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Περίληψη 

 

Στην εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στην έννοια και στην σηµασία της χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης και πιο συγκεκριµένα στην ανάλυση της Ανώνυµης Εταιρίας <<Κοινά Ταµεία 

Εισπράξεων Λεωφορείων>> του Νοµού Ηµαθίας, που εδρεύει στην πόλη της Βέροιας. Η 

ανάλυση γίνεται κυρίως µε την χρησιµοποίηση των αριθµοδεικτών, ωστόσο για την καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος θα γίνει ανάλυση τάσης, καθώς και κάθετης ανάλυσης. Στο 

θεωρητικό µέρος, γίνεται αναφορά σε κάποια ιστορικά στοιχεία των µεταφορών και των 

ΚΤΕΛ γενικά και στην συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή του προφίλ και της διοικητικής 

δοµής του ΚΤΕΛ Ηµαθίας. Στο τέλος του θεωρητικού µέρους, περιγράφονται οι ορισµοί της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, της ανάλυσης τάσης, της κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης 

και τέλος παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες αριθµοδεικτών. Στο πρακτικό µέρος, αρχικά 

παρατίθενται οι Ισολογισµοί και τα Αποτελέσµατα Χρήσης της εταιρίας για 8 χρόνια από το 

2007-2014, οπότε και υπολογίζονται οι αριθµοδείκτες για την συγκεκριµένη περίοδο. Στην 

συνέχεια εξετάζονται διαχρονικά οι αριθµοδείκτες και η εργασία ολοκληρώνεται µε τα 

συµπεράσµατα, στα οποία θα καταλήξουµε σχετικά µε την οικονοµική δραστηριότητα της 

εταιρίας. 

Λέξεις Κλειδιά:  Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση, Ανάλυση Τάσης, Κάθετη και Οριζόντια 

Ανάλυση, Αριθµοδείκτες, Ισολογισµός, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης  

 

Abstract 

In this project, a reference is going to be made to the meaning and importance of financial 

analysis and more specifically to the financial analysis of Imathias <<Bus Common Income 

Funds>> S.A. which is headquartered in Veria. The analysis is made by using financial ratios, 

nevertheless for better understanding trend analysis is going to be presented and vertical 

analysis, as well. In theoretical part, follows a report to some historical data of transportations 

and BCIF in general and afterwards, a description of Imathias BCIF profile and administrative 

structure. At the end of the theoretical part, describes the definitions of financial analysis, 

trend analysis, vertical and horizontal resolution, some limitations to the analysis and finally 

presents the major categories of ratios.  
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In practical part, firstly Balance Sheet and Profit and Loss Statement are to be cited, for the 

period 2007 – 2014, when the financial ratios are thoroughly and finally, the project ends with 

the conclusion, we reached to, with regard to economical activity of this company.  

Key Words: Financial Analysis, Tendency Analysis, Horizontal and Vertical Analysis, 

Financial Ratios, Balance Sheet, Profit and Loss Statement 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της Χρηµατοοικονοµικής 

Ανάλυσης ως βασικό εργαλείο για την µελέτη της οικονοµικής πορείας µια επιχείρησης. 

Παρουσιάζονται οι έννοιες της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, της κάθετης και οριζόντιας 

ανάλυσης, της ανάλυσης τάσης, οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και 

πραγµατοποιείτε η ανάλυση αυτών µέσω της κάθετης ανάλυσης και ανάλυσης τάσης, καθώς 

και µέσω των αριθµοδεικτών.  

 

1.2 ∆ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για την ορθολογική παρουσίαση της Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης του ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας 

Α.Ε., η εργασία που ακολουθεί χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σκοπό και την αναγκαιότητα της 

παρούσας εργασίας. Γίνεται αναφορά στις έννοιες που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και στα 

εργαλεία της ανάλυσης που θα ακολουθήσουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την 

αναλυτική δοµή της εργασίας σε κεφάλαια. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια ιστορική αναδροµή γενικά για τον κλάδο των 

µεταφορών και το πώς από τα ζώα και τις άµαξες που ήταν τα πρώτα µεταφορικά µέσα 

φτάσαµε στην σηµερινή εποχή, καθώς επίσης και τα είδη των µεταφορικών µέσων που 

υπάρχουν σήµερα. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται µια ιστορική αναφορά στα ΚΤΕΛ γενικά 

από το προεδρικό διάταγµα του 1912 που εκδόθηκε από την κυβέρνηση για τις επαρχιακές 

συγκοινωνίες µέχρι και την µετατροπή των ΚΤΕΛ σε Ανώνυµες Εταιρίες. 

 Στην συνέχεια στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ταυτότητα του ΚΤΕΛ Ν. 

Ηµαθίας Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρίας, ο σκοπός λειτουργίας 

της, η έδρα της, η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου, η σύνθεση και η θητεία του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, ενώ το κεφάλαιο κλείνει µε το 

οργανόγραµµα της εταιρίας και τους λόγους λύσης του ΚΤΕΛ. 
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 Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των ορισµών της 

Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης, οι σκοποί, τα διάφορα είδη καθώς επίσης και οι διάφορες 

µέθοδοι της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων. Επίσης αναλύονται οι έννοιες της 

κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης, της ανάλυσης τάσης καθώς επίσης και των αριθµοδεικτών. 

Το κεφάλαιο κλείνει µε τους διάφορους περιορισµούς στην χρησιµότητα των αριθµοδεικτών, 

καθώς και µε την διάκριση τους σε κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται διεξοδικότερα. 

 Στο επόµενο κεφάλαιο πραγµατοποιείται, µέσω πινάκων η κάθετη ανάλυση και η 

ανάλυση τάσης, πάνω στα οικονοµικά στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 

χρήσης της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάζεται ξεχωριστά ο κάθε αριθµοδείκτης για την 

επιχείρηση και αναλύονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την διαχρονική πορεία 

των δεικτών.  

Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει 

από την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης και η ανάλυση της 

οικονοµικής της θέσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΕΛ 

 

2.1 Ιστορία των µεταφορών 

 

Μεταφορές µε την ευρεία έννοια ονοµάζονται οι µετακινήσεις των επιβατών και αγαθών από 

κάποιο µέρος σε κάποιο άλλο. Τις περισσότερες φορές, οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται 

έναντι κάποιας αµοιβής, η οποία ονοµάζεται εισιτήριο ή κόµιστρο ή ναύλος. Συνεπώς οι 

µεταφορές είναι εµπορικές πράξεις και παράγουν οικονοµική 

χρησιµότητα.(http://el.wikipedia.org/wiki/Μεταφορές) 

 Η ιστορία των µεταφορών είναι συνυφασµένη µε την ύπαρξη ανθρώπινης ζωής. Ο 

άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια χρησιµοποιούσε διάφορους τρόπους για την µετακίνησή του 

στην ξηρά, την θάλασσα και αργότερα στον αέρα και το διάστηµα. Τα ζώα ήταν το πρώτο 

µεταφορικό µέσο που χρησιµοποίησε στην ξηρά και µία απλή σχεδία ήταν το πρώτο πλωτό 

µέσο. Στην συνέχεια µε την ανακάλυψη του τροχού, ο άνθρωπος κατασκεύασε τις πρώτες 

άµαξες, οι οποίες κινούταν µε την δύναµη των ζώων και κυρίως µε άλογα και βόδια. Έτσι για 

πολλούς αιώνες οι µεταφορές είτε στην ξηρά είτε στην θάλασσα γινόταν µόνο µε την αιολική 

ενέργεια ή µε την µυϊκή δύναµη των ζώων και των ανθρώπων. Όµως ήταν πολύ δύσκολο να 

πραγµατοποιήσει όλες αυτές τις µεταφορές και να διανύσει τεράστιες αποστάσεις µε τα πόδια 

ή µε την βοήθεια των ζώων. Έτσι η ανακάλυψη της ατµοµηχανής τον 17
ο
 αιώνα αλλάζει 

ριζικά το προφίλ των µεταφορικών µέσων. ∆ηµιουργείται το πρώτο ατµοκίνητο τρένο, το 

πρώτο ατµοκίνητο πλοίο και το πρώτο ατµοκίνητο αυτοκίνητο. Τέλος, ο άνθρωπος 

ανακαλύπτει τις µηχανές εσωτερικής καύσης και τις µηχανές ντίζελ, µε τις οποίες τα 

µεταφορικά µέσα έγιναν πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα. 

( http://lntalis.wix.com/texnologia#!-/c17du) 

 Παρακάτω ακολουθεί η κατάταξη των µεταφορικών µέσων σε κατηγορίες: 

• Χερσαίες µεταφορές τις οποίες τις χρησιµοποιούµαι για να µετακινηθούµε πάνω 

στην γη. Οι µεταφορές διακρίνονται σε οδικές και σιδηροδροµικές. (π.χ. αυτοκίνητο, 

λεωφορείο, ποδήλατο, τρένο, τραµ, µετρό) 

• Θαλάσσιες µεταφορές οι οποίες χρησιµοποιούνται για την µεταφορά αγαθών και 

ανθρώπων στην θάλασσα. Η θαλάσσια µεταφορά υπερισχύει όταν πρόκειται για 
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µεταφορές µεγάλων φορτίων και το εµπόριο µεταξύ αποµακρυσµένων χωρών. 

Κυρίως χρησιµοποιείται για την µεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε άλλες 

χώρες. 

• Εναέριες µεταφορές οι οποίες εµφανίστηκαν αργότερα στις 17 ∆εκεµβρίου 1903 

όταν οι αδελφοί Όρβιλ και Γουίλµπερ Ράϊτ πραγµατοποίησαν επιτυχηµένες δοκιµές 

πτήσης µηχανοκίνητου ανεµόπτερου µε έλεγχο περιστροφής (roll), έλεγχο εκτροπής 

(yaw) και έλεγχο κλίσης (pitch). Στην συνέχεια εµφανίστηκαν τα σύγχρονα επιβατικά 

τζετ τα οποία αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες περί τα 500 µε 700 km/h. Σήµερα οι 

περισσότερες µεταφορές επιβατών και εµπορευµάτων πραγµατοποιούνται µε εναέρια 

µέσα µεταφοράς. 

Εικόνα 1: Μεταφορικά Μέσα 

 

2.2 Ιστορία των ΚΤΕΛ από την ίδρυση τους µέχρι σήµερα 

 

Με την ανακάλυψη του τροχού πραγµατοποιούνται οι πρώτες συγκοινωνίες, οι οποίες 

εκτελούνται µε σκοπό την µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων από έναν τόπο σε έναν 

άλλο. Στις αρχές του 1910, εµφανίζονται τα πρώτα οχήµατα 5-7 θέσεων, τα οποία 

χρησιµοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης,  και  δηµιουργούνται τα πρώτα πρακτορεία. 

 Με τις πρώτες συγκοινωνίες να αποτελούν ήδη γεγονός, η τότε κυβέρνηση εκδίδει το 

1912 διάταγµα για την επαρχιακή συγκοινωνία. Την 1-7-1912 προκηρύσσει διεθνή 

διαγωνισµό για την παραχώρηση σε εταιρεία αυτοκινήτων, την εκµετάλλευση ορισµένων 

επαρχιακών δρόµων. Ο διαγωνισµός αφορούσε τους επαρχιακούς δρόµους Σπάρτης-

Τριπόλεως και Λαµίας-Καρπενησίου, και αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλους επαρχιακούς 

δρόµους.( https://el.wikipedia.org/wiki/Κοινά_Ταµεία_Εισπράξεων_Λεωφορείων) 
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 Οι πρώτοι οδηγοί Lincoln-Ford, Overland, Deutz και Willys µοιάζουν µε ήρωες της 

εποχής, καθώς δεν υπήρχαν  υδραυλικά τιµόνια. Με το δροµολόγιο σε καθηµερινή βάση να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα κλατάρισµα λάστιχου, το οποίο επιδιορθώνανε επί τόπου µε 

βενζινοκόλλα και το φουσκώνανε µε τρόµπα χειρός, µπορούµε να καταλάβουµε κάτω από 

ποίες συνθήκες δούλευαν τότε οι οδηγοί καθώς και οι εισπράκτορες. Οι συγκοινωνίες γινόταν 

µέσα από χωµατόδροµους µε τεράστιες λακκούβες, λάσπες, χιόνια, σε ανύπαρκτες γέφυρες, 

πέρασµα µέσα από ποτάµια, τα οποία δικαιολογούνε τις διανυκτερεύσεις των λεωφορείων 

ακόµα και σε µικρές αποστάσεις από τις πόλεις. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 2: ΠΑΛΙΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Σε µια προσπάθεια βελτίωσης των συγκοινωνιών εµφανίζονται οι πρώτες διατάξεις, οι οποίες 

καθορίζουν την κυκλοφορία των λεωφορείων. Αυτά ήταν το Ν∆ 248 το 1922, και το Π∆ 715 

το 1925. (http://www.ktelbus.com/?module=default&pages_id=7&lang=el) 

 Από το 1937-1940 δηµιουργήθηκαν οι πρώτες Κοινές ∆ιευθύνσεις Αστικών και 

Υπεραστικών Λεωφορείων σε µια προσπάθεια οργάνωσης του στόλου και του πλαισίου 

λειτουργίας του. Όµως ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα να εµποδίσει την 

ανάπτυξη των λεωφορείων, τα οποία χρησιµοποιούταν τότε κυρίως για την µεταφορά των 

στρατιωτών, των όπλων καθώς και των τραυµατιών. Με το τέλος του πολέµου και εξαιτίας 

της καταστροφής που είχε υποστεί το σιδηροδροµικό δίκτυο τα λεωφορεία ήταν το µοναδικό 

µέσο µεταφοράς.  
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 Το 1952 µε τον νόµο 2119 συστήθηκαν τα Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων 

(ΚΤΕΛ), ένα για κάθε νοµό και νησί. Με τον νόµο αυτόν δηµιουργήθηκαν 104 ΚΤΕΛ, 45 

αστικά και 59 υπεραστικά.  

 ∆εκατέσσερα χρόνια µετά µε απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών καταργείται 

η οργάνωση αυτή, µε την συγχώνευση όλων των ΚΤΕΛ σε 8 µεγάλους οργανισµούς 

περιφερειακής δοµής, τα οποία ονοµάστηκαν ΚΤΕΥΛ (Κοινά Ταµεία Εισπράξεων 

Υπεραστικών Λεωφορείων). Βέβαια το 1984 καταργήθηκε και πάλι η προηγούµενη διάταξη 

µε τον διαχωρισµό των αστικών από τα υπεραστικά λεωφορεία.  

 Φτάνοντας στο 1986 έχουµε την κυκλοφορία του πρώτου Υπεραστικού Λεωφορείου 

στην Ελλάδα, το οποίο είναι 14 θέσεων και Γαλλικής κατασκευής σε αντίθεση µε τα µέχρι 

τότε λεωφορεία, τα οποία δεν ξεπερνούσαν τις 5-7 θέσεις. Την εποχή εκείνη για την 

εκµετάλλευση του λεωφορείου χρειαζόταν µόνο µία άδεια αστυνοµικής αρχής. Κάθε 

λεωφορείο αποτελούσε ανεξάρτητη ιδιωτική επιχείρηση και ο ιδιοκτήτης του το 

χρησιµοποιούσε σε οποία γραµµή ήθελε, καθορίζοντας το κόµιστρο ανάλογα µε την 

επιβατική κίνηση και τον ανταγωνισµό.   

 Το 2001, µε τον νόµο 2963/2001, έχουµε ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των 

ΚΤΕΛ, και το 2003 µε την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου, έχουµε την µετατροπή των ΚΤΕΛ 

σε Ανώνυµες Εταιρίες. 

 Σήµερα υπάρχουν 62 ΚΤΕΛ, µε 4199 λεωφορεία τα οποία πραγµατοποιούν το 

µεγαλύτερο ποσοστό των επιβατικών µεταφορών. Οι µεταφορές και τα δροµολόγια 

καθορίζονται µε απόφαση του εκάστοτε Νοµάρχη. Αποτέλεσµα τις απόφασης αυτής, είναι να 

εκτελούνται δροµολόγια µερικές φορές µε ελάχιστους επιβάτες και χωρίς κανένα κέρδος για 

το ΚΤΕΛ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 

3.1 Προφίλ της εταιρίας 

 

Το <<ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας Α.Ε.>> λειτουργεί ως Ανώνυµη Εταιρία από το Αύγουστο του 

2003, σε εφαρµογή του νόµου 2963/2001 άρθρο 3 παρ. 2 περιπτώσεις ι, ιι, ιιι. Είναι διάδοχος 

του Νοµικού Προσώπου του ΚΤΕΛ, που λειτουργούσε προηγούµενα από το 1973 σε 

εφαρµογή του Ν.∆. 102/73.  

 Από την 1
η
 Ιουλίου του 2001 έως και τον Αύγουστο του 2003 το ΚΤΕΛ, αποτελεί  

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και µετατρέπεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των 

µετόχων σε Α.Ε. Το ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1952, σε εφαρµογή του 

νόµου 2119/24-4-1952 <<περί των λεωφορείων αυτοκινήτων συγκοινωνιών>> που 

καταργήθηκε στην συνέχεια µε το Ν.∆. 102/1973. 

 Σκοπός του, ήταν η εξυπηρέτηση της υπεραστικής επιβατικής συγκοινωνίας µεταξύ 

των πόλεων η των κοµών µε κάποιο αντίτιµο δηλαδή εισιτήριο ή κόµιστρο. Τα πρώτα χρόνια, 

υπήρχαν 75 λεωφορεία τα οποία, εκτελούσαν την µεταφορά των επιβατών και των 

εµπορευµάτων, ενώ το 1965 πραγµατοποιήθηκε η απευθείας σύνδεση µε την Αθήνα. 

 

3.2 Σύσταση – Επωνυµία 

 

Μετά από απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων και µε όσα ορίζονται στο καταστατικό του, 

ιδρύεται στην Βέροια, το ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ µε την επωνυµία ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ. Σε περίπτωση συναλλαγής του ΚΤΕΛ 

µε πρόσωπα της αλλοδαπής φυσικά ή νοµικά, τότε ο διακριτός τίτλος της εταιρίας, θα 

µεταφραστεί στην αλλοδαπή γλώσσα ή µε λατινικά στοιχεία. 

 

3.3 Σκοπός της εταιρίας 

 

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκτέλεση µεταφορικού έργου όπως αυτό ορίζεται µε βάση τον 

νόµο 2963/2001 και ειδικότερα: 
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1. Εκτέλεση και εκµετάλλευση αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραµµών. 

2. Εκτέλεση και εκµετάλλευση των νέων τακτικών αστικών, υπεραστικών, 

ενδοκοινοτικών και διεθνών επιβατικών γραµµών. 

3. Η εκτέλεση µεταφορικού έργου. 

4. Η ίδρυση τουριστικών γραφείων εσωτερικών ή θυγατρικών εταιριών µε αντικείµενο 

τον εσωτερικό ή τον γενικό τουρισµό. 

5. Η µεταφορά δεµάτων και µικροδεµάτων. 

6. Η διαφηµιστική εκµετάλλευση στεγάστρων και λεωφορείων. 

7. Η σύναψη συµβάσεων µε φορείς που επιθυµούν την µείωση των κοµίστρων και την 

ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. 

8. Η σύναψη συµβάσεων  παροχής έργου µε τους ΟΤΑ. 

9. Η εκτέλεση οποιουδήποτε µεταφορικού έργου της έχει ανατεθεί στο µέλλον στο 

εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

Για την εκτέλεση του σκοπού της η εταιρία: 

� Να πραγµατοποιεί µελέτες σχετικές µε την οργάνωση και την λειτουργία του 

µεταφορικού έργου που τις έχει ανατεθεί 

� Να κατασκευάζει και να εκµεταλλεύεται κάθε είδους εγκαταστάσεις για την 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κυρίως όµως σταθµούς αναχώρησης και άφιξης 

λεωφορείων, στέγασης, συντήρησης, τροφοδοσίας και εφοδιασµού µε καύσιµα ή 

χώρων αναµονής και εξυπηρέτησης πελατών. 

� Να συνεργάζεται µε σιδηροδροµικές, ναυτιλιακές ή αεροπορικές εταιρίες για την 

παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

� Να ιδρύει προµηθευτικούς συνεταιρισµούς µε άλλες εταιρίες µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα για την προµήθεια οχηµάτων, ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, καθώς και 

την ασφάλιση των λεωφορείων από ζηµίες και από ατυχήµατα. 

� Να χρησιµοποιεί κάθε νόµιµο µέσο για να εξυπηρετήσει τον σκοπό της ύπαρξης της. 

 

3.4 Έδρα της εταιρίας 

 

Η έδρα του ΚΤΕΛ όπως αναγράφεται στο καταστατικό του είναι ο ∆ήµος Βέροιας, στην 

πόλη της Βέροιας και στην οδό Ήρας 28. Ωστόσο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

µπορεί να ιδρύσει πρακτορεία εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και σε άλλες πόλεις της 

Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. 
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3.5 Σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου 

 

3.5.1 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας όπως ορίζεται στο καταστατικό της, ανέρχεται στο ποσό 

των 481.000 ευρώ και διαιρείται σε 4.700 ονοµαστικές µετοχές, µε αξία 65 ευρώ η κάθε µια 

και καταβάλλεται ολοσχερώς. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά της διάρκεια της πρώτης 

πενταετίας από την σύσταση της ή µετά το πέρας της πενταετίας από την τελευταία αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου, µπορεί να αυξήσει το µετοχικό της κεφάλαιο, ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία απαιτεί πλειοψηφία τουλάχιστον 

των 2/3 των µελών του. Το ποσό της αύξησης καταβάλλεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και 

το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που 

καταβάλλεται αρχικά κατά την σύσταση της ή του ποσού που έχει καταβληθεί µετά από την 

σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

3.5.2 Μετοχές της εταιρίας 

 

Οι µετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες µεταξύ τους και υποχρεωτικά ονοµαστικές. 

Οι µετοχές παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωµα  ψήφου και αναγνωρίζεται από την 

εταιρία ένας και µόνο κύριος για καθεµία. Εκδίδονται σε τίτλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 

µία ή περισσότερες µετοχές κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ύστερα από 

απόφαση του. Υπογράφονται  από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από ένα 

µέλος του, το οποίο ορίζεται από αυτό. Η µεταβίβαση τους πραγµατοποιείται µετά την 

εγγραφή τους στο βιβλίο των µετοχών της εταιρίας, υπογραφόµενη από τον µεταβιβάζοντα 

µέτοχο και από τον αποκτώντα των µετοχών ή από πληρεξούσιους του. Όταν ολοκληρώνεται 

η µεταβίβαση των µετοχών, είτε εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλιός, είτε 

σηµειώνεται η µεταβίβαση του τίτλου µε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις, το επάγγελµα και τις 

εθνικότητες των δύο συµβαλλόµενων µερών. Η µεταβίβαση των µετοχών γίνεται µόνο σε 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται 

από τον νόµο, που ισχύουν περί αποκτήσεως αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης. Μέτοχοι είναι 

µόνο αυτοί, οι οποίοι αναγράφονται στο βιβλίο των µετόχων.  
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3.5.3 Ευθύνη, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µετόχων 

 

Οι ευθύνες των µετόχων όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό, περιορίζονται στην 

καταβολή του ονοµαστικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν. 

Οι µετοχές παρέχουν το δικαίωµα στο κάθε µέτοχο, της κυριότητας του ενεργητικού καθώς 

και στην διανοµή των κερδών της εταιρίας, στην αναλογία του συνολικού αριθµού των 

µετοχών που έχουν εκδοθεί. 

 Σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µετόχων της εταιρίας, αυτές 

ακολουθούν τον τίτλο της µετοχής στα χέρια οποιουδήποτε κύριου η κατόχου. Η κατοχή ή 

κυριότητα του τίτλου της µετοχής, σηµαίνει αποδοχή των όσων ορίζονται στο καταστατικό 

της εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του. Με αυτόν τον τρόπο οι µέτοχοι δεν 

µπορούν να προχωρήσουν σε κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να 

επιδιώξουν την διανοµή ή την εκκαθάριση, να αναµιχθούν στην ∆ιοίκηση της Εταιρίας ή να 

αµφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ανεξάρτητα από την κατοικία των 

µετόχων, ως προς τις σχέσεις τους µε την εταιρία λογίζεται για νόµιµη κατοικία τους, ή έδρα 

της εταιρίας και υπόκεινται σε Ελληνικούς Νόµους. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της 

εταιρίας από την µία και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, είτε από το 

καταστατικό, είτε από τον νόµο, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Τακτικών 

∆ικαστηρίων. 

 

3.6 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

3.6.1 Σύνθεση και θητεία 

 

Η εκπροσώπηση και η διοίκηση του ΚΤΕΛ ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από 5 µέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων κάθε 

τρία χρόνια. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ξεκινούν τις αρµοδιότητες τους, από την 

ηµέρα εκλογής τους, έως και την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο τρίτο έτος 

από την εκλογή τους, µε εξαίρεση την αιτία που ισοδυναµεί µε παραίτηση, η οποία θεωρείται 

µε οριστική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου και γίνει µνεία στα πρακτικά.  
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3.6.2 Απαγόρευση ανταγωνισµού 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που συµµετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας, καθώς 

και οι ∆ιευθυντές της, απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελµα και χωρίς την άδεια της 

Γενικής Συνέλευσης, είτε για λογαριασµό τους είτε για λογαριασµό τρίτων, οποιαδήποτε 

πράξη υπάγεται στους σκοπούς της εταιρίας. Τέλος απαγορεύεται να συµµετέχουν ως 

οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν τους παραπάνω σκοπούς. 

 

3.6.3 Συγκρότηση διοικητικού συµβουλίου 

 

Το διοικητικό συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή των µελών του, συνεδριάζει και εκλέγει 

από τα µέλη του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους υπόλοιπους συµβούλους. Σε 

περίπτωση κωλύµατος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση 

κωλύµατος και του Αντιπροέδρου τον αναπληρώνει σύµβουλος, ο οποίος και ορίζεται από το 

Συµβούλιο. Οι αρµοδιότητες του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του είναι να προΐσταται των 

συνεδριάσεων και να διευθύνει τις εργασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3.6.4 Εξουσία – Αρµοδιότητες 

 

Το διοικητικό συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 

Παίρνει αποφάσεις για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εταιρία και πραγµατοποιεί κάθε 

πράξη, η οποία είναι µέσα στο πλαίσια του σκοπού της, µε εξαίρεση αποφάσεις που από τον 

νόµο ή το παρών καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης ή έχουν αποφασισθεί από αυτήν.      

 

Οι κυριότερες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβούλιου είναι οι εξής: 

1. Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης 

αρχής, δίνοντας τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία.  

2. Ρυθµίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες της εταιρίας, ελέγχει και 

προσδιορίζει κάθε δαπάνη που αφορά την λειτουργία της, διορίζει και παύει το 

προσωπικό της, σύµφωνα µε τον νόµο. 



22 

 

3. Πραγµατοποιεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή 

µισθώσεις ακινήτων ή κινητών και γενικά οποιεσδήποτε συµφωνίες, εκχωρεί 

απαιτήσεις της εταιρίας και τέλος αναλαµβάνει κάθε υποχρέωση της εταιρίας. 

4. Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των κεφαλαίων που είναι διαθέσιµα, συµβάλλεται, 

συµβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση 

αγωγών, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις όλου ή µέρους δικών, για την εγγραφή, 

εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσηµειώσεων κατασχέσεων και κατάργησης δικών 

σχετικά µε όλα τα συµφέροντα της Εταιρίας. 

5. Παρέχει γενική ή µερική πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα που εγκρίνει, διορίζει τους 

δικηγόρους της εταιρίας και παρέχει σε αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. 

6. Κλείνει τον ισολογισµό και τις υπόλοιπες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 

7. Αποφασίζει για την εκτέλεση των εγκεκριµένων δροµολογίων και εισηγείται στις 

αρµόδιες αρχές για την έγκριση των δροµολογίων. 

8. Ρυθµίζει την διοικητική διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. Καθορίζει 

τις οργανικές θέσεις και την δύναµη του προσωπικού, ανάλογα µε τα προσόντα του 

καθενός για τις θέσεις. 

9. Αποφασίζει για την δηµιουργία αµαξοστασίων, υπηρεσίας συντήρησης, καθαρισµού 

και ανεφοδιασµού των λεωφορείων µε καύσιµα, σταθµών, στεγάστρων, αναµονής 

επιβατών και άλλων παρεµφερών εγκαταστάσεων. 

10. Μεριµνά για την έγκυρη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

Εταιρίας. Μέχρι την 15
η
 ∆εκεµβρίου κάθε έτους συντάσσει τον ετήσιο 

προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων του επόµενου έτους και το σχέδιο δράσης της 

εταιρίας. 

11. Αποφασίζει για την αγορά τροχαίου υλικού µε βάση ειδική πίστωση που έχει εγκριθεί 

από την Γενική Συνέλευση. 

12. Μεριµνά για την λήψη µέτρων βελτίωσης των συνθηκών εκµετάλλευσης των 

λεωφορείων της ΚΤΕΛ Α.Ε. και αναβάθµιση των υπηρεσιών που προέρχονται από 

την εταιρία. 

13. Προσλαµβάνει µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τον 

∆ιευθυντή της ΚΤΕΛ Α.Ε. και µε την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος της 

αµοιβής του. 
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14. Καθορίζει το σύστηµα και τον εξοπλισµό για την είσπραξη των κοµίστρων γενικά από 

την είσπραξη των εισιτηρίων και από ειδικές µεταφορές επιβατικού κοινού και την 

διασφάλιση των εσόδων της εταιρίας. 

15. Ορίζει τα δροµολόγια ή τµήµατα των υπεραστικών γραµµών, όπου η χρησιµοποίηση 

εισπράκτορα δεν είναι υποχρεωτική και στα οποία χρέη εισπράκτορα εκτελεί ο 

οδηγός του λεωφορείου. 

16. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά την εταιρία και η αρµοδιότητα του δεν έχει 

ανατεθεί σε κάποιο άλλο όργανο. 

17. Συγκαλεί δια του Προέδρου του τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. 

18. Αποφασίζει για τα λεωφορεία στα οποία θα αναγράφονται ή θα αναρτούνται οι 

διαφηµίσεις των λεωφορείων. 

 

3.6.5 Ευθύνη µελών διοικητικού συµβούλιου 

 

Με την ιδιότητα τους τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν ευθύνονται απέναντι σε 

τρίτους η στους µετόχους ατοµικά, ευθύνονται όµως από την εντολή που τους έχει ανατεθεί 

απέναντι στο νοµικό πρόσωπο της εταιρίας. Για την άσκηση πολιτικής αγωγής κατά των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για παράβαση του νόµου ή του καταστατικού και 

υπέρβαση της εντολής τους, η µονή που µπορεί να το αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση 

των µετόχων.  

 

3.6.6 Εκπροσώπηση εταιρίας 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για να εκπροσωπήσει την εταιρία στα δικαστήρια 

αλλά και εξωδίκως, ενεργώντας συλλογικά. Επίσης έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε ένα η 

περισσότερα µέλη του ή τρίτα πρόσωπα την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, είτε 

γενικά είτα για ορισµένου είδους πράξεις. Τέλος οι εξουσίες αυτές, τις οποίες αναθέτει το 

∆ιοικητικό Συµβούλιου, καθορίζονται µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων. 
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3.7 Γενική Συνέλευση 

 

3.7.1 Αρµοδιότητα γενικής συνέλευσης 

 

Το ανώτατο όργανο του ΚΤΕΛ Νοµού Ηµαθίας είναι η Γενική Συνέλευση των µετόχων, η 

οποία αποφασίζει για κάθε θέµα και υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της, 

δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν από την συνέλευση ή διαφωνούν. Για τις 

παρακάτω αρµοδιότητες η µόνη υπεύθυνη να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση: 

1. Τροποποιήσεων του καταστατικού καθώς και αυξήσεων ή µειώσεων του µετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, 

καθώς και τις επιβαλλόµενες από διατάξεις άλλων νόµων. 

2. Εκλογής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του 

άρθρου 22 του παρόντος και των ελεγκτών. 

3. Έγκριση των ισολογισµών και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

4. ∆ιάθεσης των ετήσιων κερδών. 

5. Έκδοσης δανείου µε οµολογίες. 

6. Συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή 

διάλυσης της εταιρίας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 συγχώνευσης. 

7. ∆ιορισµού εκκαθαριστών. 

8. Κάθε άλλου θέµατος που προβλέπεται από τον νόµο ή το παρόν καταστατικό. 

 

3.7.2 Σύγκληση γενικής συνέλευσης 

 

Η γενική συνέλευση των µετόχων συγκαλείται τακτικά και έκτακτα. Η τακτική γενική 

συνέλευση συγκαλείται από το ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον 

µια φορά το χρόνο και µέσα σε έξι µήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η έκτακτη 

γενική συνέλευση συγκαλείται και αυτή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όποτε το κρίνει 

σκόπιµο ή όταν έχει ανακύψει ένα σοβαρό θέµα.  

Η γενική συνέλευση των µετόχων µπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο της 

ηµεδαπής, µετά από εδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, όπου καθορίζονται και οι 

σχετικοί όροι χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση παρουσίας των µετόχων στην γενική 

συνέλευση ή µέσω αντιπρόσωπων του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου, ή άδεια αυτή δεν 
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απαιτείται, εφόσον κανείς από του µετόχους δεν αντιλέγει στην συνεδρίαση της γενικής 

συνέλευση και στην λήξη αποφάσεων.  

 Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η γενική συνέλευση µπορεί να 

συνέρχεται τουλάχιστον είκοσι µέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της, 

υπολογιζόµενων και των εξαιρετέων ηµερών. Η ηµέρα κατά την οποία δηµοσιεύεται η 

πρόσκληση και η ηµέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 

 

3.7.3 Θέµατα συζήτησης-πρακτικά Γ.Σ. 

 

Οι συζητήσεις καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα, τα 

οποία αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. Τα θέµατα αυτά τα οποία συζητούνται και 

αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση καταγράφονται στα πρακτικά της και υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της. Επίσης τα αντίγραφα  και τα αποσπάσµατα των 

πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή σε περίπτωση 

κωλύµατος από τον αναπληρωτή του.  

 Η πρόσκληση για την ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αναγράφει 

υποχρεωτικά τον τόπο, την ηµεροµηνία και την ώρα συνεδρίασης, όπως και τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, να τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση στο κατάστηµα της 

εταιρίας και να δηµοσιεύεται στο τεύχος των Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης, σε ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει 

ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και τέλος σε κάποια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα. 

 

3.7.4 Ελεγκτές 

 

1. Η Γενική Συνέλευση παίρνει αποφάσεις σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Για 

να είναι αυτές οι αποφάσεις έγκυρες θα πρέπει πρώτα να έχουν ελεγχθεί 

προηγουµένως από τουλάχιστον δύο ελεγκτές.  

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του κ.ν 2190/1920, η τακτική Γενική 

Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς Ελεγκτές, 

οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36
α
 του κ.ν 2190/1920 

όπως ισχύει ορίζοντας και την αµοιβή τους. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η 

διενέργεια ελέγχου ανώνυµης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, διενεργείται από 

ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού 



 

επαγγέλµατος από το Οικονοµικό

του άρθρου 2 το π.δ. 475/1991 (

3. Η Συνέλευση έχει το δικαίωµα

ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί

4. Ο διορισµός των Ελεγκτών

την συνεδρίαση της Γενικής

που δεν τον αποποιηθούν

αποδεχτεί και έχουν όλες

37 του κ.ν. 2190/1920.

 

 

Το οργανόγραµµα της διοικητικής

ΕΙΚΟΝΑ 3: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

26 

το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος σύµφωνα

δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176
 
Α). 

το δικαίωµα να εκλέγει µόνο ένα τακτικό και έναν

είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. 

Ελεγκτών ανακοινώνεται από την εταιρία µέσα σε

της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όρισε τους Ελεγκτές

αποποιηθούν µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών, θεωρείται

έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται

. 2190/1920. 

3.8 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ 

διοικητικής δοµής του Κ.Τ.Ε.Λ είναι το παρακάτω: 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

 

σύµφωνα µε τις διατάξεις 

και έναν αναπληρωµατικό 

µέσα σε πέντε µέρες από 

Ελεγκτές. Σε περίπτωση 

θεωρείται ότι τον έχουν 

ορίζονται από το άρθρο 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 
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3.9 ∆ιάθεση κερδών 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44
 
α, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 37 του 

π.δ 409/1986 στον κ.ν 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται µε 

τον ακόλουθο τρόπο: 

1. Στην αρχή γίνεται η διάθεση ενός ποσοστού για τον σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού, όπως ορίζει ο νόµος. Αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό 

(1/20) των καθαρών κερδών. Σύµφωνα όµως µε τον νόµο, η αφαίρεση αυτή παύει να 

είναι υποχρεωτική, όταν φτάσει σε ποσό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού 

κεφαλαίου.  

2. Η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου µερίσµατος, 

δηλαδή τουλάχιστον 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου  και σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του κ.ν 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του α.ν 148/1967 

και του ν.876/1979, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2753/2000. 

3. Το υπόλοιπο το διαθέτει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση. 

4. Οι μέτοχοι είναι αυτοί που μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την  

Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται 

στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της  τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης που ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις. 

5. Το ποσό το οποίο διανέμεται στους μετόχους δεν γίνεται να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη 

των προηγούμενων χρήσεων και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και 

αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο με τα ποσά  

των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά τα οποία επιβάλλεται από τον νόμο 

και το καταστατικό να διατεθούν για τον σχηματισμό των αποθεματικών. Τέλος το 

προς διανομή ποσό στους μετόχους καταβάλλεται εντός δύο μηνών από την 

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία ενέκρινε τις οικονομικές 

καταστάσεις.  
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3.10 Λόγοι λύσης της εταιρίας 

 

Η εταιρία σύμφωνα με το καταστατικό της λύεται στις εξής περιπτώσεις: 

1. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την 

Γενική Συνέλευση η παράταση της. 

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. 

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.  

 Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο 

υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδικοποιημένου 

νόμου 2190/1920 φτάσει κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου τότε, το Διοικητικό 

Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, εντός 6 μηνών από την λήξη της 

χρήσης, για να αποφασίσει την λήψη κάποιου μέτρου για την αντιμετώπιση του η αν η 

εταιρία θα λυθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται το εννοιολογικό περιεχόµενο της 

χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, η ανάλυσης τάσης, η οριζόντια και κάθετη ανάλυση καθώς 

και η έννοια των αριθµοδεικτών. Στην συνέχεια αναλύονται κάποιοι περιορισµοί στην 

χρησιµοποίηση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών και το κεφάλαιο κλείνει µε την διάκριση 

των αριθµοδεικτών σε βασικές κατηγορίες οι οποίες αναλύονται διεξοδικότερα.  

 

4.2 Εννοιολογικό περιεχόµενο χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης 

 

Τα οικονοµικά στοιχεία που υπάρχουν στις οικονοµικές καταστάσεις µιας εταιρίας 

χρησιµοποιούνται για να εξαχθούν συµπεράσµατα για την οικονοµική πορεία µιας εταιρίας, 

τόσο κατά την χρονική στιγµή της κατάρτισης τους και της δηµοσίευσης τους, όσο και για το 

µέλλον της βάση των προβλεπόµενων οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή συµπερασµάτων είναι: 

1. Ο ισολογισµός 

2. Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και 

3. Η κατάσταση ταµειακών ροών. 

Η Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση (Financial Analysis) είναι ένα πολυσχιδές εργαλείο για 

την ποσοτική αξιολόγηση µιας νέας ή µιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. Αποτελείται 

από τέσσερα εργαλεία:  

• Την Ανάλυση Χρηµατοροών  

• Την Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών 

• Την Ανάλυση Τάσης και 

• Την Ανάλυση Κοινού Μεγέθους 

Με τα συγκεκριµένα εργαλεία µπορούµε να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για την 

οικονοµική πορεία, επιτυχία και ανάπτυξη µιας επιχείρησης από τις ήδη δηµοσιευµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά και από τις προβλέψεις των στοιχείων αυτών. (Γκόγκας Π.,  

Πραγγίδης 2010) 
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4.3 Σκοποί της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

 

Ο αντικειµενικός σκοπός της ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παρουσίαση 

της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης. 

 Η ανάλυση οικονοµικών καταστάσεων µε την χρησιµοποίηση διάφορων εργαλείων, 

όπως οι δείκτες, βοηθάει τη µελέτη κάποιων βασικών µεταβλητών της επιχείρησης, οι οποίες 

είναι:  

� Η αποδοτικότητα 

� Το περιθώριο κέρδους 

� Η κυκλοφοριακή ταχύτητα 

� Η αποτελεσµατικότητα στην διαχείριση των αποθεµάτων και των πιστώσεων 

� Η ρευστότητα 

� Η δανειακή επιβάρυνση 

� Το περιθώριο ασφάλειας 

� Η σύνθεση των ενεργητικών στοιχείων 

� Η χρηµατοδοτική διάρθρωση 

Η ανάλυση αυτή ενδιαφέρει κυρίως την διοίκηση της επιχείρησης, τους µετόχους, τους 

δανειστές, τους προµηθευτές, το κράτος, τους αναλυτές σε περίπτωση εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, χρηµατιστήριο, τράπεζες, ελεγκτές των λογιστικών καταστάσεων και 

γενικά όλοι όσοι έχουν ή σκοπεύουν να αποκτήσουν σχέση µε την επιχείρηση.      

(Αρτίκης 2003) 

 

4.4 Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων 

 

Τα είδη της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων εξαρτώνται από την θέση του αναλυτή 

και από τα στάδια διενέργειας της.  

 Ανάλογα µε την θέση εκείνου που πραγµατοποιεί την ανάλυση, χωρίζεται σε 

εσωτερική και εξωτερική ανάλυση. 

 Η εσωτερική ανάλυση πραγµατοποιείται από πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός της 

επιχείρησης και µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να προσφύγουν στα λογιστικά της βιβλία για 

να ελέγξουν τους επιµέρους λογαριασµούς και τα λογιστικά έγγραφα. Το πιο σηµαντικό 

πλεονέκτηµα αυτής της ανάλυσης είναι ότι επιτρέπει στον αναλυτή να ελέγξει τις µεθόδους 

και τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν. Έτσι η ανάλυση αποκτά µεγαλύτερη διάρκεια και 
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επιτρέπει στον αναλυτή να εµβαθύνει σ αυτήν. Τέλος µε την εσωτερική ανάλυση, 

επιτυγχάνεται από τους αναλυτές ο προσδιορισµός του βαθµού της αποδοτικότητας και η 

ερµηνεία των µεταβολών της οικονοµικής θέσης της επιχείρησης, βοηθώντας την διοίκηση 

της επιχείρησης να µετρήσει την πρόοδο που επιτεύχθηκε.  

 Από την άλλη πλευρά η εξωτερική ανάλυση γίνεται από πρόσωπα, τα οποία 

βρίσκονται εκτός επιχείρησης, βασιζόµενη µόνο στα στοιχεία που δηµοσιεύονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις καθώς και στις εκθέσεις τους διοικητικού συµβουλίου και των 

ελεγκτών. Με αυτόν τον τρόπο ο αναλυτής δεν µπορεί να εµβαθύνει στα λογιστικά βιβλία και 

τα λογιστικά έγγραφα της επιχείρησης και το έργο του γίνεται δυσκολότερο, όσο πιο 

συνοπτικά είναι τα στοιχεία που δηµοσιεύονται. 

 Ανάλογα µε τα στάδια διενέργειας της αναλύσεως διακρίνουµε την τυπική και την 

ουσιαστική ανάλυση. Η τυπική ανάλυση είναι αυτή η οποία προηγείται της ουσιαστικής και 

αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο αυτής. Το συγκεκριµένο είδος ανάλυσης ελέγχει την 

εξωτερική διάρθρωση του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, 

πραγµατοποιεί διορθώσεις, στρογγυλοποιήσεις, οµαδοποιήσεις, ανακατατάξεις και 

ανασχηµατισµούς και συµπληρώνει τα σε απόλυτους αριθµούς κονδύλια µε σχετικούς 

αριθµούς (αριθµούς σε ποσοστά επί τοις εκατό).  

 Η ουσιαστική ανάλυση χρησιµοποιεί και βασίζεται στα δεδοµένα της τυπικής 

ανάλυσης, αλλά επεκτείνει την ανάλυση του στην επεξεργασία των διάφορων αριθµοδεικτών, 

που στην ουσία απεικονίζουν την οικονοµική εικόνα της επιχείρησης. (Νιάρχος 1989) 

 

4.5 Μέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

 

Η ανάλυση των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως εστιάζεται κυρίως στην 

µελέτη των σχέσεων των διαφόρων οικονοµικών στοιχείων και των τάσεων τους διαχρονικά. 

Όλες οι αναλύσεις των οικονοµικών στοιχείων περιέχουν συγκρίσεις, σχετικά µε το τι 

πράγµατι συµβαίνει, µε το τι θα έπρεπε να συµβαίνει, έχοντας σαν µέτρο σύγκρισης κάποιο 

αντιπροσωπευτικό ή πρότυπο µέγεθος. Πρότυπο µέγεθος είναι εκείνο το οποίο θα έπρεπε να 

υπάρχει κάτω από τις επικρατούσες συνθήκες. Οι κυριότερες µέθοδοι αναλύσεως 

ισολογισµών µπορούν να ταξινοµηθούν σε τέσσερις κατηγορίες:  

� ∆ιαστρωµατική ή κάθετη µέθοδος αναλύσεως 

� Συγκριτική ή διαχρονική ή οριζόντια µέθοδος αναλύσεως 

� Μέθοδος αναλύσεως των χρονολογικών σειρών µε δείκτες τάσεως 
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� Εξειδικευµένες µέθοδοι, οι οποίες περιλαµβάνουν την ανάλυση των µεταβολών της 

οικονοµικής θέσεως µιας επιχείρησης, την ανάλυση του νεκρού σηµείου καθώς και 

άλλες.  

 

4.5.1 ∆ιαστρωµατικές µέθοδοι ανάλυσης 

 

Από τις διαστρωµατικές µεθόδους δύο είναι οι πλέον χρησιµοποιούµενες: 

1. Η κάθετη, ή κοινού µεγέθους ανάλυση και 

2. Η ανάλυση µε την βοήθεια των αριθµοδεικτών 

Η αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης και στις δυο µεθόδους γίνεται σε 

σύγκριση µε τα οικονοµικά µεγέθη άλλης οµοειδούς επιχείρησης, ή µε τα αντιπροσωπευτικά 

µεγέθη, πχ µέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση.  

 Η ανάλυση, στην οποία γίνεται η σύγκριση ισολογισµών από διάφορες επιχειρήσεις 

καλείται και εξωεπιχειρηµατική σύγκριση, και σχετίζεται µε την µελέτη ισολογισµών 

περισσοτέρων της µιας επιχείρησης του κλάδου αυτού. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι η 

εξέταση της θέσης της επιχείρησης µέσα στον κλάδο που ανήκει. 

 Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της συγκεκριµένης επιχείρησης 

διαφέρουν σηµαντικά από αυτά του κλάδου στον οποίο ανήκει, τότε ο αναλυτής θα πρέπει να 

εξετάσει γιατί υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις. Αν δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν 

αυτές τις διαφορές από τα µεγέθη του κλάδου, τότε θα πρέπει να παρθούν µέτρα, για να 

αντιµετωπιστεί αυτή η κατάσταση και οι δείκτες να πλησιάσουν σε αυτούς του κλάδου. 

(Νιάρχος 1984) 

 

4.5.2 Κάθετη Ανάλυση 

 

Κάθετη µέθοδος ανάλυσης ή καταστάσεις κοινού µεγέθους ονοµάζεται αυτή η µέθοδος στην 

οποία όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως εµφανίζονται σε 

ποσοστά επί τοις εκατό. Εποµένως σε µια κατάσταση κοινού µεγέθους µετατρέπονται τα 

οικονοµικά στοιχεία που βρίσκονται σε αυτήν σε ποσοστά είτε επί του συνόλου του 

ενεργητικού ή του παθητικού αν πρόκειται για στοιχεία του ισολογισµού είτε επί των εσόδων 

αν πρόκειται για µεγέθη των αποτελεσµάτων χρήσεως, οπότε τα τελευταία µεγέθη είναι ίσα 

µε 100. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον αναλυτή να εξετάσει την µεταβολή 

σε ευρώ που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού, των ιδίων 
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κεφαλαίων, το σύνολο των υποχρεώσεων ή το σύνολο των εσόδων. Οι καταστάσεις κοινού 

µεγέθους ονοµάζονται ακόµη <<καταστάσεις 100>> ή << συστατικού ποσοστού>> γιατί 

ανάγονται τα ποσά κάθε κατάστασης σε ποσοστιαία βάση µε σύνολο 100. 

 Για να πραγµατοποιηθεί καλύτερη ανάλυση θα πρέπει τα στοιχεία της κατάστασης να 

συγκριθούν τόσο διαχρονικά όσο και µε αντίστοιχες καταστάσεις ανταγωνιστών ή της 

µεγάλης επιχείρησης του κλάδου. 

 Για τον υπολογισµό των ποσοστών των στοιχείων διαιρούνται τα ποσά σε ευρώ των 

στοιχείων µε τα αντίστοιχα ποσά σε ευρώ των συνολικών µεγεθών και το αποτέλεσµα της 

διαίρεσης πολλαπλασιάζεται µε το 100, οπότε η σχέση έχει ως εξής: 

Μέγεθος

Συνολικό	Μέγεθος
∗ 100 

Για παράδειγµα στις καταστάσεις κοινού µεγέθους η νοµισµατική αξία του κόστους 

των πωληθέντων προϊόντων, µπορεί να εκφραστεί σε ποσοστό τοις εκατό των εσόδων της 

ίδιας χρονικής περιόδου. Επίσης, το τρέχον κόστος των πωλήσεων µπορεί να εκφραστεί σε 

ποσοστό επί τοις εκατό του κόστους των πωληθέντων προϊόντων του προηγούµενου έτους. 

(Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος ∆. 2010) 

 Η έκφραση των απόλυτων µεγεθών σε ποσοστά επί τοις εκατό προέκυψε από τη 

δυσκολία ανάλυσης των οικονοµικών στοιχείων των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων 

χρήσεως, τα οποία παρουσιάζονται σε απόλυτα µεγέθη και από την παρακολούθηση των 

µεταβολών των οικονοµικών στοιχείων, από έτος σε έτος, σε σχέση µε τα συνολικά µεγέθη 

των ισολογισµών και των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 Η δυσκολία αυτή είναι ακόµη πιο έντονη στις περιπτώσεις συγκρίσεων µε τα στοιχεία 

όλου του κλάδου, διότι χρησιµοποιώντας µόνο τα απόλυτα µεγέθη δεν υπάρχει, κοινή βάση 

συγκρίσεως. Εκτός αυτού, επειδή υπάρχουν επιχειρήσεις διάφορων µεγεθών, 

δηµιουργούνται προβλήµατα στην σύγκριση των επί µέρους οικονοµικών στοιχείων αυτών, 

είτε πρόκειται για µεταξύ τους σύγκριση είτε για σύγκριση µε τα οικονοµικά στοιχεία του 

κλάδου που ανήκουν, έτσι οδηγούµαστε σε λάθος συµπεράσµατα. Αυτές οι δυσκολίες 

παρακάµπτονται και δηµιουργείται κοινή βάση σύγκρισης αν τα οικονοµικά στοιχεία που 

βρίσκονται στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσης µιας επιχείρησης εκφραστούν σε 

ποσοστά επί τοις εκατό.  

 Αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες εµφανίζουν τα οικονοµικά στοιχεία, µόνο σε 

ποσοστά επί τοις εκατό ονοµάζονται καταστάσεις κοινού µεγέθους, ή καταστάσεις 100%. 

(Νιάρχος 1989) 
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4.5.3 Ανάλυση τάσης 

 

Με τις καταστάσεις τάσης πραγµατοποιείται η εξέταση των διαχρονικών µεταβολών των 

διαφόρων λογαριασµών των λογιστικών καταστάσεων και την εξαγωγή συµπερασµάτων για 

τον ρυθµό µεταβολής των λογαριασµών αυτών. Οι καταστάσεις τάσης απαιτούν την επιλογή 

ενός έτους ως βάσης και την διαίρεση των ποσών των επόµενων ετών µε το ποσό του έτους-

βάσης. (Γκίκα 2002) 

 Ο υπολογισµός των µεταβολών καθώς και η µορφή έκφρασής τους, µέσα στα πλαίσια 

της τεχνικής των συγκριτικών καταστάσεων δίνονται σε σχέση µε τα δεδοµένα του αµέσως 

προηγούµενου έτους. Στην περίπτωση όµως που η σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων γίνεται για χρονική περίοδο µεγαλύτερη των δύο λογιστικών χρήσεων, τότε ο 

υπολογισµός των ετήσιων µεταβολών απαιτεί αλλαγή της βάσης σύγκρισης µε αποτέλεσµα η 

σύγκριση των µεταβολών για την συγκεκριµένη περίοδο να γίνεται αρκετά δύσκολη. Έτσι 

όταν έχουµε οικονοµικά στοιχεία για περισσότερες από δυο λογιστικές χρήσεις η µελέτη των 

ετήσιων µεταβολών γίνεται µέσα στα πλαίσια της παρουσίασης όλων των συγκρίσεων σε 

σχέση µε ένα κοινό έτος, το έτος βάσης. Με αυτήν την τεχνική, οι µεταβολές των επόµενων 

ετών υπολογίζονται σε σχέση µε το έτος βάσης, παίρνοντας την µορφή της ποσοστιαίας 

µεταβολής. Η τεχνική αυτή ονοµάζεται ποσοστά τάσης ή σειρές δεικτών τάσης.  

 Ο υπολογισµός των ποσοστών τάσης γίνεται πρώτα µε την επιλογή του έτους βάσης 

που θα έχει, για όλα τα οικονοµικά στοιχεία που εµφανίζονται στον ισολογισµό ή στα 

αποτελέσµατα χρήσης, ποσό ίσο µε 100. Η επιλογή του έτους βάσης είναι πολύ σηµαντική 

καθώς αποτελεί το κοινό σηµείο αναφοράς για όλες τις συγκρίσεις. Για τον λόγο αυτό το έτος 

βάσης θα πρέπει να είναι εκείνο το έτος που αντιπροσωπεύει καλύτερα την τυπική ή οµαλή 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Γενικά ως έτος βάσης επιλέγεται το πρώτο έτος της χρονικής 

περιόδου που καλύπτει η ανάλυση. Όµως ενδέχεται το πρώτο έτος να µην πληροί τις 

προϋποθέσεις  του έτους βάσης και έτσι ο αναλυτής να επιλέξει κάποιο άλλο έτος. Στην 

συνέχεια τα υπόλοιπα ποσά των άλλων ετών εκφράζονται ως ποσοστά των ποσών του έτους 

βάσης. Ο υπολογισµός των ποσοστών τάσης είναι δυνατός µόνο όταν τα ποσά που 

χρησιµοποιούνται είναι θετικά. Τα ποσοστά τάσης υπολογίζονται µε την διαίρεση του 

συγκεκριµένου στοιχείου της οικονοµικής κατάστασης µε το αντίστοιχο ποσό του στοιχείου 

του έτους βάσης και στην συνέχεια το πηλίκο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουµε µε το 100.   

 Εάν το ποσό του στοιχείου είναι µεγαλύτερο από το έτος βάσης στην συγκεκριµένη 

λογιστική χρήση τότε η τιµή του ποσοστού τάσης θα είναι µεγαλύτερη από το 100, ενώ στην 



35 

 

περίπτωση που είναι µικρότερο τότε και το ποσοστό τάσης θα είναι µικρότερο από το 100. 

Στον υπολογισµό του ποσοστού τάσης εάν διαίρεση δεν έχει ως ποσοστό αποτέλεσµα 

ολόκληρο αριθµό τότε µπορεί να στρογγυλοποιηθεί ή να αγνοηθεί. (Παπαδόπουλος ∆. 1986) 

 

4.5.4 Οριζόντια ή συγκριτική ή διαχρονική ανάλυση 

 

Οριζόντια ή συγκριτική ή διαχρονική ανάλυση είναι η τεχνική που περιλαµβάνει συγκρίσεις 

λογαριασµών µιας επιχειρηµατικής οντότητας για µια σειρά ετών. (Σηµειώσεις καθηγητή 

Ευστράτιου Λιβάνη). 

 Η οριζόντια ανάλυση είναι η απλούστερη µορφή σύγκρισης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων µιας επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζονται οι συγκριτικοί πίνακες, οι 

οποίοι παρουσιάζουν την πορεία των οικονοµικών στοιχείων µιας επιχείρησης για µια σειρά 

ετών.  

 Οι συγκριτικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν οικονοµικά στοιχεία από 

περισσότερες λογιστικές χρήσεις επιτρέπουν στον αναλυτή να διαµορφώσει καλύτερη εικόνα 

για την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Σηµειώνεται πως η ανάλυση 

ως συνήθως αναφέρεται και σε µικρότερες χρονικές περιόδους, για παράδειγµα εξάµηνα, 

τρίµηνα, µήνες, κ.λ.π.  

 Στις συγκριτικές καταστάσεις δεν παρουσιάζονται µόνο τα δεδοµένα των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αλλά περιέχονται και οι µεταβολές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί διαχρονικά στα στοιχεία των καταστάσεων.  

 Οι µεταβολές που εµφανίζονται στις συγκριτικές καταστάσεις µπορούν να 

παρουσιαστούν µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

1. Υπολογίζοντας την µέση ετήσια ποσοστιαία µεταβολή των χρηµατικών ποσών. Η 

τιµή αυτή υπολογίζεται αν θεωρήσουµε τελική αξία (Τ.Α) το χρηµατοοικονοµικό 

µέγεθος του τελευταίου έτους και ως παρούσα αξία (Π.Α.) το αντίστοιχο µέγεθος του 

πρώτου έτους. Έτσι λύνουµε την εξίσωση που προκύπτει ως προς το επιτόκιο 

αναγωγής µε περίοδο ανατοκισµού τα έτη (n) που µεσολαβούν µεταξύ του πρώτου 

και του τελευταίου έτους. Εποµένως επανερχόµενοι στον υπολογισµό της µέσης 

ετήσιας µεταβολής έχουµε: 

�. �.= �. �. (1 + �)� 

 Όπου ε είναι ή µέση ετήσια µεταβολή. (Λαζαρίδης 2010) 
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2. Συγκρίνοντας τη µέση τιµή των χρηµατικών ποσών των εξεταζόµενων περιόδων µε το 

χρηµατικό ποσό κάθε περιόδου. Η σχετική µέση τιµή υπολογίζεται γενικά ως εξής:  

�έ�� !"# +�έ�� ό"$ +⋯+�έ�� !"&'# +�έ�� !"&

(
 

Όπως 1,2,…,t-1,t είναι οι εξεταζόµενες περίοδοι. 

Κατά την σύγκριση των αποτελεσµάτων θα πρέπει να προσεχθεί ότι οι τιµές 

διαχρονικά πιθανόν να παρουσιάζουν αύξηση λόγω του πληθωρισµού και αναπροσαρµογής 

των τιµών. 

3. Σαν απόλυτη µεταβολή, δηλαδή η διαφορά µεταξύ δύο αριθµών. Η απόλυτη µεταβολή 

υπολογίζεται ως εξής:  

�έ�� !"& −�έ�� !"&'# 

Όπου, Μέγεθος µπορεί να είναι το χρηµατικό ποσό ενός λογαριασµού. 

4. Σαν σχετική µεταβολή, δηλαδή η απόλυτη τιµή διαιρούµενη µε το µέγεθος βάσης επί 

το εκατό. Η σχετική µεταβολή υπολογίζεται ως εξής:  

�έ�� !"& −�έ�� !"&'#

�έ�� !"&'#
∗ 100 

5. Σαν δείκτης του µεγέθους της εξεταζόµενης περιόδου προς το µέγεθος του έτους 

βάσης. Ο δείκτης υπολογίζεται από την σχέση:  

�έ�� !"&

�έ�� !"&'#
 

Η µελέτη των παραπάνω µεταβολών ανεξάρτητα από την µορφή τους, ονοµάζεται οριζόντια 

ανάλυση (Horizontal analysis). (Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπολους ∆. 2010) 

 

4.6 Ορισµός αριθµοδεικτών 

 

Οι αριθµοδείκτες ή χρηµατοοικονοµικοί δείκτες είναι το πηλίκο µεταξύ των επιλεγµένων 

αριθµητικών τιµών που λαµβάνονται από τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. 

Καταρτίζονται µε σκοπό τον προσδιορισµό της πραγµατικής θέσεως ή της αποδοτικότητας 

των διάφορων τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων οι οποίοι  αφορούν µια οικονοµική µονάδα 

και σε τελική ανάλυση της πραγµατικής καταστάσεως ολόκληρης µονάδας ή γενικότερα του 

κλάδου στον οποίο ανήκει η µονάδα αυτή. Ένας αριθµοδείκτης παριστάνεται συνήθως µε την 

µορφή πηλίκου κάποιων αριθµών ή µε την µορφή ποσοστού. 

(http://el.wikipedia.org/wiki/αριθµοδείκτής) 
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 Αυτοί που ενδιαφέρονται άµεσα για την κατάρτιση και την ερµηνεία των 

αριθµοδεικτών σε µια επιχείρηση είναι οι εξής:  

• Μέτοχοι 

• Πελάτες 

• Πιστωτές 

• Εργαζόµενοι 

• ∆ηµόσιες υπηρεσίες 

• ∆ιοίκηση της τράπεζας 

 

4.7 Κανόνες κατάρτισης αριθµοδεικτών 

 

Οι αριθµοδείκτες πρέπει να καταρτίζονται µε βάση κάποιους συγκεκριµένους κανόνες, οι 

οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Η συσχέτιση των µεγεθών πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι δείκτες-

αριθµοί που προκύπτουν, να είναι ανάλογοι µε την κατάσταση που απεικονίζουν, 

δηλαδή οι υψηλότεροι να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι 

χαµηλότεροι σε δυσµενέστερες. 

• Τα µεγέθη των συσχετίσεων πρέπει να επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µειώνονται στο ελάχιστο τα λάθη ή οι επιπτώσεις νοµισµατικών διακυµάνσεων. 

• Στην θέση των απόλυτων τιµών, κατά το δυνατόν, λαµβάνονται οι τιµές µέσου όρου 

(π.χ µέσο µηνιαίο υπόλοιπο πελατών και όχι το υπόλοιπο του λογαριασµού στις 

31/12). 

• Οι δείκτες που αναφέρονται στην έννοια του κόστους, κατά κανόνα, εκτιµούνται σε 

συσχέτιση µε δείκτες που η σύνθεση τους βασίζεται σε ποσοτικά δεδοµένα 

• ∆είκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστηµα χρήσεως µικρότερο από 12 µήνες, 

δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονοµικής µονάδας και κρίνονται 

πάντοτε σε συσχέτιση µε δείκτες αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούµενων 

ετών. 

• ∆είκτης µεµονωµένος έχει σχετική µόνο χρησιµότητα 

• Οι δείκτες είναι δυνατό να είναι απλοί ή σύνθετοι. 

• Οι δείκτες πρέπει να καλύπτουν όλους τους τοµείς δραστηριότητας της οικονοµικής 

µονάδας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ταξινοµούνται σε οµάδες κατά τρόπο που να 

επιτρέπει µια αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. 
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Οι αριθµοδείκτες είναι αρχικά αφηρηµένοι αριθµοί, αν όµως γνωρίζουµε την προέλευση τους 

και τους συγκρίνουµε µε άλλους όµοιους, που προέρχονται είτε από την ίδια την οικονοµική 

µονάδα σε διαφορετικό χρόνο, είτε από άλλη οµοειδή, τότε γίνονται συγκεκριµένοι. Πάντως 

κατά την ανάλυση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα απόλυτα µεγέθη αξιών, των 

ποσοτήτων κ.λ.π. (Κοντάκου – Παπασπύρου 1993) 

 

4.8 Χρησιµότητα αριθµοδεικτών 

 

Ο σκοπός της κατάρτισης των αριθµοδεικτών είναι η αξιολόγηση της κερδοφορίας, της 

αποτελεσµατικότητας και του κινδύνου µιας οντότητας. Για να µπορέσουν όµως να 

καταστούν χρήσιµοι, θα πρέπει να συγκριθούν µε τους µέσους δείκτες του κλάδου και τους 

δείκτες των κυριότερων ανταγωνιστών. Η ανάλυση τους  περιλαµβάνει δύο µεθόδους, την 

διαστρωµατική και την διαχρονική ανάλυση. 

 

∆ιαστρωµατική  ανάλυση 

 

Η µέθοδος αυτή συγκρίνει τους αριθµοδείκτες µιας επιχείρησης µε τους αριθµοδείκτες άλλων 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου για την ίδια χρονική περίοδο. Η σύγκριση γίνεται είτε µε τις 

καλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου ή µε τον µέσο όρο του κλάδου. Όµως η σύγκριση ενός 

δείκτη µιας επιχείρησης µε τον µέσο όρο του κλάδου θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και 

αυτό γιατί εξετάζοντας έναν δείκτη στον οποίο οι υψηλότερες τιµές θεωρούνται καλύτερες 

από τις χαµηλότερες τιµές εγκυµονεί κινδύνους γιατί οι υψηλότερες τιµές δεν θεωρούνται 

πάντα και οι καλύτερες. Στην περίπτωση που ο τρέχων δείκτης είναι πολύ µεγαλύτερος ή 

πολύ µικρότερος από τον µέσο όρο του κλάδου σε µια συγκεκριµένη περίοδο τότε αυτό θα 

πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά. Η περαιτέρω ανάλυση που θα γίνει ίσως δείξει ότι οι 

συνθήκες που επικρατούν για την επιχείρηση δεν είναι τόσο καλές όσο δείχνει ο δείκτης. 

Τέλος η µεγάλη απόκλιση του δείκτη από τον µέσο όρο του κλάδου µπορεί να είναι ένα 

συµπτωµατικό γεγονός, το οποίο θα πρέπει ο οικονοµικός διευθυντής να το ανακαλύψει και 

να το αποµονώσει.  
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∆ιαχρονική ανάλυση δεικτών 

 

Η διαχρονική ανάλυση των δεικτών περιλαµβάνει του διάφορους δείκτες της επιχείρησης για 

µια σειρά ετών και προσδιορίζει κατά πόσο η επιχείρηση αναπτύσσεται ή όχι και γενικά 

ανακαλύπτει τις τάσεις που δηµιουργούνται. 

 

Σηµεία που θα πρέπει να προσεχθούν για την σωστή χρήση των δεικτών 

• Ένας δείκτης από µόνος του δεν µπορεί να µας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την οικονοµική πορεία µιας επιχείρησης. Μόνο µια οµάδα δεικτών µπορεί να µας 

δώσει την σωστή πληροφόρηση  για την γενική κατάσταση µιας επιχείρησης. 

• Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων και οι αριθµοδείκτες πρέπει να 

αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο για να αποφευχθούν σφάλµατα τα οποία να 

σχετίζονται µε την εποχικότητα των προϊόντων. 

• Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 

προέρχονται από τις ίδιες τις λογιστικές µεθόδους γιατί η χρησιµοποίηση 

διαφορετικών µεθόδων θα έχει ως συνέπεια την µη σύγκριση των δεικτών τόσο 

µεταξύ των εταιρειών όσο και την ίδια την εταιρεία.  

• Η σύγκριση των δεικτών διαχρονικά πρέπει να λαµβάνει υπόψη την επίδραση του 

πληθωρισµού. Ο πληθωρισµός επηρεάζει τον όγκο των πωλήσεων και το κόστος 

παραγωγής. Τέλος επηρεάζει την αξία των διαφόρων στοιχείων και µε την σειρά τους 

έχουν επίδραση στην κερδοφορία. (Νούλας 2015) 

 

4.9 Περιορισµοί των χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

 

Η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών είναι ένα πάρα πολύ χρήσιµο και διαδεδοµένο 

εργαλείο για την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Με αυτήν την 

ανάλυση βγάζουµε χρήσιµα συµπεράσµατα για το παρελθόν, την τρέχουσα κατάσταση αλλά 

και για το µέλλον µιας επιχείρησης όσον αφορά την ρευστότητα, την κερδοφορία και την 

ανάπτυξη της. Τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών πρέπει 

να γίνεται πάντα µε ιδιαίτερη προσοχή, λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς στους 

οποίους υπόκειται η ανάλυση αυτή. Οι περιορισµοί είναι οι εξής:  

� Η σύγκριση δεικτών µεταξύ δύο επιχειρήσεων ή η εκτίµηση του πόσο ικανοποιητικός 

είναι ένας δείκτης, θα πρέπει στην πρώτη περίπτωση να εξετάσουµε επιχειρήσεις του 
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ίδιου κλάδου και στην δεύτερη περίπτωση να συγκρίνουµε δείκτες της επιχείρησης 

που εξετάζουµε µε τον µέσο όρο του κλάδου. Στην πράξη είναι δύσκολο να γίνει η 

ταξινόµηση της επιχείρησης σε κάποιο κλάδο.  

� Οι δηµοσιευµένοι µέσοι όροι δεικτών για τους διάφορους κλάδους που δίνονται και 

χρησιµοποιούνται για τις ενδοκλαδικές συγκρίσεις δεν είναι συνήθως επιστηµονικά 

υπολογισµένοι σταθµικοί µέσοι όροι από αντιπροσωπευτικά δείγµατα.  

� Υπάρχουν διαφορές στις λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για 

την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

� Η ερµηνεία των αριθµοδεικτών είναι αρκετά δύσκολη είτε είναι πολύ υψηλοί είτε 

είναι πολύ χαµηλοί. Παράδειγµα αν µια επιχείρηση έχει υψηλό ∆είκτη Άµεσης 

Ρευστότητας αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι υπάρχει µια πολύ θετική οικονοµική 

κατάσταση για την επιχείρηση, αλλά µπορεί και να σηµαίνει ότι η επιχείρηση διατηρεί 

µε την µορφή ρευστών στο ταµείο της ή στις τραπεζικές της καταθέσεις πολύ µεγάλο 

µέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Αυτό αυξάνει σηµαντικά την ρευστότητα της 

αλλά ταυτόχρονα δείχνει κακή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων τα οποία 

αντί να απασχολούνται παραγωγικά για αύξηση των πωλήσεων και των κερδών, 

παραµένουν ανενεργά µε την µορφή ρευστών. 

� Είναι γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις εφαρµόζουν το φαινόµενο του <<window 

dressing>> δηλαδή ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν ωραιοποιηµένα οικονοµικά 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων και να βελτιώνονται οι χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες της επιχείρησης.(Γκόγκας Π., Πραγγίδης Ι. 2010) 

 

4.10 Κατηγορίες αριθµοδεικτών 

 

Οι δείκτες ανάλογα µε τις διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες της επιχείρησης 

µπορούν να ταξινοµηθούν σε 5 κατηγορίες:  

1. Αριθµοδείκτες Ρευστότητας, οι οποίοι µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται θετικά στις τρέχουσες  υποχρεώσεις της κατά το χρόνο λήξεως 

τους. 

2. Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ή ∆ραστηριότητας), οι οποίοι µετρούν 

τον βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των απασχολούµενων από την 

οικονοµική µονάδα περιουσιακών στοιχείων. 
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3. Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης (ή Χρέους ή Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης), 

οι οποίοι µετρούν τον βαθµό στον οποίο η χρηµατοδότηση της µονάδας έχει γίνει 

µε δανεισµό καθώς και την ικανότητα της µονάδας να ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

4. Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (ή Απόδοσης), οι οποίοι µετρούν την επιτυχία της 

διοίκησης στη δηµιουργία ικανοποιητικών ποσοστών απόδοσης για αυτούς που 

δέσµευσαν τα κεφάλαια τους(ως φορείς- ιδιοκτήτες). 

5. Επενδυτικοί Αριθµοδείκτες (ή Αποτίµησης), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από την 

πλειοψηφία τόσο των αναλυτών όσο και  των επενδυτών σε περιπτώσεις που 

πρόκειται να λάβουν σηµαντικές επενδυτικές αποφάσεις όπως είναι η αγορά ή η 

ρευστοποίηση των ήδη επενδυτικών τους θέσεων που µπορεί να αφορούν σε 

µετοχές, οµόλογα κλπ. (Σηµειώσεις καθηγητή Ευστράτιου Λιβάνη) 

 

4.11 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας 

 

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας µας παρουσιάζουν την δυνατότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Αυτό η επιχείρηση το επιτυγχάνει µε 

διάφορα µέσα όπως είναι τα µετρητά, οι καταθέσεις στις τράπεζες, οι επιταγές και ακόµη και 

οι απαιτήσεις από λογαριασµούς χρεωστών, πελατών και γραµµατίων εισπρακτέων. Οι 

κυριότεροι αριθµοδείκτες ρευστότητας είναι δυο, ο αριθµοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής 

ρευστότητας και ο αριθµοδείκτης άµεσης ή ειδικής ρευστότητας.  

 

Αριθµοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας δίνεται από την σχέση: 

Κυκλοφορούν	Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες	Υποχρεώσεις
 

Όταν ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης είναι µεγαλύτερος της µονάδας, τότε το καθαρό 

κεφάλαιο κινήσεως είναι θετικό (καθαρό κεφάλαιο κινήσεως = κυκλοφορούν ενεργητικό – 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις). Στην περίπτωση όµως που είναι µικρότερο από την µονάδα, 

η βραχυπρόθεσµη φερεγγυότητα της επιχείρησης δεν θεωρείται ικανοποιητική. 

 Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης δείχνει την σχέση ανάµεσα στα κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία έναντι στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Έτσι η σχέση αυτή δείχνει 

τον βαθµό στο οποίο η επιχείρηση µπορεί να αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες ή 
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ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε χρήση των διαθεσίµων και των λοιπών κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων της. Ο βαθµός της ρευστότητας της επιχείρησης εξαρτάται από την 

δυνατότητα της επιχείρησης να ρευστοποιήσει έγκαιρα τα αποθέµατα και τις 

βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις της. (Αδαµίδης 1998) 

 Αν ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας είναι αρκετά υψηλός τότε δεν κρίνεται 

απαραίτητος ο προσδιορισµό του. Αυτό όµως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το µέγεθος του 

αριθµοδείκτη εξαρτάται από πολλούς και ποικίλους παράγοντες, µεταξύ των οποίων το είδος 

της κάθε επιχείρησης, η ποιότητα των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , η 

αµεσότητα των τρεχουσών υποχρεώσεων της και η ευκαµψία των αναγκών της σε κεφάλαια 

κινήσεως κτλ. Για τους παραπάνω λόγους δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα πρότυπο 

αριθµοδείκτη για όλες τις επιχειρήσεις. Γενικά ένας αριθµοδείκτης γύρω στο 2, µπορεί να 

θεωρηθεί ικανοποιητικός για µια βιοµηχανική ή εµπορική επιχείρηση. (Νιάρχος 1989) 

 Οι λόγοι για την εκτεταµένη χρήση του αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας 

σαν µια µέτρηση της ρευστότητας περιέχονται στην δυνατότητα του να µετρά: 

• Την κάλυψη των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. Όσο υψηλότερο είναι το ποσό 

των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

τόσο µεγαλύτερη  είναι η βεβαιότητα ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

καλύπτονται. 

• Την προστασία έναντι των ζηµιών. Όσο µεγαλύτερη είναι η προστασία, τόσο 

χαµηλότερος θα είναι ο κίνδυνος. Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης δείχνει το 

περιθώριο ασφαλείας για να καλύψει τη συρρίκνωση των µη ρευστών 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων όταν αυτά τελικά ρευστοποιηθούν.  

• Την διαφύλαξη των ρευστών κεφαλαίων.  Ο αριθµοδείκτης αυτός είναι ουσιαστικός 

σαν µια µέτρηση του περιθωρίου ασφαλείας έναντι στις  αβεβαιότητες και 

απρογραµµάτιστες συγκρούσεις  στην ροή των µετρητών της επιχείρησης. Όπως για 

παράδειγµα απεργίες και έκτακτες ζηµίες µπορούν πρόσκαιρα και απροσδόκητα να 

µειώσουν τα ταµειακά διαθέσιµα. (Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος ∆. 2010) 

 

Αριθµοδείκτης άµεσης ή ειδικής ρευστότητας 

 

Όταν χρειαζόµαστε έναν πιο αυστηρό έλεγχο της ρευστότητας χρησιµοποιούµαι τον 

αριθµοδείκτη της άµεσης ή ειδικής ρευστότητας. Ο δείκτης αυτός περιέχει στο αριθµητή τα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα δηλαδή µετατρέπονται γρήγορα 

σε µετρητά και υπολογίζονται από την σχέση:  
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Κυκλοφορούντα	Περιουσιακά	Στοιχεία − Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες	Υποχρεώσεις
 

ή 

Εισπρακτέοι	Λογαριασμοί + Εμπορεύσιμα	Χρεόγραφα + Ισοδύναμα	Μετρητών + Μετρητά

Βραχυπρόθεσμες	Υποχρεώσεις
 

 Στο αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας δεν περιλαµβάνονται τα αποθέµατα καθώς 

αποτελούν το λιγότερο βραχυπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο. Ένας ακόµη λόγος που δεν 

περιλαµβάνονται τα αποθέµατα σε αυτόν τον αριθµοδείκτη είναι ότι η αξιολόγησή τους 

απαιτεί περισσότερη διαχειριστική ορθή κρίση από ότι απαιτείται για τα άλλα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εξ άλλου, θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι σε 

ορισµένες επιχειρήσεις τα αποθέµατα είναι περισσότερο ρευστά από ότι οι αργής πληρωµής 

εισπρακτέοι λογαριασµοί. Η ερµηνεία του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη είναι παρόµοια µε 

αυτή της κυκλοφοριακής ρευστότητας. (Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλος ∆. 2010) 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία στον αριθµητή του κλάσµατος είναι δυνατόν να 

µετατραπούν γρήγορα σε χρήµα, στην ονοµαστική τους αξία, δηλαδή στην αξία που 

αναγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης, εκτός των απαιτήσεων που συχνά δεν είναι 

εύκολα και γρήγορα µετατρέψιµες σε χρήµα. (Νιάρχος 1984) 

 

4.12 Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (ή ∆ραστηριότητας) 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν το βαθµό της αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των 

διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί 

προκύπτουν από την σύγκριση των πωλήσεων µε το επενδυόµενο κεφάλαιο στα εν λόγω 

περιουσιακά στοιχεία. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής δείκτες:  

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων 

 

Ο δείκτης αυτός ισούται µε τον λόγο των πωλήσεων προς τα αποθέµατα, δηλαδή προκύπτει η 

εξής σχέση:  

Δ. Κ. Τ	Αποθ.=
Πωλήσεις

Μέσο	Ύψος	Αποθεμάτων	αρχής	και	τέλους	χρήσης
 

Το µέσος ύψος των αποθεµάτων υπολογίζεται ως εξής: (αρχικό απόθεµα +τελικό 

απόθεµα)/2. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων παρουσιάζει την ταχύτητα µε την 

οποία τα αποθέµατα των εµπορευµάτων µετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασµού 
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διαµέσου των πωλήσεων. Όσο πιο µεγάλος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερα για την επιχείρηση 

καθώς δείχνει ότι τα αποθέµατα της ανανεώνονται συχνά. Όµως επειδή η αξία των πωλήσεων 

περιλαµβάνει και το µικτό περιθώριο κέρδους, ένας πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων προσδιορίζεται από την εξής σχέση:  

Δ. Κ. Τ. Αποθ. =
Κόστος	Πωληθέντων	Προϊόντων

Μέσο	Ύψος	Αποθεμάτων	αρχής	και	τέλους	χρήσης
 

Ένας άλλος εναλλακτικός τρόπος µέτρησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι η 

µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες της επιχείρησης, αποτελεί δηλαδή 

ένα δείκτη µέτρησης της χρονικής περιόδου, που απαιτείται να περιµένει η επιχείρηση για 

την πώληση και αντικατάσταση των αποθεµάτων της. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το 

δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν 

διαιρέσουµε τις 365 ηµέρες του έτους, µε την τιµή του δείκτη. (Λαζαρίδης Γ. 2010) Έτσι 

έχουµε: 

Δ.Μ. Δ. Π. Αποθ.=
365	ημέρες

Πωλήσεις
Μέσο	Ύψος	Αποθεμάτων	αρχής	και	τέλους	χρήσης

 

 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

 

Ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων δείχνει τον χρόνο µετατροπής των 

απαιτήσεων σε διαθέσιµα. Ο συγκεκριµένος αριθµοδείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

Δ. Κ. Τ. Απαιτ. =
Πωλήσεις	επί	Πιστώσει

Μέσος	Όρος	Απαιτήσεων
 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά µέσο όρο πόσες φορές δηµιουργούνται και 

εισπράττονται οι απαιτήσεις έναντι των πελατών. Από τον συγκεκριµένο αριθµοδείκτη 

υπολογίζεται και η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων, από την παρακάτω σχέση: 

Δ. Ε. Απαιτ. =
365	ημέρες

Κυκλοφοριακή	Ταχύτητα	Απαιτήσεων
 

 Η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων αναφέρεται στην χρονική περίοδο από την 

πώληση επί πιστώσει των προϊόντων έως και την είσπραξη των απαιτήσεων. 

 Για τον υπολογισµό του αριθµοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων 

υπάρχουν προβλήµατα κατά τον καθορισµό του αριθµητή και του παρονοµαστή του 

αριθµοδείκτη. Στον αριθµητή για παράδειγµα, η κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης δεν 

εµφανίζει το ποσοστό των πωλήσεων επί πιστώσει και έτσι ο αναλυτής αδυνατεί να 

αποκτήσει την πληροφορία αυτή και να οδηγηθεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Όταν όµως 
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το ποσοστό των πωλήσεων επί πιστώσει παραµένει σταθερό από έτος σε έτος, τότε µπορεί να 

γίνουν έγκυρες διαχρονικές συγκρίσεις του αριθµοδείκτη. Τις περισσότερες φορές όµως οι 

αναλυτές καταφεύγουν στην υπόθεση ότι το ποσοστό των πωλήσεων τοις µετρητοίς είναι 

ασήµαντο του συνόλου των πωλήσεων. Από την άλλη στον παρονοµαστή, ό τρόπος 

υπολογισµού του µέσου όρου των απαιτήσεων είναι ως αριθµητικού µέσου των απαιτήσεων 

αρχής και τέλους χρήσης. Τέλος όσο µικρότερος είναι ο αριθµοδείκτης τόσο το καλύτερο για 

την επιχείρηση και αυτό γιατί η επιχείρηση εισπράττει γρήγορα τις απαιτήσεις από τους 

πελάτες της, ενισχύοντας την ρευστότητα της. (Γκίκας 2002) 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων προκύπτει από 

την σχέση: 

L. Τ. Κ. Β. Υποχρ.=
κύκλος	εργασιών

προμηθευτές + γραμ. πληρωτέα
=

κύκλος	εργασιών

βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις
 

Η τιµή του µας δείχνει τον αριθµό των ανακυκλώσεων των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

από αγορές ά υλών και εµπορευµάτων µέσα σε ένα χρόνο. Μια άλλη µορφή του 

συγκεκριµένου αριθµοδείκτη είναι της ταχύτητας ρευστοποιήσεως βραχυπρόθεσµών 

υποχρεώσεων, ο οποίος προκύπτει µε αντιστροφή των όρων του κλάσµατος του παραπάνω 

δείκτη, δηλαδή: 

Δ. Τ. Ρ. Β. Υποχρ.=
προμηθευτές + γραμ. πληρωτέα

κύκλος	εργασιών
=
βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις

κύκλος	εργασιών
 

Κατά την µελέτη του δείκτη της ρευστότητας, εκτός του αριθµοδείκτη γενικής 

ρευστότητας συσχετίζουµε και τους δείκτες της ταχύτητας ρευστοποιήσεως απαιτήσεων και 

των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, αυτό διότι οι επιχειρήσεις για να διευκολυνθούν στις 

πληρωµές τους επιδιώκουν ώστε ο χρόνος εισπράξεως των απαιτήσεων να είναι µικρότερος 

από το χρόνο πληρωµής των υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή 

όταν γίνονται πιο γρήγορα οι πληρωµές από τις εισπράξεις, τότε ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας είναι υψηλός και δείχνει ότι η επιχείρηση έχει άνεση πληρωµών. (Αδαµίδης 

1998) 

Κάποιες φόρες στον αριθµητή χρησιµοποιούνται οι πληρωτέοι λογαριασµοί αντί των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων.  Ακόµη ένας σηµαντικός αριθµοδείκτης είναι της χρονικής 

περιόδου που οι αγορές παραµένουν οφειλόµενες, ο οποίος προκύπτει από την εξής σχέση: 
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Χ. Π. Οφειλ. Αγορών =
365	ημέρες

Κυκλοφοριακή	ταχύτητα	βραχυπρόθεσμων	λογαριασμών
 

Η παρακολούθηση του δείκτη διαχρονικά δείχνει την πολιτική της επιχείρησης για 

την χρηµατοδότηση των αγορών της. Μια µεταβολή του δείκτη δείχνει αλλαγή της 

πιστοληπτικής πολιτικής. Αν µια επιχείρηση για παράδειγµα έχει ανάγκη από κεφάλαια τότε 

θα οδηγηθεί σε αναζήτηση µεγαλύτερων πιστώσεων, παρά το ότι δεν µπορεί να αναζητήσει 

εκπτώσεις επί των τιµών αγοράς.  Επίσης η σύγκριση του αριθµοδείκτη της ταχύτητας 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, ή της παραµονής των απλήρωτων αγορών µιας επιχείρησης µε 

άλλες οµοειδής επιχειρήσεις δείχνει αν αυτή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της µε βραδύτερο ή 

µε ταχύτερο ρυθµό από τις άλλες. Αν η επιχείρηση παρουσιάζει µεγαλύτερη διάρκεια 

παραµονής των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από τις άλλες οµοειδής επιχειρήσεις τότε 

αυτό θεωρείται καλό για την επιχείρηση µε δεδοµένο ότι δεν προκλήθηκαν άλλες αρνητικές 

επιπτώσεις σε σχέση µε τους προµηθευτές της. Τέλος αν παρατηρηθεί ότι οι προµηθευτές της 

αρνούνται να χορηγήσουν πίστωση στην επιχείρηση, τότε το θέµα εµπνέει ανησυχίες και 

πρέπει να διερευνηθεί.(Νιάρχος 1989) 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

 

Ο αριθµοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού µιας επιχειρήσεως, εκφράζει το 

βαθµό χρησιµοποιήσεως αυτού, σε σχέση µε τις πωλήσεις της. Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι 

το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών πωλήσεων µιας χρήσεως µε το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως, που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια της 

χρήσης αυτής, µε σκοπό την επίτευξη των πωλήσεων της. Ο δείκτης εκφράζεται από την εξής 

σχέση: 

Αριθμοδείκτης	ταχύτητας	κυκλοφορίας	του	ενεργητικού =
Καθαρές	πωλήσεις

Σύνολο	ενεργητικού
 

 Όταν ο αριθµοδείκτης είναι υψηλός τότε η επιχείρηση χρησιµοποιεί εντατικά τα 

περιουσιακά της στοιχεία προκειµένου να πραγµατοποιεί τις πωλήσεις της. Σε αντίθετη 

περίπτωση που ο δείκτης είναι χαµηλός αυτό δείχνει όχι εντατικής χρησιµοποιήσεως των 

περιουσιακών της στοιχείων, οπότε θα πρέπει ή να αυξήσει το βαθµό χρησιµοποιήσεως 

αυτών ή να ρευστοποιήσει κάποιο µέρος από τα περιουσιακά της στοιχεία. Στην ουσία ο 

συγκεκριµένος δείκτης δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση, σε 

σχέση µε το ύψος των πωλήσεων που πραγµατοποιεί.  
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 Στην περίπτωση που υπάρχει ανοδική πορεία του δείκτη διαχρονικά αυτό δείχνει µια 

εντατικής χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων σε σχέση µε τις πωλήσεις και αυτό 

γιατί η άνοδος αυτή συνδέεται είτε µε αύξηση των πωλήσεων, είτε µε αναλογικά µεγαλύτερη 

αύξηση των πωλήσεων, σε σχέση µε την αύξηση του ενεργητικού. Στην αντίθετη πλευρά µια 

πτωτική πορεία του δείκτη διαχρονικά δείχνει µια µείωση των πωλήσεων. 

 Τέλος η ερµηνεία του συγκεκριµένου δείκτη θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή 

και αυτό γιατί οι πωλήσεις µιας επιχείρησης αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές ενώ τα 

περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε τιµές κτήσεως ή αγοράς, τα οποία λόγω της ύπαρξης 

πληθωρισµού, εµφανίζονται ουσιωδώς χαµηλότερες των πραγµατικών. Επίσης ο δείκτης 

αυτός επηρεάζεται και από την µέθοδο των αποσβέσεων που χρησιµοποιεί η επιχείρηση. 

Όταν η επιχείρηση χρησιµοποιεί την αυξανόµενη µέθοδο αποσβέσεως θα έχει υψηλότερο 

δείκτη από ότι αν χρησιµοποιεί την σταθερή µέθοδο.(Νιάρχος 1989) 

 

4.13 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (ή Απόδοσης) 

 

Οι δείκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να 

πραγµατοποιεί κέρδη. Με άλλα λόγια, οι δείκτες αυτοί αξιολογούν τον βαθµό κερδοφορίας 

της επιχείρησης. 

  Το οικονοµικό αποτέλεσµα µιας χρήσης όπως είναι γνωστόν, ισούται µε την διαφορά 

µεταξύ των εσόδων και των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης. 

Οι δείκτες οικονοµικής απόδοσης εµφανίζουν τα συνδυασµένα αποτελέσµατα των 

επιχειρηµατικών και χρηµατοδοτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην διάρκεια της 

χρήσης. Η σηµασία αυτών των δεικτών είναι πολύ µεγάλη, γιατί όσοι ενδιαφέρονται για τις 

συνθήκες που επικρατούν στην επιχείρηση επικεντρώνουν την προσοχή τους στο κατά πόσο 

κερδοφόρα είναι η επιχείρηση αυτή.  

 Η οικονοµική απόδοση µιας επιχείρησης αξιολογείται είτε από το µέγεθος των 

πωλήσεων της είτε από το µέγεθος των επενδυθέντων συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δείκτες του καθαρού ή µικτού περιθωρίου κέρδους, ενώ στην 

δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δείκτες απόδοσης συνολικών ή ιδίων κεφαλαίων.  

 

Αριθµοδείκτες Περιθωρίου Κέρδους 

 

Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους, υπολογίζεται ως εξής:  
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L.�.�. P.=
Έσοδα	πωλήσεων − Κόστος	πωληθέντων

Έσοδα	πωλήσεων
=
Μικτό	κέρδος	ή	ζημία

Έσοδα	πωλήσεων
 

Το µικτό περιθώριο κέρδους εµφανίζει ως γνωστόν, το µέγεθος των εσόδων, το οποίο µαζί µε 

τα λοιπά διάφορα έσοδα, µπορεί να διατεθεί για να καλύψει όλα τα µη κοστολογηθέντα 

γενικά, διοικητικά και χρηµατοοικονοµικά έξοδα. Το υπόλοιπο αποτελεί τα καθαρά κέρδη 

της επιχείρησης πριν από τους φόρους. 

 Εάν στο κόστος πωληθέντων υπάρχουν µόνο µεταβλητά έξοδα της επιχείρησης 

(µεταβλητή κοστολόγηση των πωληθέντων), τότε ο δείκτης ονοµάζεται δείκτης συνεισφοράς. 

Έτσι έχουµε την εξής σχέση:  

L�ίSTU"	VWX�YVZ![ά" =
ΈV!\]	^_`ήV�_X −��T]a`UTό	SόVT!"	^_`U έXT_X

ΈV!\]	^_`ήV�_X
 

 Η διαφορά µεταξύ των εσόδων και του µεταβλητού κόστους των πωληθέντων 

εµφανίζει το µέρος από τα συνολικά έσοδα που µπορεί να διαθέτει για την κάλυψη όλων των 

σταθερών εξόδων. Το υπόλοιπο αποτελεί τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης πριν από φόρους. 

 Εάν αντί του µικτού περιθωρίου κέρδους χρησιµοποιήσουµε στον αριθµητή του 

κλάσµατος τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης τόσο πριν από τους φόρους όσο και µετά τους 

φόρους, τότε ο δείκτης ονοµάζεται δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους ανάλογα πριν ή 

µετά από φόρους. Έτσι έχουµε την εξής σχέση: (Λαζαρίδης Γ. Ά τεύχος 2010) 

L.P. �. P =
Καθαρά	κέρδη	πριν	ή	μετά	απο	φόρους

Έσοδα	πωλήσεων
 

 

 Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει την απόδοση που λαµβάνει η επιχείρηση για κάθε 

ευρώ πωλήσεων. Όσο µεγαλύτερες είναι οι τιµές του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. 

 Από µόνος του αυτός ο δείκτης είναι πολύ χρήσιµος, αλλά θα µπορεί επίσης  να 

χρησιµοποιηθεί µε δύο τρόπους παρέχοντας ακόµη πιο σηµαντικές πληροφορίες στο 

επενδυτή. Πρώτον, είναι χρήσιµη η σύγκριση του επιπέδου αυτού του δείκτη µε το µικτό ή 

καθαρό περιθώριο κέρδους του προηγούµενου έτους και δεύτερον, είναι δυνατόν να 

συγκριθεί η εταιρία µε άλλες εταιρίες που εντάσσονται στον ίδιο κλάδο. (Σηµειώσεις 

καθηγητή Ευστράτιου Λιβάνη) 
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Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROI η ROA) 

 

Οι αναλυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους στην αποδοτικότητα των απασχοληθέντων 

κεφαλαίων εξετάζοντας τον δείκτη του λειτουργικού κέρδους προς τα απασχοληθέντα 

κεφάλαια, που ονοµάζεται δείκτης απασχοληθέντων κεφαλαίων. (Return on Capital 

Employed – ROCE). 

Απόδοση	απασχοληθέντων	κεφαλαίων	(ROCE) =
Λειτουργικά	κέρδη	µετά	φόρων

Απασχοληθέντα	κεφάλαια
 

 Τον δείκτη αυτόν µπορούµε να τον συναντήσουµε και σαν απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

όταν τα ξένα κεφάλαια είναι µηδέν. 

 Ωστόσο οι δείκτες που χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι ο δείκτης απόδοσης επί της 

επένδυσης (Return on Investment – ROI) και της απόδοσης επί των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων (Return on Assets – ROA). Η διαφορά των δύο δεικτών είναι στο αν 

αναφερόµαστε στα επενδυµένα κεφάλαια ή στο σύνολο των κεφαλαίων. 

ROI	ή	ROA =
Καθαρά	κέρδη

Σύνολο	περιουσιακών	στοιχείων
 

 Η απόδοση των απασχοληθέντων κεφαλαίων µπορεί να υπολογιστεί 

πολλαπλασιάζοντας το περιθώριο κέρδους µε την συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα: 

Λειτουργικά	κέρδη	

μετά	φόρων

Απασχοληθέντα

	κεφάλαια

=

Λειτουργικά	κέρδη

	μετά	φόρων

Πωλήσεις
Χ

Πωλήσεις

Απασχοληθέντα	

κεφάλαια

 

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

προς τις πωλήσεις, µας δείχνει το λειτουργικό περιθώριο που δηµιουργήθηκε από την 

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

πληροφορεί για την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Έτσι µια κανονική απόδοση απασχοληθέντων 

κεφαλαίων µπορεί να είναι αποτέλεσµα χαµηλών περιθωρίων, αλλά υψηλών συνολικών 

κυκλοφοριακών ταχυτήτων, όπως για παράδειγµα λιανεµπόριο µεγάλων ποσοτήτων. Επίσης 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα υψηλών περιθωρίων κέρδους, αλλά χαµηλής κυκλοφοριακής 

ταχύτητας όπως, οι παραγωγοί οινοπνευµατωδών ποτών. 

 Από την άλλη ο δείκτης των συνολικών κεφαλαίων µπορεί να συνδεθεί µε τον δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνολικού ενεργητικού και του δείκτη µικτού περιθωρίου 

κέρδους. Έτσι έχουµε την εξής σχέση: 

ROA =
ΚΠΤΦ

Σύνολο	ενεργητικού
=

Πωλήσεις

Σύνολο	ενεργητικού
Χ

ΚΠΤΦ

Πωλήσεις
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Μια άλλη διατύπωση του δείκτη της απόδοσης των απασχοληθέντων κεφαλαίων 

προκύπτει από την εξής σχέση: 

ROI =

Καθαρά

	κέρδη

Σύνολο	περιουσιακών

	στοιχείων

=

Καθαρά	

κέρδη

Καθαρές

	πωλήσεις

Χ

Καθαρές

	πωλήσεις

Σύνολο	περιουσιακών	

στοιχείων

 

 Από την παραπάνω σχέση φαίνεται ότι ο δείκτης ROI εξαρτάται από το καθαρό 

περιθώριο κέρδους και από την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Για την καλύτερη µελέτη του 

συγκεκριµένου δείκτη απαιτείται η σύγκριση της επιχείρησης µε άλλες ανταγωνίστριες του 

κλάδου. (Λαζαρίδης Γ., Παπαδόπουλους ∆. 2010) 

 

Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων αποτελεί και αυτός έναν σηµαντικό 

δείκτη που µας πληροφορεί για την κερδοφόρα δυναµικότητα µιας επιχείρησης και παρέχει 

ένδειξη για το πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος ενός ικανοποιητικού αποτελέσµατος.  

 Ο δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης µε τα συνολικά 

ίδια κεφάλαια της (µετοχικό κεφάλαιο +αποθεµατικά), έτσι έχουµε: 

Αριθμοδείκτης	αποδοτικότητας	ιδίων	κεφαλαίων	(ijk) =

Καθαρά	

λειτουργικά	κέρδη

Σύνολο
	ιδίων	κεφαλαίων

Χ100 

 Σε περίπτωση που τα κεφάλαια στην αρχή της χρήσης διαφέρουν από τα κεφάλαια 

στο τέλος της χρήσης, λόγω του ότι υπήρξε αύξηση ή µείωση τους κατά την διάρκεια της 

χρήσης τότε παίρνουµε τον µέσο όρο αυτών, δηλαδή (ίδια κεφάλαια αρχής + ίδια κεφάλαια 

τέλους)/2 

 Ο συγκεκριµένος δείκτης µετρά την αποτελεσµατικότητα, µε την οποία τα κεφάλαια 

των ιδιοκτητών της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Στην περίπτωση που ο δείκτης 

είναι χαµηλός αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση δεν είναι επιτυχηµένη, λόγω µη καλής 

διοικήσεως, µη ικανοποιητικής παραγωγικότητας, δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, 

υπερεπενδύσεων κεφαλαίων τα οποία δεν απασχολούνται πλήρως, όπως και άλλως µη 

ευνοϊκών παραγόντων. Τέλος ένας υψηλός δείκτης δείχνει ότι η επιχείρηση ευηµερεί και 

αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως η επιτυχηµένη διοίκηση της, οι ευνοϊκές γι 

αυτήν οικονοµικές συνθήκες και η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της. 
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4.14 Αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης ή χρέους 

 

Οι αριθµοδείκτες δοµής των κεφαλαίων παρέχουν πληροφορίες για τον µακροχρόνιο κίνδυνο 

χρεωκοπίας τον οποίο ενδέχεται να αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, ιδιαίτερα σε περιόδους 

µείωσης των κερδών της. Οι διαχρονικές και διαστρωµατικές συγκρίσεις των αριθµοδεικτών 

δοµής κεφαλαίων επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων για τις µεταβολές οι οποίες 

πραγµατοποιούνται στην περίπτωση του κινδύνου χρεοκοπίας µιας επιχείρησης. Οι 

κυριότεροι αριθµοδείκτες της δανειακής επιβάρυνσης είναι οι εξής: (Γκίκας 2002) 

 

1. ∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον λόγο της αξίας των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού 

προς την συνολική αξία του ενεργητικού. Ανάλογα µε την τιµή του συγκεκριµένου δείκτη 

χωρίζονται σε επιχειρήσεις έντασης πάγιων περιουσιακών στοιχείων και σε επιχειρήσεις 

έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι έχουµε την εξής σχέση: 

Δ.Π. Π =
Πάγια	περιουσιακά	στοιχεία

Σύνολο	ενεργητικού
 

 

2. ∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης, εκφράζεται από το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων προς τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και µας πληροφορεί για το ποσοστό των παγίων που έχει 

χρηµατοδοτηθεί από τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Έτσι έχουµε: 

Δ. Α =
Ίδια	κεφάλαια

Πάγια	περιουσιακά	στοιχεία
 

 

3. ∆είκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς τα Συνολικά Ξένα Κεφάλαια 

 

Ο αριθµοδείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τα συνολικά ξένα κεφάλαια είναι το 

πηλίκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τα συνολικά ξένα κεφάλαια και εµφανίζει τον 

δυνητικό βαθµό ρευστότητας που έχει η επιχείρηση για να µπορέσει να ανταποκριθεί και να 

εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της. Άρα έχουµε την εξής σχέση: 

L. m./o. p. P =
PWS`!Z![!ύX	�X�[�UTYSό

�]S[!^[ό �Vq] + r[]sW^[ό �Vq]	S�Zά`]Y]
 



52 

 

 

4. ∆είκτης κάλυψης τόκων 

 

Ο δείκτης αυτός, ∆.Κ.Τ., υπολογίζεται από το πηλίκο των κερδών πριν από τους τόκους και 

τους φόρους (ΚΠΤΦ), µε τους τόκους. ∆εδοµένου ότι από τα ΚΠΤΦ καλύπτονται πρώτα οι 

τόκοι των ξένων κεφαλαίων και αν το υπόλοιπο είναι θετικό, τότε υπολογίζονται οι φόροι, τα 

µερίσµατα και τα παρακρατούµενα κέρδη για τον σχηµατισµό των διάφορων αποθεµατικών, 

ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό κάλυψης των τόκων από τα κέρδη προ φόρων και τόκων 

της επιχείρησης, οπότε έχουµε την εξής σχέση: (Λαζαρίδης 2010) 

Δ. Κ. Τ. =
ΚΠΤΦ

Τόκοι
 

 

5. ∆είκτης Ξένων προς Συνολικά Κεφάλαια 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο είναι το ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων ή του 

ενεργητικού αποτελούν τα ξένα κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του βαθµού προστασίας των 

πιστωτών από το σύνολο των κεφαλαίων µιας επιχείρησης. Η χαµηλή τιµή του δείκτη των 

ξένων προς τα συνολικά κεφάλαια είναι ενδεικτικός της ικανότητας της επιχείρησης να 

µπορεί να δανειστεί, µε τους πιστωτές να θέλουν να χορηγήσουν πιστώσεις µόνο στις 

περιπτώσεις που υπάρχει υψηλός βαθµός προστασίας από µία χρεοκοπία. Ο δείκτης 

υπολογίζεται από την σχέση: 

Σύνολο	ξένων	κεφαλαίων

Σύνολο	ενεργητικού
 

 

6 Αριθµοδείκτης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός υπολογίζεται από την εξής σχέση: 

Σύνολο	ξένων	κεφαλαίων

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τα ξένα κεφάλαια 

και είναι ενδεικτικός της προστασίας των πιστωτών µε ίδια κεφάλαια.(Γκίκας 2002) Στην 

ουσία µετρά τα κεφάλαια που προέρχονται στην µονάδα από τους πιστωτές έναντι των 

κεφαλαίων που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες.(Σηµειώσεις καθηγητή Ευστράτιου Λιβάνη) 
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7 Αριθµοδείκτης των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 

Μακροχρόνια	ξένα	κεφάλαια

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τα µακροχρόνια 

ξένα κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του βαθµού προστασίας των πιστωτών µε ίδια κεφάλαια. 

  Η εξέταση του αριθµοδείκτη αυτού διαχρονικά δείχνει στο αναλυτή µε τι είδος 

κεφαλαίων επιλέγει η διοίκηση της επιχείρησης να χρηµατοδοτήσει τις διάφορες 

δραστηριότητες της και ποιες είναι οι προσδοκίες της διοίκησης για το µελλοντικό κόστος 

των ξένων κεφαλαίων. Για παράδειγµα όταν µια επιχείρηση περιµένει µια διαχρονική µείωση 

των επιτοκίων δανεισµού, τότε θα προτιµήσει να δανειστεί βραχυχρόνια και θα µειώσει τις 

µακροχρόνιες υποχρεώσεις της, µε την προοπτική να δανειστεί µακροχρόνια, όταν τα 

επιτόκια φτάσουν στο χαµηλότερο σηµείο. (Γκίκας 2002) 

 

4.15 Επενδυτικοί αριθµοδείκτες 

 

Οι επενδυτικοί δείκτες χρησιµοποιούνται από τους επενδυτές στην προσπάθεια τους να 

αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αγοράσουν τις µετοχές µιας συγκεκριµένης εταιρίας. Οι 

σηµαντικότεροι αριθµοδείκτες αυτής της κατηγορίας είναι ο αριθµοδείκτης κέρδη ανά µετοχή 

και ο δείκτης P/E. 

 Τα καθαρά κέρδη ανά µετοχή µας δείχνουν τι κέρδη αντιστοιχούν σε κάθε µετοχή και 

προκύπτουν από την σχέση: 

ΚΑΜ =
Κέρδη

Αριθμός	Μετοχών
 

Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο µεγαλύτερα είναι τα κέρδη σε σχέση µε 

τον αριθµό των µετοχών και τόσο καλύτερη είναι η εταιρία στον κλάδο της. Για τον 

υπολογισµό του δείκτη ο αναλυτής θα πρέπει να είναι προσεκτικός, εξετάζοντας αν τα κέρδη 

προέρχονται από την κύρια δραστηριότητα της εταιρίας ή από κάποια άλλη παροδική 

δραστηριότητα. Επίσης αν τα µεγαλύτερα κέρδη προέρχονται από τον µεγαλύτερο κίνδυνο 

που έχει αναλάβει η εταιρία σε ορισµένες επενδύσεις. 

 Ο δείκτης P/E είναι γνωστός ως price earnings ratio και υπολογίζεται από την σχέση 

της τρέχουσας τιµής της µετοχής προς τα κέρδη ανά µετοχή. Έτσι έχουµε: 
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P

E
=
Τρέχουσα	τιμή	μετοχής

Κέρδη	ανά	μετοχή
 

 Ο συγκεκριµένος δείκτης δείχνει το ποσό των χρηµάτων που είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της µετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρά κέρδη ανά 

µετοχή της επιχείρησης. Αν η τιµής του δείκτη P/E είναι 10 τότε αυτό σηµαίνει ότι για κάθε 

ένα ευρώ κερδών ανά µετοχή, οι επενδυτές θα πληρώσουν 10 ευρώ για να αγοράσουν την 

µετοχή.  

 Η χρησιµότητα του αριθµοδείκτη P/E  έγκειται στο γεγονός ότι η τιµή της µετοχής της 

εταιρίας αντανακλά την κερδοφορία της. Όσο µεγαλύτερα είναι τα κέρδη ανά µετοχή τόσο 

µεγαλύτερη πρέπει να είναι η χρηµατιστηριακή της αξία. Αντίθετα όσο µικρότερα είναι τα 

κέρδη ή αν η επιχείρηση έχει ζηµίες τόσο µικρότερη θα είναι η χρηµατιστηριακή της αξία. 

 Τέλος ένας χαµηλός δείκτης P/E µαζί µε µια χαµηλή τιµή της µετοχής και αντίστοιχα 

µε υψηλά κέρδη ανά µετοχή δείχνει ότι η µετοχή είναι υποτιµηµένη. Ενώ µια εταιρία που έχει 

υψηλή χρηµατιστηριακή αξία και χαµηλά κέρδη ανά µετοχή είναι υπερτιµηµένη και η τιµή 

της θα πρέπει να υποχωρήσει. (Νούλας Αθ. 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΕΛ  

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 

Σ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρίας ΚΤΕΛ Ν. 

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. Οι αναλύσεις γίνονται µε σκοπό την κατανόηση της οικονοµικής πορείας 

της επιχείρησης. Το κεφάλαιο θα ξεκινήσει µε την κοινού µεγέθους ανάλυση, θα 

ακολουθήσει η ανάλυση των ποσοστών τάσης και το κεφάλαιο θα κλείσει µε την παρουσίαση 

των αριθµοδεικτών της εταιρίας. Η ανάλυση γίνεται από την σκοπιά του εξωτερικού 

αναλυτή. 

 

5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

5.1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ανάλυση κοινού µεγέθους ή κάθετη 

ανάλυση, είναι η µέθοδος στην οποία όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσεως µετατρέπονται σε ποσοστά. Τα στοιχεία του ισολογισµού σε 

ποσοστά του συνόλου του ενεργητικού και του παθητικού και τα στοιχεία των 

αποτελεσµάτων  χρήσεως σε ποσοστά των πωλήσεων. Έτσι µε βάση τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την εταιρία ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Πίνακας 1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 1,93% 1,74% 2,01% 

Αποσβέσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 1,12% 1,36% 1,93% 

Καθαρή αξία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,80% 0,38% 0,08% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,90% 1,93% 1,74% 2,01% 

Αποσβέσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,54% 1,12% 1,36% 1,93% 
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Καθαρή αξία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,80% 0,38% 0,08% 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις         

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 6,23% 6,21% 4,18% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Αποσβέσεις 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Καθαρή αξία 6,23% 4,24% 4,18% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 6,23% 6,21% 4,18% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Αποσβέσεις 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Καθαρή αξία 6,23% 4,24% 4,18% 4,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ         

Κτίρια – τεχνικά έργα 0,06% 0,04% 0,04% 0,34% 1,00% 1,22% 1,49% 1,74% 

Αποσβέσεις 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 0,14% 0,20% 0,28% 0,38% 

Καθαρή αξία 0,05% 0,03% 0,02% 0,31% 0,86% 1,03% 1,21% 1,36% 

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 0,12% 0,08% 0,08% 0,07% 0,09% 0,10% 0,09% 0,10% 

Αποσβέσεις 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,08% 0,09% 0,08% 0,10% 

Καθαρή αξία 0,09% 0,05% 0,04% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 

Μεταφορικά Μέσα 17,72% 12,10% 11,94% 10,80% 3,44% 3,21% 2,90% 3,34% 

Αποσβέσεις 6,89% 5,57% 6,11% 5,55% 0,51% 0,73% 0,80% 1,07% 

Καθαρή αξία 10,83% 6,53% 5,82% 5,25% 2,94% 2,48% 2,11% 2,27% 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 9,23% 9,21% 9,19% 8,03% 11,26% 11,53% 10,65% 12,26% 

Αποσβέσεις 7,29% 5,14% 5,73% 5,43% 8,27% 9,28% 8,76% 10,27% 

Καθαρή αξία 1,94% 4,07% 3,46% 2,60% 2,99% 2,25% 1,88% 1,99% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 27,14% 21,44% 21,26% 19,24% 15,80% 16,06% 15,13% 17,44% 

Αποσβέσεις 14,23% 10,76% 11,92% 11,06% 9,00% 10,29% 9,92% 11,83% 



57 

 

Καθαρή αξία 12,91% 10,68% 9,34% 8,18% 6,81% 5,77% 5,21% 5,61% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 33,37% 27,65% 25,44% 23,31% 15,80% 16,06% 15,13% 17,44% 

Αποσβέσεις 14,23% 12,73% 11,92% 11,06% 9,00% 10,29% 9,92% 11,83% 

Καθαρή αξία 19,15% 14,92% 13,53% 12,26% 6,81% 5,77% 5,21% 5,61% 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,42% 9,55% 8,65% 9,95% 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,04% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 9,45% 9,59% 8,68% 9,99% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33,37% 27,65% 25,44% 23,34% 25,25% 25,64% 23,80% 27,43% 

Αποσβέσεις 14,23% 12,73% 11,92% 11,06% 9,00% 10,29% 9,92% 11,83% 

Καθαρή αξία 19,15% 14,92% 13,53% 12,28% 16,26% 15,35% 13,88% 15,60% 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         

Πελάτες 65,04% 70,02% 69,65% 47,94% 33,74% 38,45% 39,10% 23,60% 

Μείον Προβλέψεις 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 

Γραµµάτια εισπρακτέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Χαρτοφυλακίου 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,81% 

Στις τράπεζες σε εγγύηση 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 2,64% 0,89% 1,57% 3,22% 5,02% 0,18% 0,19% 1,32% 

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 0,00% 0,00% 0,39% 0,38% 0,51% 0,51% 0,46% 0,53% 

Χρεώστες διάφοροι 11,14% 12,60% 9,55% 17,41% 20,18% 28,20% 28,81% 33,39% 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 78,82% 83,51% 81,16% 68,95% 59,44% 67,34% 68,77% 61,24% 

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ         

Ταµείο 1,26% 0,64% 1,00% 0,87% 1,86% 0,45% 1,64% 2,37% 

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 0,77% 0,93% 4,31% 4,92% 9,54% 11,45% 14,14% 5,61% 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2,03% 1,58% 5,31% 5,79% 11,40% 11,90% 15,78% 7,97% 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 2,03% 1,58% 5,31% 5,79% 11,40% 11,90% 15,78% 7,97% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 80,85% 85,08% 86,47% 74,74% 70,84% 79,24% 84,54% 69,22% 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 12,98% 9,17% 4,53% 0,01% 0,03% 

Έσοδα εισπρακτέα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% 0,07% 1,18% 15,07% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 12,98% 11,55% 4,60% 1,19% 15,10% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Αναλύοντας το παραπάνω πίνακα της κατάστασης κοινού µεγέθους του ενεργητικού 

παρατηρούµαι ότι τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ανάλυσης, η εταιρία δεν πραγµατοποίησε 

έξοδα εγκαταστάσεων, ενώ από το 2011 έως το 2014 πραγµατοποίησε έξοδα που 

αποτελούσαν µικρό ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού. Το 2011 ήταν στο 1,36% και 

µειώθηκε στο 0,08% το 2014. Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται και στις συµµετοχές στις 

συνδεµένες επιχειρήσεις όπου το ΚΤΕΛ φαίνεται τα πρώτα χρόνια έως και το 2010 να µην 

συµµετέχει σε κάποια επιχείρηση, ενώ από το 2011 έως και το 2014 υπάρχουν συµµετοχές σε 

επίσης µικρό ποσοστό σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού, το οποίο είναι λίγο κάτω από 

το 10%. 
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 Όσον αφορά το πάγιο ενεργητικό αυτό παρουσιάζει µείωση, καθώς από το 19,15% το 

2007 θα πέσει το 2010 στο 12,28%, για να παρουσιάσει µια σηµαντική  αύξηση  το 2011 στο 

16,26% και να καταλήξει το 2014 στο 15,6% του συνόλου του ενεργητικού. Γεγονός που 

οφείλεται κυρίως όπως βλέπουµε από τον πίνακα στην µείωση των µεταφορικών µέσων που 

από το 10,83% το 2007, θα µειωθεί στο 2,27% το 2014 και στην µείωση των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων που από το 6,23% το 2007, µηδενίζονται στο τελευταίο έτος της ανάλυσης 

µας. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση µείωσε τις επενδύσεις τις σε πάγιο εξοπλισµό τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας και τις οικονοµικής κρίσης στην χώρα. 

 Το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί αρκετά υψηλό ποσοστό του συνόλου του 

ενεργητικού το οποίο αγγίζει το 80,85% το 2007, αυξάνεται µέχρι το 2009 στο 86,47% και 

στην συνέχεια µειώνεται στο 69,22% το 2014, που οφείλεται κυρίως στο ότι η επιχείρηση 

προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τους πελάτες. Η 

επιχείρηση δεν έχει αποθέµατα, όµως οι απαιτήσεις της από πελάτες είναι σε πολύ µεγάλα 

ποσοστά αφού το 2007 αποτελεί το 78,82%, αυξάνεται το 2008 στο 83,51%, στην συνέχεια 

αρχίζει να µειώνεται στο 59,44% το 2011, αυξάνεται ξανά µέχρι το 2013 στο 68,77%, για να 

µειωθεί πάλι το 2014 στο 61,24%, γεγονός που δείχνει ότι η επιχείρηση ακολουθεί µια πιο 

συντηρητική πολιτική ως προς τις πιστώσεις που χορηγεί σε πελάτες. Τέλος παρατηρούµαι 

ότι τα διαθέσιµα της επιχείρησης είναι σε πολύ χαµηλά ποσοστά, ξεκινώντας το 2007 από το 

2,01%, αυξάνεται τα επόµενα χρόνια φτάνοντας στο 15,78% το 2013 για να µειωθεί το 

τελευταίο έτος της ανάλυσης στο 7,97%. Αυτό οφείλεται κυρίως στις καταθέσεις όψεως της 

επιχείρησης που παρουσίασαν αντίστοιχη αύξηση. Το υψηλό ποσοστό απαιτήσεων µε το 

χαµηλό ποσοστό των διαθεσίµων δείχνει ένα πρόβληµα ρευστότητας για την επιχείρηση, 

βέβαια καλύτερη εικόνα για την ρευστότητα της θα αποκτήσουµε από την ανάλυση τάσης και 

την ανάλυση των αριθµοδεικτών.  

 

5.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

Μετά την ανάλυση κοινού µεγέθους του ενεργητικού ακολουθεί η ανάλυση κοινού µεγέθους 

του παθητικού. Έτσι παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας:  
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Πίνακας 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)                 

Καταβληµένο 14,99% 10,20% 10,06% 8,52% 11,31% 11,47% 10,38% 11,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 14,99% 10,20% 10,06% 8,52% 11,31% 11,47% 10,38% 11,95% 

III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 0,00% 1,72% 1,31% 0,78% 0,60% 0,30% 0,87% 0,63% 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 0,00% 1,72% 1,31% 0,78% 0,60% 0,30% 0,87% 0,63% 

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ειδικά αποθεµατικά 18,61% 17,87% 18,21% 20,42% 33,11% 39,45% 41,36% 53,63% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,61% 17,87% 18,21% 20,42% 33,11% 39,45% 41,36% 53,63% 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Υπόλοιπο ζηµιών εις 

νέον 0,04% 0,12% 1,28% 1,33% 1,97% 3,59% 2,88% 3,92% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ -0,04% -0,12% -1,28% -1,33% -1,97% -3,59% -2,88% -3,92% 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 33,56% 29,67% 28,30% 28,39% 43,04% 47,63% 49,73% 62,30% 
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Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 0,00% 0,00% 3,64% 0,98% 1,30% 1,08% 0,97% 1,12% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 0,00% 0,00% 3,64% 0,98% 1,30% 1,08% 0,97% 1,12% 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

I. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

∆άνεια τραπεζών 2,60% 1,08% 2,27% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 0,00% 0,00% 0,00% 6,91% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2,60% 1,08% 2,27% 7,68% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Προµηθευτές 3,83% 3,32% 2,63% 5,10% 7,39% 8,25% 8,89% 6,34% 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 0,85% 5,99% 0,94% 9,19% 7,83% 17,79% 2,70% 3,30% 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 17,98% 26,83% 24,77% 16,55% 4,55% 4,34% 9,91% 1,22% 

Προκαταβολές πελατών 0,66% 0,21% 0,54% 0,65% 0,77% 0,98% 1,24% 0,30% 

Υποχρεώσεις από 

φόρους - τέλη 0,97% 0,64% 1,35% 0,28% 0,87% 0,44% 0,30% 0,33% 

Ασφαλιστικοί 

οργανισµοί 1,98% 1,24% 1,31% 0,90% 0,49% 0,85% 0,47% 0,45% 

Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 0,78% 0,54% 1,43% 1,19% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 

πρώτα χρόνια της ανάλυσης µειώνεται από το 33,56% το 2007 στο 28,39% το 2010, αλλά 

στην συνέχεια αυξάνεται εντυπωσιακά στο 62,3% το 2014, γεγονός που οφείλεται κυρίως 

στην µεγάλη αύξηση των αποθεµατικών που πραγµατοποιεί η επιχείρηση τα τελευταία 

χρόνια της ανάλυσης µας. Η επιχείρηση µε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της καλύπτει τις 

επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό όλα τα χρόνια της ανάλυσης. Αυτό σηµαίνει ότι δεν 

χρειάζεται τα ξένα κεφάλαια για να πραγµατοποιήσει τις επενδύσεις της.  

Όσο αναφορά τις υποχρεώσεις της η επιχείρηση έχει υψηλά ποσοστά υποχρεώσεων 

και κυρίως βραχυπρόθεσµων. Οι συνολικές υποχρεώσεις αγγίζουν το 60,47% το 2007 και 

αντίστοιχα οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις το 57,87%.  Τα τελευταία χρόνια όµως η 

επιχείρηση λόγω τις πολιτικής που εφαρµόζει περιόρισε το ποσοστό των υποχρεώσεων της 

στο 34,66% το 2014, όπως και το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, ενώ οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µηδενίζονται. Σε σχέση µε το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού διαπιστώνουµε ότι  η επιχείρηση όλα τα χρόνια της ανάλυσης καλύπτει τις 

υποχρεώσεις, γεγονός ευνοϊκό για την ρευστότητα της. Στην ουσία όµως καλύτερη εικόνα θα 

αποκτήσουµε από την ανάλυση των αριθµοδεικτών. 

 

Πιστωτές διάφοροι 30,83% 26,26% 32,31% 28,77% 26,98% 18,14% 24,26% 22,72% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 57,87% 65,03% 65,28% 62,66% 49,90% 50,78% 47,78% 34,66% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 60,47% 66,11% 67,56% 70,34% 54,36% 50,78% 47,78% 34,66% 

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 5,97% 4,22% 0,50% 0,30% 1,30% 0,52% 1,52% 1,92% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5,97% 4,22% 0,50% 0,30% 1,30% 0,52% 1,52% 1,92% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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5.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Τέλος θα κλείσουµε την ανάλυση κοινού µεγέθους µε την κάθετη ανάλυση των 

αποτελεσµάτων χρήσεως. Έτσι παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ                 

Κύκλος εργασιών 

(πωλήσεις) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Μείον: Κόστος 

πωλήσεων 76,35% 78,60% 78,48% 76,83% 78,76% 79,15% 81,32% 81,58% 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 23,65% 21,40% 21,52% 23,17% 21,24% 20,85% 18,68% 18,42% 

Πλέον: Άλλα 

αποτελέσµατα 

εκµεταλλεύσεως 0,00% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,21% 0,29% 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23,65% 21,43% 21,52% 23,17% 21,24% 20,94% 18,89% 18,71% 

ΜΕΙΟΝ         

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 8,16% 5,46% 4,88% 5,23% 4,62% 5,46% 5,38% 5,47% 

Έξοδα λειτουργίας 

διαθέσεως 15,34% 14,76% 14,98% 17,04% 15,22% 15,78% 13,67% 13,12% 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 23,50% 20,22% 19,87% 22,28% 19,84% 21,24% 19,05% 18,59% 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 0,15% 1,22% 1,65% 0,90% 1,40% -0,30% -0,15% 0,12% 
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ΠΛΕΟΝ         

Έσοδα χρεογράφων 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΜΕΙΟΝ          

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 1,03% 1,61% 1,43% 1,30% 1,41% 0,30% 0,58% 0,38% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 1,03% 1,61% 1,43% 1,30% 1,41% 0,30% 0,58% 0,38% 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ -0,87% -0,39% 0,23% -0,40% -0,02% -0,60% -0,73% -0,25% 

II. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΠΛΕΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 0,09% 0,00% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 

Έκτακτα κέρδη 0,00% 0,02% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 0,09% 0,02% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 1,08% 0,00% 

ΜΕΙΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 0,20% 0,02% 0,27% 0,02% 0,07% 0,05% 0,07% 0,00% 

Έκτακτες ζηµίες 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 

Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,20% 0,02% 0,27% 0,03% 0,07% 0,55% 0,07% 0,16% 
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Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο πίνακα διαπιστώνουµε ότι το κόστος των 

πωληθέντων καλύπτει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό των πωλήσεων το οποίο το 2007 είναι στο 

76,35% και αυξάνεται σηµαντικά στην διάρκεια της 7ετιας φτάνοντας το 2014 στο 81,58%. 

Το πολύ µεγάλο ποσοστό που καλύπτει το κόστος πωληθέντων αφήνει µικρό ποσοστό µικτών 

κερδών στην επιχείρηση το οποίο µειώνεται διαρκώς στην περίοδο της ανάλυσης, ξεκινώντας 

το 2007 από το 23,65% και φτάνοντας το 2014 στο 18,42%. Επίσης η εταιρία παρουσιάζει 

σηµαντικό ποσοστό εξόδων διοικητικής λειτουργίας και εξόδων διαθέσεως, τα οποία το 2007 

είναι στο 23,5% αλλά λόγω της πολιτικής που εφαρµόζει η επιχείρηση για περιορισµό των 

εξόδων τα τελευταία χρόνια αυτά µειώνονται στο 18,59% το 2014. Ωστόσο τα χαµηλά 

ποσοστά των µικτών αποτελεσµάτων και τα ποσοστά των διοικητικών και λειτουργικών 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -0,10% -0,01% -0,27% 0,19% -0,07% -0,55% 1,01% -0,16% 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) -0,97% -0,39% -0,04% -0,21% -0,09% -1,15% 0,27% -0,41% 

ΜΕΙΟΝ         

Σύνολο αποσβέσεων 

πάγιων στοιχείων 2,25% 1,69% 0,88% 1,02% 1,14% 1,03% 0,71% 0,53% 

Μείον αποσβέσεις 

ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος 2,25% 1,69% 0,88% 1,02% 1,14% 1,03% 0,71% 0,53% 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ -0,97% -0,39% -0,04% -0,21% -0,09% -1,15% 0,27% -0,41% 
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εξόδων δεν αφήνουν κέρδος που προκύπτει από την µερική εκµετάλλευση. Τα ποσοστά που 

προκύπτουν από την µερική εκµετάλλευση δεν ξεπερνάνε στην διάρκεια της 7ετιας το 1% και 

το 2012 και 2013 παρουσιάζουν ζηµία. Όσον αφόρα τα ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 

αυτά είναι ζηµιογόνα για όλη την διάρκεια της ανάλυσης µας. Τέλος τα υψηλά ποσοστά του 

κόστους πωληθέντων κυρίως, αλλά και τα ποσοστά των διοικητικών εξόδων έχουν ως 

αποτέλεσµα µη ευνοϊκού αποτελέσµατος για την επιχείρηση καθώς αυτή παρουσιάζει ζηµίες, 

εκτός από το 2013 που πραγµατοποιεί κέρδος της τάξεως του 0,27% των πωλήσεων. 

 

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ 

 

Η ανάλυση τάσης αποτελεί ένα ακόµα εργαλείο της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, το οποίο 

βασίζεται στην ανάλυση, την επεξεργασία και την µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ο υπολογισµός των ποσοστών τάσης γίνεται µε 

την επιλογή ενός έτους ως έτος βάσης, το οποίο και εµφανίζεται στο ισολογισµό µε ποσοστό 

ίσο µε το 100. Στην συνέχεια διαιρούµαι τα στοιχεία των υπόλοιπων ετών µε το έτος βάσης 

και τα πολλαπλασιάζουµε µε το 100. Ως έτος βάσης στην ανάλυση µας θα αποτελέσει το 

πρώτο έτος της ανάλυσης, δηλαδή το 2007. 

 

5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Θα ξεκινήσουµε την ανάλυση τάσης µε την ανάλυση τάσης του ενεργητικού, γι αυτό και 

παρουσιάζεται ο παρακάτω πίνακας: 

 

Πίνακας 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως - - - - - - - - 

Αποσβέσεις - - - - - - - - 

Καθαρή αξία - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - - - - - - - - 

Αποσβέσεις - - - - - - - - 

Καθαρή αξία - - - - - - - - 
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Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις                 

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 100,00 146,53 100,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - - - - - - - - 

Καθαρή αξία 100,00 100,00 100,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 100,00 146,53 100,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις - - - - - - - - 

Καθαρή αξία 100,00 100,00 100,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ                 

Κτίρια – τεχνικά έργα 100,00 100,00 100,00 923,33 2049,77 2464,99 3317,50 3366,66 

Αποσβέσεις 100,00 220,00 340,00 480,59 1770,76 2361,59 3696,03 4448,66 

Καθαρή αξία 100,00 76,00 52,00 1011,88 2105,58 2485,67 3241,79 3150,26 

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Αποσβέσεις 100,00 150,21 191,63 233,05 274,48 315,90 329,29 334,65 

Καθαρή αξία 100,00 78,61 60,96 43,32 25,67 8,02 2,32 0,04 

Μεταφορικά Μέσα 100,00 100,35 100,35 107,19 25,76 23,66 23,66 23,66 

Αποσβέσεις 100,00 118,67 132,13 141,56 9,74 13,81 16,67 19,54 

Καθαρή αξία 100,00 88,69 80,12 85,30 35,97 29,93 28,11 26,28 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 100,00 146,64 148,37 153,07 161,82 163,22 166,60 166,63 

Αποσβέσεις 100,00 103,70 117,11 131,16 150,48 166,36 173,70 176,84 

Καθαρή αξία 100,00 307,70 265,63 235,25 204,36 151,47 139,97 128,34 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 100,00 116,09 116,68 124,71 77,22 77,31 80,50 80,63 

Αποσβέσεις 100,00 111,16 124,75 136,73 83,85 94,51 100,71 104,29 

Καθαρή αξία 100,00 121,52 107,79 111,46 69,91 58,36 58,23 54,55 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 100,00 121,78 113,56 122,89 62,79 62,87 65,46 65,57 

Αποσβέσεις 100,00 131,55 124,75 136,73 83,85 94,51 100,71 104,29 

Καθαρή αξία 100,00 114,51 105,25 112,61 47,14 39,36 39,27 36,79 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                 

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις - - - - - - - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 121,78 113,56 123,03 100,34 100,42 103,01 103,11 

Αποσβέσεις 100,00 131,55 124,75 136,73 83,85 94,51 100,71 104,29 

Καθαρή αξία 100,00 114,51 105,25 112,85 112,59 104,81 104,72 102,24 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                 

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ                 

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                 

Πελάτες 100,00 158,23 159,53 129,66 68,80 77,26 86,82 45,53 

Μείον Προβλέψεις - - - - - - - - 

Γραµµάτια εισπρακτέα - - - - - - - - 

Χαρτοφυλακίου - - - - - - - - 

Στις τράπεζες σε εγγύηση - - - - - - - - 

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 100,00 49,48 88,61 214,66 251,90 8,67 10,54 62,93 

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) - - - - - - - - 

Χρεώστες διάφοροι 100,00 166,17 127,67 274,94 240,16 330,78 373,48 376,04 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 155,71 153,38 153,89 100,01 111,65 126,00 97,48 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ                 

Ταµείο 100,00 74,97 118,43 121,20 195,06 47,02 187,94 235,33 

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 100,00 177,91 832,38 1122,56 1641,50 1940,71 2647,77 912,18 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 100,00 114,02 389,29 501,10 743,81 765,45 1121,15 492,12 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 100,00 114,02 389,29 501,10 743,81 765,45 1121,15 492,12 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 154,66 159,31 162,62 116,19 128,08 151,01 107,40 

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων - - - - - - - - 

Έσοδα εισπρακτέα - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 146,98 148,96 175,92 132,61 130,69 144,42 125,46 

 

Από την µελέτη του πίνακα παρατηρούµαι ότι το σύνολο των ακινητοποιήσεων 

δηλαδή το άθροισµα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων µέχρι και το 2010 παρουσιάζει µια µικρή αύξηση σε σχέση µε το έτος βάσης 2007, 

που φτάνει στο 14,51% το 2008 και στο 12,61% το 2010. Τα επόµενα όµως έτη αρχίζει µια 

µεγάλη  µείωση των ακινητοποιήσεων που φτάνει το 2014 στο 63,21%.  

Στην συνέχεια της ανάλυσης εξετάζοντας την διαχρονική ανάλυση του πάγιου 

ενεργητικού παρατηρούµαι ότι αυτό παρουσιάζει µια πολύ µικρή αύξηση στην διάρκεια της 

7ετίας. Τα πρώτα χρόνια αυξάνεται στο 14,51% το 2008 και στο 12,89% το 2010 αλλά στην 

συνέχεια η αύξηση των πάγιων στοιχείων είναι πιο µικρή, φτάνοντας το 2014 στο 2,24%. 
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Από την κάθετη ανάλυση και την ανάλυση τάσης προκύπτει ότι η επιχείρηση τα τελευταία 

χρόνια περιόρισε τις επενδύσεις της σε πάγιο εξοπλισµό.  

Όσον αφορά τις απαιτήσεις αυτές τα πρώτα χρόνια της ανάλυσης παρουσιάζουν 

µεγάλη αύξηση καθώς το 2008 είναι στο 55,71%, όµως τα επόµενα χρόνια το ποσό της 

αύξησης των απαιτήσεων είναι πιο µικρό, έτσι το 2013 είναι στο 26%, ενώ το 2014 

παρουσιάζουν µικρή µείωση οι απαιτήσεις της τάξεως του 2,52%. 

Τα διαθέσιµα της εταιρίας παρουσιάζουν όλα τα χρόνια της ανάλυσης τεράστια 

αύξηση σε σχέση µε το 2007. Η µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται το 2013 η οποία φτάνει 

στο 1021,15% , ενώ το τελευταίο έτος το ποσό της αύξησης είναι στο 392,12%. Αυτό 

σηµαίνει ότι η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να εισπράξει τις απαιτήσεις της 

από πελάτες αυξάνοντας έτσι την ρευστότητα της. Με τις αυξήσεις των διαθεσίµων και των 

απαιτήσεων παρατηρείται αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού η οποία είναι µεγάλη 

έως και το 2010 που φτάνει το 62,62% και στο τέλος της ανάλυσης το 2014 είναι στο 7,4%. 

Τέλος το σύνολο του ενεργητικού παρουσιάζει και αυτό αύξηση που το 2010 φτάνει 

στο µέγιστο σηµείο της σε ποσοστό 75,92%, έχοντας αξία 5.644.041,57€ και καταλήγει το 

2014 µε αύξηση 25,46% και σε αξία 4.025.181,54€. 

 

5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

 

Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση τάσης του παθητικού και έτσι παρουσιάζεται ο 

παρακάτω πίνακας: 

 

Πίνακας 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)         

Καταβληµένο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - - - - - - - - 

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ                 

Ειδικά αποθεµατικά 100,00 141,12 145,79 193,04 235,91 277,02 320,95 361,56 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 141,12 145,79 193,04 235,91 277,02 320,95 361,56 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ                 

Υπόλοιπο ζηµιών εις 

νέον 100,00 411,12 4433,26 5435,85 6054,98 10880,17 9636,44 11383,68 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ 100,00 411,12 4433,26 5435,85 6054,98 10880,17 9636,44 11383,68 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 129,93 125,62 148,81 170,07 185,48 213,99 232,90 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α                 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α - - - - - - - - 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

I. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ                 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

∆άνεια τραπεζών 100,00 61,17 130,30 52,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100,00 61,17 130,30 519,87 227,89 0,00 0,00 0,00 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                 

Προµηθευτές 100,00 127,54 102,16 234,53 256,12 281,49 335,46 207,85 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 100,00 1040,46 165,75 1911,92 1227,26 2747,46 461,27 488,83 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 100,00 219,30 205,19 161,94 33,55 31,53 79,62 8,48 

Προκαταβολές πελατών 100,00 45,99 122,36 175,67 155,56 195,20 273,54 57,92 

Υποχρεώσεις από 

φόρους - τέλη 100,00 96,07 206,64 51,33 119,35 59,11 44,25 43,04 

Ασφαλιστικοί 

οργανισµοί 100,00 91,70 98,78 80,29 33,03 56,05 34,21 28,33 

Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 100,00 101,99 274,07 268,64 171,28 0,00 0,00 0,00 

Πιστωτές διάφοροι 100,00 125,22 156,13 164,20 116,06 76,89 113,66 92,47 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100,00 165,14 168,03 190,47 114,34 114,66 119,23 75,14 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 100,00 160,67 166,41 204,63 119,22 109,74 114,11 71,91 

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 100,00 104,05 12,41 8,74 28,88 11,31 36,74 40,37 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 104,05 12,41 8,74 28,88 11,31 36,74 40,37 
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Από το πίνακα της ανάλυσης τάσης παρατηρούµαι ότι το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου παραµένει σταθερό κατά την διάρκεια της ανάλυσης µας. Το σύνολο όµως των 

ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει µεγάλη αύξηση όλα τα χρόνια η οποία φτάνει στο 132,9% το 

2014, η οποία αύξηση οφείλεται στην µεγάλη αύξηση των αποθεµατικών κεφαλαίων που 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση.  

 Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν µείωση το 2008 κατά 38,83%, στα 

επόµενα όµως έτη και µέχρι το 2011 παρουσίαζαν αύξηση, µε την µεγαλύτερη να 

παρουσιάζεται το 2010 κατά 419,87% και το 2011 η αύξηση ήταν στο 127,89%. Τα 

τελευταία έτη της ανάλυσης όµως οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσίασαν µείωση 

καθώς µηδενίστηκαν. 

 Από την άλλη οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις παρουσιάζουν αύξηση και αυτές µε 

την µεγαλύτερη αύξηση να πραγµατοποιείται το 2010 που φτάνει στο 90,47%, τα επόµενα 

έτη η αύξηση είναι µικρότερη καθώς το 2013 σηµειώνει αύξηση της τάξεως του 19,23%. Το 

τελευταίο έτος όµως οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώνονται  κατά 24,86%.  Έτσι 

προκύπτει το συµπέρασµα ότι οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά καλύπτονται από τα ίδια 

κεφάλαια στα χρόνια της ανάλυσης. 

 Τέλος το σύνολο του παθητικού παρουσιάζει αύξηση µεγάλη µέχρι το 2010 που 

φτάνει στο 75,92% µε αξία 5.644.041,57€ και στην συνέχεια η αύξηση µειώνεται το 2014 στο 

25,46% µε αξία 4.025.181,54€. 

 

5.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

Τέλος θα κλείσουµε µε την παρουσίαση του πίνακα της ανάλυσης τάσης των αποτελεσµάτων 

χρήσεως που ακολουθεί παρακάτω: 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00 146,98 148,96 175,92 132,61 130,69 144,42 125,46 
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Πίνακας 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ         

Κύκλος εργασιών 

(πωλήσεις) 100,00 113,89 113,81 109,37 97,84 94,37 101,56 94,65 

Μείον: Κόστος 

πωλήσεων 100,00 117,26 116,99 110,06 100,93 97,83 108,17 101,14 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 100,00 103,04 103,53 107,16 87,84 83,21 80,21 73,73 

Πλέον: Άλλα 

αποτελέσµατα 

εκµεταλλεύσεως - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 100,00 103,22 103,53 107,16 87,84 83,57 81,13 74,88 

ΜΕΙΟΝ                 

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 100,00 76,13 68,11 70,15 55,34 63,16 66,91 63,38 

Έξοδα λειτουργίας 

διαθέσεως 100,00 109,61 111,14 121,50 97,08 97,08 90,51 80,97 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 100,00 97,98 96,20 103,67 82,59 85,30 82,31 74,86 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 100,00 928,05 1259,60 658,14 916,47 -189,05 -105,09 78,03 

ΠΛΕΟΝ                 

Έσοδα χρεογράφων 100,00 55,34 25,24 8,70 7,94 0,00 0,00 0,00 

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 100,00 55,34 25,24 8,70 7,94 5,46 0,00 8,81 
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ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΜΕΙΟΝ                  

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 100,00 177,77 157,61 137,50 134,23 27,32 57,22 34,73 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 100,00 177,77 157,61 137,50 134,23 27,32 57,22 34,73 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 100,00 50,79 -29,50 49,94 1,82 64,66 85,75 27,64 

II. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                 

ΠΛΕΟΝ                 

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 100,00 0,00 0,00 134,21 0,00 1,59 1161,80 0,00 

Έκτακτα κέρδη - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 100,00 18,26 0,00 254,02 0,00 1,59 1161,80 0,00 

ΜΕΙΟΝ                 

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 100,00 11,99 153,58 11,69 36,78 23,57 37,66 1,67 

Έκτακτες ζηµίες - - - - - - - - 

Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων - - - - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΩΝ 100,00 11,99 153,58 15,60 36,78 265,23 37,66 77,06 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 100,00 6,16 296,17 -205,77 70,93 510,02 -1006,09 148,62 
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Με την ανάλυση του πίνακα της ανάλυσης τάσης των αποτελεσµάτων χρήσεως 

διαπιστώνουµε ότι οι πωλήσεις µέχρι και το 2010 παρουσιάζουν µια µικρή αύξηση που 

φτάνει στο 13,89% το 2008, στο 13,81% το 2009 και το 2010 είναι στο 9,37%. Τα επόµενα 

δύο έτη όµως παρουσιάζει µια µικρή κάµψη που φτάνει έως το 2,16% το 2011, το 2013 ξανά 

αυξάνεται 1,56% για να µειωθεί πάλι το τελευταίο έτος 5,35%, διαπιστώνουµε δηλαδή ότι οι 

πωλήσεις παρουσιάζουν αυξοµειώσεις τα χρόνια της ανάλυσης µας.  

 Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζει αύξηση όλα τα χρόνια µε εξαίρεση το 2013 που 

παρουσιάζει µια µικρή κάµψη 2,17%. Η µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται το 2008 που 

φτάνει στο 7,26%. Ωστόσο παρατηρούµαι ότι ο ρυθµός αύξησης του κόστους πωληθέντων 

είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης των πωλήσεων τα πρώτα χρόνια έως και το 2010 

ενώ τα χρόνια που µειώνονται οι πωλήσεις το κόστος πωληθέντων αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει 

ότι περιορίζεται το µικτό κέρδος. Όντως αν παρατηρήσουµε την διαχρονική ανάλυση τάσης 

των µικτών κερδών του ΚΤΕΛ, θα δούµε ότι έως και το 2010 παρουσιάζει µια µικρή αύξηση 

στο 7,16%, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση που παρουσιάζουν οι πωλήσεις. Από το 2011 

όµως παρατηρούµαι µια σηµαντική µείωση των  µικτών κερδών, η οποία φτάνει στο µέγιστο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 100,00 46,11 4,64 23,14 9,07 111,34 -28,70 40,32 

ΜΕΙΟΝ                 

Σύνολο αποσβέσεων 

πάγιων στοιχείων 100,00 85,45 44,64 49,62 49,62 43,15 31,88 22,23 

Μείον αποσβέσεις 

ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος 100,00 85,45 44,64 49,62 49,62 43,15 31,88 22,23 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ                 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 100,00 46,11 4,64 23,14 9,07 111,34 -28,70 40,32 
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σηµείο το 2014 που είναι στο 25,12%, το οποίο οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων και 

στην αύξηση που παρουσιάζει το κόστος πωληθέντων. 

 Στην συνέχεια εξετάζουµε το σύνολο των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων τα 

οποία µειώνονται σε όλη την διάρκεια των 7 χρόνων, µε την µέγιστη µείωση να 

πραγµατοποιείται το 2014 στο 25,14% λόγω της τακτικής που εφαρµόζει η επιχείρηση να 

περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα.  

 Το σύνολο των χρεωστικών τόκων έως και το 2011 αυξάνονται µε την µεγαλύτερη 

αύξηση να γίνεται το 2008 στο 77,77%  και τα υπόλοιπα χρόνια η αύξηση είναι πιο µικρή. 

Όµως τα τελευταία χρόνια οι χρεωστικοί τόκοι αρχίζουν να µειώνονται µε την µεγαλύτερη 

µείωση να πραγµατοποιείται το 2012 που φτάνει στο 72,68% και καταλήγει το 2014 µε 

µείωση της τάξεως του 65,27%. Αυτό οφείλεται στο ότι τα πρώτα χρόνια οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις αυξάνονται ενώ τα τελευταία χρόνια οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

παρουσιάζουν µικρότερη αύξηση και οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µηδενίζονται. 

 Τέλος παρατηρούµαι ότι η  επιχείρηση παρουσιάζει ζηµίες όλα τα χρόνια της 

ανάλυσης µε εξαίρεση το 2013, έτος στο οποίο παρουσιάζει κάµψη και το κόστος 

πωληθέντων σε συνδυασµό  µε την µείωση των διοικητικών εξόδων και των χρεωστικών 

τόκων. Ωστόσο οι ζηµίες δείχνουν ότι µετά το 2007 παρουσιάζουν µείωση µε εξαίρεση το 

2012 που αυξάνονται στο 11,34% και το 2013 που η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη. Ο 

περιορισµός των ζηµιών οφείλεται κυρίως στις µειώσεις των χρεωστικών τόκων και των 

εξόδων διοικητικής λειτουργίας. 

 

5.3 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών. Οι αριθµοδείκτες όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι το πηλίκο 

µεταξύ διάφορων λογαριασµών που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης. Οι αριθµοδείκτες υπολογίζονται µε σκοπό την ανάλυση της πραγµατικής 

οικονοµικής πορείας µιας οντότητας, όπως επίσης και της διαχρονικής οικονοµικής πορείας 

της. Οι δείκτες εκφράζονται είτε ως ποσοστό είτε µε την µορφή πηλίκου. Τέλος οι δείκτες 

χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: τους αριθµοδείκτες ρευστότητας, τους αριθµοδείκτες 

δραστηριότητας, τους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας, τους αριθµοδείκτες διάρθρωσης 

κεφαλαίου και τους επενδυτικούς αριθµοδείκτες. Έτσι η ανάλυση του ΚΤΕΛ Ηµαθίας θα 

ξεκινήσει από τους αριθµοδείκτες ρευστότητας. 



 

5.3.1 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

 

Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

 

Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας

Δ. Γ.

Ο συγκεκριµένος δείκτης

και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

δηλαδή κατά πόσο µια επιχείρηση

υποχρεώσεις της και να ανταποκριθείς

λογίζονται οι υποχρεώσεις που

µεγαλύτερος από την µονάδα σηµαίνει

όσο µεγαλύτερος είναι από την

δείκτης είναι µικρότερος από την

υποχρεώσεις της. Παρακάτω θα

ρευστότητας για το ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

 

Παρατηρώντας την διαχρονική

µειώνεται από το 1,4 το 2007, στο

1,4 1,31 1,32

0

0,5

1

1,5

2

2,5
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ρευστότητας 

ρευστότητας υπολογίζεται από την σχέση:  

. Ρ =
Κυκλοφορούν	Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες	Υποχρεώσεις
 

δείκτης δείχνει την σχέση ανάµεσα στο κυκλοφορούν

υποχρεώσεις. Επίσης δείχνει τον βαθµό ρευστότητας

µια επιχείρηση µπορεί να χρηµατοδοτήσει τις

ανταποκριθείς στις ανάγκες της. Ως βραχυπρόθεσµες

υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες  µέσα σε 12 µήνες. Όταν

µονάδα σηµαίνει ότι η επιχείρηση καλύπτει τις υποχρεώσεις

από την µονάδα τόσο το καλύτερο για την οντότητα

από την µονάδα η επιχείρηση δυσκολεύεται να

Παρακάτω θα παρουσιάσουµε την διαχρονική πορεία του

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ:  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

την διαχρονική πορεία του δείκτη διαπιστώνουµε ότι

 2007, στο 1,19, το 2010, ενώ τα υπόλοιπα έτη ακολουθεί

1,32
1,19

1,42
1,56

1,77

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

κυκλοφορούν ενεργητικό 

ρευστότητας µια επιχείρησης 

τις βραχυπρόθεσµες 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

µήνες Όταν ο δείκτης είναι 

υποχρεώσεις της και 

οντότητα. Αντίθετα όταν ο 

δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει τις 

εία του δείκτη γενικής 

διαπιστώνουµε ότι, µέχρι το 2010 

ακολουθεί µια διαρκώς 

2

2014
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αυξητική τάση καθώς το 2014 είναι στην τιµή 2. Αυτό γίνεται διότι τα πρώτα έτη της 

ανάλυσης ο ρυθµός αύξησης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων είναι µεγαλύτερος από τον 

ρυθµό αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού, γεγονός που οδηγεί στην µείωση του 

δείκτη καθώς και της ρευστότητας του ΚΤΕΛ. Τα επόµενα όµως έτη ο ρυθµός αύξησης του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι µεγαλύτερος από των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και 

το τελευταίο έτος οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώνονται σε σχέση µε το 2007, ενώ το 

κυκλοφορούν ενεργητικό αυξάνεται όπως είδαµε στην ανάλυση τάσης. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στην αύξηση της τιµής του δείκτη και συγχρόνως στην βελτίωση της ρευστότητας για 

την επιχείρηση. Τα πρώτα χρόνια που η τιµή του δείκτη είναι µικρότερη από 1,5 η 

ρευστότητα του ΚΤΕΛ δεν είναι ικανοποιητική µε την επιχείρηση να αντιµετωπίζει 

πρόβληµα ρευστότητας, καθώς δυσκολεύεται να καλύψει τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 

της. Τα τελευταία χρόνια της ανάλυσης η επιχείρηση κάνει µια προσπάθεια περιορισµού των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και αύξησης των ρευστών διαθεσίµων και έτσι η τιµή του 

δείκτη κυµαίνεται µεταξύ 1,5 και 2. Αυτό σηµαίνει ότι η ρευστότητα της κρίνεται 

ικανοποιητική καθώς βελτιώνεται σε σύγκριση µε τα πρώτα χρόνια, δείχνοντας ικανή να 

ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.. Καλύτερη όµως εικόνα για την ρευστότητα 

µπορούµε να αποκτήσουµε από τον αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας, στον αριθµητή του 

οποίου δεν περιλαµβάνονται τα αποθέµατα στο κυκλοφορούν ενεργητικό, περιέχοντας µόνο 

τα στοιχεία τα οποία ρευστοποιούνται άµεσα, καθώς τα αποθέµατα ρευστοποιούνται 

δύσκολα. Η επιχείρηση µας όµως δεν έχει αποθέµατα οπότε η τιµή του δείκτη είναι ίδια µε 

την τιµή του δείκτη της γενικής ρευστότητας, όπως και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

από την ανάλυση.  

 

5.3.2 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΕΛ Ν . ΗΜΑΘΙΑΣ 

Α.Ε. 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης δείχνει πόσο συχνά η επιχείρηση δηµιουργεί και ανανεώνει τις 

απαιτήσεις της. Επίσης δείχνει την χρονική περίοδο που µεσολαβεί από την πώληση των 

προϊόντων επί πιστώσει µέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες. Όσο πιο 

µικρό είναι το χρονικό διάστηµα αυτό τόσο πιο µεγάλος ο συγκεκριµένος δείκτης και τόσο 



 

πιο συχνά η επιχείρηση εισπράττει

εξής σχέση: 

Δ. Κ.

Παρακάτω ακολουθεί η

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

Από το παραπάνω γράφηµα

την διάρκεια της 7ετίας που κάνουµε

µια σταθερότητα καθώς το 2008 

επόµενο έτος αυξάνεται στο 2,39

µειώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό

το 2013 στο 1,97 και στο τελευταίο

ΚΤΕΛ εισπράττει τις απαιτήσεις

και µετά η επιχείρηση ανανεώνει

ότι η επιχείρηση δεν εισπράττει

της 7ετίας γεγονός το οποίο δείχνει

η επιχείρηση βελτιώνει την ταχύτητα

που ακολουθεί για τις χορηγήσεις

απαιτήσεις σε σχέση µε τα πρώτα
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εισπράττει τις απαιτήσεις της. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται

Τ. Απαιτ =
Καθαρές	Πωλήσεις

Μέσος	Όρος	Απαιτήσεων
 

ακολουθεί η διαχρονική πορεία του δείκτη για το ΚΤΕΛ

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α

γράφηµα διαπιστώνουµε ότι ο δείκτης έχει διακυµά

που κάνουµε την ανάλυση. Τα έτη 2008,2009 και

το 2008 είναι στο 1,79, το 2009 στο 1,81 και το 2010 

στο 2,39 καθώς εκείνη την χρονιά ο µέσος όρος

ρυθµό από τις πωλήσεις. Τα επόµενα δύο έτη µειώνεται

στο τελευταίο έτος ο δείκτης είναι στο 2,37. Αυτό

απαιτήσεις του τα πρώτα χρόνια 1,8 φορές το χρόνο

ανανεώνει τις απαιτήσεις πάνω από δύο φορές το χρόνο

εισπράττει συχνά τις απαιτήσεις από τους πελάτες της κατά

οποίο δείχνει ένα πρόβληµα ρευστότητας έως και το 2010. 

την ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων µε την αυστηρή

χορηγήσεις πιστώσεων σε πελάτες καθώς εισπράττει

τα πρώτα χρόνια της ανάλυσης. Όµως για την εύρεση
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ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

έχει διακυµάνσεις σε όλη 

και 2010 παρουσιάζει 

και το 2010 στο 1,73. Το 

µέσος όρος των απαιτήσεων 

έτη µειώνεται και φτάνει 

Αυτό σηµαίνει ότι το 

ρόνο ενώ από το 2011 

το χρόνο. Αυτό δείχνει 

πελάτες της κατά την διάρκεια 

και το 2010. Από το 2011 

την αυστηρή πολιτική 

εισπράττει πιο γρήγορα τις 

την εύρεση των ηµερών 
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παραµονής των απαιτήσεων σε

διάρκειας είσπραξης των 

 

Μέση ∆ιάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων

 

Ο δείκτης της µέσης διάρκειας

που εισπράττονται οι απαιτήσεις

Μ.Δ. Ε. Απαιτ. =

Μέσος

Στην συνέχεια ακολουθεί

απαιτήσεων για το ΚΤΕΛ. 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Από την µελέτη του παραπάνω

ανάλυσης έως και το 2010 ο

επιχείρησης εισπράττει τις απαιτήσεις

παρατηρούµαι δηλαδή µια µικρή

παρατηρούµε µια µεγάλη πτώση

αυξάνεται πάλι η τιµή του δείκτη
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απαιτήσεων σε µια επιχείρηση χρησιµοποιούµαι τον δείκτη

των απαιτήσεων, τον οποίο θα αναλύσουµε

Είσπραξης Απαιτήσεων 

διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων δείχνει τον αριθµό

απαιτήσεις από µία επιχείρηση και υπολογίζεται από την

365	ημέρες

Καθαρές	Πωλήσεις
Μέσος	Όρος	Απαιτήσεων

=
365	ημέρες

Δείκτης	Κυκλοφοριακής

Ταχύτητας	Απα

ακολουθεί η πορεία του δείκτη µέσης διάρκειας

ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε

 

του παραπάνω γραφήµατος προκύπτει ότι τα πρώτα

 2010 ο δείκτης παρουσιάζει µια σταθερότητα καθώς

τις απαιτήσεις σε 202 µέρες, το 2009 σε 199 και

µια µικρή αύξηση της παραµονής των απαιτήσεων

µεγάλη πτώση του δείκτη στις 151 ηµέρες, ενώ το 2012 

του δείκτη στις 183 ηµέρες. Τέλος το τελευταίο έτος
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τον δείκτη της µέσης 

αναλύσουµε παρακάτω. 

τον αριθµό των ηµερών 

από την εξής σχέση: 

ημέρες

Κυκλοφοριακής	

Απαιτήσεων

 

διάρκειας είσπραξης των 

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

ότι τα πρώτα χρόνια της 

σταθερότητα καθώς το 2008 η 

και το 2010 σε 207, 

απαιτήσεων. Το 2011 

το 2012 και το 2013 

τελευταίο έτος ο δείκτης πέφτει 
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πάλι στις 152 ηµέρες. ∆ιαπιστώνουµε

πρώτα χρόνια πάνω από τις µισές

για το ΚΤΕΛ. Τα τελευταία χρόνια

δείκτη καθώς εισπράττει τις απαιτήσεις

που δείχνει µία βελτίωση στην ρευστότητα

 

∆είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας

 

Ο δείκτης αυτός µας πληροφορεί

εξοφλεί τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

πια αργά πληρώνει τις υποχρεώσεις

αυξάνεται η ρευστότητα της

ταχύτητας κυκλοφορίας των απαιτήσεων

δεύτερου τότε σηµαίνει ότι η

υποχρεώσεις της, γεγονός το

υπολογίζεται από την εξής σχέση

Δ. Τ. Κ. Βραχ. Υποχ

Και µια άλλη παραλλαγή

Δ. Τ. Κ. Βραχ. Υποχ

Οι αγορές υπολογίζονται

Απόθεµα – Αρχικό Απόθεµα. Η

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΑΡΙ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
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∆ιαπιστώνουµε έτσι ότι οι απαιτήσεις παραµένουν 

τις µισές µέρες του χρόνου, γεγονός το οποίο δεν είναι

τελευταία χρόνια της ανάλυσης όµως παρατηρείται µια

τις απαιτήσεις πιο γρήγορα σε σχέση µε τα πρώτα

στην ρευστότητα της. 

Κυκλοφορίας Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 

πληροφορεί πόσες φορές µέσα σε µια εταιρική χρήση

υποχρεώσεις της. Όσο µικρότερη είναι η τιµή

υποχρεώσεις της και τόσο το καλύτερο για την

της. Επίσης ο δείκτης αυτός συγκρίνεται µε

των απαιτήσεων  και αν η τιµή του πρώτου είναι µικρότερη

ότι η επιχείρηση εισπράττει γρηγορότερα από

γεγονός το οποίο είναι ευνοϊκό για την ρευστότητα

εξής σχέση: 

Υποχ.=
Κόστος	Πωληθέντων

Μέσος	Υψος	Βραχυπρόθεσμων	Υποχρώσεων

παραλλαγή του τύπου είναι οι εξής: 

Υποχ.=
Μέσο	Ύψος	Βραχυπρόθεσμων	Υποχρώεσεων

Αγορές

υπολογίζονται από την σχέση: Αγορές= Κόστος Πωληθέντων

Απόθεµα. Η πορεία του δείκτη για το ΚΤΕΛ παρουσιάζεται
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χρήση µια επιχείρηση 

η τιµή του δείκτη τόσο 

την επιχείρηση αφού 

συγκρίνεται µε τον δείκτη της 

είναι µικρότερη από του 

από ότι πληρώνει τις 

ρευστότητα της. Ο δείκτης 

Υποχρώσεων
 

Υποχρώεσεων
 

Πωληθέντων + Τελικό 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

ΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

 Από την ανάλυση του

δείκτη µειώνεται σηµαντικά κ

στην συνέχεια η τιµή του δείκτη

στην αρχή µε την µείωση του

υποχρεώσεις πιο αργά από ότι το

της µειώνεται καθώς ο δείκτης

δείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας

διάρκεια της 7ετίας είναι µεγαλύτερος

απαιτήσεων και αυτό έχει ως αποτέλεσµα

πιο αργά από ότι εξοφλεί τις βραχυπρόθεσµες

την ρευστότητα της και αποτελεί

µε τους προµηθευτές και µειώνει

διαπιστώνουµε ότι η πορεία των

δείχνει ότι η επιχείρηση εισπράττει
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του δείκτη αυτού διαπιστώνουµε ότι µέχρι το

σηµαντικά καθώς το 2010 είναι στο 1,91 από το 3,32 που ήταν

δείκτη αυξάνεται, φτάνοντας το 2014 στο 4,19. Αυτό

µείωση του δείκτη αυξάνεται η ρευστότητα της, καθώς

από ότι το 2007, ενώ τα τελευταία χρόνια της ανάλυση

δείκτης αυτός αυξάνεται. Επίσης συγκρίνοντας το δείκτη

κυκλοφορίας των απαιτήσεων, θα διαπιστώσουµε

είναι µεγαλύτερος από τον δείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας

έχει ως αποτέλεσµα ότι η επιχείρηση να εισπράττει τις

τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Το αποτέλεσµα

αποτελεί ένδειξη αδυναµίας για την επίτευξη επωφελών

και µειώνει την φήµη της επιχείρησης στην

πορεία των δύο δεικτών παρουσιάζει κάµψη έως το 2010, 

πράττει και πληρώνει πιο αργά τις απαιτήσεις και
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της σε σχέση µε το 2007. Το 2007 

υποχρεώσεις της 3,32 φορές και

υποχρεώσεις 1,91 φορές µέσα στην

δείκτες παρουσιάζουν αύξηση καθώς

πληρώνει τις υποχρεώσεις της

πράγµα που σηµαίνει ότι πλ

εισπράττει απαιτήσεις γεγονός όχι

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας

 

Ο δείκτης αυτός µας πληροφορεί

επιχείρησης σε σχέση µε τις πωλήσεις

Δ.

 Όσο µεγαλύτερη είναι

περιουσιακά στοιχεία για την επίτευξη

χαµηλός είναι ο δείκτης αυτό

περιουσιακών στοιχείων. Ακολουθεί

µας. 
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Το 2007 εισπράττει τις απαιτήσεις της 2,44 φορές

φορές και το 2010 εισπράττει απαιτήσεις 1,73 φορές

µέσα στην λογιστική χρήση. Από το 2010 και µετά

αύξηση καθώς το 2014 που είναι η τελευταία χρονιά

υποχρεώσεις της 4,19 φορές και εισπράττει τις απαιτήσεις

ότι πληρώνει τις υποχρεώσεις τις διπλάσιες σχεδόν

γεγονός όχι και τόσο ευνοϊκό για την ρευστότητα της

Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού 

πληροφορεί για τον βαθµό χρησιµοποίησης του 

τις πωλήσεις. ∆ίνεται από την εξής σχέση: 

Τ. Κ. Ενεργ. =
Καθαρές	Πωλησεις

Σύνολο	Ενεργητικού
 

είναι η τιµή του δείκτη τόσο πιο εντατικά χρησιµοποιούνται

την επίτευξη των πωλήσεων µιας επιχείρησης. 

αυτό µας δείχνει µια όχι και τόσο εντατική χρησιµοποίηση

Ακολουθεί στην συνέχεια η πορεία του δείκτη για

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
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φορές και πληρώνει τις 

φορές και πληρώνει τις 

και µετά όµως και οι δύο 

χρονιά της ανάλυσης µας 

απαιτήσεις της 2,37 φορές, 

σχεδόν φορές από τι 

ρευστότητα της. 

του ενεργητικού µιας 

εντατικά χρησιµοποιούνται τα 

επιχείρησης. Αντίθετα όσο πιο 

εντατική χρησιµοποίηση των 

δείκτη για την επιχείρηση 

  

ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

1,35 1,45
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 Από την µελέτη του παραπάνω γραφήµατος προκύπτει ότι ο δείκτης παρουσιάζει 

συνεχόµενη πτώση από το 2007 που είναι στο 1,92 µέχρι το 2010 που φτάνει στο 1,2. Το 

αµέσως επόµενο έτος παρουσιάζει µία µικρή αύξηση στο 1,42, ακολουθεί µικρή πτώση το 

2012 στο 1,39 και το 2013 στο 1,35, για να αυξηθεί ξανά το τελευταίο έτος στο 1,45. Αυτό 

σηµαίνει ότι η επιχείρηση για κάθε ένα ευρώ ενεργητικού δηµιουργεί το 2007 1,42 ευρώ 

πωλήσεων. Σε σχέση µε το πρώτο έτος η τιµή του δείκτη είναι µικρότερη το 2014. Η µεγάλη 

πτώση του δείκτη έως και το 2010 σηµαίνει µια µικρότερη  χρησιµοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων για την δηµιουργία πωλήσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι ο 

ρυθµός αύξησης του ενεργητικού έως και το 2010 είναι µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης 

των πωλήσεων, µε συνέπεια την πτώση του δείκτη γεγονός, όχι και τόσο ευνοϊκό για την 

επιχείρηση. Το 2011 παρουσιάζει µια σηµαντική άνοδο ο δείκτης, που σηµαίνει µια πιο 

εντατική χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για εκείνη την εταιρική χρήση, η οποία 

οφείλεται στο ότι η υπάρχει πτώση του συνόλου του ενεργητικού  εκείνη την χρονιά 

µεγαλύτερη από την µείωση των πωλήσεων. Τα επόµενα δύο χρόνια υπάρχει πτώση του 

δείκτη πάλι και το τελευταίο έτος ξανά αυξάνεται ο δείκτης. Συνολικά όλα τα χρόνια ο 

δείκτης παρουσιάζει χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε το πρώτο έτος, δείχνοντας ότι, υπάρχει 

µικρότερη χρησιµοποίηση των περιουσιακών στοιχείων για την δηµιουργία πωλήσεων, που 

οφείλεται σε πτώση των πωλήσεων σε σχέση πάντα µε το πρώτο έτος και αντίστοιχη αύξηση 

των περιουσιακών στοιχείων, δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει µια υπερεπένδυση κεφαλαίων. 

 

Αριθµοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός είναι ανάλογος του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού καθώς 

δείχνει τον βαθµό χρησιµοποιήσεως των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, σε σχέση µε τις 

πωλήσεις. Στην ουσία δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ο 

δείκτης εκφράζεται από την εξής σχέση: 

Δ. Τ. Κ. Παγ. Ενεργ. =
Καθαρές	Πωλήσεις

Πάγιο	Ενεργητικό
 

Όσο µεγαλύτερες είναι οι πωλήσεις σε σχέση µε το πάγιο ενεργητικό τόσο πιο 

εντατικά χρησιµοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ενώ όσο πιο 

µικρός είναι ο δείκτης τόσο λιγότερο εντατικά χρησιµοποιούνται τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία για την δηµιουργία πωλήσεων και δείχνει µια υπερεπένδυση  σε πάγια. Για την 

επιχείρηση µας ο δείκτης έχει ως εξής: 



 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ

ΠΑΓΙΟΥ

 Παρατηρούµαι από την

διάρκεια της 7ετίας. Το 2007 και

άνοδο από το 10 στο 10,87 και

εντατικά τα πάγια περιουσιακά

όµως τα δύο επόµενα έτη ο δείκτης

8,73 σηµειώνοντας πτώση σχεδόν

επιχείρηση χρησιµοποιεί λιγότερο

πρώτα χρόνια για να δηµιουργήσει

2011 σηµειώνουν πτώση σε

παρουσιάζουν αύξηση. Το επόµενο

περιουσιακών στοιχείων από τον

σε µια µικρή αύξηση του δείκτη

το τελευταίο έτος της ανάλυσης

παρατηρούµε ότι στο τέλος της
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ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Α.Ε. 

 

από την πορεία του δείκτη ότι αυτός παρουσιάζει διακυµάνσεις

 2007 και το 2008 είναι στα ίδια επίπεδα ενώ το 2009 

 10,87 και αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση χρησιµοποιεί

περιουσιακά της στοιχεία για να δηµιουργήσει πωλήσεις

έτη ο δείκτης παρουσιάζει µεγάλη πτώση καθώς φτάνει

πτώση σχεδόν δύο µονάδες. Το αποτέλεσµα αυτό µας

λιγότερο εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία

δηµιουργήσει πωλήσεις, το οποίο οφείλεται  στο ότι

πτώση σε σχέση µε το 2007 ενώ τα πάγια περιουσιακά

Το επόµενο έτος όµως ο µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης

από τον ρυθµό αύξησης των πωλήσεων σε σχέση µε

δείκτη που το 2012 είναι στο 9.05 και το 2013 είναι

ανάλυσης ο δείκτης πέφτει ξανά στο 9,3. Σε σχέση

τέλος της 7ετίας ο δείκτης παρουσιάζει µείωση που
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

παρουσιάζει διακυµάνσεις στην 

ενώ το 2009 παρουσιάζει 

χρησιµοποιεί περισσότερο 

πωλήσεις. Στην συνέχεια 

καθώς φτάνει το 2011 στο 

αυτό µας δείχνει ότι η 

στοιχεία σε σχέση µε τα 

στο ότι οι πωλήσεις το 

περιουσιακά στοιχεία 

υθµός αύξησης των πάγιων 

σχέση µε το 2007 οδηγεί 

 2013 είναι στο 9,75. Όµως 

σχέση µε το πρώτο έτος 

µείωση που οφείλεται στην 
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µείωση των πωλήσεων το 2014 

ενεργητικού. Έτσι καταλήγουµε

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων

ακριβώς συµβαίνει και µε το σύνολο

 

5.3.3 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ

Α.Ε. 

 

Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου

 

Ο δείκτης µας δείχνει το ποσοστό

που µένουν στην επιχείρηση αφού

µένει στην επιχείρηση χρησιµοποιείται

εξόδων. Όσο µεγαλύτερη είναι

επιχείρηση για την κάλυψη των

καθαρό περιθώριο κέρδους αφήνουν

δείκτης  τόσο µικρότερα θα είναι

µας δίνει τον δείκτη αυτόν είναι

Δ.Μ. Περιθ. Κέρδους =
Πωλήσεις

Ο δείκτης αυτός για το ΚΤΕΛ
 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: 
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το 2014 σε σχέση µε το 2007 και την µικρή αύξηση

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι έχουµε µια όχι εντατική

περιουσιακών στοιχείων για την δηµιουργία πωλήσεων στο

το σύνολο του ενεργητικού.  

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΕΛ Ν

Περιθωρίου Κέρδους 

ποσοστό του µικτού κέρδους, δηλαδή το ποσοστό

επιχείρηση αφού αφαιρεθεί το κόστος πωληθέντων. Η διαφορά

χρησιµοποιείται για την κάλυψη των λειτουργικών

είναι η τιµή του δείκτη τόσο περισσότερα µικτά κέρδη

κάλυψη των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων και

κέρδους αφήνουν στην επιχείρηση. Αντίθετα όσο µικρότερος

θα είναι τα µικτά κέρδη που µένουν στην επιχείρηση

αυτόν είναι: 

Πωλήσεις − Κόστος	πωλήθεντων

Πωλήσεις
=
Μικτό

Πωλήσεις

για το ΚΤΕΛ έχεις ως εξής: 

: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΚΤΕΛ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

µικρή αύξηση του πάγιου 

εντατική χρησιµοποίηση 

πωλήσεων στο ΚΤΕΛ, όπως 

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ποσοστό των πωλήσεων 

πωληθέντων Η διαφορά αυτή που 

λειτουργικών και διοικητικών 

µικτά κέρδη µένουν στην 

εξόδων και τόσο µεγαλύτερο 

όσο µικρότερος είναι ο 

επιχείρηση. Η σχέση που 

Μικτό	Αποτέλεσμα

Πωλήσεις
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Παρατηρώντας το γράφηµα 8 βλέπουµε πως το ΚΤΕΛ παρουσιάζει όλα τα χρόνια της 

ανάλυσης µας µεικτό κέρδος. Το πρώτο έτος της ανάλυσης µας το µεικτό κέρδος είναι στο 

23,65% των πωλήσεων. Το ποσοστό αυτό τα επόµενα δύο έτη µειώνεται καθώς το 2009 

φτάνει στο 21,52% παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το 2007 κατά 2,13%. Η µείωση 

αυτή οφείλεται στο ότι ο ρυθµός αύξησης των πωλήσεων τα δύο αυτά χρόνια είναι 

µικρότερος από τον ρυθµός αύξησης του κόστους πωληθέντων. Το 2010 ο δείκτης 

παρουσιάζει αύξηση αγγίζοντας τα ποσοστά του 2007 αφού φτάνει στο 23,17% και αυτό 

γιατί σε σχέση µε το προηγούµενο έτος το κόστος πωληθέντων µειώνεται περίπου 7% και οι 

πωλήσεις µειώνονται περίπου 3,5% όπως είδαµε στην ανάλυση τάσης. Όµως από το 2011 και 

µετά ο δείκτης παρουσιάζει πτώση, φτάνοντας το 2014 στο 18,42% παρουσιάζοντας πτώση 

σε σχέση µε το 2010 της τάξεως 4,75%. Η συνολική µείωση του µεικτού κέρδους από το 

2007 έως το 2014 είναι 5,23% και οφείλεται στην µείωση που παρουσιάζουν οι πωλήσεις το 

2014 σε σχέση µε το 2007 και την µικρή αύξηση που σηµειώνεται στο κόστος πωληθέντων 

στην διάρκεια της ανάλυσης. Η µείωση αυτή στο µεικτό κέρδος σηµαίνει ότι µειώνεται το 

ποσοστό της αξίας των πωλήσεων που µένουν στην επιχείρηση για την κάλυψη των 

διοικητικών εξόδων καθώς η εταιρία δεν µπορεί να καλύψει τα διοικητικά της έξοδα και αυτό 

µε την σειρά του επηρεάζει  και τα καθαρά κέρδη. Τέλος δείχνει µια κακή πολιτική της 

διοίκησης του ΚΤΕΛ στον τοµέα των αγορών και των πωλήσεων, η οποία µπορεί να 

οδηγήσει σε στασιµότητα των πωλήσεων.  

 

Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Ο δείκτης αυτός µας πληροφορεί για τα καθαρά κέρδη που µένουν στην επιχείρηση µετά την 

αφαίρεση του κόστους πωληθέντων και των διοικητικών εξόδων, αλλά πριν την αφαίρεση 

των φόρων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο µεγαλύτερα θα είναι τα καθαρά κέρδη τα 

οποία µένουν στην επιχείρηση, ενώ όσο µικρότερος είναι ο δείκτης τόσο µικρότερα είναι τα 

καθαρά κέρδη. Ο δείκτη υπολογίζεται από την εξής σχέση:  

Δ. Καθ. Περιθ. Κέρδους =
Καθαρές	Κέρδη	προ	Φόρων

Καθαρές	Πωλήσεις
 

Ο δείκτης του ΚΤΕΛ παρουσιάζεται παρακάτω. 



 

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

Παρατηρώντας την πορεία

εµφανίζει ζηµίες εκτός από το 2013 

είναι στο 0,97% των πωλήσεων

οι ζηµίες είναι στο 0,04%. Αυτό

εξόδων από τον ρυθµό αύξησης

δείκτη και βελτίωση της οικονοµικής

δείκτης µειώνεται στο -0,21%

διοικητικών εξόδων από τον

προηγούµενο έτος. Στην συνέχε

η µεγαλύτερη µείωση του δείκτη

οφείλεται στον µεγαλύτερο ρυθµό

διοικητικών εξόδων και στο γε

καλύψουν τα διοικητικά έξοδα

οδηγούν σε ακόµη µεγαλύτερη

αντιµετώπιζε έκτακτες ζηµίες. 

και µοναδική στην 7ετία της ανάλυσης

αύξηση αυτή του δείκτη οφείλεται

στο µηδενισµό των έκτακτων ζηµιών

το ίδιο ρυθµό καθώς τα µερικά

ανάλυση. Στο τελευταίο έτος όµως

-0,97%

-0,39%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

2007 2008

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε

 

την πορεία του δείκτη του ΚΤΕΛ βλέπουµε ότι

από το 2013 που παρουσιάζει κέρδη. Όπως φαίνεται

πωλήσεων και ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση µέχρι

. Αυτό οφείλεται κυρίως στον ρυθµό πτώσης

αύξησης των µικτών κερδών, οδηγώντας σε υψηλότερη

οικονοµικής κατάστασης της εταιρίας. Το επόµενος

0,21% το οποίο οφείλεται στον µεγαλύτερο ρυθµό

από τον ρυθµό αύξησης των µικτών κερδών σε

συνέχεια το 2011 ο δείκτης αυξάνεται και το 2012 

του δείκτη που φτάνει στο -1,15% το οποίο το συγκεκριµένο

µεγαλύτερο ρυθµό µείωσης των µικτών κερδών από τον ρυθµό

στο γεγονός ότι τα µικτά κέρδη την χρονιά αυτή

έξοδα. Επίσης το 2012 η επιχείρηση έχει έκτακτες

µεγαλύτερη πτώση του δείκτη καθώς τα προηγούµενα

ζηµίες. Το 2013 η επιχείρηση πραγµατοποιεί κέρδη

της ανάλυσης µας τα οποία φτάνουν στο 0,27% των

οφείλεται στην αύξηση των έκτακτων και ανόργανων

έκτακτων ζηµιών καθώς διοικητικά έξοδα και µικτά κέρδη

ρικά αποτελέσµατα είναι στο -0,15% όπως είδαµε

έτος όµως ο δείκτης ξανά µειώνεται στο -0,41%. Βλέπουµε

0,39%

-0,04%

-0,21%
-0,09%

-1,15%

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

 

 

Α.Ε. 

βλέπουµε ότι η επιχείρηση 

αι οι ζηµίες το 2007 

αύξηση µέχρι το 2009 που 

πτώσης των διοικητικών 

σε υψηλότερη τιµή του 

επόµενος έτος όµως ο 

µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης των 

κερδών σε σχέση µε το 

 2012 πραγµατοποιείται 

το συγκεκριµένο έτος 

τον ρυθµό µείωσης των 

αυτή δεν µπορούν να 

έκτακτες ζηµίες οι οποίες 

προηγούµενα χρόνια δεν 

κέρδη για πρώτη φορά 

 0,27% των πωλήσεων. Η 

ανόργανων εσόδων και 

µικτά κέρδη µειώνονται µε 

όπως είδαµε στην κάθετη 

0,41%. Βλέπουµε οπότε ο 

0,27%

-0,41%

2013 2014

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 



 

δείκτης παρουσιάζει διακυµάνσεις

βελτιώνεται ελαφρώς από το 2007 

αυτό παρότι τα µεικτά κέρδη µειώνονται

αυξάνεται κατά 0,56%, καθώς

και µείωση παρουσιάζουν και οι

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας

 

Η αποδοτικότητα του συνόλου

περιουσιακών στοιχείων µιας

συνδυασµός του αριθµοδείκτη της

περιθωρίου κέρδους. Ο δείκτης

L. Αποδ

Όσο µεγαλύτερη είναι η

το σύνολο του ενεργητικού 

ενεργητικού. Παρακάτω παρουσιάζεται

ΚΤΕΛ. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

-1,87%

-

-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

2007 2008

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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διακυµάνσεις στην διάρκεια της 7ετίας. Παρατηρούµαι

το 2007 έως το 2014 καθώς από το -0,97% φτάνει

κέρδη µειώνονται κατά 5,23% ενώ ο δείκτης του

καθώς ανάλογη µείωση έχουν και τα έξοδα διοικητικής

και οι χρεωστικοί τόκοι. 

Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA ή ROI) 

συνόλου του ενεργητικού µας δείχνει την αποδοτικότητα

µιας επιχείρησης στην δηµιουργία κερδών. 

αριθµοδείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού

δείκτης εκφράζεται από την εξής σχέση:  

Αποδ. Ενεργ. =
Καθαρά	Κέρδη	προ	Φόρων

Σύνολο	Ενεργητικού
 

είναι η τιµή του δείκτη τόσο µεγαλύτερα είναι τα κέρδη

ενεργητικού και τόσο µεγαλύτερη η αποδοτικότητα του

παρουσιάζεται ο δείκτης αποδοτικότητας του ενεργητικού

ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

-0,59%

-0,06%

-0,25%

-0,13%

-1,59%

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Παρατηρούµαι ότι ο δείκτης 

φτάνει στο -0,41% και 

δείκτης του καθαρού κέρδους 

διοικητικής λειτουργίας 

την αποδοτικότητα των 

κερδών. Ο δείκτης είναι 

ενεργητικού και του καθαρού 

είναι τα κέρδη σε σχέση µε 

αποδοτικότητα του συνόλου του 

του ενεργητικού για το 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

0,37%

-0,60%

2013 2014

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Από την ανάλυση του αριθµοδείκτη της αποδοτικότητας του ενεργητικού 

παρατηρούµαι ότι όλα τα έτη η τιµή του δείκτη είναι αρνητική εκτός από το 2013 που είναι 

θετική και αυτό οφείλεται στο ότι το ΚΤΕΛ παρουσιάζει κέρδη αυτό το έτος. Από το 2007 

έως και το 2009  η τιµή του δείκτη βελτιώνεται καθώς οι ζηµίες περιορίζονται δηλαδή έχουµε 

αύξηση του αριθµητή του κλάσµατος µε µεγαλύτερο ρυθµό από την αύξηση που παρουσιάζει 

το σύνολο του ενεργητικού. Η αύξηση αυτή του δείκτη δείχνει µια βελτίωση της 

αποδοτικότητας του συνόλου του ενεργητικού, ωστόσο η τιµή του δείκτη εξακολουθεί να 

είναι αρνητική γεγονός µη ευνοϊκό για την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχειών. Το 

2010 ο δείκτης πέφτει στο -0,25% για να αυξηθεί ξανά το 2011 στο -0,13%. Το επόµενο έτος 

ο δείκτης παρουσιάζει την µεγαλύτερη πτώση καθώς φτάνει στο -1,59%, καθώς το 2012 οι 

ζηµίες παρουσιάζονται αυξηµένες σε σχέση µε το 2007. Το 2013 είναι το µοναδικό έτος που 

ο δείκτης είναι θετικός στο 0,37% και αυτό γιατί το ΚΤΕΛ παρουσιάζει κέρδη. Τέλος το 

τελευταίο έτος ο δείκτης ξανά πέφτει στο -0,6% και αυτό γιατί η επιχείρηση πραγµατοποιεί 

και πάλι ζηµίες. Συνολικά στην διάρκεια της 7ετίας ο δείκτης παρουσιάζει σηµαντική αύξηση 

καθώς από το -1,87% αυξάνεται στο -0,6% καθώς οι ζηµίες του ΚΤΕΛ µειώνονται κατά 

59,68% ενώ το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 25,46%, όπως είδαµε στην ανάλυση 

τάσης. Αυτό σηµαίνει ότι ο  αριθµητής του κλάσµατος αυξάνεται περισσότερο από τον 

παρονοµαστή µε συνέπεια την αύξηση του δείκτη που σηµατοδοτεί µια µικρή βελτίωση στην 

αποδοτικότητα του συνόλου του ενεργητικού. Παρόλα αυτά η τιµή του δείκτη είναι αρνητική 

στην διάρκεια της ανάλυσης µας γεγονός που δεν εξασφαλίζει σιγουριά για τον επενδυτή.  

 

Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσο αποτελεσµατικά µια 

επιχείρηση χρησιµοποιεί τα  ίδια κεφάλαια της δηλαδή τα κεφάλαια τα οποία έχουν 

τοποθετήσει στην εταιρεία οι ιδιοκτήτες της. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη τόσο 

µεγαλύτερη η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η επένδυση που έχει 

πραγµατοποιηθεί από τους επενδυτές. Τα αντίθετα αποτελέσµατα υπάρχουν όταν η τιµή του 

δείκτη είναι µικρή. Ο δείκτης υπολογίζεται από την εξής σχέση:  

L. �^!\. w\ί_X	P�Z. (ijk) =
P] ][ά	Pέ[\U	^[!	xό[_X

Ί\Y]	P�Zά`]Y]
 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων για το 

ΚΤΕΛ. 

 



 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 11

Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Όπως παρατηρούµε από

κεφαλαίων είναι αρνητικός εκτός

δείκτης ξεκινάει από το -5,58% 

µια µικρή βελτίωση. Το 2010 µειώνεται

και το 2012 παρουσιάζει την µεγαλύτερη

3,35%. Το 2013 παρουσιάζει την

είναι θετικός φτάνοντας στο 0,75%. 

ιδίων κεφαλαίων για την επιχείρηση

παρουσιάζει κέρδη το 2013. Όµως

συνέχεια και αυτό γιατί το 2014 

όπως βλέπουµε πολλές αυξοµείωσης

βελτιώνεται στην διάρκεια τη

οδηγούν στο συµπέρασµα µιας

ΚΤΕΛ, δείχνοντας µια υπερεπένδυση

µπορεί να είναι ανεπαρκής

παραγωγικότητα, υπερεπένδυση

-5,58%

-1,98%

-6,00%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

2007 2008

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 

παρατηρούµε από το γράφηµα 11, ο δείκτης αποδοτικότητας

αρνητικός εκτός από το 2013 όπου ο δείκτης είναι θετικός

5,58% το 2007 και έως το 2009 αυξάνεται στο 

 2010 µειώνεται στο -0,87%, για να ξανά αυξηθεί το

την µεγαλύτερη µείωση στην διάρκεια της 7ετίας

παρουσιάζει την µεγαλύτερη αύξηση και την µοναδική χρονιά

στο 0,75%. Το γεγονός αυτό δείχνει µια ικανοποιητική

επιχείρηση σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια

 2013. Όµως η ικανοποιητική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων

το 2014 ο δείκτης ξανά µειώνεται στο -0,97%. Ο δείκτης

αυξοµείωσης στην διάρκεια της 7ετίας, ωστόσο

διάρκεια τη ανάλυσης µας. Όµως οι αρνητικές τιµές

µιας κακής διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων από

υπερεπένδυση κεφαλαίων.  Οι λόγοι για τις αρνητικές

ανεπαρκής διοίκηση, δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες

υπερεπένδυση κεφαλαίων τα οποία δεν απασχολούνται

1,98%

-0,21%

-0,87%

-0,30%

-3,35%

0,75%

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

αποδοτικότητας των ιδίων 

είναι θετικός στο 0,75%. Ο 

στο -0,21%, δείχνοντας 

αυξηθεί το 2011 στο -0,3% 

τίας, φτάνοντας στο  -

µοναδική χρονιά που ο δείκτης 

ικανοποιητική απόδοση των 

χρόνια καθώς το ΚΤΕΛ 

ιδίων κεφαλαίων δεν έχει 

Ο δείκτης παρουσιάζει 

ωστόσο όπως φαίνεται 

τιµές του δείκτη µας 

κεφαλαίων από την διοίκηση του 

αρνητικές τιµές του δείκτη 

οικονοµικές συνθήκες, χαµηλή 

απασχολούνται πλήρως 

-0,97%

2014



 

παραγωγικά, αλλά ως εξωτερικ

παραπάνω δείκτη. 

 

5.3.4 ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ

Α.Ε. 

 

Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο

Στην ουσία ο δείκτης εκφράζει

τους τόκους τους οποίους πρέπει

κεφάλαια τα οποία έχει δανειστεί

είναι και η ικανότητα της εταιρίας

είναι και ο κίνδυνος να αθετήσει

δείκτης τόσο µεγαλύτερος είναι

πληρωµή των τόκων και ο κίνδυνος

Δ.

Έτσι θα εξετάσουµε την

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ

-0,01%
-0,24%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%
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1,00%
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εξωτερικοί αναλυτές δεν µπορούµε να το εντοπίσουµε

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ ΚΤΕΛ Ν

Κάλυψης Τόκων 

κατά πόσο οι τόκοι µιας επιχείρησης καλύπτονται από

εκφράζει την σχέση ανάµεσα στα καθαρά κέρδη µιας

οποίους πρέπει να εξοφλήσει µέσα στην χρήση, για τα µακροχρόνια

δανειστεί. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του δείκτη

της εταιρίας να πληρώνει τους τόκους και φυσικά

αθετήσει τις υποχρεώσεις της. Από την άλλη όσο µικρότερος

µεγαλύτερος είναι ο δανεισµός της επιχείρησης  και τόσο

ο κίνδυνος αποτυχίας. Ο δείκτης εκφράζεται από την

. Καλ. Τόκων =
Κέρδη	προ	Φόρων

Τόκοι
 

εξετάσουµε την πορεία του δείκτη για το ΚΤΕΛ, η οποία έχει

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

-0,03% -0,15% -0,06%

-3,85%

2009 2010 2011 2012 2013

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ

εντοπίσουµε από τον 

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 

καλύπτονται από τα κέρδη της. 

έρδη µιας επιχείρησης και 

για τα µακροχρόνια ξένα 

δείκτη τόσο µεγαλύτερη 

φυσικά τόσο µικρότερος 

όσο µικρότερος είναι ο 

τόσο µεγαλύτερη η µη 

από την σχέση: 

οποία έχει ως εξής: 

ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε 

0,47%

-1,10%

2013 2014

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ



 

Από την ανάλυση του δείκτη

από το 2013 που είναι θετικός

καθώς το 2007 είναι στο -0,01%, 

0,15% το 2010 και το 2011 είναι

µείωση φτάνοντας στο -3,85% 

παρουσιάζει την µεγαλύτερη αύξηση

µπορεί να ανταποκριθεί στην πληρωµή

έτος όµως ο δείκτης ξανά µειώνεται

επαρκούν για να καλύψουν την

της και ότι δεν υπάρχει αποτελεσµατική

επιχείρηση. 

 

Αριθµοδείκτης Παγιοποίησης

 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει κατά

χρηµατοδοτούνται από τα ίδια

µεγαλύτερος από την µονάδα σηµαίνει

περιουσιακά στοιχεία, µε αποτέλεσµα

µετόχους της πάρα από δανεισµό

µονάδα τότε η χρηµατοδότηση

µικρός είναι από την µονάδα τόσο

δανεισµό. Η σχέση µε την οποία

Δ.Παγιοπ. Περιουσίας

Ο δείκτης για το ΚΤΕΛ

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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1,99

0

5
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του δείκτη θα διαπιστώσουµε ότι ο δείκτης είναι

θετικός. Ο δείκτης παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις

0,01%, το 2008 είναι στο -0,24%, το 2009 είναι στο

 2011 είναι στο -0,11%. Το 2012 όµως παρουσιάζει

3,85% γεγονός όχι και τόσο ευνοϊκό για την επιχείρηση

µεγαλύτερη αύξηση φτάνοντας στο 0,47%, δείχνοντας

στην πληρωµή των τόκων και των υποχρεώσεων

µειώνεται στο -1,1% δείχνοντας ότι τα κέρδη της

καλύψουν την πληρωµή των τόκων και των µακροπρόθεσµων

υπάρχει αποτελεσµατική διαχείριση των ξένων κεφαλαίων

Παγιοποίησης Περιουσίας 

δείχνει κατά πόσο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών της. Όταν

µονάδα σηµαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα

αποτέλεσµα τα πάγια να χρηµατοδοτούνται 

δανεισµό. Σε περίπτωση που ο δείκτης είναι µικρότερος

χρηµατοδότηση γίνεται και µε µακροπρόθεσµα ξένα κεφάλαια

µονάδα τόσο µεγαλύτερη η χρηµατοδότηση µε µακροπρόθεσµο

την οποία υπολογίζεται ο συγκεκριµένος δείκτης είναι

Περιουσίας =
Ίδια	Κεφάλαια

Πάγια	Περιουσιακά	Στοιχεία

ΚΤΕΛ έχει τα εξής αποτελέσµατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 13: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 
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δείκτης είναι αρνητικός εκτός 

υµάνσεις µέχρι το 2011, 

είναι στο -0,03%, στο -

παρουσιάζει την µεγαλύτερη 

την επιχείρηση. Το 2013 

δείχνοντας ότι η επιχείρηση 

υποχρεώσεων της. Το τελευταίο 

κέρδη της επιχείρησης δεν 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 

ξένων κεφαλαίων από την 

στοιχεία µιας επιχείρησης 

Όταν ο δείκτης είναι 

µεγαλύτερα από τα πάγια 

χρηµατοδοτούνται κυρίως από τους 

είναι µικρότερος από την 

ξένα κεφάλαια. Όσο πιο 

µακροπρόθεσµο ξένο 

δείκτης είναι η εξής: 

Στοιχεία
 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

3,99

2014



 

Από την ανάλυση του

διάρκεια της ανάλυσης µας και

στο 1,75 που σηµαίνει ότι για κάθε

οι µέτοχοι της εταιρίας του ΚΤΕΛ

τα έτη καταλήγοντας το 2014 στο

σχεδόν 4 φορές των πάγιων περιουσιακών

του ΚΤΕΛ να γίνονται κυρίως από

εξηγεί και το γεγονός ότι οι µακροπρόθεσµες

τελευταία χρόνια µηδενίζονται

χρηµατοδοτεί τα πάγια περιουσιακά

που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες

 

Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων

 

Ο δείκτης αυτός µας πληροφορεί

τα ίδια κεφάλαια που προέρχονται

µεγαλύτερος από την µονάδα αυτό

σύνολο του ενεργητικού και 

γίνεται σε µεγάλο βαθµό από

συγκεκριµένο δείκτη είναι η εξής

Δ. Ιδ. Κεφ. Προς	Συν. Ενεργ. =

Ν.Ηµαθίας έχεις ως εξής. 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 14: ∆ΕΙΚΤΗΣ
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του δείκτης παρατηρούµαι ότι αυτός είναι ανοδικός

µας και επίσης µεγαλύτερος από την µονάδα. Ο δείκτης

ότι για κάθε ένα ευρώ που επενδύεται στα πάγια περιουσιακά

του ΚΤΕΛ καλύπτουν 1,75 ευρώ. Ο δείκτης αυξάνεται

2014 στο 3,99 που σηµαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

κυρίως από τους µετόχους και όχι µε µακροπρόθεσµο

ότι οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας µειώνονται

µηδενίζονται. Η συνεχόµενη αύξηση του δείκτη δείχνει

περιουσιακά της στοιχεία ολοένα και περισσότερο

τους ιδιοκτήτες της. 

Κεφαλαίων Προς Σύνολο Του Ενεργητικού 

πληροφορεί για την χρηµατοδότηση του συνόλου του

προέρχονται από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Όταν

µονάδα αυτό σηµαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια είναι µεγαλύτερα

και χρηµατοδότηση της συνολικής περιουσίας

από τα κεφάλαια των επενδυτών της. Η σχέση

είναι η εξής:  

=
Ίyz{	|}~ά�{z{

�ύ����	��}����z��ύ
Ο συγκεκριµένος δείκτης

 

 

 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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είναι ανοδικός σε όλη την 

Ο δείκτης το 2007 είναι 

πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αυξάνεται συνεχώς όλα 

κεφάλαια είναι µεγαλύτερα 

αποτέλεσµα οι επενδύσεις 

µακροπρόθεσµο δανεισµό. Αυτό 

εταιρίας µειώνονται και τα 

δείχνει ότι η επιχείρηση 

περισσότερο µε τα κεφάλαια 

συνόλου του ενεργητικού από 

Όταν ο δείκτης είναι 

είναι µεγαλύτερα από το 

περιουσίας µια επιχείρησης 

σχέση που εκφράζει τον 

δείκτης για το ΚΤΕΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Από την διαχρονική πορεία του δείκτη παρατηρούµαι ότι ο δείκτης ξεκινάει το 2007 

από το 0,335 δηλαδή 33,5% και έως και το 2010 µειώνεται και φτάνει στο 0,284, ή στο 

28,4%. Όµως από το 2010 έως και το 2014 ο δείκτης συνεχώς αυξάνεται και από το 0,284 

που ήταν φτάνει στο 0,623 η το 62,3%. Ο δείκτης σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης είναι 

µικρότερος από την µονάδα πράγµα που σηµαίνει ότι η χρηµατοδότηση γίνεται και µε ξένα 

κεφάλαια. Έως και το 2010 που ο δείκτης µειώνεται η χρηµατοδότηση της συνολικής 

περιουσίας του ενεργητικού γίνεται ολοένα και περισσότερο µε ξένα κεφάλαια. Στην 

συνέχεια όµως της ανάλυσης και συγκεκριµένα από το 2010 έως και το 2014 που ο δείκτης 

παρουσιάζει αύξηση η χρηµατοδότηση του συνόλου του ενεργητικού γίνεται όλο και 

περισσότερο µε τα κεφάλαια που προέρχονται από τους ιδιοκτήτες της. Τέλος παρατηρούµαι 

ότι σε σχέση µε το 2007 που ο δείκτης ήταν στο 0,335 ο δείκτης είναι µεγαλύτερος στο τέλος 

της ανάλυσης καθώς είναι στο 0,623 µε την χρηµατοδότηση των περιουσιακών στοιχείων να 

γίνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από τα ίδια κεφάλαια σε σχέση µε το 2007. 

 

Αριθµοδείκτης Ξένα Προς Συνολικά Κεφάλαια 

 

Ο αριθµοδείκτης των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια µας δείχνουν την σχέση των δανειακών 

κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια. Στην ουσία µας πληροφορούν για βαθµό 

χρηµατοδοτήσεως της επιχείρησης από τους δανειστές της. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

συγκεκριµένος δείκτης τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός χρηµατοδοτήσεως της επιχείρησης 

από τους δανειστές της και τόσο µεγαλύτερη είναι η πίεση που ασκείται σ αυτήν για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων της και την πληρωµή των τόκων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 

από την εξής σχέση:  

∆.Ξένων	Προς	Συν.Κεφ. =
Ξένα	Κεφάλαια

Συνολικά	Κεφάλαια
 

Ο αριθµοδείκτης ξένων προς συνολικά κεφάλαια για το ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας 

υπολογίζεται στο παρακάτω γράφηµα. 

 

 

 



 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Παρατηρώντας την πορεία

από το 2007 που είναι το πρώτο

είναι ανοδική καθώς από το 0,6 

µια άνοδος της τάξεως του 10% 

χρηµατοδοτείται περισσότερο από

της και δείχνει µια όλο και µεγαλύτερη

πληρωµή των υποχρεώσεων της

παρουσιάζει µια µεγάλη κάµψη

µια µείωση της τάξεως του 35% 

οφείλεται στην µείωση που παρουσιάζουν

µηδενισµό των µακροπρόθεσµων

µείωση των συνολικών υποχρεώσεων

σχέση µε το  σύνολο του παθητικού

όπως είδαµε στην ανάλυση τάσης

ολοένα και λιγότερη χρηµατοδότηση

Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνεται η

λιγότερη πίεση στους ιδιοκτήτες

σχέση µε το 2007 το 2014 είναι
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ  Α.Ε

 

την πορεία του δείκτη για το ΚΤΕΛ διαχρονικά θα διαπιστώσουµε

το πρώτο έτος της ανάλυσης έως και το 2010, η πορεία

το 0,6 ή 60% το 2007 ο δείκτης ανεβαίνει στο 0,7 

του 10% σε αυτά τα τρία χρόνια. Αυτό σηµαίνει

περισσότερο από τα ξένα κεφάλαια παρά µε τα κεφάλαια

και µεγαλύτερη πίεση που ασκείται στους ιδιοκτήτες

υποχρεώσεων της. Στην συνέχεια όµως ο δείκτης από το 2010 

κάµψη καθώς από το 0,7 το 2010 πέφτει στο 0,35 

του 35% δηλαδή µειώνεται ακριβώς στο µισό

που παρουσιάζουν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων τα τελευταία χρόνια, οι οποίες

υποχρεώσεων και γενικά στην µείωση των ξένων

παθητικού ή το σύνολο των κεφαλαίων που παρουσιάζει

ανάλυση τάσης. Η µείωση του δείκτη  τα τελευταία χρόνια

χρηµατοδότηση της επιχείρησης από του πιστωτές και

αυξάνεται η προστασία που παρέχεται στους πιστωτές

ιδιοκτήτες της για την πληρωµή των υποχρεώσεων εφόσον

είναι µικρότερος. 
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ΠΡΟΣ  

Α.Ε. 

διαχρονικά θα διαπιστώσουµε ότι 

 2010, η πορεία του δείκτη 

στο 0,7 ή 70% το 2010, 

σηµαίνει ότι το ΚΤΕΛ 

κεφάλαια των ιδιοκτήτων 

ιδιοκτήτες της για την 

το 2010 έως και το 2014 

στο 0,35 η 35% το 2014, 

µισό. Η µείωση αυτή 

υποχρεώσεις καθώς και στον 

οι οποίες οδηγούν στην 

των ξένων κεφαλαίων σε 

που παρουσιάζει αύξηση 

τελευταία χρόνια δείχνει µια 

πιστωτές και δανειστές της. 

πιστωτές της και ασκείται 

υποχρεώσεων εφόσον ο δείκτης σε 

0,48
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Αριθµοδείκτης Ιδίων Προς Ξένα

 

Τέλος θα κλείσουµε την ανάλυση

τα ξένα κεφάλαια. Ο δείκτης

υπερεπένδυση κεφαλαίων, καθώς

άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου

κεφαλαίων, δηλαδή το άθροισµα

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

σηµαίνει πως τα ίδια κεφάλαια

επιχείρησης συµµετέχουν σε αυτή

όταν η τιµή είναι µικρότερη από

της συµµετέχουν µε περισσότερα

τον αριθµοδείκτη είναι η εξής:

∆. Ίδιων

Παρακάτω παρουσιάζεται ο δείκτης

 

ΓΡΑΦΗΜΑ

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Παρατηρούµαι λοιπόν από

καθοδική καθώς από το 0,555 
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Προς Ξένα Κεφάλαια 

ανάλυση της εταιρίας µε το αριθµοδείκτη των ιδίων

δείκτης αυτός δείχνει αν στην εταιρία υπάρχει

κεφαλαίων καθώς δείχνει την σχέση ανάµεσα στα ίδια κεφάλαια

µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών και των συνολικών

το άθροισµα των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

υποχρεώσεων.  Όταν η τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη

κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από τα ξένα κεφάλαια και

σε αυτή µε περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές

ρη από την µονάδα τότε υπάρχει υπερδανεισµός καθώς

περισσότερα κεφάλαια από τους ιδιοκτήτες.  Η σχέση

: 

Ίδιων	Προς	Ξένα	Κεφ. =
Ίδια	Κεφάλαια

Ξένα	Κεφάλαια
 

ο δείκτης ιδίων προς ξένα κεφάλαια για το ΚΤΕΛ

ΓΡΑΦΗΜΑ 16: ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΗΣ Ί∆ΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 

 

λοιπόν από την πορεία του δείκτη ότι από το 2007 έως

 0,555 ή το 55,5%, µειώνεται στο 0,403 ή το 40,3% 
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των ιδίων κεφαλαίων προς 

υπάρχει υπερδανεισµός ή 

ίδια κεφάλαια, δηλαδή το 

των συνολικών ξένων 

υποχρεώσεων και των 

µεγαλύτερη από την µονάδα, 

κεφάλαια και οι ιδιοκτήτες της 

πιστωτές της. Αντίθετα 

υπερδανεισµός καθώς οι δανειστές 

σχέση που δίνει αυτόν 

ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας. 

 

ΠΡΟΣ  

 2007 έως το 2010 είναι 

ή το 40,3% και επίσης 
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παρατηρούµαι ότι η τιµή του δείκτη είναι µικρότερη από την µονάδα πράγµα που σηµαίνει 

ότι η κύρια χρηµατοδότηση της εταιρίας γίνεται µε ξένο δανεισµό από τους πιστωτές και 

δανειστές του ΚΤΕΛ. Η διαχρονική µείωση του δείκτη τα τρία χρόνια αυτά µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ολοένα και περισσότερο η χρηµατοδότηση γίνεται της εταιρίας γίνεται µε 

ξένο δανεισµό. Όµως τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2010 έως το 2014 ο δείκτης 

αυξάνεται σηµαντικά από το 0,403 το 2010 έως το 1,797 ή το 179,7% το 2014, γεγονός που 

δείχνει ότι αυξάνεται η χρηµατοδότηση του ΚΤΕΛ από τους ιδιοκτήτες της και ιδίως το 2013 

και το 2014 όπου ο δείκτης είναι µεγαλύτερος από την µονάδα και αυτό σηµαίνει ότι τα ίδια 

κεφάλαια είναι µεγαλύτερα από τα ξένα και η κύρια χρηµατοδότηση γίνεται από τους 

ιδιοκτήτες και µετόχους του ΚΤΕΛ.  Τέλος η αύξηση του δείκτη τα τελευταία χρόνια 

οφείλεται κυρίως στην µείωση των συνολικών ξένων υποχρεώσεων η οποία µε την σειρά της 

οφείλεται στην µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αλλά και τον µηδενισµό των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων. Επίσης οφείλεται στην πολύ σηµαντική αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων όλα τα χρόνια της ανάλυσης σε σχέση µε το πρώτο έτος 2007, όπως είδαµε και 

στην ανάλυση τάσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναλύσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που 

προκύπτουν από την ανάλυση της πτυχιακής εργασίας. Από την µελέτη που διενεργήσαµε 

στην εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας Α.Ε. και µε τον περιορισµό ότι η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε από εξωτερικούς αναλυτές, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα 

αποτελέσµατα της εταιρίας δεν είναι ικανοποιητικά για την περίοδο ανάλυσης 2007 έως 

2014. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τα κυριότερα συµπεράσµατα και κάποιες προτάσεις 

για την εταιρία. 

 Από την ανάλυση µας προκύπτει ότι το ΚΤΕΛ έως και το 2010 δεν παρουσιάζει 

ικανοποιητική ρευστότητα καθώς αυτή µειώνεται συνεχώς, όµως από το 2010 έως και το 

2014 παρουσιάζει µια συνεχώς ανοδική τάση και η τιµή της είναι έστω και οριακά κοντά στο 

2, πράγµα που σηµαίνει πως η επιχείρηση έχει µια ικανοποιητική ρευστότητα τα τελευταία 

χρόνια. Έτσι η εταιρία δείχνει πως µπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσµες. Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, παρατηρούµε ότι αυτές έως 

και το 2010 πληρώνονται σχετικά αργά, ενώ από το 2010 και µετά η εταιρία πληρώνει όλο 

και πιο γρήγορα τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, πράγµα όχι και τόσο ευνοϊκό για την 

ρευστότητα της, καθώς το ΚΤΕΛ αδυνατεί να συνάψει µακροπρόθεσµες συµφωνίες µε τους 

πιστωτές. Από την σύγκριση των αριθµοδεικτών της ταχύτητας κυκλοφορίας των 

απαιτήσεων, µε τον αριθµοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, συµπεραίνουµε ότι το ΚΤΕΛ Ν. Ηµαθίας Α.Ε., όλα τα έτη πληρώνει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις πιο γρήγορα από ότι εισπράττει τις απαιτήσεις από τους 

πελάτες, το οποίο σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν εφαρµόζει µια ικανοποιητική πιστοληπτική 

πολιτική. Η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί µεγάλα ποσά στο κυκλοφορούν ενεργητικό της για 

να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και αυτό γιατί δεν υπάρχει επαρκής 

χρηµατοδότηση από τους πιστωτές της. Από τους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

διαπιστώνουµε ότι το µικτό περιθώριο κέρδους του ΚΤΕΛ δεν είναι σε ικανοποιητικά 

επίπεδα και µειώνεται διαρκώς στην διάρκεια της ανάλυσης µας, καθώς δεν µπορεί να 

καλύψει τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει ζηµίες όλα τα 

χρόνια της ανάλυσης µας, µε εξαίρεση το 2013 που είναι το µοναδικό έτος που το ΚΤΕΛ 

καταγράφει κέρδη µετά φόρων. Έτσι η επιχείρηση θα πρέπει τα επόµενα χρόνια, να φροντίσει 

να περιορίσει το κόστος πωληθέντων, όπως για παράδειγµα τα διάφορα έξοδα µεταφοράς 
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επιβατών και εµπορευµάτων, έτσι ώστε να αρχίσει να παρουσιάζει άνοδο το µικτό της 

αποτέλεσµα για να µπορεί να καλύψει τα διοικητικά της έξοδα, ή από την άλλη να περιορίσει 

τα διοικητικά τις έξοδα έτσι ώστε να αρχίσει να παρουσιάζει κέρδη. Βέβαια ο δείκτης του 

καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει διακυµάνσεις κατά την διάρκεια της ανάλυσης, οι 

οποίες το 2012 και το 2013 είναι έντονες, καθώς το 2012 παρουσιάζει µεγαλύτερες ζηµίες 

από το 2007, που οφείλονται κυρίως στις έκτακτες ζηµίες που έχει το ΚΤΕΛ και το 2013 

παρουσιάζει κέρδη τα οποία οφείλονται στα έκτακτα κέρδη. Το γεγονός αυτό δεν µας 

επιτρέπει να οδηγηθούµε σε ένα ασφαλές συµπέρασµα, αν και οι ζηµίες το 2014 είναι 

µικρότερες από το 2007. Από τους αριθµοδείκτες της αποδοτικότητας του ενεργητικού και 

των ιδίων κεφαλαίων προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει αρνητική απόδοση τόσο του 

ενεργητικού όσο και των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο για να µπορέσει η επιχείρηση να έχει µια 

ικανοποιητική απόδοση του ενεργητικού και των ίδιων κεφαλαίων θα πρέπει να αρχίσει να 

πραγµατοποιεί κέρδη. Όπως συµβαίνει µε τον δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, έτσι και 

αυτοί οι δύο δείκτες παρουσιάζουν έντονες διακυµάνσεις στα χρόνια της ανάλυσης. Τέλος 

από την ανάλυση των δεικτών της κεφαλαιακής διάρθρωσης, διαπιστώνουµε ότι η εταιρία 

χρησιµοποίει περισσότερα ξένα κεφάλαια σε σχέση µε τα ίδια µε εξαίρεση το 2013 και το 

2014 που η εταιρία χρησιµοποιεί περισσότερο τα ίδια κεφάλαια. Έως και το 2010 

χρησιµοποίει όλο και περισσότερο τα ξένα κεφάλαια γεγονός που δεν δίνει την απαιτούµενη 

ασφάλεια στους πιστωτές της. Όµως από το 2010 έως και το τέλος της ανάλυσης αυξάνεται η 

χρησιµοποίηση των ιδίων κεφαλαίων εντυπωσιακά κυρίως λόγω της εξόφλησης των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της εταιρίας και των περιορισµό των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρέχεται µια µεγαλύτερη ασφάλεια στους πιστωτές 

της, που ενδέχεται στο µέλλον να επηρεάσει σηµαντικά την εξέλιξη της εταιρίας. Η εταιρία 

στο µέλλον αν συνεχίσει την πολιτική της χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τότε θα 

αρχίσει να παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια στους πιστωτές, θα περιορίσει τις υποχρεώσεις και 

θα έχει ως συνέπεια την καλύτερη ρευστότητα της. Τέλος θα µπορεί να δανείζεται πιο εύκολα 

όταν το χρειαστεί. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως   

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

  

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία   Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις   III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία   Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού   

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

  

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 200.000,00 

Ειδικά αποθεµατικά 

597.080,75 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

597.080,75 

Καθαρή αξία 

200.000,00 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

200.000,00 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

1.385,24 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-1.385,24 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.076.695,51 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

2.083,00 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα   

Αποσβέσεις 

347,16 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

  

Καθαρή αξία 1.735,84 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 1.195,29 ∆άνεια τραπεζών 83.372,10 

Καθαρή αξία 

2.805,71 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

568.525,66 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

83.372,10 

Αποσβέσεις 

221.147,07 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 347.378,59 Προµηθευτές 122.835,43 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 296.103,60 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 27.143,81 

Αποσβέσεις 

233.775,03 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 576.951,10 

Καθαρή αξία 62.328,57 Προκαταβολές πελατών 21.040,83 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

870.713,26 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

31.179,06 
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Αποσβέσεις 456.464,55 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 63.534,37 

Καθαρή αξία 414.248,71 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 25.002,90 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.070.713,26 Πιστωτές διάφοροι 

989.060,99 

Αποσβέσεις 456.464,55 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.856.748,49 

Καθαρή αξία 614.248,71 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.940.120,59 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις   

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις   

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.070.713,26   

Αποσβέσεις 456.464,55   

Καθαρή αξία 614.248,71   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 2.086.647,61   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 84.749,29 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες)   

  

Χρεώστες διάφοροι 357.441,59   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2.528.838,49   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 40.463,99   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 24.735,34 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

65.199,33   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

65.199,33   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2.594.037,82   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων   

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 191.470,43 

Έσοδα εισπρακτέα     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

191.470,43 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

3.208.286,53 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

3.208.286,53 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως   

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

  

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία   Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις   III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία   Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 81.062,02 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

81.062,02 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 293.053,00 

Ειδικά αποθεµατικά 

842.588,44 

Αποσβέσεις 

93.053,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

842.588,44 

Καθαρή αξία 

200.000,00 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

293.053,00 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

5.694,98 

Αποσβέσεις 93.053,00 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-5.694,98 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.398.955,48 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

2.083,00 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα   

Αποσβέσεις 

763,76 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

  

Καθαρή αξία 1.319,24 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 1.795,44 ∆άνεια τραπεζών 51.000,00 

Καθαρή αξία 

2.205,56 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

570.525,66 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

51.000,00 

Αποσβέσεις 

262.428,92 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 308.096,74 Προµηθευτές 156.661,14 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 434.209,86 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 282.420,07 

Αποσβέσεις 

242.426,81 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 1.265.249,48 

Καθαρή αξία 191.783,05 Προκαταβολές πελατών 9.677,52 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.010.819,52 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

29.953,87 
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Αποσβέσεις 507.414,93 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 58.261,46 

Καθαρή αξία 503.404,59 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 25.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.303.872,52 Πιστωτές διάφοροι 

1.238.498,64 

Αποσβέσεις 600.467,93 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.066.222,18 

Καθαρή αξία 703.404,59 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.117.222,18 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις   

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις   

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.303.872,52   

Αποσβέσεις 600.467,93   

Καθαρή αξία 703.404,59   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 3.301.769,81   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 41.929,84 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες)   

  

Χρεώστες διάφοροι 593.949,30   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.937.648,95   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 30.336,69   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 44.006,17 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

74.342,86   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

74.342,86   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.011.991,81   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 199.218,74 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων   

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

199.218,74 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.715.396,40 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.715.396,40 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως   

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

  

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία   Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις   III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία   Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 62.499,71 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

62.499,71 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 200.000,00 

Ειδικά αποθεµατικά 

870.491,05 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

870.491,05 

Καθαρή αξία 

200.000,00 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

200.000,00 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

61.411,29 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-61.411,29 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία 200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.352.579,47 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

2.083,00 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 174.175,00 

Αποσβέσεις 

1.180,36 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

174.175,00 

Καθαρή αξία 902,64 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 2.290,56 ∆άνεια τραπεζών 108.633,51 

Καθαρή αξία 

1.710,44 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

570.525,66 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

108.633,51 

Αποσβέσεις 

292.198,15 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 278.327,51 Προµηθευτές 125.488,39 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 439.337,17 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 44.992,00 

Αποσβέσεις 

273.773,36 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 1.183.822,69 

Καθαρή αξία 165.563,81 Προκαταβολές πελατών 25.746,17 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.015.946,83 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

64.427,57 
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Αποσβέσεις 569.442,43 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 62.762,22 

Καθαρή αξία 446.504,40 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 68.526,56 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.215.946,83 Πιστωτές διάφοροι 

1.544.186,48 

Αποσβέσεις 569.442,43 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.119.952,08 

Καθαρή αξία 646.504,40 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.228.585,59 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις   

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις   

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.215.946,83   

Αποσβέσεις 569.442,43   

Καθαρή αξία 646.504,40   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 3.328.840,44   

Μείον Προβλέψεις     



116 

 

Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 75.096,60 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 18.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 456.342,57   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.878.779,61   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 47.921,17   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 205.892,62 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

253.813,79   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

253.813,79   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.132.593,40   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.757,74 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων   

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

23.757,74 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.779.097,80 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.779.097,80 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως   

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

  

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία   Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις   III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία   Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 43.937,40 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

43.937,40 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις 230.000,00 

Ειδικά αποθεµατικά 

1.152.596,63 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.152.596,63 

Καθαρή αξία 

230.000,00 

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

230.000,00 Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

75.299,59 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-75.299,59 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία 230.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.602.234,44 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

19.233,00 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 55.098,29 

Αποσβέσεις 

1.668,42 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

55.098,29 

Καθαρή αξία 17.564,58 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 2.785,68 ∆άνεια τραπεζών 43.430,15 

Καθαρή αξία 

1.215,32 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 390.000,00 

Μεταφορικά Μέσα 

609.375,66 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

433.430,15 

Αποσβέσεις 

313.054,90 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 296.320,76 Προµηθευτές 288.084,17 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 453.237,43 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 518.969,05 

Αποσβέσεις 

306.607,87 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 934.303,75 

Καθαρή αξία 146.629,56 Προκαταβολές πελατών 36.963,20 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.085.847,09 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

16.002,72 
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Αποσβέσεις 624.116,87 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 51.013,00 

Καθαρή αξία 461.730,22 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 67.166,66 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1.315.847,09 Πιστωτές διάφοροι 

1.624.048,45 

Αποσβέσεις 624.116,87 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.536.551,00 

Καθαρή αξία 691.730,22 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

3.969.981,15 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις   

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 1.420,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1.420,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.317.267,09   

Αποσβέσεις 624.116,87   

Καθαρή αξία 693.150,22   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 2.705.550,64   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 181.924,10 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 21.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 982.750,75   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.891.725,49   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 49.044,33   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 277.668,52 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

326.712,85   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

326.712,85   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.218.438,34   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 16.727,69 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 732.453,01 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

732.453,01 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

16.727,69 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

5.644.041,57 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

5.644.041,57 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 80.818,00 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

23.127,39 

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία 57.690,61 Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

80.818,00 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις 23.127,39 III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία 57.690,61 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 25.440,00 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

25.440,00 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

Ειδικά αποθεµατικά 

1.408.575,86 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.408.575,86 

Καθαρή αξία 

  

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

83.876,01 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-83.876,01 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία   ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.831.139,85 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

42.696,80 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 55.098,29 

Αποσβέσεις 

6.147,37 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

55.098,29 

Καθαρή αξία 36.549,43 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 3.280,80 ∆άνεια τραπεζών   

Καθαρή αξία 

720,20 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 190.000,00 

Μεταφορικά Μέσα 

146.475,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

190.000,00 

Αποσβέσεις 

21.536,00 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 124.939,00 Προµηθευτές 314.600,08 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 479.153,87 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 333.125,05 

Αποσβέσεις 

351.778,13 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 193.590,00 

Καθαρή αξία 127.375,74 Προκαταβολές πελατών 32.730,15 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

672.326,67 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

37.213,17 
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Αποσβέσεις 382.742,30 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 20.983,70 

Καθαρή αξία 289.584,37 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση 42.824,79 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

672.326,67 Πιστωτές διάφοροι 

1.147.880,52 

Αποσβέσεις 382.742,30 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.122.947,46 

Καθαρή αξία 289.584,37 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.312.947,46 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 400.604,43 

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 1.420,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

402.024,43   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.074.351,10   

Αποσβέσεις 382.742,30   

Καθαρή αξία 691.608,80   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 1.435.573,96   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 213.481,50 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 21.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 858.441,05   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2.528.996,51   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 78.928,27   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 406.029,99 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

484.958,26   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

484.958,26   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

3.013.954,77   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 55.301,97 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 390.000,00 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα 101.233,39   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

491.233,39 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

55.301,97 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.254.487,57 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.254.487,57 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 80.818,00 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

47.129,79 

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία 33.688,21 Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

80.818,00 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις 47.129,79 III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία 33.688,21 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 12.720,00 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

12.720,00 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

Ειδικά αποθεµατικά 

1.654.015,78 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.654.015,78 

Καθαρή αξία 

  

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

150.716,42 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-150.716,42 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία   ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.997.019,36 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

51.345,80 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 45.098,29 

Αποσβέσεις 

8.198,51 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

45.098,29 

Καθαρή αξία 43.147,29 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 3.775,92 ∆άνεια τραπεζών   

Καθαρή αξία 

225,08 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

134.510,15 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Αποσβέσεις 

30.536,00 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 103.974,15 Προµηθευτές 345.763,48 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 483.313,87 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 745.765,16 

Αποσβέσεις 

388.905,60 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 181.921,90 

Καθαρή αξία 94.408,27 Προκαταβολές πελατών 41.072,16 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

673.170,82 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

18.429,89 
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Αποσβέσεις 431.416,03 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 35.609,90 

Καθαρή αξία 241.754,79 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

673.170,82 Πιστωτές διάφοροι 

760.440,21 

Αποσβέσεις 431.416,03 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.129.002,70 

Καθαρή αξία 241.754,79 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.129.002,70 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 400.604,43 

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 1.420,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

402.024,43   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.075.195,25   

Αποσβέσεις 431.416,03   

Καθαρή αξία 643.779,22   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 1.612.245,11   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου     

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 7.350,00 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 21.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 1.182.329,12   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2.823.424,23   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 19.025,88   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 480.041,03 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

499.066,91   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

499.066,91   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

3.322.491,14   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.664,78 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 190.000,00 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα 2.826,56   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

192.826,56 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

21.664,78 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.192.785,13 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.192.785,13 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 80.818,00 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

63.131,39 

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία 17.686,61 Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

80.818,00 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις 63.131,39 III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία 17.686,61 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 40.189,30 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

40.189,30 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

Ειδικά αποθεµατικά 

1.916.325,64 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.916.325,64 

Καθαρή αξία 

  

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

133.487,89 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-133.487,89 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία   ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2.304.027,05 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

69.103,51 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 45.098,29 

Αποσβέσεις 

12.831,14 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

45.098,29 

Καθαρή αξία 56.272,37 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 3.935,96 ∆άνεια τραπεζών   

Καθαρή αξία 

65,04 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

134.510,15 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Αποσβέσεις 

36.872,02 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 97.638,13 Προµηθευτές 412.061,35 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 493.313,87 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 125.205,27 

Αποσβέσεις 

406.071,80 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 459.361,49 

Καθαρή αξία 87.242,07 Προκαταβολές πελατών 57.554,71 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

700.928,53 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

13.796,46 
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Αποσβέσεις 459.710,92 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 21.736,01 

Καθαρή αξία 241.217,61 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

700.928,53 Πιστωτές διάφοροι 

1.124.173,23 

Αποσβέσεις 459.710,92 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.213.888,52 

Καθαρή αξία 241.217,61 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

2.213.888,52 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 400.604,43 

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 1.420,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

402.024,43   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.102.952,96   

Αποσβέσεις 459.710,92   

Καθαρή αξία 643.242,04   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 1.811.706,55   

Μείον Προβλέψεις     
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου 9.200,00   

Στις τράπεζες σε εγγύηση     

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 8.930,00 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 21.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 1.334.958,37   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3.186.294,92   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 76.047,01   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 654.934,14 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

730.981,15   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

730.981,15   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

3.917.276,07   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70.351,46 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 498,00 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα 54.662,60   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

55.160,60 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

70.351,46 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.633.365,32 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.633.365,32 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΕΛ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Λοιπά έξοδα 

εγκαταστάσεως 80.818,00 

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

Αποσβέσεις 

77.677,99 

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

(ΜΕΤΟΧΙΚΟ)   

Καθαρή αξία 3.140,01 Καταβληµένο 481.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

80.818,00 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

481.000,00 

Αποσβέσεις 77.677,99 III. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ   

Καθαρή αξία 3.140,01 Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων πάγιου 

ενεργητικού 25.552,43 

Γ. ΠΑΓΙΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

25.552,43 

Ι. Ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ   

Λοιπές ασώµατες 

ακινητοποιήσεις   

Ειδικά αποθεµατικά 

2.158.791,06 

Αποσβέσεις 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2.158.791,06 

Καθαρή αξία 

  

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟΝ   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

  Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον 

157.691,23 

Αποσβέσεις   ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-157.691,23 
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ΕΙΣ ΝΕΟΝ 

Καθαρή αξία   ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

2.507.652,26 

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΣΕΙΣ 

  

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α   

Κτίρια – τεχνικά έργα 

70.127,51 

Λοιπές προβλέψεις για 

κινδύνους και έξοδα 45.098,29 

Αποσβέσεις 

15.443,96 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟ∆Α 

45.098,29 

Καθαρή αξία 54.683,55 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Μηχανήµατα – τεχνικές 

εγκαταστάσεις και λοιπός 

µηχανολογικός 

εξοπλισµός 4.001,00 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  

Αποσβέσεις 4.000,00 ∆άνεια τραπεζών   

Καθαρή αξία 

1,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις   

Μεταφορικά Μέσα 

134.510,15 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

  

Αποσβέσεις 

43.208,04 

II. 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Καθαρή αξία 91.302,11 Προµηθευτές 255.317,96 

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 493.393,87 

Επιταγές πληρωτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 132.686,97 

Αποσβέσεις 

413.398,75 

Τράπεζες λογαριασµός 

βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 48.950,57 

Καθαρή αξία 79.995,12 Προκαταβολές πελατών 12.186,04 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

702.032,53 Υποχρεώσεις από φόρους 

- τέλη 

13.420,96 



135 

 

Αποσβέσεις 476.050,75 Ασφαλιστικοί οργανισµοί 17.997,36 

Καθαρή αξία 225.981,78 Μακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

την επόµενη χρήση   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

702.032,53 Πιστωτές διάφοροι 

914.572,48 

Αποσβέσεις 476.050,75 ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.395.132,34 

Καθαρή αξία 225.981,78 ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1.395.132,34 

ΙΙΙ ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

 

  

Συµµετοχές σε 

συνδεµένες επιχειρήσεις 400.604,43 

 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 1.420,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

402.024,43   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1.104.056,96   

Αποσβέσεις 476.050,75   

Καθαρή αξία 628.006,21   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

  

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ     

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ     

Πελάτες 950.016,98   

Μείον Προβλέψεις 91.339,28   
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Γραµµάτια εισπρακτέα     

Χαρτοφυλακίου 32.550,00   

Στις τράπεζες σε εγγύηση 155.000,00   

Επιταγές εισπρακτέες 

(µεταχρονολογηµένες) 53.330,00 

  

Επιταγές σε καθυστέρηση 

(σφραγισµένες) 21.500,00 

  

Χρεώστες διάφοροι 1.344.123,56   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2.465.181,26   

ΙV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ     

Ταµείο 95.225,08   

Καταθέσεις όψεως και 

προθεσµίας 225.631,38 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

320.856,46   

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 

320.856,46   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

2.786.037,72   

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 77.298,65 

Έξοδα επόµενων 

χρήσεων 1.325,00 

Έξοδα χρήσεως 

δεδουλευµένα 

 

Έσοδα εισπρακτέα 606.672,60   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

607.997,60 ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΏΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

77.298,65 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

4.025.181,54 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

4.025.181,54 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΕΛ 

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2007-2010 

 2007 2008 2009 2010 

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ         

Κύκλος εργασιών 

(πωλήσεις) 6.173.575,66 7.031.290,06 7.025.879,01 6.752.130,92 

Μείον: Κόστος 

πωλήσεων 4.713.446,73 5.526.754,54 5.514.144,72 5.187.429,89 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 

1.460.128,93 1.504.535,52 1.511.734,29 1.564.701,03 

Πλέον: Άλλα 

αποτελέσµατα 

εκµεταλλεύσεως   2.564,97     

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1.460.128,93 1.507.100,49 1.511.734,29 1.564.701,03 

ΜΕΙΟΝ         

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 503.887,78 383.588,05 343.202,29 353.473,59 

Έξοδα λειτουργίας 

διαθέσεως 947.035,35 1.038.077,97 1.052.575,38 1.150.640,24 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

1.450.923,13 1.421.666,02 1.395.777,67 1.504.113,83 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

9.205,80 85.434,47 115.956,62 60.587,20 

ΠΛΕΟΝ         

Έσοδα χρεογράφων 679,22 375,87 171,43 59,06 

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα         

ΣΥΝΟΛΟ 679,22 375,87 171,43 59,06 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΜΕΙΟΝ          

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 63.622,97 113.101,47 100.274,78 87.482,46 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

63.622,97 113.101,47 100.274,78 87.482,46 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 

-53.737,95 -27.291,13 15.853,27 -26.836,20 

II. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

ΠΛΕΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 5.842,45     7.840,98 

Έκτακτα κέρδη   1.066,67   6.999,99 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

5.842,45 1.066,67   14.840,97 

ΜΕΙΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 12.134,86 1.454,52 18.636,53 1.419,07 

Έκτακτες ζηµίες         

Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων       474,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΩΝ 

12.134,86 1.454,52 18.636,53 1.893,07 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-6.292,41 -387,85 -18.636,53 12.947,90 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

-60.030,36 -27.678,98 -2.783,26 -13.888,30 

ΜΕΙΟΝ         

Σύνολο αποσβέσεων 

πάγιων στοιχείων 138.941,19 118.722,88 62.027,50 68.939,42 

Μείον αποσβέσεις 

ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος 138.941,19 118.722,88 62.027,50 68.939,42 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

-60.030,36 -27.678,98 -2.783,26 -13.888,30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΕΛ  

Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Ι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ         

Κύκλος εργασιών 

(πωλήσεις) 6.040.063,24 5.826.109,86 6.269.616,97 5.843.539,94 

Μείον: Κόστος 

πωλήσεων 4.757.433,50 4.611.139,23 5.098.434,45 4.767.024,80 

ΜΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 

1.282.629,74 1.214.970,63 1.171.182,52 1.076.515,14 

Πλέον: Άλλα 

αποτελέσµατα 

εκµεταλλεύσεως   5.277,26 13.436,65 16.869,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

1.282.629,74 1.220.247,89 1.184.619,17 1.093.384,17 

ΜΕΙΟΝ         

Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 278.850,39 318.241,05 337.135,63 319.384,39 

Έξοδα λειτουργίας 

διαθέσεως 919.410,53 919.410,53 857.157,70 766.816,89 

ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

1.198.260,92 1.237.651,58 1.194.293,33 1.086.201,28 

ΜΕΡΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

84.368,82 -17.403,69 -9.674,16 7.182,89 

ΠΛΕΟΝ         

Έσοδα χρεογράφων 53,92       

Πιστωτικοί τόκοι και 

συναφή έσοδα   37,08   59,82 

ΣΥΝΟΛΟ 53,92 37,08   59,82 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΜΕΙΟΝ          

Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα 85.402,64 17.381,28 36.404,48 22.094,51 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ 

ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

85.402,64 17.381,28 36.404,48 22.094,51 

ΟΛΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 

-979,90 -34.747,89 -46.078,64 -14.851,80 

II. ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ         

ΠΛΕΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα   92,72 67.877,48   

Έκτακτα κέρδη         

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΚΕΡ∆ΩΝ 

  92,72 67.877,48   

ΜΕΙΟΝ         

Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 4.463,52 2.860,24 4.570,31 202,26 

Έκτακτες ζηµίες   29.325,00     

Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων       9.149,28 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ 

ΖΗΜΙΩΝ 

4.463,52 32.185,24 4.570,31 9.351,54 
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

-4.463,52 -32.092,52 63.307,17 -9.351,54 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ 

ΕΚΤΑΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

-5.443,42 -66.840,41 17.228,53 -24.203,34 

ΜΕΙΟΝ         

Σύνολο αποσβέσεων 

πάγιων στοιχείων 68.939,42 59.956,13 44.296,49 30.886,43 

Μείον αποσβέσεις 

ενσωµατωµένες στο 

λειτουργικό κόστος 68.939,42 59.956,13 44.296,49 30.886,43 

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

0,00 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΑΠΟΤΛΕΣΜΑΤΑ 

(ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ) 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 

-5.443,42 -66.840,41 17.228,53 -24.203,34 

 


