοι

Περιβάλλον 

Κάτοχοι Κοινών 
Μετοχών
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 Δανειστές της επιχείρησης 

Οι δανειστές της εταιρείας αποσκοπούν στην ενημέρωση σχετικά με την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ώστε να ληφθεί το αρχικό κεφάλαιο και 

πιθανή απόδοση επί των δανεισθέντων κεφαλαίων. 

 Προμηθευτές της Επιχείρησης 

Αποτελώντας την πηγή των παραγωγικών μέσων της επιχείρησης, οι προμηθευτές 

αυτής ενδιαφέρονται να λάβουν ενημέρωση αναφορικά με την οικονομική θέση της εταιρείας-

πελάτη- ώστε να δύνανται να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα αυτών πριν και μετά 

την πραγμάτωση συναλλαγών αποφεύγοντας επισφαλείς απαιτήσεις, επιβάλλοντας λιγότερο 

ευνοϊκούς όρους συναλλαγών κ.λπ.. 

 Διοικούντες την Επιχείρηση 

Βρισκόμενοι σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τους λοιπούς αναλυτές, καθώς 

καθίστανται κοινωνοί εσωτερικών, μη δημοσιευμένων, πληροφοριών, οι διοικούντες την 

επιχείρηση στοχεύουν στον προσδιορισμό της οικονομικής θέσης της επιχείρησης και την 

εκτίμηση- πρόβλεψη των μελλοντικών οικονομικών μεγεθών, ώστε σε συνδυασμό με λοιπούς 

οικονομικό- πολιτικούς παράγοντες, να λάβουν καθοριστικές στρατηγικές αποφάσεις. 

 

1.1.6 Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων καθίσταται υποχρεωτική για ορισμένους τύπους 

εταιρειών. Οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών, υποχρεούνται στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) 

και οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

παρ. 1 Ν.2992/ΦΕΚ 54/20-3-2003 είναι οι ακόλουθες: 

1. Ισολογισμός 

2. Αποτελέσματα Χρήσεως 

3. Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

5. Επεξηγηματικές Σημειώσεις (Notes) 

«Οι εταιρείες μπορούν εκτός των οικονομικών καταστάσεων να συντάσσουν και μία 

χρηματοοικονομική επισκόπηση της διοίκησης όπου παρέχονται ειδικές χρηματοοικονομικής 

φύσης πληροφορίες. Επίσης, μπορούν να συντάσσουν και αναφορές ή καταστάσεις, για 
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περιβαλλοντικά θέματα ή θέματα προστιθέμενης αξίας.»9 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), που εφαρμόζουν 

τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συντάσσουν τις ακόλουθες οικονομικές καταστάσεις όπως 

αυτές προσδιορίζονται βάσει της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 περί 

Ανωνύμων Εταιρειών. 

1. Ισολογισμός 

2. Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως προ Φόρων 

3. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

4. Προσάρτημα (Επεξηγηματικές Σημειώσεις) 

 

1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Μη Αλκοολούχων Ποτών (Χυμών 

& Αναψυκτικών) 
 

Καμία εταιρεία δεν λειτουργεί δίχως να αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον αυτής. Αυτό σημαίνει 

πως η πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση αλλά και το marketing της εκάστοτε επιχείρησης 

πρέπει να συνυπολογίζει πως λειτουργεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

«Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι χειρισμού των δυνάμεων του περιβάλλοντος: η 

κατασταλτική και η προληπτική. Ο μάνατζερ που εφαρμόζει την κατασταλτική αντίδραση 

θεωρεί ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ανεξέλεγκτοι, και κατά συνέπεια θα τείνει να 

προσαρμόζει τα σχέδια marketing έτσι ώστε να  ταιριάζουν στις αλλαγές που σημειώνονται 

στο περιβάλλον. Ο μάνατζερ που εφαρμόζει την προληπτική ενέργεια αναζητεί μεθόδους για 

να αλλάξει το περιβάλλον του οργανισμού πιστεύοντας ότι πολλοί, ή οι περισσότεροι, 

περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν, ή τουλάχιστον να επηρεαστούν με κάποιο 

τρόπο.»10  

Όπως προκύπτει ανωτέρω, βασική προϋπόθεση λήψης στρατηγικών αποφάσεων που 

αφορούν την πορεία της εταιρείας αποτελεί η μελέτη του περιβάλλοντος και δη του κλάδου 

στον οποίο δραστηριοποιείται. Στη συνέχεια παρατίθενται βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου 

των μη αλκοολούχων ποτών (χυμών & αναψυκτικών). 

 

                                                           
9 Νεγκάκης Χρ. (2014), “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς- Θεωρία και Εφαρμογές”, 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 56 
10 Jim Blythe (2008), “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, σελ.22 
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1.2.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Χυμών 

 

Η αγορά των χυμών αναπτύχθηκε στην Ελλάδα από το 1984 και έπειτα, μία εποχή που 

επικρατούσαν στην αγορά κυρίως τα συμπυκνωμένα προϊόντα. Με το πέρας του χρόνου, οι 

φυσικοί χυμοί εδραιώθηκαν προσελκύοντας πλήθος παραγωγικών εταιριών, παρέχοντας τη 

δυνατότητα στον καταναλωτή επιλογής από μία ευρεία γκάμα προϊόντων. Η στροφή προς έναν 

πιο υγιεινό τρόπο διατροφής δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος εδραίωσης και καθιέρωσης των 

φυσικών χυμών επικρατώντας των αντίστοιχων συμπυκνωμένων. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής χυμών διακρίνονται 

σε δύο κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

την χυμοποίηση των φρούτων, παράγοντας συμπυκνωμένους χυμούς που αποτελούν την 

πρώτη ύλη για την παραγωγή των χυμών φρούτων, ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις που 

ασχολούνται με την παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

 

1.2.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου Αναψυκτικών 

 

Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από τον έντονο ανταγωνισμό που επικρατεί και ο 

οποίος ωθεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν στην ανεύρεση νέων προϊόντων 

ώστε να προσελκύουν το καταναλωτικό κοινό. 

Στον κλάδο έχουν διεισδύσει πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο του κλάδου διαθέτοντας υψηλά κονδύλια προώθησης των προϊόντων αυτών και  

ενίσχυσης των καναλιών διανομής των προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, αξιόλογες 

προσπάθειες μικρομεσαίων επιχειρήσεων καρποφόρησαν, οι οποίες με όπλο τον παραδοσιακό 

τύπο προϊόντων κάνουν σταθερά βήματα εδραίωσης στην εγχώρια αγορά, έχοντας ήδη λάβει 

αξιόλογα μερίδια σε τοπικές αγορές. 

 

1.2.3 Ζήτηση Προϊόντων του Κλάδου Μη Αλκοολούχων Ποτών 

 

Η ζήτηση των χυμών και αναψυκτικών χαρακτηρίζεται ως ελαστική ως προς την τιμή, 

παράγοντας πλέον καθοριστικός για τις επιλογές των καταναλωτών. «Η ελαστικότητα της 

ζήτησης ως προς την τιμή (price elasticity of demand) μετρά το βαθμό στον οποίο η ζητούμενη 

ποσότητα ανταποκρίθηκε στη μεταβολή της τιμής. Η ζήτηση για ένα αγαθό λέγεται ότι είναι 
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ελαστική, αν η ζητούμενη ποσότητα ανταποκρίνεται έντονα στις μεταβολές της τιμής»11. Οι 

καταναλωτές, σε περιπτώσεις ανόδου της τιμής ενός προϊόντος που υπάγεται στις 

προαναφερθείσες κατηγορίες, στρέφονται στην εύρεση υποκατάστατων προϊόντων με τιμή 

μικρότερη της προκύπτουσας.   

Λοιποί παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στη ζήτηση των χυμών και αναψυκτικών είναι 

οι ακόλουθοι: 

 Οι διατροφικές συνήθειες 

 Οι συνθήκες ζωής 

 Οι κλιματολογικές συνθήκες  

 Η τουριστική κίνηση 

 Η προβολή και διαφήμιση των προϊόντων 

Τα τελευταία χρόνια, επικρατούν τάσεις στροφής προς έναν πιο ευνοϊκό τρόπο διατροφή, 

ευνοώντας τη ζήτηση των χυμών πλούσιων σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία καθώς και των light 

προϊόντων. Το προβαλλόμενο πρότυπο υγιεινού τρόπου διατροφής, υιοθετείται από μεγάλη 

μερίδα του καταναλωτικού κοινού, δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος αύξησης του κύκλου 

εργασιών των εταιρειών του υπό εξέταση κλάδου.  

Ταυτοχρόνως, ωστόσο, ο σύγχρονος τρόπος ζωής και ο μειωμένος διαθέσιμος ελεύθερος 

χρόνος ωθεί τους πολίτες στην κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού, συνήθεια η οποία 

συνοδεύεται και από αντίστοιχη κατανάλωση αναψυκτικών. Σε καταστήματα γρήγορης 

εξυπηρέτησης, που αποτελούν πόλο έλξης νεαρών, κυρίως, ηλικιών και τόπο συνάντησης 

πλήθους νέων ατόμων, έχουν καθιερωθεί πλέον πακέτα γευμάτων με προσιτές, προς τους 

καταναλωτές, τιμές που συμπεριλαμβάνουν είτε χυμό είτε αναψυκτικό. 

Η ζήτηση των υπό εξέταση προϊόντων παρουσιάζει εποχικότητα, με μεγάλο μέρος των 

πωλήσεων να πραγματοποιείται κατά τους θερινούς, κυρίως, μήνες λόγω των υψηλών 

θερμοκρασιών που επικρατούν και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Το γεγονός αυτός 

αποδεικνύεται και μέσω των στατιστικών δεδομένων του ΣΕΤΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι αφίξεις 

που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα έτη 2014 και 2015 ανά αεροδρόμιο παρουσιάζονται 

στο ακόλουθο διάγραμμα: 

                                                           
11 N.Gregory Mankiw (2001), “Αρχές της Οικονομικής”, Α’ τόμος, ΤΥΠΩΘΥΤΩ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 

σελ.184 
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Διάγραμμα 1 Οι Αφίξεις στα Ελληνικά Αεροδρόμια (2014-2015) 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεδομένα, το αεροδρόμιο της Αθήνας παρουσιάζει 

αύξηση των αφίξεων, συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων σε σχέση με κάθε 

άλλο αεροδρόμιο στην Ελλάδα. 

 

Διάγραμμα 2 Οι Αφίξεις στο Αεροδρόμιο της Αθήνας (2014) 

Έντονη αύξηση της ζήτησης παρατηρείται την περίοδο Μάιος-Οκτώβριος. Το 

φαινόμενο αυτό συνεπάγεται αύξηση των πωλήσεων κατά την περίοδο αυτή και αύξηση του 

κόστους παραγωγής από τις αρχές Μαρτίου, δεδομένου πως οι εταιρείες καλούνται να 

παράγουν μεγάλες ποσότητες ώστε να καλύψουν την επερχόμενη ζήτηση.  

 

1.2.4 Προσφορά Προϊόντων του Κλάδου 

 

Αναφορικά με την προσφορά των προϊόντων στην εγχώρια αγορά, παρατηρείται η επικράτηση 

μεγάλων πολυεθνικών με διεθνώς γνωστά σήματα, με αντίστοιχες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

να δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικές αγορές, μη επεκτείνοντας το δίκτυο πωλήσεων σε 

ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης. 

Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί στον υπό εξέταση κλάδο, ωθεί τις εταιρείες του 

κλάδου στην παραγωγή νέων προϊόντων με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

καταναλωτικού κοινού, με τη διαφήμιση να αποτελεί βασικό μέσο ενίσχυσης της 

αναγνωσιμότητας των παρεχόμενων προϊόντων. Οι μεγάλου μεγέθους εταιρίες διαθέτουν 
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υψηλά κονδύλια σε διαφημιστικές καμπάνιες με στόχο την προβολή και προώθηση των 

προϊόντων τους. Στην εγχώρια αγορά, τα προϊόντα διατίθενται από ένα ευρύ φάσμα δικτύων 

προώθησης αυτών συμπεριλαμβανομένων των super markets και των χώρων μαζικής εστίασης.  

 

1.2.5 Δίκτυα διανομής και Μέθοδοι Προώθησης των Προϊόντων του Κλάδου 

 

Βασικό κανάλι διανομής των χυμών και αναψυκτικών αποτελούν τα super markets, με τον 

κύριο όγκο πωλήσεων να πραγματοποιείται μέσω αυτών, ενώ ακολουθούν οι χώροι μαζικής 

εστίασης και τα μικρότερα καταστήματα όπως περίπτερα. Στόχος των εταιρειών του υπό 

εξέταση κλάδου αποτελεί η καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων αυτών στα ψυγεία των 

προαναφερθέντων καταστημάτων, με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου να διαθέτουν 

αναπτυγμένα δίκτυα διανομής σε  όλη την ελληνική επικράτεια, συνάπτοντας συνεργασίες με 

τοπικούς αντιπροσώπους ή με αλυσίδες super markets. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις άμεσης 

διάθεσης των προϊόντων από τις εταιρείες μη αλκοολούχων ποτών, φαινόμενο που 

παρατηρείται κυρίως σε μικρές εταιρείες που δε διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους ώστε να  

αναπτύξουν δίκτυα διανομής των προϊόντων αυτών, γεγονός που τους τοποθετεί σε 

μειονεκτική θέση σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες που διαθέτουν σχετική οικονομική 

δυνατότητα. Ο έντονος ανταγωνισμός του κλάδου καθιστά τη διείσδυση και τη διατήρηση της 

θέσης στην συγκεκριμένη αγορά εφικτή μόνο μέσω της οργάνωσης και της ανάπτυξης ενός 

δικτύου διανομής μέσω του οποίου οι εταιρείες θα δύνανται να αφουγκραστούν τις επιθυμίες 

των καταναλωτών και να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα προϊόντα στις επιθυμίες του 

καταναλωτικού κοινού ή να δημιουργήσουν νέα.  

Με στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων τους, οι εταιρείες αναζητούν και υιοθετούν 

νέες μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους, θέλοντας να δημιουργήσουν μία θετική εικόνα 

στα μάτια των καταναλωτών τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τα προϊόντα αυτής. 

Πέραν της τιμής που αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής εκ μέρους των καταναλωτών, οι 

ελκυστικές διαφημιστικές καμπάνιες, η ανάληψη χορηγιών σε διάφορες εκδηλώσεις, η έμφαση 

στην κοινωνική δράση μέσω διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων και ενίσχυσης 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, αποτελούν σημαντικά στοιχεία επηρεασμού των καταναλωτικών 

επιθυμιών. 

Τέλος, οι μεγαλύτερες κυρίως εταιρείες του κλάδου, έχοντας τη σχετική οικονομική 

δυνατότητα προβαίνουν σε προσφορές προς τους διανομείς, super markets και χονδρεμπόρους, 

καθώς και προς τους καταναλωτές. Στην πρώτη περίπτωση, παρέχονται προς τους 

διαμεσολαβητές τους με το καταναλωτικό κοινό εκπτώσεις ανάλογα με τον όγκο παραγγελιών, 
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ενώ στην περίπτωση των καταναλωτών παρέχεται στους τελευταίους έκπτωση στην τιμή ή 

επιπλέον ποσότητα. 

 

1.2.6 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου 

 

Ο κλάδος των χυμών και αναψυκτικών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, με 

τέσσερις πολυεθνικές εταιρείες να κυριαρχούν στην εγχώρια αγορά. Σταδιακά, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις εμφανίζονται στο προσκήνιο διεκδικώντας και έχοντας αποκτήσει ικανοποιητικά 

μερίδια αγοράς. Κατωτέρω, παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου βάσει των 

οικονομικών μεγεθών του 2014. 

Πίνακας 1: Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών του Κλάδου 

Επωνυμία 
Κύκλος 

Εργασιών 

Μικτά 

Αποτελέσματα 

COCA – COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 423,00 126,40 

PEPSICO- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 58,36 21,69 

ΑΣΠΙΣ Κ. ΔΕΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 39,06 7,48 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 28,61 16,51 

 

1.2.7 Επιχειρήσεις και Ιστορικά-Οικονομικά Στοιχεία 

 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση των μεγαλύτερων 

εταιρειών του κλάδου. Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού 

αυτών, οι εταιρείες που θα ελεγχθούν είναι οι εταιρείες με τον μεγαλύτερο τζίρο στην ελληνική 

αγορά και με ημερομηνία Ισολογισμού την 31η Δεκεμβρίου. 

Με δεδομένο τον Κύκλο Εργασιών των εταιρειών του κλάδου, υπό μελέτη θα τεθούν 

τα οικονομικά στοιχεία των ακόλουθων εταιρειών. 

Coca-Cola Τρία Έψιλον Α.Ε.                                                                                                
 

PEPSICO-HBH A.B.E. 
 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

Κατωτέρω παρουσιάζονται τα πλήρη στοιχεία αυτών, ώστε να παρέχεται ενημέρωση 

αναφορικά με το αντικείμενο δραστηριότητας, το μέγεθος και το χαρτοφυλάκιο της κάθε 

εταιρείας. 
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Πίνακας 2: Στοιχεία Εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 12 

Επωνυμία Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 

Δραστηριότητα Παραγωγή, Εμφιάλωση και Εμπορία χυμών, νερών και αναψυκτικών 

Εμπορικά Σήματα 

- Ανθρακούχα Αναψυκτικά: Coca-Cola, Coca-Cola light, Coca-Cola Zero, Coca-

Cola Zero Caffeine free, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero 

- Χυμοί: Amita, Amita Motion, Amita FUN!, Frulite, Frulite on the Go 

- Τσάι: NESTEA, NESTEA free 

Ιστορικά Στοιχεία 

«1969: Η πρώτη εμφάνιση της Coca Cola Ελλάδα, με την λειτουργεία του πρώτου 

εργοστασίου 

1981-1990: Ιδρύεται η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. με δικαίωμα εμφιάλωσης 

και εμπορίας των σημάτων της Coca Cola Company. Λανσάρονται στην αγορά τα 

αναψυκτικά Fanta και Sprite στην ελληνική αγορά. 

1983: Προωθείται στην αγορά ο χυμός Amita ως ο πρώτος 100% φυσικό 

συσκευασμένος χυμός 

1986: Λανσάρεται στην Ελληνική αγορά το προϊόν Coca Cola Light 

1987: Τίθεται σε λειτουργία η Εργοστασιακή Μονάδα στον Βόλο 

1989: Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα σημειώνει σημαντική είσοδο στην Ελληνική 

Αγορά. Ξεκινά η λειτουργεία του εργοστασίου στο Σχηματάρι. 

1993: Λανσάρεται στην αγορά η Amita Motion ως ο πρώτος 100%  φυσικός χυμός 9 

φρούτων με 7 βιταμίνες και ο χυμός μικρής διάρκειας. 

2000: Δημιουργείται η Coca Cola Τρία Έψιλον μετά τη συγχώνευση των εταιρειών 

ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. και Coca Cola Berevages Plc. 

2002: Ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Μάλια Κρήτης και ταυτόχρονα 

προωθείται το Φυσικό Επιτραπέζιο Νερό Λύττος. 

2003: Η εταιρεία προχωρά στην εξαγορά της Τσακίρη ΑΒΕΕ που την περίοδο εκείνη 

ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία snack πατάτας στην Ελλάδα. 

2004: Η Coca Cola Τρία Έψιλον αποτελεί έναν από τους επίσημους χορηγούς των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, ο χυμός Amita Motion ορίζεται ο επίσημος Φυσικός 

Χυμός των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ  είναι το 

επίσημο Εμφιαλωμένο Νερό των Ολυμπιακών Αγώνων 2014. 

2006: Ξεκινά η λειτουργεία νέας παραγωγικής μονάδας στο Ηράκλειο Κρήτης 

2007: Προωθείται στην Ελληνική Αγορά το προϊόν Coca Cola Zero. 

2008: Προωθείται στην Ελληνική Αγορά μεγάλη γκάμα νέων προϊόντων όπως το Nestea 

Vitao και ο έτοιμος καφές Illy- Caffe. 

2009: Η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον κατακτά την 1η θέση στο Best Workplace στην 

Ελλάδα και την 18η θέση Best Workplace στην Ευρώπη. 

2010: Η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον κατακτά το ειδικό βραβείο «Ανάπτυξης 

Εργαζομένων». 

                                                           
12 Επίσημο Site της εταιρείας http://www.coca-colahellenic.gr/Aboutus/history/ 
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2011: Το 2011 είναι μία χρονιά ορόσημο για την Coca Cola σε παγκόσμιο επίπεδο όντας 

125 έτη στην αγορά.»12 

Εγκαταστάσεις 

 Εργοστάσιο Αιγίου: Τεμένης 29, Αίγιο, 215 00 

 Εργοστάσιο Βόλου: Α’ Βιομηχανική Ζώνη, Βόλος, 380 00 

 Εργοστάσιο Ηρακλείου: Βιομηχανική Ζώνη Ηρακλείου, 711 10 

 Εργοστάσιο Σχηματαρίου: Σχηματάρι Βοιωτίας, 320 09 

Κύκλος Εργασιών 

2014 
€423.000.000 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Coca-Cola Τρία Έψιλον: 

Λ. Κηφισίας 60, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 

 

Πίνακας 3: Στοιχεία Εταιρείας PepsiCo – ΗΒΗ Α.Β.Ε.13 

Επωνυμία PepsiCo – ΗΒΗ Α.Β.Ε. 

Δραστηριότητα Παραγωγή, Εμφιάλωση και Εμπορία χυμών, νερών και αναψυκτικών 

Εμπορικά Σήματα 

- Pepsi: Pepsi Regular, Pepsi Max, Pepsi Max Ole, Pepsi Light, Pepsi Twist 

- 7UP: 7UP, 7UP FREE 

- HBH αναψυκτικά: ΗΒΗ Tonic Water, ΗΒΗ Club Soda Lemon, HBH Club Soda, 

ΗΒΗ Λεμονίτα με ανθρακικό, ΗΒΗ Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό, ΗΒΗ 

Πορτοκαλάδα με ανθρακικό, ΗΒΗ Ροδάκινο με ανθρακικό, ΗΒΗ Βυσσινάδα με 

ανθρακικό, ΗΒΗ Λεμονάδα Χωρίς, HBH Πορτοκαλάδα Χωρίς  

- HBH χυμοί: ΗΒΗ Χυμός Πορτοκάλι 100%, ΗΒΗ Χυμός Πορτοκάλι, ΗΒΗ Χυμός 

Μήλο 100%, ΗΒΗ Χυμός Ροδάκινο, ΗΒΗ Χυμός Γκρέιπφρουτ, ΗΒΗ Χυμός 

Ανανάς, ΗΒΗ Χυμός Λεμόνι, ΗΒΗ Χυμός Βύσσινο, ΗΒΗ Χυμός Μπανάνα, ΗΒΗ 

Χυμός Πορτοκάλι - Μήλο – Βερίκοκο, ΗΒΗ Energy Blue, ΗΒΗ Energy Red, ΗΒΗ 

Energy Orange, HBH Go! Blue Kids, HBH Go! Red Kids, HBH Go! Orange Kids, 

HBH Go! Yellow Kids, HBH Go! Green Kids  

- Lipton Ice Tea: Lipton Ice Tea Λεμόνι, Lipton Ice Tea Ροδάκινο, Lipton Ice Tea 

Πράσινο Λεμόνι, Lipton Linea Εσπεριδοειδή, Lipton Linea Λευκό Ροδάκινο, Lipton 

Ice Tea Λεμόνι χωρίς ζάχαρη, Lipton Ice Tea Πράσινο Λεμόνι χωρίς ζάχαρη, Lipton 

Ice Tea Ροδάκινο χωρίς ζάχαρη, Lipton Ice Tea Mojito 

- Gatorade: Gatorade Πορτοκάλι, Gatorade Λεμόνι, Gatorade Cool Βlue, Gatorade 

Τροπικά Φρούτα 

- Rockstar: ROCKSTAR Black, Rockstar Pure Zero, Rockstar X-Durance Berry 

Ιστορικά Στοιχεία 

«Η PepsiCo-HBH είναι θυγατρική εταιρεία της Pepsico και αποτελεί την εξέλιξη της 

εταιρείας ΗΒΗ Παναγόπουλος. 

Το 1926, ο Νίκος Παναγόπουλος δημιούργησε μία μικρή βιομηχανία αναψυκτικών στο 

Μαρούσι. Την ονόμασε ΗΒΗ για να θυμίζει τη μικρή χαριτωμένη θεά που δρόσιζε τους 

Ολύμπιους θεούς με το νέκταρ.  

                                                           
13 Επίσημη Ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.pepsico-ivi.gr/ 
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Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, με την εξαγορά στο Λουτράκι του εργοστασίου 

εμφιαλώσεως του φημισμένου νερού πηγής Καραντάνη και με τη δημιουργία των 

εγκαταστάσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η ΗΒΗ διαμορφώθηκε σε μια 

ολοκληρωμένη επιχείρηση.  

Η Ιστορία της PepsiCo 

Η ιστορία της PepsiCo χρονολογείται από το 1898. Τότε ήταν που ο φαρμακοποιός 

Galleb Bradham από τη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εφηύρε το αρχικό 

αναψυκτικό, το οποίο ονόμασε PEPSI.  Το προϊόν γνώρισε μεγάλη επιτυχία και οι 

καταναλωτές το ζητούσαν τόσο για την υπέροχη γεύση του όσο και για την 

αναζωογόνηση που τους έδινε.  

Έτσι, το 1903 ο επιτυχημένος, πλέον, φαρμακοποιός δημιούργησε ένα δίκτυο 

εμφιαλωτών ανά τη χώρα, οι οποίοι ανέλαβαν να εμφιαλώνουν και να πωλούν το προϊόν 

του. 

Όσο η βιομηχανία Pepsi-Cola άλλαζε χέρια με το πέρασμα του χρόνου, η επωνυμία 

Pepsi κέρδιζε ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση και αξία. Το προϊόν παρέμενε ιδιαίτερα 

δημοφιλές. Παράλληλα όμως, η επιτυχία του ενισχύθηκε χάρη στη διαρκή επέκταση της 

διανομής, στην έξυπνη τιμολογιακή τοποθέτηση και, φυσικά, στη δημιουργική 

διαφήμιση. Στην ιστορία της διαφήμισης, μερικές από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές 

εκστρατείες όλων των εποχών έχουν γίνει για τη μάρκα Pepsi.  

H PepsiCo το Μάρτιο του 2010 ολοκλήρωσε την εξαγορά των δύο μεγαλύτερων 

εμφιαλωτών της παγκοσμίως, της Pepsi Bottling Group και της Pepsi Americas.  Με την 

ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PepsiCo σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία 

τροφίμων και ποτών στη Β. Αμερική και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. 

Ημερομηνίες Ορόσημα 

1965: Η εταιρεία Pepsi-Cola συγχωνεύθηκε με τη Frito-Lay. Έτσι δημιουργήθηκε μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων παγκοσμίως.   

1973: Η εταιρεία ΗΒΗ-Παναγόπουλος απέκτησε το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής 

της Pepsi Cola στην Ελλάδα.   

1989: Η εταιρεία ΗΒΗ-Παναγόπουλος εξαγοράστηκε από την PepsiCo και 

μετονομάστηκε σε PepsiCo-HBH. 

1998: Η PepsiCo διαχώρισε το ισχυρό της σύστημα εμφιάλωσης και δημιούργησε μια 

ανεξάρτητη εταιρεία, την PBG. 

1999: Η PepsiCo-HBH εντάχτηκε στην PBG. 

2010: Μετά την εξαγορά της PBG από την PepsiCo, η PepsiCo-Ήβη εντάσσεται ξανά 

στην PepsiCo.»13 

Εγκαταστάσεις 

 Εργοστάσιο στα Οινόφυτα (Κεντρική Μονάδα Παραγωγής): ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων, 

57ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας 

 Εργοστάσιο στην Σπάρτη (Εμφιαλωτής Χυμών) 

Κύκλος Εργασιών 

2014 
€58.397.539,68 
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Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

 Κεντρικά Γραφεία PepsiCo-ΗΒΗ Α.Β.Ε.: 19ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 

14671 Ν. Ερυθραία 

 Εργοστάσιο Οινοφύτων PepsiCo-HBH A.B.E.: 57ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-

Λαμίας, 32011, ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων 

 Γραφεία Θεσσαλονίκης PepsiCo-HBH A.B.E.: 11ο χλμ. Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, 57400, ΣΙΝΔΟΣ 

 

Πίνακας 4 Στοιχεία Εταιρείας Λουξ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε.14
 

Επωνυμία Λουξ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε. 

Δραστηριότητα Παραγωγή , Εμφιάλωση και εμπορία χυμών , σόδας και αναψυκτικών 

Εμπορικά Σήματα 

Αναψυκτικά Λουξ: Πορτοκαλάδα με αναψυκτικό, Πορτοκαλάδα χωρίς αναψυκτικό, 

Λεμονάδα, Βυσσινάδα, Λουξ Μιx, Γκαζόζα, Λουξ Cola, Σόδα, Τόνικ 

Φυσικοί Χυμοί: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, Φυσικός Χυμός ροδάκινο, Φυσικός χυμός 

μήλο- πορτοκάλι- καρότο, Φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος Extra9 

Ιστορικά Στοιχεία 

«1987: Η λουξ λανσάρει τη Loux cola, το πρώτο ελληνικό αναψυκτικό τύπου cola. 

2004: Πρώτη η λουξ φέρνει με επιτυχία στους Έλληνες καταναλωτές ένα «ξεχασμένο» 

παραδοσιακό ρόφημα σε μπουκάλι, τη Βυσσινάδα. Από τον πρώτο κιόλας μήνα της 

εμφάνισής της στην αγορά γίνεται το 2ο πιο επιτυχημένο αναψυκτικό της σειράς των 

προϊόντων μετά την Πορτοκαλάδα. 

2006: Τα αναψυκτικά «Λουξ» επιλέγονται από το Ελληνικό Οργανισμό Προώθησης 

Εξαγωγών για να σερβίρονται μέσα από την πρωτοβουλία «Kerasma» σε όλο το κόσμο 

σε Road shows και σε ελληνικά εστιατόρια για την προώθηση των Ελληνικών Γεύσεων. 

2007: Τα αναψυκτικά λουξ είναι τα πρώτα ελληνικά αναψυκτικά, και από τα πρώτα 

ελληνικά προϊόντα συνολικά, που λαμβάνουν από το Σύνδεσμο Ελληνικών 

Βιομηχανιών Τροφίμων την επίσημη έγκριση ώστε στις συσκευασίες τους να φέρουν το 

ειδικό σήμα «Wonderful Greece». 

2008: Βραβείο «DIAMONDS». Η λουξ χαρακτηρίζεται ως ένα από τα «Διαμάντια» της 

Ελληνικής Βιομηχανίας στο σχετικό πίνακα της Stat Bank με τις 100 ταχύτερα και υγιώς 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

2009: (Βραβείο «Κούρος») Η επιτυχημένη επιχειρηματική δράση των αδελφών Ιωάννη, 

Κώστα και Πλάτωνα Μαρλαφέκα επιβραβεύεται με το 1ο Βραβείο /(Αριστείο) 

Επιχειρηματικότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΟΥΡΟΣ 2009» από τη 

Λέσχη Επιχειρηματικότητας. 

2010: Η λουξ εντάσσεται στις “Strongest Companies in Greece” της ICAP Group, ως 

μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα. 

2011: Η λουξ κερδίζει εκ νέου το Βραβείο «DIAMONDS» από την Τράπεζα 

Πληροφοριών Stat Bank, αφού πληροί τα 10 πιο σημαντικά οικονομικά κριτήρια που 

                                                           
14 Επίσημη Ιστοσελίδας της Εταιρείας: http://www.loux.gr/index.php 
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είχαν τεθεί ανάμεσα σε 3.500 εταιρείες στην Ελλάδα, σχετικά με την αξιοπιστία και την 

υγιή τους πορεία. 

2012: Η λουξ βραβεύεται για τα 60 χρόνια πορείας της στην ελληνική αγορά τροφίμων 

και ποτών, στο πλαίσιο του Συμποσίου «100 Χρόνια Ιστορίας της Ελληνικής Αγοράς 

Τροφίμων και Ποτών» υπό την αιγίδα του ΣΕΒΤ. 

2013: Η λουξ αποσπά εκ νέου ένα από τα βραβεία στα «Διαμάντια της Ελληνικής 

Οικονομίας» που διοργάνωσε η Statbank , ως μια από τις δυναμικότερες εταιρίες στην 

Ελλάδα. 

2014: Η λουξ αναλαμβάνει, ως χορηγός, «Υποστηρικτής της Ελληνικής Προεδρίας 

Συμβουλίου ΕΕ». Μέσα από την χορηγία αυτή τα προϊόντα της Λουξ αποτελούν το 

επίσημο αναψυκτικό της Ελληνικής Προεδρίας. 

2015: H Λουξ βραβεύεται για άλλη μια φορά ως "Επιχειρηματικό Διαμάντι" στο πλαίσιο 

των βραβείων "Diamonds of theGreek Economy 2015" τα οποία οργανώθηκαν από την 

Active Business.»14 

Εγκαταστάσεις 
 Εργοστάσιο Πάτρας: Κεφαλόβρυσο Σαραβαλίου, 265 00 Πάτρα 

 Εργοστάσιο Αιγίου: Παλαια Κουλουρα 

Κύκλος Εργασιών 

2014 
€28.619.451,95 

Στοιχεία 

Επικοινωνίας 

 Κεντρικά Γραφεία / Κέντρο Διανομής: Αγίου Στεφάνου 88 265 00 Σαραβάλι 

Πατρών 

 Κέντρο Διανομής Αττικής: Νάξου 5, 194 00 Κορωπί 

 

 

1.3 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι δύο πρώτες υπό μελέτη εταιρείες συντάσσουν τις Οικονομικές Καταστάσεις αυτών 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), τα οποία έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σε αντίθεση με την τρίτη που συντάσσει τις οικονομικές 

καταστάσεις βάσει του ΕΓΛΣ. Οι οικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω οικονομικών 

οντοτήτων συντάσσονται σύμφωνα με την Αρχή του Ιστορικού Κόστους. 

 Βασικά κυκλώματα του συγκεκριμένου τύπου εταιρειών αποτελούν τα έσοδα ή κύκλος 

εργασιών, τα αποθέματα, οι εμπορικές απαιτήσεις, οι μισθώσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα 

αυτών. 

 

1.3.1 Αναγνώριση Εσόδων 

 

 Η εταιρεία προχωρά στην αναγνώριση των εσόδων υπό την ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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 Δύναται η αξιόπιστη μέτρηση των εσόδων 

 Αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην εταιρεία 

 Τα οφέλη και οι κίνδυνοι μεταβιβάζονται στον αγοραστή κατά την παράδοση των 

προϊόντων αυτής 

Τα έσοδα της εταιρείας προσδιορίζονται όπως ακολούθως: 

Έσοδα από την πώληση προϊόντων 

(-) Εκπτώσεις πώλησης 

(-) Προμήθειες τοποθέτησης 

(-) Προμήθειες κινήτρων προώθησης πωλήσεων  

Με τον όρο Προμήθειες Τοποθέτησης νοούνται οι παροχές προς πελάτες με αντίτιμο 

την τοποθέτηση των προϊόντων της εταιρείας σε προσιτό προς το μάτι του καταναλωτή σημείο. 

Στην περίπτωση που οι προμήθειες αυτές αποτελούν μέρος συναφθείσας σύμβασης, τα 

συγκεκριμένα κίνητρα κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της σχετικής 

σύμβασης. Λοιπά κίνητρα τοποθέτησης καθώς και κίνητρα προώθησης πωλήσεων 

επιβαρύνουν άμεσα το αποτέλεσμα χρήσης, συνεπάγοντας μείωση των εσόδων κατά το χρόνο 

διενέργειάς τους. 

 

1.3.2 Αποθέματα 

 

Η αποτίμηση των αποθεμάτων πραγματοποιείται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και 

Καθαρής Ρευστοποιήσιμης Αξίας. 

Με τον όρο Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία νοείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης των 

εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της κανονικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μειώμενη 

κατά το ποσό των δαπανών πώλησης των εμπορευμάτων αυτών. 

Ο υπολογισμός του κόστους των αποθεμάτων πραγματοποιείται κυρίως βάσει της 

μεθόδου του Μέσου Σταθμικού Κόστους. Το κόστος παραγωγής ετοίμων προϊόντων και της 

παραγωγής σε εξέλιξη προκύπτει από το άθροισμα του κόστους άμεσων υλικών, πλέον του 

κόστους εργασίας και των κατανεμηθέντων γενικών βιομηχανικών εξόδων.  

 

1.3.3 Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Η αρχική αναγνώριση των εμπορικών απαιτήσεων πραγματοποιείται βάσει της εύλογης αξίας, 

ενώ η παρουσίαση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις γίνεται μετά την αφαίρεση των 
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προβλεπόμενων επισφαλών απαιτήσεων. Η εταιρεία που διαθέτει βασικές ενδείξεις αδυναμίας 

είσπραξης των απαιτήσεων που απορρέουν από τις εμπορικές συναλλαγές της οφείλει να 

πραγματοποιήσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων επηρεάζονται το λειτουργικό αποτέλεσμα 

αυτής. Περιπτώσεις υπολογισμού σχετικών προβλέψεων είναι συνθήκες οικονομικής 

δυσχέρειας των πελατών ή πτώχευσης αυτών. Όταν μία εμπορική απαίτηση θεωρείται μη 

εισπράξιμη, και εφόσον η εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις ένδικες απαιτούμενες διαδικασίες, 

διαγράφεται. 

 

1.3.4 Μισθώσεις 

 

«Ως χρηματοδοτική (Finance lease) χαρακτηρίζεται η σύμβαση μισθώσεως με την οποία ο 

εκμισθωτής μεταφέρει τα ουσιαστικά στο μισθωτή όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 

είναι σύμφυτα με την κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί να 

μεταβιβαστεί μπορεί όμως και να μη μεταβιβαστεί.»15 

Ως λειτουργικές μισθώσεις χαρακτηρίζονται οι μισθώσεις που δεν είναι 

χρηματοοικονομικές. Στις υπό εξέταση επιχειρήσεις, στις λειτουργικές μισθώσεις 

συγκαταλέγονται τα ενοίκια που καταβάλλονται βάσει συναφθέντων συμβάσεων 

επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα των χρήσεων που αφορούν. 

 

1.3.5 Ταμειακά Διαθέσιμα 

 

Με τον όρο Ταμειακά Διαθέσιμα αναφέρονται τα ταμειακά υπόλοιπα και οι άμεσα 

ρευστοποιήσιμες επενδύσεις της εταιρίας. 

 

1.4 Σύνοψη 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, ο υπό εξέταση κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, 

με μικρό κυρίως πλήθος μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων να έχουν διεισδύσει και επικρατήσει 

στην εγχώρια αγοράς, αφήνοντας ένα ελάχιστο μερίδιο σε μικρές επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιηθούν κυρίως σε τοπικές αγορές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτοντας 

αναγνωρίσιμα προς το καταναλωτικό κοινό προϊόντα και διαθέτοντας ποικιλία μεθόδων 

                                                           
15 Κόντος Γ. (2010), “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εταιρειών Leasing & Factoring”, β’ έκδοση, ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ, 

σελ. 281 
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προώθησης των προϊόντων αυτών, έχουν δημιουργήσει οργανωμένα δίκτυα προώθησης 

προϊόντων. Ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί ωθεί τις εταιρείες στη διάθεση επιπλέον 

κονδυλίων για την ενίσχυση της προώθησης των προϊόντων παρέχοντας ποσοτικές και 

εκπτωτικές προσφορές προς τους καταναλωτές. Οι μικρές επιχειρήσεις, στηριζόμενες κυρίες 

στην απευθείας πώλησης των προϊόντων στους καταναλωτές, απευθύνονται στην τοπική αγορά 

όπου εκεί οι ετικέτες των προϊόντων τους δύναται να γίνουν αναγνωρίσιμες στο καταναλωτικό 

κοινό. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί επιχειρήσεις που παρά το μικρό τους μέγεθος, επενδύοντας 

στην ανάδειξη κυρίως των παραδοσιακών προϊόντων και ποτών, διεισδύουν στην αγορά 

μεγάλων αστικών κέντρων γνωρίζοντας θερμή κοινή αποδοχή.  Αποδεχόμενοι την εποχικότητα 

του κλάδου, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου επηρεάζονται άρδην από την πορεία 

του τουρισμού κυρίως τους θερινούς μήνες. Αναφορικά με την εξέλιξη του κλάδου και την 

τάση προς τη στροφή σ’ έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και κατ’ επέκταση διατροφής, 

φαίνεται να έχει μετατοπιστεί μέρος της ζήτησης από την αγορά των αναψυκτικών στην αγορά 

των χυμών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

2.1 Αριθμοδείκτες 
 

«Το αντικείμενο της ανάλυσης των αριθμοδεικτών αποτελεί η συγκριτική μέτρηση της 

απόδοσης και του κινδύνου, η διευκόλυνση της έξυπνης επένδυσης και των πιστωτικών 

αποφάσεων.»16.  Βασικοί κοινωνοί των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ανάλυσης των 

αριθμοδεικτών είναι οι επενδυτές Ιδίων Κεφαλαίων και οι λοιποί πιστωτές.  

Ο εκάστοτε αριθμοδείκτης αποτελεί τη σχέση ενός μεταξύ δύο στοιχείων των 

οικονομικών καταστάσεων. Μέσω της χρήσης των αριθμοδεικτών επιτυγχάνεται 

ελαχιστοποίηση των δεδομένων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. «Ο ορισμός 

του αριθμοδείκτη κάνει φανερό ότι μπορεί με βάση τα δεδομένα των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός αριθμοδεικτών με αμφίβολο 

εννοιολογικό περιεχόμενο και φυσικά μικρή χρησιμότητα. Γι’ αυτό κατά το σχηματισμό 

αριθμοδεικτών υποστηρίζεται γενικά ότι μεταξύ των μεγεθών του αριθμοδείκτη και του 

παρονομαστή θα πρέπει να υπάρχει μία λογική σχέση.»17 

Όπως απορρέει από τα ανωτέρω κατά τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη μεγέθη τα οποία είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους και μεγέθη που βασίζονται 

σε κοινές αξίες. Τέλος, τα μεγέθη κατά τον σχηματισμό των αριθμοδεικτών πρέπει να 

βρίσκονται σε συνάρτηση μεταξύ τους. 

Βάσει των διαφόρων πτυχών δραστηριότητας της επιχείρησης, οι  αριθμοδείκτες δύναται να 

ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας: Αποτελούν το μέτρο ικανότητας της επιχείρησης 

ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες- ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας: Είναι το μέτρο της επίτευξης εκ μέρους της διοίκησης 

της εταιρείας θετικών ποσοστών απόδοσης για τους επενδυτές Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας. 

 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας: Αποτελούν το μέτρο του βαθμού 

αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των απασχολούμενων περιουσιακών στοιχείων. 

                                                           
16 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010), “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ” 

, σελ. 527 
17 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2005), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, Τεύχος Α, σελ.359 
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 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης: Είναι το μέτρο του βαθμού χρηματοδότησης 

της εταιρείας από εξωτερικούς δανειστές και της ικανότητας ανταπόκρισης στις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτής. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως ο όρος ρευστότητας συχνά συγχέεται με 

αυτόν της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας. «Η ρευστότητα και η αποδοτικότητα 

είναι έννοιες που συσχετίζονται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι ταυτόσημες. 

Μακροχρόνια η ρευστότητα εξαρτάται από την μακροχρόνια αποδοτικότητα. Βραχυχρόνια 

όμως η ρευστότητα και η αποδοτικότητα αποτελούν προβλήματα ανεξάρτητα μεταξύ τους, θα 

λέγαμε ότι αποτελούν ανταγωνιστικούς στόχους για τη διοίκηση της επιχείρησης. Από τα δύο 

αυτά προβλήματα, προτεραιότητα επίλυσης βραχυχρόνια, έχει το πρόβλημα της 

ρευστότητας»18. 

 

2.1.1 Ρευστότητα 

 

Ο όρος ρευστότητα χρησιμοποιείται ως αναφορά της ικανότητας της επιχείρησης να ικανοποιεί 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς αυτές γίνονται οφειλόμενες. Η ρευστότητα 

αποτελεί έναν τρόπο κρίσης της κατάστασης στην οποία υφίσταται η εταιρία. Έχει τρία βασικά 

συστατικά που είναι ο χρόνος, το ποσό και το κόστος. 

«Η ρευστότητα της επιχείρησης, και επομένως ο βαθμός βραχυχρόνιου κινδύνου 

επιβίωσης της, αποτελεί μία από τις κύριες συνθήκες χρηματοοικονομικής λειτουργίας».19 

Ένας αριθμοδείκτης που αποτελεί μία ουσιαστική και χρήσιμη μέτρηση της 

ρευστότητας της επιχείρησης και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ρευστότητας και χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Με τον υπολογισμό αυτού του 

αριθμοδείκτη λαμβάνουμε δεδομένα σημαντικά σχετικά με την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, την προστασία έναντι των ζημιών και την διαφύλαξη των ρευστών κεφαλαίων. 

Η ύπαρξη ρευστότητας σε μία επιχείρηση έχει άμεσο αντίκτυπο στα κέρδη της καθώς η 

αδυναμία ρευστοποίησης των κυκλοφορούντων στοιχείων αυτής ή η μη ύπαρξη ρευστών 

διαθεσίμων καθιστούν αδύνατη την εξόφληση υποχρεώσεων. Συνέπεια αυτού είναι η 

δυσφήμιση, η μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσόμενων αυτής και κατ’ επέκταση η 

κατάσταση πτώχευσης. 

                                                           
18 Παπαδόπουλος Δ. (2009), “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- Διερεύνηση 

στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και της ελληνικής Πραγματικότητας”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σελ.807-808 
19 Ευθύμογλου Πρ. και Λαζαρίδης Γ. (2010), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”,σελ. 99 
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Πίνακας 5: Βασικοί Αριθμοδείκτες Ρευστότητας που θα εξεταστούν 

1. Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου Κίνησης 

2. Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

2.1.1.1 Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή Γενικής Ρευστότητας ή Κεφαλαίου 

Κίνησης 
 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης φανερώνει την φαινομενική ποσοτική σχέση του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού με τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. 

Αποτελεί μέτρο του δείκτη περιθωρίου ασφάλειας που διατηρεί η εταιρεία ώστε να δύναται να 

αντιμετωπίσει πιθανές ανεπιθύμητες εξελίξεις στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη επηρεάζεται από τη χρησιμοποιούμενη 

μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά, υπό 

συνθήκες έντονου πληθωρισμού, η επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως μέθοδο αποτίμησης 

αποθεμάτων τη μέθοδο LIFO (Last In First Out) παρουσιάζει το ύψος των αποθεμάτων αυτής 

μειωμένο κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, με αποτέλεσμα ο αριθμοδείκτη. να 

λαμβάνει χαμηλή τιμή. Συνεπώς, κατά τη σύγκριση του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας μια εταιρείας με τον αντίστοιχο μέσο του κλάδου ή των ανταγωνιστών αυτής, θα 

πρέπει να μη διαφέρουν οι μέθοδοι αποτίμησης.  

Αναφορικά με την τιμή που ενδέχεται να πάρει η τιμή του αριθμοδείκτη πρέπει να 

αναφέρουμε πως αν η τιμή αυτού είναι μεγαλύτερη της μονάδας (1) θεωρείται πως υπό αυτές 

τις συνθήκες η εξεταζόμενη επιχείρηση έχει βραχυπρόθεσμη ρευστότητα. Ωστόσο, μια τιμή 

μεγαλύτερη του ενός (1) δεν αποδεικνύει πως η επιχείρηση βρίσκεται στη βέλτιστη οικονομική 

κατάσταση. Ένας υπερβολικά μεγάλος δείκτης ρευστότητας μπορεί να προδίδει μία μη 

αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων. Αντιθέτως, στην περίπτωση που η τιμή του 

αριθμοδείκτη είναι μικρότερη του ενός (1), συμπεραίνουμε πως η εταιρία αντιμετωπίζει 

πρόβλημα στην εξόφληση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Τέλος, σε περίπτωση που 

η τιμή του κυκλοφορούντος ενεργητικού και η αντίστοιχη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 

ταυτίζονται θεωρείται πως η εταιρία βρίσκεται σε οριακή βραχυπρόθεσμη ρευστότητα.  

 

Δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας (current ratio): 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Αξίζει να σημειωθεί πως «εάν στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό της επιχείρησης 

υπάρχουν λογαριασμοί προκαταβολών (όπως για παράδειγμα, προκαταβολές για αγορά 

αποθεμάτων) και στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προεισπράξεις, αυτές δεν θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη, διότι δεν θα ρευστοποιηθούν σε 

χρήμα ή χρηματικό ισοδύναμο οι πρώτες και δεν θα πληρωθούν με τον ίδιο τρόπο οι 

δεύτερες.»20 

 

2.1.1.1.1 Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας Εταιρειών 
 

Στην παρούσα εργασία θα κάνουμε παράθεση της τιμής του δείκτης των εταιρειών που έχουν 

εδραιωθεί στην εγχώρια αγορά, όπως υπολογίστηκε βάσει του ανωτέρω τύπου, λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις αυτών. 

 

Πίνακας 6: Τιμές Αριθμοδείκτη Έμμεσης Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο.3τιας 

Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. 1,76 1,38 1,47 1,54 

PepsiCo- HBH A.B.E. 1,00 2,69 2,12 1,94 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,95 2,46 2,15 2,19 

 

Η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει τον υψηλότερο μέσο δείκτη 

γενικής ρευστότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 2,19. Η 

τάση είναι αυξητική και για τις τρεις εταιρείες. Ωστόσο, η εικόνα ευημερίας που παρουσιάζεται 

μέσω του δείκτη είναι φαινομενική για την εταιρεία PepsiCo καθώς το σύνολο του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το 2014 είναι μειωμένο κατά 40% σε σχέση με το 2009 γεγονός 

που  οφείλεται κυρίως στην μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά 13 εκατ. Ευρώ και των 

εισπρακτέων επιταγών κατά 10 εκατ. Ευρώ. Καθίσταται, ωστόσο, ικανή να εξοφλήσει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της έχοντας επιτύχει μείωση των υποχρεώσεων της κατά 36% 

σε σχέση με το 2009.  

                                                           
20 Βασιλείου Δ. και  Ηρειώτης Ν. (2008), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”, 

Rosili, σελ. 44 
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Διάγραμμα 3 Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

 

2.1.1.1.2 Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας Κλάδου & Ελληνικής 

Οικονομίας 

 

Η γενική τάση που επικρατεί στον κλάδο είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη 

μέση ελληνική επιχείρηση. Για το 2013, βάσει των δεδομένων της Infobank Hellastat A.E., η 

αντίστοιχη μέση τιμή του αριθμοδείκτη για το σύνολο των εταιρειών του κλάδου 

διαμορφώθηκε στο 1,82, ενώ η μέση ελληνική επιχείρηση παρουσίαζε γενική ρευστότητα 1,45. 

 

Διάγραμμα 4: Αριθμοδείκτης Έμμεσης Ρευστότητας Κλάδου & Ελληνικής Οικονομίας (2011-2013) 21 

 

2.1.1.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης Ρευστότητας 

 

 Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία της εταιρείας που 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά, αποτελώντας ένα αυστηρό εργαλείο μέτρησης 

της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. «Η 

ομαλή ρευστοποίηση των αποθεμάτων σχετίζεται περισσότερο με τον ρυθμό παραγωγής και 

                                                           
21 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
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πωλήσεων της επιχείρησης και όχι με την άμεση διάθεσή τους.»22 Το γεγονός πως η 

ρευστοποίηση των αποθεμάτων της επιχείρησης είναι μία διαδικασία που δεν πραγματοποιείται 

εύκολα, και μάλιστα προκύπτει σχετική ζημία, καθιστά αναγκαίο τον υπολογισμό της 

ικανότητας της επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι τυχούσες ρευστοποιήσεις των αποθεμάτων.  

 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας ( quick ratio ή acid ratio) :
Κυκλοφορούν Ενερητικό−Αποθέματα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 

Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση της εταιρείας 

στον κίνδυνο αδυναμίας ικανοποίησης ξαφνικής απαίτησης καταβολής μετρητών. «Κατά 

συνέπεια, ο δείκτης αυτός δείχνει και πόσο ευμετάβλητη (vulnerable) είναι μία επιχείρηση σε 

πιθανή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στον οποίο λειτουργεί.»23 

 

2.1.1.2.1 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Εταιρειών 
 

Η τιμή του δείκτη, κάνοντας χρήση του ανωτέρου τύπου και των δεδομένων των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών, παρουσιάζει έντονες αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας 

και για τις τρεις εταιρείες.  

 

Πίνακας 7 Τιμές Αριθμοδείκτη Άμεσης Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. 1,47 1,05 1,15 1,22 

PepsiCo- HBH A.B.E. 0,83 2,25 1,81 1,63 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,75 2,18 1,89 1,94 

 

Η μέση τιμή του δείκτη για την Coca Cola Τρία Έψιλον διαμορφώνεται στο 1,22 ενώ 

για την εταιρεία PepsiCo- HBH A.B.E. αγγίζει το 1,63, με την μεγαλύτερη τιμή του δείκτη να 

παρουσιάζει η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. Εντός του ελεγχόμενου 

διαστήματος, οι δύο πρώτες εταιρείες παρουσίασαν σημάδια οριακής ρευστότητας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το ύψος του συνόλου των αποθεμάτων αποτελεί το 14% και 22% του Συνόλου 

του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού των PepsiCo και Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. αντίστοιχα. 

Συμπεραίνουμε πως η διάθεση των αποθεμάτων αυτών είναι ο βασικός παράγοντας 

                                                           
22 Ευθύμογλου Πρ. και Λαζαρίδης Γ. (2010), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”, σελ. 102 
23 Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2008), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”, 

Rosili, σελ. 45 
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βιωσιμότητας της εταιρείας, καθώς αδυναμία ρευστοποίησης ή βραδυπορία διάθεσης αυτών 

καθιστούν τις εταιρείες επισφαλείς προς τους πιστωτές αυτών με συνέπεια δυσμενέστερους 

πιστοληπτικούς όρους συναλλαγών. Αντιθέτως, η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

παρουσιάζει σταθερότητα στην τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, σημειώνοντας τιμές που 

τείνουν στο 2, γεγονός που οφείλεται στα υψηλά, έναντι των υπολοίπων εταιρειών, υπόλοιπα 

ταμειακών διαθεσίμων. 

 

Διάγραμμα 5: Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

 

2.1.1.2.2 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Κλάδου & Ελληνικής 

Οικονομίας 

 

Οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη για τον κλάδο και την μέση επιχείρηση στην ελληνική αγορά 

δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις εντός του διαστήματος 2011-2013, με τις εταιρείες 

στην ελληνική οικονομία να τείνουν να παρουσιάσουν οριακή ρευστότητα. 

 
Διάγραμμα 6 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Κλάδου & Ελληνικής Οικονομίας (2011-2013) 24 

                                                           
24 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
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2.1.1.3 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας παρουσιάζει την επάρκεια μετρητών της εταιρείας 

σε σχέση με τις τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες της. Εκφράζει την ικανότητα της εταιρείας να 

εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα μετρητά. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η τιμή του δείκτη τόσο η επιχείρηση παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό ταμειακής ρευστότητας. 

Τιμές άνω της μονάδας μαρτυρά κίνδυνο διακράτησης, χωρίς απόδοση, διαθεσίμων. 

 

Δείκτης Μετρητών: 
Χρηματικά Διαθέσιμα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 

Με τον όρο χρηματικά διαθέσιμα νοούνται «τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από τα μετρητά και τις εισπρακτέες επιταγές 

επί λογαριασμών όψεως, τα ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις 

προθεσμίας, εκτός αν υπάρχει ειδικός απαγορευτικός λόγος αναλήψεως  οπότε πρόκειται για 

δεσμευμένες καταθέσεις»25. 

 

2.1.1.3.1 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Εταιρειών 

 

Κάνοντας χρήση του ανωτέρω τύπου, για τις υπό εξέταση εταιρείες προέκυψαν οι ακόλουθες 

τις τιμές: 

 
Πίνακας 8: Τιμές Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. 0,00758 0,00815 0,01272 0,00948 

PepsiCo- HBH A.B.E. 0,01747 0,18550 0,01087 0,07128 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,90776 1,23764 0,77774 0,97438 

 

Οι τιμές του δείκτη εμφανίζονται ιδιαίτερα χαμηλές και για τις δύο πρώτες εταιρείες, 

με αποτέλεσμα οι εταιρείες να είναι πλήρως εξαρτημένες από την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών τους. Το μεγαλύτερο μέρος τους Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχει δεσμευτεί σε 

αποθέματα και απαιτήσεις από πελάτες. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση της 

χώρας τα τελευταία έτη, διαπιστώνουμε πως το γεγονός αυτό είναι επίφοβο για τη συνέχιση 

της δραστηριότητας αυτών. Αντιθέτως, η εταιρείας ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

                                                           
25 Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π. και Ν. Πρωτόγερος, “Λογιστικά Πληροφορικά Συστήματα, Μηχανογραφημένη 

λογιστική”, Rosili, σελ.113 
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παρουσιάζει ικανοποιητική ρευστότητα με το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων αυτής να 

αγγίζει τα 8,5 εκ ευρώ. 

  

Διάγραμμα 7: Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Εταιρειών (2012-2014) 

 

Οι θετικές τιμές των αριθμοδεικτών, όπως παρατίθενται συγκεντρωτικά για τις υπό 

εξέταση εταιρείες στο κατωτέρω διάγραμμα, οφείλονται κυρίως στην μεγέθυνση της εταιρείας 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και τους υψηλούς δείκτες ρευστότητας που αυτή 

παρουσιάζει καθώς και στη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας Coca 

Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε., η οποία έχει οδηγηθεί στη λήψη μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης 

προς κάλυψη των αναγκών της. Απόρροια αυτού είναι η μεγέθυνση των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων και η ελάφρυνση των βραχυπρόθεσμων μέσω κεφαλαίων που απορρέουν από 

τον πρώτο. Αντιθέτως, η εταιρεία PepsiCo- ΗΒΗ Α.Ε. το 2009 εξέδωσε ομολογιακό δάνειο 

ύψους 20 εκ. ευρώ εξοφλώντας μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, και 

βελτιώνοντας τους δείκτες της. Από το 2012 και έπειτα η εταιρεία έχει εξαλείψει τις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

 
Διάγραμμα 8: Διαχρονική Εξέλιξη Δεικτών Ρευστότητας των Επιχειρήσεων (2012-2014) 

2.1.2 Αποδοτικότητα  

 

Ως αποδοτικότητα νοείται η «αποτελεσματικότητα» του κεφαλαίου, η σχέση κέρδους και 
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απασχοληθέντος κεφαλαίου. Αποτελεί δείκτη της ικανότητας της εταιρείας προς δημιουργία 

κέρδους κέρδος, της δεινότητας να αυξάνει, με άλλα λόγια, την Καθαρή της Θέση. Η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης δύναται να μελετηθεί μόνο σε συνάρτηση με τα επενδυθέντα 

κεφάλαια. «Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας μας δίνουν την τελική απάντηση στο ερώτημα: 

πόσο αποτελεσματικά διοικείται η υπό εξέταση επιχείρηση; Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

είναι δύο ειδών: πρώτον, εκείνοι που δείχνουν αποδοτικότητα σε σχέση με τις πωλήσεις και 

δεύτερον, εκείνοι που δείχνουν αποδοτικότητα σε σχέση με το επενδυθέν κεφάλαιο.»26 Ο 

καθορισμός της αποδοτικότητας είναι ιδιαίτερης σημαντικότητας για την εταιρεία καθώς κατά 

κανόνα, κύριος στόχος όλων των εταιρειών είναι το κέρδος. Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, 

εντός και εκτός της εταιρείας, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο παραγωγική υπήρξε από 

άποψη κερδών η εταιρεία ώστε να προχωρήσουν σε πιθανές επενδύσεις ή συνεργασίες με 

αυτήν. Κύριοι ενδιαφερόμενοι είναι οι μέτοχοι- δανειστές της εταιρείας καθώς αναζητούν την 

ανταμοιβή για τα κεφάλαια που έχουν δεσμεύσει στην εταιρεία αναλαμβάνοντας τους 

σχετικούς κινδύνους. 

Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας της εταιρείας, δεν αρκεί ο προσδιορισμός των 

κερδών της εκάστοτε χρήσης, αλλά συσχέτιση αυτού με άλλα κονδύλια.  

 

Πίνακας 9: Βασικοί Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας που θα εξεταστούν 

1. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους  

2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου  

3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

4. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  

 

2.1.2.1 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους 

 

O Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους παρουσιάζει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης και την τιμολογιακή της πολιτική. «Το μικτό περιθώριο κέρδους εμφανίζει το 

μέγεθος των εσόδων, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα διάφορα έσοδα, μπορεί να διατεθεί για να 

καλύψει όλα τα μη κοστολογηθέντα γενικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά έξοδα. Τι 

υπόλοιπο αποτελεί τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης πριν από φόρους;»27 Υψηλό ποσοστό του 

                                                           
26 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2005), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, Τεύχος Α, σελ. 369 
27 Ευθύμογλου Πρ. και Λαζαρίδης Γ. (2010), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”, σελ. 117 
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συγκεκριμένου δείκτη υποδηλώνει πως η εταιρεία απολαμβάνει έσοδα που της επιτρέπουν να 

καλύπτει τις δαπάνες της και να αποκτά ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος. Υψηλός δείκτης 

σημαίνει πως η εταιρεία δύναται να αγοράζει φθηνά και να πουλά ακριβά. Αντιθέτως, χαμηλές 

τιμές του δείκτη μαρτυρούν αδυναμίες της διοίκησης στον τομέα των αγορών και των 

πωλήσεων.  

Δείκτης Μικτού Κέρδους: 
Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης
 

 

Τα Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης καλούνται Περιθώριο Συνεισφοράς. «Πρακτικά, το 

περιθώριο συνεισφοράς αποτελεί το ποσό των εσόδων που παραμένει διαθέσιμο, μετά την 

κάλυψη των μεταβλητών εξόδων, για να συνεισφέρει στην κάλυψη σταθερών εξόδων της 

μονάδας. Για να υπολογισθεί το περιθώριο συνεισφοράς, είναι απαραίτητο να προηγηθεί ο 

χαρακτηρισμός όλων των επιμέρους στοιχείων του κόστους, και η ομαδοποίησή τους βάσει 

αυτής της διάκρισης. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν είναι πάντοτε απλή, είναι όμως κρίσιμη 

καθώς, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί σωστά η διάκριση, τα συμπεράσματα θα είναι ιδιαίτερα 

επισφαλή»28. 

 

2.1.2.1.1 Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους Εταιρειών 

 

Οι τιμές που προέκυψαν για τις υπό έλεγχο εταιρείες, είναι οι ακόλουθες: 

 
Πίνακας 10 Τιμές Αριθμοδείκτη Μικτού Κέρδους Εταιρειών (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 0,31 0,28 0,30 0,30 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 0,37 0,35 0,37 0,36 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,52 0,53 0,58 0,54 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές καταστάσεις των εταιριών σε επίπεδο τριετίας προκύπτει 

πως η τάση που παρουσιάζει ο δείκτης για την εταιρεία PepsiCo- HBH A.B.E. είναι φθίνουσα, 

με το Περιθώριο Κέρδους αυτής να παρουσιάζεται επίσης μειωμένο κατά τη διάρκεια της υπό 

εξέταση περιόδου. Ενδεικτικά, το μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας μειώθηκε το 2014 σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος κατά 12%. Αντίθετη τάση παρουσιάζει η εταιρεία Coca Cola Τρία 

Έψιλον Α.Ε., η οποία παρουσιάζει θετική τάση κατά τη διάρκεια της τριετίας, και με το 

περιθώριο κέρδους αυτής να αυξάνεται συνεχώς. Κατά την χρήση του 2014 προέκυψε αύξηση 

                                                           
28 Δημητράς Αυγ. και Μπάλλας Απ. (2010), “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για προγραμματισμό και έλεγχο”, 

GUTENBERG, σελ.226 
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του τελευταίου κατά 9%, που ισούται σε απόλυτες τιμές με 10 εκατ. Ευρώ. Η εταιρεία ΛΟΥΞ 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει τις υψηλότερες τιμές του δείκτη, έχοντας τη 

δυνατότητα να καλύπτει της άμεσες δαπάνες αυτής μέσω των αναλογικά υψηλότερων 

πωλήσεων, έχοντας περιθώριο κάλυψης των λοιπών δαπανών αυτής. 

 

Διάγραμμα 9: Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους Εταιρειών (2012-2014) 

 

2.1.2.1.2 Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους Κλάδου & Ελληνικής Οικονομίας 
 

Παρουσιάζεται μείωση των τιμών του αριθμοδείκτη για τις εταιρείες του κλάδου, σε αντίθεση 

με τις υπό εξέταση εταιρείες, γεγονός που φανερώνει την μείωση του Περιθωρίου Συνεισφοράς 

προς κάλυψη πάγιων και λοιπών μη λειτουργικών δαπανών. 

 

Διάγραμμα 10 Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους Κλάδου & Ελληνικής Οικονομίας (2011-2013) 29 

 

2.1.2.2 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου 
 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει τη σχέση του Καθαρού Κέρδους της εταιρείας 

με τον Κύκλο Εργασιών αυτής. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης προδίδει το καθαρό κέρδος 

που απομένει στην εταιρεία μετά την αφαίρεση από τον Κύκλο Εργασιών του Κόστους 

                                                           
29 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
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Πωλήσεων και των λοιπών εξόδων. Αποτελεί δείκτη απόδοσης που λαμβάνει η επιχείρηση για 

κάθε ευρώ πωλήσεων. «Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περιθώρια καθαρού κέρδους ποικίλουν 

από κλάδο σε κλάδο, αλλά και από επιχείρηση σε επιχείρηση του ίδιου κλάδου. Το ύψος του 

περιθωρίου εξαρτάται από το είδος του πωλούμενου προϊόντος και από τη στρατηγική που 

ακολουθεί η επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.»30 

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου: 
Καθαρά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσης
 

 

Κατά των προσδιορισμό των καθαρών κερδών, προηγήθηκε η αφαίρεση από τον Κύκλο 

Εργασιών του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός της εκάστοτε περιόδου. 

«Κόστος περιόδου είναι όλα τα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στο κόστος προϊόντος. Αυτά 

τα στοιχεία κόστους εμφανίζονται ως δαπάνη στα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου στη 

διάρκεια της οποίας δημιουργούνται, χρησιμοποιώντας τους συνήθεις κανόνες της λογιστικής 

βάσει δεδουλευμένων (accrual accounting).»31 

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση των όρων κόστους 

 

2.1.2.2.1 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Εταιρειών 
 

Προσδιορίστηκαν οι ακόλουθες τιμές για τις υπό εξέταση εταιρείες. 

 
Πίνακας 11: Τιμές Αριθμοδείκτη Καθαρού Περιθωρίου (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας  

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. -0,07 -0,07 -0,02 -0,07 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. -0,22 -0,24 -0,16 -0,22 

                                                           
30 Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2008), «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”, 

Rosili, σελ 54 
31 Garrison R. και Noreen E. (2005), «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, σελ. 36 
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ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,09 0,09 0,11 0,09 

 

Είναι εμφανής η αρνητική τάση που επικρατεί και στις δύο πρώτες εταιρείες, οι οποίες κατά τη 

διάρκεια της τριετίας εμφανίζονται ζημιογόνες, σε αντίθεση με την τρίτη που δύναται βάσει 

του Κύκλου Εργασιών αυτής να καλύπτει το σύνολο των δαπανών της εκάστοτε χρήσης, 

παρουσιάζοντας σταθερότητα στον συγκεκριμένο δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας. 

 

Διάγραμμα 11: Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Εταιρειών (2012-2014) 

 

2.1.2.2.2 Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους Κλάδου & Ελληνικής 

Οικονομίας 

 

Θετικές είναι οι τιμές που προκύπτουν για την μέση εταιρεία του κλάδου και της ελληνικής 

οικονομίας , με την τάση, ωστόσο, της πρώτης να εμφανίζεται φθίνουσα. 

 
Διάγραμμα 12: Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους Κλάδου & Ελληνικής Οικονομίας (2011-2013) 32 

2.1.2.3 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων  
  

«Οι δείκτες αποδοτικότητας χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί (α) εάν είναι σωστή η 

συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων και 

(β) το πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση.»33 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 

                                                           
32 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
33 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010), “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ”, 

σελ. 628 

-0,4

-0,2

0

0,2

2012 2013 2014

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε.

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γραμμική (Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε.)

Γραμμική (PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε.) Γραμμική (ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

2011 2012 2013

Μέση Τιμή στον Κλάδο Μέση Τιμή στην Οικονομία



37 
 

απασχολούμενων κεφαλαίων εκτιμά την αποδοτικότητα της επιχείρησης ανεξαρτήτως των 

πηγών προέλευσης αυτών, μετρώντας την κερδοφόρα αποδοτικότητα των απασχολούμενων 

κεφαλαίων, ιδίων και ξένων.  

Δείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων: 
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων 

Απασχολούμενο Κεφάλαιο
 

 

Η τιμή του δείκτη δύναται να υπολογιστεί και με τη χρήση του εκατέρωθεν τύπου. 

Δείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων: 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 

μετά Φόρων 

Απασχολούμενο Κεφάλαιο
 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως «Η απόδοση των απασχοληθέντων κεφαλαίων μπορεί να 

υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας το Περιθώριο Κέρδους με την συνολική Κυκλοφοριακή 

Ταχύτητα. Ο πρώτος δείκτης της παραπάνω σχέσης, δηλαδή τα λειτουργικά κέρδη μετά φόρων 

προς τις πωλήσεις, ανταποκρίνεται στο λειτουργικό περιθώριο που δημιουργήθηκε από την 

επιχείρηση, ενώ ο δεύτερος, δηλαδή οι πωλήσεις προς τα απασχοληθέντα κεφάλαια, αντανακλά 

την συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα. Επομένως, μία κανονική απόδοση απασχοληθέντων 

κεφαλαίων μπορεί να είναι αποτέλεσμα χαμηλών περιθωρίων, αλλά υψηλών συνολικών 

κυκλοφοριακών ταχυτήτων, δηλαδή αδύνατης έντασης κεφαλαίων, για παράδειγμα 

λιανεμπόριο μεγάλων ποσοτήτων. Ακόμη, μπορεί να προέρχεται από υψηλά περιθώρια, αλλά 

χαμηλής συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας, δηλαδή υψηλής έντασης κεφαλαίων»34. 

 

2.1.2.3.1 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

Εταιρειών 

Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω, οι δύο πρώτες εταιρείες είναι ζημιογόνες για την υπό εξέταση 

περίοδο. Ωστόσο, η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. παρουσιάζει θετική τάση της 

αποδοτικότητας των δεσμευμένων κεφαλαίων. 

Πίνακας 12: Τιμές Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. -0,09 -0,12 -0,04 -0,08 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. -0,25 -0,24 -0,15 -0,21 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,07 0,07 0,10 0,08 

                                                           
34 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010), “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ”, 

σελ. 629 
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Αντιθέτως, η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζοντας κερδοφορία καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της υπό έλεγχο περιόδου απολαμβάνει θετικές αποδόσεις για το σύνολο των απασχοληθέντων 

κεφαλαίων αυτής. Διαγραμματικά, η πορεία των εταιρειών παρουσιάζεται κατωτέρω. 

 

Διάγραμμα 13: Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων (2012-2014) 

 

2.1.2.4 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης απεικονίζει την αποδοτικότητα την Ιδίων Κεφαλαίων της 

εταιρείας. Υψηλές τιμές του δείκτη συνεπάγεται αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρείας, 

καθιστώντας την τελευταία ελκυστική σε νέους επενδυτές. Αποτελεί σημαντικό δείκτη 

παρουσιάζοντας την ευημερία ή μη της υπό εξέταση επιχείρησης. Δύο είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόδοση των Ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, η απόδοση του Ενεργητικού 

και ο πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων.  

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων: 
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ Φόρων 

Ίδια Κεφάλαια
 

 

«Καθαρή Θέση ή Καθαρή Περιουσία είναι το ίδιο κεφάλαιο κάθε οικονομικής μονάδας, το 

οποίο για τις εταιρείες αποτελείται από το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, από τα κάθε είδους 

και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε υπόλοιπο εις νέον (κερδών ή ζημιών).»35  

 

2.1.2.4.1 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  Εταιρειών 
 

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, οι τιμές των δεικτών των δύο μεγαλύτερων βάσει κύκλου 

εργασιών εταιρειών είναι αρνητικές. Η μόνη θετική τιμή εντοπίστηκε εντός του 2011 για την 

                                                           
35 Αληφαντής Γ. (2010), «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», ΠΑΜΙΣΟΣ, σελ. 407 
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εταιρεία PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε.. Ωστόσο, η εντύπωση που δημιουργείται είναι εσφαλμένη 

καθώς η θετική τιμή του δείκτη οφείλεται στα αρνητικά Ίδια Κεφάλαια που παρουσίασε για τη 

χρήση 2011. Αντιθέτως, η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει θετικές 

τιμές του δείκτη προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις επενδύσεις των μετόχων αυτή. 

Πίνακας 13: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. -0,32 -0,55 -0,24 -0,37 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. -0,80 -0,33 -0,22 -0,45 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,11 0,11 0,14 0,12 

 

 

Διάγραμμα 14: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (2012-2014) 

 

2.1.2.4.2 Αποδοτικότητα του Κλάδου μη Αλκοολούχων Ποτών και 

Αναψυκτικών 
 

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων του κλάδου για το χρονικό διάστημα 2011-2013 προκύπτει 

μία έντονα αρνητική μέση μεταβολή των πωλήσεων της τάξεως του 3,58%, ενώ η αντίστοιχη 

τιμή στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων για την ίδια περίοδο κυμαίνεται στο -1,4%. 

Επιπλέον, το μέσο ύψος των Κερδών προ Φόρων και Τόκων εκτιμάται για την τριετία 

στο οριακό 1,80%, επίδοση σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή των 

επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς που είναι θετική και εκτιμάται στο 24,70%. 
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Διάγραμμα 15: Κύκλος Εργασιών και Μικτό Περιθώριο Κέρδους (2013) 36 

Βάσει της ανάλυσης του χρηματοοικονομικού προφίλ του κλάδου μη αλκοολούχων 

ποτών και αναψυκτικών (χυμοί και αναψυκτικά), οι επιχειρήσεις του κλάδου ισομοιράζονται 

μεταξύ αυτών που παρουσίασαν το 2013 αύξηση του Κύκλου Εργασιών τους (εκτιμάται στο 

47% του συνόλου των εταιρειών) και όσων εμφάνισαν μειωμένες πωλήσεις. 

Τέλος, το 66,70% των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασαν αύξηση των 

αποτελεσμάτων τους για το 2013, έναντι του 54,80% το 2012. Η αντίστοιχη θετική επίδοση για 

το σύνολο της ελληνικής αγοράς ανήλθε στο 59,90%. 

 

Διάγραμμα 16: Πορεία Αποτελεσμάτων (2013) 37 

 

2.1.3 Δραστηριότητα 
 

Η αποτελεσματική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ενδιαφέρει τόσο τη 

Διοίκηση της εταιρείας όσο και τους πιθανούς μελλοντικούς επενδυτές. Μέσω των 

αριθμοδεικτών επιτυγχάνεται η εκτίμηση της παραγωγικότητας της εταιρείας. Η πλέον 

εντατική χρήση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είναι προς όφελος αυτής, 

προδίδοντας πως τα αποθέματα της μετατρέπονται σε χρήμα με την πρέπουσα ταχύτητα και 

                                                           
36 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
37 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
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ευκολία. «Οι δείκτες προσπαθούν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα: Με βάση τις τρέχουσες 

ή προβλεπόμενες πωλήσεις της επιχείρησης, είναι το μέγεθος της εξεταζόμενης κατηγορίας 

ενεργητικού (για παράδειγμα, αποθέματα, πάγια κλπ.) πολύ μεγάλο, πολύ μικρό ή βρίσκεται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα;.»38 

Πίνακας 14: Οι βασικοί αριθμοδείκτες που εξεταστούν 

1. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων  

2. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων  

3. Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Προμηθευτών 

 

2.1.3.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 
 

Μέσω του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων είναι δυνατός ο υπολογισμός της 

ταχύτητας με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε εισπρακτέους 

λογαριασμούς διαμέσου των πωλήσεων. Με τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη, είναι εφικτός 

ο προσδιορισμός της συχνότητας με την οποία ανακυκλώνονται τα αποθέματα για να 

δημιουργήσουν έναν συγκεκριμένο όγκο πωλήσεων. Στόχος της διοίκησης της επιχείρησης 

είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμή του δείκτη. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι 

πωλήσεις πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ το ύψος των αποθεμάτων 

αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη στιγμή , στον παρονομαστή του δείκτη χρησιμοποιείται ο 

μέσος όρος των αποθεμάτων. 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων:  
Κόστος Πωληθέντων Προϊόντων

Μεσο Ύψος Αποθεμάτων Αρχής και Τέλους Χρήσης
 

 

 

2.3.1.1.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Εταιρειών 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον ανωτέρω τύπο, προβήκαμε σε υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη. 

 

Πίνακας 15: Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 11,09 12,60 11,92 11,87 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 5,83 5,67 5,67 5,72 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 6,73 5,45 4,60 5,59 

                                                           
38 Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2008), «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”, 

Rosili, σελ.45 
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Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω δεδομένα, η εταιρεία Coca Cola – Τρία Έψιλον Α.Ε. 

παρουσιάζει διπλάσια τιμή του δείκτη καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο σε σχέση με την 

PepsiCo – HBH A.B.E., ανανεώνοντας τα αποθέματά της 11,92 φορές εντός της χρήσης 2014, 

γεγονός που μαρτυρά την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς η δέσμευση κεφαλαίων επί 

των αποθεμάτων ελαχιστοποιείται αποφεύγοντας τον κίνδυνο αλλοίωσης των προϊόντων ή 

μεταβολής των επιθυμιών και προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού. Η μέση διάρκεια 

παραμονής των αποθεμάτων στις αποθήκες της εταιρείας είναι 31 ημέρες για την υπό εξέταση 

περίοδο. Αντίστοιχη εικόνα με την PepsiCo – HBH A.B.E. παρουσιάζει η εταιρεία ΛΟΥΞ 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. με τη διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων αυτής στην αποθήκη 

να υπολογίζεται στις 67 ημέρες.  Πιο συγκεκριμένα, οι ημέρες παραμονής των αποθεμάτων 

στις αποθήκες των εταιρειών παρατίθενται κατωτέρω: 

Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων:  
365

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων
 

 

Πίνακας 16: Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων (Ημέρες) (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 32,92 28,96 30,62 30,83 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 62,66 64,43 64,32 63,80 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 54,21 67,03 79,38 66,87 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του χρηματοοικονομικού προφίλ του κλάδου που 

πραγματοποιήθηκε από την Infobank Hellastat Α.Ε. προκύπτει πως για την περίοδο 2011-2013 

η μέση διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών (χυμών 

και αναψυκτικών) ανερχόταν τις 62 ημέρες, διπλάσια σχεδόν περίοδο με την αντίστοιχη της 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε., ενώ η μέση διάρκεια για την ελληνική οικονομία για την ίδια 

περίοδο υπολογίζεται στις 83 ημέρες. 

 

2.1.3.2 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 

 

Η τιμή του δείκτη προσδιορίζει πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά τη 

χρονική διάρκεια μίας χρήσης. Μεγαλύτερη τιμή του δείκτη συνεπάγεται μικρότερο κίνδυνο 

επισφαλών απαιτήσεων με άμεση επίδραση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με δεδομένο 

πως το μεγαλύτερο μέρος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού διαμορφώνεται από το ύψος των 

απαιτήσεων από πελάτες. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτελεί μέτρο της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης κατά την άσκηση της πιστοληπτικής πολιτικής με τους 
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πελάτες και την είσπραξη των απαιτήσεων αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη πως οι απαιτήσεις της 

εταιρείας συνδέονται με τις πωλήσεις αυτής επί πιστώσει, στον αριθμητή του συγκεκριμένου 

δείκτη πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι πωλήσεις επί πιστώσει. Ωστόσο, λόγω έλλειψης 

σχετικής πληροφόρησης από τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, αντί των πιστωτικών 

πωλήσεων συνήθως χρησιμοποιείται ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας. 

 

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων:  
Πιστωτικές Πωλήσεις

Μέσο Ύψος Απαιτήσεων Αρχής και Τέλους Χρήσης
 

 

2.3.1.2.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων Εταιρειών 

 

Κάνοντας χρήση του ανωτέρω τύπου, προέκυψαν οι ακόλουθες τιμές του συγκεκριμένου 

αριθμοδείκτη: 

 
Πίνακας 17: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων (2012-2014) 

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 3,23 4,38 5,19 4,27 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 2,08 1,88 1,74 1,90 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3,21 3,15 2,82 3,06 

 

Η εταιρεία Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές στον 

συγκεκριμένο δείκτη , ανανεώνοντας της απαιτήσεις 4 φορές εντός του έτους, με την ΛΟΥΞ 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. να ακολουθεί. 

Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. διαμορφώνεται 

στις 89 ημέρες έναντι των 193 ημερών της Pepsico-ΗΒΗ Α.Β.Ε. και 120 ημερών της ΛΟΥΞ 

ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Μέση Διάρκεια Είσπραξης των Απαιτήσεων :  
365

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
 

 

Πίνακας 18: Διάρκεια Είσπραξης των Απαιτήσεων (2012-2014)  

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 112,93 83,27 70,33 88,84 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 175,38 193,81 209,26 192,81 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 113,67 115,71 129,62 119,67 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του χρηματοοικονομικού προφίλ του κλάδου που 
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πραγματοποιήθηκε από την Infobank Hellastat Α.Ε. προκύπτει πως για την περίοδο 2011-2013 

η μέση διάρκεια απαιτήσεων κυμαίνεται στις 170 ημέρες και στις 164 ημέρες για τον κλάδο 

και την ελληνική οικονομία αντίστοιχα. Όπως προκύπτει από την παράθεση των ανωτέρω 

στοιχείων η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. παρουσιάζει αισθητά μικρότερη περίοδο 

είσπραξης των απαιτήσεων γεγονός που υποδηλώνει μείωση του κινδύνου επισφαλών 

απαιτήσεων και αύξηση της ρευστότητας, απόρροια της ακολουθούμενης από τη διοίκηση 

αυτής πιστοληπτικής πολιτικής. 

 

2.1.3.3 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Προμηθευτών 
 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές εντός μίας χρήσης ανανεώθηκαν οι 

ληφθείσες πιστώσεις. Με άλλα λόγια, μαρτυρά πόσες φορές το κόστος πωληθέντων καλύπτει 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Η μακροχρόνια πορεία του αριθμοδείκτη 

αυτού υποδεικνύει την πολιτική χρηματοδότησης των αγορών της. Μεταβολή της 

πιστοληπτικής πολιτικής συνεπάγεται μεταβολή του δείκτη.  

Δείκτης Κυκλοφοριακής Εξόφλησης Προμηθευτών:  
Κόστος Πωληθέντων

Μ.Ο.Προμηθευτών 
 

Στην παρούσα εργασία λόγω περιορισμένης πληροφόρησης αναφορικά με το κόστος 

πωληθέντων, κατά τον υπολογισμό σχετικών αριθμοδεικτών θα χρησιμοποιείται αντί αυτού το 

κόστος πωλήσεων. 

 

2.1.3.3.1 Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Προμηθευτών Εταιρειών 

 

Οι τιμές του αριθμοδείκτη για τις υπό εξέταση εταιρείες παρατίθενται κατωτέρω: 

 
Πίνακας 19: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών (2012-2014)  

Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 15,94 18,16 17,97 17,36 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 11,73 9,74 10,95 10,81 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,69 2,01 2,49 2,06 

 

Η ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει τις μικρότερες τιμές του δείκτη, 

γεγονός που υποδηλώνει πως απολαμβάνει περισσότερες ημέρες πίστωσης από τους 

προμηθευτές σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση 2014, η 

μέση περίοδος εξόφλησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές αυτής ανήλθε σε 146 ημέρες.  
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Ωστόσο, το στοιχείο αυτό πρέπει να έρθει σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες ημέρες πίστωσης 

προς πελάτες ώστε να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με τη ρευστότητα της 

εταιρείας. 

Για τον προσδιορισμένο της μέσης διάρκειας εξόφλησης υποχρεώσεων προς 

προμηθευτές χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

 

Μέση Διάρκεια Εξόφλησης Προμηθευτών :  
365

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών
 

 

Έχοντας προβεί σε σχετικούς υπολογισμούς προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 
Επωνυμία 2012 2013 2014 Μ.Ο. 3τιας 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 22,90 20,10 20,31 21,11 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 31,10 37,47 33,32 33,96 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 216,32 181,51 146,69 181,51 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του χρηματοοικονομικού προφίλ του κλάδου που 

πραγματοποιήθηκε από την Infobank Hellastat Α.Ε. προκύπτει πως για την περίοδο 2011-2013 

η μέση διάρκεια εξόφλησης προμηθευτών του κλάδου υπολογίζεται στις 156 ημέρες ενώ της 

ελληνικής οικονομίας στις 183 ημέρες. 

Μία πρώτη εντύπωση που δημιουργούν τα ανωτέρω δεδομένα είναι πως η διοίκηση της 

εταιρείας Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε αδυνατεί να επιτύχει μεγάλη πίστωση από τους 

προμηθευτές αυτής σε σχέση με μία μέση επιχείρηση του κλάδου ή της ελληνικής οικονομίας. 

Ωστόσο, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη πως μία εταιρεία που 

προχωρά σε γρήγορη εξόφληση των υποχρεώσεων αυτής προς τους πιστωτές- προμηθευτές της 

δύναται να επιτύχει λοιπούς πλέον ευνοϊκούς όρους συναλλαγών, καθώς καθίσταται λιγότερη 

επισφαλής ως προς την ικανοποίηση των υποχρεώσεών της. 

 

2.1.3.4 Συσχέτιση Αριθμοδεικτών- Εμπορικός και Λειτουργικός Κύκλος 
 

2.1.3.4.1 Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης (Operating Cycle) 
 

Λειτουργικός Κύκλος Επιχείρησης καλείται ο χρόνος που απαιτείται για την μετατροπή των 

αποθέματα σε διαθέσιμα. «Ο Λειτουργικό Κύκλος της επιχείρησης αντικατοπτρίζει την 

απόκτηση των αγαθών, την παραμονή τους στην αποθήκη, την πώληση τους στους πελάτες, 

τον χρόνο είσπραξης της αξίας των πωληθέντων από τους πελάτες. Γίνεται φανερό ότι ο μέσος 
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χρόνος του λειτουργικού κύκλου δείχνει το χρονικό διάστημα δέσμευσης μετρητών για την 

επιχείρηση.»39 Η τιμή αυτού προκύπτει μετά την άθροιση των Αριθμοδεικτών «Περίοδος 

Πώλησης Αποθεμάτων» και «Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων». 

 

2.1.3.4.2 Εμπορικός Κύκλος Επιχείρησης (Trading Cycle) 
 

Η τιμή του Εμπορικού Κύκλου μαρτυρά τη δέσμευση του Κεφαλαίου Κίνησης εκφρασμένο σε 

ημέρες. Υπολογίζεται με την αφαίρεση του Αριθμοδείκτη «Περίοδος Εξόφλησης 

Προμηθευτών» από τον Λειτουργικό Κύκλο της επιχείρησης. 

Βάσει των αριθμοδεικτών δραστηριότητας, όπως παρατίθενται ανωτέρω, προκύπτουν 

οι ακόλουθοι υπολογισμοί για τις υπό μελέτη εταιρείες: 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 

 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 

  

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

 

                                                           
39 Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2005), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, Τεύχος Α, σελ. 365 
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2.1.4.3 Δραστηριότητα των Εταιρειών του Κλάδου Μη Αλκοολούχων Ποτών 

(Χυμοί & Αναψυκτικά) 

 

Ο Εμπορικός Κύκλος των εταιρειών του Κλάδου για το 2013 διαμορφώθηκε στις 114 ημέρες, 

διάστημα που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα εκτεταμένο σε σχέση με την μέση ελληνική 

επιχείρηση της οποίας ο εμπορικός κύκλος για την ίδια χρήση εκτιμάται στις 62 ημέρες. 

Παρατηρήθηκε αύξηση του εμπορικού κύκλου των εταιρειών του κλάδου σε σχέση με τον 

αντίστοιχο του 2012 κατά 59 ημέρες, ενώ, επιπλέον παρουσιάστηκε βελτίωση της ταχύτητας 

ανακύκλωσης του ενεργητικού στις 0,83 φορές έναντι του 0,78 του 2012, μία τιμή που 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική σε σύγκριση με την μέση τιμή στην ελληνική οικονομία 

(0,60 φορές). 

+  

Διάγραμμα 17: Εμπορικός Κύκλος 201340 

 

2.1.4 Δομή Κεφαλαίων  
 

Η έως τώρα μελέτη επικεντρώθηκε στην ικανότητα των εταιρειών ανταπόκρισης στην 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η εκτίμηση της μακροπρόθεσμης πορείας της 

εταιρείας απαιτεί την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της εταιρείας. Με  τον όρο 

διάρθρωση κεφαλαίων νοούνται οι μορφές κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται προς 

χρηματοδότηση των διαφόρων λειτουργιών της εταιρείας. Διαφορετικές μορφές 

χρηματοδότησης συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Καθώς αυξάνεται η συμβολή 

του ξένου κεφαλαίου στην χρηματοδότηση της εταιρείας, αυξάνονται οι υποχρεώσεις της 

εταιρείας με αποτέλεσμα να υπόκειται σε μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο. Οι ακόλουθοι 

                                                           
40 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΛΑΔΟΥ http://www.imentor.gr/productselect.do 
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αριθμοδείκτες παρέχουν πληροφόρηση αναφορικά με τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο μίας 

επένδυσης και την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους πιστωτές- δανειστές της. 

Πίνακας 20: Αριθμοδείκτης Δομής Κεφαλαίων  που θα εξεταστεί 

1. Αριθμοδείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

2.1.4.1 Αριθμοδείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης  
 

Μέσω του συγκεκριμένου δείκτη προσδιορίζεται το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν χρηματοδοτηθεί από βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους δανειστές. Οι τιμές του 

δείκτη κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. Μικρές τιμές του δείκτη προδίδουν πως η εταιρεία θα 

παρουσιάσει μειωμένο κίνδυνο αδυναμίας εξόφλησης των υποχρεώσεων προς πιστωτές ξένους 

προς την επιχείρηση. Αντιθέτως, μία υψηλή τιμή του δείκτη μαρτυρά την επικίνδυνη 

κατάσταση, μία επικείμενη ζημία της επιχείρησης να καλυφθεί μέσω των ιδίων κεφαλαίων. Οι 

συνέπειες των υψηλών τιμών του δείκτη γίνονται περισσότερο εμφανείς τις περιόδους χαμηλών 

κερδών ή ζημιών, όπου οι εξωτερικοί πιστωτές πιέζουν προς είσπραξη των απαιτήσεών.  

Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης:  
Ξένα Κεφάλαια

Σύνολο Παθητικού
 

«Ο επιθυμητός Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως η σταθερότητα της κερδοφορίας της επιχείρησης, η κατάσταση που επικρατεί στον 

παραγωγικό κλάδο που ανήκει η επιχείρηση κλπ. Πιστεύεται γενικά ότι όσο πιο σταθερή ήταν 

η κερδοφορία της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα ότι οι επενδυτές και 

πιστωτές θα αποδεχτούν υψηλότερους βαθμούς δανειακής επιβάρυνσης.»41 

2.1.4.1 Αριθμοδείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης Εταιρειών 

 

Οι τιμές του αριθμοδείκτη για τις υπό εξέταση εταιρείες παρατίθενται κατωτέρω: 

Πίνακας 21: Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση Εταιρειών 

Επωνυμία 2012 2013 2014 

Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 0,68 0,74 0,79 

PepsiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. 0,65 0,24 0,28 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,35 0,29 0,34 

                                                           
41 Λαζαρίδης Γ. και. Παπαδόπουλος Δ. (2005), “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- Βασικές Έννοιες 

Χρηματοοικονομικής Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης”, Τεύχος Α, σελ. 367 
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Βάσει των ανωτέρω δεδομένων προκύπτει πως η εταιρεία Coca Cola Τρία Έψιλον Α.Ε. 

παρουσιάζει υψηλή χρήση ξένων κεφαλαίων προς εξυπηρέτηση των λειτουργικών, 

επενδυτικών και χρηματοδοτικών αναγκών, σε αντίθεση με την PepsiCο- ΗΒΗ Α.Β.Ε. η όποια 

ακολουθεί συντηρητική χρήση ξένων κεφαλαίων. Τυχόν μείωση των πωλήσεων της πρώτης, 

συνοδεία ζημιών μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων, με την 

αναδιοργάνωση να καθίσταται επιτακτική. Αντιθέτως, η εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 

Α.Β.Ε.Ε., η οποία διαγράφει κερδοφόρα πορεία κατά την υπό έλεγχο περίοδο, διαθέτοντας 

υψηλά κεφάλαια κατ’ αναλογία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού αυτής, παρουσιάζει χαμηλή 

εξωτερική χρηματοδότηση. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση του χρηματοοικονομικού προφίλ του κλάδου που 

πραγματοποιήθηκε από την Infobank Hellastat Α.Ε. προκύπτει πως για την περίοδο 2011-2013 

ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης για μία μέση επιχείρηση του κλάδου και της ελληνικής αγορά 

προσδιορίστηκε στο 51,06% και 55,90% αντίστοιχα. 

 

2.2 Πρόβλεψη  

 

Με τον όρο πρόβλεψη εννοούμε την κάθε εκτίμηση για την πορεία των οικονομικών μεγεθών 

της οικονομικής οντότητας. Βάση των προβλέψεων αποτελούν τα ιστορικά στοιχεία της 

εταιρείας και τα αποτελέσματα της θεμελιώδους ανάλυσης, καθώς και λοιπά εξολογιστικά 

στοιχεία όπως η γενικότερη πορεία της οικονομίας. Ως σημαντικές, ωστόσο, χαρακτηρίζονται 

οι προβλέψεις που βασίζονται σε δεδομένα τα οποία πηγάζουν από τις οικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. 

Στην παρούσα μελέτη στην προσπάθειά μας να προβλέψουμε την πορεία των υπό 

μελέτη επιχειρήσεων σχετικά με την πιθανότητα χρεοκοπίας αυτών, βασιστήκαμε στις 

πληροφορίες που πηγάζουν από τις οικονομικές τους καταστάσεις, και συγκεκριμένα από τον 

Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 

2.2.1 Altman’s Z-Score 
 

Το μοντέλο πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το 

«Altman’s Z-Score» που αποτελεί έναν γραμμικό συνδυασμό τεσσάρων ή πέντε δεικτών 

σταθμισμένων με συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον Edward I. Altman.  

Βασικές μορφές του μοντέλου «Altman’s Z-Score»: 

1) Βιομηχανικές επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο: 
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Ζ = 1,2 Χ1 +1,4Χ2 +3,3Χ3 + 0,6Χ4 +1Χ5 

(Πιθανότητα χρεοκοπίας 95% για τον πρώτο χρόνο και 75% για τα επόμενα δύο χρόνια) 

2) Βιομηχανικές επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο: 

Ζ1 = 0,717Χ1 + 0,847Χ2 + 3,107Χ3 + 0,420Χ4 + 0,998Χ5 

(Πιθανότητα χρεοκοπίας 95% για τον πρώτο χρόνο και 75% για τα επόμενα δύο χρόνια) 

3) Εμπορικές επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο: 

Ζ3 = 6,56Χ1 + 3,26Χ2 + 6,72Χ3 + 1,05Χ4 

(Πιθανότητα χρεοκοπίας 95% για τον πρώτο χρόνο και 75% για τα επόμενα δύο χρόνια) 

Όπου: 

- Χ1: Δείκτης Ρευστότητας (Κεφάλαιο Κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικού)  

Ως κεφάλαιο κίνησης ορίζεται η διαφορά του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. 

- Χ2: Βαθμός χρηματοδότησης και αποδοτικότητα σε σχέση με τα έτη ζωής της εταιρείας 

(Παρακρατηθέντα κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού) 

Τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι το συνολικό ποσό των επανεπενδυθέντων αποτελεσμάτων 

κατά τη διάρκεια ζωής της εταιρείας.  

- Χ3: Αποδοτικότητα του συνόλου των κεφαλαίων (Κέρδη προ Φόρων και Τόκων/ Σύνολο 

Ενεργητικού) 

Αποτελεί ένα μέτρο της πραγματικής παραγωγικότητας του ενεργητικού της εταιρείας 

ανεξαρτήτως φόρου ή μόχλευσης. 

- Χ4: Διάρθρωση των Κεφαλαίων της Εταιρείας ((Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων/(Σύνολο 

Παθητικού- Ίδια Κεφάλαια)) 

- Χ5: Βαθμός αυτοχρηματοδότησης του Συνόλου Ενεργητικού (Πωλήσεις/ Σύνολο 

Ενεργητικού) 

 

Ερμηνεία του υποδείγματος 

 

Σύμφωνα με την ερμηνεία του μοντέλου «Altman’s Z-Score» προκύπτουν τα ακόλουθα 

αναφορικά με τις ενδεχόμενες τιμές του δείκτη: 

Z-Score χαμηλότερο του 1,80: Οι πιθανότητες οικονομικής κατάρρευσης της εταιρείας είναι 

ιδιαίτερα υψηλές. 

Z-Score μεταξύ 1,80 και 2,70: Η εταιρεία που παρουσιάζει τις σχετικές τιμές του  έχει αρκετές 

πιθανότητας χρεοκοπίας εντός των επόμενων δύο ετών 

Z-Score μεταξύ 2,70 και 2,99: Η εταιρεία οφείλει να επιδείξει προσοχή και εγρήγορση 

Z-Score μεγαλύτερο του 3,00: Η εταιρεία βάσει των οικονομικών στοιχείων της είναι ασφαλής 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των υπό εξέταση εταιρειών που απορρέουν από τις 

οικονομικές καταστάσεις αυτών, προχωρήσαμε στον υπολογισμό των τιμών Z-score. 

Μετά τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας της συνάρτησης, προέκυψαν οι 

ακόλουθες τιμές: 

Πίνακας 23: Z-Score Εταιρειών 

Επωνυμία 2012 2013 2014 

Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. 1,2400 1,3864 1,7307 

PespiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. -0,5696 -0,1770 -0,5781 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  1,5187 1,7122 1,8047 

 

Βάσει των ανωτέρω υπολογισμών προκύπτει πως η Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. 

βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, παρουσιάζοντας, ωστόσο, τάση βελτίωσης. Στην επικίνδυνη 

περιοχή βρίσκεται η PespiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. σημειώνοντας αρνητικές τιμές με τις πιθανότητες 

οικονομικής κατάρρευσης να είναι ιδιαίτερα υψηλές, ενώ η ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

βρίσκεται εντός της ασφαλούς περιοχής, με προϋπόθεση η διοίκηση της εταιρείας να βρίσκεται 

σε εγρήγορση προς αντιμετώπιση πιθανών αλλαγών συνθηκών λειτουργίας. 

 
Διάγραμμα 19: Z-Score Εταιρειών 

 

-2,0000

-1,0000

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

2012 2013 2014

PespiCo- ΗΒΗ Α.Β.Ε. Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. Ασφαλής Ζώνη

Επικίνδυνη Ζώνη ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

1,80 3,00 0,00 

Ασφαλής Ζώνη Επικίνδυνη Ζώνη 

Διάγραμμα 18: Ερμηνεία Μοντέλου "Altman's Z-Score" 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Συμπεράσματα 
 

Ο κλάδος των μη αλκοολούχων ποτών (χυμών και αναψυκτικών) παρουσιάζει έντονο 

ανταγωνισμό με τις εταιρείες που κυριαρχούν στον κλάδο να ακολουθούν επιθετικές 

στρατηγικές marketing και καθετοποιήσεις, καθιστώντας δύσκολη την διείσδυση νέων 

εταιρειών στον κλάδο. Οι τελευταίοι, συνήθως, αρκούνται στην εδραίωση αυτών στις τοπικές 

αγορές. 

Βασικό παράγοντα της πορείας του κλάδου αποτελεί η οικονομικο- πολιτική 

κατάσταση του επικρατεί κυρίως στην εγχώριο αγορά, καθορίζοντας την καταναλωτική 

δύναμη των Ελλήνων πολιτών. Επιπλέον, η πορεία του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών 

επηρεάζεται έντονα από τις κλιματολογικές συνθήκες και την τουριστική κίνηση. Το κλίμα και 

ο φυσικός πλούτος της Ελλάδος αποτελούν τη βάση βιωσιμότητας και εδραίωσης του κλάδου 

στην ελληνική αγορά. Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και η αύξηση 

του τουρισμού, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση της 

ζήτησης μη αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, η επικρατούσα τάσης στροφής προς την υγιεινή 

διατροφή, ωθούν στους Έλληνες πολίτες στην κατανάλωση φυσικών χυμών. Ωστόσο, η 

έντονες μεταβολές των καιρικών συνθηκών προκαλούν ανησυχία καθώς ένας βαρύς χειμώνας 

θα προκαλέσει έντονη αύξηση των φρούτων που αποτελούν βασική πρώτη ύλη και κατ΄ 

επέκταση μείωση της προσφερόμενης ποσότητας προϊόντων προς τους τελικούς καταναλωτές. 

Με κριτήριο τον Κύκλο Εργασιών των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου, με βάση 

τον κύκλο εργασιών αυτών καθώς και το Χρηματοοικονομικό προφίλ του κλάδου που 

πραγματοποιήθηκε από την Infobank Hellastat Α.Ε., προχωρήσαμε στην επισκόπηση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών των εταιρειών Coca Cola Τρία Έψιλον, PepsiCo- HBH A.B.E. 

και ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.. 

Με γνώμονα τις βασικές μεθόδους θεμελιώδους ανάλυσης, προχωρήσαμε στον 

υπολογισμό βασικών αριθμοδεικτών και σύγκριση αυτών με τις αντίστοιχες μέσες τιμές του 

κλάδου και της ελληνικής οικονομίας. Βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ανωτέρω θεμελιώδη ανάλυση των εταιρειών παρατίθενται κατωτέρω: 

 Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε.: Η εταιρεία βάσει του Κύκλου Εργασιών αυτής έχει 

επικρατήσει έναντι των υπολοίπων εταιρειών, αποτελώντας την κορυφαία πολυεθνική 

εταιρεία στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών με τζίρο αυτής να εκτιμάται σε ποσό 

ευρώ 423 εκατ..  
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Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των αριθμοδεικτών ρευστότητας όπως 

πραγματοποιήθηκε ανωτέρω, η εταιρεία παρουσιάζει ικανοποιητική ρευστότητα, όντας σε 

θέση να ικανοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αυτής, με το μεγαλύτερο μέρος του 

Κυκλοφορούντος Ενεργητικού να είναι δεσμευμένο στα αποθέματα. Το γεγονός αυτό 

καθιστά την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας εξαρτώμενη από τη διάθεση των προϊόντων 

της. Η εταιρεία παρουσιάζει διαχρονικά βελτίωση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, 

ωστόσο, σημειώνει αρνητικά Περιθώρια Καθαρών Κερδών, λόγω της ζημιογόνας πορείας 

της εταιρείας. Λόγω των ζημιών που σημειώνει τα τελευταία έτη, η απόδοση των Ιδίων 

Κεφαλαίων είναι αρνητική, με τους μετόχους της εταιρείας να μην απολαμβάνουν 

προστιθέμενη αξία επί των επενδυθέντων αυτών κεφαλαίων. Η εταιρεία τείνει να εξοφλεί 

τους προμηθευτές αυτής σε μικρότερο χρόνο από την αντίστοιχη περίοδο πίστωσης που 

παρέχει στους πελάτες αυτής, γεγονός που δημιουργεί ενδείξεις λανθασμένης 

ακολουθούμενης πιστοληπτικής πολιτικής της διοίκησης της εταιρείας. Αναφορικά με τη 

βιωσιμότητα, η εταιρεία παρουσιάζει βάσει του μοντέλου Altam περιορισμένες 

πιθανότητες χρεοκοπίας. 

Συνοψίζοντας, η Coca Cola- Τρία Έψιλον Α.Ε. αποτελεί μία εταιρεία ικανή, βάσει 

των οικονομικών μεγεθών αυτής, να ανταποκριθεί στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον 

αυτής, που ενάντια στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα, προβαίνει σε μεγάλου μεγέθους επενδυτικές κινήσεις. 

 Pepsico-ΗΒΗ Α.Β.Ε.: Η εταιρεία με βάση τους ανωτέρω δείκτες ρευστότητας, 

παρουσιάζει ενδείξεις οριακής ρευστότητας, με τη βιωσιμότητα αυτής να είναι εξαρτώμενη 

της διάθεσης των προϊόντων αυτής και της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της. 

Παρουσιάζοντας αρνητικές τιμές στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, απόρροια των 

ζημιών που σημειώνει την τελευταία τριετία, δεν προσδίδει πρόσθετη αξία στους μετόχους 

αυτής. Η εταιρεία λαμβάνει περιορισμένη πίστωση από τους προμηθευτές αυτής σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων της, δημιουργώντας 

ενδείξεις κινδύνου ύπαρξης επισφαλών απαιτήσεων. Η εταιρεία έχοντας ρυθμίσει το 

υπόλοιπο των οφειλών της λόγω εξωτερικής χρηματοδότησης, εκδίδοντας μετοχές υπέρ το 

άρτιο προς κάλυψη του ομολογιακού δανείου αυτής, παρουσιάζει μειωμένη δανειακή 

επιβάρυνση, χρησιμοποιώντας Ίδια Κεφάλαια προς εξυπηρέτηση των επενδυτικών της 

αναγκών. Με βάση την πορεία των εσόδων και των κερδών που έχει σημειώσει κατά την 

τελευταία τριετία, προβλέπεται να συνεχίσει την αρνητική της τάση, με αυξημένες τις 

πιθανότητες χρεοκοπίας. 



54 
 

 ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Η συγκεκριμένη εταιρεία αποτελεί μία περιφερειακή 

εταιρεία που έχει καταφέρει να καθιερώσει τα προϊόντα αυτής σε όλη την επικράτεια, 

αποκομίζοντας σημαντικά μερίδια αγοράς. Η εταιρεία παρουσιάζει υψηλές τιμές στους 

δείκτες ρευστότητας, γεγονός που οφείλεται στο υψηλό υπόλοιπο διαθεσίμων που 

διακρατά. Η διακράτηση διαθεσίμων στερεί από την εταιρεία επιπλέον αποδόσεις πιθανόν 

εν δυνάμει επενδύσεων. Ωστόσο, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική 

Οικονομία, συνεπάγεται καθυστερήσεις είσπραξης απαιτήσεων, μεγαλύτερες επισφάλειες 

και προβλήματα ρευστότητας, που σε συνδυασμό με τη δυσκολία λήψης χρηματοδότησης 

από τις Τράπεζες στην Ελλάδα, λόγω των αυστηρών όρων πιστοληπτικής πολιτικής αυτών, 

προσδίδει στην εταιρεία μία πρόσθετη ασφάλεια ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και 

βιώσιμη, συνεχίζοντας να διαγράφει θετική πορεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται. 

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που σημειώνει στις υπό εξέταση χρήσεις, η εταιρεία 

δύναται να εξοφλεί το σύνολο των δαπανών αυτής, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην 

επένδυση των μετόχων της, παραμένοντας εντός του πλαισίου ανάπτυξης που έχει 

δημιουργηθεί τα τελευταία έτη. Αξιοσημείωτος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της 

βιωσιμότητάς της, απόρροια της κεφαλαιοποίησης των κερδών αυτής. Συνοψίζοντας η 

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί μία υγιή και εξελισσόμενη Ελληνική εταιρεία, 

που αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική πορεία, με μειωμένη πιθανότητα χρεοκοπίας, 

εξαιρουμένων τυχόν αστάθμητων παραγόντων. 
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