
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» 

 

του 

 

ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Επιβλέπων καθηγητής: Λιβάνης Ευστράτιος 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

 

 

 

Νοέμβριος 2015 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 

  



3 
 

           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ................................................................................................................ 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ........................................................................................................... 7 

1.1   Θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης.......................... 7 

1.2   Κατηγορίες ενδιαφερομένων .............................................................................. 9 

1.3.  Οι λογιστικές καταστάσεις ως πηγή πληροφόρησης ..................................... 10 

1.4   Μέθοδοι Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων ............................................. 11 

1.4.1    Κάθετη Ανάλυση ........................................................................................... 12 

1.4.2.   Οριζόντια Ανάλυση ....................................................................................... 12 

1.4.3.   Ανάλυση με Αριθμοδείκτες Τάσης .............................................................. 13 

1.5.  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες ............................ 14 

1.5.1    Γενικά ............................................................................................................. 14 

1.5.2    Αριθμοδείκτες ................................................................................................ 15 

1.6. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών .......................................................................... 19 

1.6.1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) ....................................... 19 

1.6.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) ................................... 21 

1.6.3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  (profitability ratios) ........................... 25 

1.6.4 Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης .................................................... 30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο .......................................................................................................... 32 

2.1   Στρατηγικός σχεδιασμός ................................................................................... 32 

2.2 Οι λόγοι χρησιμοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού από                        

τον τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα ............................................................................ 35 

2.3     Είδη στρατηγικών ........................................................................................... 36 

2.4 Στρατηγικό Επιχειρηματικό σχέδιο ............................................................. 37 

               2.5      Χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου.................................................. 39 

2.6 Ποιότητα Στρατηγικής-Σχεδίου ................................................................... 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο .......................................................................................................... 41 

3.1 Η Περίπτωση της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (MLS, 2015) .................. 41 

3.2.    Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών ............................................ 42 

           2009-2014 ......................................................................................................... 42 

3.2.1. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ..................................................................... 45 

3.2.2. Αριθμοδείκτης ρευστότητας .......................................................................... 47 

3.2.3. Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης ........................................................ 49 

3.2.4. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ..................................................................... 50 

3.3.    Διαγραμματική παρουσίαση αποτελεσμάτων............................................... 52 

3.4    Σύγκριση MLS Πληροφορική με τον κλάδο ............................................. 55 

3.5.    Συμπεράσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης ........................................... 59 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο .......................................................................................................... 61 



4 
 

4.1 Αποστολή της ΜLS Πληροφορική Α.Ε. ....................................................... 61 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ....................................................................... 61 

4.2. Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος ..................................................... 62 

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ .............................................. 63 

4.3. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος ..................................................... 64 

4.4. Ανάλυση στρατηγικής και SWOT Ανάλυση................................................ 65 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ........................................................ 65 

ΕΙΚΟΝΑ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ................................................................................... 68 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................... 70 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ....................................................................................................... 72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ........................................................................................................... 74 

 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ………………………..35 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MLS……43 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MLS……………..44 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ………………...45 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ……………………....46 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ………………...48 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΕΦΑΛΑΙΑ MLS……………………..49 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ……………….....50 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΚΛΑΔΟΥ…………55 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ MLS……………..51 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 : ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ………………………51 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 : ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ………………………………......52 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ…….....52 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ………..53 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ……………....53 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 : ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – MLS………………….......57 

 

 

 



5 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια η επιχειρηματικότητα παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές 

ως απόρροια των μεταβολών του παγκόσμιου οικονομικού και επιχειρηματικού 

γίγνεσθαι. Μέσα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και ευμετάβλητο περιβάλλον, η 

επίτευξη μιας εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι απαραίτητη και 

αναγκαία για κάθε επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις επιδόσεις της 

και προπάντων να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της.  

Η ανάλυση πραγματοποιείται με την βοήθεια των αριθμοδεικτών, οι οποίοι 

είναι ένα κλάσμα που αποτελείται από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Για 

να μας δώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρησης θα πρέπει να συγκριθούν 

με αριθμοδείκτες που αφορούν παλαιότερα έτη ή από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή 

από αριθμοδείκτες του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.   

Η χρηματοοικονομικά ανάλυση των δεδομένων μιας επιχείρησης θα πρέπει 

να βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία τα οποία εμπεριέχουν, την ανάλυση των 

δεικτών προηγούμενων χρήσεων της εταιρίας, την ανάλυση των δεικτών της 

παρούσας κατάστασης της εταιρίας και τέλος την πρόβλεψη της μελλοντικής 

κατάστασης της εταιρίας ως απόρροια της γενικότερης χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε. 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την Ανάλυση 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αλλά και με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της 

επιχείρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει 

πολλούς κλάδους της οικονομίας και είναι σημαντικό εργαλείο στα χέρια διαφόρων 

φορέων, όπως τραπεζών, εταιριών επενδύσεων, μεμονωμένων επενδυτών, 

διοικήσεων των επιχειρήσεων κλπ. 

Οι παραπάνω φορείς εκμεταλλεύονται τα στοιχεία που αντλούν από αυτές 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κι έτσι μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο η 

πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις είναι επιτυχής και αποδοτική, αλλά και το 

πώς διαγράφονται οι προοπτικές και η στρατηγική της επιχείρησης για το μέλλον. 

 Αρχικά, θα παρουσιάσουμε την γενική θεώρηση της Χρηματοοικονομικής 

Ανάλυσης, τα είδη της Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων αλλά και τους 

αριθμοδείκτες. Ακολούθως, θα ασχοληθούμε με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και  τις 

στρατηγικές ανταγωνισμού  και στη συνέχεια, έχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία θα 
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εξετάσουμε   τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης MLS A.E  με τη βοήθεια των 

αριθμοδεικτών για τα έτη 2009-2014. 

Έπειτα από την σύγκριση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα 

προκύψουν μέσω των αριθμοδεικτών της επιχείρησης , αλλά αναλύοντας ταυτόχρονα  

και την στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση, θα εξάγουμε συμπεράσματα και 

προτάσεις που αφορούν τόσο την βιωσιμότητα όσο και την αποδοτικότητα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 

 

 

1.1   Θεωρητική προσέγγιση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

Επιχειρώντας να προσεγγίσουμε την έννοια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης και το σκοπό για την οποίο αυτή έχει επινοηθεί, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Είναι η πληροφορία εκείνη που πηγάζει μέσα από τους αριθμούς, η 

οποία καθιστά τη χρηματοοικονομική ανάλυση χρήσιμο οδηγό στα χέρια 

επιχειρηματιών, αναλυτών, συμβούλων επιχειρήσεων αλλά και τραπεζικών στελεχών, 

προκειμένου αυτοί να οδηγηθούν στη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με 

επενδυτικές ενέργειες, ενέργειες χρηματοδότησης και γενικότερα ενέργειες πάσης 

επιχειρηματικής φύσεως. 

Ωστόσο, τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία μιας επιχείρησης δεν 

αποτυπώνουν πάντοτε την πραγματική τρέχουσα οικονομική κατάσταση 

(Ξανθάκης,2011). Αυτό συμβαίνει συνήθως για λόγους που σχετίζονται με την 

φορολογία, την πιστοληπτική της ικανότητα, τις σχέσεις της σε επίπεδο εντολέα – 

εντολοδόχου, τις γενικότερες συναλλαγές της με την πολιτεία καθώς και για τυχόν 

άλλους τακτικούς και στρατηγικούς επιχειρηματικούς λόγους. 

Επιπρόσθετα, η πληροφορία που αντλείται μέσα από τα αριθμητικά 

δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων δεν αποτελεί πάντα έτοιμο υλικό προς 

επεξεργασία και ανάλυση. Επίσης, τα αριθμητικά δεδομένα από μόνα τους συνήθως, 

δεν εφοδιάζουν με σημαντικές πληροφορίες τον ενδιαφερόμενο. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει το κάθε ένα από αυτά, να εξετάζεται σε σχέση με 

κάποιο άλλο δημιουργώντας λογικές σχέσεις μεταξύ τους. Οι λογικές σχέσεις αυτές 

σχέσεις αναγόμενες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, εξεταζόμενες συγκριτικά 

μεταξύ επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ευκαιρίας και το δείκτη 

κόστους οφέλους, μπορούν να καταστούν σημαντική πληροφορία στα χέρια των 

ενδιαφερομένων. Η πληροφορία αυτή εάν λάβει την ανάλογη ορθή διαχείριση μπορεί 

να οδηγήσει σε εξαιρετικά επενδυτικά και κερδοσκοπικά αποτελέσματα. 
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Συνήθως οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν πηγές άντλησης 

πληροφοριών για όλους εκείνους τους ενδιαφερόμενους που βρίσκονται εκτός 

επιχείρησης (εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι), όπως επί παραδείγματι εξωτερικοί 

αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί και φοιτητές, πελάτες, προμηθευτές 

το ευρύτερο κοινό. 

Είναι προφανές, ότι ο κάθε εξωτερικός ενδιαφερόμενος διαμορφώνει τη δική 

του σκοπιμότητα, η οποία πηγάζει μέσα από τα δικά του συμφέροντα. Η 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εκάστοτε εξωτερικού ενδιαφερομένου, θα γίνει 

μέσα από την ορθή ερμηνεία των αριθμητικών κυρίως μεγεθών που θα αντλήσει από 

τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Τις πληροφορίες αυτές για να τις 

μετατρέψει σε χρήσιμη, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, πληροφορία θα πρέπει να 

τις επεξεργαστεί με κατάλληλα εργαλεία – τεχνικές. 

Από την στιγμή σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων και έπειτα, ο τεχνικός 

ρόλος της λογιστικής περατώνεται. Ωστόσο, από το σημείο αυτό αρχίζει πλέον ένας 

άλλος ρόλος της λογιστικής που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την επεξεργασία και 

ανάλυση των αριθμητικών μεγεθών, των λογιστικών καταστάσεων, προκειμένου να 

αντληθεί η πολυπόθητη πληροφορία. Η πληροφορία αυτή θα είναι προϊόν της 

λεγόμενης  «χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων» και θα μπορεί 

πλέον με ορθή διαχείριση της, να οδηγήσει σε εξαγωγή πάσης φύσεως 

χρηματοοικονομικών συμπερασμάτων.  

Αυτά είτε αποτελούν εργαλεία επιλογής επενδυτικών τίτλων, είτε πρόβλεψη 

μελλοντικών αποδόσεων ή λειτουργικών προβλημάτων της επιχείρησης ή του 

γενικότερου management  αναφέρονται στα κάτωθι συγκεκριμένα μεγέθη: 

  Την κατάσταση ρευστότητας μιας επιχείρησης ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της. 

 Την κατάσταση σταθερότητας μιας επιχείρησης, ώστε να ανταποκρίνεται 

αποτελεσματικά στις μακροχρόνιες υποχρεώσει της. 

 Την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, όσον αφορά το μέγεθος της καθαρής 

θέσης αυτής. 

 Τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας επιχείρησης, βάσει της στρατηγικής 

ικανότητας του management  να θέτει υψηλότερο επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας. 
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1.2   Κατηγορίες ενδιαφερομένων 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αφορά δύο 

κατηγορίες ενδιαφερομένων, τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς (Ξανθάκης, 

2011). 

Οι εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι έχουν άμεση σχέση με την επιχείρηση και 

συνεπώς έχουν στη διάθεση τους λογιστικά και στατιστικά στοιχεία τέτοια που 

καθιστούν την ανάλυση τους πιο αντικειμενική, διαφωτιστική και ασφαλή. Τα 

πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με την εσωτερική ανάλυση είναι κατά κύριο λόγο οι 

εσωτερικοί λογιστές, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, λοιπά στελέχη των επιχειρήσεων 

και γενικότερα οι διοικούντες τις επιχειρήσεις.  

Άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με την εσωτερικοί ανάλυση είναι οι 

ελεγκτές και οι ορκωτοί λογιστές. Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι 

μέτοχοι και το υπαλληλικό προσωπικό θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα αφού στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε οικονομικά και 

στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης. Το σημαντικό με την εσωτερική ανάλυση είναι 

ότι λόγω της λεπτομερούς γνώσης των οικονομικών στοιχείων, επιτρέπει στη 

διοίκηση να γνωρίζει διεξοδικά την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Συνεπώς 

τα στελέχη είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις που να οδηγούν στην υγιή 

λειτουργία της.  

Οι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι βρίσκονται εκτός εταιρείας και συνεπώς η 

σχέση τους με αυτή δεν είναι άμεση. Οι εξωτερικοί αναλυτές συνήθως είναι μέτοχοι, 

πελάτες, προμηθευτές, τραπεζικά ιδρύματα, δημόσιοι οργανισμοί κ.α. Στην διάθεση 

τους βρίσκονται μόνον τα δημοσιευμένα λογιστικά στοιχεία όπως οι ισολογισμοί, τα 

αποτελέσματα χρήσης και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών. Τα στοιχεία αυτά όμως 

είναι ανεπαρκή και έτσι ο εξωτερικός ενδιαφερόμενος, θα πρέπει να λάβει 

πληροφορίες και από άλλες πηγές.  

Συνήθως τέτοιες πηγές είναι τα δημοσιεύματα του οικονομικού και πολιτικού 

τύπου, δελτία από τράπεζες, επιμελητήρια, σχετικές κλαδικές μελέτες, δημοσιευμένες 

έρευνες καθώς και η επετηρίδα του χρηματιστηρίου. (Νιάρχος, 2004) 
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1.3. Οι λογιστικές καταστάσεις ως πηγή πληροφόρησης 

 

Η λογική γύρω από την λογιστική απεικόνιση μιας οικονομικής μονάδας είναι 

ένα ζήτημα το οποίο έχει μεν κάποιους κανόνες αλλά επί της ουσίας πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με προσοχή γιατί πολλές φορές είναι πιθανό να διεξαχθούν επισφαλή 

συμπεράσματα. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία συνδέονται τόσο με την 

κατανόηση όσο και με την ανάλυση ενός ισολογισμού. Παρακάτω παρατίθενται τα 

προβλήματα αυτά: 

 

▪ Δημιουργική λογιστική  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που δημοσιεύονται αποτελούν 

την οικονομική θέση της εταιρίας εκείνη την δεδομένη στιγμή. Οι επινοήσεις σε έναν 

ισολογισμό (Μπατσινίλας, 2013) μπορεί να είναι αρκετές έτσι ώστε να παρουσιαστεί 

όσο το δυνατόν καλύτερα η επιχείρηση στους μετόχους ή στους επίδοξους μετόχους 

ή δανειστές. Η δημιουργική λογιστική σχετίζεται κυρίως με επινοήσεις ως προς τον 

τρόπο καταγραφής των αποθεμάτων, την εισαγωγή μεγάλων “αδρανών” εσόδων που 

αυξάνουν τα κέρδη κ.α.  

Οπότε, είναι χρήσιμο για έναν αναλυτή που προβαίνει στους υπολογισμούς 

αριθμοδεικτών βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

να μπορεί να εξάγει συμπέρασμα έχοντας λάβει πρώτα υπόψη του το παραπάνω 

φαινόμενο. Πάντως όσο άρτια και να έχει χρησιμοποιηθεί η δημιουργική λογιστική 

μπορεί να παραμορφώσει έως ένα βαθμό την εικόνα της επιχείρησης αλλά δεν μπορεί 

να την αλλοιώσει τελείως. 

 

▪ Συγκρισιμότητα στοιχείων 

 

Η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ εταιριών θα πρέπει να γίνεται μεταξύ 

εταιριών του ίδιου κλάδου. Ο λόγος είναι ότι μόνο τότε έχει λογική συνάφεια μια 

σύγκριση δηλαδή είναι άτοπο να συγκρίνουμε τις λογιστικές καταστάσεις μια 

τσιμεντοβιομηχανίας με μια εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας.  
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Επιπρόσθετα ακόμα και όταν γίνεται σύγκριση εταιριών του ίδιου κλάδου 

είναι χρήσιμο να εξετάζεται και σε ποια φάση βρίσκεται η κάθε επιχείρηση δηλαδή 

εάν είναι στη φάση ανάπτυξης ή ωρίμανσης. Εάν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε 

για παράδειγμα την ρευστότητα σε μια επιχείρηση που βρίσκεται σε ανάπτυξη δεν 

είναι ενδεικτική με μια επιχείρηση που βρίσκεται σε ωρίμανση.  

 

 

1.4   Μέθοδοι Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων  

 Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων διατίθεται μία σειρά από 

μεθόδους από τις οποίες ο αναλυτής μπορεί να επιλέξει βάσει του επιδιωκόμενου 

σκοπού του (Ευθύμογλου-Λαζαρίδης,2000). 

 

Οι βασικότερες μέθοδοι ανάλυσης είναι οι εξής :  

 

- Κάθετη ανάλυση ή Καταστάσεις κοινών μεγεθών. 

- Οριζόντια ανάλυση ή Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

- Ανάλυση με αριθμοδείκτες τάσης ή Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης. 

- Ανάλυση με αριθμοδείκτες. 

- Ανάλυση του νεκρού Σημείου των συναλλαγών. 

 

Κάθε μέθοδος ανάλυσης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, γι’ αυτό οι 

αναλυτές επιλέγουν ένα μέσο ανάλυσης ως κύριο, ενώ παράλληλα, χρησιμοποιούν 

επικουρικά και κάποιο άλλο. Γενικά, οι αναλυτές δίνουν ένα σχετικό προβάδισμα 

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

προσφέρεται περισσότερο από τις άλλες μεθόδους στην ερμηνεία 

χρηματοοικονομικών δεδομένων. 
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1.4.1   Κάθετη Ανάλυση 

 

Η κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση συνιστά  μία μέθοδο, κατά την οποία ένα 

σημαντικό μέγεθος ή στοιχείο μιας συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης (π.χ. για 

τον ισολογισμό το άθροισμα του, για τα αποτελέσματα χρήσης οι πωλήσεις), 

χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού.  

Τα υπόλοιπα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται με αυτή την 

βάση. Αποτέλεσμα της σύγκρισης της, είναι ότι όλα τα στοιχεία της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης εκφράζονται πλέον ως ποσοστά της βάσης 

υπολογισμού. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν τα στοιχεία 

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

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

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

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

της εκφράζεται ως ποσοστό του.  

 

Η κάθετη ανάλυση ή οι καταστάσεις «κοινού μεγέθους» μπορούν να 

περιγραφούν ως μέσα ανάλυσης της εσωτερικής δομής των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Η μέθοδος οφείλει την ονομασία της στο γεγονός ότι εφαρμόζεται σε 

οικονομικές καταστάσεις κάθετης παράθεσης και η μελέτη, συνεπώς, των ποσοστών 

που εμφανίζονται σ’ αυτές γίνεται κατά κάθετο τρόπο. 

 

 

1.4.2.   Οριζόντια Ανάλυση 

 

Πρόκειται για μία μέθοδο ανάλυσης, κατά την οποία συγκρίνονται και 

αξιολογούνται οι μεταβολές των διαφόρων ομάδων – στοιχείων των λογιστικών 

καταστάσεων και των μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης, 

δύο ή περισσοτέρων ετών. Σ’ αυτήν, αντιπαρατίθενται τα κονδύλια διαδοχικών 

ισολογισμών ή αποτελεσμάτων χρήσης, δύο ή περισσοτέρων χρήσεων και 

παρακολουθείται και μελετάται η διαχρονική εξέλιξη τους. 

Η ονομασία της οφείλεται στο ότι προσδιορίζονται και μελετώνται οι 

οριζόντιες μεταβολές στα στοιχεία των διαδοχικών χρηματοοικονομικών 
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καταστάσεων. Οι διαδοχικές αυτές καταστάσεις, λέγονται συγκριτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (comperative statements). (Ευθύμογλου-Λαζαρίδης 

2000) Έτσι, ετήσια, εξαμηνιαία, τριμηνιαία ή και μηνιαία στοιχεία, μπορούν εύκολα 

να συγκριθούν με τα αντίστοιχα προηγούμενων χρήσεων και να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα, σχετικά με την τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά. Για να είναι όμως 

δυνατή η σύγκριση των λογιστικών στοιχείων διαχρονικά, πρέπει οι συγκριτικές 

καταστάσεις να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

 

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

στις οποίες αναφέρονται. 

 Τα στοιχεία να είναι ενταγμένα στις ίδιες επιμέρους ομάδες στοιχείων. 

 Τήρηση των λογιστικών αρχών, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Σε 

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

να λαμβάνεται υπόψη από τον αναλυτή. 

 Σημείωση σε μεταβολές στις συνθήκες ή στην φύση των στοιχείων. 

 

Στην έκταση που οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, οι συγκρίσεις 

μπορεί να δώσουν παραπλανητική εικόνα και να οδηγήσουν σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. 

 

1.4.3.   Ανάλυση με Αριθμοδείκτες Τάσης 

 

Η εφαρμογή οριζόντιας ανάλυσης σε συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις 

που καλύπτουν μία μεγάλη χρονική περίοδο για την παρακολούθηση των 

διαχρονικών μεταβολών των οικονομικών στοιχείων, καθίσταται κοπιαστική. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο υπολογισμός της ποσοστιαίας μεταβολής ενός 

οικονομικού στοιχείου, από έτος σε έτος, απαιτεί, κάθε φορά αλλαγή της βάσης 

υπολογισμού. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα στην περίπτωση της 

σύγκρισης των ετήσιων ποσοστιαίων μεταβολών δύο ή περισσότερων οικονομικών 

στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται ένα άλλο μέσο ανάλυσης, οι 

αριθμοδείκτες τάσης. 

Ο υπολογισμός των αριθμοδεικτών τάσης (Ξανθάκης,2011), από τεχνική 

άποψη, δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία : επιλέγεται ένα έτος (ή κάποιο άλλο 
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χρονικό σημείο) ως βάση των υπολογισμών (έτος βάσης). Στη συνέχεια, τα ποσά των 

επιλεγμένων στοιχείων των επόμενων ετών υπολογίζονται ως ποσοστά πάνω στο 

ποσό του έτους βάσης. Για τον υπολογισμό της σειράς των αριθμοδεικτών τάσης ενός 

οικονομικού στοιχείου, για καθένα από τα επόμενα έτη της υπό εξέταση χρονικής 

περιόδου, χρησιμοποιείται ο τύπος: 

 

Αριθμοδείκτης τάσης έτους (ν) = 
𝛢𝜉ί𝛼 𝜇 𝛾έ𝜃𝜊𝜐𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍(𝜈) 𝛸 100

𝛢𝜉ί𝛼 𝜇 𝛾έ𝜃𝜊𝜐𝜍 έ𝜏𝜊𝜐𝜍 𝛽ά𝜎𝜂𝜍
 

 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι επειδή το έτος βάσης αποτελεί την 

αφετηρία για όλους τους υπολογισμούς και όλες τις μετέπειτα συγκρίσεις, θα πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν πιο τυπικό ή κανονικό, από την άποψη των συνθηκών 

λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της επιχείρησης ή αλλιώς να αντιπροσωπεύει 

την καλούμενη «τυπική» ή «ομαλή» δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά, κατά 

την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες τάσης, ως έτος βάσης 

λαμβάνεται το πρώτο έτος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ανάλυση, εκτός και 

αν το έτος αυτό δεν εκπληρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις. 

 

 

 

1.5. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων με Αριθμοδείκτες 

1.5.1    Γενικά 

Βασικός σκοπός κάθε επιχείρησης, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, είναι η επίτευξη 

κερδών ή καλού επιπέδου αποδοτικότητας, ενώ βραχυχρόνια η διατήρηση καλού 

επιπέδου ρευστότητας. Οι δύο αυτές βασικές αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης, 

απασχολούν ιδιαίτερα τη διοίκηση της στην προσπάθεια που καταβάλει για την 

επίτευξη μιας ικανοποιητικής τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (υγιής 

χρηματοοικονομική θέση), καθώς και της μελλοντικής της επιβίωσης. 

 

Ο όρος  αποδοτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης και 

επαύξησης της καθαρής θέσης της επιχείρησης, ενώ ο όρος ρευστότητα στην 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες.  
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Οι δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες, αν και σχετίζονται, εντούτοις δεν 

ταυτίζονται. Μακροχρόνια, η ρευστότητα προϋποθέτει την ύπαρξη αποδοτικότητας, 

γιατί χωρίς πραγματοποίηση κερδών για μεγάλη χρονική περίοδο, η επιχείρηση δεν 

θα μπορέσει να βρει πηγή άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εξόφληση 

των υποχρεώσεων της. Βραχυχρόνια, όμως, η ρευστότητα και η αποδοτικότητα 

αποτελούν δύο τελείως ανεξάρτητα θέματα. 

Συγκεκριμένα, μία επιχείρηση είναι δυνατό, χωρίς να πραγματοποιεί κέρδη, 

να διατηρεί ικανοποιητικό βαθμό ρευστότητας που να της επιτρέψει να ξεπεράσει τα 

εμπόδια και να επιβιώσει στις δύσκολες καταστάσεις. Αντίθετα, μία επιχείρηση που 

πραγματοποιεί κέρδη, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας (έλλειψη 

μετρητών), με συνέπεια να περιορίσει τη δραστηριότητα της και τελικά να οδηγηθεί 

σε χρεοκοπία. Είναι λοιπόν φανερό ότι σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, προτεραιότητα έχει 

η ρευστότητα. Βέβαια η διοίκηση της επιχείρησης προσπαθεί να διατηρεί μία 

ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα και την ρευστότητα προς όφελος όλων 

εκείνων που ενδιαφέρονται για την ομαλή λειτουργία και επιβίωση της. 

 

 

 

1.5.2 Αριθμοδείκτες 

 

Ανάμεσα στα διάφορα μέσα ελέγχου και μετρήσεως της λειτουργίας μιας 

σύγχρονης επιχείρησης σημαντική θέση κατέχουν οι αριθμοδείκτες (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος,2010), οι οποίοι εκφράζουν λογικές σχέσεις, ενδεικτικές της αξίας 

δύο βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν τη λειτουργία της:  

 

(1) τη διαχείριση και  

(2) την εκμετάλλευση της.  

 

Η σύγκριση μεγεθών εκφράζεται με τη λατινική λέξη ratio η οποία σημαίνει σχέση - 

λόγος. 

Σκοπός των αριθμοδεικτών είναι να τροφοδοτούν τη σύγχρονη επιχείρηση με 

πολύτιμες πληροφορίες για την εν γένει πορεία της. Η πρακτική αξία των 

αριθμοδεικτών έγκειται στο γεγονός ότι δύο δεδομένα τα οποία είναι απομονωμένα 
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το ένα από το άλλο, αλλά κάθε ένα διατηρεί την εσωτερική του αξία, μπορεί να 

αποκτήσουν σημαντικό ενδιαφέρον, όταν ερευνηθούν όχι μεμονωμένα αλλά με τη 

μορφή κάποιας συγκρίσεως ή σχέσεως. 

 

Η μέθοδος διαχείρισης και ελέγχου των χρηματοοικονομικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων μέσω των αριθμοδεικτών, ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από τις 

τράπεζες των Η.Π.Α ύστερα από τη λήξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου και το 

οικονομικό κραχ του 1929. Έκτοτε η εμπειρία παραχώρησε τη θέση της στην 

αναλυτική μέθοδο έρευνας με τη χρήση αριθμοδεικτών. 

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών 

επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται 

τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, 

όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή του ισολογισμού μιας επιχείρησης, αλλά 

πρώτιστα για τη διοίκηση της. Οι αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης 

λαμβάνονται ύστερα από λεπτομερειακές αναλύσεις, μετρήσεις και συγκρίσεις όλων 

των στοιχείων που συνθέτουν τη δραστηριότητα της με τη βοήθεια ενός 

οργανωμένου συστήματος αριθμοδεικτών. 

Στην επιτυχημένη απόδοση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλουν σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τα καλούμενα «πληροφοριακά 

συστήματα διοίκησης» (Management Information Systems), τα οποία στην ουσία 

είναι μηχανισμοί επεξεργασίας, συσχέτισης και αποθήκευσης πληροφοριών. Άλλα 

σχετικά βοηθητικά μέσα που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είναι οι βάσεις 

δεδομένων και οι τράπεζες πληροφοριών που είναι εξειδικευμένες στην ανάλυση 

ισολογισμών. 

Η ανάλυση με αριθμοδείκτες, όπως και οι άλλες μέθοδοι, έχει κυρίως 

συγκριτική αξία. Οι αριθμοδείκτες απομονωμένοι δεν δίνουν σχεδόν καμία αξιόπιστη 

πληροφορία και γι’ αυτό η χρήση τους πρέπει να γίνεται κατά κανόνα με συνδυασμό 

πολλών εξ’ αυτών. Ο αναλυτής στη προσπάθεια του να εξάγει ορθά συμπεράσματα 

για την τρέχουσα και μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση και γενικότερα την 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, έχει ανάγκη από κάποια πρότυπα σύγκρισης που θα 

του επιτρέψουν να κρίνει κατά πόσο τα αποτελέσματα της ανάλυσης του κρίνονται 

ευνοϊκά ή δυσμενή. Μόνο με αυτό τον τρόπο η ανάλυση θα αποκτήσει πληροφοριακή 

αξία και θα καταστεί ένα δυναμικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του αναλυτή. 
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Πρότυπα συγκρίσεων μπορούν να αποτελέσουν τα εξής: 

 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων της αναλυόμενης επιχείρησης. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες 

οικονομικές καταστάσεις – δηλαδή μελλοντικών καταστάσεων. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις μιας επίλεκτης ομάδας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, 

ειδικότερα των πιο προοδευτικών και επιτυχημένων του κλάδου, στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση. 

 Αριθμοδείκτες (και ποσοστά) που υπολογίζονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων που συγκροτούν τον κλάδο της 

επιχείρησης. 

 

Ο πιο εύκολος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης 

είναι η σύγκριση των δεικτών της για την τρέχουσα περίοδο με τους όμοιους δείκτες 

προηγούμενων χρήσεων. Μια τέτοια διαχρονική σύγκριση των χρηματοοικονομικών 

δεικτών, παρέχει μία ένδειξη της κατεύθυνσης της μεταβολής και δείχνει κατά πόσο η 

χρηματοοικονομική κατάσταση και απόδοση της επιχείρησης βελτιώθηκε, 

χειροτέρεψε ή παρέμεινε σταθερή διαχρονικά. Βασικός περιορισμός ή μειονέκτημα 

της διαχρονικής σύγκρισης, είναι ή έλλειψη μέτρου για να κρίνει ο αναλυτής, αν 

τελικά οι τιμές των δεικτών της επιχείρησης είναι καλές ή όχι.  

Η διαχρονική σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει η επιχείρηση να 

εφαρμόζει με συνέπεια τις ίδιες μεθόδους, κανόνες και αρχές σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων της (π.χ κανόνες αποτίμησης, λογισμικού αποσβέσεων, 

κ.λπ.), σε ολόκληρη την αναλυόμενη χρονική περίοδο. Ο δε αριθμός του 

πληθωρισμού να είναι χαμηλός, διαφορετικά θα πρέπει να αποπληθωρίζονται τα 

λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις του. 

Μερικές φορές χρησιμοποιούνται ως πρότυπα συγκρίσεων μελλοντικοί ή 

προϋπολογιστικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται από τις προϋπολογισμένες 

οικονομικές καταστάσεις. Η σύγκριση των δεικτών προηγούμενων χρήσεων με τους 

μελλοντικούς δείκτες δείχνει τα σχετικά «δυνατά» και «αδύνατα» σημεία της 

επιχείρησης στο παρελθόν και στο μέλλον. Εφόσον, οι μελλοντικοί δείκτες δείχνουν 

ισχνή χρηματοοικονομική κατάσταση, πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα. 
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Εναλλακτικός τρόπος σύγκρισης είναι η αντικαταβολή των δεικτών της 

αναλυόμενης επιχείρησης με τους δείκτες μιας ομάδας επίλεκτων επιχειρήσεων του 

κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή, για την ίδια χρονική στιγμή. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, είναι πολύ πιο χρήσιμο να συγκρίνουμε τους δείκτες της επιχείρησης με 

τους όμοιους μέσους δείκτες μερικών προσεκτικά επιλεγμένων ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων που παρουσιάζουν παρόμοια δραστηριότητα. 

Αυτή η διεπιχειρησιακή σύγκριση δείχνει τη σχετική χρηματοοικονομική 

θέση και αποδοτικότητα της αναλυόμενης επιχείρησης. Μια τέτοια σύγκριση είναι 

πρακτικά εφικτή και σχετικά εύκολη, γιατί δεν είναι δύσκολο στον αναλυτή να 

συγκεντρώσει τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ομοειδών 

επιχειρήσεων από άποψη δραστηριότητας. 

 

Τέλος, για να αξιολογήσουμε τη χρηματοοικονομική κατάσταση και 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, μπορούμε να συγκρίνουμε τους δείκτες της με τους 

όμοιους μέσους δείκτες του παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει αυτή. Οι δείκτες 

του κλάδου αποτελούν σπουδαία πρότυπα, γιατί κάθε κλάδος έχει τα δικά του 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική διάρθρωση των 

επιχειρήσεων, τη δομή των αποτελεσμάτων, κλπ. 

 

Η διεπιχειρησιακή σύγκριση για να είναι έγκυρη, θα πρέπει: 

 όλες οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις ίδιες μεθόδους, τους ίδιους κανόνες 

και τις ίδιες αρχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, έτσι ώστε οι 

οικονομικές καταστάσεις να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμες. 

 ο κλάδος να συγκροτείται από συγκρινόμενες επιχειρήσεις, ώστε οι 

υπολογιζόμενοι δείκτες του κλάδου να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιμοι. 

 ο ρυθμός του πληθωρισμού να είναι χαμηλός, αλλιώς, θα πρέπει να 

αποπληθωρίζονται τα λογιστικά μεγέθη ή να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιδράσεις του. 
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1.6. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

 

Ανάλογα με την φύση ή την πηγή προέλευσης των δεδομένων, οι 

αριθμοδείκτες μπορούν να διαχωριστούν σε αριθμοδείκτες ισολογισμού, 

αριθμοδείκτες κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, αριθμοδείκτες κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης, αριθμοδείκτες κατάστασης διάθεσης αποτελεσμάτων και 

μικτοί αριθμοδείκτες. 

 

Οι διάφορες πτυχές της οικονομικής κατάστασης και δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης εντάσσουν τους αριθμοδείκτες στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες ρευστότητας (Liquity ratios) 

 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) 

 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (profitability ratios) 

 Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial structure 

and Vialability ratios) 

 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expences ratios) 

 Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή δείκτες αποτίμησης (Investment ratios) 

 

 

1.6.1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios) 

 

 Χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής 

θέσης μιας επιχείρησης όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες ή τρέχουσες υποχρεώσεις της (Παπαδόπουλος,1986). Ειδικότερα, οι 

αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον προσδιορισμό της 

βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μιας επιχείρησης και της ικανότητας της να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι οι εξής: 

 

1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (current ratio): 

 

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛾휀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝜌휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍 + 𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇휀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
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Ο δείκτης παρουσιάζει όχι μόνο ένα μέτρο για τη ρευστότητα μιας 

επιχείρησης, αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκηση της για να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των 

κεφαλαίων κινήσεως. 

Αν η ροή των κεφαλαίων στην επιχείρηση είναι ομαλή, με διάρκεια και 

υπάρχει και ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχομένων κεφαλαίων και των 

εξοφλούμενων υποχρεώσεων, τότε η επιχείρηση δεν απαιτείται να διατηρεί υψηλό 

περιθώριο ασφαλείας σε κεφάλαια κίνησης. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο 

παρατηρείται σπανίως με αποτέλεσμα μια επιχείρηση να χρειάζεται να παρακρατά 

επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της. 

 

2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (acid test ratio): 

 

Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας = 
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼+𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜄𝜍

𝛣𝜌𝛼𝜒ύ𝜋𝜌𝜊𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα 

εκείνα τα στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά. 

 

3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (cash ratio) : 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας = 
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛬𝜂𝜉𝜄𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 

 

Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα μιας 

επιχείρησης για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της βάσει των 

μετρητών που διαθέτει. Δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία μιας 

επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

4. Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος (Defensive interval ratio): 

 

Αριθμοδείκτης αμυντικού χρον. διαστήματος=
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼+𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜄𝜍

𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆 𝜋ό𝜇 𝜈 𝜍 𝜂𝜇 𝜌ή𝜎𝜄 𝜍 𝜆 𝜄𝜏.𝛿𝛼𝜋ά𝜈 𝜍
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Ο αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος βασίζεται στα άμεσα 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία αποτελούν άμεση 

πηγή ρευστών, για την κάλυψη τρεχουσών ημερήσιων υποχρεώσεων της. Επίσης ο 

συγκεκριμένος δείκτης μετρά το χρονικό διάστημα που μπορεί να λειτουργεί μια 

επιχείρηση με χρήση των  «αμυντικών» περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει, δίχως 

να καταφύγει στη χρησιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητες 

της. 

 

1.6.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity ratios) 

 

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας 

μιας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων (Receivables turnover ratio): 

 

Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜔𝜈
 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος,2010) αποτελεί ένα 

κριτήριο για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων της επιχείρησης, καθώς 

και για το βαθμό ρευστότητας της. Αν η επιχείρηση διατηρεί υπερεπαρκείς 

απαιτήσεις, σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων, αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού δεσμεύονται σε απαιτήσεις. 

Επίσης σημαίνει υψηλότερο κόστος διαχείρισης, ενδεχομένως καθυστέρηση 

στην είσπραξη τους, καθώς και μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας κάποιων απαιτήσεων 

λόγω αφερεγγυότητας. Αντίθετα, αν οι απαιτήσεις είναι πολύ χαμηλές ή ανεπαρκείς, 

η επιχείρηση ενδέχεται να χάνει πωλήσεις, λόγω μη χορήγησης ικανοποιητικών 

πιστώσεων στους πελάτες της. Είναι λοιπόν φανερό ότι μία ενδιάμεση κατάσταση, 

όπου οι απαιτήσεις διατηρούνται σε ένα ορθολογικό επίπεδο, είναι επιθυμητή, αφού 

διασφαλίζει ταυτόχρονα και τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα της επιχείρησης. 
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Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, 

κατά μέσο όρο, ανανεώνονται ή αλλιώς εισπράττονται κατά την διάρκεια της χρήσης 

οι απαιτήσεις της επιχείρησης. 

 

2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (trade 

creditors to purchase ratio): 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

(Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος,2010) δείχνει πόσο γρήγορα η επιχείρηση μπορεί να 

εξοφλήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. Βρίσκεται αν διαιρεθεί το σύνολο των 

αγορών με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με βασική προϋπόθεση ότι οι αγορές 

γίνονται με πίστωση. Και στην περίπτωση αυτή εάν διαιρέσουμε το αριθμοδείκτη με 

τις ημέρες ενός έτους (365) βρίσκεται ο αριθμός ημερών που η επιχείρηση έχει 

απλήρωτες τις υποχρεώσεις της. Πάντως στις περισσότερες προσπάθειες εύρεσης 

αυτού του δείκτη οι περισσότεροι αναλυτές αντί του συνόλου των αγορών 

χρησιμοποιούν το κόστος πωληθέντων της χρήσης διότι δεν είναι εύκολη η εύρεση 

του συνολικού ποσού αγορών μιας επιχείρησης. 

 

 

3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος,2010) δείχνει το κατά πόσο μια επιχείρηση είναι σε θέση να πουλά τα 

αποθέματα της γρήγορα. Ο αριθμοδείκτης βρίσκεται εάν διαιρέσουμε το κόστος 

πωληθέντων με τα αποθέματα. 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων μετρά πόσες φορές  

ανανεώθηκαν τα αποθέματα μιας επιχείρησης σε σύγκριση με τις πωλήσεις της. Αν 

διαιρέσουμε τον αριθμοδείκτη με τις ημέρες ενός έτους (365) βρίσκουμε τις ημέρες 

που παραμένουν τα αποθέματα στην επιχείρηση. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων 

τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της επιχείρησης εφόσον δεν χρειάζεται 

να κρατά για μεγάλο χρονικό διάστημα τα αποθέματά της. 
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4. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρού κεφαλαίου κίνησης (Net 

Working capital turnover ratio) 

 

Ταχύτητα κυκλοφορίας Καθ. Κεφ. Κίνησης = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍
  

  

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης αποτελεί ένα 

καλό κριτήριο για την αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης. η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την επιχείρηση, γιατί έχει επίπτωση στην αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου αυτής. 

 

Ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται και για τον προσδιορισμό του βαθμού 

ρευστότητας και κατά συνέπεια και της ποιότητας του καθαρού κεφαλαίου κίνησης 

και υπολογίζεται ως το πηλίκο των πωλήσεων προς το μέσο καθαρό κεφάλαιο 

κίνησης. 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, ανακυκλώθηκε 

(δημιουργήθηκε και ρευστοποιήθηκε) το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης 

(μέσω των πωλήσεων) μέσα σε μία λογιστική χρήση. Δηλαδή, πόσα ευρώ καθαρές 

πωλήσεις πραγματοποιεί η επιχείρηση από κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης. 

 

 

5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover ratio) 

 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος,2010) δείχνει πόσες φορές το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

ανανεώνεται ή επανακτάται, μέσω των πωλήσεων, μέσα σε μια χρήση. Ουσιαστικά 

δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης σε 

σχέση με τις πωλήσεις της και υπολογίζεται από το λόγο  των καθαρών πωλήσεων 

της χρήσεως προς το σύνολο του ενεργητικού της χρήσεως. 
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6. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Fixed asset turnover ratio) 

 

Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜋ά𝛾𝜄𝜊𝜐 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος,2010) υπολογίζεται από το πηλίκο των καθαρών πωλήσεων προς το 

σύνολο του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης και δείχνει, πόσες φορές το πάγιο 

ενεργητικό ανανεώνεται ή επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μία χρήση. 

Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων στοιχείων στη δημιουργία 

πωλήσεων. 

 

Ο δείκτης της ταχύτητας κυκλοφορίας των πάγιων στοιχείων μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί την επένδυση της σε 

πάγια στοιχεία, όπως οικόπεδα, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και 

οποιονδήποτε άλλον εξοπλισμό. Επίσης, παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των 

πωλήσεων σε σχέση προς την επένδυση σε πάγια στοιχεία. Μία υψηλή τιμή του 

δείκτη δείχνει εντατική χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση των πάγιων στοιχείων της 

επιχείρησης στη δημιουργία πωλήσεων. Αντίθετα, μία χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει 

ανεπαρκή χρησιμοποίηση των πάγιων στοιχείων. 

 

7. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Owner’s Equity 

turnover ratio) 

 

Ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος,2010) δείχνει πόσες φορές το ίδιο κεφάλαιο ανανεώνεται ή 

επανακτάται μέσω των πωλήσεων μέσα σε μία χρήση και υπολογίζεται από το λόγο 

των καθαρών πωλήσεων τη χρήσεως προς των ιδίων κεφαλαίων. 

Ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις. Πιο απλά, δείχνει τις πωλήσεις που 

πραγματοποίησε η επιχείρηση από κάθε μονάδα ιδίου κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, ο 
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δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων μετρά την αποτελεσματικότητα  με 

την οποία η διοίκηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν οι ιδιοκτήτες 

της επιχείρησης. Επίσης, παρέχει ένδειξη για την επάρκεια των πωλήσεων σε σχέση 

με τα ίδια κεφάλαια. 

 

 

 

1.6.3. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  (profitability ratios) 

 

Η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών αυτών είναι στο να μετράται η 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης. Ως αποδοτικότητα (Αθιανός,Κωνστ/δης,2011) θα 

μπορούσε να οριστεί η σχέση μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιεί μία 

επιχειρηματική μονάδα με το κεφάλαιο που χρησιμοποιεί. Επίσης αναφέρεται στη 

δυναμικότητα των κερδών της και στην ικανότητα του management της να παράγει 

κέρδη. 

Επιπρόσθετα, η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει κέρδη, άπτεται και του 

θέματος της «θεωρίας των συμβολαίων» (contracts theory) και των προβλημάτων που 

ανακύπτουν από τις σχέσεις ΄΄εντολέα -εντολοδόχου΄΄ (agency problems), σχετικά με 

την ικανοποίηση των συμφερόντων των διαχειριστών (managers) μιας εταιρείας, των 

μετόχων αυτής (shareholders), αλλά και γενικότερα όλων των συμμετεχόντων στην 

επιχείρηση (stakeholders). 

Όσον αφορά τη μέτρηση της αποδοτικότητας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, τα οποία εξετάζονται συνδιαστικά και όχι 

μεμονωμένα ώστε η ερμηνεία τους να έχει ουσιαστικό ρόλο. Τα βασικά στοιχεία 

συγκρίσεως για την εξεύρεση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου μιας επιχείρησης 

είναι αφ’ ενός το κέρδος και αφετέρου το κεφάλαιο. 

 

Οι σπουδαιότεροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1. Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους (Gross profit margin): 

 

Μικτό περιθώριο κέρδους = 
𝛭𝜄𝜅𝜏ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜅𝜇 𝜏ά𝜆𝜆 𝜐𝜎𝜂𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎 𝜔𝜍
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Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους γνωστός και ως 

«ποσοστό μικτού κέρδους», απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του μικτού κέρδους χρήσης 

και των πωλήσεων. Ταυτόχρονα, προσδιορίζει το βαθμό κάλυψης των λειτουργικών 

και άλλων εξόδων, καθώς και το περιθώριο πραγματοποίησης καθαρών κερδών.  

Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις 

εμπορικές για τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, γιατί αποτελεί ένα μέτρο 

αξιολόγησης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Μια επιχείρηση θεωρείται 

επιτυχημένη, εφόσον έχει ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους, το οποίο, σε 

συνδυασμό με το ύψος των πωλήσεων της, επιτρέπει να καλύψει τα έξοδα της και να 

αποκομίσει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος, σε σχέση με τα απασχολούμενα ίδια 

κεφάλαια. 

Γενικά, μία υψηλή τιμή του δείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους δείχνει πολύ 

καλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αλλιώς, αποτελεσματικότητα της διοίκησης 

επιχείρησης στο να επιτυγχάνει φθηνές αγορές εμπορευμάτων ή χαμηλό κόστος 

παραγωγής προϊόντων και να πωλεί σε υψηλές τιμές. Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή του 

δείκτη αυτού αντανακλά χαμηλή λειτουργική αποδοτικότητα ή αδυναμία της 

διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτύχει τα παραπάνω.  

Επίσης, ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους αποτελεί ένδειξη καλής 

διοίκησης της επιχείρησης στο να επιτύχει τα παραπάνω. Επίσης, ένα υψηλό ποσοστό 

μικτού κέρδους αποτελεί ένδειξη καλής διοίκησης και όταν συνδυάζεται με κανονικό 

ή καλύτερα υψηλό επίπεδο πωλήσεων, οδηγεί σε επαρκή μικτά κέρδη, που αποτελούν 

τη βάση για την διαμόρφωση των καθαρών κερδών. 

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο δείκτης αυτός μετρά την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος των 

μικτών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από την σχέση: 

 

Μικτά κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό μικτού κέρδους 

 

Συνεπώς, μια επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους και 

όμως να έχει μικρά μικτά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαμηλές. Αντίθετα, 

ένα χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους, μπορεί να επιτύχει υψηλά μικτά κέρδη, εφόσον 

πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις. Πάντως, με δεδομένο το ύψος των πωλήσεων, η 

επιχείρηση που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μικτού κέρδους πραγματοποιεί τα 

υψηλότερα μικτά κέρδη. 
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2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin ratio) 

 

Καθαρό περιθώριο κέρδους = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜅𝜇 𝜏ά𝜆𝜆 𝜐𝜎𝜂𝜍

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎 𝜔𝜍
  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 

(Παπαδόπουλος,1986) γνωστός και ως «ποσοστό καθαρού κέρδους», είναι ένας 

σημαντικός δείκτης, γιατί απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του καθαρού κέρδους και των 

πωλήσεων ή αλλιώς την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη. 

Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών 

κερδών, το οποίο με την σειρά του επιδρά στην αποδοτικότητα των κεφαλαίων της 

επιχείρησης (ιδίων και συνολικών). 

 

Γενικά, όσο είναι η τιμή του δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους, τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των 

πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και δεν παρέχει άμεσα πληροφορία για το ύψος των 

καθαρών κερδών, τα οποία προσδιορίζονται από τη σχέση: 

 

Καθαρά Κέρδη = Πωλήσεις x Ποσοστό Καθαρού Κέρδους 

 

Συνεπώς μία επιχείρηση μπορεί να έχει υψηλό ποσοστό καθαρού κέρδους 

και όμως, να έχει μικρά καθαρά κέρδη, εφόσον οι πωλήσεις της είναι χαμηλές. Και 

αντίστροφα, με χαμηλό ποσοστό κέρδους, μπορεί να επιτύχει υψηλά καθαρά κέρδη, 

εφόσον πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις. 

 

 

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (Return on wet worth) 

 

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = 
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜅𝜇 𝜏ά𝜆𝜆 𝜐𝜎𝜂𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων μετρά την 

αποτελεσματικότητα των απασχοληθέντων ιδίων κεφαλαίων. Πρόκειται για ένα 

σημαντικό δείκτη, διότι μέσα από αυτόν εξάγονται συμπεράσματα για την ικανότητα 
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της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη. Είναι φανερό ότι οι υψηλές τιμές του δείκτη 

είναι σε γενικές γραμμές επιθυμητές από την διοίκηση, τους μετόχους, τους 

υποψήφιους επενδυτές, τους υπάρχοντες αι τους υποψήφιους δανειστές, τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης κ.λ.π. 

Μία υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση είναι 

επιτυχημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται στην ικανή διοίκηση της, σε ευνοϊκές 

συνθήκες, στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων ή 

στην επωφελή χρησιμοποίηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Financial 

leverage). 

 

Χρηματοοικονομική μόχλευση: Ο όρος μόχλευση (leverage) σημαίνει λειτουργία 

μιας επιχείρησης, μέσω δανειακών κεφαλαίων. Αν το δανειακό κεφάλαιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση και να αποφέρει απόδοση μεγαλύτερη από το 

κόστος δανεισμού του, τότε τα καθαρά κέρδη και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης θα αυξηθούν. 

 

Ωστόσο, η μόχλευση εγκυμονεί κινδύνους. Τα αποτελέσματα μπορεί να 

είναι ευνοϊκά ή μη ευνοϊκά για τους κοινούς μετόχους. Αν η αποδοτικότητα των 

συνολικών κεφαλαίων, μετά τον δανεισμό, υπολείπεται του μέσου επιτοκίου του 

δανεισμού, η μόχλευση θα μειώσει τα καθαρά κέρδη και την αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή, μία λογική ενέργεια θα ήταν η εξόφληση 

δανείων που έγιναν με υψηλό επιτόκιο δανεισμού. Δυστυχώς, όμως, πολλές 

επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση, λόγω ανεπαρκούς ρευστότητας, να προβούν σε αυτή 

την ενέργεια, με αποτέλεσμα να «παγιδευτούν» και να υποστούν τις δυσάρεστες 

συνέπειες της μόχλευσης. 

 

Προκειμένου οι μέτοχοι και φυσικά, η διοίκηση να αποφασίσουν για το 

επίπεδο της μόχλευσης, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: 

 

 Την σταθερότητα στην αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων (σύνολο 

περιουσιακών στοιχείων). 

 

 Την σχέση μεταξύ της αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων και του 

μέσου κόστους δανεισμού του ξένου κεφαλαίου. 
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4. Αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Financial leverage ratio) 

 

Χρηματοοικονομική μόχλευση = 
Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛼𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈 𝜅 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
 

 

Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης είναι 

θετική και επωφελής, αν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη 

από την αποδοτικότητα των  συνολικά απασχολούμενων κεφαλαίων στην επιχείρηση. 

Η διαφορά αυτή δείχνει την επίδραση, την οποία ασκεί η χρησιμοποίηση των 

δανειακών επάνω στην αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

 

 Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το 

κόστος των δανειακών κεφαλαίων, τότε η προσφυγή της επιχείρησης στο δανεισμό 

είναι επωφελής γι’ αυτή. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η αποδοτικότητα των 

συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης είναι μικρότερη από το κόστος των δανειακών 

της κεφαλαίων. 

Ο εν λόγω αριθμοδείκτης φανερώνει το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών 

λειτουργικών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Στην περίπτωση 

που ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι μεγαλύτερος από την 

μονάδα τότε η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι 

θετική. Αντίθετα, αν είναι μικρότερος της μονάδας τότε η επίδραση των ξένων 

κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική.  

Αυτό παρατηρείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν υπερδανειστεί 

ξένα κεφάλαια και συνεπώς η προσφυγή σε επιπλέον δανεισμό μόνο ως επιζήμια θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί. Τέλος, στην περίπτωση που ο εν λόγω δείκτης ισούται 

με τη μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι 

μηδενική και συνεπώς δεν υπάρχει καμία οικονομική ωφέλεια. 

 

5. Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων (Ratio of depreciation to fixed assets) 

 

Απόσβεση παγίων = 
𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎 𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎 𝜔𝜍

𝛱ά𝛾𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜊 𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎 𝜔𝜈
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Ο δείκτης αυτός παρέχει ένδειξη αφ’ ενός για το αν η πραγματοποιούμενη 

ετήσια απόσβεση επαρκής ή όχι και αφ’ ετέρου για το αν η δεδομένη πολιτική 

αποσβέσεων διαχρονικά επηρεάζεται από το ύψος των πραγματοποιούμενων κερδών. 

 

1.6.4 Αριθμοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης1 

 

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης μελετούν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στα ίδια και στα ξένα κεφάλαια μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά στόχος του 

υπολογισμού των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης είναι να διαπιστωθεί το εάν μια 

επιχείρηση έχει μεγάλο δανεισμό ή όχι. 

  

Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερα είναι τα ξένα κεφάλαια μιας 

επιχείρησης τόσο πιο χρεωμένη εμφανίζεται η επιχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρξει 

μείωση και των ιδίων κεφαλαίων. Όταν οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης είναι 

υψηλοί, τότε η επιχείρηση φαίνεται να έχει αυξημένη δανειακή επιβάρυνση και κατά 

συνέπεια φαίνονται αυξημένες και οι οι υποχρεώσεις της και οι σταθερές 

επιβαρύνσεις που πρέπει να ανταπεξέλθει. 

 

1. Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια δείχνει την σχέση μεταξύ των στοιχείων 

που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της και των στοιχείων που φαίνεται να έχει 

δανειστεί. Η σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική για την εικόνα μιας επιχείρησης γιατί 

δείχνει κατά πόσο ο δανεισμός ξεπερνά τις δυνατότητες της επιχείρησης ως προς την 

αποπληρωμή. Εάν ο δείκτης αυτός είναι μεγάλος η επιχείρηση φαίνεται πως δεν 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και συνεπώς φαίνεται μια κακή εικόνα 

υπερδανεισμένης οικονομικής μονάδας. 

 

2. Δείκτης κάλυψης τόκων 

                                                           
1 Ξανθάκης, Μ., Αλεξάκης, Χ. (2011), Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, 4.6.5.    

Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, Αθήνα Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 
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          Ο δείκτης της κάλυψης τόκων βρίσκεται εάν διαιρεθούν τα καθαρά κέρδη μιας 

επιχείρησης με το ύψος των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ουσιαστικά ο 

αριθμοδείκτης αυτός μετρά το βαθμό προστασίας των πιστωτών της επιχείρησης από 

τον κίνδυνο ενδεχόμενης μη καταβολής τόκων των ξένων κεφαλαίων. 

Όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο δείκτης τόσο πιο μεγάλη είναι η ικανότητα της 

επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο πιο μικρός είναι ο κίνδυνος μη 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων της. Και οι δύο αριθμοδείκτες δανειακής 

επιβάρυνσης που αναλύθηκαν παραπάνω δείχνουν την ικανότητα της επιχείρηση να 

διαχειρίζεται τα ξένα κεφάλαια της. Ένας σημαντικός λόγος που οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν ξένα κεφάλαια είναι ότι οι τόκοι των ξένων κεφαλαίων αφαιρούνται 

από τα κέρδη, με αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου ποσού και το κόστος 

δανεισμού ανάλογα με το συντελεστή φορολογίας κάθε επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

2.1  Στρατηγικός σχεδιασμός 

 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αντικατέστησε το 1970 τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό και αποτέλεσε μια καινοτόμα θεώρηση των βασικών παραγόντων της 

αποτυχίας των επιχειρήσεων (Γεωργόπουλος, 2006). Οι Olsen, Eadie και Walter το 

1982, όρισαν ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός ή στρατηγικός προγραμματισμός μπορεί 

να οριστεί ως μια πειθαρχημένη προσπάθεια να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και 

ενέργειες που είναι ικανές να διαμορφώσουν την ουσία μιας οργάνωσης (Olsen, 

1982). Δηλαδή ποιο θα είναι το αντικείμενο της, τι κάνει αλλά και για ποιόν λόγο το 

κάνει.   

Ο στρατηγικός προγραμματισμός πραγματοποιείται προκειμένου να είναι 

ευκολότερη η επικοινωνία και η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και να 

προσαρμόζει τις αξίες της επιχείρησης στα ενδιαφερόμενα μέρη. Όπως φαίνεται από 

τους παραπάνω ορισμούς, η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μια 

εύκολη διαδικασία εφόσον η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος αλλά και η αδυναμία 

πρόβλεψης των μελλοντικών συνθηκών έρχονται να δυσκολέψουν περισσότερο τον 

στρατηγικό σχεδιασμό. 

Επιπρόσθετα, ένας ακόμα χρήσιμος ορισμός δόθηκε από τον Drucker 

(Drucker, 1993) o οποίος δεν ορίζει τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός αλλά τι δεν 

είναι. Πιο συγκεκριμένα ορίζει τέσσερις βασικές παρανοήσεις που γίνονται σχετικά 

με την έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού. Αρχικά, ορίζει ότι πρόκειται για μια 

αναλυτική σκέψη και όχι ένα κουτί με τεχνάσματα. Επίσης, τονίζει ότι δεν γίνεται 

κάποια πρόβλεψη αλλά μια συνολική στρατηγική οργάνωση καθώς επίσης και ότι 

στρατηγικός σχεδιασμός δεν ασχολείται με μελλοντικές αποφάσεις. Τέλος, τονίζει ότι 

ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι μια προσπάθεια για την εξάλειψη των κινδύνων. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελείται από τρία βασικά στάδια (Λαζαρίδης-

Παπαδόπουλος, 2005) τα οποία τηρούνται συνήθως σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης 

μιας στρατηγικής. Αρχικά, πρέπει να καθοριστεί η γενική αποστολή της επιχείρησης, 

η δομή και τα συστήματα, τα προγράμματα και οι υπηρεσίες και γενικότερα να 

παρουσιαστεί η θέση της επιχείρησης την χρονική στιγμή της ανάλυσης. Στην 
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συνέχεια, το δεύτερο στάδιο αποτελείται από τα μέσα με τα οποία θα επιτύχει η 

επιχείρηση να υλοποιήσει την στρατηγική της.  

Τέλος, πραγματοποιούνται τα τελικά βήματα προς την εφαρμογή της 

στρατηγικής που περιλαμβάνουν είναι το πώς θα φτάσει η επιχείρηση εκεί που θέλει. 

Στην ενότητα αυτή σχεδιάζεται το στρατηγικό πρόγραμμα, η επικοινωνία, η 

πρόσληψη και η εκπαίδευση καθώς και άλλες σχετικές λειτουργίες που εμφανίζονται 

αναλυτικά σε επόμενο σημείο της εργασίας. 

 

Προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητή η έννοια του στρατηγικού 

σχεδιασμού παρουσιάζεται η διαγραμματική απεικόνιση των τριών βασικών 

διαστάσεων του. 

 

 

Πηγή: Bryson, 2004 (p.7) 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ 

•1. Αποστολή

•2. Δομή και συστήματα

•3. Επικοινωνία

•4. Προγράμματα και Υπηρεσίες

•5. Προϋπολογισμός

•6. Υποστήριξη

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

•Στρατηγικό Πρόγραμμα

• Υποστηρικτικά Προγράμματα

•Πρόσληψη και εκπαίδευση

•Επανασχεδιασμός

•Κατανομή προϋπολογισμού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗΣ

•Αποστόλή και εξουσιοδοτήσεις

•Δομές και συστήματα

•Επικοινωνία

•Προγράμματα και Υπηρεσίες

•Άνθρωποι και Δεξιότητες

•Προϋπολογισμός

•Υποστήριξη
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Η στρατηγική αποτελεί τελικά την γενική πορεία που ακολουθεί μια επιχείρηση ή 

ένας οργανισμός για να ανταποκριθεί στην αποστολή του και πραγματοποιήσει το 

όραμα του. 

 

Ο Igor Ansoff (Πραστάκος, 2000) ορίζει την στρατηγική ως τις θεμελιώδεις 

επιλογές που αφορούν την άριστη ένταξη της οργάνωσης στο περιβάλλον με την 

έννοια ότι εξασφαλίζουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ευημερία της. Σύμφωνα 

με τον Chadler στρατηγική είναι ο καθορισμός των βασικών μακροπρόθεσμων 

στόχων της οργάνωσης, η υιοθέτηση πορείας δράσης και η κατανομή των πόρων που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών.  

Για την εταιρία Boston Consulting Group στρατηγική είναι ένα σχέδιο 

κατανομής και χρήση των πόρων της οργάνωσης που αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό 

και δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για τους Hofer και Schendel, 

στρατηγική είναι η αντιστοίχιση που κάνει η οργάνωση μεταξύ των εσωτερικών 

πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που υπάρχουν στο εξωτερικό 

περιβάλλον ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι (Robbinhs, 2000).  

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς και την σχετική βιβλιογραφία, το 

περιεχόμενο της στρατηγικής συνίσταται σε τέσσερα βασικά σημεία (Mπουραντάς, 

2002): 

 Τους μακροπρόθεσμους στόχους 

 Το εύρος δραστηριοτήτων  

 Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

 Τη λογική 

 

Το σύνολο των παραπάνω ορισμών βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση της 

έννοιας του στρατηγικού σχεδιασμού και θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην κοινή 

παραδοχή ότι μέσω του εργαλείου αυτού δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις ή να 

απαριθμήσει η επιχείρησης τις  μελλοντικές αποφάσεις της. Πρόκειται για ένα 

εργαλείο το οποίο ανάγει την αναλυτική σκέψη και την κινητοποίηση των 

σημαντικότερων πόρων μιας επιχείρησης.  
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2.2 Οι λόγοι χρησιμοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού από τον 

τομέα ΤΠΕ στην Ελλάδα 

 

Οι σπουδαιότεροι λόγοι χρησιμοποίησης του στρατηγικού μάνατζμεντ από τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς αυτού του κλάδου είναι οι εξής: 

 Οι συνθήκες του οικονομικού, τεχνολογικού, κοινωνικού και 

πολιτικού περιβάλλοντος, μέσα στις οποίες λειτουργούν αυτές οι 

επιχειρήσεις, μεταβάλλονται με τόσο γρήγορο ρυθμό κατά την 

σημερινή εποχή, ώστε ο στρατηγικός προγραμματισμός να γίνει 

απαραίτητος για την επιβίωση των επιχειρήσεων. 

 Μία υγιής διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού αποτελεί 

την βάση και το πλαίσιο μέσα στο οποίο, όλα τα μέρη των 

επιχειρήσεων αυτού του κλάδου, εργάζονται για την επίτευξη των 

ίδιων σκοπών και στόχων. Χωρίς τις οδηγίες και το συντονισμό, που 

παρέχεται από τον στρατηγικό σχεδιασμό, τα διάφορα τμήματα των 

επιχειρήσεων έχουν συχνά την τάση να οδηγούνται σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις. 

 Ο στρατηγικός προγραμματισμός παρέχει στα διευθυντικά στελέχη 

και τους εργαζόμενους, σαφείς στόχους και κατευθύνσεις με 

αποτέλεσμα όλοι να αποδίδουν καλύτερα εφόσον γνωρίζουν τι 

αναμένεται από αυτούς και που κατευθύνεται η επιχείρηση. Με αυτό 

τον τρόπο δίνεται ένα ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης αφού παρέχει την βάση για την εκτίμηση και τον 

έλεγχο των δραστηριοτήτων.   

 Ένα άλλο σημαντικό όφελος της χρησιμοποίησης του στρατηγικού 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων τεχνολογίας και πληροφορικής είναι το 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, άσχετα με τα αποτελέσματα που 

παράγονται κατά την διαδικασία αυτή. Στην εποχή μας, ο κλάδος 

αυτών των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ώστε να 

απαιτείται η πλήρης εγρήγορση και βελτίωση των δυνατοτήτων του 

ανθρωπίνου δυναμικού. Με την διαδικασία αυτή λοιπόν, πιέζονται τα 

διευθυντικά στελέχη, να συνειδητοποιούν περισσότερο το περιβάλλον 

που εργάζονται και να σκέπτονται με μακροπρόθεσμες προοπτικές. 

Δηλαδή, ο στρατηγικός προγραμματισμός βοηθά την εκπαίδευση 
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κυρίως των στελεχών, πάνω σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν 

κι έτσι είναι σε θέση να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις σε κρίσιμα 

θέματα που προκύπτουν. 

 

 

2.3    Είδη στρατηγικών 

Η επιλογή στρατηγικής (strategic choice) (Λαζαρίδης-Παπαδόπουλος, 2006) 

αναφέρεται στον προσδιορισμό των διάφορων στρατηγικών κατευθυντήριων 

δράσεων που είναι διαθέσιμες σε μία επιχειρηματική οντότητα, τον τρόπο 

αξιολόγησης αυτών των δράσεων και στην επιλογή μιας ή περισσοτέρων από αυτές. 

Ο Porter έχει προσδιορίσει τρεις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού με 

κριτήρια το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω του οποίου η επιχείρηση 

ανταγωνίζεται τι εύρος της αγοράς στην οποία ανταγωνίζεται. Στο παρακάτω σχήμα 

παρατίθενται οι βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

   

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

Συνολική αγορά 

 

 

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

Τμήμα αγοράς 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ 

ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

Πηγή: (Mπουραντάς, 2002) 
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Η στρατηγική «ηγεσία κόστους» έχει την έννοια ότι επιχείρηση ανταγωνίζεται 

με χαμηλό κόστος και τιμές σε όλο το εύρος μιας αγοράς. Η στρατηγική 

διαφοροποίησης έχει την έννοια ότι η επιχείρηση ανταγωνίζεται προσφέροντας 

προϊόντα ή υπηρεσίες με γνωρίσματα και μεθόδους τα οποία ο πελάτης τα 

αντιλαμβάνεται ως διαφορετικά από αυτά των ανταγωνιστών και συνεπώς είναι 

διατεθειμένος να δεχθεί υψηλότερες τιμές εφόσον λόγω διαφορετικότητας δεν 

συγκρίνει τις τιμές με αυτές των ανταγωνιστών (Mπουραντάς, 2002). 

Η στρατηγική εστίασης έχει την έννοια ότι η επιχείρηση εστιάζει τις 

προσπάθειες της είτε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς ώστε να επιτύχει 

χαμηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές είτε να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από 

αυτούς.  

 

Με βάση τις παραπάνω εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, η στρατηγική της 

επιχείρησης εκφράζει ιδιαίτερα σημαντικές επιλογές που προσδιορίζουν 

μακροπρόθεσμα την πορεία της, την κατανομή των πόσων της και τα ανταγωνιστικά 

της πλεονεκτήματα. Πρακτικά για την πληρέστερη κατανόηση, η επιχειρησιακή 

στρατηγική μπορεί να διακριθεί σε γενική στρατηγική ή στρατηγική ανάπτυξης και 

στρατηγική ανταγωνισμού.  

Τέλος, η γενική στρατηγική περιλαμβάνει τους μακροπρόθεσμους στόχους 

και τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 

 

2.4    Στρατηγικό Επιχειρηματικό σχέδιο 

 

Το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να 

χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να είναι εναρμονισμένη με τις σύγχρονες 

τάσεις της αγοράς και του περιβάλλοντος γενικά. 

Κατά μία άποψη, έχει δύο βασικές λειτουργίες (Παπαδόπουλος, 2013): 

1. Να παρέχει μία ευκρινέστερη δήλωση των στόχων και των 

στρατηγικών της επιχείρησης για εσωτερική χρήση και 

2. Να εξυπηρετήσει σαν ένα ενημερωτικό έντυπο για τους εξωτερικούς 

χρήστες της επιχείρησης 
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Η σύνταξη ενός τέτοιου επιχειρηματικού σχεδίου (Βusiness Ρlan) είναι ένα 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης αλλά και για την 

στρατηγική της ανάπτυξη. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι πλέον απαραίτητο για μια 

επιχείρηση δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου 

είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες 

παρόμοιες ενέργειες. 

 

Αναλυτικότερα, οι λόγοι για τους οποίους ένα στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο 

είναι τόσο χρήσιμο για μια επιχείρηση (Robbinhs, 2000): 

 

 Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης 

 Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της 

επιχείρησης 

 Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους 

ανταγωνιστές 

 Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της 

επιχείρησης 

 Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο 

που δραστηριοποιείται 

 Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, 

ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών 

 

Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου είναι αρκετοί με βασικότερο το να 

αποτελεί ένα πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού αλλά και χάραξης στρατηγικής 

όλων των ενεργειών των εργαζομένων και του γενικότερου περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, προκειμένου να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι αντικειμενικοί 

στόχοι της επιχείρησης. 

Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος είναι να κατανέμονται αποτελεσματικά οι 

απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων. Τέλος, βασικός στόχος είναι να επιτρέπει την παρακολούθηση 
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της συνολικής πορείας της επιχείρησης και σε περίπτωση σφάλματος να γίνονται οι 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

Ο στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός βέβαια δεν είναι πανάκεια για την 

επίλυση κάθε προβλήματος αλλά δεν είναι και μια ενέργεια που θα πρέπει να 

αναπτύσσεται σε όλες τις περιπτώσεις και με τον ίδιο τρόπο.  

Τέλος, ο βαθμός της αποτελεσματικότητας ενός στρατηγικού σχεδίου 

εξαρτάται βασικά από το κατά πόσο η ανάπτυξη και το περιεχόμενο του είναι 

προσαρμοσμένο στο επιχειρηματικό και οργανωτικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Επίσης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό θα πρέπει να είναι απολύτως 

συσχετισμένο με τα προβλήματα και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.  

 

 

2.5  Χαρακτηριστικά επιχειρηματικού σχεδίου 

 

Επί της ουσίας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου αλλά υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν 

σε ένα μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του (Παπαδόπουλος,2013). Πάνω από 

όλα ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει συνοχή και να είναι λειτουργικό και 

στην συνέχεια θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Να προσδιορίζονται με σαφήνεια όλοι οι πόροι που απαιτούνται προκειμένου 

να υλοποιηθεί το σχέδιο 

 Να καθορίζονται οι προτεραιότητες και να ανατίθενται οι ευθύνες 

προκειμένου να αναλαμβάνονται οι εργασίες και να επιτυγχάνονται οι στόχοι.  

 Να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της ισχύουσας στρατηγικής και να 

βοηθά στην επερχόμενη διατύπωση της στρατηγικής. 

 Να συνοδεύεται από ένα σύστημα που να παρακολουθεί και να αναφέρει 

τυχόν ζητήματα έτσι ώστε να διαπιστώνονται και να διερευνώνται οι 

αποκλίσεις από τους στόχους και να λαμβάνονται όπου είναι εφικτό τα 

κατάλληλα μέτρα. 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παρούσας ενότητας δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένα συστατικά για την επιτυχία ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου 
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αλλά υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του σχεδίου. 

 

2.6 Ποιότητα Στρατηγικής-Σχεδίου 

 

Η αξιολόγηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Hussey,1992) απαιτεί 

τουλάχιστον την εξέταση των ακολούθων δύο πτυχών: την ποιότητα της στρατηγικής 

και της ποιότητας του σχεδίου αυτού καθ’ αυτού ως ένα μέσο επικοινωνίας και ως 

ένα βοήθημα υλοποίησης.  

                            

                                                            Ποιότητα του Σχεδίου 

                                                        Καλή                             Κακή 

Κακή 

(poor) 

  

Καλή 

(good) 

  

                                                        Πηγή : (Παπαδόπουλος, 2013) 

 

Με βάση το σχήμα η επιθυμητή κατάσταση είναι αυτή στην οποία τόσο η 

ποιότητα της στρατηγικής όσο και η ποιότητα του σχεδίου είναι καλή. Είναι φανερό 

λοιπόν, πως τόσο η αναλυόμενη επιχείρηση όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του 

κλάδου προσπαθούν μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού να πετύχουν αυτή την 

κατάσταση. Το καίριο ερώτημα που απασχολεί το σύνολο των επιχειρήσεων είναι 

ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα της στρατηγικής και την ποιότητα του 

σχεδίου. 

Με βάση λοιπόν, την ανάλυση της στρατηγικής της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α.Ε που θα ακολουθήσει στο 4ο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε 

συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της. 

 

 

  

 

Ποιότητα 

Στρατηγικής 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

3.1   Η Περίπτωση της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (MLS, 2015) 

 

Η MLS Πληροφορική Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη 

Θεσσαλονίκη με βασικό στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο των 

multimedia και την μετέπειτα εμπορική αξιοποίησή της. 

Το 1999 η εταιρία κατέκτησε το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας 

(European Information Technology Grand Prize) ενώ τον Μάιο του 2001 εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Σήμερα η κύρια ενασχόληση της είναι με καινοτομικά προϊόντα τεχνολογίας, 

πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, που βρίσκουν εφαρμογή σε όλα 

τα πεδία όπου χρησιμοποιούνται υπολογιστικές συσκευές, από την αυτοκίνηση και 

την εκπαίδευση έως το γραφείο και την ψυχαγωγία.  

Ειδικότερα, η εταιρία σε ότι αφορά τα προϊόντα έχει υιοθετήσει αμιγώς 

πελατοκεντρική πολιτική, δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα που εξασφαλίζουν τη 

μεγαλύτερη δυνατή αξία για τους πελάτες της. Η συνεχής εξέλιξη της πηγάζει από 

την ισχυρή της δέσμευση στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Οι επενδύσεις στον 

τομέα του R&D, σε συνδυασμό με την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομικών λύσεων, 

επιτρέπουν στην MLS να προσφέρει συνεχώς προηγμένα και χρήσιμα προϊόντα στις 

αγορές που ήδη δραστηριοποιείται αλλά και να επεκτείνεται σε νέους τομείς που 

προωθούν την τεχνολογία. 

 Το 2003 ανέπτυξε το πρώτο σύστημα αυτόματης πλοήγησης της Ελληνικής 

αγοράς ενώ το 2005 προχώρησε στην κυκλοφορία του MLS Destinator, το οποίο 

αποτελεί σήμερα το κορυφαίο σύστημα πλοήγησης, κατέχοντας ηγετική θέση στην 

αγορά.  

Το 2006 βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας πρωτοπορίας αλλάζοντας τα 

δεδομένα στο χώρο της πλοήγησης με την κυκλοφορία του MLS Destinator 

Talk&Drive®, του μοναδικού συστήματος πλοήγησης με αναγνώριση φωνής. Το 

2010 ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του δικού της πρωτοποριακού, διαδραστικού πίνακα 

αφής MLS IQBoard® για να καλύψει τις σύγχρονες και διαρκώς αυξανόμενες 

ανάγκες στην εκπαίδευση.  
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Από το 2011 η εταιρία στόχευσε στην ανάπτυξη σε νέες αγορές του 

εξωτερικού δίνοντας έμφαση στο πρωτοποριακό σύστημα πλοήγησης MLS 

Destinator Talk&Drive το οποίο θα την βοηθούσε να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς. Δεδομένου του αναφερόμενου στόχου, η εταιρία προχώρησε στην είσοδο 

στην αγορά της Τουρκίας, της Χιλής, του Μαρόκου, της, Νιγηρίας, της Σαουδικής 

Αραβίας, της Ιορδανίας και της Κύπρου. 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι η εταιρία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που 

έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη των προϊόντων της, αλλά και από τη συμμετοχή της 

σε δεκάδες σχετικά ερευνητικά έργα, παρέχει, επίσης, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες 

της σε τρίτους φορείς για την ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών στους τομείς της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας, της γλωσσικής τεχνολογίας, της τηλεματικής αλλά και 

των multimedia εφαρμογών. 

 

 

3.2.  Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

2009-2014 

 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναλύσει τους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες της εταιρίας MLS Πληροφορική για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013. 

Συνεχίζοντας, το πρακτικό κομμάτι της έρευνας αποτελείται πρώτα από όλα 

από την συλλογή των ισολογισμών της εταιρίας MLS Πληροφορική για τα έτη 2009, 

2010, 2011, 2012 και 2013. Μετά την συλλογή των ισολογισμών έγινε καταγραφή 

των δεδομένων που χρειάζονταν από τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

για να υπολογιστούν οι χρηματοοικονομικοί δείκτες.  

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους ισολογισμούς και από τους 

πίνακες αποτελεσμάτων χρήσης των πέντε ετών προκειμένου να υπολογιστούν οι 

αριθμοδείκτες είναι: 

 

• Μεικτά κέρδη 

• Καθαρά Κέρδη 
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• Ίδια Κεφάλαια 

• Αποθέματα 

• Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

• Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

• Κύκλος Εργασιών 

• Απαιτήσεις 

• Κόστος Πωληθέντων 

• Κέρδη προ φόρων 

• Σύνολο χρεωστικών τόκων 

• Ξένα Κεφάλαια (Υποχρεώσεις) 

 

Στην συνέχεια αφού συλλέχθηκαν για την επιχείρηση οι παραπάνω τιμές για 

τα έτη 2009 έως και 2014 υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες: 

 

• Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

• Αριθμοδείκτης ρευστότητας 

• Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

• Αριθμοδείκτης δραστηριότητας 

 

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων της εργασίας έγινε από το διαδίκτυο (MLS, 

2015). Τα στοιχεία που χρειάστηκαν προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός των 

χρηματοοικονομικών δεικτών της επιχείρησης ήταν οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 

και ειδικότερα οι ισολογισμοί και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης.  

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών συλλέχθηκαν σε ένα 

συγκεντρωτικό πίνακα οι παρακάτω τιμές και βάση αυτών υπολογίστηκαν οι 

αριθμοδείκτες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MLS 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΤΗ 2009-2014)2 

 

 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός των κάτωθι αριθμοδεικτών 

οι οποίοι θα αναλυθούν σε επόμενο στάδιο ανά κατηγορία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Βλ. Παράρτημα 1.1. 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21.116.821,59 €  19.462.038,10 €  17.671.873,22 €  17.287.019,96 €  16.569.338,84 €  14.494.118,53 €  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 17.000.655,60 €  16.598.878,78 €  11.521.885,87 €  12.994.122,61 €  11.183.066,35 €  11.160.521,53 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.129.896,51 €  28.834.707,96 €  23.652.286,51 €  25.644.349,28 €  21.916.067,04 €  20.494.841,80 €  

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.927.341,34 €    9.286.936,27 €    5.891.874,24 €    8.246.400,55 €    5.209.256,81 €    5.814.417,56 €    

ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 5.187.267,04 €    4.471.884,93 €    3.680.494,04 €    3.759.508,13 €    5.183.314,97 €    6.525.994,71 €    

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 1.686.796,33 €    1.170.971,74 €    942.773,83 €        1.332.876,83 €    1.639.567,95 €    2.403.246,22 €    

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.400.468,59 €    2.620.491,92 €    1.045.170,13 €    2.568.993,85 €    3.110.040,87 €    3.110.040,87 €    

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ 14.378.515,71 €  9.090.982,47 €    7.474.359,03 €    7.540.916,70 €    10.016.605,16 €  14.787.940,27 €  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.555.988,96 €-    3.121.583,53 €-    3.748.390,18 €-    2.620.851,65 €-    2.233.525,84 €-    2.253.106,15 €-    

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.459.177,40 €    6.276.731,63 €    4.582.129,43 €    4.947.352,36 €    2.857.052,50 €    2.440.978,64 €    

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.191.248,67 €-    4.619.097,54 €-    3.793.864,99 €-    3.781.408,57 €-    4.833.290,19 €-    8.261.945,56 €-    

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.467.770,24 €    1.279.357,74 €    959.273,46 €        1.362.972,46 €    2.051.336,25 €    2.534.520,32 €    

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 9.013.074,93 €    9.372.669,86 €    5.981.413,30 €    8.357.329,32 €    5.329.728,20 €    6.000.723,27 €    

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 6.494.851,67 €    4.685.497,80 €    2.862.588,71 €    2.835.000,34 €    3.211.635,26 €    2.495.404,34 €    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MLS 

 

 

 

 

3.2.1. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας που αναλύονται παρακάτω μετρούν την 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης δηλαδή το κατά πόσο δυναμικό είναι το κέρδος μιας 

επιχείρησης αλλά και η ικανότητα της ίδιας της επιχείρησης να παράγει κάποιο 

κέρδος. Στην μέτρηση της αποδοτικότητας λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη και για να 

αποκτήσει αξία η ανάλυση θα πρέπει το κέρδος να συσχετιστεί και με άλλα 

οικονομικά στοιχεία.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, η 

σημασία των οποίων έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,48 0,32 0,32 0,29 0,46 0,72

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,68 0,47 0,42 0,44 0,60 1,02

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,06 0,04 0,04 0,05 0,07 0,12

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘ. ΥΠΟΧΡ. 1,90 1,79 1,96 1,58 2,15 1,92

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ/ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧ. 1,18 1,28 1,47 1,23 1,53 1,49

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝ.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘ./ΒΡΑΧ ΥΠΟΧ. 0,45 0,61 0,69 0,63 0,98 1,07

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΩΝ 2,34 2,08 2,95 2,07 3,11 2,42

ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,36 0,49 0,49 0,50 0,52 0,44

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,12 0,13 0,13 0,18 0,16 0,16

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,08 0,06 0,05 0,08 0,10 0,17

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,23 1,45 1,63 1,52 3,51 6,06

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1,03 -0,50 -0,64 -0,46 -0,93 -1,42

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ -1,42 -0,99 -1,33 -1,33 -1,50 -3,31

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,43 0,48 0,34 0,48 0,32 0,41

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ/ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,27 0,28 0,18 0,31 0,60 0,53
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δείχνει το κατά πόσο είναι αποτελεσματική 

η επιχείρηση από την σκοπιά της λειτουργικότητας. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 

διαιρώντας τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης με τις καθαρές πωλήσεις της. Όσο πιο 

μεγάλος είναι ο δείκτης μικτού κέρδους τόσο πιο επιτυχημένη θεωρείται μια 

επιχείρηση. Σαφώς υπάρχουν και οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων που σκόπιμα 

έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους για λόγους αύξησης του όγκου των πωληθέντων. 

Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει τη διεύρυνση του μεριδίου της 

στην αγορά.  

 

Στην περίπτωση της MLS Πληροφορική της οποίας φαίνονται οι 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας στον παραπάνω πίνακα φαίνεται να έχει έναν 

ικανοποιητικό δείκτη μικτού κέρδους δηλαδή έχει ένα ποσοστό μεικτού κέρδους για 

την πενταετία που μελετάται της τάξης του 47% κατά μέσο όρο. Αντίστοιχα, 

μελετάται το καθαρό περιθώριο κέρδους που κατά μέσο όρο κινείται στο 15%.  

Ένα ποσοστό από μόνο του δεν μπορεί να εξηγήσει την συνολική 

συμπεριφορά της επιχείρησης σε σχέση με το καθαρό και το μικτό περιθώριο 

κέρδους. Πάντως, μπορεί κανείς να πει ότι σε σχέση με το αντικείμενο των 

δραστηριοτήτων της η επιχείρηση διατηρεί υγιή ποσοστά περιθωρίου κέρδους.  

Σε ότι αφορά τον δείκτη αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων δείχνει το κατά 

πόσο μια επιχείρηση χρησιμοποιεί αποδοτικά τα κεφάλαια της και υπολογίζεται από 

την διαίρεση των καθαρών λειτουργικών κερδών με τα ίδια κεφάλαια της 

επιχείρησης. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δείχνει 

ότι η επιχείρηση δεν λειτουργεί σωστά σε κάποιον τομέα της (π.χ. στον τομέα της 

διοίκησης, της παραγωγής, κ.ά.). Βέβαια, μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

δεν μπορεί να βρεθεί ποιος είναι ο τομέας στον οποίο υπάρχει κάποια αδυναμία. Στην 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,06 0,04 0,04 0,05 0,07 0,12

ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,36 0,49 0,49 0,50 0,52 0,44

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,12 0,13 0,13 0,18 0,16 0,16

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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περίπτωση της MLS Πληροφορική ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 

κινείται κατά μέσο όρο στο 6% για την υπό μελέτη πενταετία. Ο δείκτης αυτός 

θεωρείται χαμηλός καθώς φαίνεται ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί αρκετά 

αποδοτικά τα κεφάλαια της.  

 

3.2.2.   Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

Οι δείκτες ρευστότητας είναι ίσως οι πιο σημαντικοί για την εικόνα της 

επιχείρησης καθώς δείχνουν τις σχέσεις των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των 

κυκλοφορούντων στοιχείων που εάν ρευστοποιηθούν θα καλύψουν τις υποχρεώσεις 

της οικονομικής μονάδας. Ουσιαστικά οι αριθμοδείκτες ρευστότητας δείχνουν την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης βραχυχρόνια αλλά και την ικανότητα της να 

ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της.  

Η ρευστότητα είναι ένα απαραίτητο στοιχείο μιας επιχείρησης γιατί δείχνει 

την ευκολία ή την δυσκολία που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κινδύνους αλλά 

και σε κάλυψη υποχρεώσεων. Επιπλέον, οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας μιας 

επιχείρησης δείχνουν ότι η επιχείρηση αυτή μπορεί να ευημερήσει και να 

εκμεταλλευτεί τυχόν ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, η 

σημασία των οποίων έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΒΡΑΧ. ΥΠ. 1,90 1,79 1,96 1,58 2,15 1,92

ΚΥΚΛ. ΕΝ.-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ/ΒΡΑΧ. ΥΠ. 1,18 1,28 1,47 1,23 1,53 1,49

ΚΥΚΛ. ΕΝ.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΘ./ΒΡΑΧ ΥΠ. 0,45 0,61 0,69 0,63 0,98 1,07

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
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Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές καλύπτει το 

κυκλοφορούν ενεργητικό τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.  Η επιχείρηση παρουσιάζει 

καλύτερη εικόνα ρευστότητας όταν ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι 

μεγάλος κάτι που συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Όσο πιο ψηλός είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης από άποψη 

ρευστότητας.  

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνει και πάλι την ρευστότητα της 

επιχείρησης αλλά χωρίς να συμπεριλαμβάνει στοιχεία που δεν ρευστοποιούνται 

γρήγορα και εύκολα. Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας δείχνει πόσες φορές 

καλύπτονται οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης από τα περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης που μπορούν να ρευστοποιηθούν γρήγορα αλλά και εύκολα.  

Ουσιαστικά, ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας βρίσκεται από την 

διαίρεση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να ρευστοποιηθούν 

άμεσα με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (αφαιρέθηκε από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό ο λογαριασμός «αποθέματα»). Η ειδική ρευστότητα της 

επιχείρησης βρίσκεται σε καλό επίπεδο καθώς μπορεί κατά μέσο όρο για την 

πενταετία να καλύψει 1,36 φορές τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της μέσω των ταχέως 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων. 

 

Τέλος, ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας υπολογίστηκε με την 

διαίρεση των διαθέσιμων με τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Σε επίπεδο ταμειακής 

ρευστότητας η επιχείρηση έχει ένα χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τους άλλους 

τύπους ρευστότητας. Πάντως, δεδομένων των οικονομικών συγκυριών η επιχείρηση 

έχει πολύ ικανοποιητικούς αριθμοδείκτες ρευστότητας. Είναι ιδιαίτερα θετικό 

στοιχείο ότι ακόμα και τα ταμειακά διαθέσιμα μπορούν να καλύψουν τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της χωρίς να είναι αναγκαίο να καλυφθούν και από το 

υπόλοιπο κυκλοφορούν ενεργητικό.  
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3.2.3. Αριθμοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης 

 

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης μελετούν την σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στα ίδια και στα ξένα κεφάλαια μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά στόχος του 

υπολογισμού των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης είναι να διαπιστωθεί το εάν μια 

επιχείρηση έχει μεγάλο δανεισμό ή όχι.  

Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερα είναι τα ξένα κεφάλαια μιας επιχείρησης 

τόσο πιο χρεωμένη εμφανίζεται η επιχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρξει μείωση και 

των ιδίων κεφαλαίων. Όταν οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης είναι υψηλοί, τότε η 

επιχείρηση φαίνεται να έχει αυξημένη δανειακή επιβάρυνση και κατά συνέπεια 

φαίνονται αυξημένες και οι  υποχρεώσεις της και οι σταθερές επιβαρύνσεις που 

πρέπει να ανταπεξέλθει. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μοναδικός αριθμοδείκτης δανειακής 

επιβάρυνσης που ήταν εφικτό να υπολογιστεί. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια δείχνει την σχέση μεταξύ των στοιχείων 

που έχει η επιχείρηση στην κατοχή της και των στοιχείων που φαίνεται να έχει 

δανειστεί. Η σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική για την εικόνα μιας επιχείρησης γιατί 

δείχνει κατά πόσο ο δανεισμός ξεπερνά τις δυνατότητες της επιχείρησης ως προς την 

αποπληρωμή.  

Στην περίπτωση της MLS ο δείκτης ξένα προς ίδια είναι σε ικανοποιητικό 

επίπεδο με μέσο όρο κάλυψης ξένων κεφαλαίων από τα ίδια κεφάλαια 41%. 

Παρακάτω παρουσιάζεται και αριθμητικά η σχέση των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια 

προκειμένου να γίνει περισσότερο αντιληπτή η συσχέτιση.   

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ /ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,43 0,48 0,34 0,48 0,32 0,41

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MLS 

 

 

Είναι χρήσιμο πολλές φορές για τον αναγνώστη να μην αρκείται σε ποσοστά 

για την χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης να μπορεί να υπεισέρχεται και 

στην ποσοτική εικόνα των στοιχείων που σίγουρα βοηθά στην πιο ουσιαστική 

κατανόηση της πορείας της επιχείρησης.  

Την μεγαλύτερη αύξηση των ξένων κεφαλαίων την παρατηρούμε το 2013 και 

την αμέσως επόμενη χρονιά αυξάνονται αρκετά και τα ίδια κεφάλαια. Διαχρονικά η 

σχέση κρατάτε σχετικά σταθερή με την υπεροχή των ιδίων κεφαλαίων έναντι των 

ξένων κατά μέσο όρο 10,4 εκατομμύρια ευρώ.  

 

3.2.4. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας υπολογίζονται για να βρεθεί το πόσο 

αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μια επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία. Σε 

γενικές γραμμές όσο πιο πολύ χρησιμοποιεί μια επιχείρηση τα περιουσιακά της 

στοιχεία τόσο πιο ωφελημένη είναι καθώς χρησιμοποιεί στο ακέραιο συντελεστές 

πάνω στους οποίους έχει επενδυθεί κεφάλαιο. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας, η 

σημασία των οποίων έχει αναλυθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 21.116.821,59 €  19.462.038,10 €  17.671.873,22 €  17.287.019,96 €  16.569.338,84 €  14.494.118,53 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9.013.074,93 €    9.372.669,86 €    5.981.413,30 €    8.357.329,32 €    5.329.728,20 €    6.000.723,27 €    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού κινείται κατά μέσο 

όρο στο 0,43 με την υψηλότερη τιμή του να σημειώνεται το 2009 και την χαμηλότερη 

το 2011. Ο συγκεκριμένος δείκτης ουσιαστικά δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης της 

συνολικής περιουσίας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων αγγίζει κατά 

μέσο όρο τις 0,6 μονάδες και ουσιαστικά μας δείχνει τις πωλήσεις που 

πραγματοποίησε η επιχείρηση από κάθε μονάδα ιδίου κεφαλαίου.   

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων βρίσκεται όταν 

διαιρέσουμε την αξία των πιστωτικών πωλήσεων της οικονομικής μονάδας με τις 

απαιτήσεις της. Επειδή δεν είναι σύνηθες να δημοσιεύονται στοιχεία για τις 

πιστωτικές πωλήσεις μόνο για χάριν ευκολίας οι αναλυτές χρησιμοποιούν τις καθαρές 

πωλήσεις για τον υπολογισμού του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη.  

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές κατά 

μέσο όρο μια επιχείρηση εισπράττει τις απαιτήσεις της. Στην περίπτωση της MLS 

είναι ένας αξιοσημείωτος αυτός ο δείκτης εφόσον μπορεί να εισπράττει τις 

απαιτήσεις της κατά μέσο όρο 2,73 φορές γεγονός που δείχνει μια αρκετά δυναμική 

επιχείρηση που αποπληρώνονται οι απαιτήσεις της. Ειδικότερα, είναι εντυπωσιακή η 

αύξηση του δείκτη το 2014 που ήταν μια οικονομική περίοδος για την Ελλάδα με 

μεγάλη αβεβαιότητα και έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων.  

Επίσης είναι χρήσιμο να τονιστεί το γεγονός ότι ο δείκτης ταχύτητας 

εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι εικονικά αρνητικός γιατί το κόστος 

πωληθέντων εμφανίζεται αρνητικό στον ισολογισμό. Επί της ουσίας η επιχείρηση 

2014 2013 2012 2011 2010 2009

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,48 0,32 0,32 0,29 0,46 0,72

ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,68 0,47 0,42 0,44 0,60 1,02

ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ/ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,36 0,49 0,49 0,50 0,52 0,44

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,08 0,06 0,05 0,08 0,10 0,17

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2,23 1,45 1,63 1,52 3,51 6,06

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ΒΡΑΧ. ΥΠ. -1,03 -0,50 -0,64 -0,46 -0,93 -1,42

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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είναι ικανή να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και ο δείκτης αυτός θα 

πρέπει να μελετηθεί ως απόλυτη τιμή. 

 

 

 

3.3. Διαγραμματική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα πιο χρήσιμα αποτελέσματα της 

προηγούμενης χρηματοοικονομικής ανάλυσης διαγραμματικά. Επί της ουσίας 

παρουσιάζονται τόσο οι σχέσεις μεταξύ των κεφαλαίων όσο και η πορεία ορισμένων 

σημαντικών ποσών του ισολογισμού όπως είναι ο κύκλος εργασιών, οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και άλλα.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 : ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Ε 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 : ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 : ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

3.4  Σύγκριση MLS Πληροφορική με τον κλάδο 

 

Για την εκτενέστερη ανάλυση της πορείας της επιχείρησης είναι χρήσιμο στο 

σημείο αυτό να παρατεθεί και μια σύγκριση της ΜLS Πληροφορική σε σχέση με τον 

κλάδο. Η επιλογή του κλάδου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Η επιχείρηση ανήκει 

χρηματιστηριακά στον υπέρ-κλάδο της τεχνολογίας και στον κλάδο του λογισμικού. 

Για να είναι πιο συγκρίσιμα τα αποτελέσματα και να γίνει ανάλυση κοινών μεγεθών 

θα γίνει σύγκριση της εταιρίας με τον κλάδο λογισμικού στην Ελλάδα. 

Στον κλάδο λογισμικού στην Ελλάδα υπάρχουν τρις συνολικά εταιρίες, η 

Compucon, η MLS Πληροφορική και η Ιλύδα (Naftemporiki, 2015). Στον ευρύτερο 

κλάδο της τεχνολογίας ανήκουν είκοσι πέντε (25) επιχειρήσεις οι οποίες είναι 

εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
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Για την σύγκριση της πορείας της επιχείρησης με τον κλάδο θα παρουσιαστεί 

παρακάτω σχετικός πίνακας με τους βασικούς αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων για το 

2014.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΛΥΔΑ COMPUCON MLS 

P/E ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - - 30,1 

Ρ/Ε ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ - - 32,9 

Ρ/BV 0,8 - 2,0 

ΤΙΜΗ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1,2 0,5 4,2 

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 19,5% 77,8% 49,2% 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ - - 12,9% 

ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,8 0,6 3,1 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ -9,9% -15,5% 4,1% 

Πηγή: http://www.capital.gr/fundamentals/deiktes 

 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η MLS Πληροφορική παρουσιάζει 

την καλύτερη εικόνα από τις υπόλοιπες τρις επιχειρήσεις του κλάδου. Ειδικότερα, 

στα σημεία που δεν υπάρχει υπολογισμένος αριθμοδείκτης για τις δύο άλλες 

επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι  δεν έχουν κέρδη. Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

δεν φαίνονται οι δείκτες Ρ/Ε προ και μετά φόρων καθώς και το μικτό περιθώριο 

κέρδους. Αντίθετα, η MLS Πληροφορική παρουσιάζει υψηλούς αριθμοδείκτες Ρ/Ε 

προ και μετά φόρων γεγονός που δείχνει ότι η επιχείρηση έχει κερδοφορία και 

υπερέχει των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.  

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι το μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων 

κυμαίνεται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα για τις τρεις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο 

μικρό περιθώριο κέρδους το εμφανίζει η Compucon, στην συνέχεια ακολουθεί η 

MLS και τέλος ΙΛΥΔΑ. Σε γενικές γραμμές, στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 

περιθωρίου κέρδους, είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι μια επιχείρηση όταν βλέπει ότι 

δεν έχει κέρδη θα πρέπει να μειώνει το περιθώριο κέρδους καθώς ο ανταγωνισμός σε 

http://www.capital.gr/fundamentals/deiktes
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όλους τους κλάδους είναι μεγάλος και όταν μια επιχείρηση επιμένει σε υψηλά 

περιθώρια κέρδους τελικά χάνει την ικανότητα της να είναι ανταγωνιστική και τελικά 

δεν είναι κερδοφόρα.  

Σε ότι αφορά το καθαρό περιθώριο κέρδους όπως φαίνεται στο πίνακα δεν 

είναι υπολογισμένο επειδή οι δύο επιχειρήσεις δεν έχουν καθαρά κέρδη για το 2014 

αλλά ζημιές. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του δείκτη καθαρού κέρδους απαιτείται 

η διαίρεση των καθαρών κερδών με τον κύκλο εργασιών, οπότε εφόσον οι δυο 

επιχειρήσεις δεν έχουν καθαρά κέρδη δεν μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμοδείκτης. Σε 

ότι αφορά την MLS Πληροφορική έχει έναν υψηλό αριθμοδείκτη καθαρού κέρδους 

εάν γίνει σύγκριση με τις άλλες δυο επιχειρήσεις του κλάδου. Γενικότερα, θα πρέπει 

να τονίσουμε ότι αριθμοδείκτης όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση εφόσον μετρά το ποσοστό κέρδους που μένει στην κάθε επιχείρηση 

εφόσον έχουν αφαιρεθεί από τις καθαρές πωλήσεις το κόστος πωληθέντων και άλλα 

έξοδα.  

Σε ότι αφορά την σχέση των ιδίων με τα ξένα κεφάλαια η MLS Πληροφορική 

υπερέχει και πάλι των δυο επιχειρήσεων του κλάδου καθώς τα ίδια κεφάλαια της 

είναι 3,1 φορές τα ξένα κεφάλαια της. Δηλαδή ουσιαστικά τα ξένα κεφάλαια 

καλύπτονται 3,1 φορές από τα ίδια κεφάλαια της. Το ίδιο ισχύει και για την 

επιχείρηση σε ότι αφορά την αποδοτικότητα του ενεργητικού της εφόσον το ποσοστό 

αποδοτικότητας είναι 4,1% ενώ για τις άλλες δύο επιχειρήσεις είναι αρνητικό.  

Στην συνέχεια θα παρατεθεί εικόνα η οποία παρουσιάζει την πορεία των 

τιμών των μετοχών των τριών επιχειρήσεων του κλάδου καθώς και του γενικού 

δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση ξεκινά από το 2011 και 

τελειώνει το 2014 καθώς είναι μια ενδεικτική εικόνα προκειμένου να κάνουμε μια 

χρήσιμη ανάλυση. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – Γ.Δ 

 

Πηγή : http://www.capital.gr/finance 

 

Ο γενικός δείκτης τιμών απεικονίζεται με μπλε χρώμα και η πορεία της 

μετοχής της MLS Πληροφορική με μωβ χρώμα. Όπως φαίνεται στην εικόνα η πορεία 

της μετοχής είναι πάντα υψηλότερη από του γενικού δείκτη γεγονός που δείχνει ότι η 

επιχείρηση ανταπεξέρχεται σε μεγάλο βαθμό στις μεταβολές του δείκτη. Ειδικότερα 

στις αρχές του 2012 που ο γενικός δείκτης ξεκινά μια καθοδική πορεία  η MLS 

Πληροφορική έχει ανοδική πορεία και μεγάλη διαφορά από τον γενικό δείκτη τιμών 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Σε ότι αφορά την πορεία της τιμής της μετοχής με τις εταιρίες του κλάδου 

παρατηρείται ότι οι άλλες δύο επιχειρήσεις έχουν μεγάλες μεταβολές στην πορεία της 

μετοχής τους και μόνο το 2013 τείνουν να ξεπεράσουν την τιμή της μετοχής της MLS 

Πληροφορική. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να υπάρχει μια σταθερότητα στην πορεία 

της τιμής της μετοχής της υπό μελέτη επιχείρησης η οποία μπορεί να φανεί και από 

τους ισολογισμούς της. Η Ιλύδα δείχνει επίσης μια σταθερότητα στην πορεία της η 

οποία όμως κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από την MLS. Η Compucon ενώ το 2012 

http://www.capital.gr/finance
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κάνει μια απότομη άνοδο στην συνέχει ακολουθεί καθοδική πορεία με κάποια 

στοιχεία ανάκαμψης το 2013 αλλά μετά ακολουθεί και πάλι πτώση. Σε σύγκριση με 

τον γενικό δείκτη τιμών μόνο η Compucon κινείται κάποιες χρονικές στιγμές κάτω 

από αυτόν ενώ η Ιλύδα παραμένει λίγο υψηλότερα από αυτόν. 

 

3.5.   Συμπεράσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης έδειξε γενικά μια καλή 

πορεία παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διανύει η χώρα σήμερα αλλά 

και την περίοδο της ανάλυσης (2009-2014). Ειδικότερα έχουν διεξαχθεί τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

 Διατηρείται σε όλη την πενταετία μια πολύ καλή σχέση των ξένων προς τα ίδια 

κεφάλαια. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η κεφαλαιακή 

διάρθρωση είναι μείζονος σημασίας για μια επιχείρηση. 

 Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης έχουν μειωθεί από το 2009 αλλά όχι σε 

μεγάλο βαθμό με χειρότερη χρονιά αυτή του 2012. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 

επιχείρηση το 2014 αύξησε τα κέρδη της κατά  516.000 ευρώ. Και τα μεικτά της 

κέρδη κατά 715.000 ευρώ. 

 Την ίδια πορεία ακολούθησε και ο κύκλος εργασιών γεγονός που είναι απόλυτα 

λογικό. Η χειρότερη χρονιά από άποψη κύκλου εργασιών αποδείχθηκε το 2012 

ενώ η επιχείρηση φαίνεται να ανακάμπτει και το 2013 και το 2014. 

 Η επιχείρηση έχει υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας, με προοπτικές περαιτέρω 

βελτίωσης, γεγονός που συντελεί στην άποψη ότι η διοίκηση χρησιμοποιεί  

αρκετά αποδοτικά τα διαθέσιμα κεφάλαια της αλλά έχει και ικανοποιητικά 

περιθώρια μεικτού και καθαρού κέρδους.  

 Οι απαιτήσεις τις επιχείρησης έχουν αυξηθεί διαχρονικά κατά την πενταετία που 

μελετήσαμε γεγονός που είναι εύλογο εάν λάβει κανείς υπόψιν τις δύσκολες 

οικονομικές συγκυρίες. Ασφαλώς, το γεγονός αυτό δεν συγκαταλέγεται σε τόσο 

αρνητική σκοπιά καθώς η επιχείρηση έχει αρκετά καλή ταχύτητα είσπραξης των 

απαιτήσεων της.  

 Η επιχείρηση έχει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα σε σχέση με τις συνθήκες της 

αγοράς, με αποτέλεσμα να έχει την ικανότητα να ανταπεξέρχεται στα 
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προβλήματα ρευστότητας που μπορεί να προκύψουν είτε από εσωτερικούς είτε 

από εξωτερικούς παράγοντες. 

 Ο δείκτης περιθωρίου κέρδους σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες εταιρίες του 

κλάδου είναι πιο υψηλός κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα η MLS να είναι πιο 

επικερδής και αποδοτική. 

 Η πορεία της μετοχής είναι υψηλότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη, και σε 

σύγκριση με των άλλων εταιριών εμφανίζει μία σταθερότητα. Η τιμή της για το 

2015 κινείται σταθερά κοντά στα 4,30 ευρώ (Ναυτεμπορική,7.6.2015) ενώ για το 

έτος 2014 σημείωσε άνοδο της τάξεως του 25%, όταν ο Γενικός Δείκτης 

υποχώρησε κατά 28,94% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

 

4.1 Αποστολή της ΜLS Πληροφορική Α.Ε. 

Η Αποστολή της επιχείρησης διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα το οποίο έχει 

αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της MLS. Για την ανάλυση της στρατηγικής της 

επιχείρησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η αποστολή που επιδιώκεται να επιτευχθεί. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

Πηγή:http://www.mls.gr 

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα η επιχείρηση έχει μια επιθετική στρατηγική καθώς 

η κυρίαρχοι στόχοι συνδέονται με την είσοδο σε νέες αγορές ακόμα και εκτός 

Ευρώπης καθώς και μια γενικότερη εξάπλωση διεθνώς.  

Η αποστολή της επιχείρησης αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δυναμική και 

ειδικότερα σε μια περίοδο με τόση οικονομική δυσκολία στον επιχειρηματικό κλάδο 

η εξάπλωση θεωρείται ένα παράτολμο βήμα που δείχνει μια δυναμικότητα της 

επιχείρησης.  
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Γενικότερα στα πλαίσια της ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού της 

επιχείρησης είναι αρκετά δύσκολο να γίνει μια αναλυτική παράθεση των στοιχείων 

που συνέθεσαν τον τελικό στρατηγικό πλάνο. Ο λόγος είναι ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων, και ειδικά εκείνων που δρουν σε πολύ ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, 

δεν παραθέτουν τα αναλυτικά στοιχεία που συντέλεσαν στην παραγωγή του 

επιχειρηματικού σχεδίου. Έτσι από όσα στοιχεία βρέθηκαν δημοσιευμένα από την 

επιχείρηση έγινε μια προσπάθεια για την αναλυτική παρουσίαση του στρατηγικού 

σχεδιασμού της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 

 

 

4.2.   Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αποτελείται από όλα τα στοιχεία 

του οργανισμού που είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν στην επίτευξη των 

στόχων του, αποτελούν τους πόρους του οργανισμού (Mπουραντάς, 2002).  

Η βασική διάκριση των πόρων γίνεται σε ανθρώπινους και μη ανθρώπινους. 

Με τον όρο μη ανθρώπινοι πόροι νοούνται όλοι οι φυσικοί, τους τεχνολογικοί, και 

τους οικονομικοί πόρους. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αναπαρίσταται 

στο οργανόγραμμα της επιχείρησης από το οποίο μπορούν να αντληθούν τα 

απαραίτητα στοιχεία.  
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ΕΙΚΟΝΑ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

Πηγή:http://www.mls.gr 

 

Τα στελέχη της επιχείρησης δρουν σύμφωνα με το παραπάνω 

οργανόγραμμα. Ενώ οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής 

της επιχείρησης σχετίζονται με όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να 

εκπληρωθούν οι δραστηριότητες της. Αναλυτικότερα, η επιχείρηση επηρεάζεται 

άμεσα από τους εργαζόμενους, την παραγωγική διαδικασία και τους παραγόμενους 

πόρους.  

Η περεταίρω ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την 

ύπαρξη περισσότερων στοιχείων που δεν βρέθηκαν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. 
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4.3. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Όλες οι επιχειρήσεις συνυπάρχουν και δρουν (Κωστούλας, 1996) σε 

πολλαπλά περιβάλλοντα τα οποία στο σύνολο τους δημιουργούν μια δυναμική 

κατάσταση. Η επιχείρηση αλλά και περιβάλλον είναι δυο δυναμικές καταστάσεις που 

συνυπάρχουν κάτω από συνθήκες, οι οποίες είναι είτε ευνοϊκές είτε πιο δυσμενείς ή 

ακόμη και επικίνδυνες (Σαρσέντης, 1996). Ως εξωτερικό περιβάλλον ορίζουμε 

κυρίως τους εξωτερικούς παράγοντες που είναι σε θέση να επιδράσουν στην 

επιχείρηση και αυτοί διακρίνονται σε (Κωστούλας, 1996): 

 

 Οικονομικούς, οι οποίοι ιδιαίτερα την περίοδο για την οποία έγινε η μελέτη 

δεν ήταν καθόλου θετικοί. Γενικά, η οικονομική περίοδος από το 2009 μέχρι 

και σήμερα δεν είναι ευνοϊκή.  

 

 Πολιτικούς, οι οποίοι κατά την περίοδο μελέτης έχουν υπάρξει αρκετά 

ασταθείς. Ειδικότερα, τα τελευταία γεγονότα της διετίας που επέφεραν 

συγκυβερνήσεις και απρόβλεπτες κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει μια 

συνολική πολιτική αστάθεια η οποία δεν μπορεί να σταθεροποιήσει κανένα 

κλάδο της χώρας.  

 

 Κοινωνικούς, οι οποίοι αρκετά επηρεασμένοι από την πορεία των παραπάνω 

παραγόντων είναι και αυτοί δυσμενείς και σταθείς. Η ανεργία, η δυσαρέσκεια 

των πολιτών και η έλλειψη κοινωνικής συνοχής έχουν επηρεάσει ακόμα και 

τις ίδιες τις επιχειρήσεις ως μέρος του κοινωνικού συνόλου. 

 

 Τεχνολογικούς, οι οποίοι αναπτύσσονται ραγδαία και σχετικά με την 

επιχείρηση αυτό είναι ένα θετικό γεγονός εφόσον μπορεί να προσαρμόσει 

ανάλογα τα προϊόντα της. Η τεχνολογική πρόοδος λειτουργεί μόνο θετικά για 

την επιχείρηση καθώς με το γεγονός αυτό μπορεί να αναπτύξει νέα προϊόντα, 

να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς.  
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4.4. Ανάλυση στρατηγικής και SWOT Ανάλυση 

 

Η επιχείρηση στη δημοσιευμένη παρουσίαση της έχει θέσει την δυναμική 

στρατηγική της η οποία είναι ενσωματωμένη και στην αποστολή της η οποία 

αναλύθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας ενότητας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται 

στην συνέχεια η στρατηγική που έχει θέσει η επιχείρηση το 2014 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 

2015).  

 

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

 

 

Πηγή:http://www.mls.gr/files/presentations/MLS_Roadshow_Presentation_15-01-

2014.pdf 

 

 

Η στρατηγική της επιχείρησης περιλαμβάνει τρία βασικά σημεία τα οποία 

είναι:  

1. Η διεύρυνση και η εγκαθίδρυση της εταιρίας στα smartphone και στα tablet.  

2. Η συνολική διεύρυνση της επιχείρησης στις διεθνής αγορές.  

3. Η συνέχιση των καινοτομιών σε ότι αφορά τα προϊόντα της.  
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Όπως είναι ξεκάθαρο από τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, η 

δυναμική η οποία απαιτείται για την επίτευξη τους είναι μεγάλη. Πάντως, από την 

χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης και από τον γενικότερο τρόπο με τον 

οποίο είναι οργανωμένη είναι σαφές ότι υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα 

προκειμένου να μπορέσει να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους.  

Η περαιτέρω ανάλυση του στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης δεν 

καθίσταται εφικτή καθώς δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία γεγονός που είναι 

απολύτως λογικό καθώς οι επιχειρήσεις προστατεύουν τους στρατηγικούς 

σχεδιασμούς τους για λόγους ανταγωνισμού.  

Κατά την ανάλυση SWOT θα μελετηθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της 

επιχείρησης καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές. Οι ευκαιρίες και οι απειλές 

αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης οι οποίες 

θα πρέπει να εντοπιστούν αλλά και να όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. 

Οι βασικές δυνάμεις της επιχείρησης είναι η πρωτοπορία της στα συστήματα 

πλοήγησης, το μεγάλο δίκτυο πωλήσεων της αλλά και η υγιείς κεφαλαιακή της 

διάρθρωση. Επίσης μια ακόμη δύναμη της είναι το γεγονός ότι έχει μεγάλη εμπειρία 

στα τεχνολογικά προϊόντα.  

 

Οι βασικές αδυναμίες της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είναι το γεγονός ότι έχει 

μεγάλη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά εφόσον η έδρα της και οι δραστηριότητες 

της είναι στη Ελλάδα κάτι που σημαίνει ότι επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές 

του περιβάλλοντος που στο σύνολο του είναι απόλυτα ασταθές. Επιπλέον, θεωρείται 

αδυναμία το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μεγάλη διείσδυση στην ελληνική εγχώρια 

αγορά.  

 

Συνεχίζοντας με τις ευκαιρίες της επιχείρησης κρίνεται σκόπιμο να θεωρηθεί 

ότι η βασική ευκαιρία είναι η διείσδυση σε άλλες αγορές της δυτικής Ευρώπης 

δεδομένου ότι η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα. Επίσης, μια ακόμη ευκαιρία είναι 

η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων για σχολεία στην Ελλάδα, φαινόμενο που 

τείνει να γίνεται αναγκαίο για τα σχολεία και θα έχει μεγάλη ζήτηση στο μέλλον.    

Οι απειλές που μπορεί να ελλοχεύουν για την επιχείρηση είναι πρώτα από όλα 

το ασταθές οικονομικό-φορολογικό περιβάλλον της χώρας. Μπορεί το στοιχείο αυτό 
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να ανήκει στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ωστόσο όμως είναι ένας 

παράγοντας ο οποίος επηρεάζει όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η πολιτική, 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδα απειλεί καθημερινά τις 

επιχειρήσεις με τις νομοθεσίες και την φορολογία να αλλάζουν και να γίνονται πιο 

δυσβάσταχτες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Η υψηλή φορολογία αναγκάζει τις επιχειρήσεις να μειώνουν το περιθώριο 

κέρδους τους για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές κι έτσι σιγά σιγά χάνουν την 

δυναμικότητα τους και την ικανότητα τους να είναι ανταγωνιστικές. Επίσης, άλλη μια 

σημαντική απειλή είναι το γεγονός ότι τα προϊόντα πλοήγησης είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά και θα πρέπει η προσαρμογή των πωλήσεων τους να είναι 

καθημερινή. Ο ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο την τιμολογιακή πολιτική αλλά και τις 

μεθόδους προώθηση – διαφήμισης του προϊόντος και την ποιότητα.  

Τέλος, μια ακόμη απειλή της επιχείρησης είναι το γεγονός ότι έχει μεγάλη 

εξάρτηση από το προϊόν που παράγει της τάξη περίπου του 90%. Το γεγονός αυτό 

θεωρείται απειλή καθώς εάν δεν μπορέσει αυτό το προϊόν να πουληθεί η επιχείρηση 

θα έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα μελλοντικά και είτε θα πρέπει να κλείσει είτε να 

αναπτύξει νέα προϊόντα τα οποία να είναι ανταγωνιστικά και να μπορούν να 

πωλούνται.  
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ΕΙΚΟΝΑ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

 

 

 

 

Ο λόγος για τον οποίο έγινε η παραπάνω ανάλυση είναι γιατί η SWOT 

ανάλυση μπορεί να βοηθήσει έναν αναλυτή να προβλέψει το στρατηγικό σχέδιο της 

επιχείρησης. Δεδομένου ότι το στρατηγικό σχέδιο που είναι δημοσιευμένο δεν 

παρουσιάζει αναλυτικά τα στοιχεία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια ανάλυση των Δυνατών και Αδύναμων σημείων της 

επιχείρησης καθώς και των Ευκαιριών και Απειλών.  

 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Πρωτοπόρος στα συστήματα 
πλοήγησης

Μεγάλο δίκτυο πωλήσεων

Υγείς κεφαλαιακή διάρθρωση

Μεγάλη εμπειρία στα τεχνολογικά 
προϊόντα

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Μεγάλη εξάρτηση από την 
εγχώρια αγορά Χαμηλή 

διείσδυση στην τεχνολογική 
αγορά της Ελλάδας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ                                      

Ανάπτυξη στα συστήματα 
πλοήγησης στην Ελλάδα 

Προγράμματα Εκπαίδευσης για 
σχολεία 

Διείσδυση σε άλλες αγορές 
κυρίως της Δυτικής Ευρώπης

ΑΠΕΙΛΕΣ

Μεγάλη εξάρτηση από τα προϊόντα 
πλοήγησης (περίπου 90%)

Η αγορά με προϊόντα πλοήγησης 
είναι αρκετά ανταγωνιστική

Ασταθές εγχώριο οικονομικό -
φορολογικό περιβάλλον
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Η στρατηγική ανάλυση και ειδικότερα το στρατηγικό σχέδιο της επιχείρησης 

έχει παραχθεί σε ένα μέρος του βασισμένο στα παραπάνω στοιχεία δεδομένου ότι 

είναι τα πιο σημαντικά για την οργάνωση και την δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

μελλοντικού πλάνου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση μιας επιχείρησης είναι μια διαδικασία η οποία 

κρίνεται απαραίτητη και χρειάζεται αρκετή προσοχή στην ανάλυση αλλά και στην 

επισκόπηση. Οι συνεχείς μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης 

θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την σταθερότητα του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος. Και όταν λέμε εσωτερικό περιβάλλον εννοούμε κατά κύριο λόγο όλα 

εκείνα τα στοιχεία που την βοηθούν να συνεχίζει την δραστηριότητα της.  

Στην περίπτωση της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε οι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες καθώς και η συνολική στρατηγική της επιχείρησης μελετήθηκαν και 

διεξήχθησαν χρήσιμα σχετικά συμπεράσματα τα οποία έχουν αναλυθεί στην ενότητα 

μετά την χρηματοοικονομική ανάλυση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικονομική της 

πορεία είναι σταθερή και υγιής γεγονός που αντανακλάται από τον υπολογισμό των 

χρηματοοικονομικών δεικτών  που παρατέθηκε παραπάνω.  

Είναι χρήσιμο επίσης το συμπέρασμα ότι δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης 

της επιχείρησης από το προϊόν της θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες ενέργειες 

διείσδυσης και σε άλλα τεχνολογικά προϊόντα τα οποία να εξασφαλίσουν ένα μερίδιο 

αγοράς για την επιχείρηση. Είναι ιδιαίτερα αβέβαιο το αποτέλεσμα της εξάρτησης 

μιας επιχείρησης από το προϊόν της σε τόσο μεγάλο βαθμό (90%). 

Επιπρόσθετα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού με βάση την ανάλυση 

που προηγήθηκε η εταιρία θα πρέπει να «αφήνει» ανοιχτό παράθυρο στην είσοδο 

στρατηγικών επενδυτών στην MLS, καθώς η διεύρυνση της μετοχικής βάσης μπορεί 

δώσει επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρίας. Για την επιτυχία αυτού του 

εγχειρήματος σημαντική είναι η επιλογή του κατάλληλου χρόνου, του κατάλληλου 

τρόπου καθώς και των κατάλληλων νέων μετόχων.   

Όσον αφορά τις προτάσεις από χρηματοοικονομικής σκοπιάς, κρίνεται 

απαραίτητη η προσπάθεια διατήρησης του ρευστού της επιχείρησης προκειμένου εν 

μέσω κρίσης να ανταπεξέρχεται σε απρόοπτα γεγονότα αλλά και σε επενδυτικές 

ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν. Είναι κοινή παρατήρηση ότι η ειδική και γενική 

ρευστότητα της επιχείρησης που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία διατηρεί 

ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας κάτι το οποίο προτείνεται να διατηρηθεί. 

Επίσης, το ίδιο καλή θα πρέπει να παραμείνει και η σχέση των ξένων προς τα ίδια 

κεφάλαια. Ο λόγος είναι ότι με μια τόσο δυναμική στρατηγική ίσως η 
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χρηματοδότηση θα είναι αναπόφευκτη αλλά θα πρέπει να επιλεχθεί με προσοχή 

προκειμένου να μη διαταραχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης.  

Οι προτάσεις της παρούσας εργασίας είναι αρκετά σημαντικές ωστόσο το πιο 

σημαντικό είναι οι αλλαγές να ξεκινήσουν από την πολιτεία και το κράτος με 

ευνοϊκότερες μεταρρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα και την φορολογία. 
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