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Περίληψη 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία, με θέμα «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, Μελέτη Κλάδου Πληροφορικής», πραγματοποιήθηκε για την μερική 

απόκτηση του μεταπτυχιακού στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

 Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος 

καλούνται να είναι άρτια οικονομικά και λογιστικά οργανωμένες για λόγους 

ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας χρησιμοποιώντας τις επιστήμες της 

πληροφορικής, της κοστολόγησης, της λογιστικής και οποιοδήποτε άλλο μέσω για την 

βελτιστοποίησή τους. Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο μελέτης την 

Λογιστική ως μέσον ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

συγκεκριμένα με την χρήση των Αριθμοδεικτών.  

 Η κατανόηση και η επεξεργασία των δεδομένων που δίνονται ως αριθμοί 

κονδυλίων αποτελεί ένα δύσκολο χειρισμό και απευθύνεται σε αυτούς που έχουν 

γνώση του Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και των στοιχείων ενός Ισολογισμού, όπως 

και βασικά στοιχεία του Ενεργητικού, Παθητικού κτλ. Πλέον, όλες οι σύγχρονες 

λογιστικές εφαρμογές αναλύουν τους λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ και έχουν την 

δυνατότητα να υπολογίσουν τους Αριθμοδείκτες αλλά δεν έχει καμία αξία αν δεν 

γνωρίζεις από τι «επηρεάζονται», από τι αποτελούνται και πως διορθώνονται ή 

βελτιστοποιούνται τα αποτελέσματα αυτά. 

 Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να γίνουν κατανοητές οι 

βασικές αρχές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η ανάλυσή τους με την 

χρήση των Αριθμοδεικτών. Ως μελέτη και ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις (4) 

ελληνικές εταιρίες πληροφορικής, παραγωγής και διάθεσης λογισμικού, που 

αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο σε ποσοστό τζίρο του κλάδου. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την 

μέθοδο των αριθμοδεικτών γίνεται σύγκριση των τεσσάρων εταιριών και 

σχολιάζονται τα αποτελέσματα και οι «αδυναμίες» που εντοπίζονται. 

 Για το πρακτικό μέρος της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιευμένοι 

Ισολογισμοί των εταιρειών από τις διαχειριστικές περιόδους 2010-2014.        

 

 Λέξεις Κλειδιά: 

Πληροφορική, Ανάλυση, Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Ισολογισμός, 

Αριθμοδείκτες, Λογιστική, Κλάδος Πληροφορικής 
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Abstract 

 This thesis, concerned with “Finance Review Issues, Study of IT Sector”, was 

realized for the master gain of the Applied Informatics of the Macedonia University.  

 All businesses, as far as the international financial environment is  concerned, 

ought to be fully financial and book organized for competitive and efficacy reasons by 

using the computer science, the science of costing, accounting or any other mean for 

their optimization. This thesis is associated with the Accounting as a means of finance 

review issues and more specifically with the use of number rates.  

 The comprehension and processing of data given as fund numbers constitutes 

a difficult operation and refers to those who are aware of “The Accounting Plan” and 

data of total assets, and of basic data of Energetic, Pathetic etc, as well. Today, every 

contemporary accounting application is able to calculate the number rates, however 

there is no value, if you are not aware of whatever they are “affected”, of what they  

are composed and how the results are corrected or optimized, as well.  

 The purpose of this thesis is to present and make the basic principles of finance 

issues accessible and their review with the number rates, as well. As a study and 

review four (4) Greek businesses of IT Sector, production and software display, which 

represent a great turnover of the area were used.  

 According to the finance issues review by the method of number rates, there 

exists a comparison of the four businesses and their results and “weaknesses”, that 

are identified, are commended.  

 As far as the practical part of the thesis is concerned, the published total  assets 

of the businesses during the handling periods 2010-2014 were used. 

 

 

 

Keywords: 

Informatics, Analysis, Financial Statements, Balance Sheet, Ratios, Accounting, IT 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Το έργο της Λογιστικής-Ορισμός 

 Η Λογιστική, κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης, είναι ένα σύστημα 

καταγραφής και ελέγχου της κερδοφορίας οικονομικών δραστηριοτήτων. Με την 

λογιστική γίνεται συστηματική καταγραφή της χρηματικής αξίας υλικών ή άυλων 

αγαθών όπως επίσης και δραστηριοτήτων που διαφοροποιούν την χρηματική αξία 

υλικών ή άυλων αντικειμένων. Με την λογιστική, ως μαθηματικό σύστημα 

οικονομικού κορμού, οικονομικές δραστηριότητες, χρηματικές πράξεις ή 

συναλλαγές, προσδιορίζονται και καταγράφονται συστηματικά και μεθοδικά έτσι 

ώστε να είναι εφικτός ο μελλοντικός έλεγχος. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για 

την καταγραφή και τον έλεγχο οικονομικών πράξεων ιδιωτικού ή και δημοσίου 

φορέα.  

 Το γεγονός ότι με την λογιστική καταγράφονται και λαμβάνουν χρηματική 

αξία, μεθοδικά, όλες οι οικονομικές δραστηριότητες ιστορικά, από την παραγωγή 

στην κατανάλωση, κάνει εφικτή την δυνατότητα ο άνθρωπος να προσδώσει με 

σαφήνεια την χρηματική αξία σε όλα τα αγαθά, αναγνωρίζοντας καθαυτό τον τρόπο 

το κόστος κάθε ύλης, ακόμα και το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού. 

1.2 Σκοπός της Διπλωματικής 

 Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές 

λογιστικές έννοιες για την βέλτιστη αξιοποίηση των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων που δημοσιεύονται σε ετήσια βάση από τις επιχειρήσεις. Επίσης, 

αναλύονται οι Αριθμοδείκτες, από τι αποτελούνται, τι μετράνε και  η χρησιμότητα 

των αποτελεσμάτων τους. Τέλος, σαν αντικείμενο μελέτης όλων των παραπάνω 

χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής: 

 Epsilon Net Α.Ε. 

 Singularlogic Α.Ε. 

 Entersoft Α.Ε. 

 Softone Technologies A.E.  

Οι εταιρείες αυτές αποτελούν ένα ικανοποιητικό ποσοστό σαν δείγμα για το σύνολο 

του Κλάδου. Επίσης, είναι οι κυριαρχούσες και πιο δημοφιλής εταιρείες στην 

Ελληνική Αγορά. 
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1.3 Βιβλιογραφική Μελέτη 

 Για την εκπόνηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν βιβλία Λογιστικής και 

Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελεγκτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

και Φορολογικά. Επίσης, αξιοποιήθηκαν Ηλεκτρονικές Ιστοσελίδες, και βάσεις 

δεδομένων. Τέλος, για την κατανόηση και επεξήγηση των αριθμοδεικτών 

μελετήθηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις από παραδόσεις μαθημάτων, δημοσιεύσεις και 

άρθρα. 

1.4 Συντομογραφίες – Ορολογία 

 Για λόγους συντομογραφίας και διευκόλυνσης ενδεχομένως σε πολλά σημεία 

λέξεις να αναφέρονται με συντομογραφία. Για την κατανόηση τους παρέχεται ο 

παρακάτω πίνακας. Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητα θα αναφέρεται και 

συγκεκριμένη ορολογία.   

(Κατά αλφαβητική σειρά) 

 

Χ.Κ. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
Ο.Κ. Οικονομικές Καταστάσεις 

Δ.Π.Χ.Α. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Ε.Λ.Π. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Χ.Α.Α. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία 

Οντότητα Επιχείρηση-Εταιρεία 

Ε.Λ.Γ.Σ. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

Λ.Σ. Λογιστικό Σχέδιο 

Κ.Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Κ.Χ.Θ. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Ε.Π.Ε. Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης 
Ι.Κ.Ε. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Financial Planning Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός 
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1.5 Διάρθρωση της Εργασίας 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε γενικές έννοιες για την Λογιστική, ο 

σκοπός της διπλωματικής εργασίας, η βιβλιογραφική μελέτης, όπως ένας πίνακας  με 

ορολογία και συντομογραφίες.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο και πιο 

συγκεκριμένα για την Χρηματοοικονομική λειτουργία της επιχείρησης, από πού 

μπορεί να αντλήσει κεφάλαια μια επιχείρηση, υπάρχουν ορισμοί για βασικές και 

θεμελιώδης έννοιες στα οικονομικά όπως είναι η ρευστότητα, η αποδοτικότητα και 

πως γίνεται ένας χρηματοοικονομικός προγραμματισμός. Στην συνέχεια γίνεται 

εκτενείς αναφορά στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αναφέρονται οι 

υποχρεώσεις, ο σκοπός, η ευθύνη και οι αρχές και παραδοχές που πρέπει να πληρούν 

για την δημοσίευσή τους. Τέλος, γίνεται πλήρης αναφορά στα περιεχόμενα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, από τι αποτελούνται όπως και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, το Προσάρτημα. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, είναι η θεωρητική προσέγγιση των Αριθμοδεικτών και 

αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες τους, όπως επίσης και ο τρόπος υπολογισμός του 

αλλά και οι έννοιες τους. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη επαφή με τις εταιρείες μελέτης, 

όπως στοιχεία των Ισολογισμών τους και βασικά μεγέθη του. 

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται και εφαρμόζονται οι αριθμοδείκτες 

του τρίτου κεφαλαίου στις εταιρείες μελέτης, παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών. 
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2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 Οι αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον έχουν επιφέρει και 

αλλαγές στις συνθήκες που λειτουργούν οι αγορές και κατ’ επέκταση οι οργανισμοί 

και οι επιχειρήσεις. Παράλληλα οι εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των 

χρηματιστηριακών αγορών και της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχουν 

νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που όμως απαιτούν την κατάλληλη ανάλυση και 

αντιμετώπιση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.  

2.1 Χρηματοοικονομική Λειτουργία της Επιχείρησης 

 Για την κατανόηση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων είναι σημαντικό 

αρχικά να προσδιορίσουμε την βασική λειτουργία των επιχειρήσεων και να ορίσουμε 

θεμελιώδης έννοιες όπως είναι το κεφάλαιο κίνησης, ποιες είναι οι πηγές 

χρηματοδότησης μιας επιχείρησης και από πού αντλεί κεφάλαια. Επίσης, σημαντικά 

κριτήρια  για την βιωσιμότητα της επιχείρησης είναι η ρευστότητα, η αποδοτικότητα 

και η αβεβαιότητα1 . 

2.1.1 Ορισμός και Λειτουργία του Κεφαλαίου Κίνησης 

 Το συνολικό κεφάλαιο κίνησης αποτελείται από το σύνολο των 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών της 

επιχείρησης. Δηλαδή τα αποθέματα, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα απαιτήσεις, 

εισπρακτέα γραμματεία, τραπεζικές καταθέσεις, ταμείο κλπ.  

 Το κεφάλαιο κίνησης, όπως καταρτίζεται από τον συνδυασμό στοιχείων του 

Ενεργητικού και του Παθητικού, είναι το σημείο που θα καθορίσει τα δεδομένα για 

την λήψη της απόφασης χρηματοδότησης της επιχείρησης. Η επιχείρηση οφείλει να 

διατηρεί επαρκείς χρηματικούς πόρους για να πληρώνει τους λογαριασμούς που 

εμφανίζονται. Όταν η επιχείρηση δεν τα καταφέρει στον τομέα αυτό σημαίνει ότι έχει 

εξαντλήσει τη ρευστότητα της και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη χρηματοοικονομική 

κατάσταση.  Σπουδαίο ρόλο στην επάρκεια ή μη του κεφαλαίου κινήσεως παίζουν η 

ηλικία της επιχείρησης και η ποιότητα της διοικήσεώς της, καθώς και η κερδοφόρα 

δυναμικότητά της2. Η ανεπάρκεια και κακή διαχείριση του κεφαλαίου κινήσεως 

αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες αιτίες πτωχεύσεων. 

 Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού 

και των τρεχουσών υποχρεώσεων. Είναι το ποσό που επενδύθηκε από τους 

αναδόχους για τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού . O βασικός 

υπολογισμός του κεφαλαίου κίνησης  γίνεται με βάση τα ακαθάριστα τρέχοντα 

                                                 
1 Αποστολόπουλος Ν. Ιωάννης (1997). Εκδόσεις Σταμούλη. Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής διοικήσεως. 
Αθήνα 
2 Δημήτριος Βασιλείου – Νικόλαος Ηρειώτης (2008). Εκδόσεις Rosili . Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 
Θεωρία & Πρακτική 
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περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Το κεφάλαιο κίνησης δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο: 

Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις  

 Η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα 

στην ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η διοίκηση θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει ένα συνδυασμό από πολιτικές και τεχνικές για την διαχείριση του 

κεφαλαίου κίνησης. Οι ποιο σημαντικοί παράγοντες για τη σωστή διαχείριση των 

κεφαλαίων κίνησης είναι οι εξής3: 

 Ταμειακή Διαχείριση: 

Πρέπει να γίνεται υπολογισμός του ταμειακού υπολοίπου στην επιχείρηση, ώστε να 

μπορεί να καλύπτει τις καθημερινές αλλά και μελλοντικές δαπάνες. 

 Διαχείριση Αποθεμάτων: 

Προσδιορίζει το επίπεδο αποθεμάτων που επιτρέπει τη συνεχή παραγωγή αλλά 

μειώνει την επένδυση σε ακατέργαστο υλικό και ελαχιστοποιεί την αναδιάταξη του 

κόστους και ως εκ τούτου αυξάνει τη ταμειακή ροή. Επίσης πρέπει η παραγωγή να 

παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για να αποφευχθεί η υπερβολική παραγωγή. 

 Διαχείριση Οφειλετών 

Προσδιορίζει την κατάλληλη πιστωτική πολιτική , δηλαδή τους πιστωτικούς όρους 

που θα προσελκύσουν πελάτες, έτσι ώστε οποιαδήποτε επίπτωση στις ταμειακές 

ροές και τον κύκλο μετατροπής μετρητών θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των 

εσόδων και ως εκ τούτου από την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. 

2.1.2 Πηγές Χρηματοδότησης 

 Κάθε νέα επιχείρηση χρειάζεται χρήματα κατά το ξεκίνημά της. Η πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων θα χρειαστεί να αγοράσει εξοπλισμό, να διαμορφώσει τον χώρο 
εργασίας και να καλύψει το κόστος εμπορευμάτων - όλα αυτά πριν γίνει καν η πρώτη 
πώληση. Στη συνέχεια, όταν ξεκινήσει να εμπορεύεται, θα χρειάζεται μετρητά για να 
πληρώνει τα τρέχοντα έξοδα και για να καταστήσετε  βιώσιμη την λειτουργία της 
επιχείρησής σας. 

  Υπάρχουν διάφορες επιλογές χρηματοδότησης κατά το ξεκίνημα μίας 
επιχείρησης. Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει δικά της χρήματα, να πάρει κάποιο 
δάνειο από τράπεζες, ή ακόμα και να προσελκύσει ξένους επενδυτές, επιχορηγήσεις 

αλλά και κρατική υποστήριξη μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμη. Οι περισσότερες 

                                                 
3 Grzegorz Michalski  (2014). Algrave Macmillan. Value-Based Working Capital Management. USA. 
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επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό αυτών των εναλλακτικών, ανάλογα με 
τις ανάγκες τους αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν. Παρακάτω περιγράφονται 
οι κυριότερες πηγές χρηματοδότησης για μια επιχείρηση. 

 Ιδιωτική Χρηματοδότηση 

Τα κεφάλαια ιδιωτικών φορέων εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική πηγή 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και η επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών 

μέσων και εργαλείων είναι απαραίτητη και σημαντική για να καταστεί βιώσιμη μια 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση4. Οι ιδιώτες επενδυτές είναι μεμονωμένα άτομα που 

επενδύουν σε υπάρχουσες εταιρίες, συνήθως στα πρώιμα στάδια, λειτουργώντας 
ταυτόχρονα και ως σύμβουλοι στις επιχειρήσεις αυτές5. 

 Τραπεζικοί Οργανισμοί & Εταιρείες 

Οι τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν προϊόντα χορηγήσεων (δάνεια και ανοικτούς 
αλληλόχρεους λογαριασμούς) που απευθύνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες 

και τις επιχειρήσεις, αφορούν δε χρηματοδότηση που προσφέρεται για κεφάλαιο 
κίνησης, αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και επαγγελματικής στέγης. Επίσης, στις 

επιχειρήσεις, προσφέρουν χρηματοδοτικά προϊόντα/εργαλεία όπως εκχώρηση 
τιμολογίων και απαιτήσεων (factoring), πληρωμή εξαγωγέα από εισαγωγέα 

(forfeiting), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση 

Είναι μια σύγχρονη μέθοδος μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και 
επαγγελματικών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και 
ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία 
χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο και στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί με μονομερή του δήλωση να το 
αγοράσει σε προσυμφωνημένο τίμημα .Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε 

στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της. Το 
κύριο πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με το απλό τραπεζικό 

δάνειο είναι ο μειωμένος κίνδυνος κακής χρήσης της πίστωσης: αντί ο πιστωτής να 
καταβάλει χρήματα, τα οποία μπορεί να σπαταληθούν από τον δανειολήπτη σε 

σκοπούς άσχετους με την επιχείρηση, διακινδυνεύοντας έτσι την επιβίωση και τη 
φερεγγυότητα της επιχείρησης, με τη χρηματοδοτική μίσθωση ο πιστωτής αγοράζει 
ο ίδιος τον εξοπλισμό και είναι εξασφαλισμένος ότι το δάνειο επενδύεται στην 

επιχείρηση με τρόπο παραγωγικό6. 

 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών 

Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών 
(venture capitals & Private Equity Funds). Πρόκειται για ένα είδος ιδιωτικής 

επένδυσης που χορηγείται σε νέες και ελπιδοφόρες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα ένα 

                                                 
4 Γεώργιος Γλυκός (2013). Πηγές Χρηματοδότησης: Ιδιωτική Χρηματοδότηση. Κέντρο Εθελοντών 
Μάνατζερ Ελλάδος.  www.kemel.gr (30/4/2015) 
5 Πηγές και Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.  

http://www.entre.gr/ (30/4/2015) 
6 Χρηματοδοτική Μίσθωση. www.wikipedia.org (30/4/2015) 

http://www.kemel.gr/
http://www.entre.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%B7
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ποσοστό των μετοχών και εκτείνεται σε διάστημα 3-7 χρόνων. Στην Ελλάδα 
υφίστανται περίπου 20 εταιρείες αυτού του είδους 

 Επιδότηση 

Επιδότηση είναι το ποσό χρημάτων που χορηγείται σε μία επιχείρηση αφού 

ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία υποβολής αίτησης. Δεν καταβάλλονται τόκοι και 
συνήθως δεν υπάρχει απαίτηση για πληρωμή των χορηγούμενων κεφαλαίων, με την 

προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί οι όροι της επιχορήγησης. Σε αρκετές 
περιπτώσεις για την λήψη της επιχορήγησης προϋποτίθεται η ταυτόχρονη συμμετοχή 

του επιχειρηματία στην επένδυση με κάποια ίδια κεφάλαια. 

2.1.3 Η Έννοια της Ρευστότητας 

 Ρευστότητα είναι η ευκολία με την οποία ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή 
ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πωληθεί και να μετατραπεί σε μετρητά. Η 
ρευστότητα επηρεάζεται άμεσα από την προσφορά και τη ζήτηση που υπάρχει για το 
συγκεκριμένο προϊόν ή περιουσιακό στοιχείο και επίσης από άλλους παράγοντες 
όπως είναι οι πιθανές διαταραχές στην αγορά. Ρευστότητα είναι με άλλα λόγια η 
ικανότητα ταχείας μεταπώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού, 
χωρίς να υπάρξει μεγάλη μεταβολή στην τιμή του7. 

 Μία εταιρία που διαθέτει υψηλή ρευστότητα έχει μικρότερο κίνδυνο 
ρευστότητας, δηλαδή να βρεθεί σε δυσκολία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της, 
επίσης έχει μεγαλύτερη ευελιξία για να αναλάβει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.  

2.1.4 Η Έννοια της Αποδοτικότητας 

 Στις Οικονομικές Επιστήμες η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται 
περισσότερο στις επιτεύξεις οικονομικών μονάδων ή οικονομικών συστημάτων, ή και 

προσωπικού. Κατά δε άποψη πολλών θεωρούνται και οι συγκρίσεις μεταξύ των 
προηγουμένων. Μέχρι τη Βιομηχανική Επανάσταση ο όρος αυτός χρησιμοποιούταν 

με ευρεία έννοια. Από τα τέλη όμως του 18ου αιώνα ξεκίνησε η αναζήτηση μιας 
βάσης για τη μέτρηση της βιομηχανικής αποδοτικότητας. Από τότε ξεκίνησε έντονα, 

αρχικά, από τεχνικούς και στη συνέχεια από οικονομολόγους απόπειρες του ακριβή 
προσδιορισμού της έννοιας, που όμως διαφέρουν μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι μέχρι 

σήμερα δεν έχει επέλθει συμφωνία προσδιορισμού, με συνέπεια να 
χρησιμοποιούνται εναλλακτικές έννοιες, όπως π.χ. παραγωγικότητα, οικονομική 

απώλεια, κ.λπ., κατά διεύθυνση και λειτουργία, ή κατά κλίμακα και σειρά, ή ακόμα 
και αναλογικά με το κέρδος8. 

 Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, η αποδοτικότητα μετράται με δείκτες οι 

οποίοι έχουν ως αριθμητή το πραγματοποιθέν αποτέλεσμα (εκροή) και ως 
παρονομαστή τα κόστη ή τις θυσίες που έγιναν για την πραγματοποίηση του 

αποτελέσματος (εισροές). Τέτοιοι δείκτες είναι ο δείκτης της παραγωγικότητας της 
εργασίας, της γης, κτλ. Ασφαλώς η αποδοτικότητα οδηγεί συνήθως στην 

αποτελεσματικότητα, αυτό όμως δε συμβαίνει οπωσδήποτε. Για παράδειγμα, σε μια 
επιχείρηση παραγωγής υφάσματος μπορεί η παραγωγικότητα να είναι πολύ υψηλή, 

                                                 
7 Ορισμός Ρευστότητας. www.wikipedia.org (30/4/2015) 
8 Ορισμός Αποδοτικότητας www.wikipedia.org (30/4/2015) 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ρευστότητα_(οικονομικά)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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η αποτελεσματικότητα όμως της επιχείρησης να είναι πολύ χαμηλή, γιατί δεν υπάρχει 
ζήτηση για το είδος του παραγόμενου υφάσματος. 

Η παραγωγικότητα σε μία επιχείρηση μπορεί να αυξηθεί με τους ακόλουθους 
τρόπους:  

 Με αύξηση της παραγωγής με τις ίδιες εισροές (συντελεστές παραγωγής)  

 Με διατήρηση του ίδιου επιπέδου παραγωγής, αλλά με μειωμένες εισροές  

 Με αύξηση της παραγωγικότητας και ταυτόχρονη μείωση των εισροών 
 

2.1.5 Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός της Επιχείρησης  

 Ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης αν και στηρίζεται στις 

ίδιες πληροφορίες με το λογιστικό σύστημα που κρατά ή επιχείρηση, δεν είναι το 
ίδιο, ούτε έχει τον ίδιο στόχο. Η λογιστική παρακολούθηση και εγγραφές είναι 

υποχρεωτικές από τον νόμο, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 
επαγγελματίας και έχει σαν βασικό στόχο να δώσει σε κάποιον τρίτο, την εφορία, 

τους μετόχους, τις τράπεζες, πληροφορίες σχετικές με την οικονομική δραστηριότητα 
της επιχείρησης  προκειμένου, αυτοί οι τρίτοι να αποφασίσουν είτε για τους φόρους 

που πρέπει να πληρώσει ο επιχειρηματίας ή η επιχείρηση είτε να ζητήσουν το 
μέρισμα που τους αναλογεί είτε να αποφασίσουν αν πρέπει να δώσουν κάποιο 
δάνειο. 
 Αντίθετα ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, είναι εσωτερική υπόθεση της 
επιχείρησης και του επιχειρηματία, αν θέλει το κάνει, ο λογιστής δεν έχει να κάνει 
τίποτα με αυτόν, παρά να δώσει ίσως κάποιες συμβουλές, ενώ δεν είναι ανάγκη ο 
επιχειρηματίας να γίνει ειδικός στην οικονομική ανάλυση, μιας και υπάρχουν αρκετά 
εύκολοι τρόποι για να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού, 
παρακολούθησης και ελέγχου των οικονομικών του, ενώ αν έχει την δυνατότητα και 
την ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπολογιστικών φύλλων τότε η 
δουλεία αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη. 
 Για να είναι αποτελεσματικός ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της 
επιχείρησης πρέπει να έχει σχετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα, που εξαρτάται άμεσα 
από το ύψος της αναγκαίας επένδυσης (συνήθως από 3-5 χρόνια), ενώ οπωσδήποτε 
για τον πρώτο χρόνο να είναι όσο το δυνατό λεπτομερής και στο σύνολο του πρέπει 

να δίνει πληροφορίες για τα παρακάτω9: 
 

 Το προβλεπόμενο κόστος έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
τις πηγές άντλησης των αναγκαίων πόρων. 

 Το προβλεπόμενο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης αναλυτικά ανά 
κατηγορία. 

 Τα προβλεπόμενα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα και το νεκρό 
σημείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της δραστηριότητας, και τους δείκτες 
απόδοσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

                                                 
9 Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός. www.epiheirimatikotita.gr (30/4/2015) 

http://www.epiheirimatikotita.gr/joomla157/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82.html
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2.2 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

 Το έργο της λογιστικής επιστήμης είναι η γραπτή αποτύπωση των 

οικονομικών γεγονότων που συμβαίνουν κατά την διάρκεια την διαχειριστικής 

χρήσης. Αποτυπώνεται με αριθμούς σε λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου με 

σκοπό την απομνημόνευση της οικονομικής ζωής και δραστηριότητας των 

οικονομικών μονάδων. Η λογιστική, σε πρώτη φάση, ως μια επιστημονικά 

εφαρμοσμένη τεχνική, καταγράφει, αναλύει, προσδιορίζει, ταξινομεί και 

συγκεντρώνει όλους τους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν λογιστικές πράξεις με 

σκοπό να αποτυπωθούν στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και να 

παρουσιαστούν σε ενδιαφερόμενος ομάδες.  10 

 Αφού αναλύσαμε τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης συνέχεια όλων 

αυτών είναι οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών 

των γεγονότων και πρακτικών που περιγράψαμε.  

2.2.1 Ορισμός Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Σύμφωνα με το πρώτο πρότυπο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι μία δομημένη οικονομική παρουσίαση της 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από 

αυτή. Η επιδίωξη των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφορίες οι 

οποίες είναι σχετικές με την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές της 

επιχείρησης, που είναι χρήσιμες σε μια ευρεία ομάδα χρηστών προκειμένου με την 

αξιοποίησή τους να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις 

δείχνουν επίσης τα αποτελέσματα της διαχείρισης των οικονομικών πόρων που 

έχουν διατεθεί στη διοίκηση. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, οι οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα στοιχεία 

μιας επιχείρησης: 

 Τα περιουσιακά στοιχεία 

 Τις υποχρεώσεις 

 Τα ίδια κεφάλαια 

 Τα έσοδα και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων κερδών/ζημιών) 

 Τις ταμιακές ροές 

Αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα με άλλες πληροφορίες στο Προσάρτημα των 

οικονομικών καταστάσεων, βοηθούν τους χρήστες να προεκτιμήσουν τις μελλοντικές 

ταμιακές ροές της επιχείρησης και ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα της 

δημιουργίας Ταμιακών διαθεσίμων και Ταμιακών ισοδύναμων11. 

                                                 
10 Πατατούκας Π. Κυριάκος – Μπατσινίλας Γ. Επαμεινώνδας (2012). Εκδόσεις Σταμούλη. Σύγχρονη 
Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα. 
11 Γκίκας Χ. Δημήτριος (2002) – Εκδόσεις Μπένου Γ.  Η ανάλυση και οι χρήσεις των λογιστικών 
καταστάσεων. Αθήνα. 
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2.2.2 Υποχρέωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων 

Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης διαφέρουν και οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που υποχρεούνται να δημοσιεύσουν. Βάση των νέων Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π) οι αλλαγές που προήλθαν με την ψήφιση του νόμου 

4308/2014 οι επιχειρήσεις (οντότητες) υποχρεούνται βάση του «Πίνακα 1» να 

δημοσιεύουν τα παρακάτω12: 

Μεγάλες Οντότητες 

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 Την Κατάσταση Χρηματοροών 

 Το Προσάρτημα 

Μεσαίες Οντότητες 

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 Το Προσάρτημα 

Μικρές και πολύ μικρές Οντότητες  

 Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

 Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 Το Προσάρτημα 

Συγκεντρωτικά παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Πίνακας 1: Περιεχόμενα Χ.Κ. ανά οντότητα 

 

                                                 
12 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 4308/2014. Τράπεζα 
Epsilon Net A.E. www.e-forologia.gr/lawbank (25/4/2015) 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D512E30CB4D2F800.1D031AEA53&SearchTerms=NDMwOC8yMDE0&version=2014/12/24
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Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται κατά περίπτωση 

σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 2: Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων (κατά ΕΛΠ)  

Στα παραρτήματα υπάρχουν υποδείγματα Ισολογισμών, βάση των 

Ε.Λ.Π. 

2.2.3 Σκοπός των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα 

στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών 

µμονάδων, κεφαλαιώδους σημασίας. Αποσκοπούν κύρια στην πληροφόρηση των 

ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης (μετόχων, τραπεζών, πιστωτών κτλ). Επειδή οι 

οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται πρώτιστα για τους χρηματοδότες της 

οικονομικής µμονάδας (μετόχους και πιστωτές), καλούνται και χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις (Financial Statements) και η λογιστική, που ασχολείται µε την κατάρτισή 

τους, χρηματοοικονομική λογιστική. Εκτός των παραπάνω οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ενδιαφέρουν εξίσου και τους εντός της επιχείρησης μετόχους, 

προσωπικό κτλ. Σύμφωνα µε το πρώτο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ 1)  

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια 

δομημένη οικονομική απεικόνιση, µε συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, της 

οικονομικής θέσης μιας επιχείρησης και των συναλλαγών που έχουν αναληφθεί από 

αυτή13.  

 Επιδίωξη των γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά µε την οικονομική θέση, την απόδοση, τις ταμιακές ροές και τις 

μεταβολές στην οικονομική θέση μιας επιχείρησης, που είναι χρήσιμες για ένα ευρύ 

κύκλο χρηστών για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. 

2.2.3.1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π. 1) 

 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) είναι λογιστικές πρακτικές υπό τη μορφή 

νόμων με τους οποίους καλούνται να εναρμονιστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Τα 

ΔΛΠ εμπλουτίζονται με οδηγίες που αλλάζουν τον αρχικό αυστηρώς λογιστικό τους 

                                                 
13 Ιωσηφάκης Γεώργιος. Diploma in IFRS (2014). Association of International Accountants (Α.Ι.Α.) 
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προσανατολισμό και είναι πλέον γνωστά ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (IFRS). 

 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν  ένα  πλαίσιο αρχών και κανόνων, 

στόχος των οποίων είναι  η ορθή απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης και του 

αποτελέσματος των εταιρειών στις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσιεύονται για 

την πληροφόρηση των επενδυτικού κοινού.  

 Η  υιοθέτηση των διεθνών  λογιστικών προτύπων διευκολύνει τη 

συγκρισιμότητα της αποδοτικότητας των εισηγμένων επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε 

αγορά. Επιπλέον, η εφαρμογή της αρχής του «fair value accounting» επιτάσσει την 

αποτίμηση όλων των χρηματοπιστωτικών   μέσων με βάση την εύλογη (fair) αξία τους 

και στο μέτρο αυτό αποτελεί πράγματι επανάσταση σε σχέση με την εφαρμοζόμενη 

για δεκαετίες λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους14. 

 Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των 

γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα 

τόσο με τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων της οντότητας 

όσο και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων οντοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο 

σκοπός το Πρότυπο θέτει γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή τους και τις ελάχιστες 

απαιτήσεις για το περιεχόμενό τους. Η αναγνώριση, η αποτίμηση και η 

γνωστοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών και γεγονότων εξετάζεται σε άλλα 

Πρότυπα και Διερμηνείες. 

2.2.4 Σκοπός της Ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων15 

 Ο σκοπός της ανάλυσης των Οικονομικών Καταστάσεων είναι γενικά ο 

καθορισμός της θέσης του έργου και της εξέλιξης της εκμετάλλευσης των 

επιχειρήσεων. Η ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων αποβλέπει στην ανάλυση 

και εκτίμηση την οικονομικής κατάστασης κατά τη στιγμή σύνταξης αυτών, καθώς και 

εκείνης η οποία προβλέπεται για το μέλλον. Είναι μια διαδικασία προσδιορισμού των 

δυνατών και αδύνατων σημείων μιας επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται με 

κατάλληλη συσχέτιση των δεδομένων του Ισολογισμού και της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων χρήσης. 

  

 

                                                 
14 Δημήτριος Ι. Καραγιάννης-Ιωάννης Δ. Καραγιάννης-Αικατερίνη Δ. Καραγιάννη (2012). Εκδόσεις 
Καραγιάννη. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Παραδείγματα-Εφαρμογές-ΔΛΠ-ΔΠΧΑ. Θεσσαλονίκη. 
15 Αρκίτης Γ.Π. (2003). Εκδόσεις Interbooks. Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ανάλυση και 
Προγραμματισμός. Αθήνα. 
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Οι σκοποί της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται στους πιο 

κάτω βασικούς τομείς: 

 Ρευστότητα (liquidity).  

Είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων  να ανταποκρίνονται στις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει διερεύνηση των σχέσεων των 

κυκλοφορούντων ενεργητικών προς τις υποχρεώσεις, μελέτη της φύσης του 

μεγέθους των συνολικών υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους κάθε φύσης 

δανειστές και τους κεφαλαιούχους, τις εξασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί στους 

δανειστές, την πραγματική αξία των ενεργητικών καθώς και την τάση εξέλιξης των 

κερδών.  

 Σταθερότητα (stability).  

H σταθερότητα μετριέται από την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί τις 

πληρωμές για τόκους και χρεολύσια πάνω στο υφιστάμενο ύψος των δανείων και τις 

πληρωμές που αντιστοιχούν στην κανονική διανομή μερίσματος στους μετόχους της.  

 Αποδοτικότητα (profitability).  

Αποδοτικότητα είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ του κέρδους που πραγματοποιεί η 

επιχείρηση και του κεφαλαίου που χρησιμοποιεί. Στην προκειμένη περίπτωση 

ερευνάται ιδιαίτερα η φύση και το μέγεθος των κερδών καθώς και η κανονικότητα 

και η τάση της εξέλιξής τους.  

 Δυνατότητα ανάπτυξης 

Μετριέται µε την επέκταση και την ανάπτυξη σε νέες αγορές, το ποσοστό ανάπτυξης 

στις υπάρχουσες αγορές, το ποσοστό αύξησης στα κέρδη ανά μετοχή και το ύψος 

δαπανών για έρευνα. 

 

Τέλος, αξίζεις να σημειωθεί πως υπάρχουν και άλλοι αποδεκτοί σκοποί της ανάλυσης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως είναι οι παρακάτω: 

 

 Ανάλυση της περιουσιακής και κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων. 

 Ανάλυση της χρηματοπιστωτικής ικανότητας. 

 Εκτίμηση των ταμειακών ροών 

 Υπολογισμός της καθαρής θέσης 

 Ανάλυση του προσωπικού (κόστος προσωπικού, παραγωγικότητα 

προσωπικού κτλ) 

 Ο καθορισμός της χρηματιστηριακής αξίας 

 Ανάλυση της σύνθεσης των δαπανών 
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Γενικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως υπάρχουν πάρα πολλοί σκοποί ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που ποικίλουν ανάλογα με το αποτέλεσμα που 

θέλουμε. Σημαντικό είναι να γίνονται οι σωστές συγκρίσεις για να υπάρχουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. 

2.2.5 Αρχές και Παραδοχές για την Ανάλυση16 

 Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι μια διαδικασία 

κρίσεων που αποσκοπεί στην εκτίμηση της τρέχουσας και παρελθούσας 

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων από την λειτουργία της 

επιχείρησης, με πρωταρχικό σκοπό τον καθορισμό των καλύτερων εκτιμήσεων και 

προβλέψεων για τις μελλοντικές συνθήκες και την απόδοση της εταιρείας. Η 

κατανόηση των δεδομένων που αναλύονται καθώς επίσης οι μέθοδοι με τις οποίες 

αναλύονται και ερμηνεύονται πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες Θεμελιώδεις 

παραδοχές ανάλυσης. 

2.2.5.1 Αντικειμενικότητα (Objectivity) 

 Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

επηρεάζουν αναπόφευκτα τα δικαιώματα, τους πόρους, και τους οικονομικούς 

κινδύνους και ανταμοιβές των ενδιαφερομένων μερών είτε είναι η διοίκηση της 

επιχείρησης είτε είναι οι μέτοχοι αυτής. 

 Ανεξάρτητα όμως από τους στόχους των ενδιαφερομένων μερών, τα 

οικονομικά δεδομένα, που συνοπτικά παρουσιάζονται μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων πρέπει να είναι ελεύθερα από μεροληψία, από προκατάληψη και από 

τις επιπτώσεις υστερόβουλων κινήτρων. 

 Δύο ιδιότητες προσδιορίζουν τέτοια αντικειμενικότητα για να φτάσουμε στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Η πρώτη είναι ο υψηλός βαθμός δυνατότητας επαλήθευσης 

των λογιστικών πληροφοριών και δεύτερη είναι η αξιοπιστία που πηγάζει από την 

συνειδητή προσπάθεια των λογιστών να καταλήγουν  στα πιο έγκυρα και 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 

2.2.5.2 Συγκρισιμότητα 

 Ένα από τα βασικά μέσα ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων είναι η σύγκριση.  

Η ικανότητα να συγκρίνονται ομάδες λογιστικών δεδομένων της ίδιας επιχείρησης 

διαχρονικά ή με μίας άλλης επιχείρησης είναι πολύ σημαντικά για την διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

                                                 
16 Πατατούκας Π. Κυριάκος – Μπατσινίλας Γ. Επαμεινώνδας (2012). Εκδόσεις Σταμούλη. Σύγχρονη 
Ανάλυση & Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων. Αθήνα. 
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2.2.5.3 Σαφήνεια 

 Η πολυπλοκότητα των λογιστικών πληροφοριών, συνοδευόμενη από τον 

υψηλό βαθμό συνοπτικότητας ενός πλήθους οικονομικών γεγονότων και 

συναλλαγών που προσπαθούν να συνοψίσουν είναι ένας λόγος για την ανάγκη 

ύπαρξης σαφήνειας και έλλειψης αμφιβολιών στις λογιστικές καταστάσεις. Ό άλλος 

προφανής λόγος της ανάγκης ύπαρξης σαφήνειας είναι ότι οι χρήστες των λογιστικών 

δεδομένων διαφέρουν γνωσιολογικά ως προς την εκπαίδευσή τους και την ικανότητα 

να αφομοιώνουν τέτοιες πληροφορίες.  

2.2.5.4 Επικαιρότητα 

 Η πληροφορία έχει πάντοτε μια χρονική αξία. Στην περίπτωση των 

οικονομικών και λογιστικών δεδομένων, η διαχρονικότητα είναι πάντοτε ζήτημα 

ουσίας. Όσο πιο παλιά είναι η πληροφορίας τόσο λιγότερη χρήσιμη και σχετική είναι 

για σκοπούς αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων. 

2.2.5.5 Ουσιαστικότατα 

 Στην διαδικασία ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να δίνεται 

έμφαση στην αρχή «η ουσία  πρέπει να υπερισχύει έναντι του τύπου». Συναλλαγές 

που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κατά τρόπο που τονίζουν μάλλον 

τον νομικό τύπο έναντι της ουσία πρέπει να εντοπίζονται και να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την ανάλυση έτσι ώστε να αποφεύγονται η μεροληψία, η οποία κατά κανόνα 

οδηγεί σε διαστρεβλωμένη διατύπωση εκθέσεων και αναφορών. 

2.2.5.6 Γενικότητα Σκοπού 

 Οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όσες 

πληροφορίες είναι σημαντικές και περισσότερο γενικού ενδιαφέροντος, χωρίς να τις 

κάνουν περιττά πολύπλοκες, πολυλεκτικές, μακροσκελείς και συγχέουσες. Δεν θα 

πρέπει να προσανατολίζονται προς αντικειμενικούς σκοπούς ειδικότερου ή 

εξειδικευμένου ενδιαφέροντος σε βάρος των γενικών ενδιαφερόντων.  

2.2.5.7 Αναλογικότητα 

 Η βασική υπόθεση της ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών είναι αυτή της 

αναλογικότητας. Δεν αρκεί να επιλέξουμε δυο οποιαδήποτε μεγέθη των  οικονομικών 

καταστάσεων αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια λογική συσχέτιση των δύο αυτών 

μεγεθών.  
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2.2.6 Ευθύνη σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων17 

 Τόσο ο Κ.Ν. 2190/1920, όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα και οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι την 

ευθύνη κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων μιας 

επιχείρησης φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και κάποιο άλλο όργανο της διοίκησής 

της. 

2.2.7 Ο ρόλος του Ελεγκτή 

 Το αντικείμενο ενός ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων είναι η έκφραση 

γνώμης του ελεγκτή για το αν οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί, από όλα 

τα ουσιώδη θέματα, με βάση ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι η γνώμη του ελεγκτή ενισχύει την αξιοπιστία των 

οικονομικών καταστάσεων, ο χρήστης τους δεν πρέπει να υποθέσει ότι η ελεγκτική 

γνώμη είναι μια επιβεβαίωση και της μελλοντικής βιωσιμότητας της εταιρείας, ή της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας με τις οποίες έχουν αντιμετωπισθεί οι 

υποθέσεις της εταιρείας από την διοίκησή της. 

2.2.8 Ελεγκτικά Θέματα 

 Λόγω του ότι ο έλεγχος των οικονομικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

ανάλυσής του αλλά στην παρούσα εργασία δεν είναι αντικείμενο μελέτης θα 

αναφερθούν επιγραμματικά τα θέματα που εμφανίζουν αποκλίσεις και επιδέχονται 

προσοχής. Αυτά ομαδοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. 

 Μέθοδος απογραφής 

 Αλλαγή συντελεστών απόσβεσης 

 Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων 

 Εσφαλμένη εφαρμογή μεθόδου απογραφής 

 Φορολογικός Έλεγχος 

 Προβλέψεις για κινδύνους/αποζημιώσεις προσωπικού/υποτιμήσεις κτλ 

 Συμμετοχές σε εταιρείες με εισηγμένες  

 Απόσβεση χρεωστικών διαφορών 

 Δάνεια-Πιστώσεις από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

 Υποτίμηση Αποθεμάτων 

 Εγγυήσεις  

                                                 
17 Grand Thornton (2004) . Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα IFRS. Αθήνα.  
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2.3 Περιεχόμενα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 Όπως αναφέρθηκε, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους 

οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και ορισμένων άλλων 

λογαριασμών των οικονομικών μονάδων κεφαλαιώδους σημασίας. Σε προσάρτημα 

των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές και άλλες 

σημαντικές πληροφορίες, που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες στην 

αναγκαία πλήρη ενημέρωσή τους. Τα περιεχόμενα των οικονομικών καταστάσεων 

αναλύονται παρακάτω. 

2.3.1 Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους Χρήσης 

 Η οικονομική δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων παρουσιάζει 

σημαντικό ενδιαφέρον για διάφορες κατηγορίες ατόμων και ομάδων που, είτε σαν 

επιχειρηματίες, είτε σαν δανειστές, είτε σαν επενδυτές, επιθυμούν να γνωρίσουν τα 

αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας. Η πηγή από την οποία οι ενδιαφερόμενοι 

αντλούν κατά βάση τις πληροφορίες τους για την οικονομική κατάσταση των 

επιχειρήσεων, είναι ο Ισολογισμός18. Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης αποτελείται από 

δύο μέρη, το Ενεργητικό, όπου παρουσιάζεται η συνολική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων μίας επιχείρησης, και το Παθητικό, όπου παρουσιάζεται το σύνολο των 

οφειλών της επιχείρησης προς τρίτους. Το Ενεργητικό αποτελείται από τα εξής 

στοιχεία. 

2.3.1.1 Οφειλόμενο κεφάλαιο 

Καταγράφεται το οφειλόμενο κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας που δέν έχει 

κληθεί να καταβληθεί και, από εκείνο που έχει κληθεί να καταβληθεί, οι δόσεις που 

είναι καταβλητέες μετά το τέλος της επόμενης του ισολογισμού χρήσεως . 

2.3.1.2 Έξοδα Εγκαταστάσεως 

Έξοδα τα οποία είναι αποσβεστέα σε περισσότερες από μία χρήσεις. 

2.3.1.3 Ασώματες Ακινητοποιήσεις 

Είναι τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, που αποκτούνται από την οικονομική 

μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του έτους. 

2.3.1.4 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Καταγράφονται οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της οικονομικής μονάδας και οι τυχόν 

προκαταβολές για την απόκτησή τους (Εδαφικές εκτάσεις, Κτίρια, Μηχανήματα). 

                                                 
18 Θεοχάρης Δ. Σιώτης (2006). Εκδόσεις Μπαρμπουνάκης. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι. 
Θεσσαλονίκη. 
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2.3.1.5 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι κάθε είδους συμμετοχές της οικονομικής 

μονάδας, οι τίτλοι που έχουν χαρακτήρα ακινητοποιήσεων και οι κάθε είδους 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, δηλαδή οι απαιτήσεις που είναι εισπρακτέες μετά τη 

λήξη του επόμενου του ισολογισμού έτους, όπως επίσης και οι τυχόν οφειλόμενες 

δόσεις συμμετοχών και προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών σε λοιπές πλήν Α.Ε. 

επιχειρήσεις, και τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων λήξεως μετά 

τη λήξη του επόμενου του ισολογισμού έτους. 

2.3.1.6 Αποθέματα 

Είναι το μέρος που καταγράφονται κατά κατηγορίες τα αποθέματα της οικονομικής 

μονάδας και οι τυχόν προκαταβολές για την απόκτησή τους. 

2.3.1.6 Απαιτήσεις 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της οικονομικής 

μονάδας, εκείνες δηλαδή που είναι απαιτητές μέσα στον επόμενο του ισολογισμού 

έτος, καθώς επίσης και τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων, τα 

οποία λήγουν μέσα στο επόμενο του ισολογισμού έτος, και τυχόν προβλέψεις για 

επισφαλείς χρεώστες. 

2.3.1.7 Χρεόγραφα 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες τα χρεόγραφα του λογαριασμού 34 του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

2.3.1.8 Διαθέσιμα 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες τα χρηματικά διαθέσιμα της μονάδας. 

2.3.1.9 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού  

Στο παθητικό περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

2.3.1.10 Κεφάλαιο  

Περιλαμβάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας. Για τις ανώνυμες εταιρίες 

αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική τους αξία. Για τις ίδιες εταιρίες 

το μετοχικό κεφάλαιο διαχωρίζεται σε καταβλημένο, οφειλόμενο και αποσβεσμένο.  

2.3.1.11 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

Περιλαμβάνεται η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

2.3.1.12 Διαφορές Αναπροσαρμογής 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων 

του ενεργητικού. 
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2.3.1.13 Αποθεματικά Κεφάλαια 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες τα αποθεματικά κεφάλαια της οικονομικής 

μονάδας. 

2.3.1.14 Αποτελέσματα εις νέο 

Περιλαμβάνεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 42.00 του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» ή, κατά περίπτωση, το 

υπόλοιπο λογαριασμού 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο». Τυχόν ζημίες 

προηγούμενης ή προηγούμενων χρήσεων (λογ. 42.02) εμφανίζονται χωριστά. 

2.3.1.15 Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες τα διάφορα ποσά που προορίζονται για αύξηση 

κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας. 

2.3.1.16 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι προβλέψεις που γίνονται για την κάλυψη 

εξόδων και ζημιών από κινδύνους. 

2.3.1.17 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας, δηλαδή οι υποχρεώσεις εκείνες οι οποίες λήγουν μετά τη λήξη της 

επόμενης του ισολογισμού χρήσεως. Επίσης περιλαμβάνονται τυχόν μη δουλευμένοι 

τόκοι γραμματίων πληρωτέων μακροπρόθεσμης λήξεως, όπως επίσης οι 

υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας προς Τράπεζες . 

2.3.1.17 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οικονομικής 

μονάδας, δηλαδή οι υποχρεώσεις εκείνες που λήγουν μέσα την επόμενη του 

ισολογισμού χρήση, τυχόν μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 

βραχυπρόθεσμης λήξεως. 

2.3.1.18 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

Περιλαμβάνονται κατά κατηγορίες οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. 
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2.3.2 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης  

 Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μία έκθεση που περιέχει 

συνοπτικές πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημίες που έγιναν σε μία 

συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσης διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των 

λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των 

στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης. Στο δεύτερο μέρος 

παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) εσόδων και κερδών 

και κατόπιν αυτούς των μη λειτουργικών εξόδων και ζημιών. 

 Η δομή της ΚΑΧ διαφέρει με το αν θα πρέπει να παρουσιαστούν κατά είδος ή 

κατά λειτουργία. Με την πρώτη μέθοδο τα έξοδα είναι κατανεμημένα κατά είδος 

εξόδου (ενοίκια, τόκοι, αποσβέσεις κτλ) και αυτό συμβαίνει γιατί την επιχείρηση την 

ενδιαφέρει το είδος του εξόδου και όχι ο σκοπός για το οποίο έγινε.  Αντίθετα, όταν 

τα έξοδα είναι κατανεμημένα κατά λειτουργία χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη 

είναι η Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργία ερευνών και ανάπτυξης και της 

λειτουργίας διάθεσης των αποθεμάτων και η δεύτερη είναι τα Έξοδα 

χρηματοοικονομικής λειτουργίας. 

2.3.3 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων19 

 Ο πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος της 

χρήσης μαζί με τις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις. Η διάθεση των κερδών 

αποτελεί μια διαδικασία που απαιτεί επαρκή γνώση της νομοθεσίας (εμπορικής και 

φορολογικής). Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι απλή έως πολύπλοκη ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν με την βούληση των αρμοδίων προσώπων σε 

συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τήρησης της νομοθεσίας. 

2.3.4 Κατάσταση Λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης20 

 Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του  Ε.Γ.Λ.Σ. Επίσης, 

καταχωρίζεται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών των οικονομικών μονάδων. Η 

κατάσταση αυτή δε δημοσιεύεται υποχρεωτικά.  Όλα τα στοιχεία της κατάστασης του 

λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης απεικονίζονται σε δύο στήλες, οι οποίες 

αντιστοιχούν στη χρήση στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός και στην 

προηγούμενη. Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσμα της χρήσης, καθώς και τα 

αναλυτικά στοιχεία του μικτού κέρδους. Η συγκέντρωση και ο συσχετισμός των 

αποτελεσματικών λογαριασμών, όπως τα έσοδα – έξοδα (αλλά και κέρδη – ζημιές), 

                                                 
19 Ρεβάνογλου Ανδρέας – Γεωργόπουλος Ιωάννης (2003). Εκδόσεις Interbooks. Γενική Λογιστική με 
ΕΓΛΣ. Αθήνα. 
20 Ρεβάνογλου Ανδρέας – Γεωργόπουλος Ιωάννης (2003). Εκδόσεις Interbooks. Γενική Λογιστική με 
ΕΓΛΣ. Αθήνα. 
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γίνεται με το κλείσιμο τους και την μεταφορά του υπολοίπου τους στους 

λογαριασμούς γενικής εκμετάλλευσης και αποτελέσματος χρήσης. 

2.3.5 Προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως21 

 Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως είναι 

απαραίτητο συμπλήρωμα των οικονομικών αυτών καταστάσεων, με το οποίο 

δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές 

έχουν σκοπό να διευκολύνουν όλους τους παράγοντες, προς τους οποίους 

απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις, στο να κατανοούν το περιεχόμενό τους 

και να προσδιορίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση και τα ακριβή 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) των οικονομικών μονάδων. 

 Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 

καταρτίζεται υποχρεωτικά μόνο από τις οικονομικές εκείνες μονάδες για τις οποίες η 

νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά προβλέπει αντίστοιχη υποχρέωση. Ειδικές 

διατάξεις της νομοθεσίας καθορίζουν τους κλάδους της οικονομίας για τους οποίους 

οι αντίστοιχες οικονομικές μονάδες περιλαμβάνουν υποχρεωτικά στο προσάρτημα 

πρόσθετες ειδικές πληροφορίες. Το προσάρτημα του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως περιέρχεται σε γνώση των τρίτων - δημοσιεύεται ή 

υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους - σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. 

                                                 
21 Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. www.taxheaven.gr (10/5/2015) 

http://www.taxheaven.gr/
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3 Αριθμοδείκτες 

 Στο σημείο αυτό θα αναλύσουμε τη σημασία των αριθμοδεικτών γιατί είναι 

γεγονός ότι στη σημερινή εποχή οι οικονομικές μονάδες προσελκύουν με τη 

δραστηριότητά τους ομάδες ατόμων οι οποίες ενδιαφέρονται να αναλύσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις αυτών αναζητώντας χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα 

οδηγήσουν σε ορθές αποφάσεις. Η ανάλυση αριθμοδεικτών που συνδέει μεταξύ τους 

στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, μας επιτρέπει  να δούμε 

την εξέλιξη μιας επιχείρησης ιστορικά και να αξιολογήσουμε την τρέχουσα 

κατάστασή της.  

 Οι αριθμοδείκτες από μόνοι τους δεν έχουν και πολύ νόημα, για να αποκτήσει 

όμως χρησιμότητα πρέπει να συγκριθεί είτε με ίδιους αριθμοδείκτες της επιχείρησης 

κατά τις προηγούμενες χρήσεις, είτε με αριθμοδείκτες που βασίζονται σε δεδομένα 

των επιχειρήσεων που ηγούνται του κλάδου που ανήκει η επιχείρηση, είτε με 

αριθμοδείκτες επιχειρήσεων ίδιας δραστηριότητας για λόγους σύγκρισης22. 

 Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες εκφράζουν τις σχέσεις μεταξύ δύο μεγεθών ή 

ομάδων της επιχείρησης κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συναγωγή 

συμπερασμάτων για δομικά χαρακτηριστικά της και τις διαμορφούμενες τάσεις των 

μεγεθών της. Η χρήση τους, παρέχει μια σύντομη αλλά αντιπροσωπευτική εικόνα 

μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης γιατί περιορίζει τον αριθμό των οικονομικών 

στοιχείων που περιέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σ ’ένα σχετικό μικρό 

αριθμό δεικτών που είναι εύκολοι από πλευράς κατανόησης, σημαντικοί για την 

αξιολόγηση μιας επιχείρησης και επιτρέπουν και την σύγκριση των 

χρηματοοικονομικών μεγεθών πολλών εταιρειών ταυτόχρονα. 

 Βάση των παραπάνω, μπορεί η εύρεση των δεδομένων και ο υπολογισμός 

τους να είναι μια εύκολη υπόθεση αλλά μπορούν να γίνουν και σημαντικά λάθη που 

αν δεν αντιμετωπιστούν κατάλληλα από την αρχή οδηγούν στον προσδιορισμό 

παραπλανητικών τιμών. Τα προβλήματα αυτά συνήθως οφείλονται στις παρακάτω 

αιτίες: 

 Ύπαρξη αρνητικών παρονομαστών ή αριθμητών 

 Καταγραφή ακραίων τιμών 

 Χρησιμοποίηση τιμών στους παρονομαστές που τείνουν στο μηδέν 

 Διαφοροποιήσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή χρήσεων. 

Η απόκτηση παγίων με χρηματοδοτική μίσθωση έχει ως αποτέλεσμα την παρουσίαση 

μειωμένων παγίων στο πάγιο ενεργητικό. Έτσι ο δείκτης παγιοποίησης της 

αντίστοιχης επιχείρησης θα είναι εξαιρετικά χαμηλός. 

                                                 
22 Αποστολόπουλος Ν. Ιωάννης (1997). Εκδόσεις Σταμούλη. Ειδικά θέματα χρηματοδοτικής 
διοικήσεως. Αθήνα 
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 Για την υποβοήθηση στην εξαγωγή των απαραίτητων αριθμοδεικτών πρέπει 

να διευκρινιστούν τα εξής: 

 Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού, οι οποίοι 

δημιουργούνται κατά κανόνα στο τέλος της χρήσης για την τακτοποίηση των εσόδων 

και των εξόδων, έτσι ώστε τα έσοδα και τα έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

την τρέχουσα χρήση. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού λογίζονται ως 

λογαριασμοί κυκλοφορούντος ενεργητικού ενώ οι μεταβατικοί λογαριασμοί 

παθητικού λογίζονται ως λογαριασμοί βραχυπρόθεσμου παθητικού. 

 Οι λογαριασμοί τάξεως εμφανίζονται χωριστά στον ισολογισμό και 

αποτελούν ιδιαίτερο άθροισμα το οποίο δεν προστίθεται στα συνολικά αθροίσματα 

του ενεργητικού και του παθητικού. Έτσι τα αθροίσματα των λογαριασμών τάξεως 

δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών ότι γίνεται ανάλυση και 

διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μιας ανάλυσης πρέπει να τηρούνται και 

κάποιες αρχές τόσο ως προς την ερμηνεία όσο και στον τρόπο υπολογισμού τους. Τα 

κυριότερα από αυτά είναι τα παρακάτω: 

 Έλεγχος αξιοπιστίας των δεδομένων. 

 Εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης των τιμών. 

 Σύγκριση των αριθμοδεικτών με αντίστοιχους των ανταγωνιστών και 

γενικότερα του κλάδου. 
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3.1 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

Στην συνέχεια περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες των αριθμοδεικτών και ο 

υπολογισμός τους. Επιγραμματικά αναφέρονται οι παρακάτω23 24 25: 

 

 Αριθμοδείκτες Δομής Ενεργητικού 

 Αριθμοδείκτες Κάλυψης Παγίων  

 Αριθμοδείκτες Αυτοχρηματοδότησης  

 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας  

 Αριθμοδείκτες Δαπανών  

 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας  

 Αριθμοδείκτες Επενδύσεων 

 

3.1.1 Αριθμοδείκτες Δομής Ενεργητικού 

 Οι αναλυτές πριν προχωρήσουν στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων 

μιας επιχείρησης οφείλουν να γνωρίζουν το είδος της επιχείρησης. Τη δυνατότητα 

αυτή την παρέχουν οι αριθμοδείκτες δομής ενεργητικού. 

 

 Βαθμός παγιοποίησης = Πάγια/Σύνολο Ενεργητικού  

 Βαθμός κυκλοφορούντος Ενεργητικού = Κυκλοφορούν/Σύνολο Ενεργητικού  

 Σχέσεις Παγίων και Κυκλοφορούν = Πάγια/Κυκλοφοριακά 

 Οι παραπάνω αριθμοδείκτες οδηγούν στη συσχέτιση των παγίων στοιχείων 

της επιχείρησης προς το κυκλοφορούν ενεργητικό, όπου βάση του ΕΓΛΣ είναι αν 

προσθέσουμε τα αποθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα, διαθέσιμα. 

 Πάγια > Κυκλοφορούν  

Επιχείρηση εντάσεως πάγιας περιουσίας (όπως βιομηχανική) 

 Πάγια < Κυκλοφορούν 

Επιχείρηση εντάσεων κυκλοφοριακής ταχύτητας ( όπως εμπορική)  

 Πάγια = Κυκλοφορούν 

Μικτές Επιχειρήσεις. 

                                                 
23 Αδαμίδης Αργύρης (2008). Εκδόσεις University Studio Press. Ανάλυση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Θεσσαλονίκη  
24 Καραγιάννης Δημήτριος-Καραγιάννης Ιωάννης-Καραγιάννη Αικατερίνη (2008). Εκδόσεις 
Καραγιάννης. Ανάλυση ισολογισμών & Αριθμοδείκτες. Θεσσαλονίκη  
25 Κατσανίδης Στέργιος (2006). Εκδόσεις ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων. 
Θεσσαλονίκη. 
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3.1.2 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων 

 Ο αριθμοδείκτης κάλυψης παγίων υπολογίζεται σε επιχειρήσεις εντάσεως 

πάγιας περιουσίας και ελέγχει τι είδους κεφάλαια χρηματοδοτούν τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. 

Ιδια Κεφαλαια

Παγια
>  1 

 Εάν ισχύει η παραπάνω σχέση τότε τα ίδια κεφάλαια φτάνουν για να 

χρηματοδοτήσουν τα πάγια.  

3.1.3 Αριθμοδείκτης Αυτοχρηματοδότησης 

 Ο υπολογισμός και ο προσδιορισμός των κερδών που παρακρατήθηκαν 

προκειμένου να αποθεματοποιηθούν δίδεται από την εξής σχέση:  

Αυτοχρηματοδότησης =
Αποθεματικό

Μετοχικό Κεφάλαιο
 

 Στον αριθμητή του κλάσματος περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

αποθεματικά ενώ στον παρονομαστή τα κεφάλαια που έχουν χρηματοδοτηθεί από 

τους φορείς της επιχείρησης. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των κερδών 

που παρακρατήθηκαν μέσα στην επιχείρηση για αυτοχρηματοδότηση. Το ύψος του 

δείκτη δηλαδή, εξαρτάται από την ύπαρξη κερδών και από την ασκηθείσα πολιτική 

αποθεματοποίησης. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης από τον αντίστοιχο 

προηγούμενων ετών τόσο καλύτερο είναι. Γενικότερα η αποθεματοποίηση συμφέρει 

την επιχείρηση διότι η ενίσχυση των επιχειρήσεων με δικά της κεφάλαια μειώνει την 

εξάρτηση που έχουν τα ξένα κεφάλαια. 

3.1.4 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας 

 Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων 

μιας επιχειρήσεως, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Ο προσδιορισμός 

του δείκτη αυτού δίδεται από τη σχέση: 

Οικονομικής Αυτονομίας =
Ίδια Κεφάλαια

Συνολικό Κεφάλαιο
 

 Θα πρέπει να γίνει σαφής προσδιορισμός των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στα ίδια και στα δανειακά κεφάλαια μιας επιχειρήσεως διότι, 

δυστυχώς, υπάρχει διχογνωμία και ασάφεια τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. 

Για τον λόγο αυτόν, όταν υπολογίζεται ο αριθμοδείκτης αυτός, πρέπει εκ των 

προτέρων να έχει αποφασιστεί πού ακριβώς θα περιληφθούν τα διάφορα στοιχεία.

 Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια είναι τόσο 

σπουδαίος όσο και ο αριθμοδείκτης ρευστότητας μιας επιχειρήσεως, διότι εμφανίζει 

την οικονομική δύναμη αυτής και αντανακλά τη μακροχρόνια ρευστότητά της με το 
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να παρέχει ένδειξη για την ύπαρξη ή όχι πιέσεως για την εξόφληση και την 

εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. 

 Ένας υψηλός δείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει ότι υπάρχει μικρή 

πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων μιας 

επιχειρήσεως. Αντίθετα, ένας πολύ χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη μιας 

πολύ επικίνδυνης καταστάσεως, λόγω πιθανότητας να προκύψουν μεγάλες ζημιές 

στην επιχείρηση, των οποίων το βάρος για την κάλυψη θα φέρουν τα ίδια κεφάλαια. 

Αυτό γίνεται εμφανέστερο σε περιόδους χαμηλών κερδών συνοδευόμενων από την 

πίεση εξοφλήσεως υποχρεώσεων, οπότε επιχειρήσεις με χαμηλή σχέση ιδίων προς 

συνολικά κεφάλαια βρίσκονται σε δυσχερή θέση. 

 Κατά τη σύγκριση του αριθμοδείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια, για μια 

σειρά ετών, οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, που τυχόν 

παρατηρούνται, ενδέχεται να οφείλονται είτε στην αξία των παγίων και στο ύψος των 

διενεργούμενων αποσβέσεων, είτε στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική κάθε 

επιχειρήσεως. 

3.1.5 Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της παρακάτω διαίρεσης: 

Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου =
Ξένα Κεφάλαια

Συνολικά Κεφάλαια
 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων που 

αποτελούν τα ξένα κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του βαθμού προστασίας των 

πιστωτών από το σύνολο των κεφαλαίων μιας επιχειρήσεως.  

 Ένας σχετικά χαμηλός δείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια είναι επίσης 

ενδεικτικός της ικανότητας δανεισμού μιας επιχειρήσεως, καθώς οι πιστωτές είναι 

συνήθως πρόθυμοι να χορηγήσουν πιστώσεις μόνον όταν υπάρχει ένας σχετικά 

υψηλός βαθμός προστασίας τους από μία ενδεχόμενη χρεοκοπία. 

3.1.6 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

 Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση και εκφράζει τη 

σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά) προς το 

σύνολο των δανειακών κεφαλαίων (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις).  
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Ο αριθμοδείκτης αυτός δίδεται από την παρακάτω σχέση: 

 

Δανειακής Επιβάρυνσης =
Ίδια Κεφάλαια

Ξένα Κεφάλαια
 

 Ο αριθμοδείκτης ιδίων προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μία επιχείρηση και εκφράζει τη 

σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων. 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την ασφάλεια που παρέχει η επιχείρηση στους 

δανειστές της. Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας μας δείχνει ότι οι φορείς της 

επιχειρήσεως συμμετέχουν σ’ αυτήν με περισσότερα κεφάλαια απ’ ό, ότι οι πιστωτές 

της. Εξάλλου, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η σχέση τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια 

παρέχεται στους πιστωτές της επιχειρήσεως. Ένας αριθμοδείκτης π.χ. 0,25 δείχνει ότι 

μια μονάδα υποχρεώσεων της επιχειρήσεως καλύπτεται από 0,25 της μονάδας ιδίων 

κεφαλαίων και ως εκ τούτου περιορίζεται κατά πολύ η εξασφάλιση των πιστωτών της 

επιχειρήσεως. 

Συνοψίζοντας από τις παραπάνω σχέσεις διαπιστώνουμε τα ακόλουθα: 

 Αν μια επιχείρηση δεν εξαρτάται από ξένα κεφάλαια (Δείκτης Οικονομικής 

Αυτονομίας > 50% ή Δείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου < 50%). 

 Αν μια επιχείρηση εξαρτάται από ξένα κεφάλαια (Δείκτης Οικονομικής 

Αυτονομίας < 50% ή Δείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου > 50%) 

 

Εάν το ποσοστό των ξένων κεφαλαίων καλύπτει μεγάλο μέρος του συνολικού 

κεφαλαίου η επιχείρηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση και εξαρτάται από δανεισμό.  

3.1.7 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας περιγράφουν την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης,  κατάσταση  η  οποία  ενδιαφέρει  αφενός  τη  διοίκησης 

και αφετέρου τρίτους όπως πιστωτές, προμηθευτές και μετόχους. Ειδικά όμως για τη 

διοίκηση, η οικογένεια των αριθμοδεικτών ρευστότητας αποκαλύπτει τον τρόπο  µε 

τον οποίο απασχολούνται τα κεφάλαια κινήσεώς της, αν τα κεφάλαια είναι επαρκή 

σε σχέση µε τις  εργασίες  της,  ή  αν  υπολείπονται  από  τα  κανονικά  οπότε  υπάρχει 

πρόβλημα μετρητών. Επίσης, η διαχρονική παρακολούθησή τους επιτρέπει να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει βελτίωση ή όχι της τρέχουσας οικονομικής της κατάστασης.  
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3.1.7.1 Γενικής Ρευστότητας 

 Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος 

δείκτης και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των κυκλοφοριακών στοιχείων μιας 

επιχείρησης µε το σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών της, ήτοι: 

Γενικής Ρευστότητας =
Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
 

 Οι κυριότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται 

στον αριθμητή του κλάσματος είναι τα διαθέσιμα (μετρητά, αμέσως ρευστοποιήσιμα 

χρεόγραφα), οι απαιτήσεις, τα αποθέματα (δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές 

σε προμηθευτές και γενικά οι προκαταβολές). Οι κυριότερες κατηγορίες 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στον παρονομαστή του 

κλάσματος, είναι οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (πιστώσεις προμηθευτών, μερίσματα 

πληρωτέα, φόροι πληρωτέοι, βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών χωρίς τις 

προκαταβολές πελατών και λοιπές προκαταβολές).  

 Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δεν δείχνει  µόνο το  μέτρο της 

ρευστότητας μιας επιχειρήσεως, αλλά και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η 

διοίκησή της για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη 

ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Αν η ροή των κεφαλαίων στην επιχείρηση είναι ομαλή 

και συνεχής και υπάρχει ακριβής αντιστοιχία μεταξύ των εισερχομένων κεφαλαίων 

και των  εξοφλούμενων  υποχρεώσεων,  τότε  η  επιχείρηση  δεν  χρειάζεται  να  

διατηρεί υψηλό  περιθώριο  ασφάλειας  σε  κεφάλαια  κινήσεως.  Στην 

πραγματικότητα όμως αυτό σπάνια συμβαίνει,  γι’ αυτό μια επιχείρηση θα πρέπει να 

διατηρεί επαρκή κυκλοφοριακά στοιχεία, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες. Όσο  μεγαλύτερος είναι 

ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς ρευστότητας, 

είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως. 

 Κατά τη μελέτη του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες κατηγορίες που συνθέτουν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μιας στο σύνολο αυτού. Αυτό, γιατί µία 

εταιρεία που έχει, σε ποσοστό, περισσότερα μετρητά είναι σε καλύτερη, από 

απόψεως ρευστότητας, θέση από µία άλλη που έχει περισσότερα σε ποσοστό 

αποθέματα, έστω και αν και οι δύο έχουν τον ίδιο αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας.  

 Εκείνο  όμως  που πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι ότι, επειδή το 

μέγεθος του αριθμοδείκτη αυτού εξαρτάται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες, 

μεταξύ των οποίων το είδος της κάθε επιχειρήσεως, η ποιότητα των κυκλοφοριακών 

της στοιχείων, η αμεσότητα των τρεχουσών υποχρεώσεών της και η ευκαμψία των 

αναγκών της σε κεφάλαια κινήσεως, ο βαθμός ρευστότητας αυτής θα πρέπει να 

εξετάζεται σε συνδυασμό µε αυτούς τους παράγοντες. Για  τους  παραπάνω  λόγους  
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δεν  είναι  δυνατόν  να  καθοριστεί  ένας «πρότυπος» αριθμοδείκτης  για  όλες  τις  

επιχειρήσεις.   Γενικά  ένας  αριθμοδείκτης  κοντά στο  2 μπορεί, πολλές φορές, να 

θεωρηθεί ικανοποιητικός για µία βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση. Μια 

επιχείρηση κοινής ωφέλειας όμως θα έχει πολύ διαφορετικό δείκτη γενικής  

ρευστότητας  από µία  βιομηχανική  ή  εμπορική επιχείρηση.  Πάντως σημαντική  

ένδειξη  για  επάρκεια  ή  όχι  κεφαλαίων  κινήσεως  σε µία  επιχείρηση αποτελεί η 

παρακολούθηση της πορείας του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας για µία σειρά 

ετών. Μία μείωση του δείκτη πρέπει να διερευνηθεί. Μία συνεχής πτωτική πορεία 

αυτού διαχρονικά αποτελεί ένα είδος προμηνύματος, το οποίο δεν θα πρέπει να 

αγνοηθεί. Επίσης, η σύγκριση αυτού µε το μέσο όρο του κλάδου παρέχει ένδειξη για 

τη θέση της επιχειρήσεως από απόψεως ρευστότητας.  

 Επειδή  το κεφάλαιο  κινήσεως  δείχνει  το  όριο  ασφαλείας  των 

βραχυχρόνιων πιστωτών, όσο  μεγαλύτερο είναι σε σχέση µε τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της επιχειρήσεως τόσο πιο ευνοϊκή είναι η θέση αυτής από την άποψη 

ότι μπορεί να ανταποκρίνεται: 

 Στην πληρωτή των τρεχουσών υποχρεώσεών της, των σταθερών δαπανών, 

των απαιτητών τόκων και µάριστων. 

 Στην απορρόφηση τυχόν τρεχουσών ζηλιών, µιώσεων στην τρέχουσα αξία των 

αποθεμάτων  και  προσωρινών  επενδύσεων,  καθυστερήσεως  εισπράξεως  

µμεγάλων ποσών απαιτήσεων, κ.λπ. 
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3.1.7.2 Ειδικής Ρευστότητας 

 Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας επινοήθηκε για να περιλάβει όλα 

εκείνα τα στοιχεία τα οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί 

όλα εκείνα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τα οποία δεν 

μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των 

ταχέως ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης (μετρητά στο 

ταμείο, τραπεζικές καταθέσεις, χρεόγραφα, απαιτήσεις) µε το σύνολο των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, ήτοι: 

𝛦𝜄𝛿𝜄𝜅ή𝜍 𝛲휀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎휀𝜄𝜍

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜒𝜌ό𝜈𝜄휀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌휀ώ𝜎휀𝜄𝜍
 

 Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας, λόγω  μεγάλων 

αποθεμάτων, δεν προσδίδει ρευστότητα στην επιχείρηση. Ως εκ τούτου ο 

αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας  αποτελεί  καλύτερη ένδειξη της ικανότητας μιας 

επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της από ό, τι ο προηγούμενος 

αριθμοδείκτης.  

 Αν τα αμέσως ρευστοποιήσιμα  στοιχεία  της (κυκλοφορούν  μείον 

αποθέματα) είναι ίσα ή μεγαλύτερα των τρεχουσών υποχρεώσεων, τότε, θεωρητικά 

τουλάχιστον, η επιχείρηση έχει καλή τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ο 

αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας µας δείχνει πόσες  φορές τα ταχέως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχειρήσεως καλύπτουν τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της. 

 Ένας αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας κοντά στη μονάδα θεωρείται 

ικανοποιητικός µόνο  αν  στις  απαιτήσεις  της  επιχείρησης  δεν  περιλαμβάνονται  

επισφαλείς  ή ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις και αν η περίοδος εισπράξεως των 

απαιτήσεων και εξοφλήσεως των υποχρεώσεών της είναι περίπου ίσες. Επειδή όμως 

στην πράξη ο εξωτερικός αναλυτής ενδέχεται να µην έχει στοιχεία για το είδος αυτών 

των απαιτήσεων, κρίνεται σκόπιμο οι απαιτήσεις να λαμβάνονται μειωμένες 

προκειμένου να υπολογιστεί ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας. Αντίθετα,  ένας  

αριθμοδείκτης μικρότερος  της μονάδας  δείχνει  ότι  τα  αμέσως ρευστοποιήσιμα  

στοιχεία  της  επιχείρησης  είναι  ανεπαρκή  για  να  καλύψουν  τις τρέχουσες  

υποχρεώσεις  της,  µε  αποτέλεσμα  η  επιχείρηση  να  εξαρτάται  από  τις μελλοντικές 

της πωλήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα. Έτσι, αν  

προβλέπεται  κάποια μείωση  των μελλοντικών  πωλήσεων,  θα  πρέπει  να 

αναζητηθούν νέα κεφάλαια, είτε µε έκδοση νέων τίτλων μετοχών, είτε µε προσφυγή 

στον δανεισμό.  
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 Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των 

αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχουν 

αυξημένα αποθέματα στην επιχείρηση. 

3.1.7.3 Ταμειακής Ρευστότητας 

 Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εκφράζει την ικανότητας μιας 

επιχείρησης να μπορεί να εξοφλήσει τις τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

της με τα μετρητά που διαθέτει. 

 Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας είναι το πηλίκο της διαιρέσεως του 

συνόλου του διαθέσιμου ενεργητικού µε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της και εκφράζεται από την σχέση: 

Ταμειακής Ρευστότητας =
Διαθέσιμο Ενεργητικό

Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 Στο Διαθέσιμο Ενεργητικό περιλαμβάνονται τα μετρητά στο ταμείο, οι 

καταθέσεις όψεως, οι επιταγές και τα εισηγημένα στο χρηματιστήριο χρεόγραφα και 

γενικά τα ισοδύναμα µε τα μετρητά στοιχεία. Οι Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

προκύπτουν αν από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τα δεδουλευμένα έξοδα 

αφαιρέσουμε τις προκαταβολές πελατών. 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές τα διαθέσιμα περιουσιακά 

στοιχεία μιας επιχείρησης καλύπτουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

3.1.8 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 Η χρησιμοποίηση ορισμένων αριθμοδεικτών κυκλοφοριακή ταχύτητας βοηθά 

να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων 

(αποθεμάτων, απαιτήσεων) σε ρευστά. Μεγάλα ποσά σε ρευστά διαθέσιμα και 

προσωρινές επενδύσεις δεν αυξάνουν τη μακροχρόνια κερδοφόρα δυναμικότητα της 

επιχείρησης, γι’ αυτό και θα πρέπει να αποφεύγονται, εκτός αν πρόκειται να 

επενδυθούν στο άμεσο μέλλον. Επίσης, το ποσοστό απαιτήσεων που εμφανίζει μια 

επιχείρηση έχει πάντα σχέση και πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό µε τις 

πιστωτικές πωλήσεις. 

3.1.8.1 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 

 Η ικανότητα μιας επιχείρησης να πουλάει τα αποθέματα της γρήγορα 

αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του βαθμού χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της 

στοιχείων. Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε το κόστος των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων µε το μέσο 

απόθεμα των προϊόντων της, ήτοι: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων =
Κόστος Πωληθέντων

Μέσο Απόθεμα
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 Στα αποθέματα προϊόντων περιλαμβάνονται τόσο τα έτοιμα προϊόντα, όσο 

και οι πρώτες ύλες και τα ημικατεργασµένα  προϊόντα. Αν δεν είναι γνωστό στον 

εξωτερικό αναλυτή το κόστος των πωληθέντων, τότε για τον υπολογισμό της 

ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων χρησιμοποιείται η αξία των πωλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα σε µία χρονική περίοδο. 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές 

ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις της μέσα στη 

χρήση. Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης τόσο πιο αποτελεσματικά 

λειτουργεί η επιχείρηση.  Για το λόγο αυτό οι καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, εκτός 

αν αναμένεται αύξηση των τιμών των προϊόντων τους, προσπαθούν να διατηρούν το 

ελάχιστο ποσό αποθεμάτων που χρειάζονται κι αυτό για να ελαχιστοποιούν το ύψος 

των τόκων των κεφαλαίων που δεσμεύουν για τα αποθέματα, να εξοικονομούν 

δαπάνες αποθηκεύσεως και να μειώνουν τον κίνδυνο µη πωλήσεώς τους λόγω 

αλλοιώσεως ή αλλαγής των προτιμήσεων των καταναλωτών. 

3.1.8.2 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακή ταχύτητας απαιτήσεων βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε την αξία των πιστωτικών πωλήσεων μέσα στην χρήση, µε το μέσο όρο 

των απαιτήσεών της.  

 Επειδή όμως συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές πωλήσεις, 

καθώς και στοιχεία που να αναφέρονται στο μέσο όρο των χορηγούμενων 

πιστώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι καθαρές πωλήσεις της χρήσεως και το σύνολο 

των  απαιτήσεων,  όπως  αφανίζονται  στον  ισολογισμό  στο  τέλος  της  χρήσεως. 

Ειδικότερα, για την περίπτωση των απαιτήσεων είναι προτιμότερο να πάρουμε το 

μέσο όρο των απαιτήσεων της αρχής και του τέλους της χρήσεως, διότι οι απαιτήσεις 

όπως  εμφανίζονται  στον ισολογισμό, δηλαδή στο τέλος χρήσεως, δεν δίνουν 

αντιπροσωπευτική εικόνα για το ύψος αυτών κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Στις  

απαιτήσεις  περιλαμβάνονται  οι  φορτωτικές  εισπρακτέες,  τα  γραμμάτια  ή  οι 

συναλλαγματικές και οι απαιτήσεις µε ανοικτούς λογαριασμούς. Ο αριθμοδείκτης 

ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο,  

εισπράττονται  κατά  τη  διάρκεια  της  λογιστικής  χρήσεως  οι  απαιτήσεις  της 

επιχειρήσεως. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων =
Καθαρές Πωλήσεις

Μέσο Όρο Απαιτήσεων
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3.1.8.3 Παραμονής Είσπραξης Απαιτήσεων 

 Για την εύρεση της μέσης πραγματικής δεσμεύσεως των κεφαλαίων μιας 

επιχείρησης από τους πελάτες της σε αριθμό ημερών ή τη μέση χρονική περίοδο που 

απαιτείται για την είσπραξη των απαιτήσεών της, διαιρούμαι το σύνολο των ημερών 

του  έτους  (365  ημέρες)  µε  τον  αριθμοδείκτη  ταχύτητας  εισπράξεως  απαιτήσεων. 

 Επομένως,  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ταχύτητα  εισπράξεως  των  απαιτήσεων  

τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής αυτών στην επιχείρηση. Η μέση διάρκεια 

παραμονής  των  απαιτήσεων  στην  επιχείρηση, μέχρις  ότου εισπραχθούν, 

υπολογίζεται από την παρακάτω: 

Παραμονή Είσπραξης Απαιτήσεων =
365

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων
 

 Το χρονικό αυτό διάστημα αφ’ ενός μετρά την αποτελεσματικότητα της 

διοικήσεως στην είσπραξη των απαιτήσεών της και αφ’ ετέρου εκφράζει την 

πιστωτική της πολιτική. Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην 

επιχείρηση πρέπει να διατηρείται όσο  γίνεται μικρότερη,  όχι μόνον  διότι  τα  

κεφάλαια  που  δεσμεύονται  για  τη χρηματοδότηση  των  πωλήσεων  έχουν  κάποιο  

κόστος,  αλλά  διότι  έχουν  και  ένα κόστος ευκαιρίας λόγω  του  ότι  θα  μπορούσαν  

να  επενδυθούν αποδοτικά  κάπου αλλού. 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός παρέχει ένδειξη της ποιότητας και του βαθμού 

ρευστότητας των απαιτήσεων, καθώς και του κατά πόσο επιτυχής υπήρξε η διοίκηση 

στην είσπραξη των απαιτήσεών της. Σχετικά µε την ποιότητα των απαιτήσεων 

σημειώνονται ότι θα πρέπει να παρακολουθείται η σχέση μεταξύ του ύψους των 

επισφαλών και του ύψους των συνολικών απαιτήσεων. Μία  αύξηση  της  σχέσεως  

αυτής  διαχρονικά  παρέχει  ένδειξη  προοδευτικών δυσκολιών στην είσπραξη των 

απαιτήσεων. Αντίθετα, η μείωση της σχέσεως αυτής διαχρονικά δείχνει βελτίωση των 

συνθηκών εισπράξεως των απαιτήσεων της επιχειρήσεως. 

3.1.8.3 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων δείχνει πόσες 

φορές κατά μέσο όρο, πληρώνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης οι βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων =
Αγορές

Μέσο Ύψος Βραχυχρόνιων Υποχρεώσεων
 

 Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των ημερών του έτους (365) με τον αριθμοδείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, τότε έχουμε σε αριθμό ημερών το 

χρονικό διάστημα που παραμένουν απλήρωτες οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. 

 Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη για μια σειρά ετών δείχνει την 

πολιτική της επιχείρησης ως προς την χρηματοδότηση των αγορών της.  
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 Σε σχέση με τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων πρέπει να 

ισχύει: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων > Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων 

αυτό μας δείχνει ότι οι υποχρεώσεις εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό από ότι 

εισπράττονται οι απαιτήσεις. Ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην χρειάζεται να διατηρεί 

μεγάλα ποσά σε κυκλοφοριακά στοιχεία αφού είναι σαν να χρηματοδοτεί τους πιστωτές της. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να οδηγηθούμε σε εσφαλμένα αποτελέσματα, 

δηλαδή ορισμένες υποχρεώσεις εξοφλούνται πολύ γρήγορα και άλλες καθυστερούν πολύ.  

3.1.8.4 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού =
Καθαρές Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού
 

 Ένας υψηλός δείκτης δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα 

περιουσιακά στοιχεία της προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα 

ένας χαμηλός δείκτης αποτελεί ένδειξη μη εντατικής χρησιμοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων. Εάν ο αριθμοδείκτης είναι χαμηλός θα πρέπει να αυξήσει 

τον βαθμό χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της ή να ρευστοποιήσει 

κάποια από αυτά. 

 Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού έχει μεγάλη σημασία εάν συγκρίνεται 

με το μέσο όρο του κλάδου. Ωστόσο και η χρησιμοποίηση του αριθμοδείκτη για μια 

σειρά ετών της ίδιας επιχείρησης παρέχει στοιχεία, μια συνεχής αύξηση δείχνει πιο 

εντατική χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού που συνδέεται ή με αύξηση 

των πωλήσεων ή με αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την 

αύξηση του ενεργητικού. Αντίθετα μια συνεχής μείωση σημαίνει μικρότερη 

χρησιμοποίηση του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις δηλαδή υπερεπένδυση 

κεφαλαίου στα στοιχεία του ενεργητικού. 

3.1.8.5 Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις 

της. Με  άλλα  λόγια  δείχνει  τις  πωλήσεις  που  πραγματοποίησε  η  επιχείρηση  µε  

κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι το πηλίκο της 

διαιρέσεως των καθαρών πωλήσεων της χρήσεως µε τα ίδια κεφάλαια, οπότε: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων =
Καθαρές Πωλήσεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
 

 Όσο  µμεγαλύτερος είναι  ο αριθμοδείκτης αυτός, τόσο καλύτερη είναι  η θέση 

της επιχείρησης διότι πραγματοποιεί µμεγάλες πωλήσεις µε σχετικά µμικρό ύψος 
ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγεί σε αυξημένα κέρδη. Από 

πλευράς ασφαλείας όμως, όσο  µμεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας 
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κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η θέση της 
επιχειρήσεως, γιατί λειτουργεί κυρίως στα ξένα κεφάλαια. Ένας χαμηλός  
αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων  είναι ενδεχόμενο να 
παρέχει ένδειξη υπάρξεως υπερεπενδύσεως σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις. 
Πάντως, ο αριθμοδείκτης αυτός έχει περιορισμένη αξία ως προς την αξιοπιστία και 
σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που  δίνει,  γιατί  και  αυτός  είναι  ένας  σύνθετος 
δείκτης. Στην έκταση που τα ίδια κεφάλαια είναι τοποθετημένα σε  µμακροχρόνιες  
επενδύσεις ή σε άλλα στοιχεία που δεν συμμετέχουν άμεσα στις πωλήσεις, ο δείκτης 
αυτός δεν έχει καμία σχέση µε τις πωλήσεις που επιτυγχάνει η επιχείρηση. Αυξημένα 
ίδια  κεφάλαια ίσως να είναι αναγκαία, γιατί έχουν επενδυθεί σε µμικρής 
κυκλοφοριακής ταχύτητας περιουσιακά στοιχεία, όπως απαιτήσεις, αποθέματα και 
πάγια. 

3.1.9 Αριθμοδείκτες Δαπανών 

 Οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν ένδειξη της πολιτικής που 

ακολουθεί η διοίκηση έναντι των διαφόρων δαπανών λειτουργίας της και της 

αποτελεσματικότητας έναντι των επί μέρους δαπανών. Μια ανοδική πορεία των 

λειτουργικών δαπανών πρέπει να διερευνηθεί μήπως δεν καταβάλλονται 

προσπάθειες συμπιέσεως αυτών ή αυξάνονται δυσανάλογα των πωλήσεων ή των 

άλλων μεγεθών της επιχείρησης. 

3.1.9.1 Λειτουργικών Εξόδων 

 Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών 

πωλήσεων, που απορροφάτε από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος των 

πωληθέντων. Ο αριθμοδείκτης αυτός βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των 

λειτουργικών εξόδων (διοικήσεως, διαθέσεως και γενικών εξόδων) και του κόστους 

των πωληθέντων με τις καθαρές πωλήσεις, οπότε: 

Λειτουργικών Εξόδων =
Κόστος Πωληθέντων + Λειτουργικά Έξοδα

Καθαρές Πωλήσεις
 

 Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης, τόσο μικρότερη είναι η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης, διότι το ποσοστό λειτουργικών κερδών που 

παραμένει σ’ αυτή βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο, που ίσως να μην επαρκεί για την 

εξυπηρέτηση των χρηματοοικονομικών και των άλλων εξόδων της. 

 Η ανάλυση των επιμέρους λειτουργικών εξόδων σε σχέση με τις πωλήσεις 

ενδέχεται να δείχνει την ικανότητα της διοικήσεώς της να προσαρμόζει τα έξοδά της 

ανάλογα με την αλλαγή των συνθηκών πωλήσεων. 

 Ο αριθμοδείκτης των επιμέρους λειτουργικών εξόδων προς τις καθαρές 

πωλήσεις δείχνουν το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, το οποίο έχει απορροφηθεί 

από τα διάφορα λειτουργικά έξοδα. Οι αριθμοδείκτες αυτοί είναι πολύτιμοι, 

προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή να 

παρακολουθήσουν τα διάφορα στοιχεία διαχρονικά για την ίδια επιχείρηση. 
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 Μελετώντας τη σχέση μεταξύ λειτουργικών εξόδων και πωλήσεων ο αναλυτής 

πρέπει να προσδιορίσει: 

 Αν το σταθερό κόστος ή αλλιώς τα σταθερά έξοδα είναι τόσο υψηλά, ώστε μια 

ελαφρά μείωση των πωλήσεων να οδηγεί σε ζημιά. 

 Αν το επίπεδο των αμοιβών των εργατοϋπαλλήλων και διευθυντικών 

στελεχών βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με αυτά άλλων ομοειδών επιχειρήσεων.  

 Αν οι πωλητές αμείβονται με μισθό ή με προμήθεια. 

 Επίσης, ο αναλυτής θα πρέπει να μελετήσει τα στοιχεία κοινού μεγέθους 

(ποσοστά), τους δείκτες τάσεως και τις ποσοστιαίες μεταβολές τους, καθώς και τα 

απόλυτα αυτών στοιχεία. Ας σημειωθεί ότι, αν και ο αριθμοδείκτης αυτός είναι ένας 

σημαντικός δείκτης μετρήσεως της αποτελεσματικότητας μιας επιχειρήσεως, η 

χρήση του θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, διότι στον υπολογισμό του 

συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες εξωτερικοί που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της 

επιχειρήσεως και εσωτερικοί που μπορούν να ελεγχθούν. Ο αριθμοδείκτης αυτός δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο της οικονομικής καταστάσεως μιας 

επιχειρήσεως αν δεν περιληφθούν σ’ αυτόν τα διάφορα έσοδα – έξοδα και τα έκτακτα 

στοιχεία που παίρνουν μέρος στον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος. 

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων μπορεί να διασπαστεί στους ακόλουθους: 

 Κόστος Πωληθέντων/Καθαρές Πωλήσεις *100 (Δείχνει τι ποσοστό των 

καθαρών πωλήσεων απορροφά το κόστος πωληθέντων) 

 Έξοδα διοίκησης/Καθαρές Πωλήσεις *100 (Δείχνει το ποσοστό των εξόδων 

διοίκηση στις καθαρές πωλήσεις) 

 Έξοδα διάθεσης/Καθαρές Πωλήσεις *100 (Δείχνει το ποσοστό των εξόδων 

διάθεσης στις καθαρές πωλήσεις) 

3.1.10 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 Η έννοια αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη. Η ικανότητα δημιουργίας κερδών ενδιαφέρει τους μετόχους, τους 

πιστωτές, τη διοίκηση και γενικά τους εργαζομένους. Οι μέτοχοι ενδιαφέρονται να 

γνωρίζουν την αποδοτικότητα είτε για να επιλέξουν τις μετοχές της ως επένδυση είτε 

για να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, καθώς αυξήσεις 

της αποδοτικότητας σχετίζονται µε αυξήσεις του πλούτου των μετοχών. Οι διάφοροι 

πιστωτές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξυπηρετεί 

τις υποχρεώσεις της προκειμένου να βοηθήσουν στις αποφάσεις χορήγησης 

πιστώσεων. 

 Η διοίκησης συνήθως αμείβεται µε βάση τις επιτεύξεις της και την καλύτερη 

ένδειξη για τις επιτεύξεις της παρέχουν οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Η διοίκηση 

επίσης θέτει στόχους για την επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων, οι οποίοι  

συνήθως  εκφράζονται µε  τη μορφή αναμενόμενης  αποδοτικότητας  των 
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επενδύσεων, ο δε έλεγχος επίτευξης αυτών των στόχων εξετάζει αποκλίσεις από 

επιθυμητούς   βαθμούς   αποδοτικότητας. Γενικά, μια επιχείρηση μπορεί να 

χρησιμοποιεί  αριθμοδείκτες αποδοτικότητας στις φάσεις προγραμματισμού των 

διαφόρων επενδύσεων, ελέγχου και αµοιβής των υπεύθυνων στελεχών. Όλες, όμως, 

οι κατηγορίες των εργαζομένων θα πρέπει να επιζητούν αυξήσεις των αμοιβών τους 

ανάλογες µε την αύξηση της αποδοτικότητας και της επιχείρησης όπου εργάζονται. 

 Συχνά η έννοια της αποδοτικότητας ταυτίζεται µε την έννοια της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης. Την  καλύτερη βέβαια ένδειξη  για  την  

αποτελεσματικότητα  της  διοίκησης  παρέχει  η μακροχρόνια αποδοτικότητα, και 

ιδιαίτερα όταν υπολογίζεται για έναν ολόκληρο οικονομικό κύκλο. 

3.1.10.1 Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους 

 Ο αριθμοδείκτης µμικτού περιθωρίου ή µμικτού κέρδους βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη της χρήσεως µε τις καθαρές  πωλήσεις αυτής και δείχνει 

το μικτό κέρδος που απολαμβάνει μια επιχείρηση από την πώληση προϊόντων οπότε: 

Μικτού Κέρδους =
Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης

Καθαρές Πωλήσεις
 

 Ο υπολογισμός του μικτού κέρδους είναι πολύ σημαντικός για τις εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις γιατί παρέχει ένα μέτρο αξιολογήσεως της 

αποδοτικότητας τους. Σ’ αυτού του είδους τις επιχειρήσεις το κόστος πωληθέντων 

είναι το σημαντικότερο μέγεθος και ως εκ τούτου ο προσεκτικός έλεγχος είναι 

απαραίτητος για την εξασφάλιση κερδοφόρας δραστηριότητας. 

 Όσο  μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου τόσο καλύτερη, 

από απόψεως κερδών, είναι η θέση της επιχειρήσεως, γιατί μπορεί να αντιμετωπίσει 

χωρίς δυσκολία την αύξηση του κόστους των πωλούμενων προϊόντων της. Ένας 

υψηλός δείκτης μικτού κέρδους δείχνει την ικανότητα διοικήσεως μιας επιχειρήσεως 

να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πουλάει σε υψηλές τιμές. Αντίθετα, ένας 

χαμηλός δείκτης μικτού κέρδους δείχνει μια όχι καλή πολιτική της διοικήσεως στον  

τομέα αγορών και πωλήσεων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε στασιμότατα πωλήσεων µε 

αποτέλεσμα να µην πραγματοποιούνται αγορές σε μεγάλες ποσότητες, που θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν µε χαμηλές τιμές. Είναι όμως δυνατόν μια επιχείρηση να 

έχει θέσει σκόπιμο ένα χαμηλό περιθώριο κέρδους, προκειμένου να επιτύχει αύξηση 

του όγκου των πωλήσεων ή αύξηση των πωλήσεων ενός νέου προϊόντος της, ώστε να 

διευρύνει τη δυναμική παρουσία της στην αγορά. 

 Επομένως,  ενώ  ένας  υψηλός  αριθμοδείκτης μικτού κέρδους εκ πρώτης 

όψεως φαίνεται προτιμητέος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ένας χαμηλός αριθμοδείκτης μπορεί να παρέχει ένδειξη ότι η 

επιχείρηση έχει κάνει επενδύσεις που δεν δικαιολογούνται από τον όγκο των 

πωλήσεών της, µε αποτέλεσμα να έχει αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων 
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της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος των πωληθέντων 

προϊόντων σε σχέση µε τις πωλήσεις της εξαρτάται και από την παρακολουθούμενη 

μέθοδο αποτιμήσεως των αποθεμάτων. Έτσι σε περιόδους πληθωρισμού, αν 

παρακολουθείται η μέθοδος FIFO θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο περιθώριο 

κέρδους (μειωμένο κόστος πωληθέντων) απ’ ό, τι αν ακολουθείται η μέθοδος LIFO 

(αυξημένο κόστος πωληθέντων). Αφού ο δείκτης μικτού κέρδους µας δείχνει το πόσο 

επικερδής είναι μια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της, η συνεχής 

παρακολούθηση αυτού για μια σειρά ετών µας παρέχει ένδειξη για την πορεία της 

εταιρίας διαχρονικά. 

3.1.10.2 Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους 

 Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου δείχνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το 

κέρδος από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Με άλλα λόγια ο αριθμοδείκτης 

αυτός δείχνει το καθαρό κέρδος, που έχει από την πώληση προϊόντων. Ο 

αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους βρίσκεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά 

κέρδη μιας περιόδου µε το σύνολο των καθαρών πωλήσεων της ίδιας περιόδου, 

δηλαδή: 

Καθαρού Κέδρους =
Καθαρά Κέρδη Εκμετάλλευσης

Καθαρές Πωλήσεις
 

 Στα καθαρά λειτουργικά κέρδη δεν περιλαμβάνονται τυχόν µη λειτουργικά 

έσοδα και κέρδη, όπως και τα µη λειτουργικά έξοδα και ζημιές, τα οποία όμως μπορεί 

να είναι σημαντικά και να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό, πολλές 

φορές, προκειμένου να υπολογιστεί ο παραπάνω αριθμοδείκτης λαμβάνονται τα 

καθαρά κέρδη της χρήσεως, τα οποία προκύπτουν µε την προσθήκη των διαφόρων 

εσόδων και την αφαίρεση των διαφόρων εξόδων. 

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους είναι πολύ 

χρήσιμος, δεδομένου ότι τόσο η διοίκηση όσο και πολλοί αναλυτές βασίζουν τις 

προβλέψεις τους για τα µμελλοντικά καθαρά κέρδη της επιχειρήσεως επί του 

προβλεπόμενου ύψους πωλήσεων και του ποσοστού καθαρού κέρδους. 

 Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι από τη μελέτη και των δύο 

παραπάνω αριθμοδεικτών (μικτού και καθαρού περιθωρίου) μπορεί ο αναλυτής να 

εμβαθύνει περισσότερο στην εσωτερική λειτουργία της επιχειρήσεως. Εάν ο 

αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου δε μεταβάλλεται διαχρονικά, ενώ κατά την ίδια 

περίοδο ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου παρουσιάζει κάμψη, η εξέλιξη αυτή  

παρέχει ένδειξη μιας δυσανάλογης αυξήσεως των εξόδων λειτουργίας της 

επιχειρήσεως σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Εάν, αντίθετα, ο αριθμοδείκτης μικτού 

περιθωρίου παρουσιάζει κάμψη διαχρονικά, ενώ ο αριθμοδείκτης καθαρού 
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περιθωρίου παραμένει σταθερός, παρέχεται σε σχέση µε τα έσοδα πωλήσεων. Εάν 

όμως συμβαίνει οι δύο αυτοί αριθμοδείκτες να μειώνονται ενώ τα έξοδα λειτουργίας 

να παραμένουν σταθερά σε σχέση µε τις πωλήσεις, τότε το γεγονός αυτό οφείλεται 

αποκλειστικά και µόνο στο υψηλότερο κόστος παραγωγής. 

3.1.10.3 Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένας ακόμη 

σπουδαίος δείκτης που απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως 

και παρέχει την ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως 

ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων εκφράζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως με το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχειρήσεως (μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά), άρα: 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων =
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ενεργητικού
 

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

τόσο μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της 

επιχειρήσεως απασχολούνται σ’ αυτήν και επομένως και πιο κερδοφόρα η 

δυναμικότητα της επιχειρήσεως. 

 Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι 

ενδεικτικός του ότι η επιχείρηση πάσχε σε κάποιο τομέα της (ανεπαρκής διοίκηση, 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, κ.λπ.), χωρίς όμως να μπορεί ο εξωτερικός 

αναλυτής να εντοπίσει το ή τα αδύνατα σημεία της από τον εν λόγω αριθμοδείκτη 

και μόνο.  

 Αντίθετα, ένας υψηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση ευημερεί και το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται 

στην επιτυχημένη διοίκησή της, στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της, 

κ.λπ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι μέτοχοι έχουν ωφεληθεί από το γεγονός ότι 

τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν στην επιχείρηση λιγότερο απ’ ό, τι αυτά αποδίδουν σ’ 

αυτήν. 

3.1.10.4 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετρά την απόδοση των 

συνολικών περιουσιακών μιας επιχείρησης, καθώς και των επί μέρους τμημάτων της. 

Αποτελεί ένα τρόπο αξιολόγησης και ελέγχου της διοικήσεως της επιχείρησης.  

Αποδοτικότητας Ενεργητικού =
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ενεργητικού
 

 Για τον υπολογισμό του εν λόγο αριθμοδείκτη τα καθαρά κέρδη πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη πριν την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ακόμα στο 

σύνολο του ενεργητικού δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές καθώς και άλλες 
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παρόμοιες επενδυτικές δραστηριότητες διότι αυτές δεν συντελούν στην δημιουργία 

των λειτουργικών κερδών. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

μεταβλήθηκε σημαντικά η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να 

υπολογίζεται ο μέσος όρος του ενεργητικού ο οποίο δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

Μέσος Όρος Ενεργητικού =
Ενεργητικό Αρχής + Ενεργητικό Τέλους

2
 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μας επιτρέπει να συγκρίνουμε 

την αποδοτικότητα της επιχείρησης που εξετάζουμε με την αποδοτικότητα άλλων 

ομοειδών επιχειρήσεων. Επίσης μας βοηθά να παρακολουθούμε τη διαχρονική 

πορεία της αποδοτικότητας της υπό εξέτασης επιχείρησης καθώς και τη διερεύνηση 

των αιτιών της μεταβολής της διαχρονικά. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι είναι 

προτιμότερο η διερεύνηση της κερδοφόρας δυναμικότητας της επιχείρησης 

αναλύοντας τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού από τον αριθμοδείκτη 

καθαρού κέρδους. 

3.1.11 Αριθμοδείκτες Επενδύσεων 

 Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές όταν 

πρόκειται να αποφασίσουν αν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να 

διατηρήσουν την επένδυσή τους σε μετοχικούς τίτλους μιας επιχειρήσεως.  

 Οι περισσότεροι από τους ευρύτατα χρησιμοποιούμενους επενδυτικούς 

αριθμοδείκτες συσχετίζουν την τρέχουσα τιμή των μετοχών μιας επιχειρήσεως με 

κατά μετοχή μεγέθη του ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Η αναφορά σε κατά μετοχή σχέσεις είναι χρήσιμη από πρακτικής απόψεως διότι οι 

τιμές που αναφέρονται στη χρηματιστηριακή αγορά αφορούν τη μια μετοχή και όχι 

συνολικά μεγέθη της επιχειρήσεως. 

3.1.11.1 Κέρδη Κατά Μετοχή 

 Τα κατά μετοχή κέρδη μιας επιχειρήσεως είναι ένας από τους πιο σπουδαίους 

δείκτες που χρησιμοποιείται στη χρηματοοικονομική ανάλυση, αλλά είναι 

συγχρόνως και ο πιο παραπλανητικός. Ο υπολογισμός των κατά μετοχή κερδών μιας 

επιχειρήσεως, η οποία έχει μόνο κοινές και προνομιούχες μετοχές  βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε το σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσεως με το μέσο αριθμό των 

μετοχών της που ήταν σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια αυτής, άρα: 

Κέρδη κατά Μετοχή =
Σύνολο Καθαρών Κερδών

Αριθμός Μετοχών Σε Κυκλοφορία
 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί 

σε κάθε μετοχή της επιχειρήσεως και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των 

κερδών της επιχειρήσεως όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των 
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κερδών, κατά μετοχή, αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως, 

με βάση τη μια μετοχή της και χρησιμοποιείται ευρύτατα. 

3.1.11.2 Μέρισμα Κατά Μετοχή 

 Ο δείκτης των κατά μετοχή κερδών μιας επιχειρήσεως παρέχει ένδειξη του 

ποσοστού των κερδών που μοιράζονται στους μετόχους (μέρισμα) και αυτού που 

παρακρατείτε από την επιχείρηση με τη μορφή διαφόρων αποθεματικών. Γι’ αυτό ο 

υπολογισμός του ύψους του κατά μετοχή μερίσματος αποτελεί χρήσιμο δείκτη.  

 Το μέρισμα κατά μετοχή βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των 

διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) της χρήσεως με το σύνολο των μετοχών που 

δικαιούνται μερίσματος, δηλαδή: 

Μέρισμα Κατα Μετοχή =
Σύνολο Μερισμάτων

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία
 

 Προκειμένου να γίνουν συγκρίσεις των κατά μετοχή μερισμάτων με 

αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων χρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν 

διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποιήσεις κερδών, αποθεματικών και 

υπεραξίας παγίων στοιχείων, καθώς και τυχόν κατάτμηση ή σύμπτυξη μετοχών. Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου τα στοιχεία να καταστούν συγκρίσιμα, 

θα πρέπει να γίνεται προσαρμογή των μερισμάτων των προηγούμενων χρήσεων με 

βάση τον αριθμό των μετοχών της τελευταίας χρήσεως. 

 Πολλές επιχειρήσεις τείνουν να δίνουν σταθερό και ελαφρώς αυξανόμενο 

μέρισμα κάθε χρόνο κι αυτό διότι το σταθερό μέρισμα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια 

στους επενδυτές από ό, τι ένα κυμαινόμενο. Έτσι, οι επιχειρήσεις ορίζουν ένα ύψος 

μερίσματος τέτοιο, το οποίο προβλέπουν ότι θα μπορούν να δίνουν και στο μέλλον. 

3.1.11.3 Μερισματική Απόδοση 

 Η τρέχουσα μερισματική απόδοση δείχνει την απόδοση που απολαμβάνουν 

οι επενδυτές από τα μερίσματα των μετοχών που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους 

και βρίσκεται αν διαιρέσουμε το μέρισμα κατά μετοχή με την τιμή της μετοχής στο 

χρηματιστήριο, οπότε: 

Μερισματική Απόδοση =
Μέρισμα κατα Μετοχή

Τιμή Μετοχής στο ΧΑΑ
 

 Η μερισματική απόδοση δείχνει το πόσο συμφέρουσα είναι η επένδυση σε 

μετοχές μιας δεδομένης επιχειρήσεως με βάση το μέρισμα το οποίο εισπράττει και 

την τρέχουσα χρηματιστηριακή τους αξία. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η μερισματική απόδοση μιας μετοχής τόσο πιο 

ελκυστική είναι η μετοχή για τους επενδυτές. Σύγκριση της μερισματικής αποδόσεως 

μιας επιχειρήσεως με τη μερισματική απόδοση άλλων επιχειρήσεων δείχνει τη 

σχετική σπουδαιότητα αυτής. Οι μερισματικές αποδόσεις διαφόρων επιχειρήσεων 
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διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους κι αυτό διότι το ύψος των μερισμάτων που 

καταβάλλει κάθε μία εξαρτάται από τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί. 

3.1.11.4 Εσωτερική Αξία Μετοχής 

 Η εσωτερική αξία βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 

μιας επιχειρήσεως με τον αριθμό των μετοχών της που βρίσκονται σε κυκλοφορία: 

 

Εσωτερική Αξία Μετοχής =  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορία
 

 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, εκτός από ορισμένες επιχειρήσεις 

(εταιρείες επενδύσεων και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας), η εσωτερική αξία μιας 
επιχειρήσεως δεν χρησιμοποιείται ευρύτατα διότι: 

 Η αξία των περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε ιστορικές τιμές, οπότε δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 Η αξία των περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζεται από την 
κερδοφόρα δυναμικότητά τους και όχι την αξία τους όπως αυτή γράφεται στα 
βιβλία της επιχειρήσεως. 

Από τον παραπάνω αριθμοδείκτη προκύπτει και ο αριθμοδείκτης Εσωτερική Αξία 
Μετοχής/Τρέχουσα Αξία Μετοχής στο ΧΑΑ που προσδιορίζει αν η μετοχή είναι 
υποτιμημένη (Εσωτερική Αξία > Τρέχουσα Αξία) ή υπερτιμημένη (Εσωτερική Αξία < 
Τρέχουσα Αξία). 

3.1.11.5 Λόγος Τιμής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Ρ/Ε) 

 Ο λόγος της τιμής προς κέρδη κατά μετοχή, όπως διεθνώς εκφράζεται με τον 

συμβολισμό (Ρ/Ε), βρίσκεται αν διαιρέσουμε την τρέχουσα αξία μιας μετοχής με τα 

κατά μετοχή κέρδη της προηγούμενης ή της τρέχουσας χρήσεως (εφόσον είναι 

γνωστά), οπότε: 

Ρ/Ε =
Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής

Κέρδη κατα Μετοχή
 

 Ο αριθμοδείκτης τιμής προς κέρδη ανά μετοχή είναι πάντοτε θετικό μέγεθος 

και δεν υπολογίζεται όταν η επιχείρηση έχει ζημιές. Επίσης όταν τα κέρδη είναι μηδέν 

ο αριθμοδείκτης Ρ/Ε ισούται με το άπειρο και δεν υπολογίζεται. 

 Συνήθως οι αναλυτές υπολογίζουν τον αριθμοδείκτη αυτό είτε με βάση τα 

κατά μετοχή κέρδη της προηγούμενης χρήσεως (ιστορικός λόγος τιμής προς κέρδη 

κατά μετοχή), είτε με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης χρήσεως 

(προσδοκώμενος λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή), διότι η  τιμή των μετοχών μιας 

επιχειρήσεως επηρεάζεται πολύ από τα προσδοκώμενα κέρδη της τρεχούσης 

χρήσεως και είναι χρήσιμο να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή της μετοχής με τα 

τρέχοντα ή και τα αναμενόμενα την επόμενη χρήση κέρδη. Ο λόγος για τον οποίο 
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χρησιμοποιούνται τα κέρδη της επόμενης χρήσεως για τον υπολογισμό του λόγου 

τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) είναι ότι οι επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν μια 

μετοχική αξία προβαίνουν σ’ αυτή τους την ενέργεια βασιζόμενοι στα προσδοκώμενα 

κέρδη της επιχειρήσεως στο μέλλον. 

 Η έννοια του λόγου τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) είναι παρόμοια με αυτή του 

επιτοκίου κεφαλαιοποιήσεως που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των 

μελλοντικών κερδών σε τρέχουσα αξία. Το ύψος του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου 

επιτοκίου κεφαλαιοποιήσεως είναι ανάλογο με τον κίνδυνο που περικλείει κάθε 

μορφή επένδυσης. Η τιμή που κάποιος είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να 

αποκτήσει μια μετοχική αξία εξαρτάται από την απόδοση που είναι διατεθειμένος να 

δεχθεί, αφού λάβει υπόψη του τους κινδύνους που αυτή περικλείει. 

 Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος του Ρ/Ε και των κατά μετοχή κερδών της 

επιχειρήσεως προς τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τις μετοχές της συγκεκριμένης 

επιχειρήσεως. Όσο διαρκεί αυτή η εμπιστοσύνη, μπορεί να λεχθεί ότι η επιχείρηση 

είναι σε καλύτερη θέση από τη θέση της αγοράς. Με άλλα λόγια, εκείνο που λέγεται 

είναι ότι είτε τα κατά μετοχή κέρδη ή το Ρ/Ε της επιχειρήσεως είναι μεγαλύτερα από 

τα αντίστοιχα μεγέθη της αγοράς και αυτό μας βοηθά στο να δούμε αν το Ρ/Ε της 

επιχειρήσεως είναι υψηλό, χαμηλό ή κανονικό. Κανονικό θεωρούμε το μέσο Ρ/Ε της 

αγοράς σε δεδομένο χρόνο. Βέβαια, το μέγεθος του Ρ/Ε της αγοράς μεταβάλλεται 

διαχρονικά, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέγεθος Ρ/Ε σε μία χρονική περίοδο μπορεί 

να θεωρείται χαμηλό ενώ σε μία άλλη να θεωρείται υψηλό. 

 Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα υψηλό Ρ/Ε σε σύγκριση με το μέσο 

Ρ/Ε του κλάδου ή της αγοράς υποδηλώνει είτε ότι η επιχείρηση προτιμάται από τους 

επενδυτές γιατί είναι η καλύτερη μέσα στον κλάδο, είτε ότι είναι υπερτιμημένη διότι 

οι επενδυτές έχουν υπερεκτιμήσει τις δυνατότητές της. Αντίθετα, ένα χαμηλό Ρ/Ε 

υποδηλώνει ότι είτε η επιχείρηση δεν προτιμάται από τους επενδυτές, είτε είναι 

υποτιμημένη. Για να μπορεί το ύψος του Ρ/Ε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τους 

επενδυτές προκειμένου να λάβουν μια επενδυτική απόφαση: 

 Θα πρέπει ο επενδυτής να γνωρίζει ποια τιμή θεωρείται λογική για την 

απόκτηση μετοχών της επιχειρήσεως. Αυτή θα βρεθεί, αν συγκριθεί το τρέχον 

Ρ/Ε με το ύψος του Ρ/Ε της ίδια επιχειρήσεως για μια σειρά προηγουμένων 

περιόδων ή ετών. Έτσι, οι επενδυτές θα μπορέσουν να δουν τις διακυμάνσεις 

που παρουσίασε το Ρ/Ε της επιχειρήσεως για μια μακρά σχετικά περίοδο. 

 Θα πρέπει να γίνει σύγκριση του Ρ/Ε της επιχειρήσεως με το μέσο όρο του Ρ/Ε 

του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει ή της αγοράς. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι 

επενδυτές αποκτούν ένα μέτρο συγκρίσεως του Ρ/Ε της επιχειρήσεως με τα 

διαμορφούμενα στην αγορά Ρ/Ε των άλλων επιχειρήσεων. 
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 Η μελέτη των Ρ/Ε των επιχειρήσεων που έχουν τις μετοχές τους εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο βοηθά τους επενδυτές σημαντικά, προκειμένου να αποκτήσουν 

μια συγκριτική εικόνα σχετικά με τις τιμές τους στην αγορά. Τους βοηθά δηλαδή να 

επιλέξουν εκείνες τις μετοχικές αξίες που η τιμή τους είναι περισσότερο 

συμφέρουσα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ισχύουν για όλες οι ίδιες οικονομικές 

συνθήκες. Συμπερασματικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι είναι λογικό οι επενδυτές να 

αναζητούν επιχειρήσεις καλής ποιότητας και να έχουν ως επιδίωξη την απόκτηση 

μετοχών σε χαμηλή τιμή με ένα λογικό Ρ/Ε. Αντίθετα, απόκτηση μετοχών που έχουν 

υψηλό Ρ/Ε μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά από μια ενδεχόμενη πτώση των τιμών τους 

στην αγορά. 
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4 Πληροφορίες Εταιρειών-Ανάλυση Ισολογισμών 

 Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν διεξοδικά οι σημαντικότεροι 

αριθμοδείκτες και ο τρόπος υπολογισμός τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει 

εφαρμογή των αριθμοδεικτών στις τέσσερις εταιρείες μελέτης. Επίσης θα υπάρχουν 

και συγκριτικά στοιχεία από κονδύλια των Ισολογισμών. 

 

4.1 EPSILONNET A.E. 

  

 

 

 

 

 

 Όπως αναφέρεται στο επίσημο site της εταιρείας, η Epsilon Net AE ξεκίνησε 

το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που 

δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα 

επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. 

 Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των 

στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το 

εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την 

πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα η on Line τράπεζα 

φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά 

βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και 

πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την 

εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και 

γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη 

βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων. 

 Σήμερα αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες παραγωγής λογισμικού, 

και όχι μόνο, στην Ελλάδα. Απασχολεί περίπου 300 εργαζόμενους, έχει μερίδιο 

αγοράς στα λογιστικά γραφεία κοντά στο 55% και 25.000 συνολικούς πελάτες26. 

                                                 
26 www.epsilonnet.gr 
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 Όπως αναφέρεται, έχει 32 εφαρμογές για λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις, 

εξυπηρετεί τουλάχιστον 35.000 τελικούς χρήστες και με την εφαρμογή της 

Μισθοδοσίας αμείβονται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, μέσω των 

εφαρμογών της υποβάλλονται περίπου 4 εκατομμύρια έντυπα ανά έτος. 

 

4.1.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

 Ιωάννης Ν. Μίχος 

Ιδρυτής, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  

 Βασιλική Δ. Αναγνώστου 

Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος 

 Ιωάννης Α. Κουτκουδάκης 

Οικονομικός Διευθυντής 

 Αμανάτιος Α. Αμανατίδης 

Διευθυντής Τεχνολογίας (CTO) 

 Πρασσάς Βασίλειος 

Εμπορικός Διευθυντής  

 Μιχαλόπουλος Πασχάλης 

Νομικός Σύμβουλος 

 Ανδρέας Γρίμπελας  

Chief Platform Architect 
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4.1.2 Διακρίσεις – Πιστοποιήσεις 

Μερικά από τα βραβεία που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια είναι τα παρακάτω 
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4.1.3 Προϊόντα 

 Τα προϊόντα που διαθέτει κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες. Των 

εφαρμογών software, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. 

4.1.3.1 Εφαρμογές Software 

 Διαθέτει τρείς σειρές εφαρμογών μια για κάθε κατηγορία πελάτη. Η σειρά 

EXTRA για λογιστικά γραφεία που καλύπτει όλες τις ανάγκες των γραφείων 

(καταχωρίσεις, ισολογισμοί, τιμολόγηση, μισθοδοσία, υποβολές εντύπων κτλ), η  

σειρά HYPER που καλύπτει μεγάλα λογιστικά γραφεία που έχουν να εξυπηρετήσουν 

πολλούς χρήστες, μεγάλο όγκο εργαζομένων και τέλος η σειρά PYLON που είναι 

εμπορικές και ERP εφαρμογές για επιχειρήσεις. 

4.1.3.2 Ενημέρωση 

 Διαθέτει προϊόντα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εκδίδει μηνιαίος το 

οικονομικό περιοδικό Ε7 και εβδομαδιαία το ηλεκτρονικό περιοδικό EMAGAZINE. 

Επίσης διαθέτει online βάσει δεδομένων με κωδικοποιημένη όλη την φορολογική 

νομοθεσία και τον Κόμβο Ερωτημάτων που υπάρχουν χιλιάδες ερωτήματα 

φορολογικού και όχι μόνο περιεχομένου με απαντήσεις από την εξειδικευμένη 

επιστημονική της ομάδα.  

4.1.3.3 Εκπαίδευση 

 Τέλος, είναι το εκπαιδευτικό κέντρο που παρέχει σεμινάρια φορολογικού 

περιεχομένου και πιστοποιημένης εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τον ΑΙΑ. 
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4.1.4 Στοιχεία Ισολογισμών 

 Παρακάτω φαίνονται επιγραμματικά βασικά στοιχεία και μεγέθη από τους 

δημοσιευμένους Ισολογισμούς της εταιρείας για τα έτη 2010-2014. 

 

4.1.5 Σχολιασμός 

 Παρατηρούμε ότι η καθαρή αξίας του πάγιο ενεργητικού μεταβάλετε κατά τα 

έτη είτε αρνητικά είτε θετικά. Η μείωση 10,3% από το έτος 2011 στο 2012 αν 

παρατηρήσουμε τους Ισολογισμούς οφείλεται στο ότι το κονδύλι «Ακίνητα, 

Εγκαταστάσει και λοιπός εξοπλισμός» μειώθηκε σχεδόν κατά 40%, από 473.085,65€ 

σε 286.972,90€ , αυτό σημαίνει ότι είτε δεν έγιναν νέες αγορές παγίων είτε ότι 

μεταβλήθηκαν οι συντελεστές απόσβεσης και διενεργήθηκαν επιπλέον αποσβέσεις. 

Επίσης, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από 8.521.510€ σε 7.206.304€ .Η 

πτωτική πορεία συνεχίζεται και στο επόμενο έτος αλλά με μειωμένο ρυθμό (-6%).  

Παρατηρούμε ότι υπάρχει σημαντική αύξηση στα κονδύλια των μεταφορικών μέσων 

από 33.355,23€ σε 127.264,64 €.  Κατά τα έτη 2013-2014 βλέπουμε ότι ο δείκτες 

μπαίνει σε θετικούς ρυθμούς και πάλι, έχει αυξηθεί κατά 1,9%. 

 Οι μεταβολές στο σύνολο του ενεργητικού ακολουθούν την ίδια πορεία με το 

πάγιο ενεργητικό αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς. Αξίζει να σημειωθεί πως 

υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στο έτος 2014 οι καταθέσεις στις τράπεζες που έχουν 

σωρευτική αύξηση κατά 80% από το 2012. Επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση των 

αποθεμάτων από 149.823€ σε 10.218€ στα έτη 2012-2013. 

 Οι υποχρεώσεις παρατηρούμε ότι έχουν συνεχόμενα μια μειωτική τάση και 

από το έτος 2010 που ήταν 6.147.272€ μειώθηκαν στα 3.692.395€. Αυτό σημαίνει ότι 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ           

EPSILON NET A.E.           

            

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  2014 2013 2012 2011 2010 

Καθαρή αξία πάγιου ενεργητικού  9.678.925 9.498.568 10.084.514 11.173.295 10.798.931 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 1,9% -6,0% -10,3% 3,4%   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  5.505.368 5.214.700 4.892.304 5.672.014 6.319.341 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  15.184.293 14.713.268 14.976.819 16.845.309 17.118.272 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3,2% -1,8% -11,8% -1,6%   

Ίδια κεφάλαια  11.491.897 11.350.862 11.321.000 11.190.891 10.971.001 

Υποχρεώσεις  3.692.395 3.362.406 3.655.819 5.654.418 6.147.272 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  9.476.682 7.550.032 6.977.540 6.771.444 7.030.014 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 22,7% 7,9% 3,0% -3,7%   

Κόστος πωλήσεων  4.578.036 4.187.755 4.666.634 4.197.656 3.405.604 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα   306.455 154.318 150.167 162.430 103.115 

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) προ 
φόρων 245.438 177.756 106.086 95.652 277.368 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) μετά 
φόρων  298.771 51.627 130.109 165.852 148.083 
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ο δανεισμός έχει μειωθεί κατά πολύ. Από τους Ισολογισμούς βλέπουμε ότι ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός έχει μειωθεί πάρα πολύ ιδιαίτερα τα βραχυχρόνια 

δάνεια τραπεζών από 1.283.025€ το 2010 μειώθηκαν σε 600,00€.  

 Οι πωλήσεις, εκτός του έτους 2011, παρατηρούμε ότι έχουν μια ανοδική 

πορεία σε όλα τα έτη με αποκορύφωμα την αύξηση τους κατά 22,7% από το 2013 στο 

2014. Καλύτερα φαίνεται παρακάτω οι πορεία των πωλήσεων.  

 

  

 Παρόλου που οι πωλήσεις αυξάνονται παρατηρούμε ότι το Κόστος Πωλήσεων 

δεν αυξάνονται ανάλογα μαζί τους, αυτό σημαίνει ότι διατηρήθηκε χαμηλά το 

κόστος, καλύτερα φαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1: Κύκλος Εργασιών ('10-‘14) 

Γράφημα 2: Κύκλος Εργασιών-Κόστος Πωλήσεων ('10-‘14) 
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 Τέλος, παρατηρούμε τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων και μετά φόρων πως 

διαμορφώθηκαν κατά τα έτη.  Το 2014, 2012 & 2011 τα κέρδη μετά φόρων είναι 

μεγαλύτερα, αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει επιστροφή φόρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Γράφημα 3: Κέρδη προ & μετά φόρων ('10-‘14) 
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4.2 SINGULARLOGIC AE 

 

 

 

 

 Η SingularLogic αποτελεί είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών 

και λύσεων  Πληροφορικής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την 

ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη 

μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων  πληροφορικής για τον 

Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων 

καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής. 

 Η SingularLogic, είναι μέλος του Marfin Investment Group (MIG), έχει περίπου 

εγκατεστημένη βάση που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700 μεγάλες 

επιχειρήσεις, ένα ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής 400 συνεργατών και 

περισσότερα από 400 σημαντικά υλοποιημένα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και 

Δημόσιο τομέα. 

4.2.1 Διακρίσεις 

 Έχει λάβει έπαινο τεχνολογικής αριστείας για την τεχνολογία GALAXY στον 

διαγωνισμό Made in Greece 2013 

 Δύο βραβεία στα BITE AWARDS 2013, στην κατηγορία «Εξειδίκευση σε 

επιχειρηματικούς κλάδους» και συγκεκριμένα στον κλάδο του λιανεμπορίου, 

με την εφαρμογή  SingularLogic ARTius High Street και στην κατηγορία «ICT 

λύσεις σε επαγγελματίες» 

 Βραβείο για το 2013 στην κατηγορία "ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα" από 

το ΕΒΕΑ ως αναγνώριση του σταθερού προσανατολισμού της εταιρείας στην 

καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

 Υψηλότερη διάκριση από την SAP AG για τη λύση Model Hospital που αφορά 

στην πιστοποίηση SAP Business All-In-One Qualification. 

 1o Βραβείο στα ΒΙΤΕ ΑWARDS 2012 στην κατηγορία ‘Εξειδίκευση σε 

επιχειρηματικούς κλάδους’ για το Πρότυπο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Νοσοκομείων Model Hospital Management System (MHMS) 

 Έπαινο, από τα BITE Awards, στην κατηγορία ‘Ανάπτυξη / Επενδυτική 

δραστηριότητα. 
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4.2.2 Προϊόντα 

 Η εταιρεία διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που καλύπτει συστήματα 

ERP (Galaxy Enterprise suite, Business ERP, Enterprise ERP), Συστήματα CRM (galaxy 

CRM), εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης (galaxy commercial, Eurofasma Next, 

Ορίζοντες κ.α.), εφαρμογές Λιανικής (Retail System, Galaxy One touch)  

 Επίσης, διαθέτει εφαρμογές μισθοδοσίας (Galaxy Payroll, HCM, e-

Manpower), λογιστικής (Accountant), Χρηματοοικονομικές. 

 Τέλος υπάρχουν και κάθετε λύσεις για αγορές όπως η εστίαση (Galaxy 

Restaurant) και τα ξενοδοχεία (Galaxy Hotel, Hospitality System). 

 

4.2.3 Στοιχεία Ισολογισμών 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ           

SINGULAR LOGIC AE           

            

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  2014 2013 2012 2011 2010 

Καθαρή αξία πάγιου ενεργητικού  331.747 526.953 1.037.678 1.025.619 1.061.666 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ -46,3% -67,8% 1,2% -3,5%   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  33.399.702 40.549.356 40.549.356 56.474.639 72.979.244 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  110.694.358 118.455.423 124.871.254 173.172.555 189.338.257 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -6,8% -5,3% -32,7% -8,9%   

Ίδια κεφάλαια  24.400.434 27.690.307 35.278.309 82.494.279 84.262.786 

Υποχρεώσεις  86.293.924 90.765.116 89.592.945 90.678.276 105.075.471 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  44.910.498 45.546.360 39.107.934 48.349.986 38.771.900 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ -1,4% 15,2% -21,2% 22,1%   

Κόστος πωλήσεων  35.044.434 34.932.767 39.107.934 38.775.217 25.432.259 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα   4.402.227 8.175.442 31.432.949 4.413.282 4.500.006 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) προ 
φόρων -5.000.650 -7.814.334 -49.494.472 -2.049.957 5.060.033 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) μετά 
φόρων  -3.248.643 -7.696.829 -42.034.992 -2.201.400 4.579.513 

 

4.2.4 Σχολιασμός   

 Η καθαρή αξία του πάγιου ενεργητικού σε σχέση με το σύνολο του 

ενεργητικού παρατηρούμε ότι είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω του 10%, αυτό 

σημαίνει ότι η εταιρεία δαπανά πολύ μικρό ποσοστό σε κτίρια και λοιπό εξοπλισμό. 

Παρατηρούμε επίσης ότι έστω και αυτό το ποσοστό έχει μειωτική τάση. 

 Παρατηρώντας το σύνολο του ενεργητικού βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ 

μεγάλη μείωση από τα 189.338.257€ το 2010 σε 110.694.358€ το 2014. Η μεγαλύτερη 

παρατηρείται από το 2011 στο 2012 κατά 32,7% και αυτό οφείλεται όπως  φαίνεται 

στους Ισολογισμούς από την μεγάλη μείωση των κονδυλίων «Άυλα περιουσιακά 
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στοιχεία» κατά 25% και στην μείωση επίσης του κονδυλίου «Ευρεσιτεχνίες και 

διπλώματα» κατά 40%. 

 Τα ίδια κεφάλαια βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί σε διάστημα 5 ετών κατά 70% 

περίπου, από 84.262.786€ το 2010 σε 24.400.434€ το 2014.  Ο λόγος της μείωσης 

είναι ότι η εταιρεία παρουσιάζει μεγάλες ζημίες από το 2012 που άγγιξαν τα 

56.235.040€.  

 Όσον αφορά τις υποχρεώσεις βλέπουμε ότι σε απόλυτους αριθμούς έχει 

μειωτικές τάσεις αλλά αν προσέξουμε στους Ισολογισμούς βλέπουμε μετατόπιση 

κονδυλιών από τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες που λογικά 

οφείλεται σε λήξη δανείων ή ομολογιών. Το 2010 το σύνολο των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων ήταν 61.099.387€ και το επόμενο έτος μειώθηκε σε 12.955.759€ αλλά 

μεταφέρθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 Οι πωλήσεις παρατηρούμε ότι δεν έχουν μια σταθερή τάση και ανάλογα με το 

έτος είτε αυξάνονται είτε μειώνονται.  Για να γίνει καλύτερα κατανοητό παρατίθενται 

στο παρακάτω γράφημα. 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Γράφημα 4: Κύκλος Εργασιών (΄10-’14) 
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 Το κόστος πωλήσεων βλέπουμε ότι ακολουθεί την ίδια πορεία συγκριτικά με 

τις πωλήσεις, πράγμα το οποία φαίνεται και παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, η εταιρεία παρουσιάζει μεγάλες ζημίες το 

2012 που πλησιάζουν τα 50 εκατομμύρια. Διαβάζοντας την ετήσια οικονομική έκθεση 

οι ζημίες αυτές δημιουργήθηκαν από την απομοίωση της αξίας άυλης περιουσιακών 

στοιχείων (32 εκατομμύρια) και της διαγραφής απαιτήσεων που κρίθηκαν μη 

ανακτήσιμες. Σημαντικό είναι ότι από το 2013 βλέπουμε να ανακάμπτουν οι ζημίες 

και το 2014 να είναι στα 3.248.643€.   

  

Γράφημα 5: Κύκλος Εργασιών-Κόστος Πωλήσεων ('10-‘14) 
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4.3 ENTERSOFT AE  

 

 

 

 

 

 H ENTERSOFT AE είναι μια εταιρεία ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού 

και παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Η εταιρεία προσφέρει ενοποιημένο 

περιβάλλον λειτουργία σε όλα τα προϊόντα της ERP, CRM, RETAIL, COMMERCE, B.I. 

κ.α. Τα προϊόντα της είναι σχεδιασμένα στην πλατφόρμα .NET της Microsoft, είναι 

διαθέσιμα και σε cloud μορφή αλλά ως υπηρεσία (SaaS). 

 Η εταιρεία απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με 

προϊόντα και κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη 

αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική 

δραστηριότητα των πελατών της.   Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για 

πολύ εξειδικευμένες αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, 

συντήρηση πλοίων στην αγορά της Ναυτιλίας, την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά και 

επιλεγμένα έργα Δημοσίου που αφορούν σε ERP. 

 Η Entersoft είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα και τις ελληνικές εταιρείες Retail Link A.E.  και Cardisoft A.E.. 
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4.3.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 Παντελής Νικολόπουλος 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 Αντώνης Κοτζαμανίδης 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 Σταύρος Μένεγος 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

 Χαράλαμπος Αβρατόγλου 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

 Κάτια Παπαχριστοπούλου 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 

4.3.2. Διακρίσεις 

2015 

2 Sales Εxcellence Awards  

 Η Entersoft απέσπασε το βραβείο SILVER Award στην κατηγορία Tεχνολογίες 

Oργάνωσης, για την υλοποίηση της λύσης Entersoft Mobile Sales Force Automation 

στην εταιρεία Frezyderm. Η εφαρμογή έχει συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητα των πωλήσεων, στη βελτιστοποίηση των ενεργειών merchandising 

και προώθησης, τη βελτίωση του Customer Experience, αλλά και στη μείωση του 

λειτουργικού κόστους. 

2013 

 Η εφαρμογή Entersoft Mobile® SFA, Sales Force Automation, αναδείχτηκε 

νικήτρια στα βραβεία AppWARDS 2013, στην κατηγορία Business & Corporate. H 

νικήτρια εφαρμογή Entersoft Mobile® SFA αυτοματοποιεί τις διαδικασίες πωλήσεων 

& field marketing, merchandizing, ερωτηματολόγια και έρευνες, με τεχνολογίες 

αιχμής σε smartphones και tablets  σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, ενώ 

παρέχει ευέλικτα μοντέλα χρήσης για την κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων όπως, 

τοπική εγκατάσταση ή στο Microsoft Azure Cloud, είτε με άδεια χρήσης είτε ως SaaS.  

Η  Entersoft A.E., έλαβε το Βραβείο «Ανάπτυξης & Επενδυτικής 

Δραστηριότητας» στα Business IT Excellence Awards 2013, για τις επενδύσεις της σε 

νέα προϊόντα (Entersoft Mobile®) καθώς και τη στρατηγική της ανάπτυξη μέσω 

απόκτησης τεχνολογίας, εισαγωγής της σε νέες αγορές εντός και εκτός συνόρων, 

μέσω εξαγορών. 
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4.3.3 Προϊόντα 

Entersoft Business Suite 

 Το Εntersoft Business Suite είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα 

επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce 

και Business Intelligence εφαρμογές. Απευθύνεται σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της 

υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. 

Entersoft CRM 

 Το Entersoft CRM® παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης στους 

δραστηριότητας των πωλήσεων. Προηγμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά και 

ευχρηστία προσφέρουν αμεσότητα στη διαχείριση του συνόλου των πληροφοριών 

για στους υπάρχοντες και στους υποψήφιους πελάτες, ενώ το Mobile SFA δίνει 

δυνατότητα στους πωλητές να έχουν πρόσβαση μέσω smartphones και tablet 

συσκευών. Μερικές από τις λειτουργίες είναι οι παρακάτω: 

 Διαχείριση λογαριασμών πελατών κι υποψήφιων πελατών 

 Τμηματοποίηση πελατολογίου (Customer Segmentation) και Παρακολούθηση 

αγοραστικής συμπεριφοράς (Profiling) 

 Διαχείριση πωλητών, στόχων και προϋπολογισμού πωλήσεων 

 Δρομολόγηση πωλητών - Προσφορές και Παραγγελίες 

 Διαχείριση Lead και Ευκαιριών Πώλησης 

 Mobile Sales Force Automation (SFA) 

 BI Dashboards για ανάλυση πωλήσεων ειδών, πελατών, πωλητών, 

γεωγραφικών περιοχών κ.λπ. 

Entersoft Mobile 

 Το Entersoft Mobile επιτρέπει την άμεση και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση 

στο εταιρικό CRM μέσω ενός smartphone ή tablet των mobile στελεχών ώστε να 

ενημερώνονται και να ενημερώνουν τις επαφές τους, να διαχειρίζονται τις ευκαιρίες 

πώλησης και τα θέματα που αφορούν τους πελάτες. 

Επίσεις διαθέτει λύσεις για Μικρά και Μεσαία Ξενοδοχεία, Διαχείριση Ανθρωπίνων 

πόρων, και διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων με το Entersoft Ε-commerce. 
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4.3.4 Στοιχεία Ισολογισμών 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ           

ENTERSOFT AE           

            

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  2014 2013 2012 2011 2010 

Καθαρή αξία πάγιου ενεργητικού  3.546.869 2.311.070 2.365.883 2.114.862 2.461.579 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 42,8% -2,3% 11,2% -15,2%   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  6.879.217,00 6.697.375,00 5.624.829,00 6.344.317 5.676.304 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  10.426.086,00 9.008.445,00 7.990.712,00 8.459.179 8.137.883 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 14,6% 12,0% -5,7% 3,9%   

Ίδια κεφάλαια  7.211.232 6.503.222 6.261.391 6.522.434 6.433.704 

Υποχρεώσεις  3.214.854 2.505.223 1.729.321 1.936.745 1.704.179 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  7.051.344 6.220.604 5.632.648 6.371.824 6.519.610 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 12,5% 9,9% -12,3% -2,3%   

Κόστος πωλήσεων  2.176.063 2.098.467 2.424.088 2.808.422 3.003.524 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα   34.202 8.104 12.662 10.776 29.073 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) προ 
φόρων 1.669.452 1.033.634 103.234 542.256 471.245 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) μετά 
φόρων  1.164.123 638.539 47.293 391.738 249.325 

 

4.3.5 Σχολιασμός  

Παρατηρούμε ότι το πάγιο ενεργητικό από το 2010 στο 2011 είχε μια μείωση 15,2% 

που οφείλεται στο μειωμένα κονδύλια του «Ακίνητα και λοιπός εξοπλισμός» από 

207.725€ σε 173.427€ και στην μείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων από 

1.364.466€ σε 1.048.687€.  Στο επόμενο έτος βλέπουμε ότι αυξάνεται κατά 11,2% 

λόγω του ότι οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις από 758.382€ αυξάνονται 

σε 1.197.054, πράγμα το οποίο δικαιολογείται από την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου κατά 150.000€ στην θυγατρικής της GARDISOFT και την αγορά επιπλέον 

μετοχών της κατά το ποσό των 10.128€ στην θυγατρική RETAIL LINK A.E.  Το επόμενο 

έτος υπάρχει μια μικρή πτώση 2,3% που μπορεί να οφείλετε σε πολλούς παράγοντες. 

Για την διετία 2013-2014 βλέπουμε μια σημαντική αύξηση κατά 42,8% στην αγορά 

νέων παγίων, από 133.988€ αυξήθηκαν σε 206.284€ και στην αύξηση της υπεραξίας 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά 1.5€ εκατομμύρια. 

 Παρατηρούμε ότι το σύνολο του ενεργητικού έχει μια αυξητική πορεία εκτός 

από το 2012 που υπάρχει μια μείωση 5,7% και αυτό οφείλετε εν μέρει και στην 

μείωση των διαθεσίμων από 1.106.979€ σε 796.040€. Τα επόμενα δύο έτη βλέπουμε 

ότι ο δείκτης διορθώνεται με αυξητικής τάση 12% και 14,6%, σημαντικό είναι ότι οι 

απαιτήσεις από πελάτες αυξήθηκαν κατά 900.000€ από 4.191.620€ σε 5.21.359€. 

 Τα ίδια κεφάλαια βλέπουμε ότι έχουν μια σταθερή τιμή εξαιρουμένου του 

έτους 2014 που αυξήθηκαν από 6.503.22€ σε 7.211.232€ και αυτό φαίνεται και στο 
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Ισολογισμό από την συσσώρευση των κερδών που φτάνουν τα 4.140.985€ από 

2.090.891€ που ήταν το προηγούμενο έτος. 

 Οι υποχρεώσεις παρατηρούμε ότι αυξάνονται ανά έτος φτάνοντας τα 

3.214.854€ το 2014 από  1.704.179€ το 2010. Αυτό φαίνεται και στους Ισολογισμούς 

στα κονδύλια των προμηθευτών που έφτασαν τις 98.271€ το 2014 από 44.656€ το 

2011. Επίσης, αυξημένος είναι και το κονδύλι τον αναβαλλόμενων φορολογικών 

υποχρεώσεων. 

 Στις πωλήσει βλέπουμε ότι υπάρχει μα μείωση κατά 2,3% το 2011 και 12,3% 

το 2012 αλλά διορθώνεται και μπαίνει σε θετικούς ρυθμούς από το 2013 με αύξηση  

9,9% και 12,5% το 2014. Παρακάτω φαίνονται στο διάγραμμα. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το κόστος πωλήσεων παρόλη την αύξηση των πωλήσεων το 2013 βλέπουμε 

ότι είναι μειωμένο και το ίδιο συμβαίνει και για το 2014. Στο παρακάτω γράφημα 

φαίνεται η τάση. 

   

  

Γράφημα 6: Κύκλος Εργασιών-Κόστος Πωλήσεων ('10-‘14) 

 

Γράφημα 7: Κύκλος Εργασιών-Κόστος Πωλήσεων ('10-‘14) 
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 Στα κέρδη βλέπουμε ότι η εταιρεία έχει μια μεγάλη μείωση από 542.256€ το 

2011 σε 103.234€ το 2012 αλλά στο επόμενο έτος μια πολύ μεγάλη αύξηση που 

φτάνει στα 1.033.634€  και συνεχίζει το 2014 και φτάνει τα 1.669.452€. Παρακάτω το 

γράφημα των κερδών (προ και μετά φόρων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γράφημα 8: Κέρδη Προ και Μετά Φόρων  ('10-‘14) 
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4.4 SOFTONE AE 

 

 

 

 Η SoftOne είναι μια εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και σε διεθνείς 

αγορές. Έχει πελάτες σε πολλές χώρες του εξωτερικού, το λογισμικό Soft1 καλύπτει 

πλήρως τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, 

έχοντας κερδίσει πολλά βραβεία για την καινοτομία, καθώς και την ηγετική του θέση 

στην αγορά. 

 Το λογισμικό Soft1 αποτελεί μία σύγχρονη λύση business λογισμικού, καθώς 

σχεδιάστηκε με βάση πραγματικά υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και αξιοποιώντας 

τα καλύτερα τεχνολογικά εργαλεία. Το λογισμικό χαρακτηρίζεται από πληρότητα σε 

όλες τις ενότητες λειτουργιών που περιλαμβάνει και ενσωματώνει πρακτικές που 

είναι απαραίτητες σε κάθε επιχειρηματική οργάνωση. 

 Οι λύσεις Soft1 ενοποιούν όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες και επιτρέπουν 

την αυτοματοποίηση βασικών λειτουργιών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Το 

λογισμικό έχει σχεδιαστεί με την αναγκαία κατάτμηση λειτουργιών (modularity) και 

διαθέτει ευελιξία για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Είναι 

πλήρως προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο, ενώ ολοκληρώνεται εύκολα με άλλες 

εφαρμογές και συστήματα. 

 Το λογισμικό Soft1 έχει βελτιστοποιηθεί για λειτουργία στο cloud και παρέχει 

ένα σύνολο από web και mobile εφαρμογές που ενισχύουν σημαντικά τις 

δυνατότητες για «επιχειρησιακή φορητότητα». Με την ύπαρξη εναλλακτικών 

μοντέλων διάθεσης, κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λύση στις 

πραγματικές της ανάγκες, μεγιστοποιώντας την απόδοση της επένδυσης της.  
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4.4.1 Προϊόν 

 Το ERP της SOFTONE ικανοποιεί και καλύπτει πλήρως τις παρακάτω ανάγκες 

Οικονομική Διαχείριση 

 Καλύπτει τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που πρέπει να 

αντιμετωπίσει κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σε πλήρη ολοκλήρωση με τις υπόλοιπες 

business λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως π.χ. παραγωγή, διαχείριση παραγγελιών 

ή διακίνηση προϊόντων ικανοποιεί με εύκολο και ιδιαίτερα απλό τρόπο ακόμη και τις 

πλέον σύνθετες απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Πωλήσεις 

 Η ενότητα Πωλήσεων του λογισμικού Soft1 απευθύνεται σε κάθε είδους 

επιχείρηση και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που αφορούν σε 

ενέργειες πωλήσεων. Οι διευρυμένες δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών και η 

ευελιξία στην προσαρμογή λειτουργιών με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που 

υπάρχουν, οδηγούν σε αυξημένες πωλήσεις, χαμηλότερο κόστος πώλησης και πιο 

κερδοφόρες σχέσεις με πελάτες. 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

 To Soft1 ERP διαθέτει πλούσια λειτουργικότητα για την αποτελεσματική 

διαχείριση διαδικασιών που εξυπηρετούν την αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησης 

σας. Επιτρέπει την πλήρη εποπτεία αποθεμάτων και αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία, καθώς μετασχηματίζονται από την 

προσφορά σε εισπράξεις. 

Διαχείριση Παραγωγής 

 Το Soft1 ERP παρέχει στις επιχειρήσεις Παραγωγής την απαραίτητη 

λειτουργικότητα για να προδιαγράψουν ένα ακριβές μοντέλο παραγωγής που θα 

ανταποκρίνεται με επιτυχία στις γρήγορα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών 

τους και θα ενσωματώνει τις σχέσεις με προμηθευτές και τη συνεργασία με άλλα 

συστήματα. 

Business Intelligence 

 Οι εφαρμογές Soft1 διαθέτουν ενσωματωμένα έτοιμα σενάρια 

επιχειρηματικής ευφυΐας, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία και την 

αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από 

το μέγεθός της. 
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4.4.2 Στοιχεία Ισολογισμών 

 

 

4.4.3 Σχολιασμός 

 Το πάγιο ενεργητικό βλέπουμε ότι υπάρχει μια μείωση κατά 18,1% στο έτος 

2011 και το οποίο συνεχίζει και το 2012 με μείωση 31,1% , αν προσέξουμε τους 

Ισολογισμούς κατά τα έτη αυτά παρατηρούμε ότι έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις οι 

οποίες μειώνουν την αξία των παγίων και σε συνδυασμό με την μη απόκτηση νέων 

παγίων επιδρά στο σύνολο .Οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων το 2010 

ήταν 2.282.509€ και το 2012 ήταν 3.039.769€. Βλέπουμε ότι το 2013 έχει σταματήσει 

η πτωτική πορεία και είναι στο -6,9% και αυτό γιατί υπάρχουν αυξημένα κονδύλια 

στα «Μηχανήματα» και στα «Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός», το 2014 αυξάνεται με 

18.6% και αυτό οφείλεται στο ότι η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε πάγιο 

εξοπλισμό.   

 Το κυκλοφορούν ενεργητικό αντιθέτως βλέπουμε ότι έχει μια συνεχιζόμενη 

αύξηση (εκτός του 2012) και από 3.739.849€ το 2010 φτάνει σε 4.542.062€ το 2014. 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση είναι και η μεγάλη αύξηση των 

διαθεσίμων από 285.794€ το 2010 σε 878.638 το 2014. Ίδια πορεία ακολουθεί και το 

σύνολο του ενεργητικού. 

 Τα ίδια κεφάλαια βλέπουμε ότι αυξομειώνονται κατά τα έτη που σε αυτό 

επιδρούν και τα σωρευμένη κέρδη. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ           

SOFTONE AE           

            

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  2014 2013 2012 2011 2010 

Καθαρή αξία πάγιου ενεργητικού  642.006,19 533.192,94 571.561,95 779.801 934.189 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 18,6% -6,9% -31,1% -18,1%   

Κυκλοφορούν ενεργητικό  4.542.062,96 4.307.099,63 4.074.006,96 3.509.139 3.739.849 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  5.228.139,73 4.863.604,22 4.664.469,40 4.297.943 4.680.200 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 7,2% 4,2% 8,2% -8,5%   

Ίδια κεφάλαια  3.622.247 3.437.943 3.261.172 4.297.943 4.680.200 

Υποχρεώσεις  1.287.277 1.141.663 1.158.857 830.017 1.205.979 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  5.437.506 4.819.909 4.140.036 4.060.474 4.584.654 

  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 12,1% 15,2% 1,9% -12,1%   

Κόστος πωλήσεων  2.943.730 2.512.792 1.994.562 2.001.285 2.161.056 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή  έξοδα   22.795 26.944 34.654 22.210 26.343 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) προ 
φόρων 295.258 271.500 44.853 7.872 158.613 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) μετά 
φόρων  247.823 72.519 -100.890 -125.843 -125.655 
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 Οι υποχρεώσεις βλέπουμε ότι αυξομειώνονται στα έτη αλλά παρατηρώντας 

του Ισολογισμούς οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές αυξάνονται και μειώνεται 

πολύ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός, που είναι πολύ σημαντικό. 

 Οι πωλήσεις παρατηρούμε ότι έχουν μια πτώση 12,1% από το 2010 στο 2011 

αλλά στον επόμενο έτος διορθώνονται κατά 1,9%, το 2013 κατά 15,2% και το 2014 

κατά 12,1%.  Παρακάτω το γράφημα. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το κόστος πωλήσεων βλέπουμε ότι διαμορφώνεται ανάλογα με τις πωλήσεις 

και ακολουθεί την ίδια πορεία. Παρακάτω το συγκριτικό γράφημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 9: Κύκλος Εργασιών  ('10-‘14) 

Γράφημα 9: Κύκλος Εργασιών-Κόστος Πωλήσεων ('10-‘14) 
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 Όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων της επιχείρησης, παρατηρούμε ότι είχαν 

μια μεγάλη πτώση το 2011 στις 7.872€ και τα επόμενα έτη διορθώνεται φτάνοντας 

το 2014 στις  295.258 €.  Παρακάτω το γράφημα που φαίνεται οι πορεία των κερδών 

προ και μετά φόρων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γράφημα 10: Κέρδη Προ και Μετά Φόρων  ('10-‘14) 
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5 Ανάλυση Αριθμοδεικτών 

5.1 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων 

 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης 
Παγίων 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 1,03 1,24 1,12 1,76 1,83 

SOFTONE AE 1,88 2,25 3,20 4,30 4,73 

ENTERSOFT AE 4,09 5,34 6,07 6,67 2,40 

SILGULARLOGIC AE 1,65 1,60 1,46 1,23 1,10 

 

 Ο Αριθμοδείκτης αυτός πρέπει να είναι πάνω από την μονάδα, αυτό δείχνει 

ότι η εταιρεία μπορεί να καλύπτει και να χρηματοδοτεί τα πάγια της. Παρατηρούμε 

ότι σε όλες τις εταιρείες ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και στις 

Epsilon Net A.E. & Softone παρουσιάζει αυξητική τάση ενώ στις Enetersoft και 

Singular υπάρχει μια μείωση. Παρακάτω το διάγραμμα. 

 

 

Γράφημα 1: Κάλυψη Παγίων 
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5.2 Αριθμοδείκτες Δομής Ενεργητικού 

5.2.1 Οικονομικής Αυτονομίας 

Οικονομικής Αυτονομίας 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 64% 66% 76% 77% 76% 

SOFTONE AE 69% 75% 70% 71% 69% 

ENTERSOFT AE 79% 77% 78% 71% 69% 

SILGULARLOGIC AE 45% 48% 28% 23% 22% 

  

 Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο η εταιρεία εξαρτάται από 

Ξένα Κεφάλαια. Βλέπουμε ότι σε όλα τα έτη όλες εταιρείες έχουν μια εξάρτηση από 

30%-35% εκτός της Singularlogic που η εξάρτησή της είναι μεγαλύτερη και με 

αυξητική τάση, από 55% το 2010 πλησιάζει το 80% το 2014. 

 

 

Γράφημα 2: Οικονομικής Αυτονομίας 

 

5.2.2 Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου 

   

Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 46% 34% 24% 23% 24% 

SOFTONE AE 31% 25% 30% 29% 30% 

ENTERSOFT AE 21% 23% 22% 29% 31% 

SILGULARLOGIC AE 55% 52% 72% 77% 78% 
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Ο αριθμοδείκτης πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου στην ουσία επαληθεύει τον 

προηγούμενο δείχνοντας κατά πόσο εξαρτάται  η εταιρεία από Ξένα Κεφάλαια. Να 

σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται από τις Τράπεζες 

σε περίπτωση δανεισμού, οπότε όσο μικρότερος είναι τόσο το καλύτερο.  

5.2.3 Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Δανειακής Επιβάρυνσης 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 1,24 1,98 3,10 3,38 3,11 

SOFTONE AE 2,25 3,07 2,35 2,43 2,28 

ENTERSOFT AE 3,78 3,37 3,48 2,49 2,19 

SILGULARLOGIC AE 0,80 0,91 0,39 0,31 0,28 

 

 Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο είναι εξασφαλισμένα τα κεφάλαια 

των δανειστών ή των πιστωτών της εταιρείας. Στην ουσία για κάθε 1€ τοποθετημένο 

τι εξασφάλιση υπάρχει. Παρατηρούμε ότι για όλες τις εταιρείες, εκτός της Singular, 

το κάθε 1€ εξασφαλίζεται πλήρως. Σημαντικό χαρακτηριστικό, που είναι αποτέλεσμα 

και των παραπάνω, στην Singular το 2014 o αριθμοδείκτης είναι 0,28 δηλαδή υπάρχει 

εξασφάλιση μόνο 0,28€/1€. 

5.3 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας  

5.3.1 Γενική Ρευστότητα 

  

Γενικής Ρευστότητας 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 0,95 1,47 1,95 2,28 2,19 

SOFTONE AE 3,10 4,23 3,52 3,77 3,53 

ENTERSOFT AE 8,01 6,96 7,05 4,67 3,88 

SILGULARLOGIC AE 1,66 0,73 0,53 0,48 0,41 

 

 Όπως είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο ο αριθμοδείκτης γενικής 

ρευστότητας δεν δείχνει  µόνο το  μέτρο της ρευστότητας μιας επιχειρήσεως, αλλά 

και το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η διοίκησή της για να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κινήσεως. Ένας 

δείκτης κοντά στο 2 θεωρείται καλός. 

 Παρατηρούμε ότι οι Softone & Entersoft έχουν πολύ καλά επίπεδα 

ρευστότητας με τιμές από 3,52 έως 4,23 για την Softone και 3,88 έως 8,01 για την 

Entersoft. H Epsilon Net παρατηρούμε ότι ενώ το 2010 είναι σε χαμηλά επίπεδα, 

κοντά στο 1, βελτιώνεται και φτάνει μέχρι και 2,28 το 2013. Αντιθέτως η Singular ενώ 

το 2010 έχει 1,66 έχει μια καθοδική πορεία που καταλήγει στο 0,41 το 2014 και αυτό 
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οφείλετε σε έναν βαθμό λόγω του ότι τα ταμειακά της διαθέσιμα έχουν μειωθεί κατά 

πολύ. Από 12€ εκατομμύρια το 2010 το 2014 φτάνουν τα 1,86€ εκατομμύρια.  

Παρακάτω φαίνονται σε διάγραμμα όλες οι τιμές για τις εταιρείες. 

 

 

Διάγραμμα 3: Γενική ρευστότητα 

 

5.3.2 Ειδική Ρευστότητα 

 

Ειδικής Ρευστότητας 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 0,87 1,37 1,89 2,28 2,18 

SOFTONE AE 3,1 4,23 3,52 3,77 3,52 

ENTERSOFT AE 8,01 6,96 7,05 4,67 3,88 

SILGULARLOGIC AE 1,64 0,72 0,52 0,47 0,40 

 

 Η διαφορά του αριθμοδείκτη Γενικής με Ειδικής ρευστότητας είναι ότι δεν 

περιλαμβάνονται τα αποθέματα στο αποτέλεσμα.  Λόγω του ότι οι συγκεκριμένες 

εταιρείες είναι παραγωγικές και όχι εμπορικές διατηρούν πολύ μικρά αποθέματα ή 

και καθόλου, άρα ο αριθμοδείκτες έχει σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα και 

επηρεάζεται σε ένα πολύ μικρό βαθμό. 
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5.4 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητα 

 Η χρησιμοποίηση ορισμένων αριθμοδεικτών κυκλοφοριακή ταχύτητας βοηθά 

να προσδιορίσουμε το βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων 

(αποθεμάτων, απαιτήσεων) σε ρευστά. Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων δεν αναφέρεται λόγω του ότι δεν τηρούν αποθέματα οι συγκεκριμένες 

εταιρείες. 

5.4.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων/Υποχρεώσεων 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων  2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 1,37 1,43 1,74 2,18 2,63 

SOFTONE AE 2,17 1,98 2,12 2,61 2,97 

ENTERSOFT AE 1,38 1,22 1,34 1,19 1,29 

SILGULARLOGIC AE 0,96 1,26 1,59 1,73 1,66 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 1,82 1,06 1,48 1,77 1,91 

SOFTONE AE 2,36 2,98 2,03 2,38 2,29 

ENTERSOFT AE 4,24 3,08 3,04 1,46 1,23 

SILGULARLOGIC AE 0,58 0,50 0,47 0,41 0,43 

  

 Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, 

κατά μέσο όρο,  εισπράττονται  κατά  τη  διάρκεια  της  λογιστικής  χρήσεως  οι  

απαιτήσεις  της επιχειρήσεως. Ο αριθμός μόνος του, σαν απόλυτος αριθμός, δεν έχει 

καμία αξία αν δεν συγκριθεί με τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

υποχρεώσεων.  Το ιδανικό για μια εταιρεία είναι να εισπράττει νωρίτερα από ότι 

πληρώνει, δηλαδή ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων να 

είναι μικρότερος από τον απαιτήσεων. 

 Για την Epsilon Net παρατηρούμε ότι το 2010 πληρώνει με μεγαλύτερο ρυθμό 

από ότι εισπράττει (1,82 υποχρεώσεις-1,37 απαιτήσεις) αλλά στα επόμενα έτη το 

διορθώνει  φτάνοντας το 2014 να εισπράττει 2,63 φορές τον χρόνο και να πληρώνει 

1,91 φορές. Η Softone ενώ τα 2 πρώτα έτη η ταχύτητα των υποχρεώσεων είναι 

μεγαλύτερη βλέπουμε ότι τα επόμενα αλλάζει και αυτή. Σε αντίθετη κατεύθυνση 

κινείται η Entersoft και παρατηρούμε ότι οι υποχρεώσεις της εξοφλούνται με 

διπλάσιο και τριπλάσιο ρυθμό. Τέλος, η singular έχει μπορέσει και έχει κρατήσει σε 

χαμηλά επίπεδα την ταχύτητα των υποχρεώσεων. 

 



 

 

Σ ε λ ί δ α  82 | 104 

 

5.4.2  Παραμονή Είσπραξης απαιτήσεων 

 Σαν «επέκταση» του παραπάνω αριθμοδείκτη μπορεί να δοθεί και σε 

ημερολογιακές ημέρες. Δηλαδή πόσες ημέρες μέσα στην διαχειριστική χρήση 

χρειάζεται για να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

     *Παραμονή είσπραξης απαιτήσεων  2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 267 256 209 168 138,8 

SOFTONE AE 168 185 172 140 122,9 

ENTERSOFT AE 264 299 272 307 282,9 

SILGULARLOGIC AE 381 290 230 211 220,3 

 

 Σε αυτό το σημείο δεν έχει καμία αξία να συγκριθούν τα αποτελέσματα 

μεταξύ των εταιρειών, και για τον λόγο που προαναφέρθηκε αλλά και γιατί μπορεί οι 

εταιρείες να ακολουθούν τελείως διαφορετικές εμπορικές πολιτικές και 

εισπρακτικές.  

5.5 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

 Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις. Ένας υψηλός δείκτης 

δείχνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά στοιχεία της 

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα ένας χαμηλός δείκτης 

αποτελεί ένδειξη μη εντατικής χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Εάν ο 

αριθμοδείκτης είναι χαμηλός θα πρέπει να αυξήσει τον βαθμό χρησιμοποίησης των 

περιουσιακών στοιχείων της ή να ρευστοποιήσει κάποια από αυτά. 

 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 0,41 0,4 0,47 0,51 0,62 

SOFTONE AE 0,98 0,94 0,89 0,99 1,04 

ENTERSOFT AE 0,8 0,75 0,7 0,69 0,68 

SILGULARLOGIC AE 1,42 1,25 1,27 1,4 1,50 

 

 Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης έχει νόημα αν μελετηθεί διαχρονικά σε 

επίπεδα εταιρείας ή σε σύγκριση με των μέσο όρο του κλάδου.  Για την Epsilon Net 

παρατηρούμε ότι έχει μια σταθερή ανοδική πορεία και από 0,41 το 2010 φτάνει στο 

0,62. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το ενεργητικό της για την αύξηση των 

αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται άλλωστε και στις πωλήσεις.  Οι υπόλοιπες εταιρείες 

βλέπουμε ότι κρατάνε ένα σταθερό ρυθμό που δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις.  
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5.6 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθμό 

χρησιμοποιήσεως των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις 

της. Με  άλλα  λόγια  δείχνει  τις  πωλήσεις  που  πραγματοποίησε  η  επιχείρηση  µε  

κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδ. Κεφαλαίων 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 0,64 0,61 0,62 0,67 0,82 

SOFTONE AE 1,42 1,25 1,27 1,40 1,50 

ENTERSOFT AE 1,01 0,98 0,90 0,96 0,98 

SILGULARLOGIC AE 0,46 0,59 1,41 1,64 1,84 

 

 Η Epsilon Net βλέπουμε ότι έχει κρατήσει σχεδόν σταθερό τον αριθμοδείκτη 

για τα έτη 2010-2013. Το 2014 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αύξηση από 0,67 σε 0,82 

που είναι θετικό γιατί το ίδιο έτος αυξήθηκαν και οι πωλήσεις της κατά 20%. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι χρησιμοποίησε ένα μικρό μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων για 

την αύξηση των πωλήσεων. Η Softone παρατηρούμε ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες 

έχει αυξημένο δείκτη για όλα τα χρόνια και οφείλετε στο ότι έχει μεγαλύτερες 

υποχρεώσεις. Τέλος, η Singular από το έτος 2011 στο 2012 έχει μια αύξηση τεράστια 

και αυτό οφείλεται στο ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ ο δανεισμός πράγμα το οποίο 

απεικονίζεται και στο αριθμοδείκτη που αναφέρθηκε-της δανειακής επιβάρυνσης. 

5.7 Αριθμοδείκτες Δαπανών 

 

5.7.1 Λειτουργικών Εξόδων 

 Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζει το ποσοστό των καθαρών 

πωλήσεων, που απορροφάτε από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος των πωλήσεων. 

Λειτουργικών Εξόδων 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 96,08% 97,55% 97,07% 95,60% 94,18% 

SOFTONE AE 95,83% 103,55% 97,98% 93,78% 92,34% 

ENTERSOFT AE 93,14% 92,77% 105,99% 93,59% 89,63% 

SILGULARLOGIC AE 84,65% 110,03% 145,17% 110,66% 111,72% 

 Και στις 4 εταιρείες παρατηρούμε ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

λειτουργικών εξόδων που σε πολλά έτη υπερκαλύπτει τις πωλήσεις.  Αξιοσημείωτο 

είναι ότι και για τις 4 εταιρείες έχουμε πολύ αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Για 

καλύτερη διερεύνησή τους θα δούμε τους παρακάτω αριθμοδείκτες. 
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5.7.1.1 Κόστος Πωλήσεων 

 

(Κόστος Πωλήσεων/Καθαρές Πωλήσεις) 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 48,44% 61,99% 66,88% 55,47% 48,31% 

SOFTONE AE 61,98% 60,97% 56,94% 56,37% 54,14% 

ENTERSOFT AE 46,07% 44,08% 43,04% 33,73% 30,86% 

SILGULARLOGIC AE 65,59% 80,20% 78,63% 76,70% 78,03% 

 

 Όπως ήταν αναμενόμενο και λογικό, το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων 

καταλαμβάνει το κόστος των πωλήσεων που για την Εpsilon Net κυμαίνεται από 48%-

67%, για την Softone από 54%-62%, για την Singular από 66%-80%.  

5.7.1.2 Έξοδα Διοίκησης   

 

(Έξοδα Διοίκησης/Καθαρές Πωλήσεις) 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 2,44% 2,51% 2,50% 2,22% 1,97% 

SOFTONE AE 11,77% 13,42% 12,33% 11,16% 14,36% 

ENTERSOFT AE 13,05% 13,62% 13,95% 14,59% 14,00% 

SILGULARLOGIC AE 6,00% 6,27% 9,80% 11,85% 10,70% 

  

 Σε αντίθετη κατεύθυνσή βλέπουμε ότι κινούνται τα έξοδα διοίκησης. Για την 

Epsilon Net βλέπουμε ότι έχει κρατήσει ένα πολύ χαμηλό κόστος και αυτό μπορεί να 

οφείλετε σε μικρές αμοιβές των μελών του Δ.Σ. Η Softone παρατηρούμε ότι έχει 

μεγαλύτερα έξοδα διοικήσεως και είναι περίπου ίδια με αυτά της Entersoft. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Singular, σαν εταιρεία με τριπλάσιο αριθμό εργαζομένων 

και μεγαλύτερο Δ.Σ. έχει τα δευτερά μικρότερα ποσοστά. 

5.7.1.3 Έξοδα Διάθεσης 

 

(Έξοδα Διάθεσης/Καθαρές Πωλήσεις) 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 18,89% 22,21% 22,26% 22,31% 21,44% 

SOFTONE AE 22,08% 29,16% 28,71% 26,25% 23,84% 

ENTERSOFT AE 20,13% 21,19% 26,35% 19,77% 20,06% 

SILGULARLOGIC AE 9,08% 14,15% 18,16% 15,56% 17,75% 

 

Παρατηρούμε πως όλες οι εταιρείες  δαπανάν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων σε 

έξοδα διάθεσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έξοδα διαφημιστικών καμπανιών, σε 
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αυξημένη μισθοδοσία των πωλητών ή και σε μεγάλο αριθμών πωλητών σε σχέση με 

την διοίκηση. 

 

5.7.1.4 Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης 

 

(Έξοδα R&D/Καθαρές Πωλήσεις) 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 26,31% 10,84% 5,43% 15,60% 22,45% 

SOFTONE AE N/A N/A N/A N/A N/A 

ENTERSOFT AE 13,90% 13,89% 16,43% 16,16% 13,22% 

SILGULARLOGIC AE 3,98% 9,42% 6,57% 6,55% 5,23% 

 

 Κατά κύριο λόγο είναι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών. 

Παρατηρούμε ότι η Epsilon Net δαπανά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα έτη 2010, 2013, 

2014 σε έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό κατά κύριο λόγο οφείλετε στις αμοιβές του 

προσωπικού που λόγο της κατάρτισής του είναι και υψηλότερα αμειβόμενο αλλά και 

στο ότι δημιουργεί νέα προϊόντα.  Και η Entersoft κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα 

αλλά με μικρότερα ποσοστά. Αντιθέτως βλέπουμε ότι η Singular δαπανά ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των πωλήσεών της στα έξοδα αυτά. Τέλος, να αναφερθεί πως για την 

Softone δεν υπήρχαν στοιχεία για το συγκεκριμένο κονδύλι. 

5.8 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 Η έννοια αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη. Η ικανότητα δημιουργίας κερδών ενδιαφέρει τους μετόχους, τους 

πιστωτές, τη διοίκηση και γενικά τους εργαζομένους. Οι μέτοχοι ενδιαφέρονται να 

γνωρίζουν την αποδοτικότητα είτε για να επιλέξουν τις μετοχές της ως επένδυση είτε 

για να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, καθώς αυξήσεις 

της αποδοτικότητας σχετίζονται µε αυξήσεις του πλούτου των μετοχών. Οι διάφοροι 

πιστωτές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να εξυπηρετεί 

τις υποχρεώσεις της προκειμένου να βοηθήσουν στις αποφάσεις χορήγησης 

πιστώσεων. 
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5.8.1 Μικτού Κέρδους 

 

Μικτού Κέρδους 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 51,56% 38,01% 33,12% 44,53% 51,69% 

SOFTONE AE 61,98% 60,97% 56,94% 56,37% 54,14% 

ENTERSOFT AE 53,93% 55,92% 56,96% 33,73% 30,86% 

SILGULARLOGIC AE 34,41% 19,80% 21,37% 23,30% 21,97% 

 

 Οι Epsilon Net παρατηρούμε ότι έχει ένα μικτό κέρδος που ξεκινάει από 33% 

το 2012 έως 52% το 2014. Στα ίδια επίπεδα κινείται και η Entersoft. Σε μεγαλύτερα 

ποσοστά κινείται η Softone που διατηρεί σταθερά ένα μικτό κέρδος μεγαλύτερο του 

55%. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινείται οι Singular που έχει ένα ποσοστό μικτού 

κέρδους για όλα τα έτη κοντά στο 25%, αυτό οφείλεται στις μειωμένες πωλήσεις, και 

στις απομειώσεις των στοιχείων της που έχουν γίνει (περισσότερα στο προηγούμενο 

κεφάλαιο). 

 

5.8.2 Καθαρού Κέρδους  

 

Καθαρού Κέρδους 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 2,11% 2,45% 1,86% 0,68% 3,15% 

SOFTONE AE N/A N/A N/A 1,50% 4,56% 

ENTERSOFT AE 3,82% 6,15% 0,84% 10,26% 16,51% 

SILGULARLOGIC AE 11,81% N/A N/A N/A N/A 

 

 Τα ποσοστά του καθαρού κέρδους όπως είναι αναμενόμενο είναι πολύ 

μικρότερα των μικρών,  παρατηρούμε ότι η Epsilon Net έχει ένα σχετικά μικρό 

περιθώριο καθαρού κέρδους,  αντίθετα με την Entersoft που το καθαρό κέρδος 

φτάνει το 2014 στο 16.51%. Να σημειώσουμε εδώ πως ο συγκεκριμένος δείκτης, δεν 

μπορεί να αντιπροσωπεύει την παραγωγικότητα/αποτελεσματικότητα μια 

επιχείρησης λόγω του ότι τα κέρδη αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στους στόχους 

τις εταιρείες μέσω αύξησης αποσβέσεων, τόκων κτλ.. Τέλος, για τις Softone και 

Singular δεν αναφέρεται σε όλα τα έτη ο αριθμοδείκτης λόγω του ότι παρουσίασαν 

ζημίες. 
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5.8.3 Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένας ακόμη 

σπουδαίος δείκτης που απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως  

και παρέχει την ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως 

ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος.  

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 2010 2011 2012 2013 2014 

EPSILON NET AE 1,35% 1,48% 1,15% 0,45% 2,60% 

SOFTONE AE N/A N/A N/A 2,11% 6,84% 

ENTERSOFT AE 3,88% 6,01% 0,76% 9,82% 16,14% 

SILGULARLOGIC AE 5,43% N/A N/A N/A N/A 

 

 Ένας ψηλός αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο είναι αποτελεσματική η 

διοίκηση μιας επιχείρησης εδώ παρατηρούμε ότι της Epsilon Net κυμαίνεται σε 

χαμηλά επίπεδα. Της Entersoft κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα αλλά δεν 

παραμένει να είναι χαμηλός με εξαίρεση το έτος 2014 που έφτασε το 16,14%. Τέλος, 

για της Softone και Singular δεν γίνεται κάποια αναφορά λόγω του ότι παρουσίαζαν 

ζημίες. 
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6 Συμπεράσματα 

 Με την παρούσα μελέτη τα συμπεράσματα που βγαίνουν για τον 

κλάδο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα της παραγωγής λογισμικού θα 

μπορούσαμε να πούμε πως είναι ενθαρρυντικά.  Πέρα από τα ειδικά 

χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι οι πωλήσεις 

τους έχουν συνεχόμενα μια αυξητική τάση περίπου στο 10%, το προσωπικό 

που απασχολούν είναι αυξημένο κάθε χρόνο, δαπανάτε ένα μεγάλο ποσοστό 

σε κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, που αν και αβέβαιο κατά πόσο θα 

αποδώσουν , είναι αυτά που θα στηρίξουν τις ίδιες τις εταιρείες και κατ΄ 

επέκταση τον κλάδο στο μέλλον.  

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως στην Παραγωγή 

Λογισμικού υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός κυρίως από 

πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Microsoft, SAP, 

Oracle) που σαφώς και οι δυνατότητες τους είναι πολύ μεγαλύτερες λόγω του 

ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης, πολύ περισσότερα 

περιθώρια επενδύσεων-σε ένα αβέβαιο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

και μεγαλύτερη δυναμική. Το σημαντικό είναι ότι η Ελληνική αγορά τα 

τελευταία 5-6 χρόνια έχει αρχίσει και συνειδητοποιεί πως η ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων τους συμβαδίζει με την σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας που 

της προσφέρεται και δείχνει να εμπιστεύεται τις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

 Όσον αφορά την Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων θα 

μπορούσαμε να πούμε πως η Singular Logic A.E. μέσα στα πλαίσια 

αναδιάρθρωσής της και παρόλες τις ζημίες που εμφανίζει έχει μπορέσει να 

κρατήσει τις πωλήσεις της σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο (με μικρές απώλειες 

στα έτη που διορθώνονται τα επόμενα), μέσα από μια σωστή διαχείριση έχει 

κρατήσει πολύ χαμηλά τις δαπάνες. Μέσα στα πλαίσια αναδιάρθρωσής της 

είναι και ο πολύ μεγάλος δανεισμός που έχει και αγγίζει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ. Η Epsilon Net A.E. αντιθέτως βλέπουμε ότι έχει αυξήσει τις πωλήσεις 

της κατά 30% από το 2010, έχει μειώσει τον δανεισμό της κατά 25%, και έχει 

αυξήσει της δαπάνες αγοράς παγίων κτιρίων και εξοπλισμού κατά 70% το 

τελευταίο έτος, που είναι δείγμα επένδυσης και εμπιστοσύνης. Η Entersoft 

A.E. παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα με αυξανόμενες πωλήσεις,25% από το 

2010, και αύξηση του πάγιο ενεργητικού της κατά 42% το τελευταίο έτος. 

Τέλος,  η Softone A.E. παρουσιάζει μια αύξηση των πωλήσεων περίπου στο 

10%, έχει μια πολύ καλή ρευστότητα, έναν δανεισμό που μπορεί να τον 

χειρίζεται .  
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8 Παράρτημα 
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