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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξνζθέξεη έλα ζχλνιν κεζφδσλ αλάιπζεο πνπ είλαη ρξήζηκν 

ζηελ αλάιπζε κηαο επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο είλαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο ηφζν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φζν θαη απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη 

κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάιπζή ηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Η αλάιπζε απηή εζηηάδεη ηφζν 

ζηνλ θίλδπλν φζν θαη ζηελ απφδνζε ηεο ππφ εμέηαζεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα, αλάινγα κε 

ην ζθνπφ ηνπ θάζε ρξήζηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο 

αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη πην ρξήζηκα. Γηα ην ιφγν 

απηφ είλαη θαιφ λα νξηνζεηεζνχλ νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

 Οη θπξηφηεξεο νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο είλαη θαηά ηνπο Γθίθα θ.α. (2010) νη κέηνρνη, ε δηνίθεζε, νη πηζησηέο, νη πειάηεο, 

νη εξγαδφκελνη θαη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο επελδπηέο νη ζπγγξαθείο 

ηνλίδνπλ φηη έρνπλ ηφζν επνπηηθφ φζν θαη επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ. Γειαδή, νη επελδπηέο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ψζηε λα ειέγμνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο (επνπηηθφ ελδηαθέξνλ) θαζψο θαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ επέλδπζε ζηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε (επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ). 

Κάζε νκάδα κπνξεί λα εζηηάζεη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ή κέζνδν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο γηα πιεξνθφξεζε. 

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζπλήζσο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζηάδηα. 

Ο ιφγνο είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα, αιιά ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ. Δπηπιένλ, ε δηαρξνληθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε θχξηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη Wahlen et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ 3 επίπεδα. ην πξψην επίπεδν βξίζθεηαη ε εμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. ην επίπεδν απηφ γίλεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. ην δεχηεξν επίπεδν αλήθεη ε 

αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κε ζθνπφ λα είλαη αληαγσληζηηθή 
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πξνο ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο. ην επίπεδν απηφ αλήθεη θαη ε αλάιπζε 

βησζηκφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ξίζθνπ γηα ηελ επηρείξεζε. ην ηξίην επίπεδν αλήθεη ε εμέηαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη γηα έλα ζχλνιν άιισλ παξαγφλησλ φπσο ε ξεπζηφηεηά ηεο, ε 

βησζηκφηεηα θαζψο θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε δηνίθεζε θάζε επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αλάιπζε 

απηή, εθηφο ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε θαη πνηνηηθά ζηνηρεία. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζε κηα επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ αλαιχνληαη ηα θξίζηκα 

ζεκεία θαηά ηελ αλάιπζε θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ζε φηη αθνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ινγηζηηθή δηαδηθαζία θαη 

εηδηθφηεξα ζηνηρεία φπσο νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο παίδνπλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηφζν ζε φηη αθνξά ην ζεζκηθφ 

πιαίζην, φζν θαη ζε φηη αθνξά ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί ζε κηα 

επηρείξεζε. Δπηπιένλ, εμεηάδνληαη ηα ζπλεζέζηεξα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαζψο θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ηνπο ζε επηρεηξήζεηο. 

Η δηπισκαηηθή δηαξζξψλεηαη ζε 6 θεθάιαηα. Δηδηθφηεξα ζην Κεθάιαην 2 παξαηίζεηαη 

ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ εζηηάδεη ζηηο κεζφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ηε 

ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ εχξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα παξέρεη 

αμηφπηζηα επξήκαηα.  

ην Κεθάιαην 3 αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία 

θαη εηδηθφηεξα ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαη ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζψο ε γλψζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ινγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Σν θεθάιαην αλαπηχζζεη ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ησλ ΓΠΥΑ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο δηφηη ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζε 
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δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο δελ είλαη ζπγθξίζηκα. Αθφκε ην Κεθάιαην 3 αλαπηχζζεη 

ηηο βαζηθέο πξφλνηεο ηνπ Ν. 4308/14. 

ην Κεθάιαην 4 παξαηίζεηαη ε κεζνδνινγία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, 

θαζψο θαη νη ζρεηηθνί αξηζκνδείθηεο. Η αλάιπζε γίλεηαη θαηά νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ ελψ παξαηίζεληαη θαη νη κέζνδνη νξηδφληηαο θαη θάζεηεο αλάιπζεο. 

ην Κεθάιαην 5 αλαπηχζζεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ηε ρξήζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζε κηα επηρείξεζε ελψ ζην Κεθάιαην 6 παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα νη πεξηνξηζκνί θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1 Δηζαγσγηθά 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηέρεη ηελ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Σα θχξηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζεη αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ηε ζεκαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηα άηνκα 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. 

 

2.2 Δπηζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο   

Η Reimers (2007) ηνλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ πεγή ζηνηρείσλ 

γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ωζηφζν, εθηφο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ν ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα εθηηκήζεη ηε ζεκαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ή κε άιια ιφγηα ηελ εξκελεία ηνπο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε. Ωζηφζν φπσο ηνλίδεη ε ζπγγξαθέαο νη ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εηαηξία. 

Οη Wahlen et al. (2008) αλαθέξνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε κηαο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε 6 βήκαηα. ην πξψην βήκα αλαιχνληαη ηα νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ φπνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. ην δεχηεξν βήκα εμεηάδνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο ελψ ζην ηξίην βήκα 

αλαιχεηαη ε πνηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ην ηέηαξην βήκα γίλεηαη αλάιπζε 

ηνπ θηλδχλνπ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο ελψ ζην πέκπην βήκα ν 

αλαιπηήο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε βαζηθά κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Σέινο ζην έθην βήκα γίλεηαη ε απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο.  

Οη Μπάιιαο θαη Υέβαο (2009) αλαθέξνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε φζν θαη δηαρξνληθή γηα λα εμαρζνχλ 

αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθφηεξα, ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρξνληθά, δειαδή 

γηα κηα ζεηξά εηψλ ψζηε λα παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή θαη ηηο ηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ινγηζηηθά κεγέζε. Αληίζηνηρα, ε δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε βνεζά ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. 
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Οη Νεγθάθεο θαη Κνπζελίδεο (2015) αλαθέξνπλ φηη γηα ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο ινγηζηηθέο 

αξρέο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πξνζαξκνγέο ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ 

δχν επηρεηξήζεσλ.  

Ο Jiambalvo (2007) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο γηα ηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κηαο επηρείξεζεο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζέηνπλ ζηφρνπο θαη αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ 

ησλ ζηφρσλ. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξνζθέξεη πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη πνπ 

έρνπλ ηεζεί. Δηδηθφηεξα, ε επηηπρήο πινπνίεζε κηαο ζηξαηεγηθήο ζα έρεη αληίθηππν ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα ε επίδξαζε απηή ζα θαλεί ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

Οη De Franco et al. (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπγθξηζηκφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Οη ζπγγξαθείο αλαπηχζζνπλ έλα κέηξν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο 

θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ δείρλνπλ φηη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα είλαη πςειφηεξε ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ θαη επηρεηξήζεηο κε 

παξφκνην χςνπο αγνξαίαο θεθαιαηνπνίεζεο. 

Οη Desai et al. (2015) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ κε ηε ρξήζε ζηνηρείσλ πξηλ ην 2008 πεξηέρεη 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ θξίζε ηνπ 2008-2010. Δηδηθφηεξα, νη ζπγγξαθείο 

ππνζηεξίδνπλ φηη έλα κέξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ είρε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο 

δπζρέξεηαο. 

Η ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ έρεη επξεία εθαξκνγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο ζε κηα επηρείξεζεο. Οη Beaver et al. (2010) αλαθέξνπλ φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ηεο πηζαλφηεηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο γηα πεξηζζφηεξν απφ εθαηφ ρξφληα. Μηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθήο δείθηεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο είλαη απηή ηνπ Altman (1968). Η ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

νλνκάδεηαη Πνιιαπιή Γηαθξηηή Αλάιπζε (Multiple Discriminant Analysis) θαη ρξεζηκνπνηεί 

σο εηζξνέο κεηαβιεηέο πνπ απνηεινχλ κέηξα ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο κφριεπζεο, ηεο 
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ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σα απνηειέζκαηά 

ηνπ δείρλνπλ φηη κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία κεηαβιεηή φιεο νη ππφινηπεο έρνπλ πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ πηζαλφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. 

Ο Ohlson (1980) εμεηάδεη επίζεο ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηελ πξφβιεςε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. Ο 

ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηαβιεηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ Altman (1968) 

θαζψο θαη δηαθνξεηηθή κέζνδν εθηίκεζεο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ δείρλνπλ φηη ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο θαίλεηαη λα παξέρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν 

ηνπ Altman (1968). 

O Shumway (2001), πξνηείλεη ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο Αλάιπζεο Κηλδχλνπ 

(Hazard Analysis) γηα ηελ πξφβιεςε ηεο εηαηξηθήο δπζρέξεηαο. Σα απνηειέζκαηά ηνπ 

δείρλνπλ φηη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα απφ φηη 

πξνεγνχκελεο κειέηεο  (π.ρ. Altman, 1968) ελψ ε πξνβιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα είλαη θαιχηεξε 

απφ εθείλε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Altman (1968). 

Οη Beaver et al. (2005) εμεηάδνπλ ην αλσηέξσ ζέκα ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο βαζηθνχο 

δείθηεο θαη εηδηθφηεξα ην δείθηεο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Return on Assets), ην 

δείθηε Κεξδψλ πξν Σφθσλ, Φφξσλ θαη Απνζβέζεσλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο θαη ην 

Γείθηε πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ πξνο χλνιν Δλεξγεηηθνχ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο δείρλνπλ 

φηη απηνί νη ηξεηο δείθηεο θαη εηδηθφηεξα έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ηνπο έρεη πςειφ 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν γηα ηελ πηζαλφηεηα κειινληηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δπζρέξεηαο. Απηφ θαηά ηνπο Beaver et al. (2010) εληζρχεη ην επηρείξεκα ηεο πςειήο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

Οη Nissim & Penman (2001) αλαπηχζζνπλ έλα πιαίζην γηα ηε ρξήζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κε ζθνπφ ηελ απνηίκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Η κεζνδνινγία 

ηνπο ζηνρεχεη ζηελ πξφβιεςε θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ησλ 

πξννπηηθψλ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ζηελ αλάιπζή ηνπο νη Nissim & Penman (2001) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο επηδξνχλ ζηα ππνιεηκκαηηθά θέξδε 

(residual earnings), ηηο ειεχζεξεο ηακηαθέο ξνέο (free cash flows) θαη ηα κεξίζκαηα. 

Ο Lewellen (2004) παξαζέηεη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη νη ηξεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί (δείθηεο απφδνζεο κεξίζκαηνο, ν δείθηεο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο αγνξαία θεθαιαηνπνίεζε θαη ν δείθηεο θεξδψλ πξνο ηηκή κεηνρήο) 
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ζρεηίδνληαη θαη απηή ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεηθηψλ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο ζρέζεηο θαηά 

ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Απφ ηελ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. 

Πξψην φηη είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζηνηρείσλ ηφζν δηαζηξσκαηηθψλ φζν θαη δηαρξνληθψλ 

ψζηε λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Γεχηεξν 

θαη πην ζεκαληηθφ είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θαζψο ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθά ζηνηρεία σο εηζξνέο ζηηο ηερληθέο 

αλάιπζεο. Σξίην φηη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ παίδεη επίζεο 

ζεκαληηθφ ξφιν θαζφηη θαζηζηά αμηφπηζηεο ηηο ζπγθξίζεηο ηφζν δηαρξνληθά φζν θαη 

δηαζηξσκαηηθά. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζην επφκελν θεθάιαην παξαηίζεληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο 

αξρέο ηφζν ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο φζν θαη ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. Η εζηίαζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ζηηο επηινγέο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαθνξεηηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο φπσο ε επηινγή κεζφδνπ 

απφζβεζεο κπνξεί λα νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεηαη κηα αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηε 

ινγηζηηθή δηαδηθαζία. πσο ηνλίζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

ησλ ελλνηψλ ινγηζηηθήο κε ζθνπφ ηε ζσζηή ρξήζε ηνπο ζηελ αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σν θεθάιαην μεθηλά κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ζπλερίδεη κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(Ν. 4308/14) θαη εζηηάδεη ζηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο θαζψο 

θαη ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. 

 

3.2 Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 

Σα ΓΠΥΑ είλαη έλα ζχλνιν πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ 1/1/2005 απφ φιεο ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζε ρξεκαηηζηήξην ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Νεγθάθεο, 2015). Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα 

πξφηππα είλαη θαη ε επηινγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαζψο θαη νη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο. 

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο φπνπ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί 

λα επηιέμεη κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ελαιιαθηηθψλ θαηά ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία. Σν 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 8 (ΓΛΠ 8) ξπζκίδεη ζέκαηα ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Δηδηθφηεξα, 

ην πξφηππν νξίδεη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο σο ηηο πξαθηηθέο, παξαδνρέο, βάζεηο θαη αξρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Παξαδείγκαηα ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ είλαη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απφζβεζεο ή ε επηινγή απνηίκεζεο γηα 

ηα επελδπηηθά αθίλεηα. Αληίζηνηρα, νη κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ αθνξνχλ 

κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ εμαηηίαο λέσλ 

πιεξνθνξηψλ
1
. Παξαδείγκαηα κεηαβνιψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ απνηεινχλ ε κεηαβνιή 

ζηελ σθέιηκε δσή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ε κεηαβνιή ηεο ππνιεηκκαηηθήο αμίαο. 

                                                      
1
 ΓΛΠ 8, παξ. 5. 
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Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ ΓΛΠ 8 αθνξά ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο ζηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Δηδηθφηεξα, 

γηα φκνηα γεγνλφηα ή ζπλαιιαγέο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη φκνηεο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ πνπ δίλεη ην ΓΛΠ 8. Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα 

κεηαβάιινληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ψζηε ηα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο λα είλαη δηαρξνληθά 

ζπγθξίζηκα
2
. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηηο κεηαβνιέο ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ην πξφηππν νξίδεη 

φηη ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζε πην ζπλαθή ή αμηφπηζηε πιεξνθφξεζε ή λα απαηηνχληαη απφ 

άιιν πξφηππν
3
. 

Με βάζε ην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζε φηη αθνξά 

ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαηά ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. πλεπψο, παξαθάησ 

παξαηίζεηαη κηα αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο 

επηινγήο κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ. 

Σν ΓΛΠ 1 θαζνξίζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη κε 

βάζε ηα ΓΠΥΑ. Ωζηφζν, αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ 

θαη νη εκεηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθφο φγθνο πιεξνθφξεζεο. Οη εκεηψζεηο είλαη 

απαξαίηεηεο ψζηε ν ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη 

ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε αμηνιφγεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σν ΓΛΠ 2 αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ. Σν πξφηππν επηηξέπεη ηελ 

επηινγή κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο ή ηεο κεζφδνπ πξψηεο 

εηζαγσγήο-πξψηεο εμαγσγήο (FIFO) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνζεκάησλ. Ωζηφζν 

γηα απνζέκαηα ηδηαίηεξεο θχζεο κπνξεί λα γίλεη θαη κεκνλσκέλε απνηίκεζε
4
. 

Σν ΓΛΠ 7 αθνξά ηελ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ. Σν πξφηππν νξίδεη φηη νη 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο ηεο θαηάζηαζεο κε 

βάζε ηελ άκεζε ή ηελ έκκεζε κέζνδν. Η επηινγή ηεο κεζφδνπ είλαη ζέκα ηεο δηνίθεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο σζηφζν ην πξφηππν πξνηξέπεη ηε ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ
5
. 

Σν ΓΛΠ 16 είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξφηππα θαη αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν πξφηππν νξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή 

                                                      

2
 ΓΛΠ 8, παξ. 13 θαη 15. 

3
 ΓΛΠ 8, παξ. 14. 

4
 ΓΛΠ 2, παξ. 23 θαη 25. 

5
 ΓΛΠ 7, παξ. 18 θαη 19, Νεγθάθεο (2015). 
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νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ηνπ θφζηνπο θαη ηεο κεζφδνπ ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο θαηά ηελ κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ
6
. Δπίζεο, ην πξφηππν επηηξέπεη ηελ επηινγή κεηαμχ δχν κεζφδσλ γηα ην ρεηξηζκφ 

ησλ απνζβέζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. 

ε φηη αθνξά ηηο δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

απνηίκεζε ην ΓΛΠ 16 θαζνξίδεη φηη νη απμήζεηο ζηελ αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζα 

θαηαρσξεζνχλ ζε απνζεκαηηθφ ηεο θαζαξήο ζέζεο ελψ νη κεηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ππάξρεη αχμεζε ζηελ αμία 

ηνπ ζηνηρείνπ ελψ ζε πξνεγνχκελε ρξήζε ππήξμε κείσζε πξέπεη πξψηα λα αληηζηξαθνχλ ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο κείσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππεξβάιινλ πνζφ (εάλ ππάξρεη) λα 

θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ. Αληίζηνηρα, εάλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ππάξρεη κείσζε ηεο 

αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αιιά ζε πξνεγνχκελε ρξήζε ιφγσ αχμεζεο ηεο αμίαο ηνπ 

παγίνπ ππάξρεη αχμεζε (θαη σο ζπλέπεηα έρεη θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ) ε κείσζε ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο ζα θαηαρσξεζεί ζην απνζεκαηηθφ θαη εάλ απηφ δελ επαξθεί ηφηε ην 

ππεξβάιινλ πνζφ ζα θαηαρσξεζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
7
. 

ε φηη αθνξά ελ απφζβεζε ε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθή νληφηεηαο εθηηκά ηελ σθέιηκε 

δσή θαη ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία. Δπίζεο, ε κέζνδνο απφζβεζεο είλαη ζέκα επηινγήο ηεο 

δηνίθεζεο κεηαμχ ηεο κεζφδνπ ζηαζεξήο απφζβεζεο, ηεο κεζφδνπ ηεο θζίλνπζαο απφζβεζεο 

θαζψο θαη ηεο κεζφδνπ ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ
8
. 

 Σν ΓΛΠ 17 αθνξά ηηο κηζζψζεηο θαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

δνζεί πξνζνρή θαηά ηελ αλάιπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ηα πάγηα πνπ 

κηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Ο ιφγνο είλαη φηη ηα ζηνηρεία απηά παξφηη δελ 

αλήθνπλ ηππηθά ζηνλ κηζζσηή, σζηφζν εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κεηαθέξνληαη νπζηαζηηθά 

φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ, θαηαρσξνχληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή
9
. 

Σν ΓΛΠ 20 επηηξέπεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ κε επηινγή 

κεηαμχ δχν κεζφδσλ: ηεο κεζφδνπ φπνπ ε θξαηηθή επηρνξήγεζε αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν 

                                                      

6
 ΓΛΠ 16, παξ. 30 θαη 31. 

7
 ΓΛΠ 16, παξ. 39-40. 

8
 ΓΛΠ 16, παξ. 62. 

9
 Νεγθάθεο (2015). 
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επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη ηε κέζνδν φπνπ ε θξαηηθή επηρνξήγεζε αθαηξείηαη απφ ηελ ινγηζηηθή 

αμία ηνπ επηδνηνχκελνπ ζηνηρείνπ
10

.  

Σν ΓΛΠ 37 νξίδεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί κηα 

πξφβιεςε, κπνξεί λα γλσζηνπνηεζεί κηα ελδερφκελε ππνρξέσζε ζηηο εκεηψζεηο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζηελ πεξίπησζε κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην πξφηππν. 

πλεπψο, ζεκαληηθνί θίλδπλνη γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κπνξεί λα κελ θαηαρσξνχληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, σζηφζν θαηαρσξνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θαηά ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζεκαζία θαη ζηηο 

ζεκεηψζεηο. 

Σν ΓΛΠ 38 αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Καζνξίδεη ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα ηα άπια πάγηα θαη 

εηδηθφηεξα ηα πάγηα κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο είηε κε ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο
11

. Δπηπιένλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ νη κέζνδνη 

απνζβέζεσλ πνπ επηηξέπνληαη είλαη ε κέζνδνο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ε κέζνδνο θζίλνπζαο 

απφζβεζεο θαη ε κέζνδνο ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ. Ωζηφζν, έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ 

εηζάγεη ην ΓΛΠ 38 είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε άπια 

κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο πνπ απνζβέλνληαη θαη άπια κε κε-πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα 

δσήο πνπ δελ απνζβέλνληαη αιιά απνκεηψλνληαη
12

. 

ε ζρέζε κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα (ΓΛΠ 32 θαη ΓΛΠ 39) νξίδεηαη φηη ε 

απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία κε κεηαθνξά ηπρφλ δηαθνξψλ απνηίκεζεο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ή ηα ίδηα θεθάιαηα θαηά πεξίπησζε θαη κε βάζε ηελ θαηαρψξεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γηα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν
13

. 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα απνηηκψληαη κε βάζε ην ΓΛΠ 40 είηε κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ 

θφζηνπο (φπσο παξαηίζεηαη ζην ΓΛΠ 16) είηε κε βάζε ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο
14

. 

Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο
15

. 

Σν ΓΠΥΑ 13 πνπ αθνξά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θέξλεη επίζεο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε εχινγε αμία απφ κηα επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα, 

ην πξφηππν δηαρσξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εχινγεο 

                                                      
10

 ΓΛΠ 20, παξ. 24. 
11

 ΓΛΠ 38, παξ. 72. 
12

 ΓΛΠ 38, παξ. 88. 
13

 Νεγθάθεο (2015) θαη ΓΛΠ 39, παξ. 46-47. 
14

 ΓΛΠ 40, παξ. 30. 
15

 ΓΛΠ 40, παξ. 35. 
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αμίαο (εηζξνέο) ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο ηεο 

εχινγεο αμίαο. ζν πςειφηεξν ην επίπεδν ζην νπνίν αλήθεη κηα εηζξνή ηφζν πην αμηφπηζηε ε 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. 

 

3.2 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα (Ν. 4308/14) 

 

Ο Ν. 4308/14 αθνξά ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη θέξλεη κεγάιεο αιιαγέο 

ζηε ινγηζηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, θαηαξγήζεθε ε πνιπλνκία πνπ ππήξρε σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Καηαηάρζεθαλ νη επηηεδεπκαηίεο (λνκηθά θαη θπζηθά 

πξφζσπα) ζε θαηεγνξίεο (νληφηεηεο) αλάινγα κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Απινπζηεχηεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηηο κηθξνχ κεγέζνπο 

νληφηεηεο. Τπήξμε ζχγθιηζε ησλ πξνηχπσλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο απμάλνληαο έηζη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ, γηα ηα ελζψκαηα πάγηα πξνβιέπεηαη ε απνηίκεζε ζην θφζηνο, σζηφζν 

επηηξέπεηαη σο ελαιιαθηηθή κέζνδνο ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο
16

. Δπηπιένλ, ζε ζρέζε κε ηηο 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο απηέο πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ σο ππνρξεψζεηο
17

. Δπίζεο, ζχγθιηζε 

ππάξρεη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ κηζζψζεσλ ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο απνηίκεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

  

                                                      
16

 Ν. 4308/14, άξζξα 18 θαη 24. 
17

 Ν. 4308/14, άξζξν 23. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΤΗ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΩΝ 

 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη νη κέζνδνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη εηδηθφηεξα 

ε αλάιπζε κε ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, ε θάζεηε θαη ε νξηδφληηα αλάιπζε. Οη αξηζκνδείθηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη 

κέζσ απηψλ λα πξνθχςνπλ πξνηάζεηο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. Η 

θάζεηε θαη ε νξηδφληηα αλάιπζε παξέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα ηε ζρέζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φζν θαη γηα ηε δηαρξνληθή ηνπο ηάζε. 

 

 

4.2 Αξηζκνδείθηεο 

 

Η αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζπλήζσο γίλεηαη αλά νκάδα δεηθηψλ. 

Δηδηθφηεξα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθή δείθηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα πεξηέρεη 

δείθηεο πνπ αθνξνχλ παξφκνην αληηθείκελν φπσο νη δείθηεο ξεπζηφηεηαο. πλεπψο γηα ηελ 

εμαγσγή πην αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ νη δείθηεο θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Αλάιπζεο θεξδνθνξίαο, κεηξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ δαπαλψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ινγαξηαζκφ απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαη ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 Ρεπζηφηεηαο, πξνζδηνξίδνπλ ηελ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 Απνδνηηθφηεηαο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο, δείρλνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο 

εηαηξίαο. 



 

14 

 

 

 Υξεκαηηζηεξηαθήο Απφδνζεο, πνπ δείρλνπλ ηε απφδνζε ηεο εηαηξίαο ζην 

ρξεκαηηζηήξην ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή είλαη εηζεγκέλε. 

 

Η ρξήζε ηεο αλάιπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πξνυπνζέηεη γλψζε ησλ 

πεξηζσξίσλ δηαθχκαλζεο θάζε δείθηε θαζψο θαη ην εάλ απμήζεηο (ή κεηψζεηο) νδεγνχλ ζε 

θαιχηεξν απνηέιεζκα γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη κηα εθηεηακέλε αλάιπζε 

σο πξνο ηα πεξηζψξηα δηαθχκαλζεο θάζε αξηζκνδείθηε ρσξηζηά. 

 

4.2.1 Αριθμοδείκηες Αποδοηικόηηηας 

 

Η πξψηε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αθνξά ηνπ δείθηεο αλάιπζεο ηεο θεξδνθνξίαο. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο εθθξάδνπλ ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ρξήζεο σο 

ζπλάξηεζε ησλ πσιήζεσλ. Οη πξψηνη ηξεηο αξηζκνδείθηεο αθνξνχλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο 

θαη δηαθξίλνληαη ζην δείθηε κηθηνχ πεξηζσξίνπ, ην δείθηε ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ θαη ην 

δείθηε θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ πνπ εθθξάδεηαη σο 

θάησζη: 

 

Γείθηεο Μηθηνύ Πεξηζσξίνπ Μηθηφ Κέξδνο 

 Πσιήζεηο  

 

Ο δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ κεηξάεη ζε πνζνζηηαία βάζε ην κηθηφ θέξδνο ζε ζρέζε 

κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ θαη δείρλεη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο κε ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε. 

Ο δεχηεξνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ πνπ εθθξάδεηαη σο 

θάησζη: 

 

Γείθηεο Λεηηνπξγηθνύ Πεξηζσξίνπ Λεηηνπξγηθά Κέξδε 

 Πσιήζεηο  

 

Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ κεηξάεη ζε πνζνζηηαία βάζε ην ιεηηνπξγηθφ 

απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ θαη δείρλεη ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 
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Ο ηξίηνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ πνπ εθθξάδεηαη σο θάησζη: 

 

 

Γείθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξίνπ Καζαξά Κέξδε 

 Πσιήζεηο  

 

Ο δείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ κεηξάεη ζε πνζνζηηαία βάζε ηα θαζαξά θέξδε ζε 

ζρέζε κε ην χςνο ησλ πσιήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί κε θέξδνο ν 

δείθηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ζεηηθφ πξφζεκν θαη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε  απφδνζε πνπ ζα ιάβνπλ νη κέηνρνη ή εηαίξνη. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φηαλ ν 

δείθηεο ιακβάλεη αξλεηηθφ πξφζεκν πθίζηαηαη κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη πξέπεη ε δηνίθεζε λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα ζπλερηζζεί ε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ο επφκελνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πνπ παξέρεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε χςνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. Ο Γείθηεο εθθξάδεηαη 

σο εμήο: 

 

Γείθηεο Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ 

Δμνδα Γηνίθεζεο + Έμνδα 

δηάζεζεο 

 Πσιήζεηο  

 

ηελ νπζία ν δείθηεο εθθξάδεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε πνζνζηηαία βάζε σο 

ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο. ζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο 

ηφζν κηθξφηεξε είλαη θαη ε ζπκκεηνρή κε ειαζηηθψλ εμφδσλ ζηηο πσιήζεηο. Δπηπιένλ, ν 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο παξέρεη κηα έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ ζε πεξηφδνπο χθεζεο ή ζεκαληηθήο 

πηψζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 

Ο επφκελνο δείθηεο ζρεηίδεηαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη εμεηάδεη ην 

επίπεδφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. 

 

Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Δμόδσλ 

Υξεσζηηθνί Σφθνη θαη πλαθή 

Έμνδα 

 Πσιήζεηο  
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Ο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ κεηξάεη ζε πνζνζηηαία βάζε ην χςνο ησλ 

ρξεσζηηθψλ ηφθσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. ζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν θαη 

κηθξφηεξε ε εμάξηεζε ηεο επηρείξεζεο απφ μέλα θεθάιαηα θαη επηπιένλ ηφζν κηθξφηεξε ε 

επηβάξπλζε ηεο επηρείξεζεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα. 

Οη δχν επφκελνη δείθηεο δείρλνπλ ην πφζν απνδνηηθά ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε ηα 

ίδηα θεθάιαηά ηεο θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο πξψηνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ: 

 

Απνδνηηθόηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Καζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

 Ίδηα Κεθάιαηα  

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηξάεη ζε πνζνζηηαία βάζε ην θαζαξφ 

θέξδνο ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. ηελ νπζία ν δείθηεο απνηειεί έλα κέηξν 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ επελδπζεί ζηελ επηρείξεζε. ζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην πνζνζηφ ηφζν πην απνδνηηθή ε ρξήζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ ηελ Γηνίθεζε.  

Έλαο παξεκθεξήο δείθηεο πνπ αθνξά απνδνηηθφηεηα είλαη ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Ο δείθηεο εθθξάδεηαη σο θάησζη: 

 

Απνδνηηθόηεηα Δλεξγεηηθνύ Καζαξά Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ  

 

Ο δείθηεο δείρλεη ην πφζν θαιά ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

απφ ηελ επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνπο Νεγθάθε θαη Κνπζελίδε (2015) παξφηη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα θαλεί απφ ηα θαζαξά ηεο θέξδε ην ζηνηρείν απηφ 

δελ ζπζρεηίδεη ηελ απφδνζε κε ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη επελδπζεί. Γηα ην ιφγν 

απηφ ν αλσηέξσ δείθηεο καδί κε ην δείθηε απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

4.2.2 Αριθμοδείκηες Ρεσζηόηηηας 

 

Η επφκελε νκάδα αξηζκνδεηθηψλ αθνξά ηελ αλάιπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

δείθηεο πνπ αλαιχνληαη είλαη ν δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο θαη ν δείθηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο. 
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 Ο πξψηνο εθθξάδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

πξνο ηεο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο: 

 

Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηόηεηαο Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

 Βξαρππξφζεζκ. Τπνρξεψζεηο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο δείθηεο γηα λα κελ 

αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε 

κνλάδα. ε πεξίπησζε πνπ ν δείθηεο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο θαλεξψλεη φηη ε επηρείξεζε 

δηαζέηεη αδξαλή θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ. 

Ωζηφζν εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα απνζέκαηα κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν εχθνια 

ξεπζηνπνηήζηκα ζπλήζσο εθηηκάηαη θαη ν δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο σο θάησζη: 

 

Άκεζε Ρεπζηόηεηα Κπθινθ. Δλεξγεηηθφ-Απνζέκαηα 

 Βξαρππξφζεζκ. Τπνρξεψζεηο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη 

άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα. ηαλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε κνλάδα δείρλεη φηη ε 

επηρείξεζε κπνξεί άκεζα λα αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο κε κεηξεηά ή ρξεκαηηθά 

ηζνδχλακα.  

Σέινο ν δείθηεο ηακηαθήο ξεπζηφηεηαο είλαη ν πιένλ ζπληεξεηηθφο θαζψο ιακβάλεη 

ππφςε κφλν ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ρξεφγξαθα ζηνλ αξηζκεηή: 

 

Σακηαθή Ρεπζηόηεηα Σακηαθά Γηαζέζηκα+Υξεφγξαθα 

 Βξαρππξφζεζκ. Τπνρξεψζεηο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηακηαθήο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε 

λα αληηκεησπίζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο απνθιεηζηηθά κε ηακηαθά δηαζέζηκα 

θαη ρξεφγξαθα. 

 

4.2.3 Αριθμοδείκηες Γραζηηριόηηηας 



 

18 

 

 

 

Η επφκελε νκάδα δεηθηψλ εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

ρεηίδεηαη κε ηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθή σο νκάδα θαζφηη δείρλνπλ 

ην ξπζκφ αλαθχθισζεο ησλ απνζεκάησλ, είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ή πιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Ο πξψηνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

απνηειεί έλα κέηξν ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία ε εηαηξία εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο:  

 

Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 365   

 Κπθι. Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ 

 

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ 

πσιήζεσλ πξνο ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεσλ: 

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απαηηήζεσλ Πσιήζεηο 

 Μ.Ο. Απαηηήζεσλ 

  

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ κεηξάεη πφζεο θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε επηρείξεζε εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ν 

αξηζκνδείθηεο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο πνπ ε επηρείξεζε δεζκεχεη ηα θεθάιαηά ηεο 

θαη ε πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο. 

Αληίζηνηρα, ν δείθηεο κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο απαηηήζεσλ κεηξάεη νπζηαζηηθά ζε 

πφζεο εκέξεο ε επηρείξεζε ζα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο. ζν κηθξφηεξε ηηκή έρεη ν 

δείθηεο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο πνπ ε επηρείξεζε δεζκεχεη ηα θεθάιαηά ηεο θαη ε 

πηζαλφηεηα δεκηψλ απφ αλείζπξαθηεο απαηηήζεηο. Ο αλσηέξσ δείθηεο ζπλήζσο εμεηάδεηαη ζε 

ζρέζε κε ην δείθηε κέζεο πεξηφδνπ εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ πνπ εθηηκάηαη σο θάησζη: 

 

Μέζε Πεξίνδνο Δμόθιεζεο Πξνκεζεπηώλ 365   

 Κπθι. Σαρχηεηα Πξνκεζεπηψλ 

 

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ νξίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ησλ 

αγνξψλ πξνο ην κέζν φξν ησλ πξνκεζεπηψλ: 
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Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Πξνκεζεπηώλ Αγνξέο 

 Μ.Ο. Πξνκεζεπηψλ 

 

Ο δείθηεο κέζεο πεξηφδνπ εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ κεηξάεη ζε πφζεο εκέξεο ε 

επηρείξεζε ζα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη ν δείθηεο ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν ρξφλνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε θαη αληίζηνηρα ε 

θεξεγγπφηεηά ηεο. Δπηπιένλ, κεγάιεο δηαθνξέο απφ ην δείθηε κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο 

απαηηήζεσλ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο ηνπ 

δείθηε κέζεο πεξηφδνπ εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πηζαλψο λα ππνδεηθλχνπλ πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο). 

 Έλαο ζρεηηθφο δείθηεο είλαη ν δείθηεο ηεο πεξηφδνπ αλαθχθισζεο απνζεκάησλ πνπ 

ππνινγίδεηαη σο εμήο 

 

Πεξίνδνο Αλαθύθισζεο Απνζεκάησλ 365   

 Κπθι. ηαρχηεηα απνζεκάησλ 

 

Η θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο ηνπ 

θφζηνπο πσιεζέλησλ πξνο ην κέζν φξν ησλ απνζεκάησλ:  

 

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απνζεκάησλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ 

 Μ.Ο. Απνζεκάησλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ κεηξάεη πφζεο θνξέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε επηρείξεζε αλαλέσζε ηα απνζέκαηά ηεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή έρεη 

ν δείθηεο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ γηα αγνξέο θαη ην θφζηνο 

δηαηήξεζήο ηνπο φζν θαη ν θίλδπλνο κε αμηνπνίεζεο ιφγσ αιινηψζεσλ ή δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Αληίζηνηρα, ν δείθηεο πεξηφδνπ αλαθχθισζεο απνζεκάησλ κεηξάεη ζε πφζεο εκέξεο ε 

επηρείξεζε ζα αλαλεψζεη ηα απνζέκαηά ηεο. ζν κηθξφηεξε ηηκή έρεη ν δείθηεο ηφζν 

κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ γηα αγνξέο θαη ην θφζηνο δηαηήξεζήο ηνπο 

φζν θαη ν θίλδπλνο ππεξαπνζεκαηνπνίεζεο πνπ ελδερνκέλσο λα θαηαιήμεη ζε κε 

αμηνπνίεζεο ιφγσ αιινηψζεσλ ή δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξνηίκεζεο ησλ θαηαλαισηψλ. 
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Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ππνινγίζεη θαη θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα γηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ην ελεξγεηηθφ ή ηηο ππνρξεψζεηο. Δηδηθφηεξα, ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ππνινγίδεηαη σο θάησζη: 

 

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ Πσιήζεηο 

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

  

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ελεξγεηηθνχ κεηξάεη ην βαζκφ ρξήζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ν 

δείθηεο ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε έρεη δεζκεχζεη θεθάιαην ζε επελδχζεηο πνπ δελ ηηο 

απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη πξέπεη λα ξεπζηνπνηεζνχλ.  

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Παγίσλ Πσιήζεηο 

 χλνιν Παγίνπ Δμνπιηζκνχ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο παγίσλ κεηξάεη ην βαζκφ ρξήζεο ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ν 

δείθηεο ηφζν πην απνδνηηθή είλαη ε ρξήζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ελψ ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε δείρλεη φηη ε επηρείξεζε έρεη πξνβεί ζε αγνξέο πάγηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 

δελ ηηο απνθέξνπλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. 

 

Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα πλνιηθώλ Τπνρξεώζεσλ Πσιήζεηο 

 Μ.Ο. Τπνρξεψζεσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ππνρξεψζεσλ κεηξάεη πφζεο θνξέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ε επηρείξεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ζν κηθξφηεξε ηηκή έρεη 

ν αξηζκνδείθηεο ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ρξφλνο πίζησζεο πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε θαη 

αληίζηνηρα ε θεξεγγπφηεηά ηεο. Ωζηφζν πνιχ κηθξέο ηηκέο ηνπ δείθηε πηζαλψο ππνδεηθλχνπλ 

πξνβιήκαηα κφριεπζεο. 

 

4.2.4 Αριθμοδείκηες Γανειακής Δπιβάρσνζης 
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Η επφκελε νκάδα δεηθηψλ παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

κφριεπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο θαζψο 

παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηε δνκή θαη ηε ζχλζεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο (Νεγθάθεο 

θαη Κνπζελίδεο, 2015). 

 

 

Γείθηεο πλνιηθήο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Τπνρξεψζεηο 

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθήο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή 

ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Έλαο παξφκνηνο δείθηεο είλαη ν δείθηεο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο πνπ 

σζηφζν εζηηάδεη ζηε ζρέζε κεηαμχ καθξνρξφλησλ ππνρξεψζεσλ θαη ελεξγεηηθνχ: 

 

Γείθηεο Μαθξνρξόληαο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

 χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο. ζν 

κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Γείθηεο Ίδηα πξνο Ξέλα Κεθάιαηα χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 χλνιν Τπνρξεψζεσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα δείρλεη ζηελ νπζία ηελ νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα ηεο επηρείξεζεο (Νεγθάθεο θαη Κνπζελίδεο, 2015). ζν κεγαιχηεξε ηηκή 

ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξε ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηφζν 

κηθξφηεξνο ν θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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Γείθηεο Πάγηα πξνο ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία 

 χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο παγίσλ πξνο ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη εάλ ηα ίδηα θεθάιαηα 

εμαζθαιίδνληαη απφ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε πνην βαζκφ. ζν κεγαιχηεξε ηηκή 

ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν κεγαιχηεξε ε εμαζθάιηζε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γείθηεο Δηζνδεκαηηθήο Κάιπςεο Κέξδε πξν Φφξσλ θαη Σφθσλ 

 Σφθνη Υξεσζηηθνί 

 

Ο αξηζκνδείθηεο εηζνδεκαηηθήο θάιπςεο κεηξάεη πφζεο θνξέο νη ηφθνη θαιχπηνληαη 

απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν κηθξφηεξε 

είλαη ε εμάξηεζε ηεο επηρείξεζεο απφ μέλα θεθάιαηα θαη ν θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.   

 

Ακπληηθό Γηάζηεκα Γηαζέζηκα+Υξεφγξ.+Απαηηήζεηο 

 Ηκεξήζηα 'Δμνδα 

  

            Ο αξηζκνδείθηεο ακπληηθνχ δηαζηήκαηνο πξνζδηνξίδεη ζε εκέξεο ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο κε ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ρσξίο ηε ρξήζε εζφδσλ πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο. ζν κεγαιχηεξε ηηκή ιακβάλεη ηφζν θαη κεγαιχηεξε ε ηθαλφηεηα 

θάιπςεο ησλ βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ρσξίο λα πξνζθχγεη ζε μέλα θεθάιαηα, Απηφ 

φκσο ζε ζπλάξηεζε κε  ην δείθηε Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ δείρλεη φηη ε 

επηρείξεζε έρεη πξνβεί θαη ζε δέζκεπζε θεθαιαίσλ. 

 

Γπλαηόηεηα Δμππεξέηεζεο Τπνρξεώζεσλ Πσιήζεηο 

 χλνιν Τπνρξεψζεσλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο ππνρξεψζεσλ κεηξάεη πφζεο θνξέο νη 

βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο θαιχπηνληαη απφ ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξε 

ηηκή ιακβάλεη ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο κηα θαη 
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πξαγκαηνπνηνχληαη πσιήζεηο κε κηθξφ χςνο μέλσλ θεθαιαίσλ θαη είλαη κεησκέλνο ν 

θίλδπλνο κε εμππεξέηεζεο απηψλ. 

 

4.2.5 Αριθμοδείκηες Χρημαηιζηηριακής Απόδοζης 

 

Γείθηεο Σηκήο πξνο Κέξδε Σηκή Μεηνρήο 

 Κέξδε αλά Μεηνρή 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηηκήο πξνο θέξδε εθθξάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο σο ζπλάξηεζε ησλ 

θεξδψλ. 

 

Γείθηεο Αγνξαίαο πξνο Λνγηζηηθή Αμία αλά 

Μεηνρή Σηκή Μεηνρήο 

 Ίδηα Κεθάιαηα αλά κεηνρή 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηηκήο πξνο ίδηα θεθάιαηα αλά κεηνρή εθθξάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο 

σο ζπλάξηεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά κεηνρή. Αλ ν δείθηεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηε 

κνλάδα ζεκαίλεη φηη νη επελδπηέο είλαη θεξδηζκέλνη απφ ηελ επέλδπζή ηνπο ζηελ εηαηξία 

(Νεγθάθεο θαη Κνπζελίδεο, 2015).  

 

4.3 Κάζεηε Αλάιπζε 

 

Η θάζεηε αλάιπζε αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο 

ζπλάξηεζε ελφο πνζνχ (π.ρ. ην ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ γηα ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηηο 

πσιήζεηο γηα ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο). Η αλάιπζε απηή επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα δηαθξίλεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηα ζπλνιηθά πνζά (π.ρ. ζηηο πσιήζεηο ή ην 

χλνιν ελεξγεηηθνχ). Η θάζεηε αλάιπζε νλνκάδεηαη επίζεο θαη αλάιπζε θαηαζηάζεσλ 

θνηλνχ κεγέζνπο. 

Η αλάιπζε γηα ηνλ Ιζνινγηζκφ γίλεηαη δηαηξψληαο θάζε ζηνηρείν ηνπ κε ην ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ (ή ην άζξνηζκα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ). Αληίζηνηρα, γηα ηα 

Απνηειέζκαηα Υξήζεο ε θάζεηε αλάιπζε γίλεηαη δηαηξψληαο θάζε ζηνηρείν ηνπο κε ηηο 

πσιήζεηο. 
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4.4 Οξηδόληηα Αλάιπζε 

 

ε αληίζεζε κε ηελ θάζεηε αλάιπζε, ε νξηδφληηα αλάιπζε επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ 

ηάζεσλ απφ έηνο ζε έηνο. Δηδηθφηεξα, βνεζάεη ζηελ ζπγθξηηηθή αλάιπζε γηα δχν ή 

πεξηζζφηεξα έηε ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη θπξηφηεξεο κεηαβνιέο θαζψο θαη νη ηάζεηο ησλ 

δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Η νξηδφληηα αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη ππνινγίδνληαο ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε αλαθνξά ζε έλα έηνο βάζεο. Δηδηθφηεξα, εάλ σο έηνο βάζεο 

ιεθζεί ην πξψην έηνο ηεο πεξηφδνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ηφηε ην πνζφ γηα θάζε ζηνηρείν 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο έηνο δηαηξείηαη κε ην πνζφ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηνηρείνπ 

ζην έηνο βάζεο ψζηε λα πξνθχςεη ε ηάζε (Μπάιιαο θαη Υέβαο, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηέρεη ηελ εμέηαζε ηεο επηρείξεζεο «ΑΒΓ Α.Δ.» πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, δίλνληαη ηα 

γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε, ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε θάζεηε 

θαη νξηδφληηα αλάιπζε θαη παξαηίζεληαη ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

5.2 Γεληθά ηνηρεία 

 

 Ο θιάδνο ηεο επεμεξγαζίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζηε ρψξα καο θαη παξά ηελ ηεξάζηηα νηθνλνκηθή χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ  ρξφλσλ 

εμαθνινπζεί λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 Η παξνχζα κειέηε αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ε επηρείξεζε θαη πσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνβαίλνληαο ζε 

θάζεηε θαη νξηδφληηα αλάιπζε απηψλ θαζψο θαη ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ. θνπφο ηεο είλαη ε 

εμέηαζε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηηπγράλνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφλ απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο. 

Δμεηάδνληαη νη ρξφλνη πίζησζεο πνπ πξέπεη λα δίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

πηζηψζεηο πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ίδηα θαη μέλα θεθάιαηα θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ. Δπίζεο νη 

αξηζκνδείθηεο θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ έρεη ν θαζέλαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη πξνηείλνληαη απηνί φπνπ πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ 

ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ. 
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Σέινο, ππνδεηθλχνληαη ηξφπνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ αληηθξνπφκελεο απφςεηο κεηαμχ ζηειερψλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

βιέπνπλ κε δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηνπο αξηζκνδείθηεο. 

 

5.3 Οξγαλόγξακκα Δπηρείξεζεο 

  

 Πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα απεηθνληζηεί ην 

νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ γλσζηά ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αξηζκνδεηθηψλ ζε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεκαληηθνχο γηα ηα ζηειέρε 

θαζελφο απφ απηά.   

 Σν νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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 Σα ηκήκαηα είλαη επαλδξσκέλα κε έκπεηξα ζηειέρε θαη πθίζηαληαη άξηζηεο ζρέζεηο 

κεηαμχ απηψλ. Δπίζεο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ ζπλαληήζεηο γηα θαηαγξαθή 

θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη.   

 

 

5.4 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε 

παξαηίζεληαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλάιπζε απηψλ θαη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Δηδηθφηεξα, ζηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Ιζνινγηζκφ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε (ζηνηρεία ζε ρηι. €): 

 

Ιζνινγηζκόο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Οηθφπεδα 180,00 180,00 180,00 

Κηίξηα 100,00 90,00 160,00 

Μεραλήκαηα 50,00 40,00 40,00 

Σύνολο Μη-Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού 330,00 310,00 380,00 

Σακείν 40,03 70,35 40,37 

Πειάηεο 20,00 50,00 40,00 

Δκπνξεχκαηα 20,00 50,00 40,00 

Σύνολο Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού 80,03 170,35 120,37 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 410,03 480,35 500,37 

Κεθάιαην 200,00 200,00 200,00 

Κέξδε εηο Νέν 40,03 90,35 110,37 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 240,03 290,35 310,37 

Πξνκεζεπηέο 10,00 5,00 20,00 

Φφξνη Πιεξσηένη 40,00 45,00 40,00 

Σύνολο Βρατσπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 50,00 50,00 60,00 

Σύνολο Μακροπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 120,00 140,00 130,00 

ύλνιν Παζεηηθνύ 410,03 480,35 500,37 

 

Αληίζηνηρα ζηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεί πνπ αθνξνχλ ηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο γηα ηα ηειεπηαία ηξία έηε (πνζά ζε ρηι. €): 
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Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 

 
20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Πσιήζεηο 275,00 303,00 262,00 

κείνλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ 160,00 150,00 160,00 

Μηθηό Κέξδνο 115,00 153,00 102,00 

κείνλ Έμνδα Γηάζεζεο 30,00 30,00 40,00 

κείνλ Έμνδα Γηνίθεζεο 20,00 40,00 30,00 

Λεηηνπξγηθό Απνηέιεζκα 65,00 83,00 32,00 

κείνλ ηφθνη ρξεσζηηθνί 10,90 15,00 4,95 

Κέξδε πξν θόξσλ 54,10 68,00 27,05 

κείνλ θφξνο 14,07 17,68 7,03 

Καζαξά Κέξδε 40,03 50,32 20,02 

 

Λφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ην 20Υ7 νη δηνίθεζε έιαβε απνθάζεηο πνπ 

απέβιεπαλ ζηελ πεξηζηνιή ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο απνβιέπνληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκηάο 

θαη ζηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, παξφηη ε επηρείξεζε αχμεζε ηηο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηέο ηεο ζην ηειεπηαίν έηνο δελ πέηπρε αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αιιά ν θχθινο 

εξγαζηψλ κεηψζεθε ζεκαληηθά. 

Σν θφζηνο πσιεζέλησλ πνπ  είλαη ν θαζνξηζηηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη ζηαζεξφ. Απηφ δείρλεη φηη ε 

επηρείξεζε πηζαλψο έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ παξαγσγήο είηε λα 

θάλεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ωζηφζν, ζην ηειεπηαίν έηνο ε 

κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νδήγεζε ζε κείσζε ηνπ κηθξνχ θέξδνπο. 

Οη ρξεσζηηθνί ηφθνη απμήζεθαλ ζην έηνο 20Υ6 ζεκαληηθά, σζηφζν κεηψζεθαλ ζην 

έηνο 20Υ7 θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ κείσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ζην ίδην 

έηνο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4 πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηελ θάζεηε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηνπο Πίλαθεο 

5 θαη 6 πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ή αλάιπζε ηάζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.       

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Πίλαθαο 3: Κάζεηε Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ 

Ιζνινγηζκόο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Οηθφπεδα 43,90% 37,47% 35,97% 

Κηίξηα 24,39% 18,74% 31,98% 

Μεραλήκαηα 12,19% 8,33% 7,99% 

Σύνολο Μη-Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού 80,48% 64,54% 75,94% 

Σακείν 9,76% 14,65% 8,07% 

Πειάηεο 4,88% 10,41% 7,99% 

Δκπνξεχκαηα 4,88% 10,41% 7,99% 

Σύνολο Κσκλοθορούνηος Δνεργηηικού 19,52% 35,46% 24,06% 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 100,00% 100,00% 100,00% 

Κεθάιαην 48,78% 41,64% 39,97% 

Κέξδε εηο Νέν 9,76% 18,81% 22,06% 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 58,54% 60,45% 62,03% 

Πξνκεζεπηέο 2,44% 1,04% 4,00% 

Φφξνη Πιεξσηένη 9,76% 9,37% 7,99% 

Σύνολο Βρατσπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 12,19% 10,41% 11,99% 

Σύνολο Μακροπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 29,27% 29,15% 25,98% 

ύλνιν Παζεηηθνύ 100,00% 100,00% 100,00% 

  

Απφ ηελ θάζεηε αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηειείηαη απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ κε-θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

απνηεινχλ πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελψ ην 

πνζνζηφ απηφ παξνπζηάδεη ειαθξψο απμεηηθή ηάζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηα θεθάιαηα. Αληίζεηα ζεκαληηθή αχμεζε παξνπζηάδνπλ 

ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 

Πίλαθαο 4: Κάζεηε Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Πσιήζεηο 100,00% 100,00% 100,00% 

κείνλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ 58,18% 49,50% 61,07% 

Μηθηφ Κέξδνο 41,82% 50,50% 38,93% 

κείνλ Έμνδα Γηάζεζεο 10,91% 9,90% 15,27% 

κείνλ Έμνδα Γηνίθεζεο 7,27% 13,20% 11,45% 

Λεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα 23,64% 27,39% 12,21% 

κείνλ ηφθνη ρξεσζηηθνί 3,96% 4,95% 1,89% 

Κέξδε πξν θφξσλ 19,67% 22,44% 10,32% 

κείνλ θφξνο 5,11% 5,83% 2,68% 

Καζαξά Κέξδε 14,56% 16,61% 7,64% 
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Η θάζεηε αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4 δείρλεη 

φηη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ νδήγεζε ζηε 

κείσζε ηνπ κηθηνχ απνηειέζκαηνο. Απηφ καδί κε ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ δηάζεζεο ζην 

ηειεπηαίν έηνο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ εθείλα 

ηνπ 20Υ5. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζπλάγνληαη θαη απφ ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο πνπ παξαηίζεηαη θάησζη. 

 

Πίλαθαο 5: Οξηδόληηα Αλάιπζε Ιζνινγηζκνύ 

Ιζνινγηζκόο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Οηθφπεδα 100,00% 100,00% 100,00% 

Κηίξηα 100,00% 90,00% 160,00% 

Μεραλήκαηα 100,00% 80,00% 80,00% 

Σύνολο Μη-Κσκλοθορούνηος 

Δνεργηηικού 100,00% 93,94% 115,15% 

Σακείν 100,00% 175,73% 100,84% 

Πειάηεο 100,00% 250,00% 200,00% 

Δκπνξεχκαηα 100,00% 250,00% 200,00% 

Σύνολο Κσκλοθορούνηος Δνεργηηικού 100,00% 212,85% 150,40% 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 100,00% 117,15% 122,03% 

Κεθάιαην 100,00% 100,00% 100,00% 

Κέξδε εηο Νέν 100,00% 225,69% 275,69% 

χλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 100,00% 120,96% 129,30% 

Πξνκεζεπηέο 100,00% 50,00% 200,00% 

Φφξνη Πιεξσηένη 100,00% 112,50% 100,00% 

Σύνολο Βρατσπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 100,00% 100,00% 120,00% 

Σύνολο Μακροπρόθεζμων 

Υποτρεώζεων 100,00% 116,67% 108,33% 

ύλνιν Παζεηηθνύ 100,00% 117,15% 122,03% 

 

Δηδηθφηεξα απφ ηελ νξηδφληηα αλάιπζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 5 δηαθξίλεηαη ε αχμεζε ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ γηα ην δεχηεξν έηνο θάηη πνπ ζπλερίδεη ζην ηξίην έηνο. Ωζηφζν, γηα 

ην έηνο απηφ ε αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ νθείιεηαη ηφζν ζην κε-θπθινθνξνχλ φζν θαη ζην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ 

απμάλνπλ γηα ην δεχηεξν έηνο θαη ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδεηαη ε νξηδφληηα αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

πσο θαίλεηαη νη πσιήζεηο παξφηη παξνπζηάδνπλ κηα πξφζθαηξε αχμεζε γηα ην δεχηεξν έηνο 

κεηψλνληαη ζε επίπεδα θάησ ηνπ 20Υ5 ζην ηειεπηαίν έηνο. Ωο απνηέιεζκα, ην κηθηφ θέξδνο 
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είλαη αξθεηά κεησκέλν ζην 20Υ7 εμαηηίαο ηνπ φηη ην θφζηνο πσιεζέλησλ ζπλερίδεη λα 

βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα ζην ηειεπηαίν έηνο. Σέινο, ηα θαζαξά θέξδε εκθαλίδνληαη 

κεησκέλα ζην ηειεπηαίν έηνο εμαηηίαο ηεο ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ηεο κείσζεο ηνπ κηθηνχ 

θέξδνπο θαη ηεο αχμεζεο ησλ εμφδσλ δηάζεζεο. 

  

Πίλαθαο 6: Οξηδόληηα Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Πσιήζεηο 100,00% 110,18% 95,27% 

κείνλ Κφζηνο Πσιεζέλησλ 100,00% 93,75% 100,00% 

Μηθηφ Κέξδνο 100,00% 133,04% 88,70% 

κείνλ Έμνδα Γηάζεζεο 100,00% 100,00% 133,33% 

κείνλ Έμνδα Γηνίθεζεο 100,00% 200,00% 150,00% 

Λεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα 100,00% 127,69% 49,23% 

κείνλ ηφθνη ρξεσζηηθνί 100,00% 137,61% 45,41% 

Κέξδε πξν θφξσλ 100,00% 125,69% 50,00% 

κείνλ θφξνο 100,00% 125,69% 50,00% 

Καζαξά Κέξδε 100,00% 125,69% 50,00% 

 

 

5.5 Αλάιπζε Αξηζκνδεηθηώλ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ πξνθχπηεη φηη ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Σα πξνβιήκαηα μεθηλνχλ απφ ηηο 

αγνξέο θαζψο παξαηεξείηαη φηη ην θφζηνο πσιεζέλησλ δελ αθνινπζεί ηε κείσζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ. Η δηνίθεζε ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο επηδεηψληαο θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη 

βειηηψλνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Η ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ησλ αλείζπξαθησλ 

απαηηήζεσλ ηεο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

δηάζεζεο δείρλεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ παξαγφκελνπ θεθαιαίνπ. Σα 

αλσηέξσ νδεγνχλ ζε ρακειφηεξα θαζαξά θέξδε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ηακηαθψλ δπζθνιηψλ. Αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ, κε απνηέιεζκα θάπνηεο απφ απηέο πηζαλψλ 

λα θαηαζηνχλ αλείζπξαθηεο θαη λα κεγαιψζνπλ ηε δεκηά. 

 Οη αξηζκνδείθηεο πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ κε βάζε ηα αλψηεξν είλαη: 

 Ο δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ λα απμεζεί,  
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 Ο δείθηεο κέζεο πεξηφδνπ είζπξαμεο λα κεησζεί ζεκαληηθά 

Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη; 

 Να επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ. 

 Να γίλεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. 

 Να βειηησζνχλ πεξηζζφηεξν νη ζπληειεζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θφζηνο. 

 Να δνζεί έκθαζε ζηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζηελ είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ. 

 

Δπηπιένλ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε ηφζν κε ηνλ θιάδν φζν θαη κε ηνπο 

βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ ηεο. 

 

Πίλαθαο 7: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γεηθηώλ 

Γείθηεο 20Υ5 20Υ6 20Υ7 

Κπθινθνξηαθήο Ρεπζηφηεηαο 1,60 3,41 2,01 

Άκεζεο Ρεπζηφηεηαο 1,20 2,41 1,34 

Σακηαθή Ρεπζηφηεηα 0,80 1,41 0,67 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ   8,66 5,82 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Πξνκεζεπηψλ   24,00 12,00 

Μέζε Πεξίνδνο Δίζπξαμεο   42,16 62,69 

Μέζε Πεξίνδνο Πιεξσκήο   15,21 30,42 

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ 0,10 0,10 0,04 

Απνδνηηθφηεηα Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 0,17 0,17 0,06 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο 0,42 0,50 0,39 

Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο 0,24 0,27 0,12 

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 0,15 0,17 0,08 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαζψο θαη ηελ επίδξαζε 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζε απηή. Ή δηπισκαηηθή δηαξζξψλεηαη ζε 6 θεθάιαηα. ην 

πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο, δίλεηαη ν ζθνπφο θαη 

αλαπηχζζνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ην δεχηεξν θεθάιαην παξέρεηαη ε επηζθφπεζε 

βηβιηνγξαθίαο απφ φπνπ πξνθχπηεη φηη βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο 

αμηφπηζηεο αλάιπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηειεί ε χπαξμε 

ζπγθξηζηκφηεηαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζην ηξίην θεθάιαην παξέρεηαη κηα αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζψο 

θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζε φηη αθνξά ηελ παξνρή επηινγψλ ζε κηα εηαηξία 

ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηεο ζηνηρείσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξέρεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ελψ ζην πέκπην θεθάιαην αλαπηχζζαηε κηα κειέηε 

πεξίπησζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο κηαο επηρείξεζεο. 

Σα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα θάησζη. 

Πξψην, ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζθνπνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επηινγέο ηεο Γηνίθεζεο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη απεηθφληζεο φπσο ε απνηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Γεχηεξν, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν λα 

εμεηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν εθαξκφδεη ε ππφ εμέηαζε επηρείξεζε θαη λα 

αλαιχνληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμέηαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σξίην, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν δπλακηθή (δηαρξνληθή) φζν θαη 

δηαζηξσκαηηθή (κεηαμχ επηρεηξήζεσλ γηα ην ίδην έηνο). 



 

34 

 

 

Πεξηνξηζκφο ηεο δηπισκαηηθήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ εμεηάζηεθε ε αλάιπζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηηο επηινγέο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη σο κειινληηθή έξεπλα ε ρξήζε 

δείγκαηνο επηρεηξήζεσλ θαη ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο επηινγήο ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο κηαο επηρείξεζεο. 
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