ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

Διπλωματική Εργασία

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ

του

ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΑΚΗ

Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος στη
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Νοέμβριος 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή, κύριο Συμεών Παπαδόπουλο για την
άψογη εποπτεία και την άμεση ανταπόκριση στις απορίες και τα ερωτήματα που προέκυψαν
κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας.
Ακόμη, ένα ειλικρινές ευχαριστώ οφείλω στην την οικογένεια μου, που έχει σταθεί
δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής μου πορείας, επιδεικνύοντας κατανόηση
και προσφέροντας αμέριστη υποστήριξη προκειμένου να επιτύχω τους στόχους μου.

ii

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η λογιστική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής.
Μέσω της λογιστική πληροφόρησης, και συγκεκριμένα μέσω των οικονομικών καταστάσεων,
τόσο οι εξωτερικοί (προμηθευτές, Τράπεζες κ.α.) όσο και οι εσωτερικοί (Διοίκηση) χρήστες
μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για την πορεία και την επίδοση της επιχείρησης. Μία
πολύ σημαντική πτυχή των οικονομικών καταστάσεων είναι η χρησιμοποίησή τους για
χρηματοοικονομική ανάλυση μιας οντότητας. Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιείται ένα
είδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η ανάλυση αριθμοδεικτών. Με τον τρόπο αυτό,
προκύπτουν στοιχεία για τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και άλλα βασικά μεγέθη των
εταιρειών.
Συγκεκριμένα, διενεργείται ανάλυση αριθμοδεικτών για τις τρεις εισηγμένες
επιχειρήσεις που εντάσσονται στον κλάδο των τροφίμων. Κριτήριο για την επιλογή τους είναι
ο Κύκλος Εργασιών και η έλλειψη ενδείξεων για διακοπή της λειτουργίας τους. Οι εταιρείες
που τελικά επιλέχθηκαν είναι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΟΣ, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ο κλάδος των τροφίμων κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική οικονομία, αλλά και
στην ευρωπαϊκή, καθώς σ’ αυτόν εντάσσεται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και
απασχολείται σημαντικό μερίδιο του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού. Στη χώρα μας, η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου είναι μικρομεσαίες. Υπάρχουν όμως και μεγάλες
εταιρείες, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλα μερίδια αγοράς και δραστηριοποιούνται και στο
εξωτερικό. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί μια εταιρεία
τροφίμων είναι πολλές και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις ποιοτικές πρώτες ύλες και την
παγκόσμια στροφή στη μεσογειακή διατροφή.
Ωστόσο, παρά τις ελκυστικές ευκαιρίες, το σύνολο των επιχειρήσεων στη χώρα μας
είναι αντιμέτωπο με τη μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία έκανε την εμφάνισή της περίπου
το 2009. Οι επιπτώσεις της ήταν και είναι καταστροφικές, με πολλές επιχειρήσεις να
αδυνατούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, την ανεργία να εκτοξεύεται και την
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών να ελαττώνεται συνεχώς.
Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα και τις τιμές των αριθμοδεικτών, εξάγονται
ορισμένα συμπεράσματα για τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις κάθε εταιρείας διαχρονικά.
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Ακόμη, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της επίδρασης της κρίσης στους εν λόγω
αριθμοδείκτες και κατ’ επέκταση στα βασικά μεγέθη των επιχειρήσεων.
Τέλος, με μια σύντομη ανάλυση αριθμοδεικτών και κυρίως με την παράθεση κάποιων
ποσοτικών δεδομένων εξετάζονται οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου τροφίμων της χώρας
μας. Τα ευρήματα που προκύπτουν από τους υπολογισμούς και την ανάλυση που
διενεργήθηκαν στην παρούσα εργασία, παρατίθενται συγκεντρωτικά στο τελευταίο κεφάλαιο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κλάδος τροφίμων κατείχε πάντα ηγετική θέση στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας,
καθώς υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις με μεγάλο κύκλο εργασιών, οι οποίες δεν περιορίζονται
στην Ελληνική αγορά, αλλά δραστηριοποιούνται έντονα και στο εξωτερικό. Ο φυσικός
πλούτος της χώρας μας σε πρώτες ύλες έχει δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθούν υψηλής
ποιότητας προϊόντα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ελαιόλαδο, το αλεύρι, το μέλι, τα
επεξεργασμένα κρέατα και ψάρια και πληθώρα άλλων αγαθών. Ακόμη, οι ελληνικές
επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου φαίνεται να λειτουργούν με οργάνωση και
αποτελεσματικότητα, καθώς έχουν επιτύχει να εδραιωθούν σε αρκετές ξένες αγορές. Αυτό το
έχουν κατορθώσει χάρη στη σωστή στρατηγική που ακολουθούν, δηλαδή να προσφέρουν
άριστης ποιότητας παραδοσιακά και όχι μόνο προϊόντα, εκμεταλλευόμενες ταυτόχρονα τις
ευκαιρίες που παρέχονται μέσω της τεχνολογίας και της επιστήμης του μάρκετινγκ. 1
Η ελληνική παραγωγή τροφίμων έχει ωφεληθεί τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει
να ωφελείται, όπως όλα δείχνουν, από τα εξής χαρακτηριστικά και τάσεις του κλάδου :
 Την παγκόσμια στροφή προς οργανικά και βιολογικά προϊόντα, τα οποία
έχουν υψηλή θρεπτική αξία και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη.
 Την ανάδειξη της Μεσογειακής διατροφής ως της πιο υγιεινής και ευεργετικής
για τον οργανισμό διατροφής.
 Την αυξανόμενη αποδοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και
την αναγνώριση της αξιοπιστίας τους.
 Την εκμετάλλευση πόρων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε
συνδυασμό με μεγάλες βιομηχανίες, προκειμένου, μέσω της έρευνας και της
καινοτομίας, να βρεθούν νέα προϊόντα προς παραγωγή και να βελτιωθούν τα
ήδη παραγόμενα.2
Πέρα όμως από τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που έχουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις, βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα, την οικονομική
κρίση που πλήττει τη χώρα μας από το 2009 μέχρι και σήμερα. Πολλές οντότητες έχουν τεθεί
εκτός λειτουργίας ανεξαρτήτως μεγέθους και οι εναπομείνασες πρέπει να δώσουν σκληρό
αγώνα ούτως ώστε να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του και να αναπτυχθούν. Πρέπει,
δηλαδή, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που επικρατούν. Για παράδειγμα, η
1
2

Βλ. και http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependytikoi-tomeis/trofima-&-agrotika-proionta
Βλ. και http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependytikoi-tomeis/trofima-&-agrotika-proionta
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συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει, καθώς πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία
στις αλλαγές των τιμών και δίνεται περισσότερη προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου
προϊόντος. Επιπλέον, η υψηλή φορολόγηση και η αδιαφορία του Κράτους για την ανάπτυξη
του ιδιωτικού τομέα αποτελούν πολύ σημαντικά προβλήματα.3
Βασικός στόχος, που θα πρέπει να επιδιώξουν οι επιχειρήσεις είναι η παραγωγή ίδιας
ποιότητας προϊόντων σε χαμηλότερο κόστος και η προσφορά τους σε όσο το δυνατόν
χαμηλότερες τιμές. Ακόμη, ο στρατηγικός σχεδιασμός τους θα διαδραματίσει πολύ
σημαντικό ρόλο, καθώς μόνο με την υιοθέτηση ορθών αποφάσεων όσον αφορά τις
επενδύσεις, την αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών και την κατανομή των
διαθέσιμων κεφαλαίων θα καταφέρουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές.4
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθεί η χρηματοοικονομική επίδοση
των εταιρειών του κλάδου τροφίμων πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό θα γίνει με
τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τις περιόδους 2005-2009 και 2009 – 2014
των τριών μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α με κριτήριο
τον κύκλο εργασιών τους το 2015. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες αυτές είναι : η ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και η ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Α.Β.Ε.Ε. Επιπλέον, θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις
προοπτικές ανάπτυξης των υπό εξέταση εταιρειών και του κλάδου γενικότερα.

3

Βλ. και http://www.kathimerini.gr/441711/article/oikonomia/epixeirhseis/apoyh--h-epixeirhsh-sthnoikonomikh-krish
4
Βλ. και http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/20-5_lioukas.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχουμε αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση
κάποιων εταιρειών. Για να γίνει η ανάλυση αυτή, θα αντληθούν στοιχεία από τις οικονομικές
καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να δοθούν ορισμένες
στοιχειώδεις και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την έννοια της επιχείρησης, τη λογιστική,
τον τομέα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τις οικονομικές καταστάσεις.

1.1 Λίγα λόγια για την επιχείρηση και το στόχο της
Η επιχείρηση είναι μια ανεξάρτητη νομική οντότητα που συγκροτείται με σκοπό το κέρδος.
Για να το επιτύχει αυτό, προσπαθεί να συνδυάσει τους διαθέσιμους παραγωγικούς
συντελεστές και τα διάφορα μέσα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν διάφορες
στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση και οι οποίες καθορίζονται από τη
Διοίκησή της. Ανάλογα λοιπόν με τη στρατηγική που επιλέγει, η οντότητα μπορεί να
στοχεύει σε διαφορετικά επίπεδα κερδών αναλαμβάνοντας και τον αντίστοιχο κίνδυνο.5
Η Διοίκηση, για να πετύχει το στόχο της, που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους,
πρέπει να λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις λειτουργίες που συντελούνται εντός της
επιχείρησης, και το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η οικονομική οντότητα οφείλει
να ακολουθεί τους νόμους και να προσαρμόζεται στις αλλαγές τους. Επίσης, πρέπει να
παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς αν δεν το κάνει, κινδυνεύει να χάσει
ανταγωνιστικότητα και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή της. Υπάρχουν και άλλοι
εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση, όπως Τράπεζες,
προμηθευτές, επενδυτές κ.α. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι για να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση

5

Βλ. και Κορρές Μ. Γεώργιος & Λιαργκόβας Γ. Παναγιώτης, Οικονομική των Επιχειρήσεων: Θεωρία,
Εφαρμογές, Ασκήσεις, Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2009, σ. 14.
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τις δυσκολίες του οικονομικού περιβάλλοντος, εσωτερικού και εξωτερικού, και να επιτύχει
απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός και αποτελεσματική οργάνωση.6

1.2 Γενική θεώρηση της λογιστικής
Ανέκαθεν, υπήρχε η ανάγκη παρακολούθησης της οικονομική επίδοσης και των συναλλαγών
που πραγματοποιούσαν οι επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη ανάγκη ήταν επιτακτική τόσο για
άτομα εντός της οντότητας (π.χ. διοίκηση, εργαζόμενοι, μέτοχοι κ.α.), αλλά και για άτομα
εκτός αυτής (π.χ. το Κράτος, δανειστές, προμηθευτές κ.α.), ούτως ώστε να λάβουν τις
κατάλληλες αποφάσεις και να προβούν στις ανάλογες ενέργειες. Έτσι, προέκυψε η ανάπτυξη
της λογιστικής επιστήμης, η οποία ασχολείται με την καταγραφή των συναλλαγών και
γενικότερα όλων των οικονομικών πράξεων που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και με
την ορθή ταξινόμηση και παρουσίασή τους προς όλους τους ενδιαφερόμενους.7

1.2.1 Βασικές λογιστικές παραδοχές

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο εντάσσεται η λογιστική επιστήμη,
μεταβάλλεται συνεχώς. Για να μπορεί λοιπόν, να λειτουργεί αποτελεσματικά και με κάποια
σταθερότητα, οφείλει να ακολουθεί ορισμένες θεμελιώδεις παραδοχές, δηλαδή να δέχεται ως
αληθή κάποια δεδομένα και κάποιες καταστάσεις και στη συνέχεια να προχωρά στην παροχή
λογιστικής πληροφόρησης.8
Οι θεμελιώδεις λογιστικές παραδοχές είναι οι εξής :


Η παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας, δηλαδή η οντότητα θεωρείται
ανεξάρτητη από τον ιδιοκτήτη της όσον αφορά τη λογιστική.



Η παραδοχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της επιχειρήσεως (going
concern), με την έννοια ότι οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με δεδομένο

6

Βλ. και Τζωρτζάκης Κ. & Τζωρτζάκη Α.Μ., Οργάνωση & Διοίκηση, 4η Έκδοση, Εκδ. Rosili, 2007, σ. 36-38.
7
Ε. Τουρνά, Χρηματοοικονομική Λογιστική [ηλεκτρ. βιβλ.], Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,
Αθήνα 2015, σ. 11
8
Βλ. και Ε. Μπατσινίλας και Κ. Πατατούκας, Σύγχρονη Λογιστική-Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
και με αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Τόμος Α’, Εκδ. Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2012, σ. 5354.
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ότι η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί στο προβλεπόμενο μέλλον και ότι
δεν πρόκειται να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία.


Η παραδοχή της νομισματικής μονάδας μέτρησης, δηλαδή ότι οι νομισματικές
μονάδες (χρήμα) είναι το πλέον κατάλληλο μέτρησης των ενεργητικών και των
παθητικών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και των πάσης φύσεως συναλλαγών.



Η παραδοχή της περιοδικότητας, που σημαίνει ότι παρέχονται στοιχεία για την
πορεία της επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως το έτος, το εξάμηνο, το
τρίμηνο κλπ. για να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση και
η σύγκριση των στοιχείων αυτών.9

1.2.2 Βασικές λογιστικές αρχές

Οι χρήστες της λογιστικής πληροφόρησης πολλές φορές επιθυμούν να συγκρίνουν τις
οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης με εκείνες μιας άλλης, για να λάβουν διάφορες
αποφάσεις. Επομένως, πρέπει η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων όλων των
επιχειρήσεων να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο που να καθιστά δυνατή τη σύγκρισή μεταξύ
τους. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες, που καλούνται γενικά αποδεκτές
λογιστικές αρχές και οι οποίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία
και την παρουσίαση των λογιστικών πληροφοριών.10
Οι πιο βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ακόλουθες :
1) Η αρχή του ιστορικού κόστους, σύμφωνα με την οποία η αποτίμηση των
στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας επιχείρησης
γίνεται στο ιστορικό κόστος. Εξαίρεση αποτελούν οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι
Εταιρείες Περιορισμένης ευθύνης, όπου οι αποτίμηση των στοιχείων γίνεται στη
χαμηλότερη τιμή ανάμεσα στο ιστορικό και το τρέχον κόστος.
2) Η αρχή της αντικειμενικότητας, που επιτάσσει οι διάφορες μετρήσεις και
υπολογισμοί που αφορούν μια επιχείρηση να γίνονται με τρόπο αντικειμενικό και
αμερόληπτο. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη
παραστατικών εγγράφων για την απόδειξη της αξίας όλων των στοιχείων της
οντότητας.

9

Βλ. και Ε. Μπατσινίλας και Κ. Πατατούκας, Σύγχρονη Λογιστική, ο.π., σ. 54-56.
Garrison R. και Noreen E., Διοικητική Λογιστική, Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2005, σ. 7.
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3) Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων, σύμφωνα με την οποία
προχωρούμε στην αναγνώριση ενός εσόδου μόνο εφόσον έχουν σχεδόν ή πλήρως
ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία του εσόδου. Επίσης,
απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση εσόδων είναι φυσικά να έχει
προηγηθεί κάποια συναλλαγή – ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών και χρημάτων.
4) Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας, που θεωρεί ότι η
νομισματική μονάδα, που αναφέρθηκε ως το πιο κατάλληλο μέτρο αποτίμησης
στις λογιστικές παραδοχές, δεν επηρεάζεται από τον πληθωρισμό, αλλά παραμένει
σταθερή σε όλη τη διάρκεια της εκάστοτε χρήσης.
5) Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης, με βάση την οποία, οι υπεύθυνοι για τη
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να μεριμνούν ώστε να
περιλαμβάνονται σ’ αυτές όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να
αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και να μην είναι
παραπλανητικές.
6) Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων, που ορίζει ότι για τον
προσδιορισμό του αποτελέσματος μια συγκεκριμένης χρήσης, πρέπει να
συσχετίζονται με έμμεσο ή άμεσο τρόπο τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη
χρήση αυτή.
7) Η αρχή της συγκρισιμότητας, σύμφωνα με την οποία υπάρχει η υποχρέωση μαζί
με τις οικονομικές καταστάσεις, να παρέχεται αντίστοιχη πληροφόρηση για
τουλάχιστον τα προηγούμενα δύο έτη, ούτως ώστε ο κάθε αναλυτής να έχει μια
πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία της επιχείρησης και να μπορεί να κάνει
συγκρίσεις.
8) Η αρχή της συντηρητικότητας, που ορίζει ότι τα στοιχεία του Ενεργητικού και
τα έσοδα πρέπει να αποτιμούνται με τη μέθοδο που τους δίνει τη χαμηλότερη
αξία, ενώ τα έξοδα και τα στοιχεία του Παθητικού με εκείνη που τους δίνει την
υψηλότερη αξία. Η αρχή αυτή έχει σκοπό την αποτροπή παρουσίασης
υπεραισιόδοξων στοιχείων, που μπορούν να παραπλανήσουν τους αναλυτές.
Βέβαια, πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να αποφεύγονται και οι υπερβολικά
απαισιόδοξες εκτιμήσεις.
9) Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων, με βάση την οποία ένα έξοδο
αναγνωρίζεται μόνο όταν συσχετίζεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με τη
δημιουργία ενός εσόδου.
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10) Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων, δηλαδή η επιχειρηματική
οντότητα πρέπει να χρησιμοποιεί διαχρονικά τις ίδιες μεθόδους αναγνώρισης,
αποτίμησης κ.α. , προκειμένου να αποφεύγονται ασάφειες μεταξύ των χρήσεων
και να παρουσιάζεται αναλλοίωτη η οικονομική θέση και επίδοση της
επιχείρησης. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο, οι διοικούντες αποφασίσουν να
αλλάξουν κάποια λογιστική μέθοδο, θα πρέπει να το δηλώσουν εγκαίρως
ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.
11) Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία,
στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι πιο σημαντικές
πληροφορίες, με στόχο να δίνεται μια όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική
χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης.11
12) H αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, που επιτάσσει ότι σε κάθε λογιστική
χρήση πρέπει να περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο τα γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά τη διάρκειά της. Σκοπός της αρχής αυτής είναι η αποφυγή σύγχυσης
των στοιχείων μεταξύ διαδοχικών και μη χρήσεων. Ακόμη, η σύγκριση του
αποτελέσματος κάθε χρήσης και η εξέλιξη των διάφορων μεγεθών της βοηθάει
στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαχρονική πορεία της οικονομικής
οντότητας.12

1.3 Γενική θεώρηση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης οικονομικών
καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις παρέχουν πολλά στοιχεία στους
χρήστες τους. Όμως, αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για τη λήψη ορθών αποφάσεων.
Είναι απαραίτητη η σε βάθος μελέτη και εξέταση των στοιχείων των λογιστικών
καταστάσεων, προκειμένου να αντληθεί η κατάλληλη πληροφόρηση. Το ρόλο για τη
διεκπεραίωση του έργου αυτού επιτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση, με τη βοήθεια της
οποίας, απλοί αριθμοί μετατρέπονται σε σημαντικές πληροφορίες και προσφέρουν στοιχεία

11
12

Βλ. και Ν. Ηρειώτης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 2007, σ. 5-10.
Βλ. και Ε. Μπατσινίλας και Κ. Πατατούκας, Σύγχρονη Λογιστική, ο.π., σ. 58.
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για διάφορα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως η αποδοτικότητα, ο κίνδυνος, η
ρευστότητα κ.α.13
Η χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων μπορεί να γίνει με τις
εξής μεθόδους:
 Καταστάσεις κοινού μεγέθους
 Καταστάσεις τάσης
 Συγκριτικές καταστάσεις
 Αριθμοδείκτες14

1.3.1 Οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες τους. Πιο
συγκεκριμένα, με τη σωστή εξέταση, προσφέρουν στοιχεία σχετικά με τη χρηματοοικονομική
επίδοση της εκάστοτε εταιρείας, τη ρευστότητά της, τον κίνδυνο και την αποτελεσματικότητά
της. Με λίγα λόγια, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν μια βασική εικόνα για την πορεία της
επιχείρησης.15
Οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
υποχρεούνται να συντάσσουν και να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις όπως αυτές
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 Ν.2992/2002 και είναι οι ακόλουθες :
1. Ισολογισμός
2. Αποτελέσματα χρήσεως
3. Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
4. Κατάσταση ταμειακών ροών
5. Επεξηγηματικές σημειώσεις16

13

Βλ. και Νιάρχος Α. Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδ. Α. Σταμούλης, ΑθήναΠειραιάς 1994, σ. 19-20.
14
Λαζαρίδης Τ. Ιωάννης και Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Τεύχ. Α, Β’ έκδοση,
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 353..
15
Βλ. και Αθ. Γ. Νούλας, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές αποφάσεις,
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 45.
16
ΦΕΚ α.φ.54, τεύχ. Α,20-3-2002, Νόμος 2992/2002, άρθρο 1, παρ. 1 : «Μέτρα για την ενίσχυση της
κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
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Πέρα από τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, οι επιχειρήσεις, έχουν τη
δυνατότητα να συντάσσουν και μια χρηματοοικονομική επισκόπηση που καταρτίζεται από τη
διοίκηση και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με διάφορα θέματα χρηματοοικονομικής
φύσης, καθώς και αναφορές ή καταστάσεις για θέματα που έχουν να κάνουν με το
περιβάλλον ή την προστιθέμενη αξία.17

1.3.2 Χρήστες των οικονομικών καταστάσεων

Πρωταρχικός στόχος της λογιστικής και των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή
πληροφοριών σε άτομα ή ομάδες ατόμων που τις χρειάζονται, δηλαδή τους χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες αυτοί μπορεί να βρίσκονται εντός της επιχείρησης
(π.χ. η διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι κ.α.), αλλά και εκτός αυτής (π.χ. οι προμηθευτές,
οι δανειστές, οι Τράπεζες, οι εποπτικές αρχές κ.α.). Όπως γίνεται κατανοητό, κάθε κατηγορία
χρηστών χρησιμοποιεί την παρεχόμενη πληροφόρηση για να εξάγει συμπεράσματα και να
λάβει αποφάσεις σχετικά με θέματα που την απασχολούν. Για παράδειγμα, οι διοικούντες την
επιχείρηση χρησιμοποιούν τη λογιστική πληροφόρηση για να εντοπίσουν προβλήματα εντός
της οντότητας και να βρουν τρόπους να τα αντιμετωπίσουν. Από την άλλη πλευρά, οι
δανειστές και οι προμηθευτές μιας επιχείρησης, ενδιαφέρονται για την ικανότητα της να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να συνεχίσει τη λειτουργία της.18
Εν τούτοις, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών που
παρέχονται μέσω των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίοι δεν αναφέρονται παραπάνω.

1.4 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου τροφίμων
Από πολύ παλιά, η ανάγκη του ανθρώπου να τραφεί για να επιβιώσει αποτελούσε πεδίο
επιχειρηματικής δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος. Έτσι, κατά τη διάρκεια των χρόνων,
προέκυψε ένα πλήθος εκμεταλλεύσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση
τροφίμων, όπως οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων κ.α.
Αρχικά, όταν δεν υπήρχαν επαρκή μέσα και η κατάλληλη τεχνολογία, η παραγωγή και το
εμπόριο τροφίμων ήταν περιορισμένες ανάλογα με τις δυνατότητες της παραγωγής (supply
17

Βλ. και Νεγκάκης Ι. Χ., Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς : Θεωρία και Εφαρμογές,
Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 55.
18
Βλ. και Χ. Ι. Νεγκάκης και Δ. Β. Κουσενίδης, Διοικητική Λογιστική, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 23.

9

driven). Αργότερα όμως, με τις ραγδαίες αλλαγές του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού
περιβάλλοντος, καθώς και με τις πολύ σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις που προέκυψαν, η
κατάσταση μεταβλήθηκε. Ιδιαίτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια, η ποσότητα και το είδος των
παραγόμενων τροφίμων δεν περιορίζεται από δυνατότητες της παραγωγής, αλλά από τις
ανάγκες των καταναλωτών (consumer driven). Έτσι, οι επιχειρήσεις του κλάδου των
τροφίμων επιδιώκουν να εντοπίσουν και να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες και επιθυμίες
του καταναλωτικού κοινού ή να δημιουργήσουν νέες προκειμένου να αποκομίσουν κέρδη. Ως
συνέπεια της κοινής τους επιδίωξης, πολλές οικονομικές οντότητες συνεργάζονται μεταξύ
τους, προκειμένου να επιτύχουν πιο συμφέροντα αποτελέσματα.19

1.4.1 Διεθνές περιβάλλον

Ο κλάδος των τροφίμων κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Ε.Ε. όσον αφορά τον κύκλο
εργασιών, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντα και τις θέσεις εργασίας που παρέχει. Πιο
συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013, οι πωλήσεις του κλάδου έφτασαν τα 942
δις. €, γεγονός που τον καθιστά κυρίαρχο ανάμεσα στους τομείς που ασχολούνται με τη
μεταποίηση. Ακόμη, η βιομηχανία τροφίμων προσφέρει εργασία σε περισσότερους
ανθρώπους από ότι η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μεταλλικά προϊόντα και άλλοι μεγάλοι
κλάδοι. Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με
τα τρόφιμα ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ., που αποτελεί το 13,7% των εργαζομένων στη
μεταποιητική βιομηχανία της Ε.Ε.20 Γίνεται λοιπόν κατανοητό, σύμφωνα με τα παραπάνω
στοιχεία, ότι τα τρόφιμα είναι ένας κλάδος εξέχουσας σημασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και
στην Ελλάδα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

1.4.2 Ο κλάδος τροφίμων στην Ελλάδα

Η βιομηχανία τροφίμων διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία του τομέα
της μεταποίησης, αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Αυτό συμβαίνει, διότι,
περισσότερο από το 1/4 των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο τη μεταποίηση, ανήκουν
19

Βλ. και http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/TROFIMA.pdf
Βλ. και http://iobe.gr/docs/research/RES_01_7042016_REP_GR.pdf

20
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στον κλάδο των τροφίμων (26%). Επίσης, στον ίδιο κλάδο απασχολείται το 27% των
εργαζομένων της ελληνικής μεταποίησης. Ακόμη, με ποσοστά 33% και 21% βρίσκεται στην
πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα σε όρους αξίας παραγωγής και σε κύκλο εργασιών,
πάντα ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου της μεταποίησης.21
Πέρα από τα πολύ σημαντικά μεγέθη που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο τομέας τον
τροφίμων έχει εξέχουσα σημασία γιατί αναλαμβάνει να καλύψει μία από τις ζωτικές ανάγκες
του ανθρώπου. Στη χώρα μας αυτό πρέπει να γίνεται με συνδυασμό της εκμετάλλευσης των
τεχνολογικών εξελίξεων, της παρακολούθησης των αναγκών του καταναλωτικού κοινού,
αλλά και της χρήσης των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων με σκοπό την απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με επιχειρήσεις του εξωτερικού22

1.4.3 Ανάλυση S.W.O.T. του κλάδου τροφίμων

Πίνακας 1: Ανάλυση S.W.O.T. του κλάδου τροφίμων23
Δυνατά σημεία




Το εύρος των προϊόντων που παράγουν οι

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων
μικρού μεγέθους με μικρό συνολικό μερίδιο

τροφίμων είναι ικανοποιητικό και συμβαδίζει

αγοράς, περιορισμένη δυνατότητα παρουσίας

με τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες

στις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου και

Οι πωλήσεις των τροφίμων υποστηρίζονται

αδύναμη εξαγωγική δραστηριότητα.



Οι ολιγοπωλιακές συνθήκες ανταγωνισμού σε

αντιπροσώπων διανομής και αλυσίδων

ορισμένους υποκλάδους (παραγωγή γάλακτος)

λιανικής πώλησης τροφίμων.

με αποτέλεσμα τιμές πώλησης υψηλότερες του

Τα βασικά προϊόντα διατροφής έχουν χαμηλή

μέσου όρου της ΕΕ-27.

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή,





επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης

εγχωρίως από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο



Αδυναμίες



Η απουσία συντονισμένης και αποτελεσματικής

καθώς είναι απαραίτητα για την καθημερινή

πολιτικής, διαφήμισης και προώθησης των

διατροφή.

ελληνικών προϊόντων στις αγορές του

Ο τουρισμός συμβάλλει σημαντικά στην

εξωτερικού.

εποχιακή κατανάλωση των ελληνικών



Η αύξηση των έμμεσων φόρων στα προϊόντα

προϊόντων διατροφής, ενώ υπάρχει η γενική

(ΦΠΑ 24% από 23% και πιο πριν 13%), ως

άποψη ότι στην Ελλάδα παράγονται προϊόντα

εμπόδια στην ανάπτυξη της βιομηχανίας.

21

Βλ. και http://iobe.gr/docs/research/RES_01_7042016_REP_GR.pdf
Βλ. και http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/TROFIMA.pdf
23
Βλ. και http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/257-288%20Xristodoulaki-Stathis%202014.pdf
22
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υψηλής διατροφικής αξίας και ότι η
μεσογειακή διατροφή και, ιδιαιτέρως, η
«κρητική δίαιτα» είναι πρότυπος τρόπος
διατροφής.

Ευκαιρίες





Η αναπτυσσόμενη κατηγορία τροφίμων και



Η περαιτέρω αποσταθεροποίηση του

ιδιωτικής ετικέτας, που προωθούνται κυρίως

οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αλλά

από μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου σε

και στην ΕΕ, η μείωση του διαθέσιμου

συνεργασία με μικρούς κατά τόπους

εισοδήματος των νοικοκυριών και η υψηλή

παραγωγούς.

ανεργία.

Η διείσδυση σε νέες αναδυόμενες αγορές (π.χ.



Η συνεχής αύξηση των τιμών των τροφίμων,

Ρωσία, Κίνα).

αλλά και των πρώτων υλών που επηρεάζουν

Η προώθηση των προϊόντων στις υφιστάμενες

τον κλάδο, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και

αγορές, όπου τα προϊόντα μεσογειακής

σε επίπεδο ζήτησης.

διατροφής όλο και περισσότερο προτιμούνται


Απειλές



Η χαμηλή ζήτηση λόγω κρίσης, η αναχαίτιση

για τη διατροφική τους αξία.

των επενδύσεων και η απουσία νέων

Η παραγωγή και προώθηση των βιολογικών

καινοτόμων προϊόντων επηρεάζουν την

προϊόντων, τα οποία κερδίζουν συνεχώς

παραγωγική δραστηριότητα.

έδαφος στις διεθνείς αγορές.


Η προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών
προϊόντων στο πρότυπο του ούζου στις
διεθνείς αγορές με σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης.

1.4.4 Δομή του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περί τις 14 χιλιάδες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία
του 2013, στη συντριπτική τους πλειονότητα μικρές επιχειρήσεις με μικρό εύρος
παραγόμενων προϊόντων. Ωστόσο, στον κλάδο υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες, διεθνώς
ανταγωνιστικές, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και μεθόδους παραγωγής, οι οποίες κατέχουν
το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών και της αξίας παραγωγής.24

24

Βλ. και http://iobe.gr/docs/research/RES_01_7042016_REP_GR.pdf
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Στη συνέχεια, παραθέτουμε τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, που είναι
εισηγμένες στο Χ.Α.Α. με βάση τον κύκλο εργασιών των ετών 2013,2014 και 2015 :
Πίνακας 2 : Κύκλος εργασιών εταιρειών του κλάδου τροφίμων σε χιλ. €
Επωνυμία

Κύκλος εργασιών
2013

2014

2015

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ –
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

95.014

104.600

105.078

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

93.953

88.006

101.372

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

161.193

101.510

80.671

ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

68.129

77.150

66.951

Το κριτήριο επιλογής των επιχειρήσεων για την ανάλυσή μας, θα είναι οι πωλήσεις
του έτους 2015. Για το λόγο αυτό, θα επιλέξουμε τις εταιρείες :




ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., αν και έχει μεγαλύτερο κύκλο

εργασιών το 2015 από την ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε., δεν θα επιλεγεί για εξέταση διότι αποτελεί
μία επιχείρηση, της οποίας η πορεία είναι ιδιαιτέρως αρνητική τα τελευταία χρόνια,
αντιμετωπίζει προβλήματα που έχουν σχέση με τη βιωσιμότητά της και, κατ’ επέκταση, η
ανάλυσή της δεν μπορεί να παρέχει αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα για τον κλάδο.

1.4.5 Γενικές πληροφορίες για τις εταιρείες που θα αναλυθούν

Πίνακας 3: Στοιχεία εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΟΣ25
Επωνυμία
Δραστηριότητα
25

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
Παραγωγή, συσκευασία και εμπορία αλλαντικών και προϊόντων κρέατος

www.cretafarms.gr
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Προϊόντα

 Αλλαντικά Κλασσική Σειρά: ζαμπόν, γαλοπούλα, ωμοπλάτη,
κοτόπουλο, πάριζα, παριζάκι, σαλάμι αέρος, μπέικον, λουκάνικα,
μορταδέλα, σαλάμι μπύρας.
 Αλλαντικά Εν Ελλάδι
 Αλλαντικά Εν Ελλάδι
 Αλλαντικά 0-3
 Αλλαντικά Παραδοσιακή Σειρά
 Combi Packs
 Κατεψυγμένα προϊόντα
 Αλλαντικά Food Service
 Προϊόντα εξαγωγών (Ελαιόλαδο και άλμη).
 Προϊόντα χωρίς γλουτένη

Ιστορικά στοιχεία

1970 : Ίδρυση της πρώτης οργανωμένης μονάδας παραγωγής χοιρινού κρέατος
στην Κρήτη από την οικογένεια Δομαζάκη, στη θέση Λατζιμάς, της πρώην
κοινότητας Πρίνου του Δήμου Αρκαδίου, στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
1993-2000 : Συνεχής εξέλιξη και επέκταση της εταιρίας (διπλασιασμός
εγκαταστάσεων στη θέση Λατζιμάς, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, δημιουργία 5
υποκαταστημάτων σε Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και
Πάτρα).
2007 : Είσοδος στην αγορά των ΗΠΑ, δραστηριοποιούμενοι από κοινού με τον
Όμιλο Clemens Family Corporation.
2011 : Επίτευξη συμφωνίας με την Ιταλική εταιρία Grandi Salumifici Italiani
S.p.A., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες τροφίμων της Ευρώπης, για την είσοδο
μας στην Ιταλική αγορά.
Επιτυγχάνεται συμφωνία με εισαγωγέα στην Αυστραλία για την εισαγωγή και
διανομή τυποποιημένου ελαιολάδου.
Η Creta κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα με το λανσάρισμα της “Εν Ελλάδι
Μεσογειακής”: Από εταιρία αλλαντικών μετεξελίσσεται σε εταιρία τροφίμων,
στοχεύοντας σε μια νέα μεγάλη αγορά με έντονη δυναμική που προσφέρει
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εντός και εκτός Ελλάδας.

Εγκαταστάσεις



Εργοστάσιο Ρεθύμνου : 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Ρεθύμνου –
Ηρακλείου, TΚ: 74100, Θέση Λατζιμάς.



Εργοστάσιο Κρυονερίου : 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας,
ΤΚ:14568, Κρυονέρι Αττικής.

Κύκλος εργασιών

105.078.000 €
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2015

Πίνακας 4: Στοιχεία εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.26
Επωνυμία
Δραστηριότητα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.


Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων



Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων

Προϊόντα

Προϊόντα άλεσης
 Επαγγελματικά (αλεύρι σε σακί και χύδην)
 Υποπροϊόντα (πίτυρα κλπ.)
Καταναλωτικά προϊόντα : Μύλοι Αγίου Γεωργίου
 Long Life ή FMCG – Fast Moving Consumer Goods : αλεύρι σε
πακέτο

Ιστορικά

1782: Ο Ζώης Λούλης κτίζει στην Αετορράχη Ιωαννίνων ένα μικρό πετρόμυλο.

Στοιχεία

Κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων το 1912 η περιουσία της οικογένειας
Λούλη καταστρέφεται και ο μύλος καίγεται.
1928: Θεμελιώνεται στον όρμο Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι Πειραιά ο
μεγαλύτερος τότε μύλος της ελληνικής επικράτειας, με την επωνυμία ΜΥΛΟΙ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1969: Αρχίζει να λειτουργεί το υποκατάστημα της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ
ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην Αττική
1993: Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ιδρύει το υποκατάστημα
Μακεδονίας με έδρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.
1997: Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. αγοράζει την πλειοψηφία
του εργοστασίου TITAN στο Βουκουρέστι και MOPAN στην Τρανσυλβανία της
Ρουμανίας.
1999: Η ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. εξαγοράζει μέσω του
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το 52% των μετοχών της εταιρείας ΜΥΛΟΙ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.
Εγκαινιάζεται στα Τίρανα Αλβανίας κέντρο διανομής και μονάδα παραγωγής
αρτοσκευασμάτων.
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2002: Ξεκινά η παραγωγή και διάθεση από την ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. των
ενοποιημένων προϊόντων των εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΜΥΛΟΙ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.
2011: Παρά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας η εταιρεία επενδύει εντός
Ελλάδας, δημιουργώντας ένα υπερσύγχρονο αλευρόμυλο δυναμικότητας 300
τόνων ανά 24ωρο, στο Κερατσίνι Αττικής.
Εγκαταστάσεις

Μονάδες Παραγωγής


Σούρπη Μαγνησίας : Λιμένας Λούλη, Τ.Κ. : 370 08, Σούρπη
Μαγνησίας.



Πειραιάς : Σπετσών 1, Τ.Κ. : 187 55, Κερατσίνι.
Κέντρα Διανομής



Καβάλα : Τ.Κ. 640 08, Ποδοχώρι Καβάλας.



Θεσσαλονίκη : Καπετάν Άγρα 63, Τ.Κ. : 570 09, Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης.



Αθήνα : Πάροδος Ιεράς Οδού 131, Τ.Κ. : 122 41, Αιγάλεω.

Κύκλος εργασιών

101.378.000€

2015

Πίνακας 5: Στοιχεία εταιρείας ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.27
Επωνυμία
Δραστηριότητα

Προϊόντα

ΚΡΙ – ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.


Παραγωγή παγωτών



Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

 Παγωτά (Ατομικά, Οικογενειακά, Πολυσυσκευασίες, Επαγγελματικά).
 Γιαούρτι (Λευκό, με φρούτα, λειτουργικό, παιδικό, σπιτικό,
παραδοσιακό, Catering).
 Γάλα (Λευκό, Σοκολατούχο, Αριάνι).

Ιστορικά

1954 : Ίδρυση ενός μικρού ζαχαροπλαστείου στις Σέρρες από τον Γιώργο

Στοιχεία

Τσινάβο, το οποίο παράγει και διαθέτει παγωτά και είδη ζαχαροπλαστικής στην
πόλη. Οι πρώτες διανομές παγωτού γίνονταν με πλανόδιους πωλητές και ειδικά
χειροκίνητα καροτσάκια που είχαν ως ψυκτικό μέσο τον πάγο και το αλάτι.
1971 : Τοποθέτηση της πρώτης αυτόματης γραμμής παραγωγής παγωτού. Μέχρι
τότε, η παραγωγή γινόταν με το χέρι.
1991 : Είσοδος στην αγορά του γιαουρτιού. Ξεκινά η παραγωγή και διάθεση
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παραδοσιακού πρόβειου και αγελαδινού από φρέσκο γάλα του Νομού Σερρών.
Ταυτόχρονα, ξεκινά και η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, με στόχο τη
βαλκανική αγορά και συγκεκριμένα την Π.Γ.Δ.Μ.
1998 : Κατασκευή αυτόνομου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού.
2002 : Η Κρι Κρι κάνε ακόμα ένα βήμα, μπαίνοντας στην αγορά του Φρέσκου
Γάλακτος
2003 : Ημερομηνία σταθμός για την εταιρεία, που εισάγεται στην Παράλληλη
Αγορά του Χ.Α.Α. και ταυτόχρονα προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της
κεφαλαίου. Με τα κεφάλαια που αντλεί από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α.
προχωρεί σε επενδύσεις που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και σε ενδυνάμωση του δικτύου διανομής και
πωλήσεων.
2007 : Είσοδος στην κατηγορία του παιδικού γιαουρτιού με τον ήρωα Scooby
Doo και κατάκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς.
2014 : 13/8/2014, κατασκευή νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου παραγωγής
γιαούρτης, με τους αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους υλικών και ετοίμων
προϊόντων, συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. Το νέο εργοστάσιο γιαουρτιού
έχει διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από το προηγούμενο και στην πλήρη
λειτουργία του θα απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.
Εγκαταστάσεις

Κεντρικά Γραφεία
Σέρρες : 3ο χλμ. Εθν. Οδού Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. : 62 125.
Υποκατάστημα Αθηνών
Αττική : ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου, Οδός Ν.Ο.Ε., Θέση 2 Πεύκα, Τ.Κ. 19 300,
Ασπρόπυργος.
Γραφεία Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη : Προέκταση Μακεδονομάχων – Εύοσμος, Τ.Κ. : 56 224, Εύοσμος.

Κύκλος

66.950.798 €

Εργασιών 2015

1.5 Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα
Η χώρα μας μαστίζεται επί σειρά ετών από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της
μεταπολεμικής της ιστορίας. Ανάμεσα στα αίτια της κατάστασης αυτής είναι και τα εξής :
διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, πελατειακές σχέσεις,
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μεγάλη γραφειοκρατία, έλλειψη κινήτρων για νέες επενδύσεις, φοροδιαφυγή και έλλειψη
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την πορεία της οικονομίας της χώρας. Οι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών επιχειρούν να δώσουν τέλος στο πρόβλημα λαμβάνοντας μέτρα, πάντα
κατόπιν συνεννόησης με τους δανειστές, όπως υψηλή φορολόγηση όλων των κοινωνικών
ομάδων και επιχειρήσεων, περικοπές δημοσίων εξόδων μέσω ομαδικών απολύσεων κ.α.
Όπως είναι λογικό, τα μέτρα αυτά έχουν επιδεινώσει την ήδη δύσκολη θέση της χώρας μας,
της οποίας το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά 26% μέσα σε έξι χρόνια και το χρέος έχει αυξηθεί ως
ποσοστό του εθνικού εισοδήματος.28
Ακόμη, ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξέταση του τομέα της απασχόλησης,
προκειμένου να φανούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2008, η
ανεργία έχει σημειώσει εκτόξευση κατά 181%, για να φτάσει στο 24% το Δεκέμβριο του
2015. Το Νοέμβριο του 2013, το ποσοστό ξεπέρασε τις 28 ποσοστιαίες μονάδες,
σημειώνοντας στη συνέχεια μια καθοδική πορεία. Επιπλέον, το 2015 παρατηρείται μείωση
στις εισαγωγές κατά 36% σε σχέση με το 2008, γεγονός που μαρτυρά την αποδυνάμωση της
αγοραστικής ικανότητας της Ελλάδας. Για την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές παραμένουν σχεδόν
αμετάβλητες.29
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Wall Street Journal, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
έχει κατρακυλήσει κατά 83,9% από το 2008, δηλαδή όταν η κρίση είχε αρχίσει να γίνεται
αισθητή. Επίσης, 1 στις 4 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο,
ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 230.000 οντότητες. Οι φόροι που έπρεπε να πληρώσουν
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι το 2014 είναι 7 φορές περισσότεροι σε σχέση με το 2009.30
Τα παραπάνω στοιχεία είναι ενδεικτικά των δυσμενών οικονομικών που επικρατούν στη
χώρα μας. Στο Κεφάλαιο 2, που ακολουθεί, θα εξετάσουμε αν και κατά πόσο έχουν
επηρεαστεί από την οικονομική κρίση οι εταιρείες που έχουν επιλεχθεί, μελετώντας τη
διαχρονική πορεία ορισμένων χρηματοοικονομικών τους δεικτών.

28

Βλ. και http://www.rizopoulospost.com/oikonomikh-krish-sthn-ellada-7-xronia-fagoura/
http://www.statistics.gr/
30
Βλ. και http://blogs.wsj.com/briefly/2015/01/20/crisis-in-greece-the-numbers/
29
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
2.1 Αριθμοδείκτες
Στην παρούσα εργασία, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και
συγκεκριμένα του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσης με τη μέθοδο
των αριθμοδεικτών. Οι περίοδοι ανάλυσης θα είναι δύο και πιο συγκεκριμένα : 2005 – 2009
και 2010 – 2015. Αυτό διότι το 2009 θεωρείται ως το έτος έναρξης της οικονομικής κρίσης
και συνεπώς θα αποτελέσει το διαχωριστικό σημείο στη συνέχεια της μελέτης.
Οι αριθμοδείκτες είναι αριθμοί που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ δύο ή και
περισσότερων στοιχείων που βρίσκονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο σκοπός της
μεθόδου αυτής είναι να περιορίσει το μεγάλο όγκο δεδομένων που έχει στα χέρια του ο
αναλυτής, προκειμένου να διευκολύνει το έργο του. Όπως είναι λογικό, οι αριθμοδείκτες δεν
είναι αποτέλεσμα πράξεων μεταξύ μεγεθών που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Αντιθέτως, τα
στοιχεία που επιλέγονται προς χρήση πρέπει να σχετίζονται ουσιαστικά, ούτως ώστε να
παρέχονται λογικά συμπεράσματα. Ακόμη, πρέπει να αναφερθεί ότι η εξέταση ενός
μεμονωμένου αριθμοδείκτη μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά αποτελέσματα.
Επομένως, για να είναι αξιόπιστη η συγκεκριμένη μέθοδος, θα πρέπει να συνεκτιμώνται
ταυτόχρονα παραπάνω από ένας αριθμοδείκτες ή και να γίνεται σύγκριση με τους
αντίστοιχους αριθμοδείκτες του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ή της οικονομίας
γενικότερα.31

2.1.1 Κατηγορίες αριθμοδεικτών
Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις των αριθμοδεικτών, οι οποίο
ονομάζονται και χρηματοοικονομικοί δείκτες. Για τις ανάγκες της μελέτης μας, θα
χρησιμοποιηθούν οι εξής κατηγορίες :
 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης
31

Βλ. και Λαζαρίδης Τ. Ιωάννης και Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές
Έννοιες Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, ο.π, σ. 353.
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 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας ή Αποδοτικότητας

2.2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Η μέτρηση της ρευστότητας σημαίνει τη μέτρηση της ικανότητας μιας επιχείρησης να
ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Με άλλα λόγια, η ρευστότητα
αναφέρεται στο κατά πόσο μια οικονομική οντότητα μπορεί να μετατρέπει έγκαιρα τα
στοιχεία του ενεργητικού της (π.χ. απαιτήσεις) σε διαθέσιμα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι το
μέγεθος αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους διοικούντες την επιχείρηση, γιατί σε περίπτωση
που παρατηρείται υψηλή ρευστότητα, μπορούν να προβούν σε περισσότερο συμφέρουσες
συμφωνίες με προμηθευτές, τράπεζες κ.α.. Το αντίθετο βεβαίως, συμβαίνει στις επιχειρήσεις
που έχουν χαμηλή ρευστότητα.32
Στην παρούσα εργασία, θα αναλυθούν οι παρακάτω δείκτες ρευστότητας :
1. Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio)
2. Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας (Acid – test ratio)
3. Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας (Cash ratio)

2.2.1 Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
Ο δείκτης αυτός, που καλείται και αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας ή
αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας υπολογίζεται με τον εξής τύπο :
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛾𝜀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝜌𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
Εδώ, στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των Απαιτήσεων, των
Ταμειακών Διαθεσίμων και των Αποθεμάτων. Με τη χρήση του συγκεκριμένου δείκτη, ο
αναλυτής μπορεί να διαπιστώσει αν και κατά πόσο τα κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού της επιχείρησης είναι αρκετά για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο υψηλότερη η κυκλοφοριακή ρευστότητα και τόσο
ισχυρότερη η θέση της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ένας δείκτης κοντά στο 2, θεωρείται
πολύ ικανοποιητικός, ένας δείκτης κοντά στη μονάδα είναι οριακά αποδεκτός, ενώ αν ο
δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, ενδέχεται η επιχείρηση να αντιμετωπίζει προβλήματα
ρευστότητας.33

32

Βλ. και Γκίκας Χ. Δημήτριος, Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, Εκδ. Γ. Μπένου,
Αθήνα 2002, σ. 183.
33
Βλ. και Ευθύμογλου Γ. Πρόδρομος, Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τεύχος Α’ : Χρηματοοικονομική
επιχειρήσεων, Πειραιάς 2009,σ. 104.
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Πίνακας 6: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

1,31

1,21

1,08

0,83

0,78

1,04

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,87

0,79

0,97

1,72

1,30

1,13

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,69

3,26

2,87

2,84

2,79

3,09

Πίνακας 7: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,82

0,91

0,97

0,74

0,87

0,88

0,87

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

1,04

1,35

1,17

1,40

1,27

1,21

1,24

ΚΡΙ-ΚΡΙ

2,34

2,80

3,59

3,00

1,50

1,79

2,50

Η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας από
το έτος 2008 και έπειτα, καθώς ο αριθμοδείκτης υποχωρεί σε επίπεδα κάτω της μονάδας. Από
την άλλη, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, καταφέρνει να δώσει στο δείκτη τιμές μεγαλύτερες της
μονάδας μετά το 2007 και να τις διατηρήσει παρά την έναρξη της κρίσης. Ιδιαίτερα το έτος
2008 σημειώνεται αύξηση του δείκτη κατά 177%, που εξηγείται από τη μεγάλη μείωση των
βραχυπρόθεσμων δανείων της επιχείρησης. Κανένα πρόβλημα ρευστότητας δεν φαίνεται να
αντιμετωπίζει η εταιρεία ΚΡΙ – ΚΡΙ, με τη χαμηλότερη τιμή να είναι 1,50 το έτος 2014, μία
σημαντική πτώση σε σχέση με το 2013 (η τιμή ήταν 3,00). Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη
μείωση των απαιτήσεων της επιχείρησης και στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεών της.
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέσο όρο τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της
κρίσης, τον έχει η εταιρεία ΚΡΙ – ΚΡΙ, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων. Ακόμη, οι δύο από τις τρεις επιχειρήσεις,
παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές γενικής ρευστότητας πριν από το έτος 2010 με την εταιρεία
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ να αποτελεί την εξαίρεση. Η πτωτική τάση των δύο εταιρειών
επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα. Ακόμα και η κόκκινη γραμμή, ακολουθεί πτωτική
πορεία από το 2008 και έπειτα.
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Διάγραμμα 1 : Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας

2.2.2 Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας
Ο δείκτης αυτός ονομάζεται επίσης δείκτης άμεσης ρευστότητας και υπολογίζεται με τη
βοήθεια του εξής τύπου :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜀𝜄𝛿𝜄𝜅ή𝜍 𝜌𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼+𝛸𝜌𝜀ό𝛾𝜌𝛼𝜑𝛼+𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

Παρατηρούμε ότι και εδώ, στον αριθμητή βρίσκονται τα στοιχεία του
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, που είναι εύκολα μετατρέψιμα σε μετρητά. Έτσι, δεν
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη οι λογαριασμοί των
Αποθεμάτων και των Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού. Επίσης, από το λογαριασμό
των Απαιτήσεων, εξαιρούνται οι Επισφαλείς Απαιτήσεις. Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας
δίνει επομένως μια πιο συντηρητική εικόνα για την ικανότητα των επιχειρήσεων να
ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι όπως και
στον προηγούμενο δείκτη, έτσι και εδώ, μια τιμή μεγαλύτερη της μονάδας γίνεται συνήθως
αποδεκτή, ενώ μια τιμή μικρότερη της μονάδας μπορεί να υποδηλώνει αδυναμία μετατροπής
των στοιχείων του ενεργητικού σε μετρητά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της
επιχείρησης..34

34

Βλ. και Λαζαρίδης Τ. Ιωάννης και Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές
Έννοιες Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, ο.π, σ. 362363.
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Πίνακας 8 : Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

1,16

1,02

0,91

0,61

0,58

0,86

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,63

0,59

0,59

1,32

1,00

0,83

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,00

2,79

2,37

2,30

2,20

2,53

Πίνακας 9 : Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,68

0,81

0,81

0,58

0,67

0,74

0,72

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,83

0,97

0,68

0,87

0,80

0,79

0,82

ΚΡΙ-ΚΡΙ

1,89

2,27

2,76

2,60

1,06

1,37

1,99

Γίνεται φανερό ότι οι τιμές του δείκτη άμεσης ρευστότητας είναι χαμηλότερες σε
κάθε περίπτωση από αυτές του δείκτη έμμεσης ρευστότητας, γεγονός που μαρτυρά τη
συντηρητικότητα του πρώτου. Αναλυτικά, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ παρουσιάζει τιμές μεγαλύτερης
της μονάδας μόνο κατά τα έτη 2005 και 2006, με τη μετέπειτα πορεία του δείκτη να έχει μια
μικρή διακύμανση. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ εμφανίζει πολύ χαμηλές τιμές τα πρώτα
χρόνια, όμως ανακάμπτει σημαντικά το έτος 2008, εξαιτίας της προαναφερθείσας μείωσης
των βραχυπρόθεσμων δανείων αλλά και του ύψους των αποθεμάτων της. Από το 2009 και
μετά η τιμή του δείκτη επανυποχωρεί σε επίπεδα χαμηλότερα της μονάδας. Επομένως, οι δύο
αυτές εταιρείες φανερώνουν σημάδια έλλειψης ρευστότητας. Στον αντίποδα, η ΚΡΙ-ΚΡΙ, με
τον ανύπαρκτο έως αμελητέο βραχυπρόθεσμο δανεισμό της, διατηρείται καθ’ όλη τη
διάρκεια της περιόδου εξέτασης σε τιμές μεγαλύτερες της μονάδας, που σε κάποιες
περιπτώσεις φτάνουν πάνω από 2,5, παρά τη μεγάλη πτώση το έτος 2014. Έτσι, δεν φαίνεται
να αντιμετωπίζει καμία αδυναμία ανταπόκρισης στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.
Οι μέσοι όροι και των τριών εταιρειών είναι χαμηλότερη την εξαετία 2010-2015,
δηλαδή από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και έπειτα, αφού και η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
υποχώρησε σε σχέση με την έμμεση ρευστότητα. Στην πρώτη θέση, με τους υψηλότερους
μ.ο. βρίσκεται η ΚΡΙ-ΚΡΙ με τις εναπομείνασες εταιρείες να εναλλάσσονται στη δεύτερη και
τρίτη θέση. Από το διάγραμμα, φαίνεται η πτωτική τάση των τιμών.
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Διάγραμμα 2 : Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας

2.2.3 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας

Ο τρίτος δείκτης ρευστότητας που θα αναλύσουμε είναι και ο πιο αυστηρός. Ο υπολογισμός
του γίνεται ως εξής :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜇𝜀𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝜌𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛴𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀ί𝛼 𝛪𝜎𝜊𝛿ύ𝜈𝛼𝜇𝛼 𝜇𝜀 𝛭𝜀𝜏𝜌𝜂𝜏ά
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

Στον αριθμητή περιλαμβάνονται τώρα μόνο τα στοιχεία που ισοδυναμούν με μετρητά, όπως
οι καταθέσεις όψεως, οι επιταγές και τα χρεόγραφα. Και σε αυτή την περίπτωση, είναι
επιθυμητό οι τιμές να είναι μεγαλύτερες της μονάδας, γεγονός που δείχνει ότι η οντότητα
μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μόνο με τα διαθέσιμά της.
Κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβαίνει, καθώς λίγες είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν
ισοδύναμα μετρητών τόσου μεγάλου ύψους.35
Μία χαμηλή τιμή του δείκτη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει
προβλήματα ρευστότητας, καθώς μπορεί να καλύπτει τις υποχρεώσεις της με άλλη μορφή
χρηματοδότησης. Επίσης, μια πολύ υψηλή τιμή ταμειακής ρευστότητας μπορεί να είναι κακό

35

Βλ. και Νιάρχος Α. Νικήτας, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σ. 62-63.
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σημάδι, καθώς ενδέχεται να υπάρχει διακράτηση υπερβολικού ύψους διαθεσίμων, με
αποτέλεσμα να μην επιφέρουν τη βέλτιστη απόδοση.36
Πίνακας 10 : Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,0040

0,0067

0,1011

0,0290

0,0608

0,0403

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,0178

0,0131

0,0429

0,3409

0,0608

0,0951

ΚΡΙ-ΚΡΙ

1,0564

0,8181

0,3247

0,2205

0,5178

0,5875

Πίνακας 11 : Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,0434

0,0523

0,0464

0,0313

0,0169

0,0082

0,0331

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,1013

0,0126

0,0351

0,0223

0,0329

0,0876

0,0486

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,2514

0,6465

0,8872

0,7461

0,0673

0,3101

0,4848

Παρατηρούμε ότι οι δύο εταιρείες, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ,
παρουσιάζουν, σταθερά, δείκτη ταμειακής ρευστότητας πολύ μικρότερο της μονάδας. Αυτό
υποδηλώνει ότι οι εν λόγω εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των
πελατών τους για έγκαιρη αποπληρωμή. Έτσι, αν κάποιοι από τους πελάτες βρεθούν σε
αδυναμία να πληρώσουν, θα κλονισθεί σημαντικά η οικονομική τους κατάσταση και
πιθανότατα να αντιμετωπίσουν οι ίδιες προβλήματα εξόφλησης των υποχρεώσεών τους. Από
την άλλη, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα ταμειακής
ρευστότητας, που το έτος 2005 ξεπερνάει ακόμα και τη μονάδα. Βέβαια, στα επόμενα έτη,
δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο, αλλά και πάλι οι τιμές του δείκτη είναι μεγαλύτερες για τη
συγκεκριμένη εταιρεία. Επομένως, η ΚΡΙ-ΚΡΙ φαίνεται πιο ανθεκτική σε ενδεχόμενες
καθυστερήσεις ή αδυναμίες πληρωμής από τους πελάτες της, σε σχέση με τις δύο άλλες
εταιρείες.
Εξετάζοντας τις μέσες τιμές, βλέπουμε ότι και για τις 3 επιχειρήσεις είναι
χαμηλότερες κατά τη δεύτερη περίοδο, δηλαδή την εξαετία 2010-2015. Στην πρώτη θέση και

36

Βλ και Γκίκας Χ. Δημήτριος, Η Ανάλυση και οι Χρήσεις των Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σ. 192.
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για τις δύο περιόδους βρίσκεται η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ με τη ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ να ακολουθεί
και την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ να έρχεται τελευταία. Η κατάταξη των εταιρειών και η πτωτική
πορεία του δείκτη παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα 3 : Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας

2.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Η επιχείρηση, κατά τη λειτουργία της, δεσμεύει κεφάλαια σε μέσα παραγωγής, σε αποθέματα
και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στόχος της είναι να αποκομίσει κέρδος από την
εκμετάλλευση αυτών των στοιχείων. Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο απλό στην πράξη. Οι
πρώτες ύλες πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, το τελικό προϊόν πρέπει να πωληθεί
στους κατάλληλους διανομείς, οι τελευταίοι πρέπει να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
και τότε μια επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδη. Φυσικά, στην πραγματικότητα, μπορεί να
υπάρχουν πολλά ακόμη στάδια στο κύκλωμα αυτό. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η οικονομική
οντότητα επιθυμεί η παραπάνω διαδικασία να επαναλαμβάνεται όσο το δυνατόν
περισσότερες φορές μέσα στη διαχειριστική χρήση. Με άλλα λόγια, επιδιώκει να
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία έχει δεσμεύσει
κεφάλαια. Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν το κατά
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πόσο η επιχείρηση πετυχαίνει τη συγκεκριμένη επιδίωξη. 37 Οι αριθμοδείκτες που θα
εξετασθούν σ’ αυτή την ενότητα είναι οι παρακάτω :
 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων και ο Μέσος Χρόνος
Παραμονής Αποθεμάτων στην Επιχείρηση
 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων και Μέσος Χρόνος
Είσπραξης των Απαιτήσεων
 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων και
Μέση Περίοδος Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.3.1 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων και Μέσος
Χρόνος Παραμονής Αποθεμάτων στην Επιχείρηση

Ο Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας των Αποθεμάτων μετρά το πόσες φορές μέσα σε μια
χρήση τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις και για να είναι πιο ορθή η ανάλυση, σε
κόστος πωληθέντων (εφόσον και τα αποθέματα εκτιμώνται σε κόστος). Για τον υπολογισμό
του, χρησιμοποιείται ο εξής τύπος :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 =

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈
𝛭.𝛰.𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

Ο μέσος όρος των αποθεμάτων είναι η μέση τιμή του ύψους των αποθεμάτων έναρξης και
λήξης του έτους.
Ο Μέσος Χρόνος Παραμονής των Αποθεμάτων στην Επιχείρηση μετρά ακριβώς πόσες μέρες
διατηρούνται τα αποθέματα στις αποθήκες της επιχείρησης μέχρι να πωληθούν. Υπολογίζεται
δε με τον ακόλουθο τύπο :
𝛭. 𝛸𝜌. 𝛱. 𝛢𝜋𝜊𝜃. =

360
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

Κάθε επιχείρηση πρέπει να στοχεύει σε μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων, δηλαδή
σε μικρό χρόνο διακράτησής τους στις αποθήκες. Εάν το καταφέρει, είναι πιθανό να έχει
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ρευστότητα. Εν τούτοις, ένας υψηλός δείκτης

37

Βλ. και Αδαμίδης Λεων. Αργύρης, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδ. University Studio Press,
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 227-233.
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κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων ενδέχεται να υποκρύπτει προβλήματα της
επιχείρησης όσον αφορά τις δυνατότητες παραγωγής της.38,39
Πίνακας 12 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

6,34

5,99

5,20

4,70

4,73

5,39

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

4,61

4,36

3,63

4,19

5,15

4,39

ΚΡΙ-ΚΡΙ

4,93

5,32

6,49

6,07

4,71

5,50

Πίνακας 13 : Ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

57

60

69

77

76

68

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

78

83

99

86

70

83

ΚΡΙ-ΚΡΙ

73

68

55

59

76

66

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων, κατά τη διάρκεια της
κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

5,05

5,69

5,51

7,00

7,69

7,57

6,41

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

5,60

6,59

4,14

3,78

3,34

3,76

4,54

ΚΡΙ-ΚΡΙ

6,40

6,42

6,75

8,63

9,36

5,98

7,26
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Βλ. και Νούλας Γ. Αθανάσιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση :Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις,
ο.π,. σ. 81-83.
39
Βλ. και Αδαμίδης Λεων. Αργύρης, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο.π., σ. 231-232.
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Πίνακας 15 : Ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη, κατά τη διάρκεια της
κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

71

63

65

51

47

48

58

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

64

55

87

95

108

96

84

ΚΡΙ-ΚΡΙ

56

56

53

42

38

60

51

Επειδή ο χρόνος παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη παρέχει πιο κατανοητά
και πρακτικά στοιχεία, θα επικεντρώσουμε την ανάλυση σ’ αυτόν. Έτσι, παρατηρούμε ότι η
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ παρουσιάζει μία αύξηση των ημερών αδράνειας των αποθεμάτων την τριετία
2008-2010, όμως στη συνέχεια μειώνονται ξανά. Φαίνεται δηλαδή να επηρεάζεται έντονα τα
πρώτα χρόνια της κρίσης και μετά να ανακάμπτει. Η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ χαρακτηρίζεται από
έντονη διακύμανση του συγκεκριμένου δείκτη, γεγονός που μαρτυρά αστάθεια στους
ρυθμούς πωλήσεων. Ακόμη, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζει μια πτωτική τάση των ημερών
παραμονής των αποθεμάτων από το 2009 και μετά, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι έχει
βρει μεθόδους βελτιστοποίησης του κυκλώματος των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της
αποδοτικότητάς της.
Τον υψηλότερο μέσο όρο καταγράφει η επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ τόσο πριν όσο
και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Επομένως, δεν καταφέρνει να αξιοποιήσει τα
περιουσιακά της στοιχεία αποτελεσματικά σε σχέση με τις δύο άλλες εταιρείες, αφού ξοδεύει
περισσότερα χρήματα για τη συντήρηση των αποθεμάτων της και καθυστερεί στην πώλησή
τους. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ με την ΚΡΙ-ΚΡΙ βρίσκονται στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα
και στις δύο περιόδους εξέτασης. Δεν υπάρχει ωστόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ τους όσον
αφορά το χρόνο μετατροπής των αποθεμάτων σε μετρητά. Οι δύο από τις τρεις εταιρείες
πάντως παρουσιάζουν χαμηλότερο μέσο όρο από την έναρξη της κρίσης και έπειτα, όπως
φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα.
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Διάγραμμα 4 : Χρόνος Παραμονής των Αποθεμάτων στην Επιχείρηση σε ημέρες

2.3.2 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων και Μέσος
Χρόνος Είσπραξης των Απαιτήσεων

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Απαιτήσεων μετράει πόσες φορές μέσα
στη χρήση η επιχείρηση εισπράττει της απαιτήσεις της. Ο τύπος για τον υπολογισμό του
δείκτη αυτού είναι :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 =

𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝜀𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈
𝛭. 𝛰. 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈

Ο μέσος όρος των απαιτήσεων υπολογίζεται ως η μέση τιμή των απαιτήσεων έναρξης και
λήξης κάθε έτους.
Ο Μέσος Χρόνος Είσπραξης των Απαιτήσεων μετράει το χρόνο που περνάει, μέχρι η
επιχείρηση να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Βρίσκεται με τον ακόλουθο τύπο :
𝛭. 𝛸𝜌. 𝛦ί𝜎𝜋𝜌. 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏. =

360
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈

Είναι επιθυμητό ο δείκτης κυκλοφορίας των απαιτήσεων να λαμβάνει υψηλές τιμές, γιατί
τότε τα κεφάλαια επιστρέφουν στην επιχείρηση γρηγορότερα. Μειώνεται λοιπόν ο κίνδυνος
από επισφαλείς απαιτήσεις και επίσης τα χρήματα που εισπράττονται μπορούν να
30

επενδυθούν, προσδίδοντας επιπλέον απόδοση στην επιχείρηση. Για τους ίδιους λόγους, ο
χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Βέβαια, σε
κάποιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις παρέχουν μεγαλύτερες πιστώσεις, ώστε να
διευκολύνουν τους πελάτες και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Έτσι, η εξέταση και των
συγκεκριμένων δεικτών απαιτεί μεγάλη προσοχή.40
Πίνακας 16 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

2,19

2,37

2,99

3,19

3,18

2,78

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

2,65

2,61

2,98

3,22

2,94

2,88

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,46

2,98

2,76

2,63

2,62

2,89

Πίνακας 17 : Χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων σε ημέρες, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

164

152

120

113

113

132

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

136

138

121

112

122

126

ΚΡΙ-ΚΡΙ

104

121

130

137

137

126

Πίνακας 18 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων, κατά τη διάρκεια της
κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

2,49

1,65

1,37

1,86

2,44

2,13

1,99

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

2,85

3,28

3,05

3,25

2,68

2,84

2,99

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,22

3,08

3,74

3,12

3,36

3,83

3,39

40

Βλ. και Μπέης Ιωάννης, Ανάλυση Ισολογισμών με Δείκτες για τη Λήψη Αποφάσεων, Εκδ. Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη 2006, σ. 65-66.
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Πίνακας 19 : Χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων σε ημέρες, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

145

218

263

194

148

169

190

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

126

110

118

111

134

127

121

ΚΡΙ-ΚΡΙ

112

117

96

115

107

94

107

Όπως και στην προηγούμενη ενότητα, έτσι και εδώ, θα εστιάσουμε στην ανάλυση του
χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων, καθώς διευκολύνει την εξαγωγή ουσιαστικών
συμπερασμάτων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ διαγράφει μια
πτωτική πορεία όσον αφορά το διάστημα, εντός του οποίου εισπράττει τις απαιτήσεις της για
τα έτη 2005-2009. Έπειτα, υπό την επίδραση ίσως και της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται
μια γενική αύξηση των τιμών του δείκτη με κάποιες ενδιάμεσες μειώσεις. Η επιχείρηση
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ παρουσιάζει πολύ μικρή διακύμανση της χρονικής διάρκειας είσπραξης
των απαιτήσεων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας σταθερής και αξιόπιστης
πολιτικής πιστώσεων προς τους πελάτες. Συνεχίζοντας, η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταγράφει υψηλότερες
τιμές στην πρώτη πενταετία, καταφέρνει όμως να επιτύχει αρκετά σύντομους χρόνος
είσπραξης των απαιτήσεών της στα επόμενα έξι χρόνια, βελτιώνοντας έτσι τη ρευστότητα και
την κερδοφορία της.
Όσον αφορά τους μέσους όρους των υπό εξέταση περιόδων, μόνο η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή κατά τη διάρκεια της κρίσης. Και μάλιστα, με μ.ο. 190 ημέρες, θα
ήταν καλό να επανεξετάσει τους όρους πίστωσης που παρέχει, ώστε να μην αντιμετωπίζει η
ίδια χρηματοοικονομικά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιπες δύο εταιρείες
έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεών τους παρά την επίδραση
της κρίσης. Δηλαδή, έχουν βρει τρόπο να επανέρχονται σ’ αυτές πιο γρήγορα τα κεφάλαια
που δεσμεύουν για τη διευκόλυνση των πελατών τους και να τα αξιοποιούν για να
χρηματοδοτήσουν ενδεχόμενες ανάγκες τους. Μάλιστα, κατά την πρώτη περίοδο, εμφανίζουν
τον ίδιο μέσο όρο, ενώ κατά τη δεύτερη, μεγαλύτερη μείωση έχει επιτύχει η εταιρεία ΚΡΙΚΡΙ. Τα παραπάνω παρουσιάζονται διαγραμματικά στη συνέχεια.
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Διάγραμμα 5 : Χρόνος Είσπραξης των Απαιτήσεων σε ημέρες

2.3.3 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων και Μέση Περίοδος Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων επικεντρώνεται στους
λογαριασμούς υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης,
Με άλλα λόγια, μετράει πόσες φορές εξοφλούνται οι Προμηθευτές μέσα σε μία χρήση.
Υπολογίζεται από τον εξής τύπο:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛣𝜌. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌. =

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜔𝜈
𝛭. 𝛰. 𝛱𝜌𝜊𝜇𝜂𝜃𝜀𝜐𝜏ώ𝜈

Ο μέσος όρος των Προμηθευτών είναι η μέση τιμή του λογαριασμού «Προμηθευτές» στην
αρχή και στο τέλος της χρήσης.
Η Μέση Περίοδος Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων αναφέρεται στις ημέρες που
χρειάζεται η επιχείρηση για να αποπληρώσει τους προμηθευτές της. Για τον υπολογισμό της,
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος :
𝛭έ𝜎𝜂 𝛱𝜀𝜌. 𝛦𝜉𝜊𝜑𝜆. 𝛣𝜌𝛼𝜒. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌. =

360
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆. 𝛵𝛼𝜒. 𝛣𝜌𝛼𝜒. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌.
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Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε μία μεγάλη περίοδο αποπληρωμής των
υποχρεώσεών τους, δηλαδή σε έναν μικρό δείκτη ταχύτητας τους.. Με τον τρόπο αυτό,
μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη περίοδο πίστωσης στους πελάτες, αποκτώντας έτσι,
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός θα πρέπει να
κυμαίνεται εντός λογικών ορίων, καθώς πολύ υψηλές τιμές του, μπορεί να οδηγήσουν σε
δυσπιστία από τους πιστωτές και σε προβλήματα ρευστότητας.41
Πίνακας 20 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων,
πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

1,99

1,89

2,21

2,24

2,12

2,09

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

4,33

3,78

4,38

5,55

5,22

4,65

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,67

3,49

3,57

3,52

2,93

3,44

Πίνακας 21 : Μέση περίοδος εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ημέρες, πριν
την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

181

190

163

161

170

173

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

83

95

82

65

69

79

ΚΡΙ-ΚΡΙ

98

103

101

102

123

105

41

Βλ. και Costales B. S. & Szurovy Geza, The Guide to Understanding Financial Statements :Second Edition, Εκδ.
McGraw-Hill Inc., 1993, σ. 61.
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Πίνακας 22 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων,
κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

2,00

1,61

1,49

2,23

2,86

2,89

2,18

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

5,09

5,49

4,13

5,17

7,21

7,72

5,80

ΚΡΙ-ΚΡΙ

3,61

3,59

5,49

6,15

4,91

4,01

4,63

Πίνακας 23 : Μέση περίοδος εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ημέρες, κατά τη
διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

180

224

242

161

126

125

176

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

71

66

87

70

50

47

65

ΚΡΙ-ΚΡΙ

100

100

66

59

73

90

81

Η διάρκεια πληρωμής των προμηθευτών σε ημέρες είναι χρησιμότερη για την
ανάλυσή μας. Έτσι, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σ’ αυτήν. Η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ εμφανίζει
πολύ υψηλές τιμές του δείκτη τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με την
υψηλότερη τιμή να φτάνει ακόμα και τις 242, ακολουθούμενη όμως από σημαντικές
μειώσεις. Επιπλέον, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ εξοφλεί τους προμηθευτές της σε εμφανώς
συντομότερο διάστημα από την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, αλλά και αυτή δεν παρουσιάζει μεγάλη
διακύμανση, με τις χαμηλότερες τιμές να παρατηρούνται την τελευταία διετία. Όσον αφορά
την ΚΡΙ-ΚΡΙ, σημειώνει την υψηλότερη τιμή για το δείκτη, το έτος 2009. Στη συνέχεια
υπάρχει μια σημαντική τάση, που αντιστρέφεται σχετικά γρήγορα.
Εξετάζοντας τους μέσους όρους, γίνεται φανερό ότι η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ έχει
μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο εξόφλησης των προμηθευτών της πριν, αλλά και μετά την
έναρξη της κρίσης. Εξασφαλίζει έτσι, περισσότερο χρόνο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει
κατάλληλα τις ανάγκες της. Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ, η οποία
παρουσιάζει χαμηλότερο μέσο όρο τη δεύτερη περίοδο που αναλύουμε, φανερώνοντας ίσως
την επίδραση της κρίσης στους εμπορικούς όρους που είχε με τους προμηθευτές της. Τέλος, η
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, που παρουσιάζει τους χαμηλότερους μέσους όρους, φαίνεται και αυτή να
35

επηρεάζεται από την ύφεση στην οικονομία, καθώς ο μέσος όρος αποπληρωμής των
εμπορικών της υποχρεώσεων είναι μειωμένος την περίοδο 2010-2015. Όσα περιγράψαμε
παραπάνω, παρουσιάζονται και στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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Διάγραμμα 6 : Περίοδος εξόφλησης των προμηθευτών σε ημέρες

2.3.4 Λειτουργικός κύκλος

Ο Λειτουργικός Κύκλος μετράει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μια επιχείρηση
προκειμένου να αποκτήσει τις απαραίτητες πρώτες ύλες, να τις επεξεργαστεί, να διατηρήσει
τα έτοιμα προϊόντα στην αποθήκη της, να τα πωλήσει στους πελάτες και τέλος, να εισπράξει
τις απαιτήσεις της. Με άλλα λόγια, ο Λειτουργικός Κύκλος ισοδυναμεί με τη διάρκεια
δέσμευσης μετρητών από την οικονομική οντότητα για την εκτέλεση της δραστηριότητάς
της. Επομένως, είναι επιθυμητό η τιμή του να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. Ο
υπολογισμός του Λειτουργικού Κύκλου γίνεται με την άθροιση του Μέσου Χρόνου
Διατήρησης των Αποθεμάτων και του Μέσου Χρόνου Είσπραξης των Απαιτήσεων.42

42

Βλ. και Λαζαρίδης Τ. Γιάννης & Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες
Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κινήσεως, ο.π., σ.365.
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2.3.5 Κεφάλαιο Κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης είναι η διαφορά μεταξύ των κυκλοφορούντων στοιχείων του
ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, είναι το ποσό των
μετρητών που απομένει στην επιχείρηση αν ρευστοποιηθούν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία και εξοφληθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Μία επιχείρηση που έχει επάρκεια
κεφαλαίου κινήσεως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και κατ’ επέκταση έχει τη
δυνατότητα να επιτυγχάνει ευνοϊκούς όρους με τους προμηθευτές της, να λαμβάνει
ευκολότερα χρηματοδότηση και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενη απαξίωση των
περιουσιακών της στοιχείων. Ανάλογα με τον εμπορικό κύκλο, που αναλύεται στη συνέχεια,
η επιχείρηση πρέπει να εξετάζει την ανάγκη δέσμευσης ή όχι κεφαλαίου κίνησης για τη
χρηματοδότηση των συνηθισμένων λειτουργιών της.43

2.3.6 Εμπορικός κύκλος

Ο Εμπορικός Κύκλος φανερώνει τις ανάγκες της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης
συσχετίζοντας το Μέσο Χρόνο Παραμονής των Αποθεμάτων στην Αποθήκη, τις ημέρες
πίστωσης που παρέχονται στους πελάτες και αυτές που παρέχονται από τους προμηθευτές.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο Εμπορικός Κύκλος, τόσο περισσότερες είναι και οι ανάγκες για
δέσμευση κεφαλαίου κινήσεως. Πιο συγκεκριμένα, τα αποθέματα πρέπει να
χρηματοδοτηθούν για το χρόνο που παραμένουν στην επιχείρηση, όπως επίσης και η
εξόφληση των προμηθευτών. Αν η εταιρεία παρέχει μεγάλη πίστωση σε σχέση με αυτή που
λαμβάνει, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις υποχρεώσεις της μόνο από την είσπραξη των
απαιτήσεων της, αλλά χρειάζεται η δέσμευση κεφαλαίου κίνησης. Στην περίπτωση αυτή, η
επιχείρηση χάνει ένα μέρος της επάρκειάς της σε ρευστότητα. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις
επιδιώκουν ένα μικρό σε διάρκεια Εμπορικό Κύκλο, ώστε να μη χρειάζεται να δεσμεύουν
κεφάλαια για πολλές ημέρες. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για την εύρεση του Εμπορικού
Κύκλου είναι :

43

Βλ. και Αρσένος Ι. Παναγιώτης & Καλδής Ε. Παναγιώτης, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων,
Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2008, σ. 99-103.
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𝛦𝜇𝜋𝜊𝜌𝜄𝜅ό𝜍 𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 = 𝛬𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 − 𝛭. 𝛱𝜀𝜌. 𝛦𝜉ό𝜑𝜆. 𝛣𝜌𝛼𝜒. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌. 44,45
Πίνακας 24 : Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες), πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

40

22

26

29

19

27

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

131

126

138

133

123

130

ΚΡΙ-ΚΡΙ

79

86

84

94

90

87

Πίνακας 25 : Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες), κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

35

57

86

84

69

92

71

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

119

99

118

136

192

176

140

ΚΡΙ-ΚΡΙ

68

73

83

98

72

64

76

Παρατηρούμε ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ επιτυγχάνει πολύ σύντομους εμπορικούς
κύκλους, ιδιαίτερα κατά την πρώτη πενταετία, με την χαμηλότερη τιμή να είναι 19 μόλις
ημέρες. Ωστόσο, μετά την έναρξη της κρίσης, αναγκάζεται να δεσμεύσει μετρητά για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ παρουσιάζει μια σχετική
σταθερότητα στις ημέρες του Εμπορικού Κύκλου με τις τιμές ωστόσο να είναι σημαντικά
αυξημένες τα έτη 2014-2015. Επίσης, μικρή διακύμανση παρουσιάζει και η επιχείρηση ΚΡΙΚΡΙ με τη μεγαλύτερη μεταβολή να σημειώνεται το 2014, όπου ο η Εμπορικός Κύκλος
μειώθηκε κατά 36% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Σε στοιχεία μέσων τιμών, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ σημειώνει τις υψηλότερες τιμές τόσο
πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη περίοδο
διακράτησης των αποθεμάτων της. Στην αντίπερα όχθη, τους χαμηλότερους μέσους όρους
επιτυγχάνει η επιχείρηση ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, γεγονός που δικαιολογείται από την ιδιαίτερα
μακρά περίοδο πίστωσης που λαμβάνει από τους προμηθευτές της. Όμως, κατά τη διάρκεια
της κρίσης, εμφανίζει μεγάλη αύξηση του μέσου όρου της, καθώς η περίοδος πίστωσης
44

Βλ. και Bernstein A. Leopold & Wild L. John, Financial Statement Analysis: Theory, Application and
Interpretation, Sixth Edition, Εκδ. Irwin. McGraw-Hill, 1997, σ. 417-418.
45
Βλ. και Αρσένος Ι. Παναγιώτης & Καλδής Ε. Παναγιώτης, Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων,
ο.π., σ. 101-103.
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ελαττώνεται. Στη μέση της κατάταξης, βρίσκεται η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, η οποία είναι και η
μόνη που έχει καταφέρει να ρίξει το μέσο όρο του Εμπορικού της Κύκλου στη δεύτερη
περίοδο που εξετάζουμε. Η εικόνα των επιχειρήσεων όσον αφορά την κυκλοφοριακή
ταχύτητα των στοιχείων τους, εκφρασμένη μέσα από τον Εμπορικό Κύκλο φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραμμα:

250

200

150

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

100

ΚΡΙ-ΚΡΙ

50

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Διάγραμμα 7 : Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες)

2.4 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης
Για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, χρησιμοποιεί κεφάλαια που προέρχονται τόσο από τους
μετόχους, όσο και από εξωτερικούς δανειστές. Με τους Δείκτες Χρέους, μετράται η
συνεισφορά της κάθε μορφής χρηματοδότησης στην κεφαλαιακή διάρθρωση της οικονομικής
οντότητας. Κατ’ επέκταση, εξετάζεται η ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει τους
τόκους που οφείλονται στο δανεισμό. Επίσης, οι Δείκτες Χρέους παρέχουν πληροφόρηση
σχετικά με το αν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης έχουν και τον έλεγχο της, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στο κεφάλαιο. Ακόμη ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο πραγματεύονται οι
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Δείκτες αυτοί είναι τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία από τη χρήση ξένων
κεφαλαίων και αν γενικότερα είναι συμφέρον να πραγματοποιήσει εξωτερικό δανεισμό.46
Οι δείκτες που θα εξετάσουμε σ’ αυτή την ενότητα είναι :
 Αριθμοδείκτης Χρέους
 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων

2.4.1 Αριθμοδείκτης Χρέους

Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζεται από τον εξής τύπο:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛸𝜌έ𝜊𝜐𝜍 =

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

Βλέπουμε λοιπόν, ότι μετράει το ποσοστό, κατά το οποίο τα ενεργητικά στοιχεία της
επιχείρησης χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς πιστωτές και κατά πόσο αυτοί είναι
εξασφαλισμένοι. Οι τιμές που μπορεί να πάρει ο δείκτης είναι από 0 έως 1. Μία τιμή κοντά
στη μονάδα, δείχνει ότι επιχείρηση ενδέχεται να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
όλων των πιστωτών της και επομένως, έχει περιορισμένη δανειοληπτική ικανότητα. Ακόμη,
μία τιμή κοντά στο 0,5, θεωρείται φυσιολογική, καθώς είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα ίδια
κεφάλαια πρέπει να ισούνται τουλάχιστον με τα ξένα κεφάλαια. Τέλος, αν ο δείκτης είναι
μικρότερος από το 0,5 και πλησιάζει το 0, η επιχείρηση φαίνεται να μπορεί να δανειστεί
περισσότερο, αλλά να έχει και τη δυνατότητα αποπληρωμής των τρεχόντων πιστωτών της.
Γενικά, όσο χαμηλότερος ο δείκτης, τόσο καλύτερη θεωρείται και η θέση της επιχείρησης
σχετικά με την ικανότητα της να ανταποκριθεί στο χρέος της και τόσο μικρότερος ο
πιστωτικός κίνδυνος.47,48

46

Βλ. και Νούλας Γ. Αθανάσιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις,
ο.π., σ. 87.
47
Βλ. και Gibson H. Charles, Financial Reporting & Analysis: Using Financial Accounting Information, Eighth
Edition, Εκδ. South-Western College, 2001, σ. 241-242.
48
Βλ. και Νούλας Γ. Αθανάσιος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις,
ο.π., σ. 88.
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Πίνακας 26 : Αριθμοδείκτης Χρέους, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,67

0,67

0,67

0,65

0,62

0,66

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,64

0,65

0,60

0,52

0,47

0,58

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,25

0,28

0,33

0,40

0,38

0,33

Πίνακας 27 : Αριθμοδείκτης Χρέους, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,64

0,69

0,72

0,78

0,75

0,76

0,72

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,46

0,48

0,51

0,46

0,47

0,48

0,48

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,38

0,38

0,33

0,42

0,44

0,41

0,39

Μελετώντας τους παραπάνω πίνακες, βλέπουμε ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ εμφανίζει τιμές
με πολύ μικρή διακύμανση (από 0,62 έως 0,78), με τις μεγαλύτερες ενδείξεις να
σημειώνονται μετά το 2010. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ παρουσιάζει μία μείωση του
δείκτη χρέους το έτος 2008 και καταφέρνει να τον διατηρήσει στα ίδια επίπεδα με μικρές
αυξομειώσεις. Συνεχίζοντας, παρατηρούμε το δείκτη της ΚΡΙ-ΚΡΙ να ξεκινά σε ιδιαίτερα
χαμηλά επίπεδα (0,25), με την πάροδο των χρόνων όμως, τα στοιχεία του ενεργητικού
χρηματοδοτούνται περισσότερο από εξωτερικούς δανειστές.
Όσον αφορά τους μέσους όρους, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, φαίνεται να έχει καλύτερη
πιστοληπτική ικανότητα τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς εμφανίζει
μέσες τιμές κάτω του 0,5 και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
στο χαμηλό και, τα πρώτα χρόνια, ανύπαρκτο δανεισμό της. Στην αντίπερα όχθη, τους
μεγαλύτερους μέσους όρους καθ’ όλη την 11ετία, εμφανίζει η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ. Με τιμές άνω
0,5 και κάποιες φορές, κοντά στο 0,8, η συγκεκριμένη επιχείρηση ίσως αντιμετωπίσει
δυσκολίες λήψης νέου δανείου, εξαιτίας των ήδη αυξημένων υποχρεώσεών της. Οι παραπάνω
δύο εταιρείες, σημειώνουν μεγαλύτερη μέση τιμή τη δεύτερη περίοδο εξέτασης, δηλαδή, ίσως
λόγω της κρίσης οδηγήθηκαν σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τα ξένα κεφάλαια. Τέλος, η
επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, είναι η μόνη που κατόρθωσε να μειώσει το δείκτη χρέους της,
μετά την έναρξη της κρίσης. Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές που εμφανίζει βρίσκονται πολύ
κοντά στο 0,5, που θεωρείται «καλή» τιμή από την αγορά και δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει
41

προβλήματα αποπληρωμής των πιστωτών της και αδυναμίας λήψης νέων δανείων, αν
χρειαστεί. Όσα αναφέραμε, απεικονίζονται συνοπτικά στο Διάγραμμα 8 :
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Διάγραμμα 8 : Αριθμοδείκτης Χρέους

2.4.2 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί μέτρο της ικανότητας της επιχείρησης να καλύψει τους
τόκους από το δανεισμό με τα Κέρδη της. Υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫ά𝜆𝜐𝜓𝜂𝜍 𝛵ό𝜅𝜔𝜈 =

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝛵ό𝜅𝜔𝜈
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛵ό𝜅𝜔𝜈

Είναι επιθυμητή μια υψηλή τιμή του Δείκτη Κάλυψης Τόκων, διότι μαρτυρά μια σχετική
άνεση της οντότητας να πληρώσει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ακόμα και αν
μειωθούν τα Κέρδη της. Επιπλέον, η πληροφοριακή σημασία του αριθμοδείκτη αυτού είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι δανειστές θα χρηματοδοτήσουν με μεγαλύτερη σιγουριά μια
επιχείρηση που έχει αξιοπιστία όσον αφορά την ικανότητα αποπληρωμής των τόκων.49

49

Βλ. και Νιάρχος Α. Νικήτας, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σ. 157-158.

42

Πίνακας 28 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

2,76

1,78

2,12

1,45

1,71

1,96

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

1,05

0,36

1,57

2,04

3,66

1,72

ΚΡΙ-ΚΡΙ

-2.100

-51,50

-40,95

53,71

118,07

-404,13

Πίνακας 29 :Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

1,85

1,03

0,41

-1,40

1,01

1,02

0,65

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

4,73

2,86

2,34

2,05

2,76

2,38

2,85

ΚΡΙ-ΚΡΙ

49,74

32,09

-37,82

1.537

-46,10

8,53

257,24

Επειδή, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει μηδενικό ή ελάχιστο δανεισμό στα περισσότερα
χρόνια, εμφανίζει ακραία αποτελέσματα και γι’ αυτό η ανάλυσή της όσον αφορά το
συγκεκριμένο δείκτη δεν είναι ρεαλιστική. Ξεκινώντας λοιπόν από την ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ,
παρατηρείται μια πτωτική πορεία στις τιμές του δείκτη, ειδικότερα μετά την έναρξη της
κρίσης. Σημειώνει δε τιμές κοντά στο 0 (0,41), αλλά και αρνητικές (-1,40), οι οποίες
φανερώνουν αδυναμία της επιχείρησης να καλύψει τους τόκους-έξοδα με τα κέρδη προ
τόκων και φόρων. Αν και τα δύο τελευταία χρόνια, καταφέρνει να επαναφέρει τις τιμές του
δείκτη οριακά πάνω από τη μονάδα, δεν σημαίνει ότι έχει επιλύσει όλα τα προβλήματα
σχετικά με την ικανοποίηση των δανειστών της, γιατί δεν παρέχει μεγάλο περιθώριο
ασφάλειας στις απαιτήσεις τους. Με τη σειρά της, η επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, σημειώνει
και αυτή χαμηλές και αρνητικές τιμές τα πρώτα χρόνια, με τα ίδια συμπεράσματα όπως
παραπάνω. Στη συνέχεια όμως, καταφέρνει να αντιστρέψει τα αποτελέσματα του δείκτη και
να επιτύχει μάλιστα τιμή 4,73 το 2010. Έπειτα, παρατηρείται μια πτώση, διατηρείται όμως σε
επίπεδα άνω του 2.
Εξετάζοντας τους μέσους όρους, βλέπουμε ότι η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ εμφανίζει σημαντικά
μειωμένη τιμή, μετά την έναρξη της κρίσης, καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά τα κέρδη της.
Επομένως, φαίνεται να μην έχει μεγάλη άνεση αποπληρωμής των τόκων της και κατ’
επέκταση δεν παρέχει αξιοπιστία και ασφάλεια στους δανειστές της. Σε σαφώς καλύτερη
θέση, όσον αφορά την κάλυψη των τόκων, βρίσκεται η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, η οποία
43

μάλιστα κατορθώνει να επιτύχει υψηλότερο μέσο όρο τη δεύτερη περίοδο που εξετάζουμε,
δείχνοντας να μην επηρεάζεται από τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας. Όσα
αναφέραμε για τις δύο εταιρείες, παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

6
5
4
3
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

2

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

1
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-1
-2

Διάγραμμα 9 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων

2.5 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Είναι αποδεκτό ότι για να είναι μια επιχείρηση βιώσιμη μακροπρόθεσμα, πρέπει να είναι κερδοφόρα.
Οι Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας μετρούν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στο να παράγει
κέρδος για τους μετόχους της επιχείρησης. Επομένως, οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί για τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Συσχετίζουν τα κέρδη, στις διάφορες μορφές που
εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, με άλλα μεγέθη της εταιρείας, όπως τα ίδια κεφάλαια, οι
πωλήσεις κ.α. , παρέχοντας πληροφορίες και χρήσιμα συμπεράσματα.50
Οι Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας που θα αναλύσουμε στην ενότητα είναι οι εξής :
 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους
 Αριθμοδείκτης Απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων
 Κέρδη ανά Μετοχή

50

Βλ. και Ittelson Thomas, Financial Statements: A Step-by-Step Guide to Understanding and Creating Financial
Reports, Εκδ. Career Press, 1998, σ. 200.
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2.5.1 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους

Ο αριθμοδείκτης αυτός καλείται και Δείκτης Απόδοσης επί των Πωλήσεων, γιατί
υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο :
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌𝜊ύ 𝛱𝜀𝜌𝜄𝜃𝜔𝜌ί𝜊𝜐 𝛫έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂
𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈

Δηλαδή, δείχνει πόσα € κερδίζει η επιχείρηση ανά μονάδα πωλήσεων. Γίνεται λοιπόν φανερό
ότι οι εταιρείες πρέπει να στοχεύουν σε υψηλές τιμές του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη, γιατί
τότε επιτυγχάνουν σημαντική αποτελεσματικότητα και κερδοφορία.51
Πίνακας 30 : Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,036

0,015

0,016

0,029

0,022

0,024

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

-0,012

-0,069

0,032

0,058

0,055

0,013

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,071

0,074

0,073

0,067

0,085

0,074

Πίνακας 31 : Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,030

-0,005

-0,050

-0,165

0,010

-0,004

-0,031

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,062

0,041

0,004

-0,040

0,040

-0,006

0,017

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,060

0,064

0,079

0,075

0,046

0,057

0,064

Μελετώντας τους παραπάνω πίνακες, παρατηρούμε ότι η επιχείρηση ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ,
σημειώνει θετικές τιμές καθ’ όλη την πρώτη περίοδο, αλλά μετά την έναρξη της κρίσης,
εμφανίζει κάποιες αρνητικές τιμές. Αυτό δείχνει ότι η οντότητα είναι ζημιογόνα και πρέπει να
επαναπροσδιορίσει ορισμένες λειτουργίες και πολιτικές της. Έπειτα, η εταιρεία ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΗ παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις όσον αφορά το δείκτη Καθαρού Περιθωρίου
Κέρδους. Εντοπίζονται αρνητικές τιμές τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη περίοδο που

51

Βλ. και Gibson H. Charles & Boyer A. Patricia, Financial Statement Analysis, Εκδ. CBI Publishing Company, Inc,
1979, σ. 192.
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εξετάζουμε. Το γεγονός αυτό δείχνει αδυναμία της διοίκησης να επιτύχει κέρδη με συνέπεια
και κατ’ επέκταση, να πετύχει το στόχο της. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ είναι η μόνη από τις τρεις
επιχειρήσεις που δεν εμφανίζει σε καμία περίπτωση αρνητική τιμή απόδοσης επί των
πωλήσεων. Συνεπώς, φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο σχετικά με τη μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα και κερδοφορία της αν και παρατηρείται μείωση των τιμών κατά τη δεύτερη
περίοδο.
Όσον αφορά τους μέσους όρους, οι επιχειρήσεις ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και ΚΡΙ-ΚΡΙ
δείχνουν να επηρεάζονται από την οικονομική κρίση, με βάση τα στοιχεία του παραπάνω
δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σημειώνει πτώση του μέσου όρου κατά
229% την εξαετία 2010-2015 και είναι σαφώς πιο επηρεασμένη από την ΚΡΙ-ΚΡΙ, η οποία
παρουσιάζει μείωση της μέσης τιμής κατά 14% για την ίδια περίοδο. Από την άλλη, η
επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ καταγράφει υψηλότερο μέσο όρο μετά την έναρξη της κρίσης,
με τις τιμές πάντως να εναλλάσσονται άνω και υπό του μηδενός, μαρτυρώντας αστάθεια επί
της κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας. Το Διάγραμμα 10 συνοψίζει την πορεία των
εταιρειών σχετικά με την απόδοση επί των πωλήσεών τους.

0.1

0.05

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-0.05

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
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Διάγραμμα 10 : Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους
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2.5.2 Αριθμοδείκτης Απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity –
R.O.Ε.)

Ο συγκεκριμένος χρηματοοικονομικός δείκτης μετράει την απόδοση των κεφαλαίων που
έχουν εισφέρει οι μέτοχοι στην επιχείρηση. Υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
𝑅. 𝑂. 𝐸. =

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂
Μέσος Όρος Ι𝛿ί𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

Ο παρονομαστής υπολογίζεται ως η μέση τιμή των Ιδίων Κεφαλαίων αρχής και τέλους της
χρήσης. Ο δείκτης R.O.E. δίνει πληροφόρηση για την ικανότητα της διοίκησης να αξιοποιεί
αποτελεσματικά τα κεφάλαια των μετόχων και να επιτυγχάνει κέρδη. Επομένως, γίνεται
φανερό ότι όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, τόσο καλύτερη είναι η αποδοτικότητα της
διοίκησης και κατ’ επέκταση της εταιρείας.52,53
Πίνακας 32 : R.O.E. , πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

5,6%

2,3%

2,8%

5,3%

3,9%

4,0%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

-1,1%

-6,5%

3,9%

7,7%

6,0%

2,0%

ΚΡΙ-ΚΡΙ

8,4%

9,2%

10,4%

10,7%

12,7%

10,3%

Πίνακας 33 : R.O.E. , κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

4,8%

-0,8%

-7,7%

-34,4%

2,6%

-0,9%

-6,1%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

6,1%

4,8%

0,4%

-4,6%

4,2%

0,7%

1,9%

ΚΡΙ-ΚΡΙ

10,3%

10,6%

14,8%

15,1%

9,6%

9,6%

11,7%

Με βάση τα δεδομένα των πινάκων 31 και 32, μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ παρουσιάζει αποδεκτές τιμές του δείκτη R.O.E. κατά την πρώτη περίοδο.
Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως και κατά την περίοδο 2010-2015, όπου εμφανίζονται αρκετές
52

Βλ. και Τσακλάγκανος Α. Άγγελος, Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Β’ έκδοση, Εκδ. Οίκος
Αδελφών Κυριακίδη α.ε., Αθήνα 2006, σ. 373-374.
53
Βλ. και Viscione A. Jerry, Financial Analysis: Tools and Concepts, Εκδ. National Association of Credit
Management, 1984, σ. 75.
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αρνητικές ενδείξεις με μεγαλύτερη το -34,4% του 2013. Στη συνέχεια, υπάρχει μια
πρόσκαιρη διόρθωση, για να σημειωθεί και πάλι αρνητική τιμή το 2015. Τα παραπάνω, είναι
σημάδια αδυναμίας της διοίκησης να επιτύχει το στόχο της, που είναι η μεγιστοποίηση της
απόδοσης των μετόχων. Όσον αφορά την επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, καταγράφει
αρνητική κερδοφορία τα δύο πρώτα χρόνια της ανάλυσης. Στη συνέχεια, καταφέρνει να
αντιστρέψει τις ζημίες της, χωρίς όμως να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς την εξαετία,
μετά την έναρξη της κρίσης, παρουσιάζει σχετικά έντονη διακύμανση με το δείκτη να
κυμαίνεται από το -4,6% (2013) έως το 6,1% (2010). Και εδώ, η διοίκηση δεν μπορεί να
επιτύχει κέρδη με σταθερότητα, γεγονός που ίσως προκαλεί αρνητική εντύπωση στους
μετόχους, αλλά κα στους υποψήφιους επενδυτές. Προχωρώντας στην εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ,
γίνεται φανερό ότι επιτυγχάνει κέρδη σε όλα τα έτη, για τα οποία πραγματοποιείται ανάλυση
με την υψηλότερη τιμή να σημειώνεται το 2013 (15,1%). Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει
αποτελεσματική εκμετάλλευση των ιδίων κεφαλαίων και μετατροπή τους σε στοιχεία του
ενεργητικού που αποφέρουν κέρδη.
Σχετικά με το μέσο όρο του δείκτη R.O.E., παρατηρούμε ότι η επιχείρηση ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ, φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης,
καθώς στη δεύτερη περίοδο εξέτασης, σημειώνει πτώση 252%, μειώνεται δηλαδή κατά πολύ
η αποδοτικότητά της. Πτώση σημειώνει και η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, η οποία ωστόσο
είναι πολύ ηπιότερη, της τάξης του 5%. Φαίνεται και εδώ η αρνητική επίδραση της κρίσης,
καθώς με εξαίρεση τα έτη 2005-2006, οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες την πρώτη περίοδο.
Έχει μειωθεί δηλαδή, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων. Τέλος, η ΚΡΙ-ΚΡΙ, όπως
προαναφέραμε, δεν είναι ζημιογόνα σε καμία περίπτωση και δεν φαίνεται να επηρεάζεται
ιδιαίτερα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες κατά την εξαετία 2010-2015. Μετά την
πτώση του έτους 2010, σημειώνεται άνοδος τα έτη 2012 και 2013 με τις τιμές να υποχωρούν
και πάλι τα δύο τελευταία χρόνια, παραμένοντας όμως σε αποδεκτά επίπεδα. Η σωστή
λειτουργία της επιχείρησης φαίνεται και από το γεγονός ότι ο μέσος όρος όχι μόνο δεν
μειώθηκε μετά την κρίση, αλλά αυξήθηκε κατά 14%. Το διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει
την πορεία των επιχειρήσεων, όσον αφορά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους.
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Διάγραμμα 11 : Αριθμοδείκτης Απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων

2.5.3 Κέρδη ανά μετοχή

Ο συγκεκριμένος δείκτης μετράει την κερδοφορία της επιχείρησης σε σχέση με τη μετοχή
της. Εντάσσεται κανονικά σε άλλη κατηγορία δεικτών, τους «Επενδυτικούς», έχει όμως
άμεση σχέση με την αποδοτικότητα, καθώς, για να επιτυγχάνει μια επιχείρηση υψηλά κέρδη
ανά μετοχή, πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Για τον υπολογισμό του δείκτη,
χρησιμοποιείται ο τύπος :

𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛼𝜈ά 𝛭𝜀𝜏𝜊𝜒ή =

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛸𝜌ή𝜎𝜂𝜍
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛭𝜀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈 𝜎𝜀 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο ελκυστική είναι η επένδυση σε μια επιχείρηση.
Επομένως, μια εταιρεία με υψηλά κέρδη ανά μετοχή είναι πιο πιθανό να αντλήσει κεφάλαια από
εξωτερικούς επενδυτές. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εξέταση του παραπάνω δείκτη
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς επηρεάζεται τόσο από τα κέρδη όσο και από τον αριθμό
μετοχών, που είναι διαφορετικός σε κάθε επιχείρηση.54

54

Βλ. και Νιάρχος Α. Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σ. 164-165.
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Πίνακας 34 : Κέρδη ανά Μετοχή, πριν την κρίση
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,232

0,084

0,050

0,101

0,080

0,109

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

-0,047

-0,275

0,164

0,358

0,306

0,101

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,188

0,218

0,101

0,110

0,099

0,143

Πίνακας 35 :Αριθμός μετοχών για τα έτη 2005-2009
Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

14.740.000

14.740.000

29.480.000

29.480.000

29.480.000

ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΗ
ΚΡΙ-ΚΡΙ

16.622.832

16.622.832

16.622.832

16.622.832

16.622.832

4.488.480

8.976.960

17.953.920

23.340.096

23.340.096

Πίνακας 36 : Κέρδη ανά Μετοχή, κατά τη διάρκεια της κρίσης
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Μ.Ο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,101

-0,017

-0,151

-0,530

0,036

-0,014

-0,096

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,317

0,256

0,022

-0,241

0,205

0,034

0,099

ΚΡΙ-ΚΡΙ

0,084

0,090

0,139

0,155

0,108

0,116

0,115

Πίνακας 37 : Αριθμός μετοχών για τα έτη 2010-2015
Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΚΡΕΤΑ
ΦΑΡΜ
ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΗ
ΚΡΙ-ΚΡΙ

29.480.000

29.480.000

29.480.000

29.480.000

29.480.000

29.480.000

16.622.832

15.222.276

15.222.276

17.165.062

17.165.062

17.165.062

33.065.136

33.065.136

33.065.136

33.065.136

33.065.136

33.065.136

Παρατηρούμε ότι η επιχείρηση ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σημειώνει σημαντική πτώση το έτος
2006, χωρίς να έχει μεταβληθεί ο αριθμός των μετοχών της. Η γενικότερη πτωτική πορεία
του δείκτη συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, γεγονός που
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οφείλεται κατά ένα μέρος στο διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών που πραγματοποιήθηκε
το 2007. Κυρίως όμως, ευθύνεται η αδυναμία της διοίκησης να επιτύχει κέρδη σε 4 χρήσεις,
μετά την έναρξη της κρίσης. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ δεν σημειώνει ουσιώδεις
μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της. Εξετάζοντας τους πίνακες, μπορεί κανείς να δει ότι
κατά την πρώτη περίοδο, ακολουθεί μια αξιόλογη ανοδική πορεία στην κερδοφορία της.
Όμως, από το έτος 2011 κι έπειτα, εμφανίζει πτωτική τάση με μία μόνο θετική διόρθωση, το
έτος 2014. Συνεχίζοντας, η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των μετοχών
της, την πενταετία 2005-2009. Ωστόσο, τα Κέρδη ανά Μετοχή φαίνεται να επηρεάζονται
μόνο από την αύξηση του έτους 2007. Στη δεύτερη περίοδο, παρατηρείται μια διακύμανση
των τιμών, οι οποίες ξεκινούν από 0,84, φτάνουν μέχρι το 0,155 , για να υποχωρήσουν
αργότερα στο 0,116.
Όσον αφορά τις μέσες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη, η ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, σημειώνει
μεγάλη μείωση κατά τη δεύτερη περίοδο. Εφόσον, ο αριθμός των μετοχών της παραμένει
σταθερός από το 2007 και έπειτα, συμπεραίνουμε ότι δεν λειτουργεί αποδοτικά και συνεπώς
δεν αποτελεί ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές. Η επιχείρηση ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, δεν
εμφανίζει σημαντική διαφορά στο μέσο όρο, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία της,
μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης είναι μάλλον ανησυχητική όσον αφορά την
κερδοφορία της. Τέλος, η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, παρουσιάζει μειωμένη μέση τιμή τη δεύτερη
περίοδο. Αυτό οφείλεται περισσότερο στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μετοχών της σε
σχέση με την πενταετία 2005-2009 και όχι τόσο με τη μείωση των κερδών.
Από τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η εξέταση των Κερδών ανά Μετοχή απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να οδηγήσει σε αξιόπιστα συμπεράσματα. Στη συνέχεια, το
διάγραμμα 12 συνοψίζει την εικόνα των εταιρειών σχετικά με τον εν λόγω δείκτη.
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Διάγραμμα 12 : Κέρδη ανά Μετοχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

3.1 Εισαγωγικά
Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξετάσουμε ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες του κλάδου
τροφίμων σε σύγκριση με τους ίδιους δείκτες για το σύνολο της οικονομίας για τα έτη 20112013. Η σύγκριση αυτή μπορεί να παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά και
τη δυναμική του κλάδου. Ωστόσο, λόγω έλλειψης πληροφόρησης για τον κλάδο τροφίμων ως
σύνολο, θα χρησιμοποιήσουμε δείκτες για δύο αρκετά σημαντικούς, σε όρους κύκλου
εργασιών, υποκλάδους. Έτσι, θα γίνει προσπάθεια για την αποκόμιση μιας όσο το δυνατόν
πιο αντιπροσωπευτικής ένδειξης για την εικόνα του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, οι υποκλάδοι
που θα εξεταστούν είναι:
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 Γαλακτοκομικά Προϊόντα
 Αλευροβιομηχανία

3.2 Δείκτης Ειδικής (Άμεσης) Ρευστότητας
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα (βλ. σ. 30), ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι
ένα μέτρο της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Επομένως,
όσο υψηλότερη η τιμή του, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας παρέχει η εταιρεία στους
βραχυπρόθεσμους πιστωτές της.
Πίνακας 38 : Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας για τα έτη 2011-201355
Έτος

2011

2012

2013

Αλευροβιομηχανία

1,21

1,23

1,21

Γαλακτοκομικά

0,80

0,89

0,93

1,10

1,15

1,16

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,81

0,81

0,58

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

0,97

0,68

0,87

ΚΡΙ-ΚΡΙ

2,27

2,76

2,60

Μέσος Όρος
Οικονομίας

Παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των αλευρόμυλων χαρακτηρίζονται από
επαρκή ρευστότητα, η οποία ξεπερνάει το μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας και στα 3 έτη.
Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για τον κλάδο των γαλακτοκομικών. Εκεί, φαίνεται
να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και σχετικά υψηλός κίνδυνος αδυναμίας ανταπόκρισης
στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς ο κλάδος σημειώνει τιμές χαμηλότερες της
μονάδας, αλλά και χαμηλότερες από τις τιμές του συνόλου της οικονομίας. Συνεπώς, τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά ρευστότητας των δύο υποκλάδων δεν μας επιτρέπουν την
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τον κλάδο των τροφίμων γενικότερα.
Στη συνέχεια του πίνακα, παραθέτουμε τις τιμές του δείκτη άμεσης ρευστότητας για
τις εταιρείες που αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Γίνεται φανερό ότι η εταιρεία
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ και εμφανίζει τιμές κάτω από το μέσο όρο της οικονομίας, γεγονός που
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μαρτυρά πιθανή έλλειψη ρευστότητας. Το ίδιο ισχύει και για την επιχείρηση ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΗ, της οποίας οι τιμές είναι χαμηλότερες τόσο από το μέσο όρο της οικονομίας, όσο
και το κλάδου (Αλευροβιομηχανία). Από την άλλη, η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ φαίνεται να είναι
προστατευμένη σε ενδεχόμενες υποτιμήσεις των κυκλοφορούντων περιουσιακών της
στοιχείων, διότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και σημειώνει
υψηλότερες τιμές από τον κλάδο της (Γαλακτοκομικά), αλλά και από το σύνολο της
οικονομίας.
Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει τις τιμές του δείκτη για τους δύο
υποκλάδους και την οικονομία γενικότερα.

1.4
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1
0.8

Αλευροβιομηχανία
Γαλακτοκομικά

0.6

Μ.Ο. Οικονομίας
0.4
0.2
0
2011
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Διάγραμμα 13 : Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

3.3 Εμπορικός Κύκλος
Ο εμπορικός κύκλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (βλ. σ. 45), είναι ένα μέτρο της
κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, των απαιτήσεων, αλλά και των προμηθευτών.
Δείχνει δηλαδή τις ανάγκες της επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, προκειμένου να
χρηματοδοτήσει τις συνηθισμένες λειτουργίες της, εφόσον βέβαια κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο. Όσο συντομότερος είναι ο εμπορικός κύκλος, τόσο λιγότερος είναι οι
χρηματοδοτικές ανάγκες μιας εταιρείας και το αντίστροφο.
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Πίνακας 39 : Εμπορικός Κύκλος (σε ημέρες), για τα έτη 2011-201356
Έτος

2011

2012

2013

Αλευροβιομηχανία

148

153

148

Γαλακτοκομικά

69

61

85

56

69

62

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

57

86

84

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

99

118

136

ΚΡΙ-ΚΡΙ

73

83

98

Μέσος Όρος
Οικονομίας

Μελετώντας τον πίνακα, βλέπουμε ότι και οι δύο υποκλάδοι, με μοναδική εξαίρεση
τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα για το 2012, εμφανίζουν μεγαλύτερους εμπορικούς κύκλους απ’
ότι το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αυτό υποδηλώνει χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα,
δηλαδή έλλειψη αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, μπορούμε να πούμε
γενικότερα για τον κλάδο των τροφίμων ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της
οικονομίας χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, γεγονός που
υποβαθμίζει την επάρκεια του σε ρευστότητα.
Όσον αφορά τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που εξετάζουμε, παρατηρούμε ότι η
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σημειώνει υψηλότερες από την οικονομία τιμές για τον εμπορικό κύκλο.
Συνεπώς, χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Το ίδιο
συμβαίνει και για την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ, η οποία όμως επιτυγχάνει χαμηλότερες
τιμές από το μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει. Δηλαδή, διαχειρίζεται πιο αποδοτικά
από τους ανταγωνιστές της τα αποθέματα, τις απαιτήσεις και τους προμηθευτές της, όχι όμως
και από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της οικονομίας. Τέλος, η ΚΡΙ-ΚΡΙ δεν κατορθώνει να έχει
εμπορικό κύκλο χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου της, αλλά ούτε και από την
ελληνική οικονομία. Πρέπει, δηλαδή, να επαναθεωρήσει ορισμένες πολιτικές, προκειμένου
να βελτιώσει την κυκλοφοριακή ταχύτητα και κατ’ επέκταση, τη ρευστότητά της.
Στο διάγραμμα 14, παρουσιάζεται η τιμή του εμπορικού κύκλου του συνόλου τις
οικονομίας σε σχέση με τους δύο υποκλάδους των τροφίμων.
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Διάγραμμα 14 : Εμπορικός Κύκλος

3.4 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων
Στην ενότητα 2.5.2 (βλ. σ. 55), έγινε αναφορά και ανάλυση του δείκτη Απόδοσης των Ιδίων
Κεφαλαίων, ο οποίος είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας με την οποία η Διοίκηση
εκμεταλλεύεται τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι, με σκοπό την επίτευξη
κέρδους. Στην περίπτωση εκείνη, στον αριθμητή βρισκόταν τα Καθαρά Κέρδη. Εδώ, θα
εξεταστεί ο ίδιος δείκτης, με τη διαφορά ότι στον αριθμητή βρίσκονται τα κέρδη προ φόρων.
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Πίνακας 40 : Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων, για τα έτη 2011-201357
Έτος

2011

2012

2013

Αλευροβιομηχανία

3,8%

0,9%

1,4%

Γαλακτοκομικά

3,6%

3,5%

5,2%

1,7%

1,3%

3,3%

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ

0,3%

-7,6%

-46,8%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

6,3%

4,3%

3,1%

ΚΡΙ-ΚΡΙ

11,1%

15,9%

15,1%

Μέσος Όρος
Οικονομίας

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, γίνεται φανερό ότι ο υποκλάδος της
αλευροβιομηχανίας, εμφανίζει χαμηλότερες τιμές από την υπόλοιπη οικονομία, με εξαίρεση
το έτος 2011. Συνεπώς, χαρακτηρίζεται από μειωμένη αποδοτικότητα, όσον αφορά τη
μεγιστοποίηση του κέρδους για τους μετόχους. Αντίθετα, ο υποκλάδος των γαλακτοκομικών
προϊόντων, επιτυγχάνει υψηλότερες τιμές του συγκεκριμένου δείκτη σε σχέση με το μέσο όρο
της ελληνικής οικονομίας σε όλα τα έτη. Επομένως, χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση των
ιδίων κεφαλαίων, γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματική λειτουργία των Διοικήσεων
και στις σωστές πολιτικές που αυτές ακολουθούν. Συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των
ιδίων κεφαλαίων για τον κλάδο των τροφίμων ως σύνολο δεν είναι συνετό να εξαχθούν,
καθώς οι δύο υποκλάδοι που εξετάζουμε παρουσιάζουν διαφορετικά διαφορετικές τιμές σε
σχέση με το μέσο όρο της οικονομίας.
Σχετικά με τις τρεις επιχειρήσεις που συμπληρώνουν τον πίνακα, παρατηρείται ότι η
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ σημειώνει χαμηλότερες τιμές απ’ ότι η υπόλοιπη οικονομία και ιδιαίτερα τα
έτη 2012-2013, όπου εμφανίζει ζημιές, φαίνεται η έλλειψη σωστής στρατηγικής από τη
Διοίκησή της. Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ επιτυγχάνει υψηλότερες τιμές του δείκτη σε
σχέση με τον κλάδο της, αλλά και με την οικονομία. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2013, όπου η
τιμή για την εταιρεία είναι λίγο κάτω από το συνολικό μέσο όρο, αλλά και πάλι σημαντικά
αυξημένη σε σχέση με τον κλάδο της αλευροβιομηχανίας. Δηλαδή, στις περισσότερες
περιπτώσεις, καταφέρνει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα οφέλη για τους μετόχους απ’ ότι οι
υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και του συνόλου της οικονομίας. Τη μεγαλύτερη
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σημειώνει με διαφορά η επιχείρηση ΚΡΙ-ΚΡΙ, καθώς
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εμφανίζει τιμές του συγκεκριμένου δείκτη σημαντικά υψηλότερες τόσο σε σύγκριση με τον
κλάδο των γαλακτοκομικών, όσο και με την υπόλοιπη οικονομία. Αποτελεί επομένως,
ελκυστική επιλογή για νέους επενδυτές, διότι παρέχει ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση.
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις τιμές της Απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων προ
φόρων για τους δύο υποκλάδους και για την ελληνική οικονομία.
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Διάγραμμα 15 : Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων

3.5 Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου των Τροφίμων
Από την ανάλυση αριθμοδεικτών που πραγματοποιήθηκες στις ενότητες 3.2-3.4 δεν
προκύπτουν κάποια σαφή συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική του κλάδου, καθώς οι
υποκλάδοι που εξετάσαμε παρουσιάζουν διαφορετικά αποτελέσματα τις περισσότερες
περιπτώσεις. Ο μόνος δείκτης, στον οποίο συμφωνούν, είναι ο εμπορικός κύκλος, που
σχετίζεται με την κυκλοφοριακή ταχύτητα και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Καταλήξαμε
στο γεγονός ότι ο κλάδος τροφίμων χαρακτηρίζεται από υψηλότερο εμπορικό κύκλο σε
σχέση με την υπόλοιπη οικονομία και επομένως έχει αυξημένες ανάγκες για κεφάλαιο
κίνησης. Εν τούτοις, ο εμπορικός κύκλος ενδεχομένως να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα,
προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να μπορούν να παρέχουν ευνοϊκότερους πιστωτικούς
όρους στους πελάτες και να αυξάνουν τις πωλήσεις τους. Επομένως, μόνο από αυτόν το
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δείκτη δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος των τροφίμων δεν είναι αποτελεσματικός ή
κερδοφόρος.
Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων διαθέτει ορισμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
που οφείλει να εκμεταλλευτεί. Για παράδειγμα, η αφθονία αρίστης ποιότητας πρώτων υλών,
που δεν συναντάται σε πολλές χώρες δίνει την ευκαιρία για παραγωγή εκλεκτών αγαθών,
περιζήτητων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ακόμη, η παγκόσμια στροφή για μια πιο υγιεινή
διατροφή μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τη ζήτηση των Ελληνικών Μεσογειακών
Προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, η φέτα, τα φρέσκα λαχανικά κ.α. Επιπλέον, οι προσπάθειες
των τελευταίων ετών για εισαγωγή στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας
παρέχουν μεγάλες δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών προς αυτές τα περιοχές. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο κλάδος τροφίμων αποδείχτηκε ο πιο ανθεκτικός στις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης, καθώς τα μεγέθη του σημείωσαν τη μικρότερη μεταβολή.58
Θα πρέπει να σταθούμε λίγο παραπάνω στον τομέα των εξαγωγών, καθώς η μειωμένη
εγχώρια αγοραστική δύναμη οδηγεί όλο και περισσότερο στη δραστηριοποίηση των
ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η Ελλάδα κατορθώνει να βρίσκεται στην πρώτη
πεντάδα των προμηθευτών σε πολλές χώρες και για παραπάνω από ένα προϊόντα. Κυριότερα
εξαγώγιμα αγαθά είναι τα λαχανικά, τα φρούτα, το λάδι, τα τυριά και το σιτάρι. Επιπλέον,
όλες οι κατηγορίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση των εξαγωγών,
αλλά και της αξίας αυτών. Πιο συγκεκριμένα, για τα έτη 1988-2010, το μεγαλύτερο ρυθμό
αύξηση ανά έτος εμφανίζουν :


Τα φρούτα και λαχανικά (13,1%)



Τα ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια (11,2%)



Ο καπνός και τα προϊόντα καπνού (9,1%) και



Τα γαλακτοκομικά προϊόντα (8,3%)

Επίσης, όσον αφορά την αξία των εξαγωγών, αυξήθηκε για το σύνολο των προϊόντων κατά
70,6%, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,3%.59
Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν έμφαση στην
αγορά του εξωτερικού, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη τους.
Γενικά, ο κλάδος των τροφίμων στην Ελλάδα, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις άλλες χώρες και αν αυτά αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορεί να εδραιώσει την ηγετική
του θέση στην ελληνική αγορά και όχι μόνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κλάδος των τροφίμων κατέχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην ελληνική
οικονομία. Αποτελεί τον κλάδο της μεταποίησης στον οποίο ανήκουν οι περισσότερες
επιχειρήσεις και ταυτόχρονα παρέχει τις περισσότερες θέσεις εργασίας, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Ε.Ε. Στη χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που
ασχολούνται με τα τρόφιμα είναι μικρομεσαίες. Υπάρχουν όμως και μεγάλες εταιρείες, οι
οποίες κατέχουν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τις πωλήσεις και
δραστηριοποιούνται και στις αγορές του εξωτερικού. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες, η αυξημένη
ζήτηση για προϊόντα μεσογειακής διατροφής και η χρηματοδότηση από προγράμματα της
Ε.Ε. είναι ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουν όλες οι εταιρείες, προκειμένου να αυξήσουν
την κερδοφορία τους. Ωστόσο, το σύνολο της ελληνικής οικονομίας είναι αντιμέτωπο με τη
μεγάλη οικονομική κρίση που έκανες αισθητή την παρουσία της περίπου το 2009. Ως
αποτέλεσμα είχε τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και το κλείσιμο
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων.
Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αριθμοδεικτών για τρεις
εταιρείες του κλάδου τροφίμων, με σκοπό να αναδειχθεί η επίδραση της κρίσης σ’ αυτές. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν οι εταιρείες ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Τα

ευρήματα για την καθεμία ήταν, συνοπτικά, τα ακόλουθα:
ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ : Αρχικά, η συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα
ρευστότητας μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν
κατορθώνει να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με μεγάλη άνεση. Ακόμη,
σχετικά με την κυκλοφοριακή ταχύτητα, ο εμπορικός κύκλος της επιχείρησης σημειώνει
μεγαλύτερες τιμές κατά τη δεύτερη περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή η πιστωτική πολιτική
και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων επηρεάζονται από τις
δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας. Όσον αφορά τους δείκτες χρέους, και αυτοί
μεταβάλλονται αρνητικά, εξαιτίας της κρίσης, με αποτέλεσμα η εταιρεία να μην παρέχει
μεγάλο περιθώριο ασφάλειας στους πιστωτές της και κατ’ επέκταση να έχει μειωμένη
πιστοληπτική ικανότητα. Τέλος, οι δείκτες αποδοτικότητας ακολουθούν ίδια πορεία με τις
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άλλες κατηγορίες δεικτών, λόγω της μείωσης της κερδοφορίας τα έτη 2010-2015 και ακόμη
την εμφάνιση ζημιών σε ορισμένες χρήσεις.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ : Ξεκινώντας με τη ρευστότητα, μπορούμε να πούμε ότι η εν λόγω
εταιρεία δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα επηρεασμένη από την οικονομική κρίση, καθώς οι
σχετικοί δείκτες διαγράφουν μια σταθερή σχετικά πορεία. Στη συνέχεια, από την εξέταση του
εμπορικού κύκλου γίνεται φανερό ότι η επιχείρηση πρέπει να δεσμεύει σε όλα τα έτη υψηλά
ποσά κεφαλαίου κινήσεως, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Αυτό είναι
απόρροια της πιστωτικής πολιτικής, αλλά και της μακράς περιόδου διακράτησης των
αποθεμάτων, η οποία συνεπάγεται σημαντικό κόστος. Ο μέσος όρος είναι ελαφρώς
αυξημένος κατά τη δεύτερη περίοδο. Επιπλέον, οι δείκτες χρέους δεν φαίνεται να
επηρεάζονται από τις γενικότερες συνθήκες, καθώς οι τιμές είναι οριακά βελτιωμένες τα έτη
2010-2015 και βρίσκονται σε επίπεδα κοντά στο 0,5, που θεωρείται γενικά αποδεκτό.
Φτάνοντας στην αποδοτικότητα, συμπεραίνουμε ότι η διοίκηση της εταιρείας αδυνατεί να
επιτύχει κέρδη με σταθερότητα και συνέπεια, διότι οι τιμές των αντίστοιχων δεικτών
εμφανίζουν έντονη διακύμανση με αισθητή την επίδραση της οικονομικής κρίσης.
ΚΡΙ-ΚΡΙ : Είναι η εταιρεία, που, με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, παρουσιάζει
τα καλύτερα αποτελέσματα. Αναλυτικά, οι πολύ μειωμένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
συντελούν στην επίτευξη ιδιαίτερα υψηλών δεικτών ρευστότητας ανεξάρτητα από την έναρξη
της κρίσης. Έτσι, έχει την άνεση να εξοφλεί τους δανειστές της με τα στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού και να εξασφαλίζει ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους. Σημαντική
μείωση σημειώνεται τα έτη 2014-2015, όπου η εταιρεία συνάπτει δάνειο, με τις τιμές όμως να
διατηρούνται σε αποδεκτά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η εν λόγω επιχείρηση κατορθώνει να
μειώσει τη διάρκεια του εμπορικού της κύκλου μετά την έναρξη της κρίσης, γεγονός που
φανερώνει την αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεών της. Όσον αφορά τους δείκτες μόχλευσης, εξαιτίας του πολύ μικρού ή και
ανύπαρκτου δανεισμού της εταιρείας, εξετάσαμε μόνο το Δείκτη Χρέους ο οποίος κυμαίνεται
σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα με μια μικρή αύξηση να παρατηρείται έπειτα από την έναρξη
της κρίσης. Επομένως, η ΚΡΙ-ΚΡΙ δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην
εξόφληση των εξωτερικών δανειστών της και κατ’ επέκταση έχει πολύ καλή πιστοληπτική
ικανότητα. Τέλος, η διοίκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης καταφέρνει να σημειώνει
κέρδη σε όλες τις χρήσεις που περιλαμβάνει η ανάλυση μας, πετυχαίνοντας έτσι τον
πρωταρχικό της στόχο, που είναι η αύξηση της απόδοσης των μετόχων.
Γενικά, η έλλειψη στοιχείων για το σύνολο του κλάδου των τροφίμων και η σύντομη
ανάλυση αριθμοδεικτών που διενεργήθηκε δεν επέτρεψαν την εξαγωγή αξιόπιστων
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πορισμάτων. Ωστόσο, με βάση έρευνες και στοιχεία για την πορεία των εξαγωγών των
ελληνικών προϊόντων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις του
κλάδου τροφίμων πρέπει να στραφούν στις ξένες αγορές. Έχουν τη δυνατότητα, αν
εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα (πρώτες ύλες, έμπειρο προσωπικό,
ζήτηση μεσογειακών προϊόντων), να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν σ’ αυτές,
εξασφαλίζοντας έτσι, πάντα σε συνδυασμό με τη σωστή στρατηγική, την επιβίωση και την
κερδοφορία τους.
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