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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ) μιας 

εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον κλάδο της διύλισης πετρελαίου. Στόχος 

της ανάλυσης αυτής που πραγματοποιείται σε βάθος δεκαετίας (2005-2014) και σε 

παράλληλη σύγκριση με την άλλη εταιρία του κλάδου (ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.) είναι τόσο η 

μελέτη της πορείας της εταιρίας, όσο και το κατά πόσο οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα 

μας (εξαιτίας της οικονομικής κρίσης) επηρέασαν την δραστηριότητα της εταιρίας και γενικά 

τον κλάδο. Πιο αναλυτικά, η εργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

 Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει μια εισαγωγή για το πετρέλαιο και την χρησιμότητα του 

καθώς και για την παραγωγή και προσφορά του πετρελαίου διεθνώς. Τέλος γίνεται μια 

σύντομη και γενική αναφορά στην δομή του κλάδου του πετρελαίου στη χώρα μας..  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά μια αναφορά στον κλάδο της διύλισης 

πετρελαίου, στην οικονομική συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία και 

ακολουθεί η παρουσίαση των προφίλ των δύο εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Τέλος γίνεται αναφορά στα αίτια της οικονομικής κρίσης διεθνώς, καθώς και στις συνέπειες 

της τόσο στην ελληνική οικονομία, όσο και στον κλάδο της διύλισης πετρελαίου. 

Το τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάλυσης των 

οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι τεχνικές και τα εργαλεία που 

έχει στη διάθεση του ο αναλυτής των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρίας (ανάλογα 

βέβαια και με τη θέση του στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρίας). 

Τα επόμενα δύο κεφάλαια περιλαμβάνουν το πρακτικό κομμάτι της εργασίας. 

Συγκεκριμένα στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε. τόσο διαχρονικά (2005-2014), όσο και σε παράλληλη σύγκριση με την 

ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ΜΟΗ Α.Ε., κάνοντας χρήση των 

συγκριτικών καταστάσεων, των καταστάσεων κοινού μεγέθους και τάσεως για τις δύο 

εταιρίες. Επίσης γίνεται ανάλυση των καταστάσεων των ταμιακών ροών και του κεφαλαίου 

κίνησης για τις δύο εταιρίες. 

Το πέμπτο κεφάλαιο πραγματεύεται την ανάλυση και την σύγκριση των κυρίων 

δεικτών για τις δύο εταιρίες την περίοδο της ανάλυσης (2005-2014), καθώς και τις 
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προβλέψεις της πορείας των δεικτών της εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δύο χρόνια 

(2015 και 2016).   

Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε. καθώς 

και ορισμένες προτάσεις για την βελτίωση της εταιρίας στο μέλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το πετρέλαιο (προερχόμενο από τις ελληνικές λέξεις: πέτρα και έλαιο, «λάδι της πέτρας» / 

λατινικά: petroleum) που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος 

χρυσός, ανήκει στις μη ανανεώσιμές πηγές ενέργειας και είναι ένα (μαύρο ή καφετί) 

παχύρευστο υγρό πέτρωμα, το οποίο αντλείται από το υπέδαφος της γης. Χρησιμοποιείται 

συνήθως στην παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης και συγχρόνως αποτελεί 

σημαντική πρώτη ύλη στην βιομηχανία πετροχημικών, γεγονός που το κατατάσσει ως την 

σπουδαιότερη φυσική πηγή ενέργειας σήμερα. Με αδιαμφισβήτητη κατόπιν αυτών τη 

σημασία του πετρελαίου σήμερα στον πλανήτη μπορούν να κατανοηθούν εύκολα τα αίτια 

των εντάσεων που εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές της γης, τόσο πριν δεκάδες χρόνια όσο 

και στο πρόσφατο παρελθόν. Συνεχείς πόλεμοι στη Μέση Ανατολή, πολιτικές εντάσεις 

Ουκρανίας - Ρωσίας, διαρκής αναταραχή σε χώρες της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, 

αψιμαχίες ΗΠΑ, Καναδά και Ρωσίας για την Ανταρκτική. Κάνοντας αναφορά και στην 

πατρίδα μας, κατά πολλούς αναλυτές η ένταση στο Αιγαίο με τους γείτονές μας προς 

ανατολάς οφείλεται στην ύπαρξη κοιτασμάτων πετρελαίου στην ελληνική αυτή θάλασσα. Η 

παραγωγή πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχεται γενικά από τις χώρες-μέλη του 

ΟΠΕΚ και από χώρες που δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ (π.χ. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Μεξικό κ.α.).  

Ο ΟΠΕΚ (OPEC- Organization of the Petroleum Exporting Countries) είναι ένας 

διεθνής οικονομικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1960 στην Βαγδάτη (Ιράκ). Σκοπός 

του οργανισμού αυτού είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών χωρών και η καθιέρωση ενιαίας 

πετρελαϊκής πολιτικής με την οποία θα προστατεύονται τα συμφέροντα των 

πετρελαιοπαραγωγών χωρών και συγχρόνως θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προμήθεια 

πετρελαίου προς τις χώρες που το καταναλώνουν. Ο ΟΠΕΚ ακόμα ασκεί μεγάλη επιρροή 

στην τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως, μέσω της προσαρμογής του επιπέδου παραγωγής και 

εξαγωγής αργού πετρελαίου από τις χώρες-μέλη οι οποίες το παράγουν, στοχεύοντας στην 

εξισορρόπηση της αγοράς και στην εξασφάλιση μιας δίκαιης απόδοσης κεφαλαίου σε όσους 

επενδύουν στην βιομηχανία πετρελαίου. Ο οργανισμός αποτελείται σήμερα από 13 χώρες-

μέλη (Αλγερία, Αγκόλα, Εκουαδόρ, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, Κατάρ, 

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βενεζουέλα).    
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Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα πετρελαιοειδή είναι απαραίτητα σε όλες τις 

δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αποτελώντας σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα ανάπτυξης για τις περισσότερες χώρες διεθνώς και φυσικά για την 

ελληνική οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται ως οικονομία «πετρελαίου». Ο χαρακτηρισμός 

αυτός πηγάζει από την κυριαρχία του πετρελαίου στο ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας τις δύο τελευταίες δεκαετίες, όπως και την δεκαετία που διανύουμε, τόσο σε όρους 

ποσοτήτων όσο και σε όρους αξίας. Χαρακτηρίστηκα το 70% του ενεργειακού ισοζυγίου της 

Ελλάδας καλύπτεται από τα πετρελαιοειδή (ΙΟΒΕ). Αποτέλεσμα της κυριαρχίας αυτής είναι 

πολλαπλές και αλυσιδωτές επιδράσεις των προϊόντων και των διαδικασιών που συνθέτουν 

την αγορά πετρελαίου σε θεμελιώδεις τομείς της εγχώριας οικονομίας όπως: οι μεταφορές, η 

βιομηχανία, τα νοικοκυριά, ο αγροτικός τομέας και οι υπηρεσίες. 

Η Ελλάδα έχει πολύ μικρή παραγωγή πετρελαίου και εισάγει το μεγαλύτερο μέρος 

αργού πετρελαίου που χρησιμοποιεί από τις χώρες του ΟΠΕΚ (Οργανισμός Εξαγωγών 

Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η εγχώρια 

αγορά πετρελαιοειδών ουσιαστικά λειτουργεί σε τρία επίπεδα (διύλιση, χονδρικό εμπόριο και 

λιανικό εμπόριο) και ρυθμίζεται από το Νόμο 3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3335/2005) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών. 

 

Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται: 
1
 

 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια. 

 24 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά 

την Ελλάδα. 

 30 εταιρίες με άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με 

ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 15 διαθέτουν και 

Άδεια τύπου Α. 

 33 εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και 

εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 5 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α. 

 24 εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 9 

διαθέτουν και Άδεια τύπου Α. 

 1 εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στη 

μεταφορά Jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος. 

                                                           
1
  Πηγή: http:// www.seepe.gr 
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 Περίπου 5.600 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήματα εταιριών) 

o στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.900 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος 

της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους. 

 περίπου 1.000 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης. 

 

 

 

Διάγραμμα 1.1: (Δομή εγχώριας αγοράς πετρελαίου)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

 

 

2.1 Ο κλάδος διύλισης στην Ελλάδα και η συνεισφορά του στην ελληνική 

οικονομία 

 

Το ακατέργαστο πετρέλαιο αποτελείται από ένα σύνθετο μείγμα υδρογονανθράκων και 

άλλων διαφόρων ουσιών (νερό, οξυγόνο, άζωτο, θείο, μερκαπτάνες κ.α.) γεγονός που δεν 

επιτρέπει την άμεση χρησιμοποίηση του. Επομένως, καθίσταται απαραίτητη η επεξεργασία 

του σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας (διυλιστήρια πετρελαίου), ώστε να παραχθούν με τις 

κατάλληλες διεργασίες μια σειρά προϊόντων που καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές 

ώστε να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Συνεπώς ο 

κλάδος της διύλισης πετρελαίου αποτελεί θεμελιώδη κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού 

προϊόντων πετρελαίου προς τους καταναλωτές. Εισάγει και επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο, 

παράγοντας ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα τα οποία κατευθύνονται στη συνέχεια μέσω των 

εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών στην τελική κατανάλωση (εγχώρια ζήτηση και εξαγωγές).  

Στην εγχώριο κλάδο διύλισης πετρελαίου δραστηριοποιούνται δύο όμιλοι επιχειρήσεων 

(ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) και λειτουργούν τέσσερα διυλιστήρια 

συνολικής δυναμικότητας διύλισης 526 χιλιάδων βαρελιών ανά ημέρα ή 26,3 εκατ. τόνων 

ανά έτος. Για σύγκριση, η μέση δυναμικότητα διύλισης των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων είναι 

περίπου 144 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα, ενώ η μέση δυναμικότητα των ελληνικών διυλιστηρίων 

είναι περίπου 131 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα. Εκτός από την επάρκεια με την οποία καλύπτει 

την εγχώρια ζήτηση και την ασφάλεια εφοδιασμού που εξασφαλίζει, ο κλάδος διύλισης 

πετρελαίου έχει αξιοσημείωτη επίδραση στην ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα 
2
: 

 

 Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις παραγωγικές δραστηριότητες 

του κλάδου βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ανώτερο του €1 δις. 

συνεισφέροντας το 2011 το 7% της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης και το 0,5 του 

ΑΕΠ. Ο κλάδος της διύλισης κατατάσσεται τρίτος  το 2011 μεταξύ των κλάδων της 

                                                           
2
  Danchev Svetoslav και Γιώργος Μανιάτης (ΙΟΒΕ, Μάιος 2014), «Ο Κλάδος Διύλισης Πετρελαίου στην 

Ελλάδα: Συμβολή στην Οικονομία και Προοπτικές». 
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μεταποίησης παρουσιάζοντας σημαντική διεύρυνση του μεριδίου του τα τελευταία 

χρόνια.  

 Το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και διατηρεί καλά 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας συγκριτικά με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Συνολικά 

στον κλάδο εργάζονται άμεσα περίπου 4.100 άτομα.  

 Αξιοσημείωτη είναι η επενδυτική δραστηριότητα του κλάδου, καθώς η βιωσιμότητα του 

εξαρτάται από την ικανότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και στην τήρηση  των αυστηρών προδιαγραφών που θέτει η 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ιδίως σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιδώσεις του 

κλάδου και των προϊόντων του. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που δημοσίευσαν στους 

ισολογισμούς τους οι εταιρίες του κλάδου πραγματοποίησαν επενδύσεις που ξεπέρασαν 

τα €2,7 δισ. την περίοδο 2009-2012 κατά την οποία το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε 

κατά περισσότερο από 20%. Μάλιστα για το έτος 2011 ο κλάδος βρέθηκε στην πρώτη 

θέση μεταξύ των κλάδων μεταποίησης σχετικά με το ύψος των επενδύσεων που 

πραγματοποίησε. 

 Μια λιγότερο εμφανής ευεργετική επίδραση από τη δραστηριότητα των ελληνικών 

διυλιστηρίων αφορά στη συμβολή τους στη συγκράτηση του ελλείμματος στο εμπορικό 

ισοζύγιο. Με τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου να φτάνουν το 2012 τα €10,3 δισ. 

κατευθυνόμενες στην πλειονότητά τους (86%) σε εκτός ΕΕ χώρες, τα ελληνικά 

διυλιστήρια συνεισέφεραν το 37,5% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας, από 

8,4% μια δεκαετία νωρίτερα, χωρίς να έχει παρουσιαστεί αντίστοιχη τάση στο σκέλος 

των εισαγωγών. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο 

βαθμός κάλυψης των εισαγωγών αργού και προϊόντων πετρελαίου από τις εξαγωγές, ο 

οποίος αποτελεί πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη καθώς δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές 

των διεθνών τιμών του πετρελαίου, έχει αυξηθεί από 25% το 2005 σε 42% το 2012. 

 Οι στενά συνδεδεμένοι με τον κλάδο τομείς χονδρικού και λιανικού εμπορίου προϊόντων 

πετρελαίου προσφέρουν άμεσα στην εθνική οικονομία επιπλέον €500 εκατ. 

προστιθέμενης αξίας και τουλάχιστον 23.000 θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 

των μεταφορών καυσίμων από ανεξάρτητους μεταφορείς.  

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, η συνολική επίδραση του κλάδου διύλισης στην 

ελληνική οικονομία είναι αρκετά ευρύτερη. Αν -εκτός από την άμεση συμβολή- ληφθούν 

υπόψη οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του κλάδου στην οικονομία, εκτιμάται ότι 

μέσω της δραστηριότητάς του ο κλάδος διύλισης συνεισέφερε το 2012 περίπου €3,8 δισ. 
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εγχώριου προϊόντος (2% του ΑΕΠ) και περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας στην 

εθνική οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά του κλάδου στα 

φορολογικά έσοδα και στα έσοδα από εργοδοτικές εισφορές. 

 

2.2 Η επιχείρηση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
3
 

 

Τα  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) ιδρύθηκαν το 1998 ύστερα από συγχώνευση των 

θυγατρικών εταιριών του ομίλου ΔΕΠ και μετονομασία σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ο 

όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες. Ο όμιλος αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, όπως: 

1) Εφοδιασμός, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών: Ο τομέας της διύλισης αποτελεί 

την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του 

συνολικού ενεργητικού. Ο όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που 

λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη) με συνολική 

δυναμικότητα των τριών διυλιστηρίων 341 Kbpd και με μερίδιο στην ελληνική αγορά 

65% στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών. Επίσης κατέχει το 

μοναδικό διυλιστήριο της Π.Γ.ΔΕΊΚΤΗΜ. και καλύπτει το 50% των αναγκών στα 

Σκόπια μέσω ενός δικτύου 287 πρατηρίων. 

2) Λιανική εμπορία πετρελαιοειδών: Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά 

επίγειων καυσίμων, μέσω των θυγατρικών ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην 

ΒΡ HELLAS, εξαγορά το 2009) με περίπου  1.800 πρατήρια (σε σύνολο 5.500). 

Ακόμα παρουσιάζει δραστηριότητα στην εμπορία καυσίμων στην αγορά της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα: στην Βουλγαρία, στην Σερβία, στην 

Κύπρο και στο Μαυροβούνιο. 

3) Παραγωγή και εμπορία Χημικών/πετροχημικών: Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό 

καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα για παραγωγή 

πολυπροπυλενίου με σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό. 

4) Έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων: στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και το 

Μαυροβούνιο. 

5) Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας: Ο Όμιλος λειτουργεί δύο μονάδες 

συνδυασμένου κύκλου, συνολικής ισχύος 810 MW, μέσω της ELPEDISON, 

                                                           
3
  Πηγή: http:// www.helpe.gr 
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κοινοπραξία με την ιταλική EDISON. Δραστηριοποιείται επιπλέον στον κλάδο των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα 

στάδια ανάπτυξης. 

6) Προμήθεια, Μεταφορά και εμπορία Φυσικού αερίου: Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 

35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο 

εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ, 100% θυγατρική της 

ΔΕΠΑ, που αποτελείται από το σύστημα μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τον 

τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβύθουσα, βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης. 

 

Οι κύριοι μέτοχοι είναι: η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (35,5%), ενώ το 

υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς και (13,9%) και ιδιώτες 

επενδυτές (8,1%). 

Ακόμα ο όμιλος παρουσιάζει υψηλό επενδυτικό έργο, καθώς την πενταετία 2007-2012 

υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις. (πραγματοποιώντας την μεγαλύτερη 

βιομηχανική ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα) για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 

του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη χρόνια εμπορικής λειτουργίας του 

αναβαθμισμένου διυλιστηρίου, συμβάλλοντας σημαντικά στην κερδοφορία του Ομίλου και 

στην αύξηση των εξαγωγών του. 

Οι μετοχές της ΕΛΠΕ Α.Ε. διαπραγματεύονται στα Χρηματιστήρια Αθηνών και 

Λονδίνου, με την μορφή Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs). Το μετοχικό κεφάλαιο 

ανέρχεται σε 666.284.703,30 διαιρεμένο σε 305.635.185 μετοχές με ονομαστική τιμή €2,18 η 

κάθε μία. Τέλος αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη 

φορά στην ιστορία του Ομίλου η έκδοση ευρωομολόγου αξίας €500 εκατ. επιβεβαιώνοντας 

την εμπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και στην στρατηγική του. 
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2.3  Η θέση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στον κλάδο 
4
 

 

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. αποτελεί την δεύτερη εταιρία στον κλάδο της διύλισης και εμπορίας 

πετρελαιοειδών στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα διυλιστήριο (από τα 4 που λειτουργούν στην 

χώρα μας) στην Κόρινθο, συνολικής δυναμικότητας 180.000 βαρελιών ημερησίως, το οποίο 

μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί 

το μεγαλύτερο αμιγώς βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και ταυτόχρονα ένα από τα πιο 

ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Με βάση την υφιστάμενη δυναμικότητα των τεσσάρων 

διυλιστηρίων, το μερίδιο της ΜΟΗ διαμορφώνεται στην αγορά περίπου στο 35% και ενώ 

επιπρόσθετα συνεισφέρει σημαντικά στο εμπορικό ισοζύγιο του κλάδου πραγματοποιώντας 

περίπου το 50% των εξαγωγών του κλάδου. Ο Όμιλος αναπτύσσει επίσης και δραστηριότητα 

στην εμπορία καυσίμων και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η υφιστάμενη μετοχική σύνθεση 

είναι: PETROVENTURE HOLDING LIMITED (40%), DOSON INVESTMENTS 

COMPANY(7,8%) και στο επενδυτικό κοινό ανήκει το (52,2%).   Οι μετοχές της εταιρίας 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

2.4 Οικονομική κρίση 

 

2.4.1 Διεθνής οικονομική κρίση 

 

Από το 2008, η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη έντασης 

οικονομική κρίση (κατά πολλούς αναλυτές μεγαλύτερής έντασης από παγκόσμιες 

οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος, όπως αυτής του 1929) της οποίας τα αποτελέσματα 

είναι ευδιάκριτα στην παγκόσμια οικονομία (σε ορισμένες χώρες περισσότερο και σε άλλες 

λιγότερο) μέχρι σήμερα και δίχως να μπορεί να υπολογιστεί η αναστροφή αυτής της 

κατάστασης. Η κρίση αυτή, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις ΗΠΑ με επίκεντρο τις τραπεζικές 

επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα 

επεκτάθηκε (κυρίως μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα) και στην  Ευρώπη (με την αρχή να 

γίνεται με την κατάρρευση των τραπεζών της Ισλανδίας). Βεβαίως, τα αίτια της κρίσης είναι 

πολύ περισσότερα: (1) Οι μεγάλες παγκόσμιες ανισορροπίες στην κατανάλωση και την 

επένδυση, με αποτέλεσμα την κίνηση κεφαλαίων από χώρες όπως η Κίνα και οι 

πετρελαιοπαραγωγές χώρες, που είχαν πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών προς τις ΗΠΑ 

                                                           
4
  Πηγή: http:// www.moh.gr 
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και άλλες χώρες με ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό οδήγησε σε χαμηλά επιτόκια 

και υπερκατανάλωση στις ΗΠΑ. (2) Η τεράστια αύξηση στην αξία των ακινήτων στις ΗΠΑ 

και σε άλλες χώρες. Στις ΗΠΑ οι αξίες αυξήθηκαν μέσω δανεισμού των νοικοκυριών και 

μάλιστα πολλές φορές με δάνεια στα οποία πλήρωναν αρχικά μόνο τον τόκο. Οι τράπεζες δεν 

έδειξαν εγκράτεια επειδή τιτλοποιούσαν και πωλούσαν σε τρίτους τα δάνεια. (3) Οι  

τιτλοποιήσεις ξέφυγαν από την παραδοσιακή τους μορφή, πολλές έγιναν μέσω μη κρατικών 

φορέων και απέκτησαν έναν απίστευτο βαθμό πολυπλοκότητας και αδιαφάνειας. (4) Οι 

επενδυτές αψήφησαν τον κίνδυνο και βασίστηκαν στη βαθμολογία των αξιολογικών οίκων, 

που είχαν κίνητρο να δίνουν μια καλή εικόνα των πελατών τους. Η απληστία, που είναι 

συστατικό του καπιταλιστικού συστήματος, με την απουσία της κατάλληλης εποπτείας της 

πολιτείας οδήγησε σε υπερβολές και σε παρακινδυνευμένες επενδύσεις. (Γκίκας Α. 

Χαρδούβελης, 2009). 

Μέσα από την προσπάθεια διάσωσης του τραπεζικού συστήματος και την διόγκωση 

των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, η κρίση του χρηματοπιστωτικού 

τομέα δεν άργησε να εμφανιστεί με αρνητικά αποτελέσματα και στα πραγματικά μεγέθη της 

οικονομίας. Το 2009 η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, για 

πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο, καθώς οι περισσότερες προηγμένες οικονομίες 

εισήλθαν σε βαθιά ύφεση και ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ στις αναδυόμενες οικονομίες 

σημείωσε σημαντική επιβράδυνση. Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν 

αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ, ενώ τη μεγαλύτερη ύφεση παρουσίασαν οι 

περισσότερο ανοικτές οικονομίες, οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα από τη ραγδαία πτώση του 

παγκόσμιου εμπορίου (κατά 10,7%) το έτος εκείνο. Η αύξηση στις τιμές των πρώτων υλών 

και της ενέργειας (π.χ. τον Ιούλιο του 2008 η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στην τιμή των 

147,27$ ανά βαρέλι ξεπερνώντας το όριο των 145$ ανά βαρέλι.) και η αύξηση των επιτοκίων 

δανεισμού η οποία έκανε ακόμα πιο δύσκολη την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 

οδήγησε στην πτώση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και στην αύξηση της ανεργίας, τα 

οποία είναι μόνο ορισμένα από τα τραγικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. 

 

2.4.2 Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

 

Η ελληνική οικονομία δεν αποτέλεσε εξαίρεση και δεν άργησε να πληγεί από την παγκόσμια 

οικονομική κρίση το 2008. Παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε 

«τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα», οι χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και 

η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, η οποία έκανε αδύνατη την χρηματοδότηση των 
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δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους, οδήγησαν γρήγορά την ελληνική 

οικονομία σε ύφεση. Το αποτέλεσμα της ύφεσης και της πολιτικής της εσωτερικής 

υποτίμησης που εφαρμόστηκε στη χώρα μας είναι η ελληνική οικονομία να έχει καθηλωθεί 

σε χαμηλό επίπεδο παραγωγής, επενδύσεων, μισθών, κοινωνικών δαπανών, εγχώριας 

ζήτησης, παραγωγικότητας της εργασίας, αγοραστικής δύναμης και υψηλού επιπέδου 

ανεργίας, φορολόγησης των εισοδημάτων και του δημόσιου χρέους, στα οποία έχουν 

«φυλακιστεί», μεταξύ των άλλων, οι ενδογενείς δυνάμεις του παραγωγικού συστήματος οι 

οποίες θα μπορούσαν σε συνθήκες εκτός του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος να οδηγήσουν 

σε ανάκαμψη της παραγωγής και της απασχόλησης. 

Κατά το 2013 το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε κατά 3,9%. Η μείωση 

αυτή προστέθηκε στις απώλειες της προηγούμενης πενταετίας 2008-2012 που ανέρχονται ήδη 

σε 1/5 του ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος. Έτσι, η σωρευτική μείωση του ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές, κατά την εξαετία 2008-2013 ανήλθε σε 23,5% και κατά την επταετία 2008-

2014 θα έχει ανέλθει σε περίπου 23,2%. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σταθερές τιμές, δηλαδή ως 

αγοραστική δύναμη, θα παραμείνει κατά το 2014 στα επίπεδα του 2000. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014) 

Ο δείκτης εξαγωγικών επιδόσεων επιδεινώθηκε σοβαρά στην διάρκεια της κρίσης και 

παρουσίασε κατά το 2013 οριακή μόνο βελτίωση οφειλόμενη σε ευνοϊκές εξωτερικές 

συνθήκες. Παράλληλα, η κατακόρυφη πτώση των εισαγωγών που οφείλεται στην δραματική 

μείωση της εγχώριας ζήτησης (η μείωση ανήλθε κατά την περίοδο 2009-2013 σε 32,4% 

επαναφέροντας τον σχετικό δείκτη σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 1990) για 

καταναλωτικά και επενδυτικά αγαθά έχει οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση του ισοζυγίου 

αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ από το -14% περίπου κατά το 2008 σε -2,2% 

κατά το 2013. Αυτή η βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, που θα οφείλεται στον 

περιορισμό της δαπάνης για εισαγωγές, δεν αντανακλά βέβαια, βελτίωση του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας αλλά αποτελεί δείκτη συρρίκνωσης της οικονομίας. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014) 

Το αποτέλεσμα των πολιτικών αποδιάρθρωσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα σε 

συνδυασμό με την περιστολή της ζήτησης και της αγοραστικής δύναμης είναι η μείωση 

(2010-2013) του αριθμού των απασχολουμένων κατά 20% (930.000 άτομα), ως επακόλουθο 

της μείωσης του προϊόντος, αποδεικνύοντας την ισχυρή συσχέτιση τω δύο μεταβλητών (ΑΕΠ 

και απασχόληση) που μειώθηκαν κατά 23% του ΑΕΠ και κατά 20% του αριθμού των 

απασχολούμενων. Το υπόλοιπο τμήμα της μείωσης του προϊόντος προήλθε από την μείωση 

της παραγωγικότητας της εργασίας. Έτσι, το κύριο βάρος της προσαρμογής μεταφέρθηκε 

στην απασχόληση και η μείωσή της στην διάρκεια της κρίσης μετατράπηκε σε κατακόρυφη 

αύξηση της ανεργίας (από το 7,7% το 2008 σε 27,3% το 2013, ΕΛΣΤΑΤ). (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014) 
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Οι μισθοί (χωρίς τον συνυπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος εργασίας των 

αυτοαπασχολούμενων) μειώθηκαν κατά 30 δις ευρώ, από τα περίπου  85 δις ευρώ το 2009  σε  

56 δις ευρώ το 2014 (προ φόρων και χωρίς να γίνει η διόρθωση για το 5% των υψηλών 

μισθών που αφορούν σε διευθυντές των οποίων οι αμοιβές δεν μειώθηκαν). (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 

2014) 

 Την πτώση των ακαθάριστων επενδύσεων ακολούθησαν και οι καθαρές επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου. Από το 2008 και μετά εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης και της 

πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης,  έτσι ώστε κατά το 2009-2013 η πτώση των 

επενδύσεων να είναι σημαντική, με τις καθαρές συνολικές επενδύσεις να μειώνονται στο -

10% περίπου του καθαρού εγχώριου προϊόντος και η ελληνική οικονομία να βρίσκεται σε 

διαδικασία αποεπένδυσης. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2014) 

 

2.4.3 Οικονομική κρίση και η επίδραση στον κλάδο διύλισης πετρελαίου 
5
 

 

Μετά το 2008, τα ελληνικά διυλιστήρια βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη βαθειά κρίση στην 

ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, οι μεταβολές της ζήτησης και το χαμηλό ενεργειακό 

κόστος σε ορισμένες περιοχές  έχει φέρει αναδιάταξη του κλάδου διεθνώς. Αυτές οι εξελίξεις, 

σε συνδυασμό με την ύφεση στην Ευρώπη και άλλους παράγοντες, έχουν μεταβάλλει ριζικά 

το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούνται τα διυλιστήρια. Στην τρέχουσα συγκυρία ο κλάδος 

αντιμετωπίζει υψηλό κόστος εφοδιασμού αργού πετρελαίου, ουσιαστικές αλλαγές στην 

παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, κατακόρυφη πτώση της εγχώριας ζήτησης και της 

ζήτησης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, χαμηλά περιθώρια διύλισης (Η επίπτωση 

της οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα περιθώρια διύλισης υποχώρησαν 

δραστικά το 2009 για να διατηρηθούν έκτοτε σε χαμηλό επίπεδο.) και αυξημένο κόστος 

χρηματοδότησης και ενέργειας. Επίσης τα διυλιστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνεπώς και τα ελληνικά) επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος  για  την 

συμμόρφωση των προϊόντων που παράγουν σύμφωνα με αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, 

καθώς και την εναρμόνιση της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τα αποδεκτά 

περιβαλλοντικά πρότυπα.    

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε δραματική πτώση των διεθνών 

τιμών το 2008 λόγω της αναμενόμενης εξασθένισης της παγκόσμιας ζήτησης. Ο περιορισμός 

της παραγωγής από τα μέλη του OPEC το 2010 συγκράτησε την πτώση και σε συνδυασμό με 

                                                           
5
  Danchev Svetoslav και Γιώργος Μανιάτης (ΙΟΒΕ, Μάιος 2014), «Ο Κλάδος Διύλισης Πετρελαίου στην 

Ελλάδα: Συμβολή στην Οικονομία και Προοπτικές». 
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τη σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας οι τιμές ξεκίνησαν μια νέα ανοδική 

πορεία. η αβεβαιότητα, όπως αντανακλάται στη μεταβλητότητα των τιμών, αυξήθηκε 

ιδιαίτερα το 2011 και το καλοκαίρι του 2012, με τις τιμές εισαγωγής αργού στην Ελλάδα να 

διαμορφώνονται στα 111 $/βαρέλι κατά μέσο όρο το 2012. Διακυμάνσεις σημειώθηκαν και 

το 2013, με μικρότερη όμως ένταση, καθώς οι αυξήσεις στην παραγωγή αργού πετρελαίου 

στις ΗΠΑ αντιστάθμισαν τη σημαντική υποχώρηση της προσφοράς από τη Λιβύη και το 

Ιράν. Πάντως, οι διεθνείς τιμές και συνεπώς το κόστος εφοδιασμού αργού πετρελαίου στην 

Ελλάδα εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο, αυξάνοντας τα λειτουργικά έξοδα 

των διυλιστηρίων. 

Το εγχώριο περιβάλλον δραστηριοποίησης των διυλιστηρίων επηρεάζεται επίσης 

σημαντικά από τις συνθήκες χρηματοδότησης των λειτουργικών και επενδυτικών τους 

αναγκών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν 

σημαντικά κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η περιορισμένη ρευστότητα των 

τραπεζών επηρέασε τα επιτόκια δανεισμού, τα οποία από τον Οκτώβριο του 2009 κινήθηκαν 

έντονα ανοδικά, διευρύνοντας μάλιστα την απόστασή τους από το βασικό επιτόκιο 

χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε σύγκριση με το μέσο επιτόκιο 

επιχειρηματικών δανείων στην Ευρωζώνη, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνάπτουν από το 2011 

δάνεια με επιτόκια υψηλότερα κατά 200 περίπου μονάδες βάσης (2%) (από περίπου 100 μ.β. 

πριν την κρίση), ενώ στην περίπτωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού η διαφορά των 

επιτοκίων είναι ακόμα μεγαλύτερη, έχοντας σταθεροποιηθεί από το 2ο εξάμηνο του 2011 

στις 340 μονάδες βάσης.  

Η ζήτηση πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά, μετά την κορύφωσή της το 2007, 

έχει υποχωρήσει δραματικά αντιστρέφοντας μια μακροχρόνια ανοδική τάση η οποία ήταν 

στενά συνδεδεμένη με τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από την παρατεταμένη 

ύφεση της οικονομίας, στη μείωση της εγχώριας ζήτησης συνέβαλαν οι δραστικές αυξήσεις 

της φορολογίας στα καύσιμα, η υποκατάσταση με άλλα καύσιμα και πηγές ενέργειας, οι 

ήπιες κλιματικές συνθήκες και οι προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας. Από το 2008 που 

ξεκίνησε η ύφεση της ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2013 επηρεάστηκαν τόσο οι πωλήσεις 

προϊόντων πετρελαίου στην εσωτερική αγορά, όσο και οι διεθνείς πωλήσεις (καύσιμα 

ποντοπόρου ναυτιλίας και αεροπορικά καύσιμα) με  τον συνολικό όγκο πωλήσεων να 

παρουσιάζει μείωση κατά 38% με το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης να αφορά στα προϊόντα 

που απευθύνονται στην εσωτερική αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), οι 

πωλήσεις των οποίων επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από τις αυξήσεις των συντελεστών των 
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ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ), του ΦΠΑ και των τελών κυκλοφορίας που οδήγησαν σε 

μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων.  

Παρά την αρνητική εξέλιξη της εγχώριας ζήτησης, το επίπεδο δραστηριότητας των 

ελληνικών διυλιστηρίων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, με εξαίρεση το 2011. Η μείωση της 

παραγωγής το 2011 ήταν πρόσκαιρη και εν μέρει οφείλεται στις εργασίες αναβάθμισης στο 

διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2012, στη 

διάρκεια του οποίου η εγχώρια ζήτηση συρρικνώθηκε κατά 21%, σημειώθηκε ιστορικά 

υψηλό επίπεδο παραγωγής προϊόντων πετρελαίου. Η διατήρηση του επίπεδου 

δραστηριότητας οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες το 2012 

υποσκέλισαν ακόμα και τη συνολική εγχώρια τελική ζήτηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

  

 

3.1 Εισαγωγικά  

 

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης και με την 

δημοσίευση τους ο ρόλος της Λογιστικής, τουλάχιστον από τεχνικής άποψης, τελειώνει. Σε 

αυτό το σημείο η Λογιστική έρχεται να παίξει έναν άλλο, πιο σπουδαίο ρόλο, ο οποίος έχει 

να κάνει με την διερεύνηση, ερμηνεία και εν συνεχεία αξιολόγηση των στοιχείων των 

λογιστικών αυτών καταστάσεων. Η λογιστική πληροφόρηση, η οποία αντιστοιχεί στο 

περιεχόμενο των δημοσιευμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, περιέχει τάσεις, 

συσχετίσεις και άλλη πληροφόρηση που δεν είναι φανερή από πρώτη όψη. Η αποκάλυψη 

αυτών των τάσεων και συσχετίσεων στα άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις (είτε βρίσκονται 

στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρίας π.χ. διοίκηση, είτε στο εξωτερικό περιβάλλον π.χ. 

μέτοχοι, προμηθευτές, τράπεζες κ.α.) μπορεί να γίνει στα πλαίσια της ανάλυσης των 

δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.    

Η ανάλυση δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ένα σύστημα 

πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες καταστάσεις και άλλες 

πηγές (άλλα συμπληρωματικά στοιχεία που δεν παρέχονται από τις καταστάσεις αλλά 

συνδέονται με τι διάφορες πτυχές της επιχείρησης), δημιουργεί την πληροφόρηση με την 

μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και τάσεων μεταξύ των διάφορων 

χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με ποσοτικά και ποιοτικά μέσα και παρέχει την 

πληροφόρηση που αναφέρεται σε προβλέψεις σχετικά με την μελλοντική κατάσταση και 

επίδοση στους εκτός της επιχείρησης λαμβάνοντες τις αποφάσεις. 

Συχνά όμως οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις λογιστικές καταστάσεις 

συμβαίνει να είναι πλημμελείς ή ανακριβείς, κυρίως λόγω των παραθύρων που υπάρχουν στη 

νομοθεσία. Το αποτέλεσμα είναι σε αρκετές περιπτώσεις οι διοικήσεις πολλών επιχειρήσεων 

να εκμεταλλεύονται τα πιθανά κενά ή τις ελευθερίες που τους παρέχει το λογιστικό πλαίσιο 

στην κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, ώστε να «ωραιοποιήσουν» την οικονομική 

εικόνα της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η μελέτη των οικονομικών 

καταστάσεων δεν σταματά στη γνώση και στην εφαρμογή τεχνικών κανόνων ανάλυσης. 

Εξαρτάται λοιπόν πολλές φορές από την ικανότητα και την εμπειρία του αναλυτή να 
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ερμηνεύει τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και από την επιλογή και 

προσαρμοστικότητα των κατάλληλων τεχνικών ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζει. 

Ακόμα, η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα όταν 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό και με άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες , όπως αυτές που 

περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς των επιχειρήσεων, ή αυτές που παρέχονται 

σε περαιτέρω εξωλογιστικά δεδομένα ή άλλα δημοσιευμένα στοιχεία (π.χ. άρθρα, στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας ή του κλάδου, εκθέσεις ελεγκτών κ.α.). 

 

3.2 Οικονομικές καταστάσεις 

 

Πέρα από τις ικανότητες του αναλυτή υπάρχουν και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. 

Προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις να είναι χρήσιμες στον αναγνώστη τους και να 

συμβάλλουν στη λήψη σοβαρών αποφάσεων, συντάσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένες 

αρχές και παραδοχές της λογιστικής (όπως είναι η αρχή του δεδουλευμένου, η αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας κ.α.) τις οποίες τις καθορίζει το λογιστικό πλαίσιο που 

εφαρμόζει η κάθε εταιρία (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). 

Η μορφή και το είδος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καλείται να 

συντάξει και να δημοσιεύσει μια οντότητα, σύμφωνα με τον Ν. 4308/14 (ΕΛΠ) (ο οποίος 

τέθηκε σε ισχύ για χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2015 και με τον οποίο καταργείται ο Ν. 

2190/1920), συνδέεται με το μέγεθος της. Συγκεκριμένα, καθιερώνεται η κατηγοριοποίηση 

των οντοτήτων με βάση το σύνολο ενεργητικού, το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών τους κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού, καθώς και το μέσο όρο των απασχολούμενων σε αυτές 

κατά την διάρκεια της φορολογικής περιόδου. Για τις οντότητες οι οποίες είτε επιλέγουν, είτε 

καθορίζεται από τον νόμο η υιοθέτηση των ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς), οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν είναι όλες οι παρακάτω, δίχως να 

ισχύουν κριτήρια για το μέγεθος τους. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε 

ετήσια βάση, ενώ για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις υπάρχει η υποχρέωση 

για δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.   

- Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης: Είναι η λογιστική 

κατάσταση η οποία εμφανίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης σε 

δεδομένη χρονική στιγμή και σε ενιαίο νόμισμα. Συγκεκριμένα απεικονίζει: α) τα μέσα 

δράσεως που κατέχει η επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της, ότι δηλαδή κατά 
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κυριότητα της ανήκει (Ενεργητικό). β) Τις υποχρεώσεις της προς τρίτους, οι οποίοι 

θεωρούνται όλα τα πρόσωπα φυσικά και νομικά, εκτός από το φορέα που είναι και ο 

ιδιοκτήτης της επιχείρησης (Παθητικό). γ) Τις υποχρεώσεις της προς τους φορείς της 

επιχείρησης, ότι δηλαδή δικαιούνται να λάβουν οι φορείς από την επιχείρηση. Το μέγεθος 

αυτών των υποχρεώσεων προκύπτει αν από την αξία των μέσων δράσεων αφαιρεθούν οι 

υποχρεώσεις προς τρίτους (Καθαρή Θέση). Υποχρεωτική σύνταξη από όλες τις επιχειρήσεις, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.  

- Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως: Είναι η λογιστική κατάσταση η οποία 

εμφανίζει το αποτέλεσμα που πέτυχε μια οικονομική μονάδα κατά την διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου, καθώς και ποιοι παράγοντες οδήγησαν στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το 

αποτέλεσμα αυτό, μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό οδηγώντας, της επιχείρηση σε κέρδος ή 

ζημία. Υποχρεωτική σύνταξη από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.  

- Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης: Είναι η λογιστική κατάσταση η οποία 

μας δείχνει αναλυτικά τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων κατά την διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης περιόδου. Υποχρέωση για σύνταξη αυτής της κατάστασης για τις μεγάλες και 

μεσαίες οντότητες (η κατάταξη ανάλογα με το μέγεθος γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που 

καθορίζει ο νόμος).   

- Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Η κατάσταση αυτή μας παρέχει μια σύντομη εικόνα 

των ταμειακών ροών της επιχείρησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μας 

πληροφορεί από πού έρχονται οι ταμειακές ροές (εισροές) και που πάνε (εκροές). Μόνο οι 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση για την σύνταξη αυτής της κατάστασης. 

- Προσάρτημα (Σημειώσεις): Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών 

καταστάσεων. Παρουσιάζει πληροφορίες τόσο για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων, όσο και για τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται. Ακόμα παρέχει όλες 

τις επιπλέον πληροφορίες που δεν παρουσιάζονται στις υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις 

και οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της οντότητας. 

Υποχρεωτική σύνταξη από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.  
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3.3 Βασικές τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να γίνει: α) με μετρήσεις και συγκρίσεις 

που στηρίζονται σε χρηματοοικονομικά στοιχεία δύο ή και περισσότερων λογιστικών 

χρήσεων (διαχρονική ανάλυση), ή β) με μετρήσεις και συγκρίσεις που στηρίζονται σε 

χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας συγκεκριμένης λογιστικής χρήσης (διαστρωματική 

ανάλυση). 

Τα εργαλεία λοιπόν που έχει λοιπόν ο αναλυτής στην ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων είναι: 

i. Οι συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

ii. Οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης 

iii. Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους 

iv. Οι δείκτες 

 

 

3.3.1 Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται σε μια μορφή που αντικατοπτρίζει 

χρηματοοικονομικά δεδομένα για δύο η περισσότερες λογιστικές χρήσεις, είναι γνωστές ως 

συγκριτικές καταστάσεις (comparative statements). Οι συγκριτικές καταστάσεις εκτός από τα 

δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων, μπορεί να παρουσιάζουν και τις μεταβολές που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δεδομένων κατά την διάρκεια των χρήσεων. Οι μεταβολές 

αυτές μπορεί να παρουσιάζονται ως απόλυτο μέγεθος (ως διαφορά μεταξύ δύο μεγεθών), ως 

ποσοστιαία μεταβολή (ως  το πηλίκο της απόλυτης διαφοράς δύο μεγεθών διαιρώντας  με το 

μέγεθος βάσης επί εκατό) ή ως δείκτης (το πηλίκο του μεγέθους της υπό εξέτασης χρήσης 

προς το μέγεθος της προηγούμενης λογιστικής χρήσης). Η παράθεση δεδομένων που μετρούν 

μεταβολές, ανεξάρτητα από την μορφή της έκφρασης των μεταβολών, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν σε ένα αριθμό λογιστικών χρήσεων, είναι γνωστή και με την ονομασία 

οριζόντια ανάλυση (horizontal analysis). Η τεχνική των συγκριτικών καταστάσεων με την 

παράθεση στοιχείων περισσότερών από μια χρήσεων, αποτελεί μια απλή μορφή ανάλυσης 

που επιτρέπει στον αναλυτή να διαμορφώσει μια καλύτερη γνώμη για την εξέλιξη της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης διαχρονικά.    

 



28 
 

3.3.2 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης 

 

Η προετοιμασία καταστάσεων τάσης (trend statements) απαιτεί αρχικά την επιλογή ενός 

έτους βάσης (όπου όλα τα μεγέθη του έτους βάσης εμφανίζονται με το 100) και την διαίρεση 

των ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών με το 

αντίστοιχο μέγεθος του έτους βάσης επί 100. Έτσι, σύμφωνα με αυτή την τεχνική οι 

μεταβολές των επόμενων ετών υπολογίζονται σε σχέση με το έτος βάσης παίρνοντας την 

μορφή της ποσοστιαίας μεταβολής. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον αναλυτή την εξέταση των 

διαχρονικών μεταβολών των διάφορων λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ρυθμό μεταβολής αυτών των λογαριασμών, έχοντας πάντα 

ως κοινό στοιχείο της ανάλυσης το έτος βάσης.    

 

3.3.3 Καταστάσεις κοινού μεγέθους 

 

 Στην ανάλυση κοινού μεγέθους κάθε στοιχείο του ισολογισμού διαιρείται με το σύνολο του 

ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε στοιχείο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 

διαιρείται με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων. Ως εκ τούτου, η κατάσταση του 

ισολογισμού  που προκύπτει παρουσιάζει κάθε στοιχείο ως ποσοστό επί τοις εκατό του 

συνόλου του ενεργητικού ή του παθητικού και αντίστοιχα τα στοιχεία της κατάστασης 

αποτελεσμάτων παρουσιάζονται ως ποσοστό επί τοις εκατό των καθαρών πωλήσεων της 

χρήσεως. Οι καταστάσεις που απεικονίζουν τα οικονομικά στοιχεία αποκλειστικά σε 

ποσοστά επί τοις εκατό (%) ονομάζονται καταστάσεις κοινού μεγέθους (common size 

statements) ή καταστάσεις επί τοις εκατό (%). Οι καταστάσεις κοινού μεγέθους μπορεί να 

αφορούν μια συγκεκριμένη επιχείρηση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ή δυο ή 

περισσότερες επιχειρήσεις στην ίδια χρονική περίοδο. Τέλος αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη 

στην ανάλυση της εσωτερική διάρθρωσης των οικονομικών καταστάσεων και δείχνει τη 

σχετική σπουδαιότητα του κάθε στοιχείου αναφορικά με το σύνολο των στοιχείων αυτών.   

 

3.3.4 Δείκτες 

 

Οι δείκτες (ratios) είναι πιθανότητα η πιο ευρύτατα διαδεδομένη τεχνική που χρησιμοποιείται 

στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Δείκτης είναι η σχέση μεταξύ δύο η 

περισσότερων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, η οποία εκφράζεται με μαθηματική 

μορφή. Βασική προϋπόθεση για την ορθή χρήση των δεικτών είναι η ύπαρξη λογικής σχέσης 
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μεταξύ των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό του κάθε δείκτη. Το βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι με την χρήση των δεικτών, επιτυγχάνεται 

συγχρόνως η συσχέτιση και η μείωση του μεγάλου όγκου των δεδομένων που περιέχονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι χρήσιμη στον αναλυτή 

τόσο για την εξέταση της εξέλιξης μιας συγκεκριμένης επιχείρησης διαχρονικά (με την 

σύγκριση των δεικτών της μεταξύ δύο ή περισσότερων χρήσεων), όσο και για την σύγκριση 

(μέσω των δεικτών) μιας επιχείρησης με άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του κλάδου. 

Οι δείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τις διάφορες οικονομικές πτυχές της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Οι σημαντικότερες ομάδες δεικτών που συναντάμε στην 

βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθες: 

 

1) Δείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) : Οι οποίοι μετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται θετικά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Οι 

κυριότεροι δείκτες ρευστότητας είναι: 

 

i. Δείκτης Γενικής Ρευστότητας:  

 

Δ.Γ.Ρ . = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  (3.1) 

 

Προκύπτει από το πηλίκο του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις 

βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός μετράει το βαθμό στον οποίο 

το κυκλοφορούν ενεργητικό μιας εταιρίας καλύπτει τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. Πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την εξέταση του συγκεκριμένου 

δείκτη και ιδιαίτερα όταν γίνονται συγκρίσεις, επειδή τα στοιχεία που 

συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν έχουν όλα τον ίδιο βαθμό 

ρευστότητας. Αποτελεί μέτρο βραχυχρόνιας φερεγγυότητας της επιχείρησης 

και γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη από την μονάδα, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η εγγύηση που παρέχεται στους βραχυχρόνιους δανειστές 

της επιχείρησης ότι οι απαιτήσεις τους μπορούν να εξοφληθούν άμεσα. 

Αντίθετα εάν ο δείκτης πάρει τιμή μικρότερη της μονάδας, σημαίνει ότι οι 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και 

αποτελεί σημάδι ότι η επιχείρηση σύντομα θα αντιμετωπίσει προβλήματα 

ρευστότητας.  
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ii. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας:  

 

Δ.Α.Ρ. = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις  (3.2) 

 

Υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό χωρίς τα αποθέματα με 

τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη 

αναγνωρίζεται ότι τα αποθέματα δεν μπορούν συνήθως να ρευστοποιηθούν 

εύκολα και μάλιστα χωρίς ζημίες και για αυτό το λόγο αφαιρούνται. Γενικά 

τιμές του δείκτη μεγαλύτερες της μονάδας θεωρούνται καλές. 

 

iii. Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας:  

 

Δ.Τ.Ρ. = Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  (3.3) 

 

Αποτελεί την πιο αυστηρή άποψη ρευστότητας μιας επιχείρησης. 

Υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών διαθεσίμων προς τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις. Η ταμειακή ρευστότητα εκφράζει την ικανότητα μιας 

επιχείρησης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων της με τα 

μετρητά που διαθέτει. 

  

iv. Δείκτης Μετρητών:  

 

Δ.Μ. = Διαθέσιμα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό  (3.4) 

 

Υπολογίζεται διαιρώντας τα χρηματικά διαθέσιμα προς το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός μετράει το βαθμό 

ρευστότητας των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λαμβάνει 

τιμές μεταξύ μηδενός και της μονάδας. 

   

2) Δείκτες δραστηριότητας (Activity ratios) : Οι δείκτες αυτοί δείχνουν το κατά πόσο 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία. Οι 

σημαντικότεροι δείκτες δραστηριότητας είναι: 
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i. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων:  

 

Δ.Κ.Τ. Αποθ. = Πωλήσεις / Αποθέματα  (3.5) 

 

Ο δείκτης αυτός ισούται με τον λόγο των πωλήσεων προς τα αποθέματα. Σε 

αρκετές περιπτώσεις στην βιβλιογραφία ο δείκτης αυτός μπορεί να 

υπολογιστεί έχοντας σαν αριθμητή αντί για τις πωλήσεις το κόστος 

πωληθέντων. Ο Δ.Κ.Τ. Αποθ. μας δείχνει πόσες φορές το χρόνο τα αποθέματα 

μετατρέπονται σε πωλήσεις και όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο δείκτης, 

τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση.  

 

ii. Δείκτης Μέσης Διάρκειας Παραμονής των Αποθεμάτων:  

 

Δ.Μ.Δ.Π. Αποθ. = 365 / Δ.Κ.Τ. Αποθ.  (3.6) 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την 

πώληση και αντικατάσταση των αποθεμάτων μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται 

διαιρώντας τις 365 ημέρες του χρόνου με τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας αποθεμάτων. Γενικά όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο δείκτης, 

τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο κίνδυνος για την ρευστότητα και την 

κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

iii. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων:  

 

Δ.Κ.Τ. Απαιτ. = Πωλήσεις / Απαιτήσεις  (3.7) 

 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από την διαίρεση των πωλήσεων προς τις 

απαιτήσεις και μετράει πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις της 

επιχείρησης μέσα στον χρόνο. 

 

iv. Δείκτης Μέσης Διάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων:  

 

Δ.Μ.Δ.Ε. Απαιτ. = 365 / Δ.Κ.Τ. Απαιτ.  (3.8)  
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Μετράει τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται ώστε η επιχείρηση να 

εισπράξει τις απαιτήσεις της. Προκύπτει από το πηλίκο του 365 που είναι οι 

ημέρες του έτους προς τον δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

απαιτήσεων. Όσο μικρότερες τιμές παίρνει ο δείκτης, τόσο πιο 

αποτελεσματική είναι η επιχείρηση στην είσπραξη των απαιτήσεων της. 

 

v. Δείκτης Μέσης Διάρκειας Εξόφλησης Προμηθευτών: 

 

Δ.Μ.Δ.Ε.Π. = Προμηθευτές / Ημερήσιες Πωλήσεις , 

όπου Ημερήσιες Πωλήσεις = Πωλήσεις / 365  (3.9) 

 

 Υπολογίζεται διαιρώντας τους προμηθευτές προς τις ημερήσιες πωλήσεις. Ο 

δείκτης αυτός εκφράζει τον μέσο αριθμό ημερών εντός των οποίων η 

επιχείρηση εξοφλεί τους πληρωτέους λογαριασμούς της προς τους 

προμηθευτές της. 

 

vi. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Πάγιων Στοιχείων:  

 

Δ.Κ.Τ.Π. = Πωλήσεις / Πάγια (3.10) 

 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης, καθώς μετρά πόσες φορές το χρόνο χρησιμοποιήθηκαν τα πάγια 

στοιχεία για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Υπολογίζεται από το πηλίκο 

των πωλήσεων προς τα πάγια στοιχεία που διαθέτει η εταιρία. 

 

vii. Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας του Ενεργητικού:  

 

Δ.Κ.Τ.Ε. = Πωλήσεις / Ενεργητικό  (3.11) 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης του συνόλου των μέσων 

που έχει στη διάθεση της μια επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Προκύπτει από τον λόγο των πωλήσεων προς το ενεργητικό της εταιρίας. 
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3) Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και κεφαλαιακής διάρθρωσης (Leverage ratios 

and financial structure) : Οι δείκτες αυτοί μετρούν τον βαθμό χρήσης δανειακών 

κεφαλαίων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια από την επιχείρηση, καθώς και την 

ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της. Οι 

κυριότεροι δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι: 

 

i. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης:  

 

Δ.Κ.Μ. = Σύνολο Δανεισμού / (Σύνολο δανεισμού + Ίδια Κεφάλαια) , όπου 

Σύνολο Δανεισμού = μακροπρόθεσμος + βραχυπρόθεσμός δανεισμός (3.12) 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης μετράει τον συνολικό δανεισμό ως 

ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων ή διαφορετικά δίνει το ποσοστό των 

συνολικών κεφαλαίων που προέρχεται από ξένα κεφάλαια. Υπολογίζεται ως 

ο λόγος του συνόλου δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων της 

επιχείρησης, ιδίων και ξένων. Υψηλές τιμές του δείκτη φανερώνουν και 

υψηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την επιχείρηση, εξαιτίας της 

μόχλευσης. 

 

ii. Δείκτης κάλυψης τόκων: 

 

Δ.Κ.Τ.  = Κ.Π.Τ.Φ. / Τόκοι (3.13) 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους 

τόκους και πιο συγκεκριμένα πόσες φορές η πληρωμή των τόκων καλύπτεται 

από τα κέρδη προ τόκων και φόρων. Υπολογίζεται ως ο λόγος των κερδών 

προ τόκων και φόρων προς το σύνολο των τόκων.  

   

iii. Δείκτης Χρηματοδότησης Παγίων Στοιχείων με Μακροπρόθεσμα 

Κεφάλαια:  

 

Π.Π.Σ. / Μ.Υ. = Πάγια Περιουσιακά στοιχεία / Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις  (3.14) 
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Ο δείκτης αυτός εκφράζεται με τον λόγο των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων προς τις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της εταιρίας και 

εμφανίζει τον βαθμό κάλυψης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα 

πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Υψηλές τιμές του δείκτη αντανακλούν κατά 

κάποιο τρόπο τον βαθμό ασφάλειας που παρέχεται στους μακροχρόνιους 

πιστωτές της επιχείρησης.   

  

iv. Δείκτης Ίδια προς Ξένα Κεφάλαια:  

 

Ι.Κ. / Ξ.Κ. = Ίδια Κεφάλαια  /  Σύνολο Δανεισμού ,  όπου Σύνολο Δανεισμού 

= μακροπρόθεσμος + βραχυπρόθεσμός δανεισμός  (3.15) 

 

Ο δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλια, υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων με το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός μετράει την οικονομική αυτοτέλεια της 

επιχείρησης και όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδας, 

σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που έγιναν 

χρηματοδοτήθηκαν με ίδια κεφάλαια. 

 

v. Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης:  

 

Δ.Σ.Δ.Ε. = Σύνολο Υποχρεώσεων / Ενεργητικό  (3.16) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού που έχει 

χρηματοδοτηθεί μέσω των πιστωτών της εταιρίας. Εκφράζεται ως ο λόγος 

του συνόλου των υποχρεώσεων (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) προς το 

σύνολο του ενεργητικού. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ μηδέν και 

μονάδας και γενικά όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερος είναι 

και ο κίνδυνος εξαιτίας της μόχλευσης. 

 

4) Δείκτες αποδοτικότητας (Profitability ratios) : Οι οποίοι μετρούν την 

αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, τη δυναμικότητα των κερδών της και συνεπώς την 

ικανότητα της διοίκησης της. Οι κυριότεροι δείκτες αυτής της ομάδας είναι οι 

ακόλουθοι: 
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i. Δείκτες Περιθωρίου Κέρδους: Σε αυτή την κατηγορία δεικτών έχουμε: α) 

τον Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, β) τον Δείκτη Λειτουργικού 

Περιθωρίου Κέρδους και γ) τον Δείκτη Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους.  

 

α) Ο Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους δείχνει το ποσοστό των εσόδων 

που απομένει στην εταιρία αφού έχει πληρώσει το κόστος των προϊόντων 

(Κόστος Πωληθέντων) και υπολογίζεται ως ο λόγος του Μικτού Κέρδους 

Εκμετάλλευσης προς τις καθαρές πωλήσεις της χρήσης.  

 

Δ.Μ.Π.Κ. = Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης / Πωλήσεις , όπου Μικτό 

Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης = Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων  (3.17) 

 

β) Ο Δείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους, υπολογίζει το περιθώριο 

κέρδους που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την κανονική της λειτουργία, 

δηλαδή το κέρδος που προκύπτει εάν από το μικτό κέρδος αφαιρεθούν τα 

υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα (εκτός από τόκους και φορολογία). Προκύπτει 

διαιρώντας τα λειτουργικά κέρδη (δηλαδή τα Κ.Π.Τ.Φ.) με τις καθαρές 

πωλήσεις.  

 

Δ.Λ.Π.Κ. = Κέρδη Προ Τόκων και Φόρων / Πωλήσεις  (3.18) 

 

γ) Ο Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους δείχνει το καθαρό κέρδος που 

πετυχαίνει μια επιχείρηση για κάθε ένα ευρώ από τις πωλήσεις που 

πραγματοποιεί. Η τιμή αυτού του δείκτη είναι αποτέλεσμα της ικανότητας της 

επιχείρησης να ελέγχει τα έξοδα και να εφαρμόζει μια σωστή τιμολογιακή 

πολιτική. Υπολογίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης των καθαρών κερδών 

προς τις καθαρές πωλήσεις. Όσο υψηλότερες τιμές λαμβάνουν οι παραπάνω 

δείκτες, τόσο πιο υψηλά κέρδη παρουσιάζει η επιχείρηση σε σχέση με τις 

πωλήσεις της.  

 

Δ.Κ.Π.Κ. = Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις  (3.19) 
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ii. Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA- return on total assets) : 

 

Δ.Α.Ε. = Καθαρά Κέρδη / Ενεργητικό  (3.20) 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί η διοίκηση το 

σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να πραγματοποιήσει 

κέρδη. Προκύπτει διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το σύνολο του 

ενεργητικού. Αν θελήσουμε να κατανοήσουμε πως μπορεί μια επιχείρηση να  

                      βελτιώσει την αποδοτικότητά της, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε ποιοι   

                      παράγοντες επηρεάζουν τον δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού.  

                      Ο δείκτης ROA μπορεί να αναλυθεί και να παρουσιαστεί ως εξής: 

 

ROA = (Πωλήσεις / Ενεργητικό) x (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις) (3.21) 

 

                       Η σχέση αυτή ονομάζεται εξίσωση Du Pont και μας δείχνει ότι η  

                       απόδοση του ενεργητικού είναι συνάρτηση του δείκτη κυκλοφοριακής  

                       ταχύτητας ενεργητικού και του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους. 

 

iii. Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE- Return on equity) :  

 

Δ.Α.Ι.Κ. = Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια  (3.22) 

 

Ο δείκτης αυτός μετράει την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που έχουν 

επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση. Δεδομένου πως σκοπός μιας 

επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων, υψηλές τιμές 

του δείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους μετόχους της 

επιχείρησης. Υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη προς το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων.  

Ο υπολογισμός της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων που γίνεται 

με βάση τον παραπάνω τύπο δεν παρέχει στον αναλυτή τη δυνατότητα να 

ερευνήσει τα αίτια των μεταβολών της διαχρονικά. Για αυτό το λόγο με 

περαιτέρω ανάλυση του αρχικού τύπου, η αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων μπορεί να παρουσιαστεί με την παρακάτω σχέση: 
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ROE = (Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις) x 

(Πωλήσεις / Ενεργητικό) x (Ενεργητικό / Ίδια Κεφάλαια)  (3.23) 

 

                        Έτσι με αυτό τον τρόπο η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων                   

                        εκφράζεται ως αποτέλεσμα του συνδυασμού: 1) του δείκτη καθαρού    

                        περιθωρίου κέρδους, 2) του δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας      

                        ενεργητικού και 3) της σχέσης ενεργητικού προς τα ίδια κεφάλαια. Η  

                        σχέση αυτή ονομάζεται τροποποιημένη εξίσωση Du Pont από το  

                        όνομα της εταιρίας που την εφήρμοσε πρώτη και μας δείχνει πως η  

                        τυχόν μεταβολή καθενός από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί να  

                        επηρεάσει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.  

 

5) Δείκτες αποτίμησης (valuation ratios) : Οι δείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό 

των μετοχών μιας επιχείρησης και την χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα 

μερίσματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Οι πιο σημαντικοί δείκτες αποτίμησης 

είναι οι παρακάτω: 

 

i. Δείκτης Κερδών ανά Μετοχή (EPS-Earnings per share) :  

 

Δ.Κ.Α.Μ. = Καθαρά Κέρδη  / Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία , όπου 

αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία = σύνολο κοινών μετοχών + προνομιούχων 

μετοχών  (3.24) 

 

Ο δείκτης αυτός μας πληροφορεί για το ύψος των καθαρών κερδών που 

αναλογούν σε κάθε μετοχή. Υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης των 

καθαρών κερδών προς τον αριθμό των μετοχών της επιχείρησης που είναι σε 

κυκλοφορία. Υψηλές τιμές του δείκτη, αντανακλούν την κερδοφόρα 

δυναμικότητα της επιχείρησης. Πολλές φορές η εικόνα του δείκτη μπορεί να 

είναι παραπλανητική, ιδιαίτερα κατά την σύγκριση του δείκτη μεταξύ 

διαφορετικών επιχειρήσεων εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τιμές του δείκτη 

επηρεάζονται από τον αριθμό των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία. Το ίδιο 

ισχύει και για τον επόμενο δείκτη (δείκτης μερίσματος ανά μετοχή). 
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ii. Δείκτης Μερίσματος ανά Μετοχή (DPS-Dividends per share) :  

 

Δ.Μ.Α.Μ. = Σύνολο Μερισμάτων / Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία  (3.25) 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσό από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης που θα 

διανεμηθεί σαν μέρισμα στους μετόχους για κάθε μια μετοχή που κατέχουν. 

Υπολογίζεται από τον λόγο του συνόλου των διανεμόμενων μερισμάτων της 

χρήσης προς το σύνολο των μετοχών που είναι σε κυκλοφορία και 

δικαιούνται μέρισμα. Η διαφορά ανάμεσα στον δείκτη των κερδών ανά 

μετοχή και στον δείκτη μερίσματος ανά μετοχή αντικατοπτρίζει το ποσό των 

καθαρών κερδών ανά μετοχή που παρακρατείται για να επαναπενδυθεί μέσα 

στην εταιρία.  

 

iii. Δείκτης Μερισματικής Απόδοσης: 

 

Δ.Μ.Α. = Μέρισμα ανά μετοχή / Τιμή μετοχής στο χρηματιστήριο  (3.26) 

 

 Προκύπτει από την διαίρεση του δείκτη μερίσματος ανά μετοχή προς την 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Η μερισματική απόδοση δείχνει πόσο 

συμφέρουσα είναι η επένδυση σε μετοχές μιας εταιρίας, καθώς παρουσιάζει 

το αναμενόμενο μέρισμα σαν ποσοστό της αγοραίας αξίας της μετοχής. 

 

iv. Δείκτης Τιμής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Ρ/Ε) :  

 

Ρ/Ε = Τιμή μετοχής στο χρηματιστήριο / Κέρδη ανά μετοχή  (3.27) 

 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την χρηματιστηριακή τιμή της 

μετοχής με τον δείκτη κερδών ανά μετοχή. Αποτελεί έναν από τους 

σπουδαιότερους δείκτες αποτίμησης που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί 

αν μια μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη και δημοσιεύεται στον 

οικονομικό τύπο παράλληλα με τις υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν την 

χρηματιστηριακή κατάσταση μιας εταιρίας. Μας πληροφορεί για το ποσό που 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για την απόκτηση της μετοχής 
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για κάθε ένα ευρώ καθαρά κέρδη ανά μετοχή που πραγματοποιεί η 

επιχείρηση.    

 

Θα πρέπει να τονίσουμε και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ότι για όλους τους παραπάνω 

δείκτες δεν υπάρχουν άριστες τιμές. Οι τιμές που λαμβάνει ο κάθε δείκτης είναι στενά 

συνδεδεμένες με το είδος της δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης (βιομηχανική, εμπορική, 

παροχής υπηρεσιών κ.α.), τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και 

από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η τιμή ενός δείκτη από μόνη της μπορεί να 

οδηγήσει πολλές φορές σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Για αυτό τον λόγο η εξέταση τους 

δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο στατικά (δηλαδή για μια δεδομένη χρονική στιγμή), αλλά 

διαχρονικά και σε σύγκριση με τις τιμές των αντιστοιχών δεικτών του κλάδου. Επίσης ο 

αναλυτής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία που συνθέτουν τον κάθε δείκτη και την 

επίδραση που ασκούν σε αυτόν, καθώς και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η κάθε 

εταιρία (ιδιαίτερα κατά την σύγκριση δεικτών διαφορετικών επιχειρήσεων).    

Τέλος αξίζει να επισημάνουμε ότι όλες οι παραπάνω τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρουσιάζουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Γι αυτό ακριβώς τον λόγο ο αναλυτής καλείται να επιλέξει την κατάλληλη 

μέθοδο ή και συνδυασμό μεθόδων, ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση κάθε φορά 

καθώς και από τον επιδιωκόμενο σκοπό.   

 

3.4 Κεφάλαιο Κίνησης 

  

Η αξιολόγηση της ρευστότητας και συγκεκριμένα της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για έναν αναλυτή, εφόσον θέλει να αποκτήσει μια πλήρης άποψη για την 

οικονομική κατάσταση και κυρίως την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Με τον όρο 

ρευστότητα, αναφερόμαστε στην ικανότητα μιας οικονομικής μονάδας να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά στις τρέχουσες υποχρεώσεις της (στηριζόμενη κυρίως στα μέσα που διαθέτει 

γι αυτό τον σκοπό,  μέσα από την ομαλή λειτουργία της, δίχως να χρειαστεί να προσφύγει σε 

ασύμφορη μόχλευση ή έκτακτη ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων). Η μελέτη 

της ρευστότητας μπορεί να γίνει (εκτός από τους δείκτες ρευστότητας και την κατάσταση των 

ταμειακών ροών) με την μελέτη του κεφαλαίου κίνησης (working capital). Οι επικρατέστεροι 

ορισμοί που συναντάμε στην βιβλιογραφία για το κεφάλαιο κίνησης είναι: 
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1. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης (Net Working Capital),  το οποίο ορίζεται ως η 

διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, 

μπορούμε να πούμε ότι δείχνει το ύψος των κυκλοφοριακών στοιχείων της 

επιχείρησης που απομένει, αν υποθέσουμε ότι εξοφλούνται όλες οι βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις της. Αποτελεί δηλαδή ένα δείκτη της οικονομικής ευρωστίας της 

επιχείρησης ή με άλλα λόγια, το περιθώριο προστασίας των βραχυχρόνιων 

πιστωτών της και της ομαλής λειτουργίας της στο παρόν και στο μέλλον. 

2. Το συνολικό ή μικτό κεφάλαιο κίνησης (Gross Working Capital), το οποίο 

αποτελείται από το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, κάθε επιχείρηση έχει πάντα 

συνολικό κεφάλαιο κίνησης, το αναφερόμενο στον ισολογισμό της σύνολο 

κυκλοφοριακών στοιχείων. 

 

Στην πράξη, κεφάλαιο κίνησης είναι το κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για την 

επιχείρηση για την αντιμετώπιση κυρίως των τρεχουσών αναγκών της, όπως: 

i. Οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών. 

ii. Η πληρωμή μισθών, ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών. 

iii. Η εξόφληση των γενικών εξόδων λειτουργίας (π.χ. φωτισμός, θέρμανση, 

ύδρευση, τηλεπικοινωνίες κ.α.). 

iv. Η διατήρηση αποθεμάτων πρώτων και βοηθητικών πρώτων υλών, έτοιμων 

προϊόντων κ.α. 

v. Η δυνατότητα πωλήσεων με πίστωση που πραγματοποιούν και οι 

ανταγωνιστές της επιχείρησης.  

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός, ότι η ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης έχει οδηγήσει  

πολλές αποδοτικές επιχειρήσεις στην πτώχευση, ιδιαίτερα σε περιόδους σαν την σημερινή, 

όπου η εξεύρεση κεφαλαίων είναι πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά 

βέβαια, η διατήρηση υψηλού ύψους κεφαλαίου κίνησης μπορεί να είναι τόσο δυσμενές για 

μια επιχείρηση, όσο και η ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης. Η ύπαρξη υπερβολικών 

κεφαλαίων κινήσεως, σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί παραγωγικά τα κεφάλαια 

της, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη μειωμένων κερδών, σε άσκοπες 

επενδύσεις και γενικά σε ενέργειες που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης.  

Συνεπώς η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης  είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα για την 
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διοίκηση μιας επιχείρησης, το οποίο βέβαια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηρίστηκα της κάθε επιχείρησης (π.χ. αντικείμενο δραστηριότητας, ταχύτητα 

κυκλοφορίας των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, χρόνος λήξης 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.α.) όσο και από τις συνθήκες που επικρατούν στην 

οικονομία.    

 

3.5 Ανάλυση νεκρού σημείου   

 

Οι περισσότερες από τις διοικητικές αποφάσεις μιας επιχείρησης αναφέρονται σε θέματα 

κόστους, πωλήσεων και κερδών. Επομένως, είναι βασικό για τον εντός της οικονομικής 

μονάδας αναλυτή αλλά και τον εκτός αυτής να μπορεί να επισημάνει τις σχέσεις μεταξύ 

αυτών των μεγεθών καθώς και τις επιπτώσεις τους επί των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. 

Την δυνατότητα αυτή της μελέτης των σχέσεων μεταξύ του κόστους, του βαθμού 

δραστηριότητας και των κερδών μιας επιχείρησης μας την παρέχει η ανάλυση του «νεκρού 

σημείου» (break even analysis). Το νεκρό σημείο του κύκλου εργασιών ορίζεται εκείνο το 

επίπεδο της απασχόλησης της παραγωγικής ή συναλλακτικής δραστηριότητας στο οποίο τα 

έσοδα της ισούνται με τις δαπάνες της, τόσο τις σταθερές όσο και τις μεταβλητές. Στο σημείο 

αυτό η επιχείρηση δεν παρουσιάζει ούτε κέρδη, ούτε ζημίες, δηλαδή το οικονομικό 

αποτέλεσμα της είναι μηδέν. Ο προσδιορισμός του νεκρού σημείου μας καθορίζει μέχρι ποίο 

σημείο είναι δυνατός ο περιορισμός των πωλήσεων της επιχείρησης, χωρίς αυτή να 

παρουσιάζει κέρδος ή ζημία. Είναι αυτονόητο ότι κάθε επιχείρηση έχει το δικό της νεκρό 

σημείο και είναι εκείνο στο οποίο οι πωλήσεις της ισούνται με το συνολικό κόστος 

παραγωγής των προϊόντων της, οπότε το οικονομικό αποτέλεσμα είναι μηδέν. Αν οι πωλήσεις 

της επιχείρησης είναι μεγαλύτερες από αυτές του νεκρού σημείου, τότε η επιχείρηση 

πραγματοποιεί κέρδος, ενώ αν είναι χαμηλότερες, τότε πραγματοποιεί ζημία.    

 Η βασική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η ανάλυση του νεκρού σημείου, είναι η 

συμπεριφορά του κόστους. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα μέρος του κόστους είναι μεταβλητό και 

μεταβάλλεται ανάλογα με το επίπεδο της δραστηριότητας και των πωλήσεων, ενώ ένα άλλο 

μέρος είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το ύψος των πωλήσεων, τουλάχιστον για ένα 

μεγάλο εύρος πωλήσεων. Στην πράξη όμως, ο διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και 

μεταβλητό, δεν είναι δυνατόν να γίνει με ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό πριν επιχειρηθεί ο 

υπολογισμός του νεκρού σημείου μιας επιχείρησης, είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες 

απλουστευτικές παραδοχές, για τις οποίες ο αναλυτής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και 
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να γνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις στο αποτέλεσμα της ανάλυσης. Οι σημαντικότερες 

παραδοχές οι οποίες γίνονται στην πράξη είναι οι ακόλουθες: 

1) Ότι το συνολικό κόστος και τα έσοδα μπορούν να προσδιοριστούν με αξιοπιστία και 

η μεταξύ τους σχέση είναι γραμμική για ένα ορισμένο εύρος παραγωγής. 

2) Ότι το κόστος μπορεί χωρίς δυσκολία να διαχωριστεί στο σταθερό και το μεταβλητό 

μέρος, χωρίς το σταθερό να μεταβάλλεται και ότι το μεταβλητό μέρος είναι ανάλογο 

με το ύψος των πωλήσεων. 

3) Ότι οι τιμές πωλήσεως των προϊόντων της επιχειρήσεως και οι τιμές των 

συντελεστών της παραγωγής δεν μεταβάλλονται. 

4) Ότι δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών κατά την 

περίοδο που ζητείται ο προσδιορισμός του νεκρού σημείου. 

5) Ότι οι μέθοδοι παραγωγής και η παραγωγική δυναμικότητα της επιχειρήσεως δεν 

μεταβάλλεται. 

6) Ότι ο μόνος συντελεστής που επηρεάζει το κόστος είναι το ύψος των πωλήσεων. 

 

Οι παραπάνω παραδοχές αποτελούν υπεραπλουστεύσεις, γιατί στην πράξη τα πράγματα 

είναι διαφορετικά και πολλά από τα παραπάνω δεν ισχύουν. Η πραγματική αξία της 

ανάλυσης αυτής για την διοίκηση μιας επιχείρησης, έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν να 

επισημανθούν οι αλληλοεπιδράσεις των συντελεστών που επηρεάζουν τα κέρδη και έτσι να 

γίνουν ορισμένες υποθέσεις για αυτούς τους παράγοντες. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του νεκρού σημείου μιας 

επιχείρησης είναι συνήθως: α) η μέθοδος της μαθηματικής ισότητας, β) η μέθοδος του 

περιθωρίου συνεισφοράς και γ) η μέθοδος της γραφικής απεικόνισης. 

Ωστόσο τα στοιχεία που χρειάζονται για τον προσδιορισμό του νεκρού σημείου είναι 

συνήθως διαθέσιμα μόνο στον εσωτερικό αναλυτή της επιχείρησης και για αυτό το λόγο 

αυτού του είδους η ανάλυση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πραγματοποιείται για τις ανάγκες 

της διοίκησης. Ο εξωτερικός αναλυτής δεν έχει στην διάθεση του αρκετά στοιχεία, τα οποία 

σχετίζονται με την συμπεριφορά των δαπανών της επιχείρησης και τον διαχωρισμό του 

κόστους στο σταθερό και μεταβλητό μέρος, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός του νεκρού 

σημείου να είναι αδύνατος. Πάνω από όλα, η ανάλυση του νεκρού σημείου θα πρέπει να 

θεωρηθεί σαν οδηγός για την λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι σαν 

μέσο κριτικής των διοικήσεων των επιχειρήσεων.    
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3.6 Δείκτης οικονομικής προστιθέμενης αξίας 

 

Όλες οι τεχνικές και οι μέθοδοι που αναφέραμε μέχρι τώρα ως εργαλεία στα χέρια ενός 

αναλυτή (είτε βρίσκεται εντός, είτε εκτός της επιχείρησης) για την αξιολόγηση της επίδοσης 

μιας επιχειρηματικής οντότητας έχουν μια καθαρή λογιστική βάση. Δηλαδή στηρίζονται σε 

δεδομένα που απεικονίζουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τον υπολογισμό της 

αποδοτικότητας, της ρευστότητας κλπ μιας επιχείρησης (είτε διαχρονικά, είτε για συγκρίσεις 

με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου). Καμία όμως μέθοδος δεν μας δίνει σαφή εικόνα για το 

κατά πόσο έχει καταφέρει μια επιχείρηση να μεγιστοποιήσει την καθαρή θέση της. Είναι 

πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε την αξία που δημιουργείται σε κάθε 

χρήση για τους φορείς της εταιρίας. 

 Ο δείκτης της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (EVA- Economic Value Added), 

αποτελεί ένα μέτρο της επίδοσης της επιχείρησης που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά και 

διοχετεύτηκε στην αγορά από την αμερικανική εταιρία συμβούλων Stern Stewart and Co, το 

1991. Ο δείκτης αυτός, ο οποίος στηρίζεται στην έννοια του οικονομικού κέρδους, 

υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση: 

 

ΕVA = (r-k)*C  (3.28) 

 

Όπου , r = το ποσοστό απόδοσης της επιχείρησης, (το πηλίκο του λειτουργικού   

                  αποτελέσματος προς το συνολικό επενδυθέν κεφάλαιο) 

            k = το συνολικό κόστος κεφαλαίου που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να  

                  χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της 

            C = η αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης   

 

Αναλύοντας παραπάνω αυτή την σχέση καταλήγουμε: 

 

ΕVA = Προσαρμοσθέντα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και μετά φορολογίας – Κόστος 

κεφαλαίου * Προσαρμοσθέντα λειτουργικά κεφάλαια  (3.29) 

 

Με δεδομένο το C, όταν (r>k) έχουμε δημιουργία αξίας, ενώ όταν (r<k) έχουμε 

καταστροφή αξίας για την επιχείρηση. Η περίπτωση (r=k) είναι οριακή. 
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Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει ο δείκτης της οικονομικής προστιθέμενης αξίας 

είναι τα ακόλουθα: 

1) Ο δείκτης αυτός προσπαθεί να μετρήσει την αύξηση ή την μείωση της αξίας της 

επιχείρησης κατά την διάρκεια του έτους, λαμβάνοντας υπόψη στον υπολογισμό το 

συνολικό κόστος κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου και το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν στον προσδιορισμό του). 

2) Εξαιτίας των αρκετών προσαρμογών για τον υπολογισμό του δείκτη, απαλείφεται η 

οποιαδήποτε επιρροή από τις εκάστοτε λογιστικές αρχές, κανόνες και πρότυπα. 

3) Εκτός από μέτρο της επίδοσης μια οικονομικής οντότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως μέτρο αξιολόγησης της διοίκησης.   

 

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι παρά τα πλεονεκτήματα που μας 

προσφέρει ο δείκτης ΕVA, η χρήση του ως μέτρο επίδοσης στις μέρες μας (τόσο σε 

ακαδημαϊκό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο) παρουσιάζει πτωτική πορεία, κυρίως 

εξαιτίας των δυσκολιών και των αρκετών προσαρμογών που χρειάζονται (κυρίως στα κέρδη 

που δημοσιεύονται στις λογιστικές καταστάσεις) για τον υπολογισμό του δείκτη.    

 

3.7 Προβλέψεις με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Η διενέργεια των προβλέψεων (forecasting) είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο (στο βαθμό 

βέβαια που αυτές είναι έγκυρες) κυρίως στα άτομα που βρίσκονται στο εσωτερικό 

περιβάλλον μιας εταιρίας και έχουν επωμιστεί το βάρος της λήψης σημαντικών αποφάσεων 

που επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. καθορισμός του ύψους παραγωγής, του 

ύψους των αποθεμάτων ή του ύψους του κεφαλαίου κίνησης κ.α.), αλλά και σε άτομα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας όπως οι επενδυτές. Οι μέθοδοι των προβλέψεων 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Στις ποιοτικές μεθόδους (qualitative forecasting), όπου η 

πρόβλεψη είναι υποκειμενική και στηρίζεται κυρίως στην γνώση, την εμπειρία αλλά και στην 

κρίση του ατόμου που την πραγματοποιεί και β) στις ποσοτικές μεθόδους (quantitative 

forecasting) όπου η πρόβλεψη είναι αντικειμενική γιατί στηρίζεται στην μαθηματική 

μοντελοποίηση.         

Η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression) ανήκει στις ποσοτικές 

μεθόδους και είναι μια γενική στατιστική μέθοδος, η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη 

γραμμικής σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής Υ (το μέγεθος το οποίο θέλουμε να 
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προβλέψουμε και το οποίο μπορεί να είναι οι πωλήσεις, κάποιος δείκτης ή κάποιο στοιχείο 

του ισολογισμού κ.α.) και της ανεξάρτητης μεταβλητής Χ (μέγεθος το οποίο συνήθως 

γνωρίζουμε και το οποίο μπορεί να είναι ο χρόνος, οι πωλήσεις κ.α.). Η μέθοδος της 

γραμμικής παλινδρόμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διενέργεια προβλέψεων: 

a) Είτε ως την απλούστερη μορφή ενός αιτιακού μοντέλου, όπου η μεταβλητή που 

θέλουμε να προβλέψουμε, η Υ (π.χ. το ύψος των αποθεμάτων) είναι συνάρτηση μιας 

άλλης μεταβλητής, της Χ (π.χ. των πωλήσεων). 

b) Είτε στην ανάλυση των χρονοσειρών, στην οποία η μεταβλητή Υ μεταβάλλεται με τον 

χρόνο και για την πρόβλεψη της χρησιμοποιούμε σαν εξαρτημένη μεταβλητή Χ τον 

χρόνο (όπου μπορεί να είναι τρίμηνο, εξάμηνο, έτος κ.α.).  

 

Η μαθηματική διατύπωση της σχέσης της γραμμικής παλινδρόμησης και στις δυο 

περιπτώσεις είναι η ακόλουθη: 

 

Υ = α + β * Χ  (3.30) 

 

Με βάση αυτή τη σχέση η εξαρτημένη μεταβλητή Υ υπολογίζεται από το άθροισμα 

του σταθερού όρου α (ο οποίος δεν επηρεάζεται από την τιμή του Χ) και του γινομένου β * Χ 

(όπου β είναι η κλίση της ευθείας και εκφράζει την μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής Υ 

σε κάθε μοναδιαία μεταβολή του Χ). Στην συνέχεια απαιτείται η εκτίμηση των α και β, με 

την στατιστική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων  (χρησιμοποιώντας ιστορικά στοιχεία των 

Υ και Χ).  

Τα μειονεκτήματα από τη χρήση αυτής της μεθόδου σχετίζονται πολλές φορές με την 

υιοθέτηση γραμμικής σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης και της ανεξάρτητης μεταβλητής, 

καθώς και με την χρησιμοποίηση αρκετών ιστορικών δεδομένων για να καταλήξουμε σε 

αποτελέσματα στατιστικώς σημαντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΟΗ 

Α.Ε. 
 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση: α) των συγκριτικών 

καταστάσεων, β) των καταστάσεων κοινού μεγέθους, γ) των καταστάσεων τάσης, δ) των 

καταστάσεων των ταμειακών ροών και ε) του κεφαλαίου κίνησης, της εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε. 

τόσο διαχρονικά (περίοδος εξέτασης: 2005-2014), όσο και σε σύγκρισή με τις αντίστοιχες 

καταστάσεις της ανταγωνίστριας εταιρίας ΜΟΗ Α.Ε.   

 

4.2 Ανάλυση συγκριτικών καταστάσεων  

 

4.2.1 Συγκριτικές καταστάσεις ισολογισμών 
6
 

 

Πάγιο Ενεργητικό 

Μελετώντας την εξέλιξη του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης ΕΛΠΕ στις συγκριτικές της 

καταστάσεις, παρατηρούμε - με εξαίρεση το 2006 όπου υπάρχει μείωση της τάξης 2,3% - 

συνεχή αύξηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της κάθε χρόνο με μέση ετήσια 

μεταβολή 11,6%. Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται κατά την διετία 2009-

2010 κατά 597.161 χιλ. ευρώ και ποσοστό 29,46%, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

μεγάλη επένδυση που πραγματοποιείται στο διυλιστήριο της Ελευσίνας. Μελετώντας πιο 

αναλυτικά τα κύρια στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της εταιρίας, αξίζει να επισημάνουμε 

την μεγάλη αύξηση που παρουσιάζουν τα ενσώματα πάγια της εταιρίας σε μια προσπάθεια να 

γίνει περισσότερο ανταγωνιστική (καθώς και για εναρμόνιση με τις αυστηρές προδιαγραφές 

των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων)  με χαρακτηριστικό παράδειγμα το γεγονός ότι η αξία τους 

στην αρχή της δεκαετίας (2005) βρίσκεται στις 657.028 χιλ. ευρώ, ενώ το 2014 η αξία τους 

έχει φτάσει στις 2.767.874 χιλ. ευρώ. Αντίθετα η εξέλιξη των συμμετοχών σε συνδεδεμένες 

                                                           
6
  Οι συγκριτικές καταστάσεις των ισολογισμών των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε, στα δεδομένα των 

οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.5, 4.6, 4.7, 4.8). 
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επιχειρήσεις παρουσιάζεται σταθερή χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις με μέση τιμή 680.505 χιλ. 

ευρώ. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, που περιλαμβάνουν κυρίως άδειες και 

δικαιώματα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, γνωρίζουν αρκετές και συνεχείς  μεταβολές 

(μέση μεταβολή -8,9%) οι οποίες τις περισσότερες χρονιές είναι και αρνητικές. Τέλος την 

μεγαλύτερη μέση μεταβολή από τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού παρουσιάζουν τα λοιπά 

μη κυκλοφορούντα στοιχεία με 31,2% που οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων της εταιρίας των οποίων η μεταβολή την περίοδο 

2013-2014 έφθασε στις 596,73%. 

Από την πλευρά τώρα της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (της άλλης εταιρίας του κλάδου), το σύνολο 

του πάγιου ενεργητικού της εμφανίζεται με μέση τιμή 883.805 χιλ. ευρώ και με σαφώς 

μικρότερες διακυμάνσεις σε σχέση με την εταιρία ΕΛΠΕ, με μέση ετήσια μεταβολή 2,85%. 

Αναλυτικότερα, αξίζει να επισημάνουμε ότι από τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού της 

εταιρίας την μεγαλύτερη μέση ετήσια μεταβολή (18,64%) την παρατηρούμε στις συμμετοχές 

σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2009-2010 και η οποία διατηρείται 

μέχρι το 2014. Στα υπόλοιπα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, παρατηρούμε ότι τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις από χρήση σε χρήση σε όλη την 

διάρκεια της δεκαετίας, ενώ αντίθετα στην εξέλιξη των ενσώματων παγίων παρατηρούμε μια 

σταθερότητα (με εξαίρεση την περίοδο 2008-2009) χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις (μέση 

ετήσια μεταβολή 1,04%) και με μέση τιμή τις 779.104 χιλ. ευρώ. Συνεπώς συμπεραίνουμε ότι 

η ΜΟΗ ακολουθεί μια πιο συγκρατημένη πολιτική στην επένδυση των πάγιων στοιχείων της 

σε αντίθεση με την ΕΛΠΕ όπου πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε ενσώματα 

πάγια. Επίσης παρατηρούμε ότι η ΜΟΗ επιλέγει μετά το 2010 να αυξήσει σημαντικά τις 

επενδύσεις της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια επέκτασης της εταιρίας. 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζεται με αυξομειώσεις με μέση 

τιμή 2.343.151 χιλ. ευρώ και μέση μεταβολή 5,5%. Αναλυτικότερα, τα ταμιακά διαθέσιμα 

παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μέση ετήσια μεταβολή με 40,2% η οποία οφείλεται κυρίως 

στη συνεχή αύξηση τους κατά την περίοδο 2009-2014 (με την μεγαλύτερη ωστόσο μεταβολή 

και αύξηση να συμβαίνει την διετία 2007-2008) σε μια προσπάθεια της εταιρίας να αυξήσει 

το χαμηλό επίπεδο των διαθεσίμων της προκειμένου να βελτιώσει την ρευστότητα της και να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Τα αποθέματα από την πλευρά τους, 

παρουσιάζουν αυξομειώσεις με μέση ετήσια μείωση -7,3% και την μεγαλύτερη μεταβολή να 
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σημειώνεται την περίοδο 2013-2014 (-38,35%), όπου η αξία των αποθεμάτων είναι 543.783 

χλ. ευρώ στις 31/12/2014 (χαμηλότερη τιμή στην περίοδο 2005-2014). Τέλος οι απαιτήσεις 

από πελάτες και χρεώστες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη σταθερότητα στην εξέλιξη τους σε 

σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, με μέση τιμή δεκαετίας τις 

810.016 χιλ. ευρώ και διατηρώντας σταθερή την πολιτική χορήγησης πιστώσεων και 

είσπραξης των απαιτήσεων της. 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας ΜΟΗ εμφανίζεται με μέση τιμή 736.072 χιλ 

ευρώ και μέση ετήσια μεταβολή 5,38%. Τα ταμιακά διαθέσιμα της εταιρίας είναι αυτά που 

παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις (50,57%), οπού την περίοδο 2011-2014 

παρατηρούμε την επιλογή της εταιρίας να αυξήσει κατά πολύ τα διαθέσιμα της σε σχέση με 

τις χαμηλές τιμές που είχε ο λογαριασμός την περίοδο 2005-2010, θέλοντας να βελτιώσει την 

ρευστότητα της. Ο λογαριασμός των απαιτήσεων από πελάτες και χρεώστες παρουσιάζεται 

με μια μικρή μέση ετήσια μείωση (-1,52%) έχοντας όμως την μεγαλύτερη σταθερότητα κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας (όπως ακριβώς συμβαίνει και με την εταιρία ΕΛΠΕ) διατηρώντας 

σταθερή την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία στις συναλλαγές της με τους πελάτες της. Τα 

αποθέματα της εταιρίας με την σειρά τους εμφανίζονται με αρκετές αυξομειώσεις ανά 

περίοδο, με την υψηλότερη μεταβολή να συμβαίνει την περίοδο 2009-2010 κατά 286.859 χιλ. 

ευρώ. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι δυο εταιρίες ακολουθούν μια σταθερή 

πολιτική πιστώσεων στις συναλλαγές με τους πελάτες τους και επιλέγουν και οι δύο την 

αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων τους τα τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης, προσπαθώντας να βελτιώσουν την ρευστότητα τους. 

 

Ίδια Κεφάλαια 

Η εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ΕΛΠΕ ακολουθεί και αυτή αυξομειώσεις με 

μέση ετήσια μεταβολή -5,4% με την μεγαλύτερη μεταβολή να παρατηρείται στην περίοδο 

2013-2014 (-26,75%). Οι μεταβολές αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό (εξαιτίας της 

σταθερότητας του μετοχικού κεφαλαίου) στην πορεία των αποθεματικών και στα 

συσσωρευμένα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός 

«αποτέλεσμα εις νέο» είναι αυτός που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες μεταβολές, με 

αποκορύφωμα οι συνεχείς μειώσεις της τελευταίας τριετίας να καταλήγουν στην μεγαλύτερη 

ποσοστιαία μεταβολή (-1.211,6%) κατά την διετία 2013-2014, μιας και το 2014 ο 

λογαριασμός παρουσιάζει συσσωρευμένες ζημίες. Τα αποθεματικά από την πλευρά τους 
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ακολουθούν μια πιο σταθερή πορεία χωρίς μεγάλες μεταβολές με μέση ετήσια μεταβολή -

2,6%. 

 Αντίθετα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζουν μια σταθερότητα στην 

εξέλιξη τους με μέση τιμή 375.157 χιλ ευρώ και μέση ποσοστιαία μεταβολή -0,46%. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ενώ παραμένει σταθερό την πρώτη πενταετία (2005-2009), 

τα επόμενα πέντε χρόνια παρουσιάζεται με αυξομειώσεις ύστερα από αντίστοιχες εγκρίσεις 

της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας. Τα αποθεματικά 

της εταιρίας παρουσιάζονται μειωμένα κατά την περίοδο 2010-2014 και με διακυμάνσεις από 

χρήση σε χρήση (εκτός από την περίοδο 2013-2014), ύστερα από την πρώτη πενταετία όπου 

ο λογαριασμός παρουσιάζεται με υψηλότερες τιμές και με μια σταθερότητα ανά έτος. Τέλος ο 

λογαριασμός «αποτελέσματα εις νέο» παρουσιάζεται με μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή  

0,79% δίχως να παρουσιάζει τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζει ο αντίστοιχος 

λογαριασμός της εταιρίας ΕΛΠΕ και δίχως να συναντάμε αρνητικές τιμές. 

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Παρατηρώντας την εξέλιξη των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης  ΕΛΠΕ,  

βλέπουμε ότι τις μικρές μεταβολές και τη σχετική σταθερότητα της περιόδου 2005-2009 τις 

διαδέχονται τα επόμενα πέντε χρόνια μεγάλες μεταβολές. Πιο αναλυτικά, την περίοδο 2009-

2010 σημειώνεται τεράστια αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας (κατά 

573.759 χιλ. ευρώ και ποσοστό μεταβολής 130,6%) που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 

δανεισμού (υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή των δανείων κατά 213,91%) και την 

χρηματοδότηση των επενδύσεων (σε πάγια κυρίως στοιχεία) της επιχείρησης με ξένα 

κεφάλαια. Την  μεγάλη μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και του δανεισμού 

παράλληλα κατά την περίοδο 2011-2012, την διαδέχεται και πάλι μια εκτόξευση των 

λογαριασμών αυτών την περίοδο 2012-2013, όπου έχουμε και την υψηλότερη ποσοστιαία 

μεταβολή των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά 138,87%. 

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζονται και αυτές με την 

σειρά τους (όπως και της εταιρίας ΕΛΠΕ) ιδιαίτερα αυξημένες κατά την δεύτερη πενταετία 

της υπό εξέταση περιόδου. Συγκεκριμένα η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρίας παρουσιάζονται την περίοδο 2011-2014 και οφείλεται και εδώ στην επιλογή της 

εταιρίας να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της με μακροπρόθεσμα δάνεια. Τα 

μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρίας λοιπόν παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση τους την 
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περίοδο 2010-2011 κατά 172,42% και καταλήγουν το 2014 έχοντας την υψηλότερη τιμή της 

υπό εξέταση δεκαετίας.  

 

Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις 

Η πορεία των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ ακολουθεί και αυτή μεγάλες 

διακυμάνσεις και παρουσιάζεται με μέση τιμή 2.145.967 χιλ. ευρώ και μέση ποσοστιαία 

μεταβολή 18,3% με την διαφορά να φαίνεται ξεκάθαρα στο ποσό των υποχρεώσεων το 2005 

(831.838 χιλ. ευρώ) και την αύξηση που ακλούθησε μέχρι το 2014 (3.766.589 χιλ ευρώ). 

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων παίζει η εξέλιξη των 

λογαριασμών των προμηθευτών και των βραχυχρόνιων δανείων της επιχείρησης. Την 

μεγαλύτερη μέση ετήσια μεταβολή παρουσιάζει ο λογαριασμός των βραχυπρόθεσμων 

δανείων της επιχείρησης κατά 27,1% που αναδεικνύει και πάλι μαζί με την αύξηση του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού, τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης των επενδύσεων αλλά 

και γενικά της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα και τον 

κίνδυνο εξαιτίας της υψηλής μόχλευσης. Τέλος η γενική αύξηση που παρατηρείται στον 

λογαριασμό των προμηθευτών (18,9% κατά μέσο όρο ετησίως) μπορεί να αναδεικνύει την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών της.    

Για την επιχείρηση ΜΟΗ τώρα βλέπουμε ότι το σύνολο των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων ενώ παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις ανά περίοδο, η μέση ετήσια 

ποσοστιαία μεταβολή (3,18%) είναι μικρότερη από της εταιρίας ΕΛΠΕ. Γενικά οι 

βραχυπρόθεσμες παρουσιάζονται με υψηλότερες τιμές (ιδιαίτερα μετά το 2009) σε σχέση με 

τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας και με μέση τιμή 836.097 χιλ. ευρώ έναντι 

408.622 χιλ ευρώ. Σε αντίθεση με την ΕΛΠΕ, εδώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρίας 

παρουσιάζει μέση ετήσια ποσοστιαία μείωση κατά -6,16%. Μάλιστα ύστερα από το 2011 

(όπου έχουμε την υψηλότερη τιμή του λογαριασμού), οι διαδοχικές  μειώσεις που 

ακολουθούν έχουν σαν αποτέλεσμα την χαμηλότερη τιμή του λογαριασμού το 2014, 

δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την συντηρητική πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση ΜΟΗ 

ώστε να βελτιώσει με αυτόν τον τρόπο και την ρευστότητα της. Οι αυξημένες τιμές που 

παρουσιάζει ο λογαριασμός των προμηθευτών ιδιαίτερα κατά την δεύτερη πενταετία (όπως 

και της εταιρίας ΕΛΠΕ) μπορεί να δείχνει εκτός από πιστοληπτική ικανότητα των δύο 

εγχειρήσεων και την αύξηση των υποχρεώσεων τους σε μια περίοδο όπου εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης η ρευστότητα και η άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων τους γίνεται 

ιδιαίτερα δύσκολη.  
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4.2.2 Συγκριτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης 
7
  

 

Μικτό Αποτέλεσμα 

Το μικτό κέρδος ή μικτό αποτέλεσμα υπολογίζεται ως η διαφορά του κύκλου εργασιών 

(πωλήσεις) με το κόστος των πωλήσεων της αντίστοιχης χρήσης και δείχνει το οικονομικό 

αποτέλεσμα της επιχείρησης το οποίο προέρχεται από τις πωλήσεις της. Μελετώντας τα 

στοιχεία του μικτού κέρδους της εταιρίας ΕΛΠΕ, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 2005-

2014 εμφανίζεται με μέση τιμή 8.110.604 χιλ. ευρώ και μέση ετήσια μεταβολή 3,73%. Την 

περίοδο 2008-2009 σημειώνεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή (-33,77%) με τις 

πωλήσεις  το 2009 (έτος στο οποίο οι επιπτώσεις την οικονομικής κρίσης αρχίζουν να είναι 

εμφανείς στην ελληνική οικονομία) να εμφανίζονται με την χαμηλότερη τιμή (6.172.586 χιλ. 

ευρώ) της υπό εξέταση περιόδου. Γενικά πάντως προκύπτει ότι παρά τις διακυμάνσεις ανά 

περιόδους, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας εμφανίζεται σταθερός διατηρώντας τον 

υψηλότερο μέσο όρο πωλήσεων του κλάδου. Το κόστος των πωλήσεων της τώρα 

παρουσιάζεται με μεγαλύτερες διακυμάνσεις από τις πωλήσεις, έχοντας μέση ετήσια 

μεταβολή 5,12% και μέση τιμή -7.793.611 χιλ. ευρώ. Βλέπουμε και εδώ ότι την μεγαλύτερη 

ποσοστιαία μεταβολή την συναντάμε την περίοδο 2008-2009 (-38,50%) δείχνοντας την στενή 

σχέση που υπάρχει με τον λογαριασμό των πωλήσεων της εταιρίας. Ακόμα αξίζει να 

επισημανθεί ότι το 2008 και το 2014 το κόστος των πωλήσεων ξεπερνά τις πωλήσεις της 

εταιρίας των αντίστοιχων ετών, με αποτέλεσμα το μικτό αποτέλεσμα αυτών των δύο χρήσεων 

να εμφανίζεται με ζημίες. Έτσι λοιπόν ο λογαριασμός του μικτού κέρδους της εταιρίας δεν 

παρουσιάζει σταθερότητα και εμφανίζεται με μεγάλες αυξομειώσεις σε όλη την διάρκεια της 

δεκαετίας, με μέση τιμή 316.994 χιλ. ευρώ. Παρά το γεγονός του υψηλού μέσου όρου 

πωλήσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ, ο επίσης υψηλός μέσος όρος του κόστους των πωλήσεων 

δικαιολογεί την πτωτική πορεία του μικτού κέρδους την περίοδο 2010-2014. 

Από την πλευρά της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, παρατηρούμε και εδώ ότι το μικτό κέρδος της 

επιχείρησης ακολουθεί μεγάλες διακυμάνσεις με μέση ετήσια μεταβολή -35,83% και μέση 

τιμή 175.334 χιλ. ευρώ. Πάρα την πτωτική τιμή του λογαριασμού την περίοδο 2011-2014 (το 

2014 ο λογαριασμός εμφανίζεται με την χαμηλότερη τιμή), η επιχείρηση καταφέρνει και 

εμφανίζει κέρδος από τις πωλήσεις της σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας, γεγονός που δεν 

                                                           
7
  Οι συγκριτικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσης των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα 

δεδομένα των οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.9, 4.10, 4.11, 

4.12). 
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συμβαίνει και με την επιχείρηση ΕΛΠΕ. Ο κύκλος εργασιών της παρουσιάζεται με 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις ανά περίοδο σε σχέση με την εταιρία ΕΛΠΕ (10,93 % η μέση 

ετήσια μεταβολή). Παρατηρούμε και εδώ ότι την περίοδο 2008-2009 οι πωλήσεις της 

εταιρίας εμφανίζονται σε πολύ χαμηλή τιμή (όπως ακριβώς και οι πωλήσεις της εταιρίας 

ΕΛΠΕ), με την χαμηλότερη ωστόσο τιμή της δεκαετίας να την συναντάμε το 2005 (2.923.769 

χιλ ευρώ). Ακόμα αξίζει να επισημάνουμε ότι τις χαμηλές πωλήσεις που παρουσιάζει η 

εταιρία τα πρώτα χρόνια, την περίοδο 2011-2014 καταφέρνει να τις αυξήσει αισθητά 

(μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων την περίοδο 2010-211, κατά 2.266.852 χιλ. ευρώ)  σε 

μια προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο την ανταγωνίστρια εταιρία του κλάδου. Όπως με 

την εταιρία ΕΛΠΕ, το κόστος εταιρίας της επιχείρησης ΜΟΗ εμφανίζεται και αυτό με 

υψηλότερη μέση μεταβολή (11,99%) από τις πωλήσεις και μέση τιμή -5.261.658 χιλ ευρώ. 

Επίσης παρατηρούμε ότι το κόστος των πωλήσεων ακολουθεί την αύξηση των πωλήσεων την 

περίοδο 2011-2014. Η σημαντική διαφορά εδώ είναι ότι για όλες της χρήσεις της περιόδου 

(2005-2014) το κόστος των πωληθέντων υπολείπεται των πωλήσεων. 

 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (Κέρδη προ τόκων και φόρων) 

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι ένας πολύ σημαντικός λογαριασμός, ο οποίος  μας 

δείχνει το λειτουργικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνει μια εταιρία πριν από την πληρωμή των 

χρηματοοικονομικών τόκων και των φόρων. Παρατηρώντας προσεχτικά την εξέλιξη του 

λειτουργικού αποτελέσματος της εταιρίας ΕΛΠΕ (ο οποίος εμφανίζεται με μέση τιμή 150.172 

χιλ. ευρώ), ξεκινάει με την υψηλότερη τιμή της δεκαετίας το 2005 και καταλήγει στην 

χαμηλότερη τιμή (η οποία είναι και αρνητική) το 2014. Εκτός από τις μεγάλες διακυμάνσεις 

του λογαριασμού, αξίζει να επισημάνουμε την συνεχή πτωτική πορεία του από το 2011 και 

με αποκορύφωμα τις χρονιές 2013 και 2014 στις οποίες ο λογαριασμός καταλήγει σε 

αρνητικό πρόσημο (επίσης και το 2008 η επιχείρηση παρουσιάζει λειτουργικές ζημίες). Από 

τα στοιχεία των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, τα οποία και διαμορφώνουν την 

εξέλιξη του λειτουργικού αποτελέσματος, αξίζει να σταθούμε στην σταθερότητα που 

παρουσιάζουν διαχρονικά τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (έχοντας μια μέση τιμή 179.971 

χιλ ευρώ και μέση ετήσια μεταβολή 1,31%). Αντίθετα τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα (-10,,5%), ακολουθώντας πτωτική πορεία την 

περίοδο 2011-2014 σε μια προσπάθεια της εταιρίας να περιορίσει τα έξοδα της. Ένα ακόμα 

σημαντικό σημείο για την επιχείρηση είναι τα έσοδα που παρουσιάζει από τις συμμετοχές της 

σε άλλες επιχειρήσεις, τα οποία εμφανίζουν την μεγαλύτερη μεταβολή τους την περίοδο 
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2013-2014 (αύξηση κατά 302,84%) και καταλήγουν το 2014 στην υψηλότερη τιμή (68.974 

χιλ. ευρώ). 

 Τα ΚΠΤΦ της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ εμφανίζονται με ελαφρώς υψηλότερη μέση τιμή 

από της εταιρίας ΕΛΠΕ (150.326 χιλ. ευρώ) στην περίοδο 2005-2014. Κοινό σημείο των δύο 

εταιριών, εκτός από τις αρκετές διακυμάνσεις του λογαριασμού και στην εταιρία ΜΟΗ τα 

ΚΠΤΦ μετά το 2011 ακολουθούν πτωτική πορεία που καταλήγει σε λειτουργικές ζημίες το 

2014. Από τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας ΜΟΗ την μεγαλύτερη μεταβλητότητα 

παρουσιάζουν τα έξοδα διάθεσης (12%) τα οποία παρουσιάζονται αυξημένα κατά την 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης (2010-2014) σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

 

Κέρδη προ φόρων 

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ΕΛΠΕ, έχοντας μια μέση τιμή 95.383 χιλ. ευρώ, 

ακολουθούν παρόμοια πορεία με τα ΚΠΤΦ. Συγκεκριμένα και εδώ βλέπουμε τις αρκετές 

αυξομειώσεις και την πτωτική πορεία μετά το 2010 η οποία καταλήγει σε ζημίες το 2013 και 

το 2014 (ύστερα και από τις ζημίες του 2008). Από την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

εξόδων (τόκοι) οι οποίοι έχοντας την χαμηλότερη τιμή το 2005, παρουσιάζουν μεγάλη 

αύξηση (μέση ετήσια μεταβλητότητα 44,78%) ιδιαίτερα στις τρείς τελευταίες χρήσεις 

εξαιτίας και της υψηλής μόχλευσης της εταιρίας. 

 Για την επιχείρηση ΜΟΗ, τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν μια μέση τιμή 114.527 

χιλ. ευρώ (υψηλότερη από αυτή της εταιρίας ΕΛΠΕ). Κοινό σημείο και εδώ με την 

επιχείρηση ΕΛΠΕ η πτωτική πορεία του λογαριασμού ο οποίος καταλήγει σε ζημίες το 2014. 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) τώρα της επιχείρησης ΜΟΗ παρουσιάζουν σαφώς 

μικρότερη μέση μεταβλητότητα (17.21%) από εκείνα της ΕΛΠΕ όπως και μέση τιμή (39.005 

χιλ. ευρώ) τα οποία όμως είναι ιδιαίτερα αυξημένα από το 2011 και μετά σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια. 

 

Καθαρά Κέρδη 

Ύστερα και από την αφαίρεση των φόρων προκύπτουν το καθαρό αποτέλεσμα, δείχνοντας αν 

η επιχείρηση έχει κέρδη ή ζημίες από την συνολική δραστηριότητα της για την χρήση που 

έκλεισε. Τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ΕΛΠΕ παρουσιάζονται με μέση τιμή 62.722 χιλ. 

ευρώ για την περίοδο 2005-2014. Ύστερα από την υψηλότερη τιμή της υπό εξέτασης 

δεκαετίας το 2005, τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ακολουθούν μια πτωτική πορεία η 
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οποία καταλήγει σε ζημίες τις χρήσεις 2008, 2013 και 2014 με την υψηλότερη μεταβολή την 

περίοδο 2012-2013 (-401,14%). 

 Η επιχείρηση ΜΟΗ παρουσιάζει μια σαφώς υψηλότερη μέση τιμή (80.603 χιλ. ευρώ) 

από αυτή της επιχείρησης ΕΛΠΕ. Τις υψηλές τιμές των καθαρών κερδών που 

παρουσιάζονται την πρώτη τριετία τις διαδέχονται χαμηλότερες τα επόμενα χρόνια (εξαίρεση 

το 2011) και το 2014 είναι η μοναδική χρονιά που η εταιρία εμφανίζει ζημίες.   

  

4.3 Ανάλυση καταστάσεων κοινού μεγέθους 

 

4.3.1 Καταστάσεις ισολογισμών κοινού μεγέθους 
8
 

 

Πάγιο Ενεργητικό 

Με μια πρώτη ματιά στον πίνακα κοινού μεγέθους του ισολογισμού της εταιρίας  ΕΛΠΕ,  

αναφερόμενοι στα στοιχεία του ενεργητικού, παρατηρούμε ότι κατά την πρώτη πενταετία 

(2005-2009) η επιχείρηση είναι εντάσεως κυκλοφορούντος ενεργητικού, καθώς τα στοιχεία 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού (αποθέματα, απαιτήσεις από πελάτες και διαθέσιμα) 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού. Αυτή η κατάσταση αντιστρέφεται τα 

επόμενα πέντε χρόνια (2010-2014), όπου το σύνολο των πάγιων στοιχείων της εταιρίας 

υπερκαλύπτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού, 

τονίζοντας την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας 

την εξέλιξη του συνόλου των πάγιων στοιχείων βλέπουμε ότι μετά το 2007 όπου έχουμε  το 

χαμηλότερο ποσοστό της υπό εξέταση δεκαετίας (36,9%), ακολουθεί μια  σταδιακή και 

συνεχής αύξηση του ποσοστού για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2012 όπου σημειώνεται και το 

υψηλότερο ποσοστό της δεκαετίας με 60,4%. Με μια πιο διεξοδική ματιά στα συνθετικά 

στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, αξίζει να σταθούμε στις ενσώματες ακινητοποιήσεις και 

στις συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ως 

σύνολο του ενεργητικού. Μελετώντας διαχρονικά την εξέλιξη αυτών των στοιχείων 

παρατηρούμε τις έντονες μεταβολές και κυρίως την αντίθετη εξέλιξη τους. Συγκεκριμένα την 

πρώτη τριετία (2005-2007) ο λογαριασμός των συμμετοχών παρουσιάζεται έστω και οριακά 

με το υψηλότερο ποσοστό ως σύνολο του ενεργητικού. Τα επόμενα χρόνια όμως το ποσοστό 

των συμμετοχών συνεχώς μειώνεται (καταλήγοντας με το χαμηλότερο ποσοστό 9,71% το 

                                                           
8
  Οι καταστάσεις  των ισολογισμών κοινού μεγέθους των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα δεδομένα 

των οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.13, 4.15). 



55 
 

2014, μικρότερο από το μισό που παρουσίαζε η εταιρία το 2005) και την θέση τους παίρνει ο 

λογαριασμός των ενσώματων παγίων, ο οποίος μετά το 2007 αυξάνεται συνεχώς δείχνοντας 

ότι προτεραιότητα της επιχείρησης αποτελεί οι επενδύσεις σε ενσώματα πάγια ώστε να 

μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και στις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές του 

κλάδου. 

 Σε αντίθεση με την εταιρία ΕΛΠΕ, η επιχείρηση ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι εμφανώς 

εντάσεως πάγιου ενεργητικού (με μοναδική εξαίρεση την διετία 2011-2012 όπου το σύνολο 

των παγίων στοιχείων της εταιρίας υπολείπεται του κυκλοφορούντος ενεργητικού), 

παρουσιάζοντας το πάγιο ενεργητικό της εταιρίας μια σταθερότητα στην εξέλιξη του με 

μικρές διακυμάνσεις. Από τα επιμέρους στοιχεία αξίζει να επισημάνουμε ότι τα ενσώματα 

πάγια της εταιρίας παρουσιάζονται με τα υψηλότερά ποσοστά καταλαμβάνοντας το 

μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού. Από την εξέλιξη των ποσοστών παρατηρούμε ότι μετά το 

2009 (υψηλότερο ποσοστό 60,45% του συνόλου του ενεργητικού) παρουσιάζεται μια πτώση 

των ποσοστών τα επόμενα χρόνια (χαμηλότερο ποσοστό 40,02% το 2012) χωρίς όμως να 

υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις, δείχνοντας καθαρά την θέση της εταιρίας ότι η επένδυση σε 

ενσώματα παγία αποτελεί προτεραιότητα. Τέλος ο λογαριασμός των συμμετοχών 

(ακολουθώντας αντίθετη εξέλιξη με τον αντίστοιχο λογαριασμό της εταιρίας ΕΛΠΕ) 

παρουσιάζει μια αύξηση την περίοδο 2011-2014 (με υψηλότερο ποσοστό το 2014 με 9,92% 

ύστερα από το 2,84% το 2007).   

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Από την πλευρά του συνόλου του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρίας ΕΛΠΕ τώρα, 

παρατηρούμε την συνεχή πτώση του ποσοστού ως σύνολο του ενεργητικού μετά το 2007 

(όπου εμφανίζεται με το υψηλότερο ποσοστό 63,1%) έως το 2012 για αν αυξηθεί ξανά τις 

επόμενες δύο χρονιές. Η διακύμανση του συνόλου των κυκλοφοριακών στοιχείων οφείλεται 

στην εξέλιξη των λογαριασμών που το απαρτίζουν. Πιο αναλυτικά, η πτωτική πορεία των 

ποσοστών του κυκλοφορούντος ενεργητικού προκύπτει από την πτωτική πορεία που 

παρατηρείται στον λογαριασμό των αποθεμάτων ο οποίος εμφανίζεται και με τα υψηλότερα 

ποσοστά ως σύνολο του ενεργητικού (μιας και η εταιρία υποχρεούται στη διατήρηση υψηλού 

επιπέδου αποθεμάτων). Μάλιστα η συνεχόμενη πτώση του λογαριασμού καταλήγει το 2014 

με το χαμηλότερο ποσοστό (8,01%) της περιόδου 2005-2014. Οι απαιτήσεις της εταιρίας από 

πελάτες και χρεώστες εμφανίζονται μεν με μικρότερα ποσοστά μετά την πρώτη τριετία, 

εμφανίζουν όμως μεγαλύτερη σταθερότητα χωρίς τεράστιες αυξομειώσεις. Τέλος τα 
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χρηματικά διαθέσιμα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη διακύμανση στην εξέλιξη τους. Ενώ 

αρχικά τα πρώτα χρόνια εμφανίζονται με μικρά ποσοστά (με μονοψήφια ποσοστά την 

περίοδο 2005-2010 με εξαίρεση το 2008) παρατηρούμε σημαντική αύξηση κατά την περίοδο 

2011-2014 (με αποκορύφωμα το 2014, όπου έχουμε το υψηλότερο ποσοστό 23,45%), σε μια 

προσπάθεια όπως αναφέραμε και προηγουμένως να βελτιωθεί η χαμηλή ρευστότητα της 

εταιρίας και να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της. 

Για την επιχείρηση ΜΟΗ το σύνολο των κυκλοφοριακών της στοιχείων 

παρουσιάζουν αρκετές διακυμάνσεις στην εξέλιξη τους χωρίς όμως να υπάρχουν οι πολύ 

μεγάλες μεταβολές στα ποσοστά. Πιο αναλυτικά, διακρίνουμε και εδώ (όπως και στην 

επιχείρηση ΕΛΠΕ) την σταδιακή αύξηση των ποσοστών ως προς το σύνολο του ενεργητικού 

των διαθεσίμων της εταιρίας. Ενώ αρχικά τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας 

καταλαμβάνουν πολύ μικρό μέρος του ενεργητικού (0,52% στην αρχή της δεκαετίας), το 

2014 καταλαμβάνουν το 14,44% του ενεργητικού. Οι απαιτήσεις της εταιρίας από πελάτες 

ακολουθώντας αρκετές διακυμάνσεις εμφανίζονται να καταλαμβάνουν μικρότερο ποσοστό 

του ενεργητικού την τελευταία τριετία (2012-2014) σε σχέση με τα τρία πρώτα χρόνια (2005-

2007). Τέλος τα αποθέματα της εταιρίας παρουσιάζουν την μεγαλύτερη σταθερότητα κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας. Βλέπουμε ότι στο τέλος της δεκαετίας τα αποθέματα καλύπτουν 

περίπου το ίδιο ποσοστό του ενεργητικού με αυτό που ήταν το 2005, δείχνοντας την πολιτική 

της εταιρίας να διατηρήσει έναν σταθερό όγκο αποθεμάτων σε αντίθεση με την επιχείρηση 

ΕΛΠΕ, η οποία αποφασίζει την μείωση τους τα τελευταία χρόνια.    

 

Ίδια Κεφάλαια       

Από την πλευρά του παθητικού της εταιρίας ΕΛΠΕ με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε ότι το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ακολουθούν διαχρονικά μια πτωτική πορεία και μόνο τις τρείς 

πρώτες χρονιές (2005-2007) εμφανίζονται με υψηλότερο ποσοστό από το σύνολο των 

υποχρεώσεων της εταιρίας ως σύνολο του παθητικού. Συγκεκριμένα, από το 2006 όπου το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταλαμβάνει το 60,82% του συνόλου του παθητικού, ύστερα 

από διαδοχικές πτώσεις το 2014 τα ίδια κεφάλαια καταλαμβάνουν μόλις το 17,32%. Η πτώση 

αυτή επαληθεύεται και από την πτωτική πορεία των ποσοστών όλων των στοιχείων των ιδίων 

κεφαλαίων τα οποία με την πάροδο του χρόνου καταλαμβάνουν όλο και μικρότερο μέρος του 

παθητικού. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΜΟΗ βλέπουμε στους πίνακες κοινού μεγέθους  ότι σε 

όλες τις χρονιές της περιόδου 2005-2014 υπολείπονται ως ποσοστό του συνόλου του 
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παθητικού των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Μάλιστα από το 29.32% το 2006, το 

2014 καταλαμβάνουν το 17,5% του παθητικού. Διακυμάνσεις παρατηρούμε σε όλα τα 

στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς όμως να υπάρχουν μεγάλες μεταβολές στα ποσοστά 

διαχρονικά.   

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζουν αρκετές διακυμάνσεις στην 

εξέλιξη τους. Παρουσιάζοντας μια σχετική σταθερότητα τα πέντε πρώτα χρόνια (2005-2009), 

εμφανίζουν μεγάλες αυξομειώσεις τα επόμενα χρόνια. Χαρακτηριστικές είναι οι μεταβολές 

τις τριετίας 2011-2013, όπου από το 18,16% του συνόλου του παθητικού το 2011 έχουμε 

μεγάλη πτώση του ποσοστού την επόμενη χρονιά στο 9,41% για να εκτοξευθεί το 2013 το 

ποσοστό στο 21,47%. Ανάλογη είναι και η πορεία των μακροπρόθεσμων δανείων της 

εταιρίας. Ενώ εμφανίζονται με σχετικά μικρά ποσοστά την πρώτη πενταετία (χαμηλότερο 

ποσοστό 6,25% το 2009) τα επόμενα χρόνια καταλαμβάνουν συνεχώς μεγαλύτερο μέρος του 

παθητικού (εξαίρεση το 2012) με αποκορύφωμα τα τελευταία δύο χρόνια (υψηλότερο 

ποσοστό 25,92% το 2014). Έτσι τονίζεται και πάλι η επιλογή της εταιρίας ΕΛΠΕ μετά το 

2009 (και με την αύξηση των βραχυχρόνιων δανείων παρακάτω) να αυξήσει αισθητά την 

μόχλευση της και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της με ξένα και όχι ίδια κεφάλαια.    

Για την επιχείρηση ΜΟΗ παρατηρούμε και εδώ τον λογαριασμό των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας να παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις στα 

ποσοστά του σε όλη την διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. Καταλαμβάνοντας το 30,01% 

του συνόλου του παθητικού το 2005, το 2010 οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις φτάνουν στο 

9,84% του συνολικού παθητικού για να καταλήξει ο λογαριασμός το 2014 στο υψηλότερο 

ποσοστό 41,56%. Συγκριτικά με την εταιρία ΕΛΠΕ, οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις της 

εταιρίας ΜΟΗ καταλαμβάνουν τις περισσότερες χρονιές μεγαλύτερο μέρος του παθητικού 

της εταιρίας. Ο λογαριασμός των δανείων είναι και εδώ αυτός που παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφού παρουσιάζει και τα υψηλότερα ποσοστά. Πιο αναλυτικά ο 

λογαριασμός των δανείων της εταιρίας μετά τις δύο πρώτες χρονιές, παρουσιάζει μια μείωση 

στα ποσοστά του με το χαμηλότερο ποσοστό (6,05% του παθητικού) να εμφανίζεται το 2010, 

για να αυξηθεί ξανά στα αρχικά επίπεδα τις επόμενες χρονιές με το υψηλότερο ποσοστό και 

εδώ το 2014 καταλαμβάνοντας το 37,72% του συνόλου του παθητικού.     
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Η συνεχής αύξηση των ποσοστών του συνόλου των υποχρεώσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ την 

περίοδο 2006-2014 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό (εκτός από την μείωση των ποσοστών των 

ιδίων κεφαλαίων την οποία αναφέραμε) στο σύνολο των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της 

εταιρίας. Το αποκορύφωμα της ανοδικής πορείας των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων φαίνεται 

ξεκάθαρα τις τρείς τελευταίες χρονιές (2012-2014) όπου καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο 

μέρος του παθητικού (περισσότερο από ότι καταλαμβάνουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

και ίδια κεφάλαια μαζί). Από τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις οι λογαριασμοί των 

προμηθευτών και των δανείων είναι αυτοί που εμφανίζονται με τα υψηλότερα ποσοστά. Ο 

λογαριασμός των προμηθευτών ακολουθώντας ανοδική πορεία από το 12,58% ως σύνολο του 

παθητικού το 2007 εμφανίζεται με ποσοστά υψηλότερα του 30% από το 2012 μέχρι το 2014 

(υψηλότερο ποσοστό 38,49% του παθητικού το 2014). Τα βραχυχρόνια δάνεια της εταιρίας 

από την πλευρά τους παρουσιάζουν περισσότερες αυξομειώσεις στα ποσοστά τους.  Από το 

μόλις  3,57% (χαμηλότερο ποσοστό) το 2005  στο 26,24% (υψηλότερο ποσοστό) το 2012, με 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των αυξομειώσεων την περίοδο 2007-2008 (όπου από το 

9,8% το ποσοστό των δανείων εκτοξεύθηκε στο 19,93%).    

Όπως και στην επιχείρηση ΕΛΠΕ, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας 

ΜΟΗ αποτελούν και εδώ το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρίας 

διαχρονικά (με εξαίρεση το 2014, όπου υπερτερούν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις). Στην 

εξέλιξη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τώρα, τα ποσοστά παρουσιάζονται με αρκετές 

διακυμάνσεις, αυξημένα στα μέσα περίπου της δεκαετίας (υψηλότερο ποσοστό 71,08% το 

2010), για να καταλήξει την τελευταία τριετία στα ίδια περίπου επίπεδα με τα τρία πρώτα 

χρόνια. Από τους επιμέρους λογαριασμούς, παρατηρούμε ότι οι λογαριασμοί των 

προμηθευτών και των δανείων με αρκετές διακυμάνσεις διαχρονικά ακολουθούν αντίθετη 

πορεία στη εξέλιξη των ποσοστών τους. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός των προμηθευτών από 

το 8,74% του παθητικού το 2006, καλύπτει μεγαλύτερο μέρος του παθητικού την τελευταία 

τριετία (έχοντας φθάσει το 2010 να καταλαμβάνει το 42,99% του παθητικού). Αντίθετα τα 

δάνεια της εταιρίας παρουσιάζονται να καταλαμβάνουν μικρότερο μέρος του παθητικού στο 

τέλος της δεκαετίας (χαμηλότερο ποσοστό 8,40% το 2014) από ότι στην αρχή της δεκαετίας.  
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4.3.2 Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως κοινού μεγέθους 
9
 

 

Μικτό Αποτέλεσμα 

Παρατηρώντας την εξέλιξη του μικτού αποτελέσματος της εταιρίας ΕΛΠΕ εκφραζόμενο ως 

ποσοστά επί των πωλήσεων της εταιρίας, βλέπουμε τις αρκετές διακυμάνσεις του 

λογαριασμού με το 2005 να παρουσιάζει τα υψηλότερα κέρδη από τις πωλήσεις της με το 

ποσοστό του μικτού κέρδους να είναι στο 10,02%. Αξίζει ακόμα να σταθούμε στα αρνητικά 

ποσοστά των χρήσεων 2008 (-0,14%) και 2014 (-1,41%), όπου η επιχείρηση παρουσιάζει 

ζημίες μιας και το κόστος των πωλήσεων τις αντίστοιχες χρονιές ξεπερνάει τις πωλήσεις με 

ποσοστά 100,14% το 2008 και 101,41% το 2014. 

Από την πλευρά της ΜΟΗ, παρατηρούμε ότι το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας έχει 

θετικό πρόσημο σε όλες τις χρήσεις από το 2005 μέχρι το 2014 παρουσιάζοντας κέρδη από 

τις πωλήσεις (σε αντίθεση με την εταιρία ΕΛΠΕ). Το 2005 και εδώ αποτελεί την χρονιά με το 

υψηλότερο ποσοστό του μικτού κέρδους (8,25%). Από το 2009 ωστόσο τα ποσοστά του 

μικτού κέρδους ως προς τις πωλήσεις παρουσιάζουν σταδιακή μείωση με το χαμηλότερο 

ποσοστό το 2014 (0,06%).  

 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (κέρδη προ τόκων και φόρων) 

Ύστερα από την πρώτη τριετία (με το 2005 να εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό του 

λειτουργικού αποτελέσματος με 7,34%), το 2008 η επιχείρηση ΕΛΠΕ παρουσιάζει 

λειτουργικές ζημίες με ποσοστό -0,26% η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το μικτό 

αποτέλεσμα της εταιρίας παρουσιάζει ζημίες μιας και τα ποσοστά των λειτουργικών εξόδων 

παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα επόμενα δύο χρόνια τα 

ποσοστά του λειτουργικού αποτελέσματος εμφανίζουν μια σταθερότητα καταλήγοντας σε 

θετικό πρόσημο για να ακολουθήσει μετά το 2010 η συνεχής πτώση των ποσοστών του 

λειτουργικού αποτελέσματος ως προς τις πωλήσεις της εταιρίας ώστε να καταλήξει το 2013 

και το 2014 σε αρνητικές τιμές (-2,2% και -2,83% αντίστοιχα). 

Για την εταιρία ΜΟΗ, η διακύμανση των ποσοστών του λειτουργικού αποτελέσματος 

ως προς της πωλήσεις της εταιρίας σε βάθος δεκαετίας φαίνεται ξεκάθαρά από το γεγονός ότι 

το 2005 το ποσοστό βρίσκεται στο 6,71% για να καταλήξει το 2014 στο -0,84%. Το γεγονός 

                                                           
9
  Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσεως κοινού μεγέθους των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα 

δεδομένα των οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.14, 4.16). 

 



60 
 

ότι το 2014 η εταιρία παρουσιάζει λειτουργικές ζημίες (μοναδική χρονιά σε αντίθεση με την 

εταιρία ΕΛΠΕ) οφείλεται στο μικρό ποσοστό του μικτού κέρδους μιας και τα ποσοστά των 

λειτουργικών εξόδων δεν παρουσιάζουν κάποια αύξηση. Το γεγονός ότι το 2014 κλείνει με 

ζημίες είναι αναμενόμενο, μιας και τα ποσοστά του λειτουργικού αποτελέσματος 

εμφανίζονται μειωμένα μετά το 2009. 

 

Κέρδη προ φόρων 

Τα ποσοστά του αποτελέσματος προ φόρων της εταιρίας ΕΛΠΕ δεν θα μπορούσαν να 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφορές με την εξέλιξη των ποσοστών του λειτουργικού 

αποτελέσματος μιας και υπάρχει η επιπλέον επιβάρυνση από την πληρωμή των 

χρηματοοικονομικών εξόδων. Έτσι και εδώ έχουμε το υψηλότερο ποσοστό (7,23%) το 2005 

και τις χρήσεις 2008, 2013 και 2014 (χαμηλότερο ποσοστό -4,88%) να κλείνουν με ζημίες 

πριν την πληρωμή των φόρων.   

 Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από 

της εταιρίας ΕΛΠΕ, όσο αφορά τα ποσοστά του λογαριασμού ως προς τις πωλήσεις. Ο 

λογαριασμός αν και παρουσιάζει θετικό πρόσημο από το 2005 (υψηλότερο ποσοστό με 

6,45%) μέχρι το 2013 (εξαίρεση αποτελεί το 2014 που κλείνει με ζημίες -1,51%), μετά το 

2007 τα ποσοστά εμφανίζονται εμφανώς μειωμένα σε σχέση με την πρώτη τριετία. 

Παρατηρούμε επίσης τα υψηλότερα ποσοστά των τόκων ως προς τις πωλήσεις της εταιρίας 

ΜΟΗ από τα αντίστοιχα της εταιρίας ΕΛΠΕ κατά την περίοδο 2005-2012. 

 

Καθαρά Κέρδη 

Ύστερα και από την πληρωμή των φόρων (ανάλογα με τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας) τα 

ποσοστά των καθαρών κερδών της εταιρίας ΕΛΠΕ ως προς τις πωλήσεις παρουσιάζουν μια 

πτωτική πορεία κατά την διάρκεια της δεκαετίας. Ξεκινώντας με 5,13% το 2005, τα καθαρά 

κέρδη της εταιρίας κλείνουν την δεκαετία με ζημίες και ποσοστό το 2014 -3,58% (μετά από 

το 2008 και το 2013 που η εταιρία παρουσιάζει επίσης ζημίες με ποσοστά -1,16% και -3,28% 

αντίστοιχα). 

 Παρόμοια πτωτική πορεία παρουσιάζει και η επιχείρηση ΜΟΗ στα ποσοστά των 

καθαρών κερδών της. Με μικρότερες ωστόσο διακυμάνσεις και σαφώς καλύτερα 

αποτελέσματα, η επιχείρηση ΜΟΗ παρουσιάζει ζημίες μόνο το 2014 με ποσοστό -1,17%. 
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4.4 Ανάλυση καταστάσεων τάσεως 

 

4.4.1 Καταστάσεις ισολογισμών τάσεως 
10

 

 

Πάγιο Ενεργητικό 

Οι καταστάσεις τάσης των δύο εταιριών μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα της εξέλιξης των 

οικονομικών στοιχείων διαχρονικά και δίνουν την ικανότητα της σύγκρισης τους πριν και 

μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Παρατηρούμε λοιπόν το 

σύνολο του πάγιου ενεργητικού της εταιρίας ΕΛΠΕ μετά το 2009 (έτος βάσης) να 

παρουσιάζει συνεχώς αύξηση, παρόλο που η χώρα μας έχει μπει στην οικονομική κρίση και η 

ύφεση να γίνεται ορατή στους περισσότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα 

αποτελεί σταθερή πολιτική της εταιρίας η επένδυση σε πάγια περιουσιακά στοιχεία όλα τα 

χρόνια της περιόδου 2010-2014 (με τιμές  υψηλότερές  από το έτος βάσης, σε αντίθεση με 

την πρώτη τετραετία). Από 68,88% το 2005, το ποσοστό της μεταβολής σε σχέση με το έτος 

βάσης έχει φθάσει το 2014 στο 185,31%. Από τα επιμέρους στοιχεία των παγίων, εντελώς 

διαφορετική εξέλιξη ακολουθούν τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία με τα άυλα στοιχεία της 

εταιρίας πρώτου και μετά κρίσης. Συγκεκριμένα τα ενσώματα στοιχεία παρουσιάζουν τον 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης μετά το 2009, με την αξία του λογαριασμού να έχει διπλασιαστεί 

τις τρεις τελευταίες χρονιές καταλήγοντας το 2014 στο 211,62% ύστερα από το 50,23% το 

2005. Αντίθετα ο λογαριασμός των άυλων περιουσιακών  στοιχείων παρουσιάζει μεγαλύτερα 

ποσοστά τις χρονιές που προηγήθηκαν το 2009. Την μεγαλύτερη σταθερότητα παρουσιάζει ο 

λογαριασμός των συμμετοχών, ο οποίος κυμαίνεται στα ίδια περίπου ποσοστά πριν και μετά 

το 2009 (ελαφρώς πτωτική πορεία μέσα στην κρίση). 

 Από την πλευρά της ανταγωνίστριας εταιρίας στον κλάδο (ΜΟΗ), βλέπουμε εξίσου 

την επιθυμία της εταιρίας να επενδύσει σε πάγια στοιχεία παρά την οικονομική κρίση (με πιο 

ήπιες μεταβολές όμως στα ποσοστά αύξησης μετά το 2009 σε σχέση με την εταιρία ΕΛΠΕ). 

Τα ποσοστά των ενσώματων παγίων παρουσιάζονται και εδώ ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με 

τα πρώτα χρόνια, ξεπερνώντας όμως την τιμή του έτους βάσης μόνο την περίοδο 2010-2011 

(με 103,59% και 100,27% αντίστοιχα). Αντίθετα φαίνεται πιο ξεκάθαρα η επιθυμία της 

εταιρίας για επέκταση μετά το 2009 μιας και ο λογαριασμός των συμμετοχών σε 

                                                           
10

  Οι καταστάσεις των ισολογισμών τάσεως  των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα δεδομένα των 

οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.17, 4.19). 
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συνδεδεμένες επιχειρήσεις μετά το 83,87% το 2005, την περίοδο 2010-2014 έχει ξεπεράσει 

το τριπλάσιο της αξίας του έτους βάσης. 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας ΕΛΠΕ ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη με το πάγιο 

ενεργητικό της εταιρίας. Πιο αναλυτικά από το 88,18% το 2005 καταφέρνει να ξεπεράσει την 

τιμή του έτους βάσης την περίοδο 2008-2009. Επίσης κατά την διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης ο λογαριασμός παρουσιάζει σταθερά μεγαλύτερες τιμές από το 2009, παρουσιάζοντας 

το 2014 την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2009 και ποσοστό 142,86%. Την 

μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα διαθέσιμα της εταιρίας μέσα στην κρίση και 

συγκεκριμένα κατά την περίοδο 2011-2014 όπου ύστερα από συνεχείς αυξήσεις στο τέλος 

της δεκαετίας παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό του λογαριασμού σε σχέση με το 2009 

(1246,6%). Τα αποθέματα παρουσιάζονται μειωμένα κατά την διάρκεια της ύφεσης (με το 

χαμηλότερο ποσοστό το 2014 με 44,89% ύστερα από το 117,68% που ήταν το 2010) τόσο σε 

σχέση με το 2009, όσο και με τα χρόνια που προηγούνται (2005-2008). Τέλος αρκετές 

διακυμάνσεις παρουσιάζουν οι απαιτήσεις της εταιρίας πρώτου και κατά την διάρκεια της 

κρίσης, με το υψηλότερο ποσοστό το 2007 (126,48%) και το χαμηλότερο το 2012 (83,01%), 

πάντα σε σχέση με το 2009. 

 Για την επιχείρηση MOH, κοινό σημείο με την εταιρία ΕΛΠΕ αποτελεί η αύξηση των 

χρηματικών διαθεσίμων κατά την διάρκεια της κρίσης, με τα ποσοστά της μεταβολής κατά 

την περίοδο 2011-2014 να είναι τεράστια σε σχέση με το 2009. Χαρακτηριστική είναι η 

εξέλιξη του λογαριασμού από το 44,87% στην αρχή της δεκαετίας, στο 1784,67% το 2014. Ο 

λογαριασμός των απαιτήσεων παρουσιάζεται με μεγαλύτερες τιμές από το έτος βάσης, τόσο 

πριν όσο και μετά το 2009 (με εξαίρεση τα έτη 2008 και 2014) και με υψηλότερο ποσοστό 

131,51% το 2011. Τέλος τα αποθέματα της εταιρίας παρουσιάζουν την μεγαλύτερή 

διακύμανση, με το 2006 και το 2008 να παρουσιάζουν μόνο μικρότερη τιμή από το 2009 και 

την περίοδο 2010-2012 ο λογαριασμός να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη από την διπλάσια 

αξία σε σχέση με το 2009 (δείχνοντας μια γενική αύξηση μέσα στην κρίση σε αντίθεση με 

την επιχείρηση ΕΛΠΕ). 

 

Ίδια Κεφάλαια    

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζουν μια πτώση των ποσοστών κατά την 

διάρκεια της κρίσης (μόνο το 2011 παρουσιάζει έστω και ελάχιστα υψηλότερη τιμή από το 
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έτος βάσης) η οποία καταλήγει στο χαμηλότερο ποσοστό το 2014 (61,45%). Η πτώση αυτή 

δικαιολογείται ξεκάθαρα από την πτωτική κυρίως πορεία του λογαριασμού «αποτελέσματα 

εις νέο» μετά το 2011 και συγκεκριμένα μετά το 154,8% του 2007 ο λογαριασμός καταλήγει 

το 2014 σε αρνητικό πρόσημο (-69,58%). 

 Αντίθετα τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζουν τις περισσότερες χρονιές  

υψηλότερες  τιμές  σε σχέση με το έτος βάσης, τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια της 

κρίσης. Τα αποθεματικά της εταιρίας είναι ο μοναδικός λογαριασμός ο οποίος παρουσιάζει 

πτωτική πορεία μετά το 2009, με το χαμηλότερο ποσοστό το 2010 με 43,89%.    

 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ, παρουσιάζεται με 

υψηλότερες τιμές από το έτος βάσης σε όλη την δεκαετίας και σαφώς υψηλότερες κατά την 

διάρκεια της κρίσης. Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται το 2014 (421,01%) σε σχέση με 

το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του μακροχρόνιου 

δανεισμού της εταιρίας. Παρόλο που ο λογαριασμός παρουσιάζει υψηλότερες τιμές σε σχέση 

με το 2009 και κατά την πρώτη τετραετία, η αύξηση που παρατηρείται από το 2010 

(313,91%) είναι σαφώς μεγαλύτερη για να καταλήξει το 2014 στο 677,97%. 

 Παρόμοια εικόνα με αυτή της εταιρίας ΕΛΠΕ, παρουσιάζουν οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζοντας υψηλότερες τιμές από το έτος βάσης (με 

εξαίρεση το 2010). Από το 150,4% το 2005, παρατηρούμε μια αύξηση κυρίως την τελευταία 

τριετία (2012-2014) με την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το 2014 με 296,6%. Τα δάνεια 

της εταιρίας, ενώ ακολουθούν μια πτωτική πορεία από το 2005 μέχρι το 2010 

παρουσιάζοντας μάλιστα εκείνη την χρονιά το χαμηλότερο ποσοστό (59,28%), τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση με το 2014 η αξία των δανείων να 

τριπλασιάζεται σε σχέση με το 2009 (363,91%). 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασμός των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζει 

υψηλότερες τιμές σε σχέση με το 2009 τις χρονιές που ακολουθούν παρουσιάζοντας μάλιστα 

συνεχώς αύξηση στις ποσοστιαίες μεταβολές. Από το 46,26% το 2005, το 2014 το ποσοστό 

φθάνει στο 209,46%. Η εξέλιξη αυτή του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

μπορεί να δικαιολογηθεί απόλυτα από την αύξηση που παρουσιάζουν τόσο ο λογαριασμός 

των προμηθευτών, όσο και ο λογαριασμός των δανείων. Η αύξηση των δανείων κατά την 
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διάρκεια της κρίσης φαίνεται ξεκάθαρα σε σχέση με τις τιμές που παρουσίαζε ο λογαριασμός 

πριν το 2009 (από το 13,29% το 2005 στο 114,82% το 2014), ενώ ο ρυθμός της αύξησης του 

λογαριασμού των προμηθευτών είναι μεγαλύτερος μέσα στην κρίση ξεπερνώντας το διπλάσιο 

της αξίας του λογαριασμού το 2009 κατά την περίοδο 2013-2014 (με 224,78% και 286,2% 

αντίστοιχα).      

 Παρόμοια εικόνα συναντάμε και με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας 

ΜΟΗ, οι οποίες παρουσιάζονται με υψηλότερες τιμές από το έτος βάσης κατά την διάρκεια 

της κρίσης, με μοναδική εξαίρεση το 2014 (92,7%). Κοινό χαρακτηριστικό με την εταιρία 

ΕΛΠΕ αποτελεί η αύξηση του λογαριασμού των προμηθευτών κατά την διάρκεια της κρίσης 

με το υψηλότερο ποσοστό το 2010 με 195,02% το οποίο καταλήγει το 2014 στο 144,8%. Από 

την άλλη πλευρά αξίζει να επισημάνουμε παρόλο που ο λογαριασμός των δανείων 

παρουσιάζει υψηλότερες τιμές από το έτος βάσης  την περίοδο 2010-2011, είναι φανερή η 

προσπάθεια της εταιρίας να μειώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις κυρίως κατά την 

τελευταία τριετία (2012-2014) όπου οι τιμές είναι μικρότερες από το έτος βάσης, 

καταλήγοντας το 2014 στο 41,28% σε σχέση με το 2009. 

 

4.4.2 Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως τάσεως 
11

   

 

Μικτό Αποτέλεσμα  

Το μικτό αποτέλεσμα της εταιρίας ΕΛΠΕ παρατηρούμε ότι ακολουθεί πτωτική πορεία μετά 

το 2009, παρουσιάζοντας υψηλότερη τιμή από το έτος βάσης μόνο το 2010 (112,69%). 

Μάλιστα η πτωτική πορεία καταλήγει το 2014 σε ζημίες με ποσοστό -28,47%. Η πτωτική 

αυτή πορεία (παρόλο που οι πωλήσεις της εταιρίας διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα κατά την 

διάρκεια της κρίσης, ξεπερνώντας την τιμή του έτους βάσης σε όλες τις χρήσεις)  οφείλεται 

στα υψηλά επίπεδα του κόστους πωληθέντων, το οποίο από το 98,66% το 2005 καταλήγει το 

2014 στο 154,61% σε σχέση με το 2009. Η εταιρία εμφανίζει και πάλι αρνητικό μικτό 

αποτέλεσμα το 2008 (-2,92%), έχοντας σημειωθεί το 2005 η υψηλότερη τιμή σε σχέση με το 

έτος βάσης (145,53%). 

 Για την εταιρία ΜΟΗ το μικτό της αποτέλεσμα παρουσιάζεται με υψηλότερες τιμές 

από το έτος βάσης από το 2005 μέχρι  και το 2012 (με την υψηλότερη τιμή να εμφανίζεται το 

                                                           
11

  Οι καταστάσεις  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  τάσεως  των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα    

    δεδομένα των οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο Παράρτημα (πίνακες 4.18, 4.20). 
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2011 με 159,98% σε σχέση με το 2009), με την κατάσταση αυτή να αλλάζει τις δύο 

τελευταίες χρονιές. Κοινό σημείο με την εταιρία ΕΛΠΕ η πτωτική πορεία που σημειώνεται 

στο μικτό κέρδος την περίοδο της οικονομικής κρίσης (συγκεκριμένα εδώ από το 2011 μέχρι 

το 2014), με την διαφορά ότι η επιχείρηση ΜΟΗ καταφέρνει και παρουσιάζει μικτά κέρδη 

για όλα τα χρόνια της υπό εξέτασης δεκαετίας. Οι πωλήσεις και το κόστος των πωληθέντων 

της εταιρίας ακολουθούν παρόμοια εξέλιξη ξεπερνώντας την περίοδο 2011-2014 το διπλάσιο 

της αξίας που εμφανίζουν οι δύο λογαριασμοί το 2009. 

 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (κέρδη προ τόκων και φόρων)   

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζει υψηλότερες τιμές από το έτος 

βάσης τα τρία πρώτα χρόνια (με την υψηλότερη το 2005 με 195,3% σε σχέση με το 2009), 

για να παρουσιάσει λειτουργικές ζημίες για πρώτη φορά το 2008 (-10,21%). Μετά το 2009 το 

λειτουργικό αποτέλεσμα ακολουθεί συνεχώς πτωτική πορεία (με μεγαλύτερη τιμή από το 

έτος βάσης μόνο το 2010 κατά 124,58%) καταλήγοντας σε ζημίες το 2013 και το 2014 (με -

83,18% και -104,87% αντίστοιχα). 

 Το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας ΜΟΗ από την άλλη παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις ξεπερνώντας την τιμή του έτους βάσης τις περισσότερες χρονιές. Συγκεκριμένα 

το λειτουργικό αποτέλεσμα της εταιρίας παρουσιάζει καλύτερη εικόνα πρώτου την κρίση, 

έχοντας την υψηλότερη τιμή από το έτος βάσης το 2007 κατά 164,12%. Κατά την διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης,, είναι εμφανής η πτωτική πορεία μετά το 2011 η οποία καταλήγει 

στις μικρότερες τιμές του λειτουργικού αποτελέσματος σε σχέση με το 2009 την τελευταία 

διετία, με το 2014 μάλιστα το πρόσημο να είναι αρνητικό (-42,59%). 

 

Κέρδη προ φόρων  

Τα αποτελέσματα της εταιρίας ΕΛΠΕ μετά και την πληρωμή των χρηματοοικονομικών 

εξόδων, ακολουθούν παρόμοια εξέλιξη με αυτή των ΚΠΤΦ της εταιρίας. Πιο αναλυτικά, 

παρατηρούμε και εδώ το αρνητικό πρόσημο του λογαριασμού το 2008 (-64,87%), ύστερα 

από την πρώτη τριετία όπου οι τιμές του λογαριασμού είναι υψηλότερες από το έτος βάσης 

(με το 2005 τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας να είναι διπλάσια από το 2009). Οι ζημίες των 

ετών 2013 (-164,16%) και 2014 (-194,87%) δικαιολογούνται απόλυτα και από τα αυξημένα 

ποσοστά των χρηματοοικονομικών εξόδων (εξαιτίας του αυξημένου δανεισμού) σε σχέση με 

το έτος βάσης (1046,00% και 1100,36% αντίστοιχα). 
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 Τα επίσης αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρίας ΜΟΗ κατά την διάρκεια 

της κρίσης (κυρίως κατά την περίοδο 2011-2014, όπου έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 

2009) δικαιολογούν των πτωτική πορεία των κερδών προ φόρων της εταιρίας μετά το 2009 

(με το 2011 να παρουσιάζει μόνο υψηλότερη τιμή από το έτος βάσης) παρουσιάζοντας 

ωστόσο ζημίες μόνο το 2014 (-85,86%). 

 

Καθαρά Κέρδη  

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζουν τιμές υψηλότερες από το έτος βάσης 

μόνο κατά την περίοδο 2005-2007 (υψηλότερη κερδοφορία της δεκαετίας το 2005 σε σχέση 

με το 2009 κατά 198,49%). Όλες τις υπόλοιπες χρονιές τα καθαρά κέρδη υπολείπονται από 

τα αντίστοιχα του 2009, παρουσιάζοντας μάλιστα ζημίες το 2008, το 2013 και το 2014. 

 Η εταιρία ΜΟΗ παρουσιάζει και αυτή υψηλή κερδοφορία την περίοδο 2005-2007 (με 

την υψηλότερη τιμή της δεκαετίας σε σχέση με το έτος βάσης το 2007 με 182,19%). Παρά 

την πτωτική πορεία των καθαρών κερδών και την γενική ύφεση της ελληνικής οικονομίας 

μετά το 2009, η επιχείρηση ΜΟΗ παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από την εταιρία ΕΛΠΕ χωρίς 

όμως να καταφέρει να αποφύγει τις ζημίες το 2014 (-102,45%).   

 

4.5 Ανάλυση κατάστασης ταμειακών ροών 
12

 

 

 Όπως αναφέραμε, η αξιολόγηση της ρευστότητας και της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης 

αποτελούν βασικό σκοπό της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση των 

καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, ενώ παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση για την ρευστότητα και την αποδοτικότητα μιας επιχείρησης δεν βοηθούν 

άμεσα το χρήστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσει γιατί τα κέρδη της 

επιχείρησης διαφέρουν από τη μεταβολή του ταμείου στη διάρκεια της περιόδου. Το κενό 

αυτό της πληροφόρησης, έρχεται να καλύψει η κατάσταση ταμειακών ροών η οποία 

απεικονίζει τους λογαριασμούς που μεταβάλουν το λογαριασμό χρηματικά διαθέσιμα κατά τη 

διάρκεια μίας περιόδου. Επίσης μας πληροφορεί για την προέλευση των εισροών και των 

εκροών των χρηματικών διαθεσίμων (π.χ. από λειτουργικές, επενδυτικές ή 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες), καθώς και για την ικανότητα μιας επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Τέλος η κατάσταση ταμειακών ποών μπορεί να 

                                                           
12

 Οι πίνακες με τις καταστάσεις των ταμειακών ροών των εταιριών ΕΛΠΕ Α.Ε. και ΜΟΗ Α.Ε., στα δεδομένα 

των οποίων στηρίζεται η παρακάτω ανάλυση, βρίσκονται στο παράρτημα. 
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χρησιμοποιηθεί (κυρίως από την διοίκηση της εταιρίας) για  την πρόβλεψη του ύψους, του 

χρόνου και το βαθμό βεβαιότητας των μελλοντικών ροών κεφαλαίων της εταιρίας. 

 Από την κατάσταση των ταμειακών ροών της εταιρίας ΕΛΠΕ (πίνακας 4.21) 

παρατηρώντας την εξέλιξη των καθαρών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, βλέπουμε 

ότι την πρώτη διετία (2005-2006) η εταιρία παρουσιάζει ταμειακές εκροές από τις κύριες 

δραστηριότητες της (αφού οι φορολογικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις λειτουργικές 

ταμειακές εισροές). Στην συνέχεια η κατάσταση αυτή αλλάζει και ιδιαίτερα κατά την δεύτερη 

πενταετία (2010-2014) οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερες τιμές (με υψηλότερη το 2014 με 677.830 χιλ. €) σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια (με εξαίρεση το 2013 όπου η τιμή του λογαριασμού παρουσιάζει 

μεγάλη πτώση με τιμή 83.803 χιλ. €) δείχνοντας την ικανότητα της εταιρίας να παρουσιάζει 

εισροές από την κύρια δραστηριότητα της, παρά τις δυσκολίες που επικρατούν στον κλάδο 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα από την πλευρά των καθαρών επενδυτικών 

ταμειακών ροών, η εταιρία παρουσιάζει εκροές σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας που 

οφείλεται στην πολιτική επενδύσεων που ακολουθεί η εταιρία με την αγορά πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2009-2012 οπού οι ταμειακές εκροές 

για την αγορά παγίων είναι ιδιαίτερα υψηλές, με μεγαλύτερη τιμή το 2010 με 676.754 χιλ. €) 

και η οποία υπερκαλύπτει τις εισροές από τόκους και μερίσματα. Οι καθαρές ταμειακές ροές 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες τώρα παρουσιάζουν τις περισσότερες αυξομειώσεις 

στην εξέλιξη τους, με τιμή 23.265 χιλ. € το 2005 και 181.657 χιλ. € το 2014. Τα περισσότερα 

χρόνια η εταιρία παρουσιάζει εισροές (με υψηλότερη τιμή το 2011 με 311.469 χιλ. €) με 

εξαίρεση τις χρήσεις 2007, 2009 και 2012 όπου το πρόσημο του λογαριασμού είναι αρνητικό. 

Από τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων αξίζει να σταθούμε στις 

υψηλές ροές τόσο από την λήψη δανείων, όσο και από την εξόφληση τους κατά την διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης (2009-2014). 

 Από την πλευρά της εταιρίας ΜΟΗ (πίνακας 4.22), παρατηρούμε το σύνολο των 

ταμειακών ροών από τις λειτουργικές δραστηριότητες να παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις, 

ξεκινώντας την δεκαετία με -27.961 χιλ. € και κλείνοντας με τιμή 138.592 χιλ. € το 2014. 

Μετά το 2005 η εταιρία εμφανίζει και πάλι λειτουργικές εκροές το 2011 (-204.029 χιλ. €), 

ενώ την επόμενη χρονιά παρουσιάζει και την υψηλότερη τιμή με 289.595 χιλ. €. Όσο αφορά 

τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες και εδώ παρουσιάζονται με αρνητικό 

πρόσημο σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας, που σημαίνει ότι η εταιρία παρουσιάζει εκροές 

(οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους οφείλονται και εδώ στην αγορά πάγιων στοιχείων, με 

τις εισροές από τόκους και μερίσματα να είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την εταιρία 
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ΕΛΠΕ). Οι υψηλές εκροές για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας 

(εξαιτίας της υψηλής μόχλευσης), έχουν σαν αποτέλεσμα οι ταμειακές ροές από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες τις περισσότερες χρονιές να παρουσιάζουν εκροές, με 

εξαίρεση τις χρήσεις 2005, 2011 (χρονιά με την υψηλότερη τιμή 322.186 χιλ. €) και 2014.  

 

4.6 Ανάλυση κεφαλαίου κίνησης 
13

 

 

Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας ΕΛΠΕ, ξεκινώντας την δεκαετία με τιμή 1.042.262 χιλ. €, 

παρατηρούμε (πίνακας 4.23) ότι μέχρι και το 2010 εμφανίζει θετικές τιμές (με υψηλότερη το 

2007, με τιμή 1.201.840 χιλ. €) γεγονός που σημαίνει ότι το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της εταιρίας επαρκεί για την κάλυψη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς να 

παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας για την εταιρία. Η συνεχής πτώση των 

τιμών του κεφαλαίου κίνησης μετά το 2007 (που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην συνεχή 

αύξηση κάθε χρόνο του λογαριασμού των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της εταιρίας, που από 

τις 831.838 χιλ. € το 2005, το 2014 η τιμή του λογαριασμού έχει εκτοξευθεί στις 3.766.589 

χιλ. €) σε συνδυασμό με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν εξαιτίας της οικονομικής 

κρίσης, έχουν σαν αποτέλεσμα τις αρνητικές τιμές του κεφαλαίου κίνησης που παρουσιάζει η 

εταιρία τα τελευταία τέσσαρα χρόνια (με χαμηλότερη τιμή το 2012 με -1.078.210 χιλ. €). 

 Από την πλευρά της ΜΟΗ βλέπουμε ότι τις περισσότερες χρονιές οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας, με αποτέλεσμα ο 

λογαριασμός του κεφαλαίου κίνησης να παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο (πίνακας 4.24). Πιο 

συγκεκριμένα, από την αρχή της δεκαετίας (2005) το κεφάλαιο κίνησης εμφανίζεται με τιμή -

9.686 χιλ. €, για να συνεχιστούν οι αρνητικές τιμές μέχρι και το 2011 (με χαμηλότερη τιμή το 

2010 με -487.290 χιλ. €) επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τα προβλήματα ρευστότητας 

της εταιρίας. Η κατάσταση αυτή έρχεται να αλλάξει την τελευταία τριετία (2012-2014) με τις 

θετικές τιμές του κεφαλαίου κίνησης (υψηλότερη τιμή το 2014 με 143.621 χιλ. €), που 

οφείλεται στην αύξηση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού την τελευταία 

πενταετία.    

 

 

                                                           
13

  Οι πίνακες με την εξέλιξη του κεφαλαίου κίνησης των δύο εταιριών κατά την περίοδο 2005-2014, βρίσκονται 

στο παράρτημα. 



69 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. 

ΚΑΙ ΜΟΗ Α.Ε.
 
 

 

 

5.1 Εισαγωγικά 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι δείκτες αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και εύχρηστο 

εργαλείο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς μας παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με την αποδοτικότητα, 

την κεφαλαιακή διάρθρωση και γενικά για την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Στο παρόν 

κεφάλαιο προκειμένου να λάβουμε χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργία της εταιρίας 

ΕΛΠΕ Α.Ε., προχωρήσαμε στον υπολογισμό των κυριότερων δεικτών (οι οποίοι 

παρουσιάστηκαν πιο αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3) και παρουσιάσαμε την εξέλιξη τους κατά 

την περίοδο 2005-2014 με την βοήθεια διαγραμμάτων. Οι δείκτες αναφέρονται τόσο στην 

εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε., όσο και στην ανταγωνίστρια εταιρία ΜΟΗ Α.Ε., καθώς και στον κλάδο 

διύλισης του πετρελαίου στη χώρα μας τον οποίο και απαρτίζουν οι δυο παραπάνω εταιρίες.       
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5.2 Δείκτες Ρευστότητας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: (ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2005-2014) 
14

 

Δείκτες 

Ρευστότητας 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  

1) Δείκτης Γενικής 

Ρευστότητας 
   

ΕΛΠΕ Α.Ε. 2,25 2,32 1,98 1,50 1,18 1,13 0,92 0,68 0,78 0,81 0,28 0,09 

ΜΟΗ Α.Ε. 0,98 0,94 0,94 0,75 0,62 0,64 0,85 1,06 1,00 1,19 - - 

Κλάδος διύλισης 15 1,81 1,84 1,61 1,24 0,99 0,96 0,89 0,81 0,86 0,94 - - 

2) Δείκτης Άμεσης 

Ρευστότητας 
   

ΕΛΠΕ Α.Ε. 0,97 1,02 0,83 0,85 0,51 0,51 0,54 0,38 0,50 0,66 0,36 0,30 

ΜΟΗ Α.Ε. 0,45 0,55 0,46 0,36 0,32 0,24 0,36 0,46 0,45 0,66 - - 

Κλάδος διύλισης 0,78 0,86 0,70 0,68 0,44 0,41 0,48 0,40 0,48 0,66 - - 

3) Δείκτης 

Ταμιακής 

Ρευστότητας 

   

ΕΛΠΕ Α.Ε. 0,09 0,04 0,02 0,36 0,07 0,10 0,21 0,18 0,23 0,42 0,33 0,36 

ΜΟΗ Α.Ε. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,10 0,06 0,18 - - 

Κλάδος διύλισης 0,06 0,03 0,02 0,24 0,05 0,07 0,16 0,16 0,17 0,34 - - 

4) Δείκτης 

Μετρητών 
   

ΕΛΠΕ Α.Ε. 0,04 0,02 0,01 0,24 0,06 0,09 0,23 0,27 0,30 0,52 0,43 0,48 

ΜΟΗ Α.Ε. 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,10 0,15 0,10 0,30 - - 

Κλάδος διύλισης 0,03 0,02 0,01 0,16 0,05 0,07 0,19 0,23 0,23 0,44 - - 

 

5.2.1 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

Παρατηρώντας την εξέλιξη του δείκτη γενικής ρευστότητας της εταιρίας ΕΛΠΕ, βλέπουμε 

ότι μέχρι και το 2010 οι τιμές του δείκτη υπερβαίνουν την μονάδα, που σημαίνει ότι το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας επαρκεί για να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Μάλιστα κατά την διετία 2005-2006 ο δείκτης εμφανίζει τις υψηλότερες 

τιμές του, ξεπερνώντας το 2. Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται την περίοδο 2011-2014 με τις 

τιμές του δείκτη να υπολείπονται της μονάδας (με το 2012 να εμφανίζεται η χαμηλότερη τιμή 

με 0,68), γεγονός που καταδεικνύει τα προβλήματα ρευστότητας σε μια περίοδο όπου 

ολόκληρη η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Σε σχέση με τον κλάδο, μέχρι και το 

2011 οι τιμές του δείκτη της εταιρίας ΕΛΠΕ βρίσκονται πάνω από αυτές του κλάδου 

(Διάγραμμα 5.1), με αυτό να αλλάζει την τελευταία τριετία μόνο. 

 Αντίθετα η εταιρία ΜΟΗ φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα με την ρευστότητα 

της και πρώτου την έλευση της οικονομικής κρίσης (μιας και το κυκλοφορούν ενεργητικό 

                                                           
14

  Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα περιέχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών για την εταιρία 

ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δυο χρόνια (2015 και 2016). Οι προβλέψεις έγιναν με την βοήθεια του excel και 

σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχέση: Δείκτης(t) = 

α + β * Έτος(t).   
15

  Οι τιμές των δεικτών του κλάδου υπολογίστηκαν ανάλογα με το μερίδιο που κατέχει η κάθε εταιρία στην 

αγορά, σύμφωνα δηλαδή με την σχέση: 0,65*δείκτης εταιρίας ΕΛΠΕ + 0,35*δείτης εταιρίας ΜΟΗ. 
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υπολείπεται των τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρίας κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

δεκαετίας από το 2005 μέχρι και το 2011). Μόνο την τελευταία τριετία (2012-2014) οι τιμές 

του δείκτη ξεπερνούν έστω και οριακά την μονάδα (υψηλότερη τιμή 1,19 το 2014) 

ακολουθώντας αντίθετη πορεία με την εταιρία ΕΛΠΕ. 

 

 

Διάγραμμα 5.1: (Εξέλιξη του δείκτη γενικής ρευστότητας την περίοδο 2005-2014)  

 

5.2.2 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας     

 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας της επιχείρησης ΕΛΠΕ ακολουθεί πτωτική πορεία με αρκετές 

διακυμάνσεις, ξεπερνώντας την μονάδα μόνο το 2006 (1,02). Όλα τα υπόλοιπα έτη, 

παρατηρούμε ότι οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της εταιρίας δεν επαρκούν για να 

καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Μάλιστα την περίοδο της οικονομικής 

κρίσης (2009-2014) φαίνεται πιο ξεκάθαρα η πτωτική πορεία του δείκτη, με το 2012 να 

εμφανίζεται η μικρότερη τιμή του δείκτη με 0,38 και να είναι η μοναδική χρόνια όπου ο 

δείκτης της εταιρία παρουσιάζει χαμηλότερη τιμή από τον αντίστοιχο της εταιρίας ΜΟΗ. 

 Από την πλευρά της ΜΟΗ οι τιμές του δείκτη της άμεσης ρευστότητας παρουσιάζουν 

πολύ χαμηλές τιμές σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας (μιας και τα αποθέματα της εταιρίας 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του κυκλοφορούντος ενεργητικού) καταδεικνύοντας και 

πάλι το πρόβλημα ρευστότητας της εταιρίας. Από το 0,24 (χαμηλότερη τιμή) το 2010 ο 

δείκτης ακολουθεί ανοδική πορεία, πλησιάζοντας τις τιμές του κλάδου (διάγραμμα 5.2) τα 

επόμενα χρόνια (με υψηλότερη τιμή το 0,66 το 2014), σε μια προσπάθεια βελτίωσης της 

ρευστότητας.         
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Διάγραμμα 5.2: (Εξέλιξη του δείκτη άμεσης ρευστότητας την περίοδο 2005-2014) 

 

5.2.3 Δείκτης Ταμειακής Ρευστότητας  

 

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας της εταιρίας ΕΛΠΕ παρουσιάζει (εκτός από τις πολύ 

μικρές τιμές) αρκετές και μεγάλες διακυμάνσεις στην εξέλιξη του από το 2005 μέχρι το 2014. 

Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι τα διαθέσιμα της εταιρίας καλύπτουν ένα πολύ μικρό κομμάτι 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας 

(υψηλότερη τιμή του δείκτη το 2014 με 0,42). Παρά την μεγάλη αύξηση των διαθεσίμων της 

εταιρίας την περίοδο 2011-2014, ο δείκτης εξακολουθεί να παρουσιάζει μικρές τιμές εξαιτίας 

του μεγάλου ύψους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων την ίδια περίοδο.  

Από την πλευρά της εταιρίας ΜΟΗ, ο ίδιος δείκτης βρίσκεται μόνιμα σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας (διάγραμμα 5.3), με υψηλότερη τιμή το 2014 με 

0,18. Επίσης βρίσκεται μόνιμα σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του κλάδου, με αυτό να 

οφείλεται τόσο στα χαμηλά επίπεδα των διαθεσίμων, όσο και στις υψηλές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της εταιρίας.  
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Διάγραμμα 5.3: (Εξέλιξη του δείκτη ταμειακής ρευστότητας την περίοδο 2005-2014) 

 

5.2.4 Δείκτης Μετρητών 

 

Σύμφωνα με την εξέλιξη του δείκτη αυτού (Διάγραμμα 5.4), από το 2005 μέχρι το 2010 τα 

χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας ΕΛΠΕ αποτελούν ένα πολύ μικρό μόνο τμήμα του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (με εξαίρεση το 2008 όπου το ποσοστό των διαθεσίμων φθάνει 

στο 24% του κυκλοφορούντος ενεργητικού). Ωστόσο κατά την περίοδο 2011-2014, ύστερα 

από συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του δείκτη (η συνεχής αύξηση στις τιμές του δείκτη ξεκινάει 

από το 2009), το 2014 τα διαθέσιμα της εταιρίας φθάνουν να καλύπτουν περίπου το μισό από 

το κυκλοφορούν ενεργητικό της (52%). 

 Για την εταιρία ΜΟΗ και αυτός ο δείκτης ρευστότητας παρουσιάζει χαμηλές τιμές 

και βρίσκεται μόνιμα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του κλάδου. Κοινό σημείο με την 

εταιρία ΕΛΠΕ, είναι η αύξηση που παρατηρείται στις τιμές του δείκτη κατά την περίοδο 

2011-2014, χωρίς ωστόσο ο δείκτης να εμφανίζει υψηλές τιμές (υψηλότερη τιμή το 2014 με 

0,3) δείχνοντας ότι τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούν μικρό κομμάτι του κυκλοφορούν 

ενεργητικού.  
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Διάγραμμα 5.4: (Εξέλιξη του δείκτη μετρητών την περίοδο 2005-2014) 

 

5.2.5 Προβλέψεις δεικτών ρευστότητας για την εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών ρευστότητας της εταιρίας ΕΛΠΕ 

Α.Ε. (πίνακας 5.1), παρατηρούμε ότι οι τιμές όλων των δεικτών βρίσκονται σε χαμηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, την μεγαλύτερη επιδείνωση φαίνεται να 

παρουσιάζει ο δείκτης γενικής ρευστότητας παρουσιάζοντας τις χαμηλότερες τιμές της 

περιόδου 2005-2016 με τιμές 0,28 και 0,09. Επίσης μεγάλη είναι και η πτώση του δείκτη 

άμεσης ρευστότητας για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις τιμές του δείκτη να μειώνονται 50% 

περίπου σε σχέση με το 2014. Τέλος οι δείκτες ταμιακής ρευστότητας και μετρητών (αν και 

με μικρότερες τιμές από το 2014) παρουσιάζουν ανοδική πορεία σε σχέση με τις τιμές των 

προηγούμενων ετών, που στηρίζεται στην αύξηση που παρουσιάζει ο λογαριασμός των 

ταμιακών διαθεσίμων της εταιρίας τα τελευταία χρόνια. Γενικά προκύπτει ξεκάθαρα από την 

πορεία των δεικτών η ανάγκη της εταιρίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να 

βελτιώσει την ρευστότητα της προκειμένου να παραμείνει βιώσιμη στο μέλλον.        
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5.3 Δείκτες Δραστηριότητας  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: (ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2005-2014) 
16

 

Δείκτες Δραστηριότητας 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Αποθεμάτων 
   

ΕΛΠΕ 5,87 6,82 5,60 9,91 5,10 5,39 8,64 9,53 10,14 16,09 12,69 13,48 

ΜΟΗ 9,49 19,93 10,94 21,64 14,06 9,11 11,92 13,51 16,25 18,50 - - 

Κλάδος διύλισης 7,14 11,41 7,47 14,01 8,23 6,69 9,79 10,93 12,28 16,94 - - 

2) Δείκτης Μέσης 

Διάρκειας Παραμονής των 

Αποθεμάτων 

   

ΕΛΠΕ 62,14 53,54 65,13 36,84 71,64 67,74 42,26 38,30 35,99 22,68 29,63 26,00 

ΜΟΗ 38,46 18,31 33,36 16,87 25,96 40,07 30,62 27,02 22,46 19,73 - - 

Κλάδος διύλισης 53,85 41,21 54,01 29,85 55,65 58,06 38,19 34,35 31,25 21,65 - - 

3) Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Απαιτήσεων 
   

ΕΛΠΕ 8,66 9,12 7,95 13,06 7,85 10,03 9,89 15,18 10,34 9,73 11,75 12,03 

ΜΟΗ 11,75 14,36 11,80 24,60 14,17 16,77 22,04 27,88 27,06 34,31 - - 

Κλάδος διύλισης 9,74 10,95 9,30 17,10 10,06 12,39 14,14 19,62 16,19 18,34 - - 

4) Δείκτης  Μέσης 

Διάρκειας Είσπραξης 

Απαιτήσεων 

   

ΕΛΠΕ 42,16 40,03 45,93 27,95 46,48 36,39 36,90 24,05 35,31 37,50 31,69 30,67 

ΜΟΗ 31,06 25,42 30,93 14,84 25,76 21,77 16,56 13,09 13,49 10,64 - - 

Κλάδος διύλισης 38,27 34,92 40,68 23,36 39,22 31,27 29,78 20,22 27,68 28,10 - - 

5) Δείκτης Μέσης 

Διάρκειας Εξόφλησης 

Προμηθευτών 

   

ΕΛΠΕ 32,02 20,30 33,24 26,73 54,02 65,45 66,62 66,79 83,77 109,05 103,68 112,39 

ΜΟΗ 31,69 10,32 31,20 18,60 43,38 60,57 27,26 29,42 27,31 29,51 - - 

Κλάδος διύλισης 31,91 16,80 32,53 23,88 50,29 63,74 52,84 53,71 64,01 81,21 - - 

6) Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Πάγιων 

Στοιχείων 

   

ΕΛΠΕ 4,51 5,53 5,56 5,67 3,04 2,93 2,72 2,80 2,46 2,33 1,63 1,24 

ΜΟΗ 3,95 4,95 5,09 6,66 3,87 4,73 7,11 8,22 8,00 7,81 - - 

Κλάδος διύλισης 4,31 5,33 5,39 6,02 3,33 3,56 4,26 4,70 4,40 4,25 - - 

7) Δείκτης Κυκλοφοριακής 

Ταχύτητας Ενεργητικού 
   

ΕΛΠΕ 1,92 2,26 2,05 2,44 1,49 1,48 1,54 1,69 1,46 1,29 1,23 1,14 

ΜΟΗ 2,24 3,09 2,66 4,19 2,47 2,59 3,52 3,96 4,23 4,01 - - 

Κλάδος διύλισης 2,04 2,55 2,27 3,05 1,83 1,87 2,23 2,49 2,43 2,24 - - 

 

5.3.1 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων  

 

Οι χαμηλές τιμές που παρουσιάζει ο δείκτης αυτός για την εταιρία ΕΛΠΕ, στο μεγαλύτερο 

μέρος της υπό εξέτασης περιόδου, μας δείχνει ότι η επιχείρηση ανακυκλώνει τα αποθέματα 

της με μικρή ταχύτητα (σε σχέση πάντα με τον κλάδο). Συγκεκριμένα, αν και η εταιρία 

ΕΛΠΕ παρουσιάζει τις υψηλότερες πωλήσεις του κλάδου (στην υπό εξέταση δεκαετία), ο 

                                                           
16

  Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα περιέχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών για την εταιρία 

ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δυο χρόνια (2015 και 2016). Οι προβλέψεις έγιναν με την βοήθεια του excel και 

σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχέση: Δείκτης(t) = 

α + β * Έτος(t)   
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δείκτης παρουσιάζεται με πολύ μικρότερες τιμές σε σχέση με την άλλη εταιρία του κλάδου 

(ΜΟΗ). Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό επίπεδο των αποθεμάτων που διατηρεί η 

επιχείρηση. Ωστόσο, οι τιμές του δείκτη παρουσιάζουν συνεχή αύξηση από το 2009, 

καταλήγοντας το 2014 στην υψηλότερη τιμή με 16,09. 

 Από την πλευρά της η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (επιλέγοντας τη διατήρηση χαμηλού ύψους 

αποθεμάτων) παρουσιάζει σαφώς μεγαλύτερη ανακύκλωση των αποθεμάτων της. Ο δείκτης 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων βρίσκεται μόνιμα σε υψηλότερα επίπεδα από 

αυτά του κλάδου (διάγραμμα 5.5), φθάνοντας το 2008 στο 21,64. Ακολουθώντας αρκετές 

αυξομειώσεις από το 2005 μέχρι το 2010, τα επόμενα χρόνια ο δείκτης ακολουθεί σταθερά 

ανοδική πορεία μέχρι το 2014.            

 

 

Διάγραμμα 5.5: (Εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων την περίοδο 

2005-2014) 

 

5.3.2 Δείκτης μέσης διάρκειας παραμονής των αποθεμάτων  

 

Οι υψηλές τιμές του δείκτη αυτού για την εταιρία ΕΛΠΕ, δικαιολογούνται απολυτά εξαιτίας 

της αντίστροφής σχέσης του δείκτη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Έτσι 

παρατηρούμε, παρά τις πολλές διακυμάνσεις του δείκτη, ότι τα αποθέματα της εταιρίας 

παραμένουν για μεγάλο διάστημα σε αυτήν επιβαρύνοντας την εταιρία με τα ανάλογα κόστη. 

Μετά την υψηλότερη τιμή το 2009 (71,64), ο δείκτης ακολουθεί πτωτική πορεία 

καταλήγοντας το 2014 με την χαμηλότερη τιμή (22,68). 

 Αντίθετα τα αποθέματα της εταιρίας ΜΟΗ παρουσιάζουν μικρότερη διάρκεια 

παραμονής στην εταιρία. Οι χαμηλές τιμές του δείκτη (σε σχέση με την εταιρία ΕΛΠΕ) σε 

όλη την διάρκεια της δεκαετίας, αναδεικνύουν και πάλι την καλύτερη προώθηση των 
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αποθεμάτων από την μεριά της εταιρίας ΜΟΗ (με την χαμηλότερη τιμή του δείκτη το 2008 

με 16,87 και υψηλότερη το 2010 με 40,07).  

    

 

Διάγραμμα 5.6: (Εξέλιξη του δείκτη μέσης διάρκειας παραμονής των αποθεμάτων την 

περίοδο 2005-2014)  

 

5.3.3 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 

 

Σε όλη την διάρκεια της ανάλυσης ο δείκτης για την εταιρία ΕΛΠΕ παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μεγάλες αυξομειώσεις. Παρά τις υψηλές πωλήσεις, 

οι χαμηλές τιμές του δείκτη σε σχέση με τον κλάδο (υψηλότερη τιμή το 2012 με 15,18) 

καταδεικνύουν την δυσκολία της εταιρίας στην άμεση είσπραξη των απαιτήσεων της και 

γενικά την χαλαρή πολιτική που ακολουθεί στην χορήγηση των πιστώσεων προς τους 

πελάτες της. 

 Από την άλλη πλευρά η εταιρία ΜΟΗ παρουσιάζεται σαφώς καλύτερη στην είσπραξη 

των απαιτήσεων της. Οι τιμές του δείκτη είναι συνεχώς ανώτερες του κλάδου (διάγραμμα 

5.7), παρουσιάζοντας μάλιστα ανοδική πορεία κατά την διάρκεια της κρίσης φθάνοντας το 

2014 στο υψηλότερο σημείο με 34,31.   
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Διάγραμμα 5.7: (Εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων την περίοδο 

2005-2014) 

 

5.3.4 Δείκτης μέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων 

 

Όπως είναι φυσικό η εταιρία ΕΛΠΕ παρουσιάζει υψηλές τιμές αυτού του δείκτη 

(μεγαλύτερες από αυτές του κλάδου) εξαιτίας των χαμηλών τιμών του δείκτη της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων. Ο δείκτης παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις 

κατά την εξέλιξη του παρουσιάζοντας ελαφρώς πιο αυξημένες τιμές κατά την πρώτη 

πενταετία (με εξαίρεση το 2008).  

 Αντίθετα η εταιρία ΜΟΗ παρουσιάζει μικρότερη μέση διάρκεια είσπραξης των 

απαιτήσεων της. Οι τιμές του δείκτη με μεγαλύτερες διακυμάνσεις τα πέντε πρώτα χρόνια, 

ακολουθούν πτωτική πορεία μετά το 2009 αναδεικνύοντας την ικανότητα της εταιρίας να 

εισπράττει πιο γρήγορα τις απαιτήσεις της (εμφανίζοντας την καλύτερη επίδοση το 2014 με 

τιμή τις 10,64 ημέρες).   

 

Διάγραμμα 5.8: (Εξέλιξη του δείκτη μέσης διάρκειας είσπραξης των απαιτήσεων την περίοδο 

2005-2014) 
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5.3.5 Δείκτης  μέσης διάρκειας εξόφλησης των προμηθευτών 

 

Η εταιρία ΕΛΠΕ βλέπουμε ότι παρουσιάζει υψηλότερες τιμές σε αυτόν τον δείκτη από την 

εταιρία ΜΟΗ κατά την περίοδο 2005-2014. Μάλιστα από το 2009 παρατηρούμε μεγάλη 

αύξηση στις τιμές του δείκτη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (χαρακτηριστικό είναι ότι 

από το 20,3 το 2006, ο δείκτης το 2014 έφθασε στο 109,05), αναδεικνύοντας από την μια 

πλευρά την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας, αλλά από την άλλη πλευρά η μεγάλη 

καθυστέρηση της αποπληρωμής των υποχρεώσεων μπορεί να πλήξει την φερεγγυότητα της 

εταιρίας. 

 Για την εταιρία ΜΟΗ, ο δείκτης ακολουθεί παρόμοια εξέλιξη με αυτή του κλάδου 

μέχρι και το 2010 (χωρίς να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των δύο δεικτών σε 

αυτήν την περίοδο). Μετά το 2010 (όπου εμφανίζεται η υψηλότερη τιμή του δείκτη με 

60,57), οι τιμές του δείκτη αν και παρουσιάζουν μια σταθερότητα (στις 28 περίπου ημέρες) 

είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του κλάδου που ακολουθούν ανοδική πορεία.     

 

 

Διάγραμμα 5.9: (Εξέλιξη του δείκτη μέσης διάρκειας εξόφλησης των προμηθευτών την 

περίοδο 2005-2014) 

 

5.3.6 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων 

 

Παρατηρούμε ότι κατά την περίοδο 2005-2007 οι τιμές του δείκτη αυτού της εταιρίας ΕΛΠΕ 

βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της ΜΟΗ. Η κατάσταση αυτή όμως 

αλλάζει για την ΕΛΠΕ τα επόμενα χρόνια εξαιτίας της πτωτικής πορείας του δείκτη μέχρι το 

2014. Παρά την επιλογή της εταιρίας να επενδύει συνεχώς σε πάγια στοιχεία (με την αξία 

τους να αυξάνεται σημαντικά μετά το 2010) οι χαμηλές τιμές του δείκτη (ιδιαίτερα την 
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περίοδο 2010-2014, με χαμηλότερη τιμή το 2014 με 2,33) φανερώνουν την μη αποδοτική 

χρησιμοποίηση τους στην αύξηση των πωλήσεων. 

Αντίθετα η εταιρία ΜΟΗ παρουσιάζει μεγαλύτερη ικανότητα στην παραγωγική 

χρησιμοποίηση των πάγιων στοιχείων της. Η αύξηση των πάγιων της (μετά το 2008) 

βλέπουμε ότι ωφέλησε και οδήγησε σε μεγαλύτερες αυξήσεις των πωλήσεων της εταιρίας 

ιδιαίτερα την περίοδο 2011-2014 (όπου οι πωλήσεις της εταιρίας έχουν αυξηθεί σημαντικά σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια). Ύστερα από την χαμηλότερη τιμή το 2009 (3,87), ο 

δείκτης ακολουθεί ανοδική πορεία, φθάνοντας την περίοδο 2011-2014 σε πολύ υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με τον κλάδο (το 2012 η τιμή του δείκτη είναι 8,22). 

  

 

Διάγραμμα 5.10: (Εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων την περίοδο 2005-

2014) 

 

5.3.7 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού  

 

Από το διάγραμμα 5.11 και από την εξέλιξη του δείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας του 

ενεργητικού προκύπτει ξεκάθαρα η δυσκολία της εταιρίας ΕΛΠΕ να διαχειριστεί και να 

χρησιμοποιήσει το σύνολο των μέσων που διαθέτει (Ενεργητικό) για να αυξήσει τις πωλήσεις 

της. Μπορεί η εταιρία να παρουσιάζει τις υψηλότερες πωλήσεως του κλάδου, αλλά οι 

χαμηλές τιμές του δείκτη (χαμηλότερες από του κλάδου σε όλη την διάρκεια της υπό 

εξέτασης δεκαετίας), καταδεικνύουν την μη παραγωγική χρησιμοποίηση του συνόλου του 

ενεργητικού. Ύστερα από το 2,44 το 2008, η τιμή του δείκτη ακολουθώντας πτωτική πορεία 

καταλήγει στο 1,29 το 2014. 

 Από την πλευρά της η ΜΟΗ φαίνεται να αξιοποιεί καλύτερα το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στη δημιουργία πωλήσεων (αφού οι τιμές που 

παρουσιάζει ο δείκτης είναι σταθερά ανώτερές από τις αντίστοιχες του κλάδου). Ξεκινώντας 
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από το 2,24 το 2005, στο τέλος της δεκαετίας (ύστερα από αρκετές διακυμάνσεις) η εταιρία 

καταλήγει να χρησιμοποιεί το σύνολο του ενεργητικού της έως και τέσσερις φορές στην 

δημιουργία πωλήσεων (4,01 η τιμή του δείκτη το 2014).   

 

 

Διάγραμμα 5.11: (Εξέλιξη του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού την περίοδο 

2005-2014)  

 

5.3.8 Προβλέψεις δεικτών δραστηριότητας για την εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των δεικτών δραστηριότητας (πίνακας 5.2), παρατηρούμε ότι οι 

δείκτες της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και του χρόνου παραμονής των 

αποθεμάτων στην εταιρία αν και παρουσιάζουν επιδείνωση σε σχέση με τις τιμές του 2014 

(ελαφρύ βελτίωση το 2016 σε σχέση με το 2015), συνεχίζουν να παρουσιάζουν καλύτερες 

τιμές από τα προηγούμενα χρόνια. Από την πλευρά της είσπραξής των απαιτήσεων, οι δείκτες 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων και της μέσης διάρκειας είσπραξης των 

απαιτήσεων παρουσιάζουν συνεχής βελτίωση για τα επόμενα δύο χρόνια, γεγονός ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικό για την βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας. Ακόμα οι τιμές του δείκτη 

μέσης διάρκειας εξόφλησης προμηθευτών συνεχίζουν να παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και 

για τα επόμενα δύο χρόνια, βοηθώντας από τη μία την ρευστότητα αλλά αυξάνοντας και τον 

κίνδυνο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές. Τέλος η 

εικόνα των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιων στοιχείων και κυκλοφοριακής 

ταχύτητας ενεργητικού συνεχίζει να μην παρουσιάζει κάποια βελτίωση (αντιθέτως 

συνεχίζεται η επιδείνωση με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται το 2016) 

καταδεικνύοντας ότι η μη αποδοτική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων συνεχίζεται.  
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5.4 Δείκτες Αποδοτικότητας  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: (ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2005-2014) 
17

 

Δείκτες 

Αποδοτικότητ

ας 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Δείκτης 

Μικτού 

Περιθωρίου 

Κέρδους 

   

ΕΛΠΕ 
10,02

% 
5,78% 7,58% 

-

0,14% 
7,02% 6,35% 4,29% 2,97% 0,62% 

-

1,41% 

-

0,67% 

-

1,57% 

ΜΟΗ 8,25% 5,58% 6,05% 3,74% 4,54% 4,04% 3,55% 2,42% 1,05% 0,06% - - 

Κλάδος 

διύλισης 
9,40% 5,71% 7,04% 1,22% 6,15% 5,54% 4,03% 2,78% 0,77% 

-

0,90% 
- - 

2) Δείκτης 

Λειτουργικού 

Περιθωρίου 

Κέρδους 

   

ΕΛΠΕ 7,34% 3,44% 4,85% 
-

0,26% 
3,83% 3,84% 2,19% 1,47% 

-

2,20% 

-

2,83% 

-

2,52% 

-

3,37% 

ΜΟΗ 6,71% 5,93% 6,46% 2,56% 4,19% 3,16% 3,19% 2,14% 1,01% 
-

0,84% 
- - 

Κλάδος 

διύλισης 
7,12% 4,31% 5,42% 0,73% 3,96% 3,60% 2,54% 1,71% 

-

1,08% 

-

2,14% 
- - 

3) Δείκτης 

Καθαρού 

Περιθωρίου 

Κέρδους 

   

ΕΛΠΕ 5,13% 2,80% 3,57% 
-

1,16% 
2,63% 2,00% 1,31% 0,98% 

-

3,28% 

-

3,58% 

-

3,20% 

-

3,97% 

ΜΟΗ 4,47% 3,51% 4,16% 1,50% 2,43% 1,69% 1,97% 1,10% 0,07% 
-

1,17% 
- - 

Κλάδος 

διύλισης 
4,90% 3,05% 3,78% 

-

0,23% 
2,56% 1,89% 1,54% 1,03% 

-

2,11% 

-

2,74% 
- - 

4) Δείκτης 

Αποδοτικότητ

ας 

Ενεργητικού 

   

ΕΛΠΕ 9,86% 6,33% 7,32% 
-

2,84% 
3,91% 2,96% 2,02% 1,67% 

-

4,79% 

-

4,62% 

-

5,24% 

-

6,60% 

ΜΟΗ 
10,03

% 

10,86

% 

11,08

% 
6,28% 6,01% 4,37% 6,93% 4,36% 0,30% 

-

4,69% 
- - 

Κλάδος 

διύλισης 
9,92% 7,92% 8,64% 0,35% 4,65% 3,45% 3,74% 2,61% 

-

3,01% 

-

4,64% 
- - 

5) Δείκτης 

Αποδοτικότητ

ας Ιδίων 

Κεφαλαίων 

   

ΕΛΠΕ 
16,56

% 

10,41

% 

13,23

% 

-

5,76% 
8,49% 8,07% 5,88% 5,11% 

-

18,28

% 

-

26,65

% 

-

18,15

% 

-

21,76

% 

ΜΟΗ 
38,59

% 

37,03

% 

41,63

% 

24,10

% 

25,51

% 

22,90

% 

31,68

% 

18,89

% 
1,26% 

-

26,78

% 

- - 

Κλάδος 

διύλισης 

24,27

% 

19,73

% 

23,17

% 
4,69% 

14,45

% 

13,26

% 

14,91

% 
9,94% 

-

11,44

% 

-

26,69

% 

- - 
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  Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα περιέχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών για την εταιρία 

ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δυο χρόνια (2015 και 2016). Οι προβλέψεις έγιναν με την βοήθεια του excel και 

σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχέση: Δείκτης(t) = 

α + β * Έτος(t)   
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5.4.1 Δείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Ο δείκτης του μικτού περιθωρίου κέρδους για την εταιρία ΕΛΠΕ παρατηρούμε ότι 

παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις στην εξέλιξη του (διάγραμμα 5.12). Ξεκινώντας από την 

υψηλότερη τιμή το 2005 με 10,02%, το 2008 ο δείκτης παρουσιάζει για πρώτη φορά 

αρνητικό πρόσημο (μιας και η εταιρία εμφανίζει ζημίες στο μικτό της αποτέλεσμα). Αν και το 

μικτό κέρδος προς τις πωλήσεις της εταιρίας ΕΛΠΕ είναι υψηλότερο από της ΜΟΗ την 

περίοδο 2009-2012, η κάμψη του δείκτη (μετά το 2009) καταλήγει το 2014 για δεύτερη φορά 

με αρνητική τιμή (-1,41%). Μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση του δείκτη (παρά τις υψηλές 

πωλήσεις) παίζει το υψηλό κόστος των πωληθέντων που εμφανίζει η εταιρία. 

 Για την εταιρία ΜΟΗ αν και ο δείκτης δεν παρουσιάζει τις μεγάλες αυξομειώσεις 

που παρουσιάζει ο αντίστοιχος της εταιρίας ΕΛΠΕ, παρατηρούμε και εδώ χαμηλές τιμές κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας. Παρουσιάζοντας και εδώ την υψηλότερη τιμή του το 2005 ο 

δείκτης με 8,25%, κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης ακολουθεί σταθερά πτωτική 

πορεία η οποία καταλήγει το 2014 στο 0,06% (χωρίς να παρουσιάσει δηλαδή το μικτό 

αποτέλεσμα της εταιρίας ζημίες).  

 

 

Διάγραμμα 5.12: (Εξέλιξη του δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους) 

 

5.4.2 Δείκτης Λειτουργικού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Με εξαίρεση τις χρονιές 2005 (υψηλότερη τιμή με 7,34%) και το 2010 (3,84%), όπου οι τιμές 

του δείκτη είναι υψηλότερες από αυτές του κλάδου (διάγραμμα 5.13), ο δείκτης του 

λειτουργικού περιθωρίου κέρδους ακολουθεί πτωτική πορεία η οποία καταλήγει τις χρονιές 

2008 (-0,26%), 2013 (-2,2%) και 2014 (-2,83%) με αρνητικό πρόσημο μιας και η εταιρίας 

παρουσιάζει ζημίες.  
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 Παρόλο που οι τιμές του δείκτη για την εταιρία ΜΟΗ ξεπερνούν τις αντίστοιχες 

του κλάδου τις περισσότερες χρονιές (με εξαίρεση το 2005 και το 2010), ο δείκτης ακολουθεί 

και εδώ πτωτική πορεία η οποία καταλήγει σε αρνητικό πρόσημο το 2014 (-0,84%).    

 

 

Διάγραμμα 5.13: (Εξέλιξη του δείκτη λειτουργικού περιθωρίου κέρδους την περίοδο 2005-

2014) 

 

5.4.3 Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

 

Από έναν ακόμα δείκτη αποδοτικότητας φαίνεται η πτωτική πορεία που παρουσιάζει η 

κερδοφορία της εταιρίας ΕΛΠΕ κατά την περίοδο 2005-2014. Συγχρόνως όμως βλέπουμε 

(διάγραμμα 5.14) ότι η πτωτική πορεία του περιθωρίου των καθαρών κερδών αποτελεί 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο κλάδος της διύλισης πετρελαίου, ιδιαίτερα κατά την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης. Παρατηρούμε και εδώ μετά το 2005 (5,13%) την πτωτική 

πορεία του δείκτη (παρά τις διακυμάνσεις που εμφανίζονται μέχρι το 2009, μίας και τις 

επόμενες χρήσεις η τιμή του δείκτη συνεχώς μειώνεται) και την αδυναμία της επιχείρησης να 

αποφύγει τις ζημίες στο καθαρό της αποτέλεσμα (μετά και την πληρωμή των φόρων) στις 

χρήσεις 2008 (-1,16%), 2013 (-3,28%) και 2014 (-3,58%). 

 Από την πλευρά της εταιρίας ΜΟΗ, αν και τα τρία πρώτα χρόνια (2005-2007) ο 

δείκτης παρουσιάζει μια σταθερότητα (με υψηλότερη τιμή 4,47% το 2005) τα επόμενα χρόνια 

θα βρεθεί και εδώ σε χαμηλά επίπεδα (ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2014 παρά την αύξηση 

των πωλήσεων της εταιρίας) καταλήγοντας το 2014 σε αρνητική τιμή -1,17% (εξαιτίας των 

ζημιών στο καθαρό αποτέλεσμα της εταιρίας).  
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Διάγραμμα 5.14: (Εξέλιξη του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους την περίοδο 2005-2014) 

 

5.4.4 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

 

Οι τιμές του δείκτη ROA για την επιχείρηση ΕΛΠΕ ύστερα από την πρώτη τριετία (2005-

2007) παρουσιάζονται σαφώς μειωμένες τα επόμενα χρόνια. Πιο αναλυτικά ύστερα από το 

9,86% του δείκτη το 2005 και το 7,32% το 2007, ο δείκτης συνεχώς μειώνεται από το 2009 

καταλήγοντας το 2013 και το 2014 με αρνητικό πρόσημο (ύστερα και από το 2008 που 

προηγήθηκε, εξαιτίας των ζημιών της εταιρίας). Αυτό καταδεικνύει για ακόμα μια φορά, ότι 

η συνεχής αύξηση του ενεργητικού της εταιρίας, δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση 

των καθαρών κερδών της. 

 Για την επιχείρηση ΜΟΗ οι τιμές του δείκτη ROA μπορεί να παρουσιάζουν και 

εδώ κάμψη μετά το 2007, αλλά βλέπουμε ότι η εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη του δείκτη 

είναι σαφώς καλύτερη. Συγκεκριμένα, οι τιμές του δείκτη είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες 

του κλάδου σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας (διάγραμμα 5.15). Ύστερα από την πρώτη 

τριετία (όπου οι τιμές του δείκτη ξεπερνούν το 10%), η πτωτική πορεία του δείκτη γίνεται πιο 

έντονη τα δύο τελευταία χρόνια (με την τιμή το 2014 να πέφτει στο -4,69% εξαιτίας των 

ζημιών της εταιρίας).  
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Διάγραμμα 5.15: (Εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού την περίοδο 2005-2014) 

 

5.4.5 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  

 

Ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ΕΛΠΕ, με τιμές 

χαμηλότερες του κλάδου (διάγραμμα 5.16), παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις και γενικά και 

εδώ πτωτική πορεία. Με τις υψηλότερες τιμές του δείκτη μέχρι το 2007 (όπου είναι ανώτερές 

του 10%), η πτωτική πορεία του δείκτη τα επόμενα χρόνια οφείλεται κυρίως στην πτωτική 

πορεία των καθαρών κερδών της εταιρίας. 

 Από την πλευρά της ΜΟΗ, ο δείκτης ROE βρίσκεται σε πιο υψηλά επίπεδα από 

αυτά της εταιρίας ΕΛΠΕ σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας. Με αρκετά υψηλές τιμές μέχρι 

το 2007 (υψηλότερη τιμή με 41,63%), ο δείκτης ακολουθεί πτωτική πορεία τα επόμενα 

χρόνια (με εξαίρεση το 2011 με 31,68%), με τις χαμηλότερες τιμές να εμφανίζονται τα δύο 

τελευταία χρόνια (με 1,26% και -26,78% αντίστοιχα). Από όλα αυτά είναι σαφώς ξεκάθαρο 

ότι η επιχείρηση ΜΟΗ χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τα επενδυμένα κεφάλαια των μετόχων 

της, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα χαμηλά επίπεδα των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας ΜΟΗ σε σχέση με την ΕΛΠΕ και την επιλογή της εταιρίας να στηριχθεί σε ξένα 

κεφάλαια, γεγονός που εγείρει υψηλότερο κίνδυνο για την εταιρίας.   
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Διάγραμμα 5.16: (Εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων την περίοδο 2005-

2014) 

 

5.4.6 Προβλέψεις δεικτών αποδοτικότητας για την εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

Το μέλλον της εταιρίας είναι ιδιαίτερα δυσοίωνο σύμφωνα με τις προβλέψεις των δεικτών 

αποδοτικότητας, μιας και η πτωτική πορεία και οι αρνητικές τιμές μετά το 2014 να 

συνεχίζονται για όλους τους δείκτες αποδοτικότητας δίχως εξαίρεση (πίνακας 5.3). 

Συγκεκριμένα οι τρείς δείκτες που αντανακλούν την κερδοφορία της εταιρίας (μικτού 

περιθωρίου κέρδους, λειτουργικού περιθωρίου κέρδους και καθαρού περιθωρίου κέρδους) 

παρουσιάζουν μικρή βελτίωση το 2015 (σε σχέση με τις τιμές των δεικτών το 2014) με την 

κατάσταση να χειροτερεύει το 2016 με τους τρείς δείκτες να εμφανίζουν τις χαμηλότερες 

τιμές της περιόδου 2005-2016 (και τις δύο χρονιές φαίνεται ότι η εταιρία συνεχίζει να 

παρουσιάζει ζημίες στα αποτελέσματα της). Παρόμοια είναι και η πορεία για τους δείκτες 

ROA και ROE με τις αρνητικές τιμές να συνεχίζονται για τα επόμενα δύο χρόνια (μετά το 

2013 και 2014) δείχνοντας αδυναμία της επιχείρησης να διαχειριστεί θετικά τα παραγωγικά 

στοιχεία και τα  ίδια κεφάλαια της.      
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5.5 Δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: (ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΉΣ ΕΠΙΒΆΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 2005-2014) 
18

 

Δείκτες 

Δανειακής 

Επιβάρυνσης 

και 

Κεφαλαιακής 

Διάρθρωσης 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Μόχλευσης 

   

ΕΛΠΕ 
18,83

% 

26,23

% 

22,97

% 

35,25

% 

37,30

% 

45,91

% 

49,82

% 

50,52

% 

59,62

% 

70,19

% 

71,20

% 

76,57

% 

ΜΟΗ 
64,15

% 

65,28

% 

62,39

% 

64,02

% 

63,14

% 

63,39

% 

68,49

% 

64,09

% 

62,38

% 

72,49

% 
- - 

Κλάδος 

διύλισης 

34,69

% 

39,90

% 

36,77

% 

45,32

% 

46,35

% 

52,02

% 

56,35

% 

55,27

% 

60,59

% 

70,99

% 
- - 

2) Δείκτης 

Κάλυψης 

Τόκων 

   

ΕΛΠΕ 74,53 14,13 16,13 -1,11 15,02 9,05 7,20 7,11 -1,19 -1,43 -13,29 -18,24 

ΜΟΗ 15,75 6,67 6,49 3,94 8,80 5,17 4,19 2,74 1,36 -1,20 - - 

Κλάδος 

διύλισης 
53,96 11,52 12,76 0,66 12,84 7,69 6,14 5,58 -0,30 -1,35 - - 

3) Δείκτης 

Χρηματοδότησ

ης Πάγιων 

Στοιχείων με 

Μακροπρόθεσ

μα Κεφάλαια 

   

ΕΛΠΕ 2,85 2,97 2,89 3,36 4,61 2,59 3,11 6,42 2,76 2,03 3,56 3,60 

ΜΟΗ 1,89 2,04 2,31 2,55 3,47 5,57 2,62 1,73 1,81 1,23 - - 

Κλάδος 

διύλισης 
2,51 2,65 2,69 3,07 4,21 3,63 2,94 4,78 2,43 1,75 - - 

4) Δείκτης 

Ίδια προς 

Ξένα 

Κεφάλαια 

   

ΕΛΠΕ 4,31 2,81 3,35 1,84 1,68 1,18 1,01 0,98 0,68 0,42 - - 

ΜΟΗ 0,56 0,53 0,60 0,56 0,58 0,58 0,46 0,56 0,60 0,38 - - 

Κλάδος 

διύλισης 
3,00 2,01 2,39 1,39 1,30 0,97 0,82 0,83 0,65 0,41 - - 

5) Δείκτης 

Συνολικής 

Δανειακής 

Επιβάρυνσης 

   

ΕΛΠΕ 
40,43

% 

39,18

% 

44,66

% 

50,71

% 

53,88

% 

63,34

% 

65,66

% 

67,43

% 

73,79

% 

82,68

% 

84,53

% 

89,32

% 

ΜΟΗ 
74,01

% 

70,68

% 

73,40

% 

73,94

% 

76,44

% 

80,93

% 

78,11

% 

76,90

% 

76,24

% 

82,50

% 
- - 

Κλάδος 

διύλισης 

52,18

% 

50,21

% 

54,72

% 

58,84

% 

61,78

% 

69,50

% 

70,02

% 

70,74

% 

74,65

% 

82,61

% 
- - 
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  Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα περιέχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών για την εταιρία 

ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δυο χρόνια (2015 και 2016). Οι προβλέψεις έγιναν με την βοήθεια του excel και 

σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχέση: Δείκτης(t) = 

α + β * Έτος(t)   
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5.5.1 Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης  

 

Ο δείκτης της κεφαλαιακής μόχλευσης της εταιρίας ΕΛΠΕ παρατηρούμε ότι ξεκινώντας από 

την χαμηλότερη τιμή το 2005 (18,83%) ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία με μικρές 

διακυμάνσεις η οποία καταλήγει και στην ανώτερη τιμή στο τέλος της δεκαετίας (70,19%). 

Έτσι βλέπουμε ότι σταδιακά οι δανειακές υποχρεώσεις καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο 

μέρος των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας, ιδιαίτερα την πάροδο της οικονομικής κρίσης 

(όπου η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων γίνεται πιο δύσκολα), αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο για την εταιρίας ΕΛΠΕ. 

 Από την άλλη πλευρά (ΜΟΗ), βλέπουμε τα δανειακά κεφάλαια της εταιρίας να 

είναι μόνιμα σε υψηλά επίπεδα παρουσιάζοντας σταθερότητα σε όλη την διάρκεια των δέκα 

ετών. Οι τιμές του δείκτη είναι σταθερά ανώτερες του κλάδου (διάγραμμα 5.17) και τα ξένα 

κεφάλαια (που προέρχονται από δανεισμό) αποτελούν την πλειοψηφία των συνολικών 

κεφαλαίων (με ποσοστά σταθερά ανώτερα του 60%). Φυσικά και οι υψηλές τιμές του δείκτη 

συνοδεύονται και με τα υψηλά επίπεδα κινδύνου στα οποία είναι εκτεθειμένη η εταιρία. 

  

    

Διάγραμμα 5.17: (Εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής μόχλευσης την περίοδο 2005-2014) 

 

5.5.2 Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

Από την εξέλιξη του δείκτη κάλυψης των τόκων προκύπτει ότι παρόλο που η εταιρία ΕΛΠΕ 

μπορεί να ανταποκριθεί θετικά τις περισσότερες χρονιές στην κάλυψη των 

χρηματοοικονομικών της εξόδων, σε τρείς χρονιές αδυνατεί να καλύψει τους τόκους (το 

2008, το 2013 και το 2014 εξαιτίας των ζημιών στο λειτουργικό αποτέλεσμα).  Η κατάσταση 
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είναι σαφώς καλύτερη τα πρώτα χρόνια (2005-2007) με πολύ μεγάλες τιμές του δείκτη (74,53 

το 2005). Μετά το 2009 όμως οι τιμές του δείκτη παρουσιάζονται συνεχώς μειωμένες 

εξαιτίας τόσο της πτώσης των ΚΠΤΦ, όσο και της αύξησης των τόκων εξαιτίας του 

αυξημένου δανεισμού. 

 Για την εταιρία ΜΟΗ και εδώ ο δείκτης παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική τάση με 

χαμηλές τιμές κυρίως την περίοδο 2011-2014 (ύστερα από το 2008). Από το 15,75 το 2005, ο 

δείκτης καταλήγει το 2014 σε αρνητική τιμή -1,2 (η μοναδική χρονιά που η εταιρία 

παρουσιάζει προβλήματα στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών της εξόδων εξαιτίας των 

ζημιών των ΚΠΤΦ). 

 

 

Διάγραμμα 5.18: (Εξέλιξη του δείκτη κάλυψης τόκων την περίοδο 2005-2014)  

 

5.5.3 Δείκτης χρηματοδότησης πάγιων στοιχείων με μακροπρόθεσμα κεφάλαια  

 

Από το διάγραμμα 5.19 παρατηρούμε ότι παρά τις αρκετές διακυμάνσεις του δείκτη για την 

εταιρία ΕΛΠΕ, τα πάγια στοιχεία της εταιρίας επαρκούν για την κάλυψη των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε ικανοποιητικό βαθμό σε όλη την διάρκεια της δεκαετίας. 

Μάλιστα παρά την σημαντική αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά την περίοδο 

2010-20014 (με εξαίρεση το 2012, όπου οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί και 

ο δείκτης παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή με 6,42) ο δείκτης δεν παρουσιάζει κάποια 

ιδιαίτερη πτώση στις τιμές του εξαιτίας της αύξησης των πάγιων στοιχείων (χαμηλότερη τιμή 

το 2014 με 2,03).   

 Για την εταιρία ΜΟΗ βλέπουμε ότι ο δείκτης με τιμή 1,89 το 2005 ακολουθεί 

ανοδική πορεία μέχρι το 2010 όπου η τιμή του δείκτη είναι 5,57 (εξαιτίας τόσο της αύξησης 

των πάγιων στοιχείων, όσο και της μείωσης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων) 

αυξάνοντας το περιθώριο ασφάλειας των μακροπρόθεσμων πιστωτών της εταιρίας. Στην 
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συνέχεια όμως ο δείκτης ακολουθεί πτωτική πορεία καταλήγοντας στο 1,23 το 2014 (εξαιτίας 

κυρίως της αύξησης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων) αναδεικνύοντας την επιλογή της 

εταιρίας να χρηματοδοτήσει τα πάγια στοιχεία της με μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια. 

 

 

Διάγραμμα 5.19: (Εξέλιξη του δείκτη χρηματοδότησης πάγιων στοιχείων με μακροπρόθεσμα 

κεφάλαια την περίοδο 2005-2014) 

 

5.5.4 Δείκτης ίδια προς ξένα κεφάλαια 

 

Ο δείκτης των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια για την εταιρία ΕΛΠΕ βλέπουμε ότι ακολουθεί 

σταδιακά μια πτωτική πορεία στην διάρκεια της δεκαετίας. Από τις τιμές του δείκτη 

βλέπουμε τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να υπερτερούν των ξένων κεφαλαίων μέχρι και το 

2011 (με τιμές του δείκτη ανώτερες της μονάδας και υψηλότερη το 2005 με 4,31). Τα τρία 

τελευταία χρόνια όμως (2012-2014) οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας υπερτερούν των 

ιδίων κεφαλαίων (με χαμηλότερη τιμή το 2014 με 0,42) εξαιτίας της συνεχής αύξησης του 

δανεισμού από το 2008. 

 Από την πλευρά τη εταιρίας ΜΟΗ σε όλη την διάρκεια της υπό εξέτασης 

περιόδου ο δείκτης βρίσκεται μόνιμα σε χαμηλά επίπεδα, με τιμές μικρότερες από την 

μονάδα. Έτσι βλέπουμε ξεκάθαρα την πολιτική της εταιρίας να χρηματοδοτεί τις 

δραστηριότητες της με δανειακά κεφάλαια (αφού τα ξένα κεφάλαια υπερτερούν των ιδίων 

κεφαλαίων) καταδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τον υψηλό χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

στον οποίο είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση. 
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Διάγραμμα 5.20: (Εξέλιξη του δείκτη ίδια προς ξένα κεφάλαια την περίοδο 2005-2014) 

 

5.5.5 Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Ο δείκτης της συνολκής δανειακής επιβάρυνσης για την εταιρία ΕΛΠΕ ξεκινώντας από την 

χαμηλότερη τιμή το 2005 (40,43%), ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία καταλήγοντας στην 

υψηλότερη τιμή το 2014 όπου το σύνολο των υποχρεώσεων καταλαμβάνει το 82,68% του 

ενεργητικού. Από το 2008 μάλιστα το σύνολο των υποχρεώσεων ξεπερνούν το 50% των 

συνολικών κεφαλαίων μειώνοντας το περιθώριο ασφάλειας των πιστωτών της εταιρίας. 

 Αντίθετα από την πλευρά της εταιρίας ΜΟΗ ο δείκτης βρίσκεται σταθερά σε 

υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας τις τιμές του κλάδου κατά την διάρκεια της περιόδου 2005-2014 

(διάγραμμα 5.21). Οι συνολικές υποχρεώσεις παρουσιάζονται μόνιμα με ποσοστά ανώτερα 

του 70% των συνολικών κεφαλαίων της εταιρίας, καταδεικνύοντας ότι το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων έχουν χρηματοδοτηθεί με ξένα κεφάλαια.    

 

     

Διάγραμμα 5.21: (Εξέλιξη του δείκτη συνολικής δανειακής επιβάρυνσης την περίοδο 2005-

2014) 
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5.5.6 Προβλέψεις δεικτών δανειακής επιβάρυνσης και κεφαλαιακής διάρθρωσης για την 

εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

Οι προβλέψεις των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης και κεφαλαιακής διάρθρωσης δεν θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση και να έχουν διαφορετική εξέλιξη από τους υπόλοιπους 

δείκτες της εταιρίας. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι η κακή εικόνα των δεικτών δανειακής 

επιβάρυνσης των τελευταίων ετών συνεχίζεται και το 2015 και 2016 (πίνακας 5.4). Πιο 

αναλυτικά οι δείκτες κεφαλαιακής μόχλευσης και συνολικής δανειακής επιβάρυνσης 

συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία τα επόμενα δύο χρόνια (με τις υψηλότερες τιμές της 

δωδεκαετίας το 2016) δείχνοντας την υπεροχή των δανειακών κεφαλαίων στη 

χρηματοδότηση της εταιρίας και την αύξηση του κινδύνου. Την μεγαλύτερη επιβάρυνση 

παρουσιάζει ο δείκτης κάλυψης τόκων με τιμές -13,29 και -18,24 αντίστοιχα, δείχνοντας την 

αδυναμία της εταιρίας για την αποπληρωμή των τόκων εξαιτίας των λειτουργικών ζημιών 

της. Τέλος μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης χρηματοδότησης πάγιων στοιχείων με 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια, η αύξηση του οποίου υποδηλώνει ότι τα πάγια στοιχεία της 

εταιρίας συνεχίζουν να προσφέρουν εγγυήσεις για την κάλυψη των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων της εταιρίας.      
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5.6 Δείκτες αποτίμησης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: (ΔΕΙΚΤΕΣ  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 2005-2014) 
19

 

Δείκτες 

Αποτίμησης 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1) Δείκτης 

Κερδών ανά 

μετοχή 

   

ΕΛΠΕ 1,06 0,69 0,92 -0,35 0,53 0,5 0,37 0,32 -0,96 -1,03 -0,84 -1,03 

ΜΟΗ 1,18 1,15 1,40 0,68 0,77 0,74 1,27 0,82 0,05 -0,79 - - 

Κλάδος 

διύλισης 
1,10 0,85 1,09 0,01 0,61 0,58 0,69 0,50 -0,61 -0,95 - - 

2) Δείκτης 

Μερίσματος 

ανά μετοχή 

   

ΕΛΠΕ 0,43 0,43 0,50 0,45 0,45 0,45 0,45 0,15 0,00 0,00 0,04 -0,01 

ΜΟΗ 1,1 1,15 1,2 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,00 - - 

Κλάδος 

διύλισης 
0,66 0,68 0,75 0,50 0,54 0,47 0,47 0,24 0,07 0,00 - - 

3) Δείκτης 

Μερισματικής 

Απόδοσης 

   

ΕΛΠΕ 3,62% 4,12% 4,43% 8,33% 5,76% 7,68% 7,06% 2,03% 0,00% 0,00% 1,79% 1,34% 

ΜΟΗ 5,54% 5,89% 7,59% 7,85% 6,58% 6,67% 8,45% 4,82% 2,43% 0,00% - - 

Κλάδος 

διύλισης 
4,29% 4,74% 5,54% 8,17% 6,05% 7,32% 7,55% 3,00% 0,85% 0,00% - - 

4) Δείκτης Ρ / 

Ε 
   

ΕΛΠΕ 11,21 15,13 12,26 - 14,74 11,72 17,22 23,13 - - 22,14 23,24 

ΜΟΗ 16,83 16,97 11,29 11,24 13,82 10,14 4,66 10,12 164,40 - - - 

Κλάδος 

διύλισης 
13,18 15,78 11,92 - 14,41 11,17 12,82 18,57 - - - - 

 

5.6.1 Δείκτης κερδών ανά μετοχή 

 

Ο δείκτης των κερδών ανά μετοχή για την εταιρία ΕΛΠΕ βλέπουμε ότι ακολουθεί πτωτική 

πορεία στην δεκαετή εξέλιξη του. Συγκεκριμένα ξεκινώντας με την υψηλότερη τιμή το 2005 

(1,06) ο δείκτης εμφανίζει αρκετές διακυμάνσεις τα πέντε πρώτα χρόνια ακολουθώντας την 

εξέλιξη των καθαρών κερδών της εταιρίας (εμφανίζοντας μάλιστα το 2008 αρνητική τιμή 

εξαιτίας των ζημιών της εταιρίας). Από το 2009 οι τιμές του δείκτη παρουσιάζουν σταθερά 

μείωση κάθε χρόνο, καταλήγοντας σε αρνητικές τιμές στις δύο τελευταίες χρήσεις εξαιτίας 

και πάλι των ζημιών της εταιρίας. 

 Για την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ο δείκτης των κερδών ανά μετοχή παρουσιάζεται με 

ανώτερές τιμές από αυτές του κλάδου, με αρκετές αυξομειώσεις κατά την εξέλιξη του. Τις 

υψηλές τιμές των τριών πρώτων χρόνων (το 2007 υψηλότερη τιμή με 1,4) τις διαδέχεται μια 

                                                           
19

  Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα περιέχουν προβλέψεις για την εξέλιξη των δεικτών για την εταιρία 

ΕΛΠΕ Α.Ε. για τα επόμενα δυο χρόνια (2015 και 2016). Οι προβλέψεις έγιναν με την βοήθεια του excel και 

σύμφωνα με την μέθοδο της γραμμικής παλινδρόμησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχέση: Δείκτης(t) = 

α + β * Έτος(t)   
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πτώση στις τιμές για την επόμενη τριετία. Το 2011 η τιμή του δείκτη εμφανίζεται και πάλι 

αυξημένη με 1,27 για να ακολουθήσει εκ νέου πτώση στις τιμές η οποία θα καταλήξει το 

2014 σε τιμή με αρνητικό πρόσημο μιας και η εταιρία παρουσιάζει ζημίες.    

 

 

Διάγραμμα 5.22: (Εξέλιξη του δείκτη κερδών ανά μετοχή την περίοδο 2005-2014) 

 

5.6.2 Δείκτης μερίσματος ανά μετοχή 

 

Από το 2005 μέχρι το 2011 οι τιμές του δείκτη (οι οποίες είναι χαμηλότερες από τις 

αντίστοιχες του κλάδου) για την εταιρία ΕΛΠΕ παρουσιάζουν μια σταθερότητα με 

μεγαλύτερη τιμή το 2007 με 0,5 (με την εταιρία να διανέμει μέρισμα το 2008, παρά τις ζημίες 

της). Το 2012 είναι η τελευταία χρονιά που η εταιρία διανέμει μέρισμα (με τιμή 0,15€ ανά 

μετοχή) μιας και τις δύο τελευταίες χρονιές η απόφαση της εταιρίας για τη μη διανομή 

μερίσματος συνδέεται τόσο με τις ζημίες της εταιρίες, όσο και με τις γενικότερες συνθήκες 

που επικρατούν στην ελληνική οικονομία. 

 Από το διάγραμμα 5.23 βλέπουμε για την εταιρία ΜΟΗ, ότι η πορεία του δείκτη 

είναι καθοδική, κυρίως μετά τις υψηλές τιμές της πρώτης τριετίας (υψηλότερη το 2007 με 

1,2) καταλήγοντας το 2014 στη μη διανομή μερίσματος από την εταιρία (εξαιτίας των ζημιών 

της στο καθαρό αποτέλεσμα). Επίσης από την πλευρά της ΜΟΗ βλέπουμε ότι μέχρι το 2009 

η πρόθεση της εταιρίας είναι να διανέμει το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών σε 

μερίσματα (σε αντίθεση με την εταιρία ΕΛΠΕ) με τις τιμές του δείκτη μερίσματος ανά 

μετοχή να μην παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά από τις αντίστοιχες του δείκτη κερδών ανά 

μετοχή. Αυτή η πολιτική της εταιρίας αλλάζει την επόμενη πενταετία με τις αποκλίσεις 

μεταξύ των δύο δεικτών να μεγαλώνουν. 
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Διάγραμμα 5.23: (Εξέλιξη του δείκτη μερίσματος ανά μετοχή την περίοδο 2005-2014) 

 

5.6.3 Δείκτης μερισματικής απόδοσης 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.24 ο  δείκτης της μερισματικής απόδοσης για την εταιρία ΕΛΠΕ 

παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις στην εξέλιξη του. Ξεκινώντας από το 3,62% το 2005 

ακολουθεί ανοδική πορεία τα επόμενα χρόνια φθάνοντας το 2008 στο 8,33% (υψηλότερη 

τιμή), για να παραμείνει  σε υψηλά επίπεδα μέχρι το 2011 (7,06%). Το 2012 η μερισματική 

απόδοση της εταιρίας έχει πέσει στο 2,03% για να μηδενιστεί η τιμή του δείκτη τα επόμενα 

δύο χρόνια, εξαιτίας της απόφασης της εταιρίας για την μη διανομή μερίσματος. 

 Από την πλευρά της ΜΟΗ ο δείκτης με 5,54% το 2005 ακολουθεί αρκετές 

διακυμάνσεις, με υψηλότερη τιμή το 2011 με 8,45% και πτωτική πορεία τα επόμενα χρόνια η 

οποία και εδώ καταλήγει στη μη διανομή μερίσματος το 2014. Επίσης παρατηρούμε ότι η 

μερισματική απόδοση της εταιρίας ΜΟΗ είναι υψηλότερη από της ΕΛΠΕ στο μεγαλύτερο 

διάστημα της δεκαετίας (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2010), κάνοντας την μετοχή της 

ΜΟΗ περισσότερο ελκυστική στους επενδυτές.  

 

 

Διάγραμμα 5.24: (Εξέλιξη του δείκτη μερισματικής απόδοσης την περίοδο 2005-2014) 
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5.6.4 Δείκτης Τιμής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή 

 

Ο δείκτης Ρ/Ε για την εταιρία ΕΛΠΕ ξεκινώντας από 11,21 ακολουθεί αρκετές αυξομειώσεις 

με υψηλότερη τιμή το 2012 με 23,13. Αξίζει να επισημάνουμε ότι τις χρονιές κατά τις οποίες 

η εταιρία εμφανίζει ζημίες στο καθαρό αποτέλεσμα της, ο δείκτης δεν μπορεί να υπολογιστεί. 

 Από την πλευρά της ΜΟΗ, ο δείκτης Ρ/Ε με χαμηλότερες τιμές από τις 

αντίστοιχες της ΕΛΠΕ το 2007 και την περίοδο 2009-2012, ακολουθεί αρκετές διακυμάνσεις, 

με την τιμή να εκτοξεύεται το 2013 στο 164,4 δείχνοντας ότι η μετοχή της ΜΟΗ είναι 

υπερτιμημένη εκείνη την χρόνια (εξαιτίας της υψηλής τιμής της μετοχής και τα χαμηλά κέρδη 

εκείνης της περιόδου).   

 

 

Διάγραμμα 5.25: (Εξέλιξη του δείκτη τιμής μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 

2005-2014)  

 

5.6.5 Προβλέψεις των δεικτών αποτίμησης για την εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε. 

 

Από τον πίνακα 5.5 σύμφωνα με τις προβλέψει για τα έτη 2015 και 2016, παρατηρούμε ότι οι 

δείκτες αποτίμησης της εταιρίας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις και είναι αρκετά 

κοντά στις τιμές των δεικτών του 2014. Συγκεκριμένα οι αρνητικές τιμές του δείκτη κερδών 

ανά μετοχή συνεχίζοντα (μετά το 2013 και 2014) και παρά την μικρή βελτίωση το 2015 (-

0,84) το 2016 η τιμή του δείκτη βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το 2014 (-1,03). Η πορεία των 

δεικτών μερισματικής απόδοσης και μερίσματος ανά μετοχή δείχνου ότι πολύ οριακά ίσως η 

εταιρία να καταφέρει να διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους, ενώ ο δείκτης Ρ/Ε 

παρουσιάζει ανοδική πορεία με τις τιμές να κυμαίνονται στα επίπεδα του 2012.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

6.1 Συμπεράσματα  

 

Ο κλάδος της διύλισης πετρελαίου (στον οποίο δραστηριοποιούνται δύο εταιρίες στη χώρα 

μας) εκτός από την σημαντική συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, έχει ιδιαίτερα 

σημαντική επίδραση στη ελληνική οικονομία, με σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας 

(και μέσω του κλάδου εμπορίας προϊόντων πετρελαίου που είναι στενά συνδεδεμένος με τον 

κλάδο διύλισης) και με την μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

(μέσω των εξαγωγών του κλάδου). Ωστόσο οι διεθνής εξελίξεις σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, έχουν 

φέρει τον κλάδο αντιμέτωπο με σημαντικά προβλήματα. Συγκεκριμένα η πτώση της ζήτησης 

αργού πετρελαίου (σημαντική αύξηση της ζήτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), οι 

έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά διυλιστήρια, το υψηλό κόστος 

εφοδιασμού αργού πετρελαίου, τα χαμηλά περιθώρια διύλισης και το αυξημένο κόστος 

χρηματοδότησης και ενέργειάς συνθέτουν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούντα τα 

ελληνικά διυλιστήρια τα τελευταία χρόνια.        

Η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. αποτελεί την ηγέτιδα επιχείρηση του κλάδου 

διύλισης πετρελαίου στην Ελλάδα, καθώς διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που 

λειτουργούν στη χώρα μας και συγχρόνως παρουσιάζει σταθερά τις υψηλότερες πωλήσεις 

στον κλάδο καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης για πετρελαιοειδή 

προϊόντα. Ακόμα η επιχείρηση ΕΛΠΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στον τομέα της 

ενέργειας τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων (περιοχή Ν.Α. Ευρώπης). 

 Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 

ΕΛΠΕ Α.Ε. (τόσο διαχρονικά σε βάθος δεκαετίας, όσο και σε παράλληλη σύγκριση με την 

ανταγωνίστρια εταιρία του κλάδου ΜΟΗ Α.Ε.) εντοπίζουμε και καταλήγουμε στους εξής 

κινδύνους-προβλήματα (πέρα από τα γενικά προβλήματα του κλάδου) που είναι εκτεθειμένη 

η επιχείρηση λόγω των δραστηριοτήτων της: 

1) Παρατηρούμε τόσο από τους ισολογισμούς (συγκριτικές καταστάσεις, καταστάσεις 

κοινού μεγέθους και τάσεως), όσο και από τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης και 

κεφαλαιακής διάρθρωσής, ότι την τελευταία πενταετία (2010-2014) οι δανειακές 

υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) της εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε. 
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παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Συγκεκριμένα η κεφαλαιακή διάρθρωση της 

εταιρία από το 2012 έχει αλλάξει με τα δανειακά κεφάλαια να υπερβαίνουν τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας εξαιτίας της συνεχής αύξησης της μόχλευσης από τα 

προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι εκτός από τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

στον οποίο είναι εκτεθειμένη η εταιρία εξαιτίας της υψηλής μόχλευσης, είναι 

υποχρεωμένη να δεσμεύει μεγάλο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων (το οποίο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει διαφορετικά τόσο για τις ανάγκες της, όσο και για 

περαιτέρω ανάπτυξη) για την εξυπηρέτηση του χρέους, επιβαρύνοντας την 

ρευστότητα της. 

2) Η εταιρία είναι αντιμέτωπη με προβλήματα ρευστότητας τα τελευταία χρόνια, με το 

κεφάλαιο κίνησης να παρουσιάζει αρνητικές τιμές από το 2011 και τους δείκτες 

ρευστότητας να ακολουθούν πτωτική πορεία. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την 

κατάσταση εκτός από την ραγδαία αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

εταιρίας (τόσο αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων, όσο και αύξηση των 

υποχρεώσεων προς προμηθευτές), παίζει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού (παρά την σημαντική αύξηση των ταμειακών 

διαθεσίμων από το 2011) διαχρονικά καλύπτεται από τα αποθέματα της εταιρίας 

(εξαιτίας της υποχρέωσης της εταιρίας για διατήρηση υψηλού επιπέδου αποθεμάτων) 

τα οποία εκτός από επιπλέον κόστος, ρευστοποιούνται και δύσκολα. 

3) Από το 2010 η εταιρία χαρακτηρίζεται από υψηλή παγιοποίηση (με το σύνολο των 

παγίων να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού) σε μια προσπάθεια της 

εταιρίας για επέκταση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

των διυλιστηρίων, αλλά και για εναρμόνιση με τα αυστηρά πρότυπα λειτουργίας των 

διυλιστηρίων της Ε.Ε.. Οι εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων (κυρίως στο 

διυλιστήριο της Ελευσίνας) επηρέασαν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης 

(περιορίζοντας την παραγωγική δυναμικότητα της εταιρίας σε αυτό το διάστημα) με 

τις χαμηλές τιμές του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των παγίων στοιχείων και του 

δείκτη ROA να απεικονίζουν την υπολειτουργία των πάγιων στοιχειών. Εκτός από το 

γεγονός ότι το μέγεθος των επενδύσεων δεν συνοδεύτηκε και από αντίστοιχη αύξηση 

των πωλήσεων, ο κίνδυνος  είναι μεγαλύτερος εξαιτίας της επιλογής της εταιρίας να 

στηρίξει την χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών με ξένα κεφάλαια.  

4) Από τις καταστάσεις των αποτελεσμάτων και από την πορεία του δείκτη μικτού 

περιθωρίου κέρδους (πτωτική) προκύπτει το πρόβλημα της εταιρίας (αλλά και του 

κλάδου γενικότερα) να παρουσιάσει υψηλά περιθώρια μικτών κερδών (μάλιστα τα 
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δύο τελευταία χρόνια 2013 και 2014 η εταιρία παρουσιάζει ζημίες στα μικτά 

αποτελέσματα της). Οι υψηλές ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχεται ο κλάδος (κυρίως 

από τα αμερικανικά και ασιατικά διυλιστήρια), οι οποίες επηρεάζουν έντονα την τιμή 

του πετρελαίου, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος πωληθέντων της εταιρίας (π.χ. 

υψηλό κόστος εφοδιασμού α΄ υλών) οφείλονται για τα χαμηλά περιθώρια μικτών 

κερδών.  

5) Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας από το 2008 (εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας) δεν έχουν αφήσει 

ανεπηρέαστη την επιχείρηση (με το αντίκτυπο να είναι ορατό στα αποτελέσματα της 

εταιρίας). Συγκεκριμένα η αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας (π.χ. 

αύξηση φόρου εισοδήματος, αύξηση φόρων κατανάλωσης ΦΠΑ και ΕΦΚ κ.α.), το 

υψηλό κόστος δανεισμού, η μείωση της εγχώριας ζήτησης του πετρελαίου θέρμανσης 

(εξαιτίας της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) και η 

συνεχής μείωση της ζήτησης βενζίνης (πάντα σε σχέση με τα χρόνια πρώτου της 

οικονομικής κρίσης) έχουν δημιουργήσει αντίξοες συνθήκες για την επιχείρηση. 

Ακόμα η μεταβλητότητα της τιμής του πετρελαίου, η οποία επηρεάζεται από τις 

διεθνείς εξελίξεις στον τομέα του πετρελαίου, καθώς και η μεταβλητότητα της 

ισοτιμίας €/$ επηρεάζουν άμεσα τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας (π.χ. το 

2014 η εταιρία κατέγραψε σημαντικό ύψος ζημιών, λόγω της υποτίμησης των 

αποθεμάτων της). 

 

 

6.2 Προτάσεις βελτίωσης για την εταιρία ΕΛΠΕ Α.Ε.   

Έχοντας εντοπίσει τους κυριότερους κινδύνους-προβλήματά για την επιχείρηση ΕΛΠΕ Α.Ε. 

παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την 

εταιρία να ανταπεξέλθει στις δύσκολές συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται: 

 

1) Βασική επιδίωξη της εταιρίας θα πρέπει να είναι η μείωση των δανειακών 

υποχρεώσεων και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δανεισμού της. Για να το πετύχει 

αυτό η εταιρία θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της 

δομής και να στηριχθεί περισσότερο σε ίδια κεφάλαια (π.χ. μέσω αύξησης του 

μετοχικού της κεφαλαίου). Επίσης θα πρέπει να αναζητήσει διαφορετικές πηγές 
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χρηματοδότησης, πέρα του τραπεζικού δανεισμού (όπως ήδη έχει γίνει με την έκδοση 

δύο ευρωομολόγων).  

2) Η βελτίωση της ρευστότητας της εταιρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο για να 

συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και για την μείωση των 

υποχρεώσεων της (τόσο των δανειακών, όσο και προς τους προμηθευτές). Η εταιρία 

θα πρέπει να στραφεί στην αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων από λειτουργικές 

δραστηριότητες, ώστε να βελτιωθεί η ρευστότητα της. Θα πρέπει επίσης να ρυθμίσει 

την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων της με αύξηση του χρόνου αποπληρωμής 

ή με μείωση του κόστους δανεισμού και με αποστολή εγγυητικών επιστολών προς 

τους προμηθευτές να εγγυηθεί  την εξόφληση τους. Ακόμα η εταιρία θα πρέπει να 

προχωρήσει στη διαφοροποίηση του μίγματος των πελατών της, στον έλεγχο της 

πιστοληπτικής ικανότητας του κάθε πελάτη και στον καθορισμό μιας σταθερής 

πολιτικής χορήγησης πιστώσεων ανάλογα με το προφίλ και τη συνέπεια του κάθε 

πελάτη. Τέλος θα  πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την μείωση του 

χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων της. 

3) Η εταιρία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως τις εργασίες συντήρησης και 

αναβάθμισης στα διυλιστήρια της (κυρίως στο διυλιστήριο της Ελευσίνας οπού οι 

εργασίες ολοκληρώθηκαν) τα οποία θεωρούνται από τα πιο σύγχρονα της Μεσογείου. 

Η εφαρμογή διαδικασιών έλεγχου της ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, ο εναρμονισμός της παραγωγικής λειτουργίας σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα λειτουργιάς των διυλιστηρίων της εταιρίας και 

η πιστή εφαρμογή του προγράμματος συντηρήσεων του εξοπλισμού θα βοηθήσουν 

στην καλύτερη εκμετάλλευση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

4) Η αύξηση της κερδοφορίας θα πρέπει να είναι ένα ακόμη σημαντικό μέλημα της 

εταιρίας. Εκτός από την διατήρηση των πρωτιών (όσο αφορά της πωλήσεις) στην 

εγχώρια αγορά, η εταιρία θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στις αγορές των 

Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Η εξωστρέφεια της εταιρίας 

μέσω της αύξησης των εξαγωγών θα βοηθήσουν στην αύξηση των πωλήσεων. Επίσης 

η εταιρία θα πρέπει να προχωρήσει στη μείωση των λειτουργικών δαπανών (π.χ. μέσω 

της καλύτερης οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να μειωθεί το υψηλό 

κόστος εφοδιασμού, την καλύτερη συνεργασία των τριών διυλιστηρίων, καθώς και 

την οργάνωση ενός δικτύου για την καλύτερη διακίνηση και προώθηση των 

προϊόντων προς τους πελάτες). Τέλος εκτός από τον τομέα της διύλισης, η εταιρία θα 

πρέπει να δώσει έμφαση και στις άλλες δραστηριότητες της (δίνοντας σαφώς 
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μεγαλύτερη βαρύτητα στους κερδοφόρους τομείς π.χ. στον κλάδο της εμπορίας 

καυσίμων, ανάδειξη των συμμετοχών στη ΔΕΠΑ και την Elpedison και ανάπτυξη των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και να απαλλαγεί από ζημιογόνες δραστηριότητες ή 

συμμετοχές (όπως έχει ήδη κάνει με την πώληση της συμμετοχής της στη ΔΕΣΦΑ). 

5) Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και των αλλαγών τόσο της ελληνικής 

οικονομίας, όσο και στον κλάδο διύλισης του πετρελαίου διεθνώς, θα βοηθήσουν 

στην άμεση και καλύτερη προσαρμογή των δραστηριοτήτων, της οργάνωσης και του 

κόστους λειτουργίας της εταιρίας. Όσο αφορά την μείωση του συναλλαγματικού 

κινδύνου η εταιρία θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες πράξεις αντιστάθμισης 

κινδύνου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς (π.χ. η χρησιμοποίηση προθεσμιακών 

πράξεων ανοιχτής εκτέλεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η τιμή του δολαρίου).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (2005-2014) 
20

 

 

                                                           
20

   Οι οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιριών έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία των μητρικών εταιριών.  
  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(Ποσά σε χιλ.€)           

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 657.028 646.130 676.436 855.247 1.307.928 1.901.566 2.471.921 2.859.376 2.804.714 2.767.874 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.602 22.288 26.427 17.446 11.801 9.971 13.412 11.113 10.776 11.477 

Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
685.145 692.054 694.660 707.838 695.948 689.718 665.404 660.389 654.068 659.826 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις 
27.606 0 22.785 61.465 10.231 21.701 0 0 25.056 174.573 

Πάγια προοριζόμενα για 

πώληση 
5 67 249 21 21 41 41 41 45 50 

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0 3.772 498 632 1.313 1.406 3.843 5.384 142.742 142.980 

Σύνολο παγίων 1.396.386 1.364.311 1.421.055 1.642.649 2.027.242 2.624.403 3.154.621 3.536.303 3.637.401 3.756.780 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 1.071.322 1.107.490 1.409.638 940.722 1.211.492 1.425.693 994.893 1.038.763 882.040 543.783 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και χρεώστες 
726.822 828.103 994.107 713.693 785.964 765.858 868.601 652.397 865.560 899.057 

Διαθέσιμα 75.956 37.878 26.815 520.232 127.809 220.000 563.282 627.738 739.311 1.593.262 

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0 0 0 0 0 167.968 0 0 5.263 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
1.874.100 1.973.471 2.430.560 2.174.647 2.125.265 2.579.519 2.426.776 2.318.898 2.492.174 3.036.102 

           

Σύνολο Ενεργητικού 3.270.486 3.337.782 3.851.615 3.817.296 4.152.507 5.203.922 5.581.397 5.855.201 6.129.575 6.792.882 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 1.019.964 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 1.020.081 

Αποθεματικά 543.643 559.387 503.313 489.407 501.980 495.063 488.096 523.400 561.694 429.994 

Αποτελέσματα εις νέο 384.708 450.439 608.201 371.901 392.899 392.397 408.648 363.741 24.594 -273.388 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.948.315 2.029.907 2.131.595 1.881.389 1.914.960 1.907.541 1.916.825 1.907.222 1.606.369 1.176.687 

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια 335.187 295.335 258.413 263.227 259.673 815.142 837.603 410.778 1.226.430 1.760.493 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 
0 405 0 0 0 0 509 40.923 0 0 

Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις προσωπικού 
108.711 115.114 122.650 123.496 114.670 107.917 86.027 80.922 72.527 74.495 

Λοιπές προβλέψεις 46.435 47.939 110.237 31.565 27.729 23.729 39.213 18.248 3.000 3.000 

Λοιπά στοιχεία 0 0 0 71.219 37.253 66.296 50.158 0 13.895 11.618 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
490.333 458.793 491.300 489.507 439.325 1.013.084 1.013.510 550.871 1.315.852 1.849.606 

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές 552.055 419.810 719.452 682.404 913.476 1.377.367 1.568.241 1.811.750 2.053.275 2.614.360 

Φόροι-τέλη 135.247 0 128.758 0 2.204 99.326 15.140 0 6.952 16.901 

Δάνεια 116.870 426.511 377.291 760.798 879.709 803.604 1.065.276 1.536.627 1.145.820 1.010.114 

Μερίσματα 27.666 2.761 3.219 3.198 2.833 3.000 2.405 1.676 1.307 65.127 

Λοιπά στοιχεία 0 0 0 0 0 0 0 47.055 0 60.087 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
831.838 849.082 1.228.720 1.446.400 1.798.222 2.283.297 2.651.062 3.397.108 3.207.354 3.766.589 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.322.171 1.307.875 1.720.020 1.935.907 2.237.547 3.296.381 3.664.572 3.947.979 4.523.206 5.616.195 

           

Σύνολο Παθητικού 3.270.486 3.337.782 3.851.615 3.817.296 4.152.507 5.203.922 5.581.397 5.855.201 6.129.575 6.792.882 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

(Ποσά σε χιλ.€)           

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 698.065 691.481 687.174 713.043 853.934 884.571 856.202 831.717 808.594 766.259 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 871 559 1.229 916 581 302 125 265 357 385 

Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
39.535 39.455 39.605 43.649 47.140 146.063 147.666 169.981 170.031 184.102 

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

969 1.280 2.823 1.539 946 962 1.048 1.055 1.778 1.790 

Σύνολο παγίων 739.440 732.775 730.831 759.147 902.601 1.031.898 1.005.041 1.003.018 980.760 952.536 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 308.225 182.122 339.916 233.705 248.478 535.337 599.530 609.727 482.793 401.892 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και χρεώστες 
248.756 252.727 315.161 205.599 246.527 291.014 324.219 295.510 289.873 216.727 

Διαθέσιμα 6.740 6.533 10.634 7.982 15.021 25.136 103.524 164.881 86.000 268.075 

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0 0 0 0 0 0 0 5.188 16.330 16.840 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργ. 
563.721 441.382 665.711 447.286 510.026 851.487 1.027.273 1.075.306 874.996 903.534 

           

Σύνολο Ενεργητικού 1.303.161 1.174.157 1.396.542 1.206.433 1.412.627 1.883.385 2.032.314 2.078.324 1.855.756 1.856.070 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 82.763 82.763 82.763 82.763 82.763 132.940 105.244 94.166 83.088 83.088 

Αποθεματικά 75.374 77.136 75.166 75.166 75.166 32.994 44.573 49.982 47.964 47.964 

Αποτελέσματα εις νέο 180.500 184.351 213.604 156.431 174.863 193.315 294.969 335.958 309.948 193.809 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 338.637 344.250 371.533 314.360 332.792 359.249 444.786 480.106 441.000 324.861 

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια 329.880 287.048 246.120 227.031 192.375 114.037 310.659 506.013 449.524 700.067 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 
11.141 19.751 28.287 31.234 30.247 31.013 33.135 35.103 52.062 20.182 
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Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις προσωπικού 
45.275 46.488 37.186 32.691 31.720 35.277 33.240 32.678 32.226 42.700 

Λοιπά στοιχεία 4.821 5.059 4.768 6.383 5.703 5.032 6.630 5.773 9.316 8.347 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
391.117 358.346 316.361 297.339 260.045 185.359 383.664 579.567 543.128 771.296 

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές 253.876 102.591 317.914 257.744 415.197 809.712 533.684 664.127 586.848 601.214 

Φόροι-τέλη 40.570 6.139 15.529 0 22.575 17.071 9.529 0 0 0 

Δάνεια 276.143 360.303 370.156 332.219 377.661 507.963 656.152 351.016 281.754 155.882 

Λοιπά στοιχεία 2.818 2.528 5.049 4.771 4.357 4.031 4.499 3.508 3.026 2.817 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
573.407 471.561 708.648 594.734 819.790 1.338.777 1.203.864 1.018.651 871.628 759.913 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 964.524 829.907 1.025.009 892.073 1.079.835 1.524.136 1.587.528 1.598.218 1.414.756 1.531.209 

           

Σύνολο Παθητικού 1.303.161 1.174.157 1.396.542 1.206.433 1.412.627 1.883.385 2.032.314 2.078.324 1.855.756 1.856.070 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(Ποσά σε χιλ. €) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 6.293.075 7.549.893 7.899.981 9.319.595 6.172.586 7.681.580 8.592.359 9.900.533 8.946.258 8.750.184 

Κόστος Πωληθέντων -5.662.711 -7.113.463 -7.301.211 -9.332.245 -5.739.442 -7.193.483 -8.223.407 -9.606.217 -8.890.437 -8.873.491 

Μικτό Κέρδος 630.364 436.430 598.770 -12.650 433.144 488.097 368.952 294.316 55.821 -123.307 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης -167.392 -187.863 -185.878 -178.274 -185.283 -186.922 -172.426 -149.001 -198.438 -188.231 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης -11.579 -17.097 -21.554 -10.690 -15.439 -20.660 -3.556 -3.543 -2.992 -4.266 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 12.478 28.203 -9.522 158.393 -13.043 2.228 -20.244 -11.678 -68.233 -1.174 

Πρόβλεψη για απομείωση 

επενδύσεων 
-2.000 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 0 

Έσοδα συμμετοχών 15.404 18.164 8.662 19.075 17.110 11.879 15.819 15.818 17.122 68.974 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 461.871 277.837 383.478 -24.146 236.489 294.622 188.545 145.912 -196.720 -248.004 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα -6.197 -18.378 -23.772 -21.744 -15.745 -32.561 -26.201 -20.515 -164.692 -173.251 

Κέρδη / (ζημίες) από 

συναλλαγματικές διαφορές 
-16.118 22.073 29.024 -96.192 -1.730 -14.308 -5.552 8.067 1.871 -5.540 

Κέρδη προ φόρων 454.960 281.532 388.730 -142.082 219.014 247.753 156.792 133.464 -359.541 -426.795 

Φόρος εισοδήματος -132.387 -70.142 -106.738 33.792 -56.498 -93.800 -44.028 -35.959 65.911 113.245 

Καθαρά κέρδη περιόδου 322.573 211.390 281.992 -108.290 162.516 153.953 112.764 97.505 -293.630 -313.550 

Κέρδη ανά μετοχή 1,06 0,69 0,92 -0,35 0,53 0,5 0,37 0,32 -0,96 -1,03 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΠΕ Α.Ε.) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

(Ποσά σε χιλ. €) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 2.923.769 3.629.694 3.719.133 5.057.751 3.493.334 4.879.266 7.146.118 8.240.260 7.843.683 7.436.908 

Κόστος Πωληθέντων -2.682.623 -3.427.013 -3.494.213 -4.868.468 -3.334.820 -4.682.189 -6.892.535 -8.040.676 -7.761.581 -7.432.457 

Μικτό Κέρδος 241.146 202.681 224.920 189.283 158.514 197.077 253.583 199.584 82.102 4.451 

Έξοδα διοίκησης -14.805 -19.727 -21.862 -21.943 -27.070 -25.738 -22.111 -24.757 -24.364 -24.015 

Έξοδα διάθεσης -12.801 -12.748 -15.074 -16.583 -19.898 -21.334 -32.389 -47.459 -38.797 -35.510 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -17.322 45.126 52.413 -21.089 34.934 4.311 28.685 49.245 59.916 -7.311 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 196.218 215.332 240.397 129.668 146.480 154.316 227.768 176.613 78.857 -62.385 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα -12.461 -32.307 -37.038 -32.878 -16.645 -29.828 -54.416 -64.450 -57.975 -52.048 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 4.773 6.574 5.053 2.566 571 2.133 3.724 1.902 2.291 2.460 

Κέρδη προ φόρων 188.530 189.599 208.412 99.356 130.406 126.621 177.076 114.065 23.173 -111.973 

Φόρος εισοδήματος -57.843 -62.125 -53.729 -23.589 -45.504 -44.339 -36.146 -23.354 -17.598 24.987 

Καθαρά κέρδη περιόδου 130.687 127.474 154.683 75.767 84.902 82.282 140.930 90.711 5.575 -86.986 

Κέρδη ανά μετοχή 1,18 1,15 1,40 0,68 0,77 0,74 1,27 0,82 0,05 -0,79 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΗ Α.Ε.) 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (2005-2014) 

 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια -10.898 -1,66% 30.306 4,69% 178.811 26,43% 452.681 52,93% 593.638 45,39% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -4.314 -16,22% 4.139 18,57% -8.981 -33,98% -5.645 -32,36% -1.830 -15,51% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 
6.909 1,01% 2.606 0,38% 13.178 1,90% -11.890 -1,68% -6.230 -0,90% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις 
-27.606 -100,00% 22.785 - 38.680 169,76% -51.234 -83,35% 11.470 112,11% 

Πάγια προοριζόμενα για 

πώληση 
62 1240,00% 182 271,64% -228 -91,57% 0 0,00% 20 95,24% 

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

3.772 - -3.274 -86,80% 134 26,91% 681 107,75% 93 7,08% 

Σύνολο παγίων -32.075 -2,30% 56.744 4,16% 221.594 15,59% 384.593 23,41% 597.161 29,46% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 36.168 3,38% 302.148 27,28% -468.916 -33,26% 270.770 28,78% 214.201 17,68% 

Απαιτήσεις από πελάτες και 

χρεώστες 
101.281 13,93% 166.004 20,05% -280.414 -28,21% 72.271 10,13% -20.106 -2,56% 

Διαθέσιμα -38.078 -50,13% -11.063 -29,21% 493.417 1840,08% -392.423 -75,43% 92.191 72,13% 

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0 - - - 0 - - - 167.968 - 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργ. 
99.371 5,30% 457.089 23,16% -255.913 -10,53% -49.382 -2,27% 454.254 21,37% 

           

Σύνολο Ενεργητικού 67.296 2,06% 513.833 15,39% -34.319 -0,89% 335.211 8,78% 1.051.415 25,32% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Αποθεματικά 15.744 2,90% -56.074 -10,02% -13.906 -2,76% 12.573 2,57% -6.917 -1,38% 

Αποτελέσματα εις νέο 65.731 17,09% 157.762 35,02% -236.300 -38,85% 20.998 5,65% -502 -0,13% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 81.592 4,19% 101.688 5,01% -250.206 -11,74% 33.571 1,78% -7.419 -0,39% 

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια -39.852 -11,89% -36.922 -12,50% 4.814 1,86% -3.554 -1,35% 555.469 213,91% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις 
405 - -405 -100,00% 0 - 0 - 0 - 

Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις προσωπικού 
6.403 5,89% 7.536 6,55% 846 0,69% -8.826 -7,15% -6.753 -5,89% 

Λοιπές προβλέψεις 1.504 3,24% 62.298 129,95% -78.672 -71,37% -3.836 -12,15% -4.000 -14,43% 

Λοιπά στοιχεία 0 - 0 - 71.219 - -33.966 -47,69% 29.043 77,96% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
-31.540 -6,43% 32.507 7,09% -1.793 -0,36% -50.182 -10,25% 573.759 130,60% 

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές -132.245 -23,96% 299.642 71,38% -37.048 -5,15% 231.072 33,86% 463.891 50,78% 

Φόροι-τέλη -135.247 -100,00% 128.758  -128.758 -100,00% 2.204  97.122 4406,62% 

Δάνεια 309.641 264,94% -49.220 -11,54% 383.507 101,65% 118.911 15,63% -76.105 -8,65% 

Μερίσματα -24.905 -90,02% 458 16,59% -21 -0,65% -365 -11,41% 167 5,89% 

Λοιπά στοιχεία 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
17.244 2,07% 379.638 44,71% 217.680 17,72% 351.822 24,32% 485.075 26,98% 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων -14.296 -1,08% 412.145 31,51% 215.887 12,55% 301.640 15,58% 1.058.834 47,32% 

           

Σύνολο Παθητικού 67.296 2,06% 513.833 15,39% -34.319 -0,89% 335.211 8,78% 1.051.415 25,32% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΏΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2010) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Μέση 

ετήσια 

μεταβολή 

Μέση τιμή 

 ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % % Ποσό 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 570.355 29,99% 387.455 15,67% -54.662 -1,91% -36.840 -1,31% 17,3% 1.694.822   

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 
3.441 34,51% -2.299 -17,14% -337 -3,03% 701 6,51% -8,9% 16.131   

Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 

-24.314 -3,53% -5.015 -0,75% -6.321 -0,96% 5.758 0,88% -0,4% 680.505   

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις 
-21.701 -100,00% 0 - 25.056 - 149.517 596,73% 22,7% 34.342   

Πάγια προοριζόμενα για 

πώληση 
0 0,00% 0 0,00% 4 9,76% 5 11,11% 29,2% 58   

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

2.437 173,33% 1.541 40,10% 137.358 2551,23% 238 0,17% - 30.257   

Σύνολο παγίων 530.218 20,20% 381.682 12,10% 101.098 2,86% 119.379 3,28% 11,6% 2.456.115   

           

Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό 
          

Αποθέματα -430.800 -30,22% 43.870 4,41% -156.723 -15,09% -338.257 -38,35% -7,3% 1.062.584   

Απαιτήσεις από πελάτες 

και χρεώστες 
102.743 13,42% -216.204 -24,89% 213.163 32,67% 33.497 3,87% 2,4% 810.016   

Διαθέσιμα 343.282 156,04% 64.456 11,44% 111.573 17,77% 853.951 115,51% 40,2% 453.228   

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

-167.968 -100,00% 0 - 5.263 - -5.263 -100,00% - 17.323   

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργ. 
-152.743 -5,92% -107.878 -4,45% 173.276 7,47% 543.928 21,83% 5,5% 2.343.151   

           

Σύνολο Ενεργητικού 377.475 7,25% 273.804 4,91% 274.374 4,69% 663.307 10,82% 8,5% 4.799.266   

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2010-2014) 

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 1.020.069   

Αποθεματικά -6.967 -1,41% 35.304 7,23% 38.294 7,32% -131.700 -23,45% -2,6% 509.598   

Αποτελέσματα εις νέο 16.251 4,14% -44.907 -10,99% -339.147 -93,24% -297.982 -1211,60% - 312.414   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9.284 0,49% -9.603 -0,50% -300.853 -15,77% -429.682 -26,75% -5,4% 1.842.081   

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια 22.461 2,76% -426.825 -50,96% 815.652 198,56% 534.063 43,55% 20,2% 646.228   

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 
509 - 40.414 7939,88% -40.923 -100,00% 0 - - 4.184   

Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις 

προσωπικού 

-21.890 -20,28% -5.105 -5,93% -8.395 -10,37% 1.968 2,71% -4,1% 100.653   

Λοιπές προβλέψεις 15.484 65,25% -20.965 -53,46% -15.248 -83,56% 0 0,00% -26,2% 35.110   

Λοιπά στοιχεία -16.138 -24,34% -50.158 -100,00% 13.895  -2.277 -16,39%  25.044   

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
426 0,04% -462.639 -45,65% 764.981 138,87% 533.754 40,56% 15,9% 811.218   

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές 190.874 13,86% 243.509 15,53% 241.525 13,33% 561.085 27,33% 18,9% 1.271.219   

Φόροι-τέλη -84.186 -84,76% -15.140 -100,00% 6.952  9.949 143,11% -20,6% 40.453   

Δάνεια 261.672 32,56% 471.351 44,25% -390.807 -25,43% -135.706 -11,84% 27,1% 812.262   

Μερίσματα -595 -19,83% -729 -30,31% -369 -22,02% 63.820 4882,94% 10,0% 11.319   

Λοιπά στοιχεία   47.055  -47.055 -100,00% 60.087   10.714   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
367.765 16,11% 746.046 28,14% -189.754 -5,59% 559.235 17,44% 18,3% 2.145.967   

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 368.191 11,17% 283.407 7,73% 575.227 14,57% 1.092.989 24,16% 17,4% 2.957.185   

           

Σύνολο Παθητικού 377.475 7,25% 273.804 4,91% 274.374 4,69% 663.307 10,82% 8,5% 4.799.266   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια -6.584 -0,94% -4.307 -0,62% 25.869 3,76% 140.891 19,76% 30.637 3,59% 

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 
-312 -35,82% 670 119,86% -313 -25,47% -335 -36,57% -279 -48,02% 

Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
-80 -0,20% 150 0,38% 4.044 10,21% 3.491 8,00% 98.923 209,85% 

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

311 32,09% 1.543 120,55% -1.284 -45,48% -593 -38,53% 16 1,69% 

Σύνολο παγίων -6.665 -0,90% -1.944 -0,27% 28.316 3,87% 143.454 18,90% 129.297 14,32% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα -126.103 -40,91% 157.794 86,64% -106.211 -31,25% 14.773 6,32% 286.859 115,45% 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και χρεώστες 
3.971 1,60% 62.434 24,70% -109.562 -34,76% 40.928 19,91% 44.487 18,05% 

Διαθέσιμα -207 -3,07% 4.101 62,77% -2.652 -24,94% 7.039 88,19% 10.115 67,34% 

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργ. 
-122.339 -21,70% 224.329 50,82% -218.425 -32,81% 62.740 14,03% 341.461 66,95% 

   0        

Σύνολο Ενεργητικού -129.004 -9,90% 222.385 18,94% -190.109 -13,61% 206.194 17,09% 470.758 33,33% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 50.177 60,63% 

Αποθεματικά 1.762 2,34% -1.970 -2,55% 0 0,00% 0 0,00% -42.172 -56,11% 

Αποτελέσματα εις νέο 3.851 2,13% 29.253 15,87% -57.173 -26,77% 18.432 11,78% 18.452 10,55% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.613 1,66% 27.283 7,93% -57.173 -15,39% 18.432 5,86% 26.457 7,95% 

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια -42.832 -12,98% -40.928 -14,26% -19.089 -7,76% -34.656 -15,26% -78.338 -40,72% 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 
8.610 77,28% 8.536 43,22% 2.947 10,42% -987 -3,16% 766 2,53% 
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Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις προσωπικού 
1.213 2,68% -9.302 -20,01% -4.495 -12,09% -971 -2,97% 3.557 11,21% 

Λοιπά στοιχεία 238 4,94% -291 -5,75% 1.615 33,87% -680 -10,65% -671 -11,77% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων 
-32.771 -8,38% -41.985 -11,72% -19.022 -6,01% -37.294 -12,54% -74.686 -28,72% 

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές -151.285 -59,59% 215.323 209,88% -60.170 -18,93% 157.453 61,09% 394.515 95,02% 

Φόροι-τέλη -34.431 -84,87% 9.390 152,96% -15.529 -100,00% 22.575  -5.504 -24,38% 

Δάνεια 84.160 30,48% 9.853 2,73% -37.937 -10,25% 45.442 13,68% 130.302 34,50% 

Λοιπά στοιχεία -290 -10,29% 2.521 99,72% -278 -5,51% -414 -8,68% -326 -7,48% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
-101.846 -17,76% 237.087 50,28% -113.914 -16,07% 225.056 37,84% 518.987 63,31% 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων -134.617 -13,96% 195.102 23,51% -132.936 -12,97% 187.762 21,05% 444.301 41,15% 

           

Σύνολο Παθητικού -129.004 -9,90% 222.385 18,94% -190.109 -13,61% 206.194 17,09% 470.758 33,33% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7:  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2005-2010) 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Μέση ετήσια 

μεταβολή 

Μέση τιμή 

 Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % % Ποσό 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια -28.369 -3,21% -24.485 -2,86% -23.123 -2,78% -42.335 -5,24% 1,04% 779.104   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -177 -58,61% 140 112,00% 92 34,72% 28 7,84% -8,67% 559   

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.603 1,10% 22.315 15,11% 50 0,03% 14.071 8,28% 18,64% 102.723   

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 
86 8,94% 7 0,67% 723 68,53% 12 0,67% 7,06% 1.419   

Σύνολο παγίων -26.857 -2,60% -2.023 -0,20% -22.258 -2,22% -28.224 -2,88% 2,85% 883.805   

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 64.193 11,99% 10.197 1,70% -126.934 -20,82% -80.901 -16,76% 2,99% 394.173   

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 33.205 11,41% -28.709 -8,85% -5.637 -1,91% -73.146 -25,23% -1,52% 268.611   

Διαθέσιμα 78.388 311,86% 61.357 59,27% -78.881 -47,84% 182.075 211,72% 50,57% 69.453   

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0  5.188  11.142 214,76% 510 3,12%  3.836   

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ. 175.786 20,64% 48.033 4,68% -200.310 -18,63% 28.538 3,26% 5,38% 736.072   

 0    0      

Σύνολο Ενεργητικού 148.929 7,91% 46.010 2,26% -222.568 -10,71% 314 0,02% 4,01% 1.619.877   

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο -27.696 -20,83% -11.078 -10,53% -11.078 -11,76% 0 0,00% 0,04% 91.234   

Αποθεματικά 11.579 35,09% 5.409 12,14% -2.018 -4,04% 0 0,00% -4,90% 60.149   

Αποτελέσματα εις νέο 101.654 52,58% 40.989 13,90% -26.010 -7,74% -116.139 -37,47% 0,79% 223.775   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 85.537 23,81% 35.320 7,94% -39.106 -8,15% -116.139 -26,34% -0,46% 375.157   

           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Δάνεια 196.622 172,42% 195.354 62,88% -56.489 -11,16% 250.543 55,74% 8,72% 336.275   

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.122 6,84% 1.968 5,94% 16.959 48,31% -31.880 -61,23% 6,82% 29.216   

Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού -2.037 -5,77% -562 -1,69% -452 -1,38% 10.474 32,50% -0,65% 36.948   

Λοιπά στοιχεία 1.598 31,76% -857 -12,93% 3.543 61,37% -969 -10,40% 6,29% 6.183   

Σύνολο μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 198.305 106,98% 195.903 51,06% -36.439 -6,29% 228.168 42,01% 7,84% 408.622   

           

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές -276.028 -34,09% 130.443 24,44% -77.279 -11,64% 14.366 2,45% 10,05% 454.291   

Φόροι-τέλη -7.542 -44,18% -9.529 -100,00% 0 - - - -100,00% 11.141   
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Δάνεια 148.189 29,17% -305.136 -46,50% -69.262 -19,73% -125.872 -44,67% -6,16% 366.925   

Λοιπά στοιχεία 468 11,61% -991 -22,03% -482 -13,74% -209 -6,91% 0,00% 3.740   

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων -134.913 -10,08% -185.213 -15,38% -147.023 -14,43% -111.715 -12,82% 3,18% 836.097   

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 63.392 4,16% 10.690 0,67% -183.462 -11,48% 116.453 8,23% 5,27% 1.244.720   

           

Σύνολο Παθητικού 148.929 7,91% 46.010 2,26% -222.568 -10,71% 314 0,02% 4,01% 1.619.877   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8:  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2010-2014) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9:  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % 

Κύκλος Εργασιών 1.256.818 19,97% 350.088 4,64% 1.419.614 17,97% -3.147.009 -33,77% 1.508.994 24,45% 

Κόστος Πωληθέντων -1.450.752 25,62% -187.748 2,64% -2.031.034 27,82% 3.592.803 -38,50% -1.454.041 25,33% 

Μικτό Κέρδος -193.934 -30,77% 162.340 37,20% -611.420 -102,11% 445.794 -3524,06% 54.953 12,69% 

Έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης 
-20.471 12,23% 1.985 -1,06% 7.604 -4,09% -7.009 3,93% -1.639 0,88% 

Έξοδα ερευνών και 

ανάπτυξης 
-5.518 47,66% -4.457 26,07% 10.864 -50,40% -4.749 44,42% -5.221 33,82% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 15.725 126,02% -37.725 -133,76% 167.915 -1763,44% -171.436 -108,23% 15.271 -117,08% 

Πρόβλεψη για απομείωση 

επενδύσεων 
2.000 -100,00% -7.000 - 7.000 -100,00% 0 - 0 - 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα -202.198 -43,78% 123.805 47,68% -407.624 -106,30% 260.635 -1079,41% 58.133 24,58% 

Καθαροί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
-12.181 196,56% -5.394 29,35% 2.028 -8,53% 5.999 -27,59% -16.816 106,80% 

Κέρδη / (ζημίες) από 

συναλλαγματικές 

διαφορές 

38.191 -236,95% 6.951 31,49% -125.216 -431,42% 94.462 -98,20% -12.578 727,05% 

Έσοδα συμμετοχών 2.760 17,92% -9.502 -52,31% 10.413 120,21% -1.965 -10,30% -5.231 -30,57% 

Κέρδη προ φόρων -173.428 -38,12% 107.198 38,08% -530.812 -136,55% 361.096 -254,15% 28.739 13,12% 

Φόρος εισοδήματος 62.245 -47,02% -36.596 52,17% 140.530 -131,66% -90.290 -267,19% -37.302 66,02% 

Καθαρά κέρδη περιόδου -111.183 -34,47% 70.602 33,40% -390.282 -138,40% 270.806 -250,07% -8.563 -5,27% 
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 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Μέση ετήσια 

μεταβολή 
Μέση τιμή 

 Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % % Ποσό 

Κύκλος Εργασιών 910.779 11,86% 1.308.174 15,22% -954.275 -9,64% -196.074 -2,19% 3,73% 8.110.604 

Κόστος 

Πωληθέντων 
-1.029.924 14,32% -1.382.810 16,82% 715.780 -7,45% 16.946 -0,19% 5,12% -7.793.611 

Μικτό Κέρδος -119.145 -24,41% -74.636 -20,23% -238.495 -81,03% -179.128 -320,90% - 316.994 

Έξοδα διοίκησης 

και διάθεσης 
14.496 -7,76% 23.425 -13,59% -49.437 33,18% 10.207 -5,14% 1,31% -179.971 

Έξοδα ερευνών και 

ανάπτυξης 
17.104 -82,79% 13 -0,37% 551 -15,55% -1.274 42,58% -10,50% -11.138 

Λοιπά έσοδα / 

(έξοδα) 
-22.472 -1008,62% 8.566 -42,31% -56.555 484,29% 67.059 -98,28% - 7.741 

Πρόβλεψη για 

απομείωση 

επενδύσεων 

0 - 0 - 0 - 0 - -100,00% -900 

Λειτουργικό 

Αποτέλεσμα 
-106.077 -36,00% -42.633 -22,61% -342.632 -234,82% -51.284 26,07% - 150.172 

Καθαροί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
6.360 -19,53% 5.686 -21,70% -144.177 702,79% -8.559 5,20% 44,78% -50.306 

Κέρδη / (ζημίες) 

από 

συναλλαγματικές 

διαφορές 

8.756 -61,20% 13.619 -245,30% -6.196 -76,81% -7.411 -396,10% -11,19% -7.841 

Έσοδα συμμετοχών 3.940 33,17% -1 -0,01% 1.304 8,24% 51.852 302,84% 18,12% 20.803 

Κέρδη προ φόρων -90.961 -36,71% -23.328 -14,88% -493.005 -369,39% -67.254 18,71% - 95.383 

Φόρος εισοδήματος 49.772 -53,06% 8.069 -18,33% 101.870 -283,29% 47.334 71,82% - -32.660 

Καθαρά κέρδη 

περιόδου 
-41.189 -26,75% -15.259 -13,53% -391.135 -401,14% -19.920 6,78% - 62.722 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10:  (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2010-2014) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11: (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2005-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΣΤΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

 ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % ΠΟΣΟ % 

Κύκλος Εργασιών 705.925 24,14% 89.439 2,46% 1.338.618 35,99% -1.564.417 -30,93% 1.385.932 39,67% 

Κόστος Πωληθέντων -744.390 27,75% -67.200 1,96% -1.374.255 39,33% 1.533.648 -31,50% -1.347.369 40,40% 

Μικτό Κέρδος -38.465 -15,95% 22.239 10,97% -35.637 -15,84% -30.769 -16,26% 38.563 24,33% 

Έξοδα διοίκησης -4.922 33,25% -2.135 10,82% -81 0,37% -5.127 23,37% 1.332 -4,92% 

Έξοδα διάθεσης 53 -0,41% -2.326 18,25% -1.509 10,01% -3.315 19,99% -1.436 7,22% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 62.448 -360,51% 7.287 16,15% -73.502 -140,24% 56.023 -265,65% -30.623 -87,66% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 19.114 9,74% 25.065 11,64% -110.729 -46,06% 16.812 12,97% 7.836 5,35% 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα -19.846 159,26% -4.731 14,64% 4.160 -11,23% 16.233 -49,37% -13.183 79,20% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 1.801 37,73% -1.521 -23,14% -2.487 -49,22% -1.995 -77,75% 1.562 273,56% 

Κέρδη προ φόρων 1.069 0,57% 18.813 9,92% -109.056 -52,33% 31.050 31,25% -3.785 -2,90% 

Φόρος εισοδήματος -4.282 7,40% 8.396 -13,51% 30.140 -56,10% -21.915 92,90% 1.165 -2,56% 

Καθαρά κέρδη περιόδου -3.213 -2,46% 27.209 21,34% -78.916 -51,02% 9.135 12,06% -2.620 -3,09% 
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 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Μέση ετήσια 

μεταβολή 
Μέση τιμή 

 Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % % Ποσό 

Κύκλος 

Εργασιών 
2.266.852 46,46% 1.094.142 15,31% -396.577 -4,81% -406.775 -5,19% 10,93% 5.436.992 

Κόστος 

Πωληθέντων 
-2.210.346 47,21% -1.148.141 16,66% 279.095 -3,47% 329.124 -4,24% 11,99% -5.261.658 

Μικτό Κέρδος 56.506 28,67% -53.999 -21,29% -117.482 -58,86% -77.651 -94,58% -35,83% 175.334 

Έξοδα 

διοίκησης 
3.627 -14,09% -2.646 11,97% 393 -1,59% 349 -1,43% 5,52% -22.639 

Έξοδα 

διάθεσης 
-11.055 51,82% -15.070 46,53% 8.662 -18,25% 3.287 -8,47% 12,00% -25.259 

Λοιπά έσοδα / 

(έξοδα) 
24.374 565,39% 20.560 71,68% 10.671 21,67% -67.227 -112,20% -9,14% 22.891 

Λειτουργικό 

Αποτέλεσμα 
73.452 47,60% -51.155 -22,46% -97.756 -55,35% -141.242 -179,11%  150.326 

Καθαροί τόκοι 

και συναφή 

έξοδα 

-24.588 82,43% -10.034 18,44% 6.475 -10,05% 5.927 -10,22% 17,21% -39.005 

Λοιπά έσοδα / 

(έξοδα) 
1.591 74,59% -1.822 -48,93% 389 20,45% 169 7,38% -7,10% 3.205 

Κέρδη προ 

φόρων 
50.455 39,85% -63.011 -35,58% -90.892 -79,68% -135.146 -583,20% - 114.527 

Φόρος 

εισοδήματος 
8.193 -18,48% 12.792 -35,39% 5.756 -24,65% 42.585 -241,99% - -33.924 

Καθαρά κέρδη 

περιόδου 
58.648 71,28% -50.219 -35,63% -85.136 -93,85% -92.561 -1660,29% - 80.603 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12: (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. 2010-2014) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (2005-2014) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 20,09% 19,36% 17,56% 22,40% 31,50% 36,54% 44,29% 48,83% 45,76% 40,75% 

Άυλα περιουσιακά 

στοιχεία 
0,81% 0,67% 0,69% 0,46% 0,28% 0,19% 0,24% 0,19% 0,18% 0,17% 

Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
20,95% 20,73% 18,04% 18,54% 16,76% 13,25% 11,92% 11,28% 10,67% 9,71% 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις 
0,84% 0,00% 0,59% 1,61% 0,25% 0,42% 0,00% 0,00% 0,41% 2,57% 

Πάγια προοριζόμενα για 

πώληση 
0,0002% 0,0020% 0,0065% 0,0006% 0,0005% 0,0008% 0,0007% 0,0007% 0,0007% 0,0007% 

Λοιπά στοιχεία μη 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0,00% 0,11% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,07% 0,09% 2,33% 2,10% 

Σύνολο παγίων 42,70% 40,87% 36,90% 43,03% 48,82% 50,43% 56,52% 60,40% 59,34% 55,30% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 32,76% 33,18% 36,60% 24,64% 29,17% 27,40% 17,83% 17,74% 14,39% 8,01% 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και χρεώστες 
22,22% 24,81% 25,81% 18,70% 18,93% 14,72% 15,56% 11,14% 14,12% 13,24% 

Διαθέσιμα 2,32% 1,13% 0,70% 13,63% 3,08% 4,23% 10,09% 10,72% 12,06% 23,45% 

Λοιπά στοιχεία 

κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
57,30% 59,13% 63,10% 56,97% 51,18% 49,57% 43,48% 39,60% 40,66% 44,70% 

           

Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 31,19% 30,56% 26,48% 26,72% 24,57% 19,60% 18,28% 17,42% 16,64% 15,02% 

Αποθεματικά 16,62% 16,76% 13,07% 12,82% 12,09% 9,51% 8,75% 8,94% 9,16% 6,33% 

Αποτελέσματα εις νέο 11,76% 13,50% 15,79% 9,74% 9,46% 7,54% 7,32% 6,21% 0,40% -4,02% 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 59,57% 60,82% 55,34% 49,29% 46,12% 36,66% 34,34% 32,57% 26,21% 17,32% 

           

Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Δάνεια 10,25% 8,85% 6,71% 6,90% 6,25% 15,66% 15,01% 7,02% 20,01% 25,92% 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις 
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,70% 0,00% 0,00% 

Προβλέψεις για 

αποχωρήσεις προσωπικού 
3,32% 3,45% 3,18% 3,24% 2,76% 2,07% 1,54% 1,38% 1,18% 1,10% 

Λοιπές προβλέψεις 1,42% 1,44% 2,86% 0,83% 0,67% 0,46% 0,70% 0,31% 0,05% 0,04% 

Λοιπά στοιχεία 0,00% 0,00% 0,00% 1,87% 0,90% 1,27% 0,90% 0,00% 0,23% 0,17% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
14,99% 13,75% 12,76% 12,82% 10,58% 19,47% 18,16% 9,41% 21,47% 27,23% 

           

Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
          

Προμηθευτές 16,88% 12,58% 18,68% 17,88% 22,00% 26,47% 28,10% 30,94% 33,50% 38,49% 

Φόροι-τέλη 4,14% 0,00% 3,34% 0,00% 0,05% 1,91% 0,27% 0,00% 0,11% 0,25% 

Δάνεια 3,57% 12,78% 9,80% 19,93% 21,19% 15,44% 19,09% 26,24% 18,69% 14,87% 

Μερίσματα 0,85% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,02% 0,96% 

Λοιπά στοιχεία 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 0,88% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
25,43% 25,44% 31,90% 37,89% 43,30% 43,88% 47,50% 58,02% 52,33% 55,45% 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 40,43% 39,18% 44,66% 50,71% 53,88% 63,34% 65,66% 67,43% 73,79% 82,68% 

           

Σύνολο Παθητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόστος Πωληθέντων -89,98% -94,22% -92,42% -100,14% -92,98% -93,65% -95,71% -97,03% -99,38% -101,41% 

Μικτό Κέρδος 10,02% 5,78% 7,58% -0,14% 7,02% 6,35% 4,29% 2,97% 0,62% -1,41% 

Έξοδα διοίκησης και 

διάθεσης 
-2,66% -2,49% -2,35% -1,91% -3,00% -2,43% -2,01% -1,50% -2,22% -2,15% 

Έξοδα ερευνών και 

ανάπτυξης 
-0,18% -0,23% -0,27% -0,11% -0,25% -0,27% -0,04% -0,04% -0,03% -0,05% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 0,20% 0,37% -0,12% 1,70% -0,21% 0,03% -0,24% -0,12% -0,76% -0,01% 

Πρόβλεψη για 

απομείωση επενδύσεων 
-0,03% 0,00% -0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 7,34% 3,44% 4,85% -0,26% 3,83% 3,84% 2,19% 1,47% -2,20% -2,83% 

Καθαροί τόκοι και 

συναφή έξοδα 
-0,10% -0,24% -0,30% -0,23% -0,26% -0,42% -0,30% -0,21% -1,84% -1,98% 

Κέρδη / (ζημίες) από 

συναλλαγματικές 

διαφορές 

-0,26% 0,29% 0,37% -1,03% -0,03% -0,19% -0,06% 0,08% 0,02% -0,06% 

Έσοδα συμμετοχών 0,24% 0,24% 0,11% 0,20% 0,28% 0,15% 0,18% 0,16% 0,19% 0,79% 

Κέρδη προ φόρων 7,23% 3,73% 4,92% -1,52% 3,55% 3,23% 1,82% 1,35% -4,02% -4,88% 

Φόρος εισοδήματος -2,10% -0,93% -1,35% 0,36% -0,92% -1,22% -0,51% -0,36% 0,74% 1,29% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 5,13% 2,80% 3,57% -1,16% 2,63% 2,00% 1,31% 0,98% -3,28% -3,58% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 53,57% 58,89% 49,21% 59,10% 60,45% 46,97% 42,13% 40,02% 43,57% 41,28% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,07% 0,05% 0,09% 0,08% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 3,03% 3,36% 2,84% 3,62% 3,34% 7,76% 7,27% 8,18% 9,16% 9,92% 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,07% 0,11% 0,20% 0,13% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,10% 0,10% 

Σύνολο παγίων 56,74% 62,41% 52,33% 62,92% 63,90% 54,79% 49,45% 48,26% 52,85% 51,32% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 23,65% 15,51% 24,34% 19,37% 17,59% 28,42% 29,50% 29,34% 26,02% 21,65% 

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 19,09% 21,52% 22,57% 17,04% 17,45% 15,45% 15,95% 14,22% 15,62% 11,68% 

Διαθέσιμα 0,52% 0,56% 0,76% 0,66% 1,06% 1,33% 5,09% 7,93% 4,63% 14,44% 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,25% 0,88% 0,91% 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ. 43,26% 37,59% 47,67% 37,08% 36,10% 45,21% 50,55% 51,74% 47,15% 48,68% 

           

Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 6,35% 7,05% 5,93% 6,86% 5,86% 7,06% 5,18% 4,53% 4,48% 4,48% 

Αποθεματικά 5,78% 6,57% 5,38% 6,23% 5,32% 1,75% 2,19% 2,40% 2,58% 2,58% 

Αποτελέσματα εις νέο 13,85% 15,70% 15,30% 12,97% 12,38% 10,26% 14,51% 16,16% 16,70% 10,44% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 25,99% 29,32% 26,60% 26,06% 23,56% 19,07% 21,89% 23,10% 23,76% 17,50% 

           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Δάνεια 25,31% 24,45% 17,62% 18,82% 13,62% 6,05% 15,29% 24,35% 24,22% 37,72% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,85% 1,68% 2,03% 2,59% 2,14% 1,65% 1,63% 1,69% 2,81% 1,09% 

Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 3,47% 3,96% 2,66% 2,71% 2,25% 1,87% 1,64% 1,57% 1,74% 2,30% 

Λοιπά στοιχεία 0,37% 0,43% 0,34% 0,53% 0,40% 0,27% 0,33% 0,28% 0,50% 0,45% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  30,01% 30,52% 22,65% 24,65% 18,41% 9,84% 18,88% 27,89% 29,27% 41,56% 

           

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές 19,48% 8,74% 22,76% 21,36% 29,39% 42,99% 26,26% 31,95% 31,62% 32,39% 

Φόροι-τέλη 3,11% 0,52% 1,11% 0,00% 1,60% 0,91% 0,47% 0,00% 0,00% 0,00% 

Δάνεια 21,19% 30,69% 26,51% 27,54% 26,73% 26,97% 32,29% 16,89% 15,18% 8,40% 

Λοιπά στοιχεία 0,22% 0,22% 0,36% 0,40% 0,31% 0,21% 0,22% 0,17% 0,16% 0,15% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 44,00% 40,16% 50,74% 49,30% 58,03% 71,08% 59,24% 49,01% 46,97% 40,94% 
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Σύνολο Υποχρεώσεων 74,01% 70,68% 73,40% 73,94% 76,44% 80,93% 78,11% 76,90% 76,24% 82,50% 

           

Σύνολο Παθητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Κόστος Πωληθέντων -91,75% -94,42% -93,95% -96,26% -95,46% -95,96% -96,45% -97,58% -98,95% -99,94% 

Μικτό Κέρδος 8,25% 5,58% 6,05% 3,74% 4,54% 4,04% 3,55% 2,42% 1,05% 0,06% 

Έξοδα διοίκησης -0,51% -0,54% -0,59% -0,43% -0,77% -0,53% -0,31% -0,30% -0,31% -0,32% 

Έξοδα διάθεσης -0,44% -0,35% -0,41% -0,33% -0,57% -0,44% -0,45% -0,58% -0,49% -0,48% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -0,59% 1,24% 1,41% -0,42% 1,00% 0,09% 0,40% 0,60% 0,76% -0,10% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 6,71% 5,93% 6,46% 2,56% 4,19% 3,16% 3,19% 2,14% 1,01% -0,84% 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα -0,43% -0,89% -1,00% -0,65% -0,48% -0,61% -0,76% -0,78% -0,74% -0,70% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 0,16% 0,18% 0,14% 0,05% 0,02% 0,04% 0,05% 0,02% 0,03% 0,03% 

Κέρδη προ φόρων 6,45% 5,22% 5,60% 1,96% 3,73% 2,60% 2,48% 1,38% 0,30% -1,51% 

Φόρος εισοδήματος -1,98% -1,71% -1,44% -0,47% -1,30% -0,91% -0,51% -0,28% -0,22% 0,34% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 4,47% 3,51% 4,16% 1,50% 2,43% 1,69% 1,97% 1,10% 0,07% -1,17% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ (2005-2014) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 50,23% 49,40% 51,72% 65,39% 100,00% 145,39% 189,00% 218,62% 214,44% 211,62% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 225,42% 188,87% 223,94% 147,83% 100,00% 84,49% 113,65% 94,17% 91,31% 97,25% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 98,45% 99,44% 99,81% 101,71% 100,00% 99,10% 95,61% 94,89% 93,98% 94,81% 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 238,75% 33,19% 203,48% 537,12% 100,00% 200,16% 33,58% 46,91% 1451,30% 2746,24% 

Σύνολο παγίων 68,88% 67,30% 70,10% 81,03% 100,00% 129,46% 155,61% 174,44% 179,43% 185,31% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 88,43% 91,42% 116,36% 77,65% 100,00% 117,68% 82,12% 85,74% 72,81% 44,89% 

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 92,48% 105,36% 126,48% 90,80% 100,00% 97,44% 110,51% 83,01% 110,13% 114,39% 

Διαθέσιμα 59,43% 29,64% 20,98% 407,04% 100,00% 172,13% 440,72% 491,15% 578,45% 1246,60% 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού           

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ. 88,18% 92,86% 114,37% 102,32% 100,00% 121,37% 114,19% 109,11% 117,26% 142,86% 

           

Σύνολο Ενεργητικού 78,76% 80,38% 92,75% 91,93% 100,00% 125,32% 134,41% 141,00% 147,61% 163,59% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Αποθεματικά 108,30% 111,44% 100,27% 97,50% 100,00% 98,62% 97,23% 104,27% 111,90% 85,66% 

Αποτελέσματα εις νέο 97,92% 114,64% 154,80% 94,66% 100,00% 99,87% 104,01% 92,58% 6,26% -69,58% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 101,74% 106,00% 111,31% 98,25% 100,00% 99,61% 100,10% 99,60% 83,89% 61,45% 

           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Δάνεια 129,08% 113,73% 99,51% 101,37% 100,00% 313,91% 322,56% 158,19% 472,30% 677,97% 

Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 94,80% 100,39% 106,96% 107,70% 100,00% 94,11% 75,02% 70,57% 63,25% 64,96% 

Λοιπά στοιχεία 71,46% 74,40% 169,64% 158,17% 100,00% 138,54% 138,32% 91,06% 26,00% 22,50% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 111,61% 104,43% 111,83% 111,42% 100,00% 230,60% 230,70% 125,39% 299,52% 421,01% 

           

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές 60,43% 45,96% 78,76% 74,70% 100,00% 150,78% 171,68% 198,34% 224,78% 286,20% 

Δάνεια 13,29% 48,48% 42,89% 86,48% 100,00% 91,35% 121,09% 174,67% 130,25% 114,82% 



129 
 

Λοιπά στοιχεία 3234,33% 54,81% 2620,15% 63,49% 100,00% 2031,49% 348,32% 967,46% 163,97% 2821,42% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 46,26% 47,22% 68,33% 80,44% 100,00% 126,98% 147,43% 188,91% 178,36% 209,46% 

           

Σύνολο Υποχρεώσεων 59,09% 58,45% 76,87% 86,52% 100,00% 147,32% 163,78% 176,44% 202,15% 251,00% 

           

Σύνολο Παθητικού 78,76% 80,38% 92,75% 91,93% 100,00% 125,32% 134,41% 141,00% 147,61% 163,59% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 

 

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 101,95% 122,31% 127,98% 150,98% 100,00% 124,45% 139,20% 160,40% 144,94% 141,76% 

Κόστος Πωληθέντων 98,66% 123,94% 127,21% 162,60% 100,00% 125,33% 143,28% 167,37% 154,90% 154,61% 

Μικτό Κέρδος 145,53% 100,76% 138,24% -2,92% 100,00% 112,69% 85,18% 67,95% 12,89% -28,47% 

Έξοδα διοίκησης και διάθεσης 90,34% 101,39% 100,32% 96,22% 100,00% 100,88% 93,06% 80,42% 107,10% 101,59% 

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 75,00% 110,74% 139,61% 69,24% 100,00% 133,82% 23,03% 22,95% 19,38% 27,63% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -95,67% -216,23% 73,00% -1214,39% 100,00% -17,08% 155,21% 89,53% 523,14% 9,00% 

Έσοδα συμμετοχών 90,03% 106,16% 50,63% 111,48% 100,00% 69,43% 92,45% 92,45% 100,07% 403,12% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 195,30% 117,48% 162,15% -10,21% 100,00% 124,58% 79,73% 61,70% -83,18% -104,87% 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 39,36% 116,72% 150,98% 138,10% 100,00% 206,80% 166,41% 130,30% 1046,00% 1100,36% 

Κέρδη / (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές 931,68% -1275,90% -1677,69% 5560,23% 100,00% 827,05% 320,92% -466,30% -108,15% 320,23% 

Κέρδη προ φόρων 207,73% 128,55% 177,49% -64,87% 100,00% 113,12% 71,59% 60,94% -164,16% -194,87% 

Φόρος εισοδήματος 234,32% 124,15% 188,92% -59,81% 100,00% 166,02% 77,93% 63,65% -116,66% -200,44% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 198,49% 130,07% 173,52% -66,63% 100,00% 94,73% 69,39% 60,00% -180,68% -192,93% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

           

Πάγιο Ενεργητικό           

Ενσώματα πάγια 81,75% 80,98% 80,47% 83,50% 100,00% 103,59% 100,27% 97,40% 94,69% 89,73% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 149,91% 96,21% 211,53% 157,66% 100,00% 51,98% 21,51% 45,61% 61,45% 66,27% 

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 83,87% 83,70% 84,02% 92,59% 100,00% 309,85% 313,25% 360,59% 360,69% 390,54% 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 102,43% 135,31% 298,41% 162,68% 100,00% 101,69% 110,78% 111,52% 187,95% 189,22% 

Σύνολο παγίων 81,92% 81,18% 80,97% 84,11% 100,00% 114,32% 111,35% 111,13% 108,66% 105,53% 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 124,05% 73,30% 136,80% 94,05% 100,00% 215,45% 241,28% 245,38% 194,30% 161,74% 

Απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες 100,90% 102,51% 127,84% 83,40% 100,00% 118,05% 131,51% 119,87% 117,58% 87,91% 

Διαθέσιμα 44,87% 43,49% 70,79% 53,14% 100,00% 167,34% 689,20% 1097,67% 572,53% 1784,67% 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού           

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργ. 110,53% 86,54% 130,52% 87,70% 100,00% 166,95% 201,42% 210,83% 171,56% 177,15% 

           

Σύνολο Ενεργητικού 92,25% 83,12% 98,86% 85,40% 100,00% 133,33% 143,87% 147,12% 131,37% 131,39% 

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 160,63% 127,16% 113,78% 100,39% 100,39% 

Αποθεματικά 100,28% 102,62% 100,00% 100,00% 100,00% 43,89% 59,30% 66,50% 63,81% 63,81% 

Αποτελέσματα εις νέο 103,22% 105,43% 122,16% 89,46% 100,00% 110,55% 168,69% 192,13% 177,25% 110,83% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 101,76% 103,44% 111,64% 94,46% 100,00% 107,95% 133,65% 144,27% 132,52% 97,62% 

           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Δάνεια 171,48% 149,21% 127,94% 118,01% 100,00% 59,28% 161,49% 263,03% 233,67% 363,91% 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 36,83% 65,30% 93,52% 103,26% 100,00% 102,53% 109,55% 116,05% 172,12% 66,72% 

Προβλέψεις για αποχωρήσεις προσωπικού 142,73% 146,56% 117,23% 103,06% 100,00% 111,21% 104,79% 103,02% 101,60% 134,62% 

Λοιπά στοιχεία 84,53% 88,71% 83,61% 111,92% 100,00% 88,23% 116,25% 101,23% 163,35% 146,36% 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 150,40% 137,80% 121,66% 114,34% 100,00% 71,28% 147,54% 222,87% 208,86% 296,60% 

           

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές 61,15% 24,71% 76,57% 62,08% 100,00% 195,02% 128,54% 159,95% 141,34% 144,80% 

Φόροι-τέλη 179,71% 27,19% 68,79% 0,00% 100,00% 75,62% 42,21% 0,00% 0,00% 0,00% 

Δάνεια 73,12% 95,40% 98,01% 87,97% 100,00% 134,50% 173,74% 92,94% 74,61% 41,28% 

Λοιπά στοιχεία 64,68% 58,02% 115,88% 109,50% 100,00% 92,52% 103,26% 80,51% 69,45% 64,65% 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 69,95% 57,52% 86,44% 72,55% 100,00% 163,31% 146,85% 124,26% 106,32% 92,70% 
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Σύνολο Υποχρεώσεων 89,32% 76,85% 94,92% 82,61% 100,00% 141,15% 147,02% 148,01% 131,02% 141,80% 

           

Σύνολο Παθητικού 92,25% 83,12% 98,86% 85,40% 100,00% 133,33% 143,87% 147,12% 131,37% 131,39% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19: (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 

 

 

 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κύκλος Εργασιών 83,70% 103,90% 106,46% 144,78% 100,00% 139,67% 204,56% 235,89% 224,53% 212,89% 

Κόστος Πωληθέντων 80,44% 102,76% 104,78% 145,99% 100,00% 140,40% 206,68% 241,11% 232,74% 222,87% 

Μικτό Κέρδος 152,13% 127,86% 141,89% 119,41% 100,00% 124,33% 159,98% 125,91% 51,79% 2,81% 

Έξοδα διοίκησης 54,69% 72,87% 80,76% 81,06% 100,00% 95,08% 81,68% 91,46% 90,00% 88,71% 

Έξοδα διάθεσης 64,33% 64,07% 75,76% 83,34% 100,00% 107,22% 162,78% 238,51% 194,98% 178,46% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) -49,58% 129,18% 150,03% -60,37% 100,00% 12,34% 82,11% 140,97% 171,51% -20,93% 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα 133,96% 147,00% 164,12% 88,52% 100,00% 105,35% 155,49% 120,57% 53,83% -42,59% 

Καθαροί τόκοι και συναφή έξοδα 74,86% 194,09% 222,52% 197,52% 100,00% 179,20% 326,92% 387,20% 348,30% 312,69% 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 835,90% 1151,31% 884,94% 449,39% 100,00% 373,56% 652,19% 333,10% 401,23% 430,82% 

Κέρδη προ φόρων 144,57% 145,39% 159,82% 76,19% 100,00% 97,10% 135,79% 87,47% 17,77% -85,86% 

Φόρος εισοδήματος 127,12% 136,53% 118,08% 51,84% 100,00% 97,44% 79,43% 51,32% 38,67% -54,91% 

Καθαρά κέρδη περιόδου 153,93% 150,14% 182,19% 89,24% 100,00% 96,91% 165,99% 106,84% 6,57% -102,45% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΑΣΕΩΣ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΟΤΟΡ 

ΟΙΛ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (2005-2014) 

 
Κατάσταση ταμειακών ροών (Ποσά σε χιλ. €) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 53.484 132.697 289.776 585.317 139.353 654.331 658.656 662.918 83.803 691.270 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -    72.788 -  243.685 - -  165.609 -         5.196 -         1.425 -       23.945 -    25.746 - -       13.440 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -    19.304 -  110.988 289.776 419.708 134.157 652.906 634.711 637.172 83.803 677.830 

           

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Αγορές ενσώματών παγίων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 
-    51.870 -    75.263 -  117.111 -  248.470 -     524.617 -     676.754 -     649.983 -  493.543 -       85.101 -     107.783 

Λαμβανόμενες επιχορηγήσεις 870 2.414 200 925 3.899 131 - - - - 

Πωλήσεις ενσώματών παγίων και άυλων περιουσιακών 

στοιχείων 
- 4.091 - 1.323 - - 142 761 2 - 

Είσπραξη από πώληση δικαιωμάτων έρευνας και 

παραγωγής 
- - - 124.450 - - - - - - 

Εισπραχθέντες τόκοι 8.522 9.913 9.900 12.135 10.201 4.273 13.649 4.685 16.116 20.589 

Μερίσματα εισπραχθέντα 15.404 13.443 13.383 16.655 18.448 11.844 14.312 12.799 13.748 48.171 

Μείωση / (αύξηση) μετοχικού κεφαλαίου σε 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
3.948 -      4.577 -      9.606 -      1.439 -            674 6.230 13.214 5.015 -         3.504 -              13 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - - -         182 - - -              20 - - - - 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -    23.126 -    49.979 -  103.416 -    94.421 -     492.743 -     654.296 -     608.666 -  470.283 -       58.739 -       39.036 

           

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες           

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 806 118 - - - - - - - - 

Καταβληθέντες τόκοι -    14.719 -    28.291 -    33.672 -    33.879 -       25.121 -       37.024 -       36.612 -    25.329 -     151.517 -     168.930 

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρίας -    97.596 -  156.324 -  130.963 -  152.837 -     137.901 -     137.369 -       85.067 -  130.747 -       43.706 -            363 

Εξοφλήσεις δανείων -    24.837 -      8.922 -  516.006 -  427.285 -  1.278.270 -     324.542 -  1.015.999 -  871.459 -     867.754 -     694.169 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 159.611 319.447 487.458 778.239 1.412.776 762.253 1.281.179 921.321 1.154.700 1.045.119 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων 

διακρατούμενων έως τη λήξη 
- - - - - -     167.968 167.968 - - - 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες 
23.265 126.028 -  193.183 164.238 -       28.516 95.350 311.469 -  106.214 91.723 181.657 

           

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
-    19.165 -    34.939 -      6.823 489.525 -     387.102 93.960 337.515 60.675 116.787 820.451 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

περιόδου 
89.083 75.956 37.878 26.815 520.232 127.809 220.000 563.282 627.738 739.311 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
6.038 -      3.139 -      4.240 3.892 -         5.321 -         1.769 5.767 3.781 -         5.214 33.500 

Αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
-    19.165 -    34.939 -      6.823 489.525 -     387.102 93.960 337.515 60.675 116.787 820.451 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 75.956 37.878 26.815 520.232 127.809 220.000 563.282 627.738 739.311 1.593.262 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 

 

 

 

Κατάσταση ταμειακών ροών (Ποσά σε χιλ. €) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

           

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Κέρδη προ φόρων 188.530 189.599 208.412 99.356 130.406 126.621 177.076 114.065 23.173 
-     

111.973 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:           

Αποσβέσεις 22.516 43.272 45.919 47.849 50.648 60.707 71.415 69.602 72.243 75.396 

Προβλέψεις 3.546 927 3.896 
-         

4.621 

-      

1.127 
3.397 

-         

1.611 

-      

1.037 

-      

2.299 

-         

2.342 

Συναλλαγματικές διαφορές 
-            

903 

-    

15.185 

-    

36.091 
7.761 5.344 19.690 

-         

1.486 

-      

6.617 

-      

9.938 
24.140 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητάς 
-         

4.649 
-      

6.225 
-      

4.500 
-         

1.386 
-         

979 
-         

2.511 
-         

4.142 
-      

2.340 
-      

3.620 
-         

1.922 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.461 32.307 37.038 32.878 16.645 29.828 54.416 64.450 57.975 52.048 

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης: 
          

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 
-     

151.347 
126.103 

-  

157.794 
106.210 

-    

14.774 

-     

286.859 

-       

64.193 

-    

10.197 
126.934 80.901 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 
-       

94.915 

-      

4.532 

-    

66.533 
116.985 

-    

47.393 

-       

45.558 

-       

31.297 
28.049 5.303 73.735 

Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 73.854 
-  

161.293 
210.145 

-       

52.681 
152.061 396.490 

-     

312.405 
135.814 

-    

65.996 
2.684 

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 
-       

18.388 

-    

31.845 

-    

37.300 

-       

32.903 

-    

16.897 

-       

28.615 

-       

50.513 

-    

66.195 

-    

58.332 

-       

49.819 
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Καταβεβλημένοι φόροι 
-       

58.666 

-    

87.894 

-    

35.803 

-       

43.260 

-    

16.688 

-       

49.076 

-       

41.289 

-    

35.999 

-    

11.653 

-         

4.256 

Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες 
-       

27.961 
85.234 167.389 276.188 257.246 224.114 

-     
204.029 

289.595 133.790 138.592 

           

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Εξαγορά και αύξηση συμμετοχής σε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρίες 

-            

140 
- 

-         

150 

-         

4.044 

-      

3.491 

-       

98.923 

-            

238 

-    

22.315 

-           

50 

-       

14.071 

Αγορές ενσώματών παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
-     

154.515 

-    

36.697 

-    

41.828 

-       

71.727 

-  

191.221 

-       

91.534 

-       

44.793 

-    

45.271 

-    

49.287 

-       

33.493 

Πωλήσεις ενσώματών παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 3 30 - - 2 487 1.752 - 3 - 

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων - 1.600 - - - - - - - - 

Εισπραχθέντες τόκοι 621 898 1.285 1.168 167 499 2.622 542 689 406 

Μερίσματα εισπραχθέντα 4.153 4.156 3.317 360 156 1.191 888 983 950 850 

Σύνολο ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
-     

149.878 
-    

30.013 
-    

37.376 
-       

74.243 
-  

194.387 
-     

188.280 
-       

39.769 
-    

66.061 
-    

47.695 
-       

46.308 

           

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες           

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.674.636 549.848 617.790 1.126.208 911.207 1.054.378 1.829.926 391.919 248.800 1.053.995 

Εξοφλήσεις δανείων 
-  

2.437.440 

-  

483.075 

-  

616.115 

-  

1.197.678 

-  

900.352 

-  

1.024.492 

-  

1.479.823 

-  

498.697 

-  

369.446 

-     

942.025 

Μερίσματα πληρωθέντα 
-       

94.043 

-  

122.201 

-  

127.400 

-     

132.940 

-    

66.470 

-       

55.390 

-       

27.697 

-    

44.313 

-    

33.235 

-       

22.157 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις - - 
-         

187 
-            

187 
-         

205 
-            

215 
-            

220 
-             
8 

-           
17 

-              
22 

Επιστροφή κεφαλαίου - - - - - - - 
-    

11.078 

-    

11.078 
- 

Σύνολο ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 143.153 
-    

55.428 

-  

125.912 

-     

204.597 

-    

55.820 

-       

25.719 
322.186 

-  

162.177 

-  

164.976 
89.791 

           

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
-       

34.686 
-         

207 
4.101 

-         
2.652 

7.039 10.115 78.388 61.357 
-    

78.881 
182.075 

           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 41.426 6.740 6.533 10.634 7.982 15.021 25.136 103.524 164.881 86.000 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 6.740 6.533 10.634 7.982 15.021 25.136 103.524 164.881 86.000 268.075 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22: (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 
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ΕΛΠΕ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Κυκλοφορούντος 

Ενεργητικού 
1.874.100 1.973.471 2.430.560 2.174.647 2.125.265 2.579.519 2.426.776 2.318.898 2.492.174 3.036.102 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 
831.838 849.082 1.228.720 1.446.400 1.798.222 2.283.297 2.651.062 3.397.108 3.207.354 3.766.589 

Κεφάλαιο Κίνησης 1.042.262 1.124.389 1.201.840 728.247 327.043 296.222 -224.286 -1.078.210 -715.180 -730.487 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23: (ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΠΕ Α.Ε. 2005-2014) 

 

 

 
ΜΟΗ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 563.721 441.382 665.711 447.286 510.026 851.487 1.027.273 1.075.306 874.996 903.534 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 573.407 471.561 708.648 594.734 819.790 1.338.777 1.203.864 1.018.651 871.628 759.913 

Κεφάλαιο Κίνησης -9.686 -30.179 -42.937 -147.448 -309.764 -487.290 -176.591 56.655 3.368 143.621 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24: (ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΗ Α.Ε. 2005-2014) 

 


