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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο κλάδος των τροφίμων και ειδικότερα των super market αντιμετώπισε και
αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις στην εποχή μας και ιδιαίτερα τη τρέχουσα περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Η ελληνική αγορά είχε μικρές, μεσαίου και λίγες μεγάλου μεγέθους
επιχειρήσεις , που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπική αγορά. Με την είσοδο μεγάλων
επιχειρήσεων και παγκόσμιων αλυσίδων super market αλλά και με την οικονομική κρίση
περιορίστηκε η ζήτηση των προϊόντων των παραπάνω επιχειρήσεων , με συνέπεια να
αναγκάσει τις επιχειρήσεις αυτές είτε να περιορίσουν τη δραστηριότητα τους είτε να
συγχωνευτούν με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ή τέλος να εξαγοραστούν από μεγάλους
οίκους .
Η

παρούσα

εργασία

έχει

ως

αντικείμενο

να

εξετάσει

μια

σειρά

από

χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες που θα μας δώσουν τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με
τη ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή διάρθρωση
τεσσάρων γνωστών εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου. Στόχος της συγκεκριμένης
έρευνας είναι να αξιολογήσει τις επιδόσεις των εταιρειών Μασούτη , Α.Β. Βασιλόπουλου ,
Σκλαβενίτη και Αφροδίτη, προκειμένου να αναδείξει ποια από τις εταιρίες αυτές καταφέρνει
να ανταπεξέλθει πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά στις προκλήσεις της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας. Τέλος θα δούμε ποια ή ποιες από τις εταιρίες αυτές έχουν καλύτερες
προοπτικές για το μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1o .

1. Εισαγωγή

H αξιολόγηση της απόδοσης μίας εταιρείας σχετίζεται με το πόσο καλά μπορεί η εταιρεία να
χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια, τις υποχρεώσεις, τα κέρδη
και τα έξοδα της. Πιο συγκεκριμένα, το πόσο αποτελεσματικές είναι οι εταιρείες στο να
χρησιμοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία ώστε να παράγουν κέρδος. Η ανάλυση
αριθμοδεικτών είναι ένα από τα πιο χρηστικά εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή
την αξιολόγηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καθορίσει και να ελέγξει την απόδοση
των εταιρειών το λιανικού εμπορίου τροφίμων.
Η παραδοσιακή ανάλυση αριθμοδεικτών διαμορφώθηκε για να αντιμετωπίσει τις
πληροφοριακές ανάγκες των επενδυτών των ιδίων κεφαλαίων και των πιστωτών. Το
αντικείμενο της ανάλυσης των αριθμοδεικτών αποτελεί η συγκριτική μέτρηση της απόδοσης
και του κινδύνου, η διευκόλυνση της έξυπνης επένδυσης και των πιστωτικών αποφάσεων.
Γενικά, περιέχουν μια πορεία τυποποίησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
τυποποιήσουν μεθόδους καταγραφής χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων
συναφών μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψη για διαχρονικές συγκρίσεις και συγκρίσεις
μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος σκοπός τους είναι ότι μετρούν τις αποφασιστικές
σχέσεις σχετικά με τις εισροές και τις εκροές και διευκολύνουν τις συγκρίσεις αυτών των
σχέσεων (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010).
Η ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης έχει ως στόχο την άντληση
πληροφοριών και τη δημιουργία των απαραίτητων γνώσεων για τη λήψη αποφάσεων που
επηρεάζουν την κατανομή των οικονομικών πόρων μέσα στην οικονομία. Ειδικότερα,
ενδιαφέρεται για την εκτίμηση του κινδύνου και της αναμενόμενης απόδοσης της επένδυσης
σε μια επιχείρηση. Οι κυριότερες ομάδες χρηστών της ανάλυσης των οικονομικών
καταστάσεων είναι (Γκίκας, Παπαδάκη & Σιουγλέ, 2010):


Οι μέτοχοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν οποιοδήποτε επενδυτικό ενδιαφέρον, δηλαδή
την επιλογή των μετοχών που θα συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιό τους και
περιλαμβάνουν επιχειρήσεις με επιθυμητά επίπεδα κινδύνου και απόδοσης ή
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εποπτικό ενδιαφέρον, δηλαδή την προσπάθεια να ελέγξουν τις ενέργειες της
διοίκησης ως προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.


Οι πιστωτές – προμηθευτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αποδοτικότητα και τη
βραχυχρόνια και μακροχρόνια δυνατότητα επιβίωσης της επιχείρησης, προκειμένου
να καθοριστεί το ύψος της πίστωσης, το επιτόκιο δανεισμού και οι εξασφαλίσεις που
θα ζητηθούν από την επιχείρηση.



Η

διοίκηση

της

επιχείρησης,

προκειμένου

να

λάβει

μια

επενδυτική,

χρηματοοικονομική ή λειτουργική απόφαση και ειδικότερα αποφάσεις που αφορούν
εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη δομή των κεφαλαίων, τη μερισματική και
επικοινωνιακή πολιτική.


Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, προκειμένου να γνωρίζουν τη βιωσιμότητα της
επιχείρησης και την ικανότητα δημιουργίας κερδών.



Οι

δημόσιες

υπηρεσίες,

προκειμένου

να

επιτύχουν

την

παρουσία

υγιούς

ανταγωνισμού σε έναν κλάδο ή τον καθορισμό μιας τιμής πώλησης ορισμένων
προϊόντων ή την έγκριση μιας εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Οι πελάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, ιδιαίτερα
όταν αγοράζουν προϊόντα με μακροχρόνιες εγγυήσεις ή αναμένουν κάποια
μακροχρόνια εξυπηρέτηση από την επιχείρηση.

Μεθοδολογία
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τους αριθμοδείκτες ρευστότητας,
δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης ανά χρονιά και να
προχωρήσουμε στη συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εταιρειών. Το δείγμα που επιλέξαμε
αποτελείται από τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του λιανικού εμπορίου
τροφίμων, την ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., την Αφροδίτη Α.Ε., τον Μασούτη Α.Ε., και τον
Σκλαβενίτη Α.Ε. και τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε αφορούν στο διάστημα 2007 – 2014.
Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας προέρχονται
κατά κύριο λόγο από αξιόπιστες πηγές, οι οποίες είναι οι επίσημες Ετήσιες Οικονομικές
Εκθέσεις που δημοσιεύονται από τις εταιρείες στην επίσημη ιστοσελίδα τους και σε
επίσημους φορείς.
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Γενικότερα, η παρούσα εργασία έχει την εξής μορφή: Στο επόμενο κεφάλαιο θα
αναφερθούμε σύντομα στα στοιχεία που συνθέτουν τις βασικές χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και θα παραθέσουμε αναλυτικά τις κατηγορίες των αριθμοδεικτών που
προκύπτουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στο τρίτο κεφάλαιο θα υπολογίσουμε και θα
παρουσιάσουμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και
κεφαλαιακής διάρθρωσης που προέκυψαν από τις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας
χωριστά και θα παραθέσουμε μια συγκριτική αντιπαράθεση των εταιρειών. Στο τέταρτο
κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα της έρευνάς μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο .

2. Θεωρητικό Πλαίσιο
2.1 Οι Οικονομικές Καταστάσεις
Τα αποτελέσματα χρήσεως, ο ισολογισμός και η δήλωση ταμειακών ροών είναι μερικές από
τις πιο σημαντικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τα ποσοτικά
στοιχεία μίας εταιρείας και της απόδοσής της. Επιπλέον, υπάρχουν και οι σημειώσεις οι
οποίες περιέχουν τα ποιοτικά στοιχεία, την επεξήγηση των σημαντικότερων συναλλαγών της
εταιρείας και τέλος, την λογιστική πολιτική που ακολουθήθηκε από την εταιρεία στην
διατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να
δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία κάθε τετράμηνο του έτους (Ν. 2190/1920).
2.1.1 Αποτελέσματα Χρήσης

Τα αποτελέσματα χρήσης δείχνουν την κερδοφορία της εταιρείας για μία συγκεκριμένη
χρονική περίοδο. Στην κατάσταση αυτή, το καθαρό εισόδημα υπολογίζεται εάν αφαιρέσουμε
όλα τα έξοδα από το εισόδημα. Σύμφωνα με τους Patrick et al. (2002), τα αποτελέσματα
χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τις συναλλαγές που έχουν τελεστεί μέσα στην
συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Τα έξοδα που εμπεριέχονται σε αυτήν την οικονομική
κατάσταση είναι οι αγορές, τα διοικητικά έξοδα, τα έξοδα πωλήσεων, οι αποσβέσεις και
τέλος ο φόρος επί των κερδών.
Αρχικά, υπολογίζεται το μεικτό κέρδος, αφαιρώντας από τις καθαρές πωλήσεις το κόστος
πωληθέντων. Το κόστος πωληθέντων είναι το άθροισμα του εργασιακού κόστους, των
πρώτων υλών και το κόστος πωλήσεων για τα αγαθά που πουλήθηκαν την συγκεκριμένη
περίοδο. Έπειτα, υπολογίζονται τα λειτουργικά έσοδα. Για να υπολογιστούν τα λειτουργικά
έσοδα αφαιρούνται από το μεικτό κέρδος, οι αποσβέσεις, τα διοικητικά έξοδα και άλλα
έξοδα πωλήσεων. Από τα λειτουργικά έσοδα εάν αφαιρέσουμε τους τόκους και άλλα
έκτακτα έξοδα θα προκύψουν τα κέρδη προ φόρων. Τέλος, υπολογίζεται ο φόρος, ως
ποσοστό των κερδών και αφαιρείται ώστε να καταλήξουμε στο καθαρό κέρδος.
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Η διοίκηση της εταιρείας, έπειτα, θα αποφασίσει αν θα μοιράσει μέρισμα ή όχι. Εάν
μοιραστεί μέρισμα, πρώτα καταβάλλεται το μέρισμα στους προνομιούχους μετόχους και
έπειτα πληρώνονται τα μερίσματα των κοινών μετοχών.
2.1.2 Ο Ισολογισμός
Στον ισολογισμό περιέχονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και το κεφάλαιο
μίας εταιρείας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για αυτό και πολλές φορές ο
ισολογισμό καλείται ως μία στατική απεικόνιση της εταιρείας την στιγμή που συντάσσεται.
Ο ισολογισμός διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το ενεργητικό, το οποίο με την
σειρά του περιέχει τα πάγια στοιχεία, όπως τα κτήρια, οικόπεδα και άλλα, και το
κυκλοφορούν ενεργητικό το οποίο περιέχει τους πελάτες, τα αποθέματα και τα ταμειακά
διαθέσιμα μεταξύ άλλων. Ο διαχωρισμός του ενεργητικού γίνεται ανάλογα με το πόσο
ρευστό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Για παράδειγμα, ένα κτήριο ή κάποιο
μηχάνημα δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα, αντίθετα τα αποθέματα ή τα ταμειακά
διαθέσιμα κινούνται συνέχεια ως λογαριασμοί. Άλλοι λογαριασμοί που βρίσκονται στο
ενεργητικό είναι η φήμη και πελατεία, ο εξοπλισμός, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Επιπλέον, το άλλο κομμάτι του ισολογισμού εμπεριέχει το κεφάλαιο και όλες τι υποχρεώσεις
που έχει μία εταιρεία. Πληρωτέους λογαριασμούς, δεδουλευμένα έξοδα, γραμμάτια
πληρωτέα, βραχυπρόθεσμο χρέος είναι τα κύρια συστατικά των τρεχουσών υποχρεώσεων.
Ενώ το συνολικό μακροπρόθεσμο χρέος, ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος και τα
δικαιώματα προαίρεσης προστίθενται στις τρέχουσες υποχρεώσεις και προκύπτει το σύνολο
των υποχρεώσεων. Το σύνολο υποχρεώσεων αθροίζεται με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
ώστε να προκύψει το παθητικό. Έτσι, το σύνολο των υποχρεώσεων και της πάγιας θέσης μία
εταιρείας ισούται πάντα με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων ή πιο απλά το
παθητικό πρέπει πάντα να ισούται με το ενεργητικό.
2.1.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Η κατάσταση ταμειακών ροών δείχνει πως διακινείται το ρευστό χρήμα μέσα και έξω από
την εταιρεία. Ρευστό το οποίο προέρχεται από την λειτουργία της εταιρείας, την επενδυτική
και χρηματοοικονομική της δραστηριότητα. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή μας δείχνει την
καθαρή μεταβολή του ρευστού μίας εταιρείας. Σύμφωνα με τους Patrick et al (2002) η
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κατάσταση ταμειακών ροών βοηθά τους επενδυτές να αξιολογήσουν την ικανότητα της
εταιρείας να δημιουργήσει θετικές μελλοντικές ταμειακές ροές, το εάν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί

στις

υποχρεώσεις

της

και

τέλος

επεξηγεί

τις

επενδυτικές

και

χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποίησε η εταιρεία μέσα στην λογιστική
περίοδο.
Οι λειτουργικές δραστηριότητες περιέχουν το καθαρό εισόδημα, τις αποσβέσεις και την
αύξηση ή μείωση των εμπορεύσιμων τίτλων, των εισπρακτέων λογαριασμών, των
προπληρωμένων εξόδων, του λογαριασμού πληρωτέα, και τέλος των δεδουλευμένων
εξόδων. Η χρήση της ρευστότητας της εταιρείας που σχετίζεται με την αγορά πάγιων
περιουσιακών στοιχείων περιέχεται στις επενδυτικές δραστηριότητες. Τέλος, η αγορά ή
πώληση

μετοχών,

ομολόγων

και

άλλων

εμπεριέχονται

στις

χρηματοοικονομικές

δραστηριότητες της κατάστασης ταμειακών ροών (Timothy and Joseph, 2003).
2.1.4 Οι Σημειώσεις
Οι σημειώσεις δίνουν μία λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών αναφοράς των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών τις οποίες έχει υιοθετήσει η εταιρεία.
Είναι αδύνατο να παρουσιάσει κανείς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χωρίς τις
σημειώσεις, καθώς δεν είναι πάντα δυνατό να παρουσιαστούν όλες οι πληροφορίες
ποσοτικά. Έτσι, οι σημειώσει παρέχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται
ώστε να μπορέσει ο επενδυτής να καταλάβει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να τις
αξιολογήσει. Μέσα στις σημειώσεις υπάρχουν δύο ειδών πληροφορίες. Το πρώτο είδος
αφορά την λογιστική μέθοδο την οποία ακολουθεί η εταιρεία και σύμφωνα με την οποία
διατυπώνει

τις

καταστάσεις.

Το

δεύτερο

είδος

αφορά

την

επεξήγηση

των

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων που έχουν προαναφερθεί στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

2.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Καταστάσεων1
Οι

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

χρησιμοποιούνται

για

να

αξιολογηθεί

η

χρηματοοικονομική θέση και απόδοση μία εταιρείας. Η κατάλληλη ανάλυση αυτών των

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από τους Βασιλείου & Ηρειώτης (2008), Γκίκας, Παπαδάκη,
& Σιουγλέ (2010), Λαζαρίδης, Θ. & Παπαδόπουλος, Δ. (2010), Νούλας (2015) & Σουμπενιώτης, &
Ταμπακούδης (2015).
1
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καταστάσεων βοηθά τους επενδυτές να αποκτήσουν χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να
μπορέσουν να καταλήξουν στις βέλτιστες, για αυτούς, επενδύσεις.
Χρηματοοικονομικός δείκτης είναι το αριθμητικό αποτέλεσμα μίας διαίρεσης ενός
χρηματοοικονομικού στοιχείου με ένα άλλο και χρησιμοποιείται για να χρησιμοποιείται για
να εκφράσει τη σχετικότητα των διαφόρων οικονομικών μεταβλητών. Οι κύριες καταστάσεις
από τις οποίες προέρχονται αυτά τα στοιχεία είναι ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα
χρήσης. Σύμφωνα με τους Woo και Baker (2005) δεδομένα τα οποία περνούν απαρατήρητα
μπορούν να εκφραστούν μέσω των χρηματοοικονομικών δεικτών, ως αναλογίες.
Οι αριθμοδείκτες είναι απλά ένα μέσο που διευκολύνει τη σύγκριση ανάμεσα στα ποσά που
παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι αριθμοδείκτες θεωρούνται ένα
από τα κυριότερα εργαλεία στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γιατί βοηθούν
τον αναλυτή να παρουσιάσει περιληπτικά και με εύκολα κατανοητό τρόπο, τα δεδομένα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συνδυάζοντας εκείνα τα ποσά τα οποία συγκρινόμενα
θα μπορούσαν να γίνουν πηγή πληροφόρησης για τον αναλυτή, οι αριθμοδείκτες δίνουν μια
συνοπτική εικόνα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της εταιρίας που εξετάζεται.
Πρέπει να τονιστεί όμως, ότι οι αριθμοδείκτες είναι αλληλοεξαρτώμενοι και θα πρέπει να
εξετάζονται σαν σύνολο. Μεμονωμένοι δεν έχουν σχεδόν καμία σημασία. Η ανάλυση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, δεν πρέπει να εξετάζει αριθμοδείκτες
μεμονωμένα, αλλά να τους συγκρίνει μεταξύ τους, διαχρονικά και με τους αντίστοιχους
αριθμοδείκτες άλλων εταιριών του κλάδου. Επίσης, στην ανάλυση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων μιας επιχείρησης με αριθμοδείκτες, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
καθώς οι αριθμοδείκτες απλά βοηθούν τον αναλυτή να εντοπίσει αν η εταιρία παρουσιάζει
κάποιο πρόβλημα χωρίς όμως να μπορούν να δώσουν λύση σ’ αυτό το πρόβλημα. Με άλλα
λόγια βοηθούν τον αναλυτή να απευθύνει ορισμένες ερωτήσεις όσον αφορά τη θέση της
εταιρίας, σχεδόν ποτέ όμως δεν δίνουν απαντήσεις σ’ αυτές τις ερωτήσεις.
Ειδικότερα, στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, καλό θα
είναι να τηρούμε τις παρακάτω αρχές:
1. Να μη συγκρίνουμε εταιρίες που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους της
οικονομίας.
2. Να μη συγκρίνουμε εταιρίες μεγάλου μεγέθους με εταιρίες μικρού μεγέθους.
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3. Να μη συγκρίνουμε χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαφορετικών εταιριών με
διαφορετικές ημερομηνίες, έστω και αν αυτές είναι του ίδιου μεγέθους και ανήκουν
στον ίδιο κλάδο της οικονομίας.
4. Να μη συγκρίνουμε ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας εποχιακής
επιχείρησης.
5. Να

μη

συγκρίνουμε

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις,

αν

τα

ποσά

που

παρουσιάζονται σ’ αυτές, έχουν υπολογιστεί βάσει διαφορετικών λογιστικών
μεθόδων και τεχνικών (π.χ. LIFO, FIFO, στην αποτίμηση αποθεμάτων, ή διαφορετική
μέθοδο απόσβεσης παγίων, κ.λ.π.).
6. Όσο είναι δυνατό, να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικές τιμές (μέσοι όροι) και να
αποφεύγονται οι στιγμιαία και μόνο διαμορφωμένες τιμές (μόνο κατά την
ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού).
7. Αριθμοδείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο από 12
μήνες πρέπει να κρίνονται πάντα σε σχέση με αριθμοδείκτες αντιστοίχων περιόδων
ώστε να είναι αντιπροσωπευτικοί.
8. Οι αριθμοδείκτες πρέπει να ταξινομούνται πάντα σε ομοειδείς κατηγορίες με τρόπο
που

να

επιτρέπει

τη

συστηματική

ανάλυση

κάθε

τομέα

επιχειρησιακής

δραστηριότητας.
9. Τέλος, στη χρήση αριθμοδεικτών πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην
βγάζουμε συμπεράσματα όσον αφορά τις αιτίες των προβλημάτων που παρουσιάζει η
επιχείρηση. Οι αριθμοδείκτες δείχνουν απλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην
επιχείρηση και που εντοπίζεται αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δείχνουν τις αιτίες
αυτού του προβλήματος, ούτε και τρόπο για τη λύση του.
Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι κατηγορίες:
α) Αριθμοδείκτες ρευστότητας.
β) Αριθμοδείκτες δραστηριότητας ή κυκλοφοριακής ταχύτητας.
γ) Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής δομής.
δ) Αριθμοδείκτες εισοδηματικής κάλυψης.
ε) Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας.
στ) Αριθμοδείκτες πρόβλεψης κερδών ή χρηματιστηριακούς αριθμοδείκτες.
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2.2.1 Δείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)

Ρευστότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυχρόνιές της
υποχρεώσεις.

Πλήρης ανάλυση της ρευστότητας απαιτεί την κατάρτιση ταμειακού

προϋπολογισμού. Όμως χρησιμοποιώντας τους δείκτες ρευστότητας, δηλαδή συσχετίζοντας
τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού με τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της
επιχείρησης μπορούμε να πετύχουμε με ένα τρόπο σχετικά γρήγορο και εύκολο τη μέτρηση
της ρευστότητας της επιχείρησης. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας έχουν μεγάλη σημασία για
τους βραχυχρόνιους πιστωτές της επιχείρησης (τράπεζες, προμηθευτές, δανειστές, κ.λ.π.). Οι
κυριότεροι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι:
1. Κυκλοφοριακή ή Βραχυχρόνια Ρευστότητα =

Ο δείκτης αυτός μετράει το βαθμό στον οποίο τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εταιρίας. Αποτελεί μέτρο βραχυχρόνιας
φερεγγυότητας της επιχείρησης γιατί δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι απαιτήσεις των
βραχυχρόνιων δανειστών της επιχείρησης καλύπτονται με περιουσιακά στοιχεία τα οποία
μπορούν σε κανονικές συνθήκες να ρευστοποιηθούν μέσα σε μια περίοδο η οποία είναι
μικρότερη του ενός χρόνου.
Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης της μονάδας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
εγγύηση που παρέχεται στους βραχυχρόνιους δανειστές της επιχείρησης, ότι οι απαιτήσεις
τους μπορούν να εξοφληθούν άμεσα, ακόμη και αν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
της επιχείρησης ρευστοποιηθούν με ζημιά. Από την άλλη μεριά, χαμηλή τιμή του δείκτη
αυτού δηλώνει ότι η εταιρία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
Όμως, ο δείκτης αυτός χρειάζεται προσοχή γιατί μερικές φορές μπορεί να είναι
παραπλανητικός. Έτσι σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει πραγματική μεταβολή στη
ρευστότητα της επιχείρησης, (π.χ. ρευστοποίηση κάποιου στοιχείου του κυκλοφοριακού
ενεργητικού για την εξόφληση κάποιας ισόποσης βραχυχρόνιας υποχρέωσης) ο δείκτης
αυτός θα μεταβληθεί προς μία ευνοϊκότερη ή δυσμενέστερη κατεύθυνση για την εταιρία. Γι’
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αυτό καλό θα είναι ο δείκτης αυτός να συγκρίνεται με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της
επιχείρησης το οποίο δείχνει την απόλυτη μεταβολή στην ρευστότητα της επιχείρησης.

2. Ταχεία ή Άμεση ή Πραγματική Ρευστότητα =

=

Ο δείκτης αυτός είναι ένας πιο απαιτητικός έλεγχος της ρευστότητας της επιχείρησης.
Αναγνωρίζει ότι τα αποθέματα είναι τα λιγότερο εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του
κυκλοφοριακού ενεργητικού, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα για τα οποία υπάρχει η πιθανότητα
να ρευστοποιηθούν με ζημιά.
Όταν το θέμα της ρευστότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για κάποιον πιστωτή
οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, τότε από το κυκλοφοριακό ενεργητικό θα πρέπει να
εξαιρεθούν τα αποθέματα και να υπολογιστεί αυτός ο αριθμοδείκτης. Κατά την άποψη
ορισμένων αναλυτών χρηματοοικονομικών καταστάσεων όταν αυτός ο δείκτης είναι το
ελάχιστο ίσος με τη μονάδα θα πρέπει να θεωρείται σαν ένδειξη καλής τρέχουσας
χρηματοοικονομικής καταστάσεως της επιχείρησης.

3. Ειδική ή πολύ Ταχεία Ρευστότητα =

=

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί μια πολύ περιορισμένη έννοια της ρευστότητας, που
όμως χρησιμοποιείται από ορισμένους αναλυτές.

Αποτελεί ένα βαθμό προστασίας των

βραχυχρόνιων δανειστών της επιχείρησης με την έννοια ότι δείχνει το ποσοστό των
βραχυχρόνιων υποχρεώσεων που εξοφλείται με τα μετρητά που έχει στην κατοχή της αυτή
τη στιγμή η επιχείρηση. Το υπόλοιπο ποσοστό των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων (αν ο
δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας) θα καλυφθεί από τη ρευστοποίηση των άλλων
κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων δηλαδή των απαιτήσεων και των αποθεμάτων.
Φυσικά ο δείκτης αυτός μπορεί να μην έχει καμία σημασία και η έλλειψη μετρητών να
αφήνει αδιάφορο τον αναλυτή, αν η εταιρία διαθέτει μια εγγυημένη γραμμή βραχυχρόνιας
πίστωσης βάσει της οποίας μπορεί να δανειστεί βραχυχρόνια μετρητά όποτε τα χρειάζεται.

4. Δείκτης Μετρητών =
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Ο αριθμοδείκτης αυτός μετράει τη ρευστότητα του κυκλοφοριακού ενεργητικού. Οι
λογαριασμοί διαθέσιμα και απαιτήσεις θεωρητικά αποτελούν τα μετρητά και τα ισοδύναμα
μετρητών της επιχείρησης, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τον ελάχιστο
κίνδυνο ζημιάς κατά τη ρευστοποίησή τους. Ο δείκτης αυτός είναι πάντοτε μικρότερος της
μονάδας. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, δηλαδή όσο πιο κοντά στη μονάδα
βρίσκεται η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα παρουσιάζει το
κυκλοφοριακό ενεργητικό της επιχείρησης.
5. Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = Κυκλοφοριακό Ενεργητικό - Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις.
Το κεφάλαιο κίνησης είναι ο κυριότερος δείκτης ρευστότητας για μια επιχείρηση. Δείχνει τα
μετρητά που θα μείνουν στην επιχείρηση αν ρευστοποιήσει το κυκλοφοριακό ενεργητικό της
και εξοφλήσει όλες τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Με άλλα λόγια είναι το ποσό εκείνο
του κυκλοφοριακού ενεργητικού για το οποίο δεν υπάρχει καμιά βραχυχρόνια απαίτηση από
τρίτους. Σε χρηματοοικονομικούς όρους, φανερώνει το ποσό των επενδύσεων σε
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν με μακροχρόνια
κεφάλαια.
2.2.2 Δείκτες Δραστηριοτήτων Ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Activity Ratios)
Οι δύο κατηγορίες λογαριασμών που αποτελούν το αντικείμενο της ρευστότητας της
επιχείρησης, δηλαδή το κυκλοφοριακό ενεργητικό και το βραχυχρόνιο παθητικό
περιλαμβάνουν εκείνους τους λογαριασμούς που κατά κύριο λόγο προέρχονται από την
επιχειρηματική και

εμπορική δραστηριότητα της

εταιρίας.

Οι

λογαριασμοί

του

κυκλοφοριακού ενεργητικού και ιδιαίτερα τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις σχετίζονται άμεσα
με τις πωλήσεις είτε αυτές γίνονται ‘’τοις μετρητοίς’’ (διαθέσιμα) είτε γίνονται ‘’επί
πιστώσει’’ (απαιτήσεις). Ο τρίτος λογαριασμός του κυκλοφοριακού ενεργητικού δηλαδή τα
αποθέματα σχετίζονται άμεσα με το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων. Οι
λογαριασμοί του βραχυχρόνιου παθητικού (βραχυχρόνιες υποχρεώσεις) και ιδιαίτερα οι
λογαριασμοί ‘’πελάτες ή προμηθευτές ή πιστωτές’’ και ‘’γραμμάτια πληρωτέα’’ σχετίζονται
άμεσα με τις αγορές ‘’επί πιστώσει’’ της εταιρίας. Οι λογαριασμοί του κυκλοφοριακού
ενεργητικού αξιοποιούνται όταν μετατρέπονται από κάποιο συγκεκριμένο αγαθό (υλικό ή
άυλο) σε ρευστό χρήμα και στη συνέχεια πάλι σε αγαθό. Έτσι δημιουργείται ένα κύκλωμα
αξιών μέσα στην επιχείρηση που εκφράζει την κυκλοφορία των μέσων δράσης της. Όσο πιο
συχνά μέσα στη μονάδα του χρόνου επαναλαμβάνεται αυτό το κύκλωμα συγκεκριμένου
[18]

στοιχείου, τόσο η κυκλοφορία του είναι μεγαλύτερη και συνεπώς ο βαθμός αξιοποίησης του
αυξάνεται.
Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας σχετίζονται άμεσα με τη ρευστότητα της επιχείρησης
γιατί δείχνουν την ταχύτητα με την οποία μέσα στη μονάδα του χρόνου εισπράττονται οι
απαιτήσεις (εισπρακτέοι λογαριασμοί) και ανανεώνονται τα αποθέματα, και την ταχύτητα με
την οποία πληρώνονται οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις (πληρωτέοι λογαριασμοί).
Όσο μικρότερη είναι η τιμή του αριθμοδείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραμονής
του συγκεκριμένου στοιχείου μέσα στην επιχείρηση και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι όταν
ο αριθμοδείκτης αναφέρεται σε στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού, η τιμή του θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (π.χ. όσο πιο γρήγορα εξοφλούνται οι απαιτήσεις
τόσο καλύτερα είναι για την επιχείρηση).

Αντίθετα, όταν πρόκειται για λογαριασμούς

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων η τιμή του αριθμοδείκτη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
μικρότερη (π.χ. όσο πιο αργά εξοφλούνται οι υποχρεώσεις τόσο περισσότερο μένουν μέσα
στην επιχείρηση τα μετρητά και μπορεί να τα αξιοποιήσει σε άλλους τομείς
δραστηριότητας). Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας είναι:

1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αποθεμάτων =

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το μέσο ρυθμό ταχύτητας με τον οποίο τα αποθέματα
εισέρχονται και εξέρχονται από την επιχείρηση. Η σύγκριση της κυκλοφοριακής ταχύτητας
αποθεμάτων με την αντίστοιχη ομοειδών επιχειρήσεων ή με την αντίστοιχη της
προηγούμενης λογιστικής χρήσης είναι χρήσιμη για τον προσδιορισμό της έκτασης που στην
επιχείρηση επικρατεί ή όχι μια ασυνήθης κατάσταση. Μια υψηλή τιμή του αριθμοδείκτη,
και η σταθερότητά της διαχρονικά σημαίνει ότι η εταιρία διαχειρίζεται σωστά τα αποθέματά
της.
Η χρήση αυτού του αριθμοδείκτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί μια υψηλή τιμή του
μπορεί απλά να σημαίνει χαμηλό μέσο ύψος αποθεμάτων. Όσο περισσότερο περιορισμένα
όμως, είναι τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων και α΄ υλών, τόσο περισσότερο αυξάνει η
πιθανότητα να χαθούν παραγγελίες, ή να σταματήσει η παραγωγική διαδικασία (ελλείψει α΄
υλών).
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Από την άλλη μεριά, μια χαμηλή τιμή αυτού του αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει
διατήρηση μεγάλου μέσου ύψους αποθέματος, πέρα από το κανονικό. Αυτό με τη σειρά του
αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος διατήρησης των αποθεμάτων και μειώνει σημαντικά την
απόδοση της επένδυσης σε αποθέματα. Μεγάλο ύψος αποθεμάτων μπορεί επίσης να
σημαίνει ότι μέρος των αποθεμάτων είναι κατεστραμένα ή τεχνολογικά απαξιωμένα τα οποία
όμως η εταιρία εξακολουθεί να δηλώνει σαν αποθέματα μόνο και μόνο για να μην εμφανίσει
τη ζημιά. Στη μόνη περίπτωση στην οποία μια εταιρία δικαιολογείται να διατηρεί αποθέματα
πέραν του κανονικού είναι όταν αναμένει ότι θα αυξη8ούν οι τιμές τους στο εγγύς μέλλον.
Γενικά, ο δείκτης αυτός είναι ένδειξη της αποτελεσματικής διαχείρισης των αποθεμάτων από
την πλευρά της εταιρίας και η εξέταση του πρέπει να γίνεται διαχρονικά.

2. Μέση περίοδος ανανέωσης αποθεμάτων =

Ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων μας δείχνει πόσες φορές μέσα στο
χρόνο ανανεώνονται τα αποθέματα. Την ίδια ακριβώς πληροφορία αλλά μετεφρασμένη σε
ημέρες μας δίνει ο δείκτης της μέσης περιόδου ανανέωσης αποθεμάτων. Δηλαδή αν η
κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων για μια εταιρία ισούται με 4 φορές που σημαίνει ότι η
εταιρία ανανεώνει τα αποθέματά της 4 φορές μέσα στο χρόνο, δηλαδή κάθε τρίμηνο, ο
δείκτης της μέσης περιόδου ανανέωσης αποθεμάτων θα ισούται με 90 ημέρες. Προσοχή
χρειάζεται εδώ γιατί ενώ θέλουμε η κυκλοφοριακή ταχύτητα να είναι όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη γίνεται, ο δείκτης μέσης περιόδου ανανέωσης αποθεμάτων πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν μικρότερος γίνεται.
Γενικά ισχύει η σχέση:
Μέση περίοδος ανανέωσης αποθεμάτων =

3. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων =

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές μέσα στο χρόνο εξοφλούνται οι απαιτήσεις της
εταιρίας απέναντι σε τρίτους. Όσο μεγαλύτερο διάστημα οι απαιτήσεις παραμένουν
εκκρεμείς πέρα από την ημερομηνία εξόφλησής τους τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα
είσπραξής τους στο ακέραιο. Να σημειωθεί ότι κανονικά αριθμητής σ’ αυτόν το δείκτη θα
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πρέπει να είναι οι πωλήσεις επί πιστώσει επειδή όμως συνήθως η πληροφορία αυτή δεν
δίνεται στον εξωτερικό αναλυτή συνήθως χρησιμοποιούνται οι καθαρές πωλήσεις εν γνώση
μας ότι ο αριθμοδείκτης θα είναι μεγαλύτερος έτσι.
Η σχέση ανάμεσα στις καθαρές πωλήσεις και στις πωλήσεις επί πιστώσει είναι:
Πωλήσεις τοις μετρητοίς
+Πωλήσεις επί πιστώσει
-Εκπτώσεις επί των πωλήσεων
-Επιστροφές επί των πωλήσεων
Καθαρές Πωλήσεις
Γενικά μια υψηλή τιμή αυτή του αριθμοδείκτη είναι ένδειξη καλής πιστωτικής πολιτικής της
επιχείρησης, δηλαδή ότι η επιχείρηση χορηγεί εκπτώσεις αν οι απαιτήσεις εξοφληθούν σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ότι διατηρεί ένα αποτελεσματικό μηχανισμό είσπραξης κ.λ.π.
Προσοχή χρειάζεται στη χρήση αυτού του δείκτη γιατί υψηλή τιμή του μπορεί να σημαίνει
πολύ αυστηρή πιστωτική πολιτική από πλευράς της επιχείρησης, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε ελάττωση των πωλήσεων επί πιστώσει. Από την άλλη πλευρά χαμηλή τιμή του
δείκτη μπορεί να σημαίνει χαλαρή πιστωτική πολιτική, δηλαδή ότι οι απαιτήσεις μπορεί να
παραμένουν εκκρεμείς πέρα από την ημερομηνία εξόφλησής τους.
Γενικά καλό θα είναι η εξέταση αυτού του δείκτη να γίνεται διαχρονικά, οπότε η τιμή του θα
πρέπει να είναι σταθερή αν η εταιρία διατηρεί σταθερή πιστωτική πολιτική. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί ότι μια μεταβολή αυτού του δείκτη διαχρονικά μπορεί να οφείλεται στο ότι ο
ανταγωνισμός μέσα στον κλάδο οδήγησε την επιχείρηση να μεταπηδήσει σε μια πιο χαλαρή
πιστωτική πολιτική για να μπορέσει να αυξήσει ή να διατηρήσει το μερίδιο της αγοράς της.
4. Μέση περίοδος εισπράξεως απαιτήσεων =

Ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μας δείχνει πόσες φορές μέσα στο
χρόνο εξοφλούνται οι απαιτήσεις, η μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων μας δείχνει πόσες
μέρες μεσολαβούν από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η απαίτηση έως την ημερομηνία
εξόφλησής της. Όπως και με τη μέση περίοδο ανανέωσης αποθεμάτων και εδώ πρέπει να
ισχύει η σχέση:
Μέση περίοδος είσπραξης απαιτήσεων =
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Και εδώ η χρονική διάρκεια σε ημέρες που εξάγεται από αυτό το δείκτη πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν μικρότερη.

5. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Συνόλου Ενεργητικού =

Ο δείκτης αυτός λέγεται και κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνόλου των λειτουργικών
περιουσιακών στοιχείων, μόνο που στην περίπτωση αυτή από το σύνολο του ενεργητικού
αφαιρεί τις ‘’συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις’’. Ο δείκτης αυτός δείχνει την
αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχείρησης κατά τη χρησιμοποίηση των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο
αποτελεσματικότερα διαχειρίζεται η διοίκηση τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
Προσοχή χρειάζεται στη χρήση αυτού του δείκτη γιατί μια υψηλή τιμή του μπορεί να
οφείλεται απλά σε υψηλές αποσβέσεις που μειώνουν το σύνολο του ενεργητικού και όχι σε
αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

6. Κυκλοφοριακή ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης =

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες δραχμές καθαρών πωλήσεων πραγματοποιεί η επιχείρηση για
κάθε δραχμή καθαρού κεφαλαίου κίνησης που δεν χρηματοδοτήθηκε από τους
βραχυχρόνιους δανειστές.

Επίσης ο δείκτης αντικατοπτρίζει την έκταση στην οποία η

επιχείρηση λειτουργεί με ένα μικρό ή ένα μεγάλο ποσό καθαρού κεφαλαίου κίνησης σε
σχέση με τις πωλήσεις. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των πωλήσεων σε σχέση με το
κεφάλαιο κίνησης τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η κατάσταση της επιχείρησης, εάν το χαμηλό
ύψος κεφαλαίου κίνησης που προέκυψε οφείλεται στη χρησιμοποίηση υπερβολικού ύψους
βραχυχρόνιας πίστωσης. Ο δείκτης αυτός καλό θα είναι να εξετάζεται διαχρονικά, και επειδή
είναι δείκτης σύνθετος θα πρέπει να εξετάζεται παράλληλα με τους λογαριασμούς που τον
συνθέτουν.
7. Κυκλοφ. ταχύτητα βραχυχρόνιων υποχρεώσεων =

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη λογιστική χρήση ολοκληρώνεται το
κύκλωμα των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Αναφέρεται μόνο στις υποχρεώσεις προς τους
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προμηθευτές που αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς ‘’προμηθευτές’’ και ‘’γραμμάτια
πληρωτέα’’. Ο δείκτης αυτός δείχνει τη μέση περίοδο εμπορικής πίστωσης που δίνεται στην
επιχείρηση για αγορές εμπορευμάτων και α΄ υλών. Ένας ψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει
ότι η εταιρία εξοφλεί τις υποχρεώσεις της σύντομα για να πετυχαίνει μεγαλύτερες εκπτώσεις.
Μια χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα βραχυχρόνιων υποχρεώσεων σημαίνει ότι η εταιρία
αργεί να εξοφλήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και ότι διαθέτει τα ρευστά διαθέσιμα
για άλλους πιο παραγωγικούς τομείς. Χαμηλή τιμή όμως του δείκτη μπορεί να σημαίνει
προβλήματα με τη ρευστότητα της επιχείρησης. Μια διαχρονική ανάλυση αυτού του δείκτη
θα δείξει αν οι βραχυχρόνιοι δανειστές της επιχείρησης επιβάλλουν αυστηρότερους όρους
πίστωσης.
Οι αγορές χρήσης δεν δίνονται μέσα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης,
μπορούν όμως να υπολογιστούν σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων (1η Ιανουαρίου)
ΣΥΝ (+) Αγορές Χρήσης
ΜΕΙΟΝ (-) Τελικό απόθεμα εμπορευμάτων (31η Δεκεμβρίου)
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων
Το ποσό των αγορών που θα προκύψει αναφέρεται στις καθαρές αγορές χρήσης δηλαδή:
αγορές επί πιστώσει, συν αγορές τοις μετρητοίς, μείον εκπτώσεις επί των αγορών, μείον
επιστροφές αγορών. Κανονικά στον δείκτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αγορές επί
πιστώσει, επειδή όμως είναι αδύνατο στον εξωτερικό αναλυτή να υπολογίσει αυτόν τον
λογαριασμό χρησιμοποιούμε τις καθαρές αγορές χρήσης, έστω και αν η τιμή του δείκτη που
θα προκύψει έτσι θα είναι μεγαλύτερη.
2.2.3 Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ή Μόχλευσης (Capital Structure Or Leverage
Ratios)
Οι

δείκτες

αυτοί

χρησιμοποιούνται

κυρίως

από

τους

μετόχους,

ομολογιούχους

μακροχρόνιους πιστωτές και γενικά από όλους όσους έχουν επενδύσει μακροχρόνια μέσα
στην εταιρία. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν τον αναλυτή να μελετήσει τη δομή και τη σύνθεση
του κεφαλαίου μέσα στην επιχείρηση καθώς και τη σχέση του κεφαλαίου με τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού. Η κεφαλαιακή δομή (διάρθρωση) αναφέρεται στη σχέση
ανάμεσα στα κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης (μέτοχοι) και στη
χρηματοδότηση από ξένες πηγές.
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Η σχέση ανάμεσα στα ίδια και ξένα κεφάλαια φανερώνει το βαθμό χρηματοοικονομικού
κινδύνου που βαρύνει τους μετόχους και τους πιστωτές της επιχείρησης. Όσο μικρότερο
είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια τόσο μεγαλύτερη είναι η
απόδοση που θα επιδιώξουν να λάβουν (υψηλότοκα δάνεια).
Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μέσα στην κεφαλαιακή δομή
της επιχείρησης τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο ασφάλειας που παρέχεται στους
πιστωτές. Οι κυριότεροι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι οι εξής:

1. Ίδια προς ξένα κεφάλαια

=

(δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας)
Ο δείκτης αυτός δείχνει την οικονομική αυτοτέλεια της επιχείρησης. Όταν η τιμή του δείκτη
είναι μεγαλύτερη της μονάδας αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που
έγιναν από την εταιρία (ενεργητικό σκέλος του ισολογισμού) χρηματοδοτείται με ίδια
κεφάλαια. Όσο ο δείκτης αυτός τείνει να είναι κάτω της μονάδας, γίνεται φανερό ότι η
επιχείρηση θα δυσκολευθεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση που ο
δείκτης αυτός ισούται με τη μονάδα (δηλαδή το σύνολο των υποχρεώσεων αποτελούν το
ήμισυ του συνόλου του ενεργητικού) οι πιστωτές γνωρίζουν ότι για κάθε μία δραχμή
πίστωσης που έχουν χορηγήσει στην επιχείρηση έχουν ασφάλεια δύο δραχμών σε
περιουσιακά στοιχεία.
2. Ίδια προς ξένα κεφάλαια =
(βαθμός δανειακής επιβάρυνσης)

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από την αναστροφή του προηγούμενου (δείκτη οικονομικής
αυτοτέλειας).

Ουσιαστικά απαντάει στο ερώτημα: πόσες δραχμές εισέρρευσαν στην

επιχείρηση από δανεισμό για κάθε μία δραχμή που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι; Με άλλα
λόγια υποδηλώνει το βαθμό προστασίας των εξωτερικών χρηματοδοτών της επιχείρησης σε
περίπτωση πτωχεύσεως.
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3. Μακροχρόνια ξένα προς ίδια κεφάλαια

=

(βαθμός μακροχρόνιας δανειακής επιβάρυνσης)

O δείκτης αυτός δείχνει τη συμμετοχή του μακροχρόνιου δανειακού κεφαλαίου σε σχέση με
τα ίδια κεφάλαια. Μετρά το πόσες δραχμές έχει δανειστεί η επιχείρηση μακροχρόνια για
κάθε μία δραχμή που έχουν συνεισφέρει οι μέτοχοι. Πάλι, ο δείκτης αυτός μετρά την
ασφάλεια που παρέχεται στους μακροχρόνιους πιστωτές σε περίπτωση πτωχεύσεως της
επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη και η πιθανότητα να
ζημιωθούν οι πιστωτές.
4. Ξένα Κεφάλαια προς σύνολο ενεργητικού ή παθητικού

=

(Βαθμός δανειακής κάλυψης)

Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν με ξένα
κεφάλαια. Μετράει το βαθμό ασφάλειας που παρέχεται στους πιστωτές της επιχείρησης σε
ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία.
Οι τέσσερις παραπάνω δείκτες παρέχουν στον αναλυτή πληροφορίες σχετικά με την
διάρθρωση των κεφαλαίων της επιχείρησης. Διευκρινίζουν αν η εταιρία διατηρεί μια καλή
σχέση ανάμεσα σε ίδια και ξένα κεφάλαια ώστε να μπορεί να κρίνει ο αναλυτής αν η εταιρία
θα μπορέσει να πετύχει στο μέλλον νέα γραμμή πίστωσης με ευνοϊκούς γι’ αυτήν όρους αν
βέβαια χρειαστεί να καταφύγει στο δανεισμό.
Γενικά, μεγάλο ύψος δανειακών κεφαλαίων σημαίνει και μεγάλο βαθμό κινδύνου για τους
πιστωτές. Από την άλλη μεριά όμως, τα ξένα κεφάλαια και τα σταθερά έξοδα που αυτά
δημιουργούν (τόκοι), αυξάνουν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (κέρδη ανά μετοχή) με
την προϋπόθεση ότι η εταιρία πετυχαίνει μεγαλύτερα κέρδη στα δανειακά κεφάλαια από ότι
πληρώνει τόκους. Βέβαια, το ερώτημα που αφορά το ποια είναι η άριστη κεφαλαιακή
διάρθρωση για μια επιχείρηση παραμένει ακόμη αναπάντητο. Έτσι η εξήγηση των
αριθμοδεικτών αυτών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός και καλά θα είναι να γίνεται σύγκριση με τους αντίστοιχους
αριθμοδείκτες του κλάδου.
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5. Καθαρή θέση προς πάγια περιουσιακά στοιχεία

=

(Δείκτης καλύψεως παγιοποιήσεων με ίδια κεφάλαια)

Ο δείκτης αυτός είναι ένα μέτρο επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων (capital adequacy). Δείχνει
το ποσό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτήθηκαν με ίδια
κεφάλαια. Εάν η τιμή του αριθμοδείκτη είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα, τότε ένα μέρος
του καθαρού κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης καλύπτεται από κεφάλαια που έχουν
εισφέρει οι μέτοχοι. Εάν ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, αυτό σημαίνει ότι ξένα
κεφάλαια έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενός τμήματος των παγίων
περιουσιακών στοιχείων. Πιστεύεται ότι για να υπάρχει επάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην
επιχείρηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
6. Κυκλοφ. περιουσιακά στοιχεία προς σύνολο υποχρεώσεων =

Ο δείκτης αυτός μετρά τη ρευστότητα των υποχρεώσεων της επιχείρησης όταν η τιμή του
δείκτη πλησιάζει τη μονάδα, αυτό σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης στο σύνολό
τους μπορούν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του κυκλοφοριακού
ενεργητικού.
Μια υψηλή τιμή αυτού του αριθμοδείκτη όμως, δεν είναι απαραίτητα καλό σημάδι για την
επιχείρηση. Μπορεί να οφείλεται σε υψηλό όγκο αποθεμάτων ή σε υπερβολικά μεγάλο
αριθμό χρεωστών. Μπορεί επίσης, οι διευθύνοντες την επιχείρηση να αδυνατούν να
διαχειριστούν αποδοτικά τα μετρητά της επιχείρησης και να παρουσιάζεται αυξημένος ο
λογαριασμός των διαθεσίμων.

7. Δείκτης κυκλοφοριακού ενεργητικού

=

(Βαθμός παγιοποιήσεως επενδύσεων)

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση ανάμεσα στο κυκλοφοριακό ενεργητικό και στα πάγια
περιουσιακά στοιχεία.

Ο προσδιορισμός της άριστης σχέσης μεταξύ παγίου και

κυκλοφοριακού ενεργητικού εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος αυτής, τις
τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες και διάφορους άλλους παράγοντες.

Ορισμένες

επιχειρήσεις υπερεπενδύουν σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα
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δυσκίνητες και μη ευέλικτες στις αλλαγές της αγοράς. Άλλες πάλι υπερεπενδύουν σε
κυκλοφοριακό ενεργητικό το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να αυξήσει την
αποδοτικότητα της επιχείρησης, αν επενδύονταν πιο παραγωγικά. Στην ανάλυση αυτού του
αριθμοδείκτη καλό θα είναι να γίνεται σύγκριση με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες του
κλάδου.

8. Πάγια περιουσιακά στοιχεία προς Μακροπρόθεσμες Υποχρ. =

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει το βαθμό στον οποίο διασφαλίζονται οι μακροχρόνιες
υποχρεώσεις από πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ορισμένοι συγγραφείς αφαιρούν τα άυλα
πάγια περιουσιακά στοιχεία από το πάγιο ενεργητικό, επειδή η ακριβής αξία τους είναι
δύσκολο να υπολογιστεί με βεβαιότητα. Όταν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της
μονάδας, σημαίνει ότι στους μακροχρόνιους δανειστές της επιχείρησης παρέχεται ασφάλεια
για τις απαιτήσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία μακροχρόνιου χαρακτήρα.
Γενικά, ο δείκτης δείχνει πόσα ευρώ βρίσκονται υπενδεδυμένα σε πάγια περιουσιακά
στοιχεία, για κάθε ένα ευρώ μακροχρόνιου δανείου που έχει εκδώσει η επιχείρηση.
2.2.4 Δείκτες Εισοδηματικής Κάλυψης (coverage ratios)
Ένας σοβαρός περιορισμός των δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι ότι οριοθετούν το
ενδιαφέρον της ανάλυσης στο βαθμό ασφαλείας που παρέχει η επιχείρηση στους πιστωτές
της (βραχυχρόνιους ή μακροχρόνιους). Αγνοούν έτσι τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που
απαιτείται, για την κάλυψη ορισμένων σταθερών εξόδων, όπως οι τόκοι, τα οποία αποτελούν
και την απόδοση της επένδυσης των πιστωτών στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Για το σκοπό
αυτό χρησιμοποιείται συνήθως ο παρακάτω αριθμοδείκτης:

1. Πόσες φορές καλύφθηκαν οι τόκοι =

Αδυναμία της επιχείρησης να επιτύχει ικανοποιητικό ύψος κερδών ώστε να μπορέσει να
καλύψει το κόστος του δανεισμού της (τόκους), γρήγορα θα οδηγήσει την επιχείρηση σε
πτώχευση. Ο δείκτης αυτός φανερώνει πόσες φορές οι τόκοι καλύπτονται από τα κέρδη πριν
από φόρους και τόκους, δηλαδή πόσο απέχει η επιχείρηση από το να αδυνατεί να
ανταπεξέρχεται στην υποχρέωση της πληρωμής των τόκων. Με άλλα λόγια δείχνει το βαθμό
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στον οποίο μπορούν να μειωθούν τα κέρδη της επιχείρησης χωρίς δυσάρεστα οικονομικά
επακόλουθα για αυτήν λόγω αδυναμίας να αντιμετωπίσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές
της δαπάνες.
Σημείωση: Καλό θα είναι στα κέρδη πριν από τόκους και φόρους να περιλαμβάνονται και οι
αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου γιατί δεν αποτελούν δαπάνες. Οι φόροι προστίθενται
γιατί δεν επηρεάζουν την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώσει τους τόκους.
Τέλος, ο δείκτης αυτός είναι στατικός γιατί φανερώνει την παρελθούσα ικανότητα της
επιχείρησης να καλύπτει τους οφειλόμενους τόκους.
2.2.5 Δείκτες Αποδοτικότητας (profitability or efficiency ratios)
H αποδοτικότητα είναι το καθαρό αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού μέτρων, πολιτικής και
αποφάσεων. Γενικά, η αποδοτικότητα μετράτε από το λόγο του αποτελέσματος που θα
προκύψει από μία συγκεκριμένη ενέργεια, προς τη θυσία που απαιτεί η ενέργεια αυτή. Οι
αριθμοδείκτες αποδοτικότητας απαντούν στο ερώτημα: πόσο αποτελεσματικά διοικείται η
επιχείρηση. Με άλλα λόγια πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των περιουσιακών της
στοιχείων και πόσο αποδοτικές είναι οι επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τους
διευθύνοντες.
Οι κυριότεροι δείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής:

1. Απόδοση επί της επένδυσης – ROΙ ή ROA =
(Return on investment)

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό αποδοτικότητας της επένδυσης που έχει
πραγματοποιήσει η επιχείρηση σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία. Τα καθαρά κέρδη από
μόνα τους εκφράζουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης, τη σχετίζουν όμως με το συνολικό
ύψος των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν (θυσία) ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό.
Δεδομένου ότι η ίδια η ύπαρξη μιας εταιρίας εξαρτάται από την ικανότητά της να
πραγματοποιεί κέρδη, ο δείκτης αυτός παρέχει σημαντικές πληροφορίες στον αναλυτή
ιδιαίτερα όταν η εταιρία αντιμετωπίζει την πιθανότητα της πτώχευσης.
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Δεν πρέπει όμως, όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον δείκτη να ξεχνάμε ότι:
α) ο αριθμητής αυτού του δείκτη (τα καθαρά κέρδη) υπολογίζονται με βάση τις λογιστικές
μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποίησε η εταιρία και
β) τα περιουσιακά στοιχεία (ο παρονομαστής του δείκτη) εμφανίζονται στην λογιστική τους
αξία, δηλαδή αξία κτήσεως μείον αποσβεσθέντα.
Έτσι, ένας υψηλός δείκτης απόδοσης επί της επένδυσης δεν σημαίνει ότι πραγματοποιώντας
σήμερα την ίδια επένδυση (σύνολο ενεργητικού) θα πετύχει απαραίτητα την ίδια απόδοση.
Ούτε όμως ένας χαμηλός δείκτης, υποδεικνύει ότι η εταιρία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει
τα περιουσιακά της στοιχεία πιο αποδοτικά σε κάποια άλλη παραγωγική διαδικασία. Τα
περιουσιακά στοιχεία είναι συνήθως μακροχρόνιες επενδύσεις και τα οφέλη που προκύπτουν
από αυτές είναι δυνατό να εισρεύσουν μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος. Ο
δείκτης ROΙ=ROA όμως για την παρούσα χρήση, ενώ θα αντικατοπτρίζει την δαπάνη για την
επένδυση σ’ αυτή τη χρήση θα αγνοεί παντελώς τα μελλοντικά οφέλη από τη συγκεκριμένη
επένδυση, καθώς τα κέρδη στον αριθμητή αφορούν μόνο αυτή τη χρήση.
Έτσι, θα πρέπει ο αναλυτής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη χρήση αυτού του
αριθμοδείκτη, πολύ περισσότερο όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες ή
σε διαφορετικά τμήματα μιας κάποιας εταιρίας. Καλό θα είναι να γίνεται διαχρονική εξέταση
αυτού του δείκτη.

2. Αριθμοδείκτης ποσοστού απόδοσης επί του αθροίσματος =
μακροχρονίου ξένου και ιδίου κεφαλαίου

Ο δείκτης αυτός δείχνει την απόδοση επί των δύο σημαντικών πηγών άντλησης διαρκών
κεφαλαίων: μακροχρόνιων δανειακών και ιδίων κεφαλαίων. Μετράει το πόσο αποδοτικά
γίνεται η χρήση των διαρκών κεφαλαίων μέσα στην επιχείρηση, με άλλα λόγια πόσο
αποδοτικά επενδύονται μέσα στην επιχείρηση.

3. Αποδοτικότητα της καθαρής θέσης =
(Return on equity - ROE)
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την απόδοση που αποφέρει το κεφάλαιο που έχουν επενδύσει οι
μέτοχοι στην επιχείρηση. Μετρά δηλαδή την έκταση στην οποία η διοίκηση της επιχείρησης
επιτυχώς μετατρέπει την επένδυση των φορέων της επιχείρησης σε στοιχεία τα οποία
αποφέρουν κέρδος.
4. Δείκτης καθαρού περιθωρίου επί των πωλήσεων =
(Αποδοτικότητα των πωλήσεων)

Ο δείκτης αυτός τονίζει τη σπουδαιότητα των πωλήσεων στην πραγματοποίηση υψηλού ή
χαμηλού ποσοστού απόδοσης. Μετρά το καθαρό κέρδος που απορρέει στην επιχείρηση για
κάθε μια δραχμή πωλήσεων που πραγματοποιεί. Είναι δηλαδή το πραγματικό ποσοστό
καθαρού κέρδους στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Μια μικρή τιμή του αριθμοδείκτη
μπορεί να οφείλεται σε χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, είτε σε αρκετά χαμηλή
λειτουργική ικανότητα σε σχέση με τον όγκο παραγωγής.

5. Δείκτης Μικτού Περιθωρίου προς Καθ. Πωλήσεις =

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το μικτό κέρδος της επιχείρησης (οι πωλήσεις δηλαδή μείον το
κόστος πωληθέντων) για κάθε μία δραχμή καθαρών πωλήσεων που πραγματοποιεί. Όσο
μεγαλύτερο είναι το μικτό κέρδος και κατά συνέπεια και ο δείκτης μικτού περιθωρίου, τόσο
πιο εύκολα καλύπτονται τα λειτουργικά και άλλα έξοδα και τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το
καθαρό κέρδος.
6. Δείκτης Κόστους Πωληθέντων προς Καθ. Πωλήσεις =

Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει το ποσοστό καθαρών πωλήσεων που έχουν απορροφηθεί
από το κόστος κατασκευής ή απόκτησης των τελικών αγαθών που έχουν πωληθεί. Όσο
μεγαλύτερο είναι το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων, τόσο μικρότερο θα είναι το
μικτό περιθώριο και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μην μπορέσει η επιχείρηση να καλύψει
τα λειτουργικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά έξοδα ώστε να παρουσιάσει καθαρό
κέρδος.

[30]

7. Δείκτης Λειτουργικών εξόδων προς Καθαρές Πωλήσεις =

Τα λειτουργικά έξοδα εξαρτώνται από τον όγκο των πωλήσεων, τα κανάλια διαμέσου των
οποίων γίνονται οι πωλήσεις, τα προγράμματα προώθησης προϊόντων, την αποθήκευση τη
συσκευασία και την παράδοση, την παροχή πιστώσεων, κ.λ.π. Η σχέση μεταξύ λειτουργικών
εξόδων προς καθαρές πωλήσεις μπορεί να μελετηθεί καλύτερα αν για κάθε στοιχείο των
λειτουργικών εξόδων σχηματίσουμε ένα ξεχωριστό αριθμοδείκτη. Οι δείκτες αυτοί δείχνουν
το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων που αναλώθηκε για κάθε ένα συστατικό στοιχείο των
λειτουργικών εξόδων.
Γενικά πρέπει να τονίσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη, τόσο
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των πωλήσεων που αναλώνεται στα λειτουργικά έξοδα και
τόσο μικρότερα θα είναι τα καθαρά κέρδη.
2.2.6 Δείκτες Πρόβλεψης Κερδών
Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει τον αναλυτή από το να χρησιμοποιήσει
ορισμένες πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης.

Για παράδειγμα, αν αναλύεται μια χαλυβουργική επιχείρηση, ο αναλυτής

μπορεί να θέλει να εξετάσει ποιο ήταν το κόστος για κάθε τόνο χάλυβα που πουλήθηκε.
Γενικά, τον τελευταίο καιρό, οι αναλυτές κάνουν χρήση παράλληλα με τα λογιστικά
δεδομένα και δεδομένα που προέρχονται από τις κεφαλαιαγορές και αφορούν την υπό
εξέταση εταιρία. Οι δείκτες πρόβλεψης κερδών χρησιμοποιούνται κυρίως από τους
μετέχοντες στις κεφαλαιαγορές επενδυτές. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

1. Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per share) =

Από τον αριθμητή αυτού του δείκτη θα πρέπει να γίνεται αφαίρεση του μερίσματος που
δίνεται στους προνομιούχους μετόχους (αν υπάρχουν προνομιούχες μετοχές στην
κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας). Ο δείκτης αυτός μας δείχνει, το ποσό των καθαρών
κερδών της εταιρίας, για τη συγκεκριμένη χρήση, που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή μετοχή της.
Τα κέρδη ανά μετοχή ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους μετόχους επενδυτές, γιατί θεωρούνται σαν
ένα μέτρο επιτυχίας της επιχείρησης.
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2. Μέρισμα ανά Μετοχή =

Τα κέρδη ανά μετοχή ενώ δείχνουν το καθαρό κέρδος που αντιστοιχεί σε κάθε μία μετοχή
που έχει στην κατοχή του ο κάθε μέτοχος, δεν δείχνουν απαραίτητα το ποσό των κερδών που
η εταιρία θα διανέμει σαν μέρισμα για κάθε μετοχή σε κυκλοφορία. Η πρακτική δείχνει ότι
εξαιτίας των διαφόρων παρακρατήσεων που γίνονται πάνω στα καθαρά κέρδη (π.χ.
αποθεματικά κεφάλαια) τα κέρδη που διανέμονται στους μετόχους είναι πάντα μικρότερα
από τα καθαρά κέρδη.
Ο δείκτης αυτός δείχνει, το ποσό από τα καθαρά κέρδη που θα διανεμηθεί σαν μέρισμα
στους μετόχους για κάθε μία μετοχή που έχουν στην κατοχή τους. Η διαφορά ανάμεσα στα
κέρδη ανά μετοχή και στο μέρισμα ανά μετοχή αντικατοπτρίζει το ποσό των καθαρών
κερδών ανά μετοχή που παρακρατείται για να επανεπενδυθεί μέσα στην εταιρία. Αν οι
μέτοχοι θεωρούν ότι μπορούν να επενδύσουν αποδοτικότερα τα παρακρατηθέντα (ή μη
διανεμηθέντα) κέρδη, τότε θα προσπαθήσουν να ρευστοποιήσουν τις μετοχές τους και να
επενδύσουν σε μια εταιρία η οποία ή διανέμει μεγαλύτερο μέρισμα ή επενδύει
αποδοτικότερα τα μη διανεμηθέντα κέρδη.

3. Τιμή μετοχής προς κέρδη ανά μετοχή =

Ο δείκτης αυτός είναι από τους σπουδαιότερους δείκτες πρόβλεψης κερδών και δημοσιεύεται
σε καθημερινή βάση στον οικονομικό τύπο παράλληλα με τις υπόλοιπες πληροφορίες που
αφορούν τη χρηματιστηριακή κατάσταση μιας εταιρίας.

Ο δείκτης αυτός απαντά στο

ερώτημα: ποιο είναι το ύψος του χρηματικού ποσού που θα πρέπει να δεσμευθεί από μέρους
του επενδυτή για το καθαρό κέρδος ανά μετοχή που πιθανότατα θα αποκομίσει;
Μια υψηλή τιμή αυτού του δείκτη, όμως, για τους επενδυτές μπορεί να σημαίνει:
α) οι επενδυτές αναμένουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης μερισμάτων.
β) η μετοχή θεωρείται ότι εμπεριέχει χαμηλό βαθμό κινδύνου και συνεπώς οι επενδυτές
αναμένουν χαμηλές αποδόσεις από αυτή τη μετοχή.
Να σημειώσουμε ότι εδώ με την έννοια του μερίσματος εννοούμε το ποσό που διανέμεται
από τα καθαρά κέρδη χρήσης, συν την αύξηση στην τιμή της μετοχής (κεφαλαιουχικά κέρδη
- capital gains).
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4. Δείκτης μερίσματος προς Καθ. Κέρδη =

=

Ο δείκτης αυτός είναι ένδειξη της μερισματικής πολιτικής της επιχείρησης.

Συχνά οι

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη διανομή υψηλού μερίσματος σαν ένα σινιάλο προς τους
επενδυτές ότι αναμένουν να έχουν υψηλούς ρυθμούς αύξησης στο μέλλον. Έτσι μπορεί μια
εταιρία ενώ έχει χαμηλό δείκτη κερδών ανά μετοχή να διανέμει μεγάλο ποσοστό από αυτά
σαν μέρισμα γιατί αναμένει να έχει αυξητικούς ρυθμούς κερδών στο εγγύς μέλλον. Προσοχή
όμως χρειάζεται στη χρήση αυτού του δείκτη γιατί η αύξηση της τιμής του μπορεί να
οφείλεται σε πτώση των καθαρών κερδών ενώ παράλληλα διανέμεται σταθερό ποσοστό
μερίσματος, από χρόνο σε χρόνο. Οι επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν αν το
σινιάλο το οποίο στέλνεται από την εταιρία με την αύξηση της τιμής αυτού του δείκτη είναι
αληθινό ή ψευδές.
Στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή όταν 100% των κερδών διανέμεται σαν μέρισμα στους
μετόχους η τιμή αυτού του δείκτη θα είναι ίση με τη μονάδα. Όταν η τιμή αυτού του δείκτη
είναι μικρότερη της μονάδας τότε σημαίνει ότι ένα ποσοστό από τα κέρδη παρακρατείται
από την εταιρία για να επανεπενδυθεί. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται αν από τη μονάδα
αφαιρέσουμε το δείκτη μερίσματος προς καθαρά κέρδη. Δηλαδή θα είναι:

Ποσοστό Παρακράτησης Κερδών = 1 –

=

5. Δείκτης ποσοστού μερίσματος =
(Dividend yield)

Ο δείκτης αυτός, δημοσιεύεται παράλληλα με τον δείκτη Price - Earnings στον καθημερινό
οικονομικό τύπο. Δείχνει το αναμενόμενο μέρισμα σαν ποσοστό επί της αγοραίας αξίας της
μετοχής. Ο δείκτης αυτός ενδιαφέρει κυρίως εκείνους τους επενδυτές που θέλουν να έχουν
ένα σταθερό ετήσιο εισόδημα από την επένδυσή τους. Υψηλή τιμή αυτού του δείκτη μπορεί
να σημαίνει ότι οι επενδυτές αναμένουν χαμηλό αυξητικό ρυθμό για μερίσματα ή ότι οι
επενδυτές απαιτούν υψηλή απόδοση από την επένδυσή τους (υψηλός βαθμός κινδύνου).
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6. Αγοραία Αξία μτχ προς Λογιστική Αξία μτχ =

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην αξία της μετοχής όπως αυτή μπορεί να
υπολογιστεί μέσα από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (λογιστική αξία)
και την αξία την οποία η αγορά και οι μετέχοντες σ’ αυτήν προσδίδουν στην μετοχή της
εταιρίας. Αν δηλαδή η τιμή του δείκτη αυτού είναι 96% αυτό σημαίνει ότι η εταιρία αξίζει
4% λιγότερο από ότι οι υπάρχοντες μέτοχοι έχουν επενδύσει σ’ αυτήν. Αν ο δείκτης αυτός
είναι μεγαλύτερος από 100 αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι είναι κερδισμένοι από την επένδυσή
τους στην εταιρία.
Σημείωση: Συνήθως αναφέρονται τέσσερις διαφορετικοί όροι για την αξία μιας μετοχής:
α) Ονομαστική αξία μετοχής: είναι η αξία στην οποία εκδόθηκε η μετοχή για πρώτη φορά
και συνήθως αναγράφεται πάνω στη μετοχή. Δίνεται αν διαιρέσουμε το κοινό μετοχικό
κεφάλαιο διά του αριθμού των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία.
β) Λογιστική αξία μετοχής: είναι η ονομαστική αξία της μετοχής συν όλες τις ανά μετοχή
προσαυξήσεις που έχουν γίνει στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο από την παρακράτηση των
κερδών χρήσεως. Δίνεται αν διαιρέσουμε την καθαρή θέση με τον αριθμό των κοινών
μετοχών σε κυκλοφορία.
γ)

Αγοραία αξία μετοχής:

είναι η αξία της μετοχής όπως διαμορφώνεται στις

χρηματιστηριακές αγορές βάσει της προσφοράς και ζήτησης για μετοχές. Είναι η αξία της
μετοχής που δημοσιεύεται στον οικονομικό τύπο.
δ)

Πραγματική ή εσωτερική αξία μετοχής:

ισούται με την παρούσα αξία όλων των

μελλοντικών μερισμάτων (περιλαμβανομένων και των κεφαλαιουχικών κερδών).

Ένας

άλλος τρόπος υπολογισμού της πραγματικής αξίας της μετοχής είναι:
Εσωτερική αξία μετοχής = Ρ/Ε * Κέρδη ανά μετοχή
Ο τρόπος αυτός βέβαια απαιτεί τον αντικειμενικό υπολογισμό των μελλοντικών priceearnings ratios και των μελλοντικών αναμενόμενων κερδών ανά μετοχή, μια διαδικασία η
οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Γενικά ισχύει ότι όταν η πραγματική ή εσωτερική αξία της
μετοχής είναι μεγαλύτερη από την αγοραία αξία της, συμφέρει στον επενδυτή να αγοράσει
μετοχές, και όταν η πραγματική αξία είναι μικρότερη από την αγοραία αξία της μετοχής
συμφέρει στον επενδυτή να πουλήσει μετοχές.

Επειδή όμως όλοι οι επενδυτές θα

ακολουθήσουν αυτό το συλλογισμό, πολύ σύντομα η αγοραία και η πραγματική αξία της
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μετοχής ταυτίζονται, χωρίς να αφήνουν στον επενδυτή μεγάλα χρονικά περιθώρια για
κερδοσκοπία.
Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει μία και μόνο μία άριστη τιμή για κάθε αριθμοδείκτη, ούτε
κάποια τιμή πάνω ή κάτω από την οποία ο αριθμοδείκτης φανερώνει την καλή κατάσταση
της επιχείρησης. Οι τιμές των αριθμοδεικτών για κάθε επιχείρηση εξαρτώνται από:
α) τη φύση της επιχείρησης.
β) την ποιότητα των κυκλοφοριακών ενεργητικών στοιχείων (π.χ. τα αποθέματα τα
οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό, μπορούν να διατεθούν στο σύνολό τους στην
παραγωγή, ή περιλαμβάνουν και κατεστραμμένα ή τεχνολογικά απαξιωμένα
εμπορεύματα; Οι απαιτήσεις μπορούν να εισπραχθούν στο σύνολό τους ή
περιλαμβάνουν και επισφαλείς απαιτήσεις που δεν φαίνονται; Ποια είναι η σχέση
ανάμεσα στα κυκλοφοριακά ενεργητικά στοιχεία; κ.λ.π.).
γ) την αμεσότητα των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων. Πόσο σύντομα θα πρέπει δηλαδή να
εξοφληθεί μια βραχυχρόνια υποχρέωση; και
δ) τις ανάγκες που έχει η κάθε επιχείρηση για κεφάλαια κίνησης.
Αν δεν υπάρχουν στοιχεία για ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, ώστε να γίνει σύγκριση
ανάμεσα στις εταιρίες, καλό θα είναι οι αριθμοδείκτες να εξετάζονται διαχρονικά (από χρόνο
σε χρόνο, για τρία τουλάχιστον χρόνια). Αν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στους
αριθμοδείκτες της εταιρίας από χρόνο σε χρόνο, θα πρέπει να ερευνηθούν οι αιτίες ώστε να
εντοπιστεί αν η εταιρία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν την μελλοντική της πορεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο .

3. Ανάλυση Δεδομένων
3.1 ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.2
3.1.1 Ιστορική Αναδρομή
Το 1939 τρεις αδερφοί Βασιλόπουλοι ο Γεράσιμος, ο Χαράλαμπος και ο Γεώργιος,
αγόρασαν από ένα μακρινό θείο τους ένα μικρό μπακάλικο στην οδό Βουλής 29, το οποίο
μετέτρεψαν σ' ένα εκλεκτό παντοπωλείο με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. Το
1950 ίδρυσαν και το ιστορικό κατάστημα στην οδό Σταδίου 19. Το 1ο στην οδό Βουλής
λειτούργησε μέχρι το 1966. Το Δεκέμβριο του 1969, οι δύο πρώτοι απ' αυτούς τους τρεις
αδερφούς Βασιλόπουλους, ο Γεράσιμος και ο Χαράλαμπος ίδρυσαν την Άλφα Βήτα
Βασιλόπουλος Α.Ε. Το 1ο κατάστημα της αλυσίδας που ιδρύθηκε είναι αυτό που βρίσκεται
στο Ψυχικό. Δυο χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε το δεύτερο κατάστημα της αλυσίδας
στην Κηφισιά και μέχρι το 1989, ιδρύθηκαν άλλα 9 καταστήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
Εν τω μεταξύ, το 1992, AB εξαγοράστηκε από τη βελγική εταιρεία λιανικής "Delhaize
Group". Το 1994, η αλυσίδα αυτή καινοτόμησε, καθώς έγινε η πρώτη αλυσίδα σούπερ
μάρκετ που αντικατέστησε τις ταμειακές μηχανές με ταμειακές μηχανές αναγνώρισης
γραμμωτών κωδικών (scanning).
Την επόμενη χρονιά, ιδρύθηκε το κέντρο αποθήκευσης και διανομής της αλυσίδας
στη Μάνδρα Αττικής. Επίσης συνεχίστηκε η επέκταση της αλυσίδας με νέα καταστήματα
σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Την 1 Αυγούστου του 2000, η αλυσίδα είχε 53
καταστήματα σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Στις 16 Οκτωβρίου του 2000, η αλυσίδα προχώρησε
στην εξαγορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ Τροφό και ΕΝΑ Cash and Carry.
Το 2008 η εταιρεία εξαγόρασε την Plus Hellas και την P.L.L.C. S.A., για τη διεύρυνση των
εφοδιαστικών αναγκών της, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ενώ στις 25/7/2016, ο Όμιλος Delhaize
συγχωνεύτηκε με την Αhold και δημιουργείται μία νέα ακόμα μεγαλύτερη εταιρεία, η Ahold
Delhaize.

2

Στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.ab.gr/

[36]

3.1.2 Αριθμοδείκτες
Πίνακας 3.1. Αριθμοδείκτες ΑΒ Βασιλόπουλος
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

1,15

1,02

0,96

0,67

0,60

0,70

0,63

0,26

Ταχεία ή άμεση Ρευστότητα

0,57

0,36

0,35

0,24

0,22

0,29

0,24

0,17

Ειδική Ρευστότητα

0,47

0,25

0,24

0,16

0,08

0,07

0,10

0,04

Δείκτης Μετρητών

0,49

0,35

0,36

0,35

0,37

0,42

0,38

0,63

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

296580,17 29652,76 -70267,96 478599,60 667300,65 468141,04 668520,42 1307054,9

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

0,12

0,01

-0,04

-0,44

-0,47

-0,31

-0,43

-1,59

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Ενεργητικού

3,01

3,53

3,66

5,43

3,43

2,86

2,68

3,97

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Παγίων

6,90

6,55

6,02

5,25

3,38

2,89

2,72

2,16

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Απαιτήσεων

37,93

38,93

37,07

53,77

21,51

13,02

16,29

14,15

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Αποθεμάτων

4,49

4,20

4,22

6,64

5,15

4,82

4,15

15,88

Μέση Περίοδος Ανανέωσης
Αποθεμάτων

81,32

86,97

86,51

54,93

70,92

75,77

87,95

22,99

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου

0,31

0,31

0,32

0,29

0,34

0,30

0,29

0,16

Απόδοση Πωλήσεων

0,01

-0,01

-0,03

-0,08

-0,06

-0,10

-0,11

-0,25

0,02

-0,03

-0,09

-0,46

-0,21

-0,29

-0,31

-1,00

Απόδοση Καθαρής Θέσης
(ROE)

0,13

-0,34

-18,86

1,22

0,95

6,24

1,73

0,87

Δείκτης Οικονομικής
Αυτοτέλειας

0,23

0,10

0,01

-0,28

-0,18

-0,04

-0,15

-0,54

Δείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης

4,38

9,91

191,59

-3,56

-5,41

-22,23

-6,68

-1,86

Κυκλοφοριακό Προς Σύνολο
Υποχρεώσεων

1,15

1,02

0,96

0,67

0,60

0,70

0,63

0,26

Δείκτης Καλύψεως

0,41

0,16

0,01

-0,36

-0,21

-0,05

-0,18

-0,63

Απόδοση Ενεργητικού (ROA) =(ROI)

Στον πίνακα 3.1 υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας, κεφαλαιακής δομής, αποδοτικότητας και πρόβλεψης κερδών της
εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε., όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς των ετών 200714, και στη συνέχεια παραθέτουμε το σχολιασμό των δεδομένων ανά κατηγορία.
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3.1.3 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας

Διάγραμμα 3.1.1 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής - Ταχείας & Ειδικής Ρευστότητας

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω Διάγραμμα, οι δείκτες κυκλοφοριακής, ταχείας
και ειδικής ρευστότητας της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος μειώθηκαν δραματικά από το 2007
έως το 2014. Πιο συγκεκριμένα τα έτη που ακολούθησαν από το 2008, ο δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας μειώθηκε από το 1,02 στο 0,26, έπεσε δηλαδή σημαντικά κάτω
από το 1, κάτι που δείχνει ότι τα κυκλοφοριακά στοιχεία της εταιρείας δεν φαίνεται να
μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Παράλληλα, ο δείκτης ταχείας
ρευστότητας μειώθηκε από το 0,36 στο 0,17 και ο δείκτης ειδικής ρευστότητας από 0,25 στο
0,04, είναι δηλαδή σημαντικά, δείχνοντας ότι η εταιρεία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα σε
περίπτωση ξαφνικής απαίτησης μετρητών από τους πιστωτές της.

Διάγραμμα 3.1.2 Αριθμοδείκτης Μετρητών

Στο διάγραμμα 3.1.2 παρατηρούμε ότι ο δείκτης μετρητών από το 2007 σημείωσε
μείωση από το 0,49 στο 0,36, όπου και διατηρήθηκε μέχρι το 2013, ενώ το 2014 η εταιρεία
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αύξησε εντυπωσιακά το ποσοστό των μετρητών και κατ’ επέκταση τη ρευστότητα του
κυκλοφορούντος ενεργητικού της, στο 0,63, γεγονός που ίσως οφείλεται στη μεγάλη μείωση
των αποθεμάτων της.

Διάγραμμα 3.1.3 Καθαρό Κεφαλαίο Κίνησης

Στο διάγραμμα 3.1.3 παρατηρούμε ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας
μειώθηκε σημαντικά μετά το 2008, όπου βρισκόταν στα 30 εκατ. Ευρώ, φτάνοντας το 2014
στα -1,3 δις ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής
είσπραξης των απαιτήσεων της και εξόφλησης των υποχρεώσεων της. Συγκεκριμένα ενώ το
ποσοστό αύξησης του κυκλοφοριακού ενεργητικού για τα έτη 2011-2014 αυξήθηκε κατά
26,7% περίπου το ποσοστό αύξησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της αυξήθηκε κατά
34,7% . Αυτό σημαίνει έκθεση της εταιρίας σε εξωτερικό βραχυχρόνιο δανεισμό.

Διάγραμμα 3.1.4 Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μεγάλη μείωση που υπέστη το κεφάλαιο
κίνησης της εταιρείας από το 0,12 το 2007 στο – 1,59 το 2014 και γίνεται φανερή η μεγάλη
έκθεση της στον εξωτερικό δανεισμό.
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3.1.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας

Διάγραμμα 3.1.5 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού και Παγίων

Στο διάγραμμα 3.1.5 παρατηρούμε τη συνεισφορά των πάγιων στοιχείων και του
ενεργητικού της εταιρείας στην πραγματοποίηση πωλήσεων. Έως το 2010 η εταιρεία
φαίνεται να χρησιμοποίησε το συνολικό ενεργητικό της περισσότερο απ’ ότι τα πάγια
στοιχεία της για να αυξήσει τις πωλήσεις, ενώ μέχρι το 2013 οι δυο δείκτες αρχίζουν να
κινούνται στο ίδιο περίπου επίπεδο. Το 2014, η εταιρεία στρέφει την προσοχή της στην
αποτελεσματικότερη διοίκησή του ενεργητικού, αυξάνοντας τον αντίστοιχο δείκτη στο 4, και
στην εντατικότερη χρήση των παγίων της, μειώνοντας το δείκτη περίπου στο 2, προκειμένου
να δημιουργήσει πωλήσεις.

Διάγραμμα 3.1.6 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μας δείχνει πόσες φορές μέσα στο
χρόνο καταφέρνει η οικονομική μονάδα να ανανεώνει τους πελάτες της υπό μορφή
πωλήσεων και εισπράξεων. Παρατηρούμε ότι από το έτος 2007 έως 2009 η εταιρεία έχει ένα
σταθερό αριθμό εναλλαγής των απαιτήσεων της περίπου 40 φορές. Το έτος 2010 κατάφερε
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να το αυξήσει περίπου στο 50 φορές . Όμως από το 2011 μέχρι το 2014 ακολουθεί μια
απότομη πτώση γύρω από τις 20 φορές.
Αυτό οφείλεται αφενός στη μείωση των πωλήσεων αφετέρου στη πολιτική είσπραξης
των απαιτήσεων της. Φυσικά αυτό θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα και στην αποδοτικότητα
της διότι θα έχουμε αντίστοιχη μείωση των κερδών της. Επίσης βραχυπρόθεσμα αλλά και
μακροπρόθεσμα θα έχει και μειωμένη ρευστότητα.

Διάγραμμα 3.1.7 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

Διάγραμμα 3.1.8 Μέση Περίοδος Ανανέωσης Αποθεμάτων

Παράλληλα με την πιο χαλαρή πιστωτική πολιτική, η εταιρεία μείωσε σημαντικά τη
μέση περίοδο ανανέωσης των αποθεμάτων της. Σύμφωνα με τα διαγράμματα 3.1.7 & 3.1.8, η
εταιρεία σταμάτησε να ακολουθεί μια σταθερή πολιτική, ανανεώνοντας το απόθεμά της
περίπου 4 φορές το χρόνο έως το 2013, και το 2014 ανανέωσε περίπου 16 φορές το απόθεμά
της, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο παραμονής των αποθεμάτων στην εταιρεία κατά 75%
στις 20 μέρες. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι η εταιρεία θέλησε να προχωρήσει σε σημαντική
μείωση των μεγάλων αποθεμάτων που διατηρούσε.
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3.1.5 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας

Διάγραμμα 3.1.9 Αριθμοδείκτες Μικτού Περιθωρίου & Απόδοσης Πωλήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ποσοστό του καθαρού κέρδους της
εταιρείας έχει μειωθεί δραματικά και από το 2008 έως το 2014, η εταιρεία εμφανίζει συνεχώς
όλο και περισσότερες ζημίες. Αντιθέτως, η ικανότητα της εταιρείας να καλύπτει τα σταθερά
έξοδά από τις πωλήσεις της βελτιώθηκε, καθώς το 2007 το 30% περίπου των πωλήσεων της
χρησιμοποιούταν για να καλύψει τα σταθερά έξοδά της, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό
μειώθηκε στο 16%.

Διάγραμμα 3.1.10 Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού – Επένδυσης & Καθαρής Θέσης

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού κινείται
σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ξεκινώντας από το 0,02 ή 2% το 2007 και φτάνοντας στο -100% το
2014. Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν την αδυναμία απόδοσης της εταιρείας για
δημιουργία καθαρών κερδών και την εμφάνιση συνεχόμενων ζημιών από το 2008 και
ύστερα. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης απόδοσης Καθαρής Θέσης εμφανίζει θετική τιμή
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13% το έτος 2007 . Στη συνέχεια παρουσιάζει μια απότομη πτώση σε αρνητικές τιμές -34%
το 2008 και υφίσταται μία πραγματική καθίζηση σε αρνητικό ποσοστό 1886% το έτος 2009.
Στη συνέχεια έχει μια θετική πορεία αυξητική και καταφέρνει το 2010 να έχει ποσοστό
122%, ενώ τα έτη 2011 στο 95% και το 2012 στο 624%. Τέλος στα δύο τελευταία έτη 2013
και 2013 σε θετικά ποσοστά 173% και 87% αντίστοιχα.
3.1.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Διάγραμμα 3.1.11 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας

Ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας 0,23 δείχνει ότι η εταιρεία το 2007 δεν
αντιμετώπιζε προβλήματα ως προς την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεις της. Το παραπάνω
διάγραμμα δείχνει ότι από το 2010 και μετά ο δείκτης έπεσε σημαντικά κάτω από το 0,
φθάνοντας στο -0,54 φανερώνοντας την περαιτέρω αδυναμία της επιχείρησης να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της.

Διάγραμμα 3.1.12 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Παράλληλα με την περιορισμένη οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας μειώθηκε και
η ικανότητά των ίδιων κεφαλαίων της να καλύψουν τα ξένα κεφάλαια. Το 2009, στην αρχή
της περιόδου της οικονομικής κρίσης, η εταιρεία φαίνεται να αύξησε προσωρινά το δείκτη
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δανειακής επιβάρυνσης στο 191, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους πιστωτές. Ωστόσο, από το
2011 και ύστερα ο δείκτης μειώθηκε ξανά σε επίπεδα κάτω του μηδενός, γεγονός που
μαρτυρά ότι μειώθηκε ο βαθμός προστασίας των εξωτερικών χρηματοδοτών της επιχείρησης
σε περίπτωση πτωχεύσεως.

Διάγραμμα 3.1.13 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακό προς σύνολο Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.1.13, το 2007 η ρευστότητα των υποχρεώσεων της
εταιρείας ήταν σε ένα καλό επίπεδο στο 1,15, γεγονός που έδειχνε πως οι υποχρεώσεις της
επιχείρησης μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του
κυκλοφοριακού ενεργητικού. Σταδιακά, όμως, ο δείκτης έπεσε σημαντικά κάτω από τη
μονάδα και ειδικότερα το 2014 έφτασε στο 0,26, κάτι που φαίνεται να οφείλεται στη ραγδαία
μείωση των αποθεμάτων που διατηρούσε η εταιρεία, τη σημαντική μείωση της ρευστότητας
της και τη μη αποδοτική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της.

Διάγραμμα 3.1.14 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγιοποιήσεων

Το ποσό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από τα ίδια
κεφάλαια της εταιρεία μειώθηκε ραγδαία από 0,4 το 2007 στο 0,16 το 2008, ενώ στη
συνέχεια ο δείκτης από το 2010 έως το 2014 παίρνει όλο και μεγαλύτερες αρνητικές τιμές,
κάτι που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν μπορούν να καλύψουν το καθαρού
κεφαλαίου κίνησης και η εταιρεία υποχρεώνεται να καταφύγει στο δανεισμό.
[44]

3.2 Αφροδίτη Α.Ε.3
3.2.1 Ιστορική Αναδρομή
Η εταιρία Σούπερ Μάρκετ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ιδρύθηκε το 1983 ανοίγοντας το πρώτο της
κατάστημα στην οδό Μαρασλή 18 στην Θεσσαλονίκη. Από τότε με σταθερά βήματα
προόδου και με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που διακινεί, την
παροχή υπηρεσίας, την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη, διαθέτει 19 καταστήματα
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την
τοπική κοινωνία και οικονομία.
Είναι

η

πρώτη

εταιρία

στον

χώρο

της

που

απέκτησε

πιστοποίηση

ποιότητας ISO ELOT EN9001:2000 και από τότε ανανεώνει συνεχώς την πιστοποίηση για
όλα της τα καταστήματα, αλλά και για τις ιδιόκτητες κεντρικές αποθήκες της στην Θέρμη
Θεσσαλονίκης, όπου η αποθήκευση και η διανομή τροφίμων γίνεται σύμφωνα με
πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας του προτύπου ISO 22.000:2005.
Παράλληλα, αναπτύσσει «πράσινες» διαδικασίες όπως σακούλες πολλαπλών χρήσεων,
σακούλες 100% ανακυκλώσιμες, διαχείριση απορριμμάτων, χαρτιού, νάυλον, αλουμινίου,
σιδήρου, ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών. Φροντίζει για την
ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση των ανθρώπων της σε θέματα προστασίας
περιβάλλοντος. Τέλος, η εταιρία προσπαθεί με σταθερή φιλοσοφία, σεμνά και με
αξιοπρέπεια να επικεντρωθεί και να «αφουγκραστεί» τις πραγματικές ανάγκες των πελατών
της, ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της δίνοντας ουσιαστικές λύσεις.
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Στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας http://smafroditi.gr/content/4/to-profil-mas-
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3.2.2 Αριθμοδείκτες

Πίνακας 3.2 Αριθμοδείκτες Αφροδίτη
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

0,86

0,92

0,85

0,85

0,80

0,80

0,83

0,83

Ταχεία ή άμεση Ρευστότητα

0,23

0,18

0,08

0,12

0,12

0,15

0,17

0,19

Ειδική Ρευστότητα

0,20

0,14

0,06

0,08

0,06

0,10

0,11

0,14

Δείκτης Μετρητών

0,27

0,19

0,09

0,14

0,15

0,19

0,20

0,23

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

427367,50 184864,15 324648,42 433099,06 682650,97 835767,55 588602,40 684625,45

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

-0,17

-0,09

-0,18

-0,40

-0,48

-0,55

-0,38

-0,83

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Ενεργητικού

8,01

10,28

11,20

18,77

13,35

12,19

11,87

23,28

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων

3,08

3,18

3,20

3,11

2,82

2,71

2,60

2,63

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Απαιτήσεων

83,07

97,51

156,11

79,18

52,17

50,91

53,09

64,74

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Αποθεμάτων

4,22

4,33

4,34

3,71

3,71

3,73

4,25

4,17

Μέση Περίοδος Ανανέωσης
Αποθεμάτων

86,41

84,38

84,13

98,27

98,34

97,82

85,96

87,52

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου

0,25

0,25

0,25

0,28

0,26

0,25

0,23

0,24

Απόδοση Πωλήσεων

0,01

0,00

-0,05

0,00

-0,01

-0,01

0,00

0,01

Απόδοση Ενεργητικού (ROIήROΑ)

0,09

0,05

-0,60

0,01

-0,07

-0,17

-0,01

0,15

Απόδοση Καθαρής Θέσης (ROE)

0,06

0,03

-0,42

0,01

-0,04

-0,12

0,00

0,06

Δείκτης Οικονομικής
Αυτοτέλειας

0,68

0,80

0,52

0,49

0,46

0,39

0,43

0,40

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

1,47

1,25

1,92

2,05

2,17

2,57

2,33

2,49

Βαθμός Μακροχρόνιας
Επιβάρυνσης

0,09

0,06

0,20

0,15

0,17

0,16

0,14

0,12

Δείκτης Καλύψεως

0,56

0,56

0,41

0,38

0,35

0,31

0,29

0,29

Κυκλοφοριακό Προς Σύνολο
Υποχρεώσεων

0,86

0,92

0,85

0,85

0,80

0,80

0,83

0,83

Στον πίνακα 3.2 υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας, κεφαλαιακής δομής, αποδοτικότητας και πρόβλεψης κερδών της
εταιρείας Αφροδίτη Α.Ε., όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς των ετών 2007-14, και
στη συνέχεια παραθέτουμε το σχολιασμό των δεδομένων ανά κατηγορία.
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3.2.3 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας

Διάγραμμα 3.2.1 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής - Ταχείας & Ειδικής Ρευστότητας

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω Διάγραμμα, από το 2007 έως το 2014 ο δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας της εταιρείας κινείται σταθερά σε ικανοποιητικά επίπεδα κοντά
στη μονάδα. Κάτι που μαρτυρά πως μπορεί με επιτυχία να καλύψει τις βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις της. Ωστόσο, οι δείκτες ταχείας και ειδικής ρευστότητας κινούνται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα κάτω από το 0,2 από το 2007 έως το 2014, δείχνοντας ότι η εταιρεία θα
αντιμετωπίσει πρόβλημα σε περίπτωση ξαφνικής απαίτησης μετρητών από τους πιστωτές
της. Επειδή όμως οι δείκτες αυτοί είναι σταθερά περίπου σε ίδιες τιμές σημαίνει ότι η εταιρία
από την εμπειρία της μπορεί να λειτουργήσει άριστα και στις τιμές αυτές.

Διάγραμμα 3.2.2 Αριθμοδείκτης Μετρητών

Στο διάγραμμα 3.2.2 παρατηρούμε ότι ο δείκτης μετρητών από το 2007 σημείωσε
μείωση από το 0,27 που ήταν το 2007

στο 0,09 το έτος 2009. Στη συνέχεια όμως

διατηρήθηκε σε επίπεδα κάτω του 0,2 μέχρι το 2013, ενώ το 2014 η εταιρεία κατάφερε να
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αυξήσει ελαφρώς το ποσοστό των μετρητών και τη ρευστότητα του κυκλοφορούντος
ενεργητικού της, στο 0,23.

Διάγραμμα 3.2.3 Καθαρό Κεφαλαίο Κίνησης

Στο διάγραμμα 3.2.3 παρατηρούμε ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας
από το 2007 κινείται συνεχώς σε επίπεδα κάτω του μηδενός, κάτι που μαρτυρά ότι υπάρχουν
πολλές βραχυχρόνιες απαιτήσεις από τρίτους και η επιχείρηση δεν καταφέρνει να
χρηματοδοτήσει με μακροχρόνια κεφάλαια τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της.

Διάγραμμα 3.2.4 Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η μεγάλη μείωση που υπέστη το κεφάλαιο
κίνησης της εταιρείας από το - 0,17 το 2007 στο – 0,83 το 2014 και γίνεται φανερή η μεγάλη
έκθεση της στον εξωτερικό δανεισμό.
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3.2.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας

Διάγραμμα 3.2.5 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού και Παγίων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τη συνεισφορά των πάγιων στοιχείων και
του ενεργητικού της εταιρείας στην πραγματοποίηση πωλήσεων. Η εταιρεία φαίνεται να
χρησιμοποιεί εντατικότερα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της για να δημιουργήσει
πωλήσεις, με δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων, σταθερά για όλα τα έτη, γύρω στο 3.
Αντιθέτως, η εταιρεία από το 2007 άρχισε να χρησιμοποιεί περισσότερο το συνολικό
ενεργητικό της για να δημιουργήσει πωλήσεις, αυξάνοντας σταδιακά το δείκτη από το 8 στο
23 το 2014, με την μεγαλύτερη μεταβολή να εμφανίζεται το 2010, όπου η εταιρεία
χρησιμοποίησε 19 φορές το συνολικό ενεργητικό της για να σημειώσει καθαρές πωλήσεις.
Ωστόσο αυτό μπορεί να οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις της εταιρείας που μειώνουν το
ενεργητικό της και όχι απαραίτητα στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.

Διάγραμμα 3.2.6 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μας δείχνει ότι από το 2007 έως το
2009, η εταιρεία μείωσε το χρονικό διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων της από τρίτους,
αυξάνοντας το δείκτη από 83 σε 156 κάτι που δείχνει μια αυστηρή πιστωτική πολιτική.
Ωστόσο, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού αναγκάστηκε από το 2010 να χαλαρώσει λίγο την
πιστωτική της πολιτική, εισπράττοντας της απαιτήσεις από τρίτους της γύρω στις 50-64
φορές το χρόνο δηλαδή περίπου κάθε 7 μέρες κατάφερνε να ανανεώσει τους πελάτες της.

Διάγραμμα 3.2.7 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

Διάγραμμα 3.2.8 Μέση Περίοδος Ανανέωσης Αποθεμάτων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.2.7, η εταιρεία μείωσε ελαφρώς την ανανέωση του
αποθέματός της από περίπου 4,2 φορές το χρόνο έως το 2010, σε 3,7 έως το 2012, για να
επιστρέψει στις 4,2 φορές το 2014, διατηρώντας σε γενικές γραμμές μια σταθερή πολιτική
διαχείρισης των αποθεμάτων της. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα 3.2.8, όπου
φαίνεται ότι η εταιρεία προσπάθησε να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα τη μέση περίοδο
ανανέωσης των αποθεμάτων της, γύρω στις 85-90 μέρες, με εξαίρεση το διάστημα 2010 με
2012, όπου η κινητικότητα των αποθεμάτων της εταιρείας σημείωσε ελαφριά μείωση κατά
10 ημέρες.

[50]

3.2.5 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας

Διάγραμμα 3.2.9 Αριθμοδείκτες Μικτού Περιθωρίου & Απόδοσης Πωλήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ποσοστό μικτού περιθωρίου παρέμεινε
σταθερό σε όλα τα χρόνια γύρω στο 22% - 25% . Ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό φαίνεται
ότι η εταιρία δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης γι αυτό ο δείκτης
καθαρού κέρδους είναι από 1% έως -5% στα αντίστοιχα έτη.

Διάγραμμα 3.2.10 Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού – Επένδυσης & Καθαρής Θέσης

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι και οι δύο δείκτες κινούνται στο ίδιο
πολύ χαμηλό επίπεδο, ξεκινώντας από το 0,09 το 2007 και φτάνοντας στο 0,14 το 2014. Τα
παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν την αδυναμία απόδοσης τόσο των επενδύσεων της εταιρείας
σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία για τη δημιουργία καθαρών κερδών, όσο και την
αξιοποίηση των ίδιων κεφαλαίων της. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι από το 2008 έως το
2013, έτη που η εταιρεία παρουσίασε ζημίες, οι παραπάνω δείκτες απόδοσης πήραν
[51]

αρνητικές τιμές, ενώ το 2014 φαίνεται να υπήρξε πιο αποτελεσματικός χειρισμός τόσο των
επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία, όσο και των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, καθώς η
εταιρεία άρχισε να παράγει καθαρά κέρδη.
3.2.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Διάγραμμα 3.2.11 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας

Ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας το 2008, ήταν στο υψηλό επίπεδο του 0,8 και
φαινόταν ότι η εταιρεία δεν αντιμετώπιζε προβλήματα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της. Το 2009, ωστόσο, η οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας μειώθηκε σημαντικά στο 0,5
και σταδιακά το 2014 έφτασε στο 0,4, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί
με επιτυχία στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις της, όμως αυτή η δυνατότητα
συνεχώς μειώνεται.

Διάγραμμα 3.2.12 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Παράλληλα με την οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας, σε ικανοποιητικό επίπεδο
φαίνεται να είναι και η επιβάρυνσή της με εξωτερικό δανεισμό, καθώς η κάλυψη των
υποχρεώσεων της από τα ίδια κεφάλαιά αυξήθηκε από 1,5 σε 2,5 φορές.
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Διάγραμμα 3.2.13 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακό προς σύνολο Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.2.13, το 2007 και 2008 η ρευστότητα των υποχρεώσεων
της εταιρείας ήταν κοντά στο 0,95, γεγονός που έδειχνε πως οι υποχρεώσεις της επιχείρησης
μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του κυκλοφοριακού
ενεργητικού. Σταδιακά, ο δείκτης μειώθηκε ελαφρώς λίγο πιο πάνω από το 0,8 το 2014, κάτι
που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό μπορούν να
ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού.

Διάγραμμα 3.2.14 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγιοποιήσεων

Το ποσό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από
τα ίδια κεφάλαια της εταιρεία κινήθηκε το 2007 και 2008 στο 0,56, ενώ στη συνέχεια ο
δείκτης μειώθηκε σημαντικά στο 0,3, κάτι που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
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3.3 Μασούτης Α.Ε.4
3.3.1 Ιστορική Αναδρομή
Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Διαμαντής Μασούτης εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα
της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, η εταιρεία
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα
και σημαντική θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται
ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες αλυσίδες.
Με 253 καταστήματα, 234 σούπερ μάρκετ και 19 καταστήματα χονδρικής Cash & Carry,
καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της
Ηπείρου, την Εύβοια και τα νησιά Λήμνο και Λέσβο. Απασχολεί περισσότερους από 6.300
εργαζόμενους. Η εταιρεία είναι αμιγώς ελληνική, έχει οικογενειακό χαρακτήρα και
εφαρμόζει πρότυπη στρατηγική ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σταθερά και μεθοδικά
βήματα εξέλιξης, πάντα με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και το συμφέρον του
καταναλωτή.
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Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.masoutis.gr/
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3.3.2 Αριθμοδείκτες
Πίνακας 3.3 Αριθμοδείκτες Μασούτης
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

0,47

0,50

0,45

0,52

0,52

0,63

0,60

0,61

Ταχεία ή άμεση Ρευστότητα

0,18

0,21

0,17

0,25

0,25

0,26

0,19

0,19

Ειδική Ρευστότητα

0,07

0,09

0,07

0,07

0,10

0,10

0,11

0,13

Δείκτης Μετρητών

0,39

0,43

0,38

0,48

0,47

0,41

0,32

0,31

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

118759000, 130465000, 164971000, 155649000, 167863000, 109275000, 100906000, 98409000,0
00
00
00
00
00
00
00
0
-0,39

-0,37

-0,40

-0,33

-0,32

-0,21

-0,20

-0,20

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Ενεργητικού

1,37

1,19

1,12

1,03

1,04

1,08

1,16

1,17

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Παγίων

2,07

1,88

1,67

1,61

1,61

1,68

1,68

1,68

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Απαιτήσεων

8,34

6,86

14,87

4,10

5,34

11,09

23,96

29,44

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Αποθεμάτων

2,05

2,29

1,96

2,03

1,87

1,79

1,94

1,97

178,29

159,58

186,13

179,39

195,09

203,55

187,96

184,87

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου

0,225

0,26

0,24

0,24

0,22

0,22

0,22

0,22

Απόδοση Πωλήσεων

0,03

0,03

0,02

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

Απόδοση
Ενεργητικού(ROI)ή(ROΑ)

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,03

Απόδοση Επένδυσης (ROI)

0,08

0,07

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,05

Απόδοση Καθαρής Θέσης
(ROE)

0,25

0,25

0,24

0,20

0,19

0,19

0,15

0,11

Μέση Περίοδος Ανανέωσης
Αποθεμάτων

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Δείκτης Οικονομικής
Αυτοτέλειας

1,37

1,15

1,11

1,04

1,02

0,74

0,80

0,91

Δείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης

0,73

0,87

0,90

0,96

0,98

1,34

1,25

1,10

Βαθμός Μακροχρόνιας
Επιβάρυνσης

0,84

0,86

0,86

0,85

0,84

0,81

0,78

0,76

Δείκτης Καλύψεως

0,24

0,23

0,21

0,24

0,25

0,29

0,31

0,34

Κυκλοφοριακό Προς Σύνολο
Υποχρεώσεων

0,40

0,43

0,38

0,43

0,42

0,44

0,39

0,40

Στον πίνακα 3.3 υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας, κεφαλαιακής δομής, αποδοτικότητας και πρόβλεψης κερδών της
εταιρείας Μασούτης Α.Ε., όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς των ετών 2007-14, και
στη συνέχεια παραθέτουμε το σχολιασμό των δεδομένων ανά κατηγορία.
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3.3.3 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας

Διάγραμμα 3.3.1 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής - Ταχείας & Ειδικής Ρευστότητας

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω Διάγραμμα, από το 2007 έως το 2014 ο δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας της εταιρείας αυξήθηκε από 0,46 στο 0,60, κάτι που μαρτυρά
πως η εταιρεία αρχίζει να καλύπτει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των βραχυχρόνιων
υποχρεώσεων της. Ωστόσο, οι δείκτες ταχείας και ειδικής ρευστότητας κινούνται σε πολύ
χαμηλά επίπεδα κάτω από το 0,3 από το 2007 έως το 2014, δείχνοντας ότι η εταιρεία ίσως
αντιμετωπίσει πρόβλημα σε περίπτωση ξαφνικής απαίτησης μετρητών από τους πιστωτές
της.

Διάγραμμα 3.3.2 Αριθμοδείκτης Μετρητών

Στο διάγραμμα 3.3.2 παρατηρούμε ότι ο δείκτης μετρητών από το 2007 σημείωσε
ελαφριά μείωση από το 0,4 στο 0,3 το 2014, με εξαίρεση το διάστημα 2010 με 2012, όπου
διατηρήθηκε σε επίπεδα γύρω στο 0,5 και η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει το ποσοστό των
μετρητών και τη ρευστότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.
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Διάγραμμα 3.3.3 Καθαρό Κεφαλαίο Κίνησης

Στο διάγραμμα 3.3.3 παρατηρούμε ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας
από το 2007 κινείται συνεχώς σε επίπεδα κάτω του μηδενός, κάτι που μαρτυρά ότι υπάρχουν
πολλές βραχυχρόνιες απαιτήσεις από τρίτους και η επιχείρηση δεν καταφέρνει να
χρηματοδοτήσει με μακροχρόνια κεφάλαια τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της.

Διάγραμμα 3.3.4 Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η σταδιακή βελτίωση του δείκτη κεφαλαίου
κίνησης της εταιρείας από το - 0,4 το 2007 στο – 0,2 το 2014 και γίνεται φανερή η μεγάλη
έκθεση της στον εξωτερικό δανεισμό.
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3.3.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας

Διάγραμμα 3.3.5 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού και Παγίων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τη συνεισφορά των πάγιων στοιχείων και
του ενεργητικού της εταιρείας στην πραγματοποίηση πωλήσεων. Η εταιρεία φαίνεται να
χρησιμοποιεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της για να δημιουργήσει πωλήσεις σε χαμηλό
επίπεδο, με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων να κυμαίνεται μεταξύ 1,5-2, από το
2007 έως το 2014. Παράλληλα, σε χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και η χρήση του συνολικού
ενεργητικού της για την παραγωγή πωλήσεων, από 1,3 το 2007 σε 1,16 φορές το 2014.

Διάγραμμα 3.3.6 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μας δείχνει ότι από το 2007 έως το
2009, η εταιρεία αύξησε το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων της απέναντι σε
τρίτους, από 8 σε 14 φορές κάτι που δείχνει μια πολύ χαλαρή πιστωτική πολιτική, λόγω του
μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου. Το 2010 η
εταιρεία αύξησε ξανά το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων σε 4 φορές το χρόνο,
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ενώ στη συνέχεια αναγκάστηκε να περιορίσει την χαλαρή της πιστωτική πολιτική,
εισπράττοντας της απαιτήσεις από τρίτους της γύρω στις 30 φορές το χρόνο.

Διάγραμμα 3.3.7 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

Διάγραμμα 3.3.8 Μέση Περίοδος Ανανέωσης Αποθεμάτων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.3.7, η εταιρεία ανανεώνει το απόθεμά της περίπου 2
φορές το χρόνο από το 2007 έως το 2014, διατηρώντας σε γενικές γραμμές μια σταθερή
πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων της. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα 3.3.8,
όπου φαίνεται ότι η εταιρεία διατηρεί τη μέση περίοδο ανανέωσης των αποθεμάτων της σε
υψηλά επίπεδα γύρω στις 180-200 μέρες.
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3.3.5 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας

Διάγραμμα 3.3.9 Αριθμοδείκτες Μικτού Περιθωρίου & Απόδοσης Πωλήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ποσοστό του καθαρού κέρδους της
εταιρείας παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο κοντά στο μηδέν, από το 2007 έως το 2014. Από την
άλλη πλευρά, η ικανότητα της εταιρείας να καλύπτει τα σταθερά έξοδά από τις πωλήσεις της
παρέμεινε σταθερή και σε υψηλό επίπεδο, με το 125% των πωλήσεων της να
χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα σταθερά έξοδά της από το 2007 έως το 2014.

Διάγραμμα 3.3.10 Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού – Επένδυσης & Καθαρής Θέσης

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι δείκτες απόδοσης επένδυσης και
απόδοσης ενεργητικού κινούνται στο ίδιο πολύ χαμηλό επίπεδο, ξεκινώντας από το 0,08 και
0,04 το 2007 και φτάνοντας στο 0,05 και 0,03 το 2014. Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν
την αδυναμία απόδοσης των επενδύσεων της εταιρείας σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία
για τη δημιουργία καθαρών κερδών. Από την άλλη πλευρά, το 2007 έως το 2009, η εταιρεία
διατηρούσε το δείκτη καθαρής θέσης γύρω στο 0,25, ενώ από το 2010 ο δείκτης μειώθηκε
στο 0,10, δείχνοντας την αδυναμία της επιχείρησης να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τα ίδια
κεφάλαια της εταιρείας με αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να παράγει καθαρά κέρδη.
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3.3.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Διάγραμμα 3.3.11 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας

Ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας το 2007, ήταν στο πολύ υψηλό επίπεδο του 1,37
και φαινόταν ότι η εταιρεία δεν αντιμετώπιζε κανένα προβλήματα να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της. Το 2012, ωστόσο, η οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας μειώθηκε
σημαντικά στο 0,74. Σταδιακά, ωστόσο, το 2014 έφτασε και πάλι κοντά στη μονάδα, κάτι
που δείχνει ότι η εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις βραχυχρόνιες και
μακροχρόνιες υποχρεώσεις της.

Διάγραμμα 3.3.12 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Παράλληλα με την οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας, σε ικανοποιητικό επίπεδο
φαίνεται να είναι και η επιβάρυνσή της με εξωτερικό δανεισμό, καθώς η κάλυψη των
υποχρεώσεων της από τα ίδια κεφάλαιά αυξήθηκε από 0,70 σε 1,3 φορές το 2012, για να
πέσει κοντά στη μονάδα το 2014.
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Διάγραμμα 3.3.13 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακό προς σύνολο Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.3.13, από το 2007 έως το 2014 η ρευστότητα των
υποχρεώσεων της εταιρείας κυμαίνεται κοντά στο 0,4, γεγονός που δείχνει πως οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των
στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού.

Διάγραμμα 3.3.14 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγιοποιήσεων

Το ποσό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από
τα ίδια κεφάλαια της εταιρεία κινήθηκε το 2007 έως το 2009 στο 0,2, ενώ στη συνέχεια ο
δείκτης αυξήθηκε σημαντικά έως το 2014 στο 0,35, κάτι που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος του καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
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3.4 Σκλαβενίτης Α.Ε.5
3.4.1 Ιστορική Αναδρομή

Ο Σκλαβενίτης είναι αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Από
άποψη συνολικού μεριδίου της αγοράς είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα του λιανικού
εμπορίου στην Ελλάδα πίσω από την Carrefour Μαρινόπουλος και τη βελγική Άλφα-Βήτα
Βασιλόπουλος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1954 από τους Ιωάννη Σκλαβενίτη (1924-1993),
Σπύρο Σκλαβενίτη (1927-2006) και τον Μιλτιάδη Παπαδόπουλο (1920 - 1999), αρχικά ως
Χονδρέμπορος. Το πρώτο σούπερ μάρκετ άνοιξε το 1969 στο Περιστέρι της Αθήνας και στα
τέλη του 2013 η εταιρεία διέθετε 96 καταστήματα.
Το 2013, η επιχείρηση εξαγόρασε τέσσερα καταστήματα από την εταιρεία ΔΟΥΚΑ, πέντε
από το Μπαλάσκα και συμφώνησε να αποκτήσει 9 από την αλυσίδα Extra Πρώτα ώστε να
ενισχύσει περαιτέρω την θέση της στην Αττική. Το μέσο κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι
σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τους περισσότερους ανταγωνιστές του, εξηγώντας έτσι
την ικανότητα της εταιρείας να οδηγείται σε αύξηση των πωλήσεων με ένα σχετικά μικρό
αριθμό καταστημάτων. Η εταιρεία εξακολουθεί να ανήκει στην οικογένεια Σκλαβενίτη, αν
και φημολογείται ότι διεθνείς γίγαντες λιανικής, όπως η Tesco και η Wal-Mart,
ενδιαφέρονται για την απόκτηση της εταιρείας. Ωστόσο, στην οικογένεια Σκλαβενίτη δεν
έχουν δείξει σημάδια ότι είναι πρόθυμοι να εξετάσουν την προσφορά εξαγοράς.
Τον Ιανουάριο του 2015, η επιχείρηση εισήλθε στην αγορά της Κρήτης, εξαγοράζοντας από
τη Βερόπουλος, το 60% του συνόλου των μετοχών της αλυσίδας Χαλκιαδάκης, η οποία
διέθετε 38 καταστήματα, 27 στο Νομό Ηρακλείου, 7 στο Νομό Λασιθίου, 3 στο Νομό
Χανίων και 1 στο Νομό Ρεθύμνου, απασχολώντας 940 Εργαζομένους. Τον ίδιο μήνα, η
επιχείρηση εξαγόρασε το 100% των μετοχών της Makro Cash & Carry Hellas Ελλάδος, η
οποία λειτουργούσε 9 καταστήματα χονδρικής, 2 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη, από 1 σε
Βόλο, Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη και Πάτρα, απασχολώντας 1.073 εργαζομένους. Τον
Ιανουάριο του 2016 ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ μετράει 158 Καταστήματα (111 με την
επωνυμία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, 38 με την επωνυμία Χαλκιαδάκης και 9 καταστήματα χονδρικής
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Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα http://www.sklavenitis.gr/
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The Mart σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ηράκλειο, Λάρισα, Ξάνθη &Πάτρα και απασχολεί
11.000 Εργαζoμένους.
3.4.2 Αριθμοδείκτες
Πίνακας 3.4 Αριθμοδείκτες Σκλαβενίτης
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

0,58

0,55

0,62

0,55

0,56

0,55

0,50

0,55

Ταχεία ή άμεση Ρευστότητα

0,29

0,26

0,33

0,28

0,29

0,26

0,15

0,19

Ειδική Ρευστότητα

0,15

0,11

0,20

0,14

0,13

0,11

0,09

0,09

Δείκτης Μετρητών

0,50

0,47

0,54

0,50

0,51

0,47

0,30

0,35

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης

106926623, 134875549, 126435564, 159551846, 155378398, 151980000, 173951000, 167301000,
38
82
41
02
17
00
00
00

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

-0,15

-0,18

-0,17

-0,21

-0,20

-0,20

-0,24

-0,22

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Ενεργητικού

0,96

1,09

1,14

1,18

1,25

1,24

1,21

1,22

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων

1,20

1,40

1,55

1,58

1,68

1,65

1,58

1,66

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Απαιτήσεων

19,04

18,09

19,29

18,55

16,81

18,84

43,90

24,11

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Αποθεμάτων

3,14

3,11

3,05

3,07

3,20

3,05

2,46

2,33

Χρόνος Αδράνειας Αποθεμάτων

116,32

117,50

119,63

119,07

113,95

119,55

148,50

156,39

Δείκτης Μικτού Περιθωρίου

24,85%

24,71%

24,86%

24,8%

24,45%

24,8%

25,0%

25,08%

Απόδοση Πωλήσεων

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

Απόδοση Ενεργητικού(ROI)

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

Απόδοση Καθαρής Θέσης (ROE)

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,09

0,08

0,09

Δείκτης Οικονομικής
Αυτοτέλειας

0,17

0,31

0,34

0,40

0,43

0,50

0,55

0,57

Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

4,84

1,17

1,00

0,72

0,67

1,76

1,54

1,48

Βαθμός Μακροχρόνιας
Επιβάρυνσης

5,79

3,22

2,93

2,52

2,31

2,00

1,81

1,77

Δείκτης Καλύψεως

0,12

0,18

0,20

0,20

0,22

0,24

0,25

0,25

Κυκλοφοριακό Προς Σύνολο
Υποχρεώσεων

0,22

0,26

0,31

0,30

0,31

0,31

0,29

0,33

Στον πίνακα 3.4 υπολογίσαμε τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας ή
κυκλοφοριακής ταχύτητας, κεφαλαιακής δομής, αποδοτικότητας και πρόβλεψης κερδών της
εταιρείας Σκλαβενίτης Α.Ε., όπως προκύπτουν από τους ισολογισμούς των ετών 2007-14,
και στη συνέχεια παραθέτουμε το σχολιασμό των δεδομένων ανά κατηγορία.
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3.4.3 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας

Διάγραμμα 3.4.1 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής - Ταχείας & Ειδικής Ρευστότητας

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω Διάγραμμα, από το 2007 έως το 2014 ο δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας της εταιρείας κυμάνθηκε γύρω στο 0,55, κάτι που μαρτυρά πως
η εταιρεία καλύπτει μόνο μέρος των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. Ωστόσο, οι δείκτες
ταχείας και ειδικής ρευστότητας κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κάτω από το 0,3 και το
0,2 αντίστοιχα, από το 2007 έως το 2014, δείχνοντας ότι η εταιρεία ίσως αντιμετωπίσει
πρόβλημα σε περίπτωση ξαφνικής απαίτησης μετρητών από τους πιστωτές της.

Διάγραμμα 3.4.2 Αριθμοδείκτης Μετρητών

Στο διάγραμμα 3.4.2 παρατηρούμε ότι ο δείκτης μετρητών από το 2007 σημείωσε
ελαφριά μείωση από το 0,5 στο 0,34 το 2014, και κατά συνέπεια μειώθηκε το ποσοστό των
μετρητών και η ρευστότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού της.
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Διάγραμμα 3.4.3 Καθαρό Κεφαλαίο Κίνησης

Στο διάγραμμα 3.4.3 παρατηρούμε ότι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας
από το 2007 παίρνει συνεχώς αρνητικές τιμές, κάτι που μαρτυρά ότι υπάρχουν πολλές
βραχυχρόνιες απαιτήσεις από τρίτους και η επιχείρηση δεν καταφέρνει να χρηματοδοτήσει
με μακροχρόνια κεφάλαια τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της.

Διάγραμμα 3.4.4 Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η σταδιακή μείωση του δείκτη κεφάλαιου
κίνησης της εταιρείας από το - 0,15 το 2007 στο – 0,21 το 2014 και γίνεται φανερή η μεγάλη
έκθεση της στον εξωτερικό δανεισμό.
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3.4.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας

Διάγραμμα 3.4.5 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού και Παγίων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε τη συνεισφορά των πάγιων στοιχείων και
του ενεργητικού της εταιρείας στην πραγματοποίηση πωλήσεων. Η εταιρεία φαίνεται να
χρησιμοποιεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της για να δημιουργήσει πωλήσεις σε χαμηλό
επίπεδο, με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων να κυμαίνεται μεταξύ 1-1,2, από το
2007 έως το 2014. Παράλληλα, σε χαμηλό επίπεδο κυμαίνεται και η χρήση του συνολικού
ενεργητικού της για την παραγωγή πωλήσεων, από 1,2 το 2007 σε 1,65 φορές το 2014.

Διάγραμμα 3.4.6 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων μας δείχνει ότι από το 2007 έως το
2012, η εταιρεία διατηρούσε το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων της απέναντι
σε τρίτους στις 20 φορές ακολουθώντας μια κάπως αυστηρή πιστωτική πολιτική. Ωστόσο, το
2013, μείωσε το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων στις 43 φορές το χρόνο, ενώ
το 2014 επανήλθε περίπου στις 20 φορές, διατηρώντας την αυστηρή πιστωτική πολιτική της.
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Διάγραμμα 3.4.7 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

Διάγραμμα 3.4.8 Μέση Περίοδος Ανανέωσης Αποθεμάτων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.4.7, η εταιρεία ανανεώνει το απόθεμά της περίπου 3
φορές το χρόνο από το 2007 έως το 2012, ενώ μέχρι το 2014 μειώθηκε στις 2,3 φορές,
διατηρώντας σε γενικές γραμμές μια σταθερή πολιτική διαχείρισης των αποθεμάτων της.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα 3.4.8, όπου φαίνεται ότι η εταιρεία διατηρούσε
τη μέση περίοδο ανανέωσης των αποθεμάτων της σε υψηλά επίπεδα γύρω στις 120 μέρες έως
το 2012, ενώ έως το 2014 η μέση περίοδος που ανανεώνει τα αποθέματα της αυξήθηκε στις
156 μέρες.
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3.4.5 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας

Διάγραμμα 3.4.9 Αριθμοδείκτες Μικτού Περιθωρίου & Απόδοσης Πωλήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ποσοστό του καθαρού κέρδους της
εταιρείας παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο κοντά στο μηδέν, από το 2007 έως το 2014. Από την
άλλη πλευρά, η ικανότητα της εταιρείας να καλύπτει τα σταθερά έξοδά από τις πωλήσεις της
παρέμεινε σταθερή και σε υψηλό επίπεδο, με το 133% των πωλήσεων της να
χρησιμοποιούνται για να καλύψουν τα σταθερά έξοδά της από το 2007 έως το 2014.

Διάγραμμα 3.4.10 Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού – Επένδυσης & Καθαρής Θέσης

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι οι δείκτες απόδοσης επένδυσης και
απόδοσης ενεργητικού κινούνται στο ίδιο πολύ χαμηλό επίπεδο, κάτω από το 0,1 από το
2007 έως το 2014. Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν την αδυναμία απόδοσης των
επενδύσεων της εταιρείας σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία για τη δημιουργία καθαρών
κερδών. Από την άλλη πλευρά, το 2007 έως το 2008, η εταιρεία διατηρούσε το δείκτη
καθαρής θέσης γύρω στο μηδέν, ενώ από το 2009 και μετά κατάφερε να αυξηθεί ελαφρώς
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και να πλησιάσει το 0,1, δείχνοντας, ωστόσο, την αδυναμία της επιχείρησης να συνεχίσει να
χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας με αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να
παράγει καθαρά κέρδη.
3.4.6 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Διάγραμμα 3.4.11 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας

Ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας το 2007, ήταν σε χαμηλό επίπεδο στο 0,2, ενώ
σταδιακά αυξήθηκε σημαντικά το 2014 στο 0,56, κάτι που δείχνει ότι η εταιρεία βελτιώνει
συνεχώς την ικανότητά της να μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες
υποχρεώσεις της.

Διάγραμμα 3.4.12 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Παρά τη βελτίωση της οικονομικής αυτοτέλειας της εταιρείας, η επιβάρυνσή της με
εξωτερικό δανεισμό φαίνεται να αυξήθηκε, καθώς μειώθηκε ο δείκτης κάλυψης των
υποχρεώσεων της από τα ίδια κεφάλαιά από το πολύ υψηλό επίπεδο των 4,8 το 2007 στις 1,5
περίπου φορές από το 2012 έως το 2014.
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Διάγραμμα 3.4.13 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακό προς σύνολο Υποχρεώσεων

Σύμφωνα με το διάγραμμα 3.4.13, από το 2009 έως το 2014 η ρευστότητα των
υποχρεώσεων της εταιρείας κυμαίνεται κοντά στο 0,3, γεγονός που δείχνει πως οι
υποχρεώσεις της επιχείρησης δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση των
στοιχείων του κυκλοφοριακού ενεργητικού.

Διάγραμμα 3.4.14 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγιοποιήσεων

Το ποσό των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούνται από
τα ίδια κεφάλαια της εταιρεία αυξήθηκε σταδιακά από το 0,1 το 2007 στο 0,25 το 2014, κάτι
που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος του
καθαρού κεφαλαίου κίνησης.
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3.5 Σύγκριση Εταιρειών
3.5.1 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Ρευστότητας

Διάγραμμα 3.5.1 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω Διάγραμμα, από το 2007 έως το 2014 ο δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας όλων των εταιριών κυμάνθηκε κάτω από τη μονάδα, κάτι που
μαρτυρά πως η εταιρεία καλύπτει μόνο μέρος των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της. Οι
δείκτες των εταιρειών Αφροδίτη Α.Ε. και Σκλαβενίτης Α.Ε. διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο
όλα τα έτη που εξετάζουμε, ενώ οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν από τις εταιρείες
Βασιλόπουλος Α.Ε. και Μασούτης Α.Ε. από τις τέσσερις εταιρείες που εξετάσουμε τον
υψηλότερο δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας διαθέτει η Αφροδίτη Α.Ε.

Διάγραμμα 3.5.2 Αριθμοδείκτης Ταχείας ή Άμεσης Ρευστότητας

Ο δείκτης ταχείας ρευστότητας των τεσσάρων εταιρειών κινείται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα κάτω από το 0,4 από το 2007 έως το 2014, εκτός από την εταιρεία Βασιλόπουλος
Α.Ε., όπου το 2007 ο δείκτης είχε φτάσει περίπου το 0,6. Οι μεγαλύτερες μεταβολές
παρατηρούνται διαχρονικά στις εταιρείες Βασιλόπουλος Α.Ε. και Αφροδίτη Α.Ε., ενώ το
2014 ο δείκτης και τεσσάρων εταιρειών έπεσε κάτω από το 0,2.
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Διάγραμμα 3.5.3 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας

Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας των τεσσάρων εταιρειών είναι σε ακόμη πιο χαμηλό
επίπεδο κάτω από το 0,2, εκτός από την Βασιλόπουλος Α.Ε. που το 2007 ο δείκτης
βρισκόταν περίπου στο 0,4. Στο δείκτη αυτό οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάζονται στις
εταιρείες Βασιλόπουλος Α.Ε. και Αφροδίτη Α.Ε., ενώ το 2014 ο δείκτης και των τεσσάρων
εταιριών βρισκόταν σημαντικά κάτω από το 0,2.

Διάγραμμα 3.5.4 Αριθμοδείκτης Μετρητών

Παρατηρούμε ότι ο δείκτης μετρητών των τεσσάρων εταιρειών κινείται κάτω από το
0,5. Τις μεγαλύτερες μεταβολές στο δείκτη μετρητών παρατηρούμε στην Βασιλόπουλος Α.Ε.
και στην Αφροδίτη Α.Ε., ενώ έως το 2014 παρατηρούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό των
μετρητών και η ρευστότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού όλων των εταιρειών.
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Διάγραμμα 3.5.5 Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης των
τεσσάρων εταιρειών παίρνει αρνητικές τιμές, καθώς καμία από αυτές δεν διαθέτει καθαρό
κεφάλαιο κίνησης, ενώ οι εταιρείες με τις μεγαλύτερες αναλογικά υποχρεώσεις είναι η
Βασιλόπουλος Α.Ε και η Αφροδίτη Α.Ε.
3.5.2 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας

Διάγραμμα 3.5.6 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η εταιρεία που φαίνεται να χρησιμοποιεί
το ενεργητικό της για να δημιουργήσει πωλήσεις περισσότερο από τις υπόλοιπες είναι η
Αφροδίτη Α.Ε., με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού να βρίσκεται αισθητά
ψηλότερα από τις υπόλοιπες εταιρείες πάνω από 10, ενώ το 2014 έφτασε στο 23. Ωστόσο
αυτό μπορεί να οφείλεται στις υψηλές αποσβέσεις της εταιρείας που μειώνουν το ενεργητικό
της και όχι απαραίτητα στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή της.
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Διάγραμμα 3.5.7 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι η εταιρεία Βασιλόπουλος Α.Ε.
χρησιμοποιούσε έως το 2010 τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της περισσότερο από τις
υπόλοιπες για να δημιουργήσει πωλήσεις, ενώ από το 2012 τα πάγια στοιχεία όλων των
εταιρειών συμμετέχουν περίπου 2 φορές στη δημιουργία καθαρών πωλήσεων.

Διάγραμμα 3.5.8 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε την πιστωτική πολιτική που ακολουθούν οι
εταιρείες σε ότι αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων τους από τρίτους. Η εταιρεία Αφροδίτη
Α.Ε. ακολουθεί μέχρι το 2014 μια αυστηρή πιστωτική πολιτική σε σχέση με τις υπόλοιπες
εταιρείες, ενώ σταδιακά αναγκάστηκε να την χαλαρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω του
έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος των σουπερμάρκετ. Κάτι παρόμοιο αλλά σε
μικρότερο βαθμό ισχύει και για την Βασιλόπουλος Α.Ε, η οποία όμως από το 2011, άρχισε
να ακολουθεί μια πιο χαλαρή πιστωτική πολιτική.
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Διάγραμμα 3.5.9 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων

Σε γενικές γραμμές οι τέσσερις εταιρείες φαίνεται να ανανεώνουν τα αποθέματά τους
5 φορές το χρόνο, ενώ η Βασιλόπουλος Α.Ε. το 2014 ανανέωσε το απόθεμά της πάνω από 15
φορές, προσπαθώντας να τηρεί λιγότερα αποθέματα στις αποθήκες της. Οι εταιρείες
Μασούτης Α.Ε. και Σκλαβενίτης Α.Ε. δεν ανανεώνουν πολλές φορές το απόθεμά τους,
διατηρώντας ένα δείκτη κοντά στο 2, ενώ η εταιρεία Αφροδίτη Α.Ε. ανανεώνει τα
αποθέματά της κάτω από 5 φορές το χρόνο.
3.5.3 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας

Διάγραμμα 3.5.10 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου

Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα επίπεδα κάλυψης των
σταθερών εξόδων τους έχουν οι εταιρείες Μασούτης Α.Ε. και Σκλαβενίτης Α.Ε., με δείκτη
πάνω από τη μονάδα, ενώ οι εταιρείες Βασιλόπουλος Α.Ε. και Αφροδίτη Α.Ε. διατηρούν
χαμηλά ποσοστά κάλυψης των σταθερών εξόδων τους, με δείκτη κοντά στο 0,25.
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Διάγραμμα 3.5.11 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Πωλήσεων

Όσον αφορά το καθαρό κέρδος που απορρέει από τις πωλήσεις των εταιρειών, όπως
παρατηρούμε στο διάγραμμα 3.5.11, όλες οι εταιρείες εμφανίζουν πολύ χαμηλά ποσοστά
κοντά στο μηδέν, ενώ τις χρονιές που σημείωσαν ζημίες, ο δείκτης παίρνει αρνητικές τιμές,
όπως για τις εταιρείες Βασιλόπουλος Α.Ε. και Αφροδίτη Α.Ε.

Διάγραμμα 3.5.12 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Ενεργητικού (ROA)
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Διάγραμμα 3.5.13 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Επένδυσης (ROΙ)

Διάγραμμα 3.5.14 Αριθμοδείκτης Απόδοσης Καθαρής Θέσης (ROΕ)

3.5.4 Ανάλυση Αριθμοδεικτών Κεφαλαιακής Διάρθρωσης

Διάγραμμα 3.5.15 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτοτέλειας

Ο δείκτης οικονομικής αυτοτέλειας των τεσσάρων εταιρειών κυμαίνεται κάτω από τη
μονάδα, εκτός από εκείνο της Βασιλόπουλος Α.Ε., ο οποίος έχει πάρει αρνητικές τιμές.
Συγκριτικά ο δείκτης της Μασούτης Α.Ε. είναι στο υψηλότερο επίπεδο απ’ όλες τις
εταιρείες, ενώ εκείνος της Σκλαβενίτης Α.Ε. συνεχώς βελτιώνεται. Αντίθετα, εκείνος της
Αφροδίτης Α.Ε. συνεχώς μειώνεται.
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Διάγραμμα 3.5.16 Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Διάγραμμα 3.5.17 Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακό Προς Σύνολο Υποχρεώσεων

Διάγραμμα 3.5.18 Αριθμοδείκτης Καλύψεως Παγιοποίησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο .

Συμπεράσματα – Προτάσεις .
Συμπεράσματα για τη

ρευστότητα: Μετά τον υπολογισμό και τη παρουσίαση των

αποτελεσμάτων από την ανάλυση των αριθμοδεικτών συμπεραίνουμε τα παρακάτω :
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ :
H εταιρία Α.Β. Βασιλόπουλος παρουσιάζει μία συνεχή πτώση και των τριών δεικτών της
ρευστότητας

στα χρόνια 2007 έως το 2014. Επίσης ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης της

παρουσιάζει και αυτός μια συνεχή πτωτική τάση φθάνοντας και σε αρνητικά μεγέθη. Αυτό
φαίνεται να οφείλεται στη χαμηλή ή ακόμη και αρνητική απόδοση των πωλήσεων της
εταιρίας.
Η εταιρία Αφροδίτη ΑΕ παρουσιάζει μία σταθερότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα στους
δείκτες κυκλοφοριακής και ταχείας ρευστότητας στα χρόνια 2007 έως το 2014. Παρόλα
αυτά ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης της παρουσιάζει και αυτός μια συνεχή πτωτική τάση
φθάνοντας και σε αρνητικά μεγέθη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στη χαμηλή ή ακόμη και
αρνητική απόδοση των πωλήσεων της εταιρίας.
Η Μασούτης ΑΕ φαίνεται να έχει διαχρονικά μια σταθερή πολιτική όσον αφορά τη
ρευστότητα της επιχείρησης . Συγκεκριμένα ή κυκλοφοριακή τους ρευστότητα είναι γύρω
στο 0,5 και η ταχεία ρευστότητα γύρω στο 0,20. Οι τιμές των δεικτών αυτών θα
προσεγγίζουν τους αντίστοιχους δείκτες του κλάδου, γι αυτό και

δεν αντιμετωπίζει

προβλήματα ρευστότητας. Αν ταυτόχρονα συσχετίσουμε τους δείκτες αυτούς με το δείκτη
μικτού περιθωρίου κέρδους που είναι περίπου 1.3 και το δείκτη καθαρού περιθωρίου
κέρδους που είναι κοντά στο 3% δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει άμεσα κάποιο πρόβλημα
εξόφλησης των υποχρεώσεων της είτε είναι βραχυχρόνιες είτε είναι μακροχρόνιες.
Η Σκλαβενίτης ΑΕ φαίνεται ότι και αυτή η εταιρία να έχει μια σταθερή πολιτική όσον
αφορά τη ρευστότητα της . Συγκεκριμένα ή κυκλοφοριακή τους ρευστότητα είναι γύρω στο
0,5 και η ταχεία ρευστότητα γύρω στο 0,20. Αν συσχετίσουμε τους δείκτες αυτούς με το
δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους που είναι περίπου 25% και το δείκτη καθαρού περιθωρίου
κέρδους που είναι κοντά στο 1% δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει άμεσα κάποιο πρόβλημα
εξόφλησης των υποχρεώσεων της είτε είναι βραχυχρόνιες είτε είναι μακροχρόνιες.
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Προτάσεις για τη ρευστότητα .
Η εταιρία Α.Β. Βασιλόπουλος που παρουσιάζει μία συνεχή πτώση και των τριών δεικτών
της ρευστότητας θα πρέπει να χαλαρώσει τη πιστοδοτική της πολιτική για αυξηθούν οι
απαιτήσεις της και να προσπαθήσει να μειώσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της.
Η εταιρία Αφροδίτη ΑΕ παρουσιάζει μία σταθερότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα στους
δείκτες κυκλοφοριακής και ταχείας ρευστότητας στα χρόνια 2007 έως το 2014 , οπότε δεν
υπάρχει λόγος αναδιάρθρωσης του κυκλοφοριακού ενεργητικού και βραχυχρόνιου
παθητικού της. Αρκεί να είναι μέσα στα όρια που απαιτούνται για τον κλάδο.
Η Μασούτης ΑΕ φαίνεται να έχει διαχρονικά μια σταθερή πολιτική όσον αφορά τη
ρευστότητα της επιχείρησης . Συγκεκριμένα ή κυκλοφοριακή τους ρευστότητα είναι γύρω
στο 0,5 και η ταχεία ρευστότητα γύρω στο 0,20. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρία δεν
αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας . Γι αυτό η εταιρία αυτή καταφέρνει με τις
συγκεκριμένες τιμές να μπορεί να ανταποκρίνεται σ΄ όλες τις υποχρεώσεις της . Αυτό
άλλωστε φαίνεται και από τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα σωστή λειτουργία της εταιρίας
χωρίς απολύσεις εργαζομένων και χωρίς καθυστερήσεις στις πληρωμές τους.
.
Η Σκλαβενίτης ΑΕ φαίνεται ότι και αυτή η εταιρία να έχει μια σταθερή πολιτική όσον
αφορά τη ρευστότητα της . Συγκεκριμένα ή κυκλοφοριακή τους ρευστότητα είναι γύρω στο
0,5 και η ταχεία ρευστότητα γύρω στο 0,20. Λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της
επιχείρησης Μασούτης ΑΕ.

Συμπεράσματα για τους δείκτες δραστηριότητας :
Η εταιρία Α.Β. Βασιλόπουλος που παρουσιάζει μια σταθερή κυκλοφοριακή ταχύτητα του
δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού γύρω στο 3 με 4 φορές το χρόνο. Παρόλα
αυτά ο αντίστοιχος δείκτης απόδοσης ενεργητικού (περιουσίας είναι σε όλα τα έτη
αρνητικός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μειωμένου ποσού κερδών που πραγματοποιεί και
λόγω του υψηλού κόστους των εξόδων διοίκησης και διάθεσης .
Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων της εταιρίας είναι γύρω στο 40-50 φορές
το χρόνο δηλαδή περίπου κάθε 7-10 μέρες το χρόνο και ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας
αποθεμάτων γύρω στο 4-5 φορές το χρόνο εκτός του έτος 2014 που είναι 16 φορές. Παρόλα
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αυτά η εταιρία δεν καταφέρνει να μετατρέψει αυτές τις ανακυκλώσεις των πελατών της και
των αποθεμάτων σε κέρδος είτε γιατί εμπορεύεται τα προϊόντα της σε χαμηλά ποσοστά
κέρδους είτε γιατί έχει υψηλό κόστος εξόδων διοίκησης και διάθεσης .
Η εταιρία Αφροδίτη ΑΕ παρουσιάζει μια μεταβλητότητα στους δείκτες κυκλοφοριακής
ταχύτητας ενεργητικού

καθώς επίσης και στους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας

απαιτήσεων . Συγκεκριμένα ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού έχει πάρει
τιμές από 8 έως 23 φορές το χρόνο , ενώ ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων
από 52 έως 156 φορές το χρόνο. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον αντίστοιχο δείκτη
κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων που παρουσιάζει μια σταθερότητα γύρω στις 4 φορές
το χρόνο θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Αφροδίτη ΑΕ δεν κατάφερε να μετατρέψει
τους θετικούς δείκτες δε μπόρεσε να τους μετατρέψει σε αύξηση της αποδοτικότητας των
πωλήσεων της που είναι στο 0% ή ορισμένες φορές και αρνητική. Φαίνεται ότι η εταιρία έχει
αυξημένα έξοδα διοίκησης και διάθεσης.
Η Μασούτης ΑΕ φαίνεται να έχει διαχρονικά μια σταθερή πολιτική σε όλους τους δείκτες
κυκλοφοριακής ταχύτητας γύρω στο 1 για το ενεργητικό, γύρω στο 2 φορές για τα
αποθέματα σε αντίθεση με το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων που παρουσιάζει
μεταβολές και κυμαίνεται από 8-30 φορές το χρόνο. Η Μασούτης ΑΕ φαίνεται να έχει μια
σταθερή απόδοση πωλήσεων γύρω στο 2-3% και ενεργητικού γύρω στο 3με 4%.
Η Σκλαβενίτης ΑΕ φαίνεται ότι και αυτή η εταιρία να έχει μια σταθερή πολιτική όσον
αφορά τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού γύρω στο 1 , απαιτήσεων γύρω
στο 20 φορές εκτός από το έτος 2013 που έφθασε τις 44 φορές

. Τέλος ο δείκτης

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων της Σκλαβενίτης ΑΕ παρουσιάζει μία σταθερότητα
γύρω στο 3 φορές ετησίως. Η εταιρία φαίνεται να έχει μια σταθερή απόδοση πωλήσεων
γύρω στο 1% και ενεργητικού γύρω στο 2%.
Προτάσεις για τους δείκτες δραστηριότητας και αποδοτικότητας.
Επειδή και οι δείκτες δραστηριότητας αποτελούν τρόπο μέτρηση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων είναι λογικό ότι οι δύο εταιρίες έχουν ή θα έχουν μελλοντικά προβλήματα
στην εξόφληση των υποχρεώσεων τους. Συγκεκριμένα :
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Η εταιρία Α.Β. Βασιλόπουλος παρουσιάζει μία συνεχή πτώση του δείκτη κυκλοφοριακής
ταχύτητας απαιτήσεων θα πρέπει να χαλαρώσει τη πιστοδοτική της πολιτική για αυξηθούν
οι πωλήσεις της και να προσπαθήσει να αυξήσει το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας των
αποθεμάτων της διότι έτσι θα αυξηθούν τα κέρδη της. .
Οι

εταιρίες Αφροδίτη ΑΕ.,

Μασούτης ΑΕ και Σκλαβενίτης

ΑΕ φαίνεται ότι

παρουσιάζουν μία σταθερότητα στους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων και
κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων τους. Εντούτοις οι αποδόσεις και των τριών
εταιριών είναι κοντά στο 0% ή ακόμη και αρνητικές. Αυτό συμβαίνει διότι όλες οι εταιρίες
που ανήκουν στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποιούνται με πολύ μικρούς συντελεστές
κέρδους .
Συμπεράσματα και προτάσεις για τους δείκτες αποδοτικότητας .
Αν παρατηρήσουμε τους δείκτες αποδοτικότητας και των τριών εταιριών θα διαπιστώσουμε
ότι έχουν πολύ χαμηλές ή ακόμη και αρνητικές αποδόσεις για τους λόγους που αναφέραμε
προηγουμένως . Ειδικότερα λόγω του πολύ χαμηλού περιθωρίου κέρδους με το οποίο
αναγκάζονται να εμπορεύονται τα προϊόντα τους καθώς επίσης και με το υψηλό κόστος των
εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Αν ακόμη λάβουμε υπόψη μας το κόστος δανειοληψίας των
εταιριών η απόδοση τους γίνεται ακόμη δυσχερέστερη και πάμε σε αρνητικές τιμές.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ :
Συμπεράσματα για τους δείκτες οικονομικής αυτοτέλειας :
Παρατηρώντας τη τέταρτη κατηγορία αριθμοδεικτών και συγκεκριμένα τους δείκτες
οικονομικής αυτοτέλειας διαπιστώνουμε ότι οι εταιρίες Α.Β. Βασιλόπουλος και Αφροδίτη
ΑΕ παρουσιάζονται υπερχρεωμένες με τους δείκτες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας
δανειακής επιβάρυνσης να αυξάνονται συνεχώς. Οι εταιρίες αυτές θα πρέπει σύντομα να
βρούνε νέους τρόπους χρηματοδότησης των αγορών τους και αναχρηματοδότησης των ήδη
υπαρχόντων δανείων με μικρότερο κόστος , διότι αν συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς
αύξησης των υποχρεώσεων τους , θα έχουν σοβαρό πρόβλημα συνέχισης των
δραστηριοτήτων τους. Αν λάβουμε υπόψη μας και τα χαμηλά ποσοστά απόδοσης τους το
πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Μπορούν ακόμη να συγχωνευτούν ή να τερματίσουν τη
λειτουργία ορισμένων καταστημάτων που είναι ζημιογόνα ή αποφέρουν πολύ μικρό κέρδος.
[83]

Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να κρατηθούν στην αγορά μέχρις ότου περάσει η κρίση
και όταν μπούμε στη φάση ανάπτυξης να επαναδραστηριοποιηθούν.
Αντίθετα οι εταιρίες Μασούτης ΑΕ και Σκλαβενίτης ΑΕ παρουσιάζουν μια σταθερότητα
στους δείκτες δανειακής κάλυψης και δανειακής επιβάρυνσης . Φαίνεται ότι οι εταιρίες αυτές
έχουν μια ελεγχόμενη πολιτική στις συναλλαγές τους και ιδιαίτερα στις συναλλαγές που
δημιουργούν

υποχρεώσεις

και

ως

εκ

τούτου

έχουν και

κόστος

δανειοληψίας.

Βραχυπρόθεσμα δεν θα παρουσιάσουν πρόβλημα για υπερχρέωση τους αλλά μακροχρόνια
θα παρουσιάσουν προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τους χαμηλούς δείκτες απόδοσης και τον
έντονο ανταγωνισμό από τις πολυεθνικές εταιρίες . οι οποίες μπορεί να έχουν στην Ελλάδα
αρνητικές αποδόσεις στη παρούσα φάση αλλά να έχουν μεγάλες αποδόσεις σε άλλες χώρες .
Τις εταιρίες αυτές της ενδιαφέρει να κερδίσουν μερίδιο στη παγκόσμια αγορά. Γι αυτό είναι
στους Έλληνες χρέος αλλά και υποχρέωση να υποστηρίξουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις του
είδους αυτού με τη προϋπόθεση ότι και αυτές θα σέβονται τον καταναλωτή.
Στη οικονομική φάση που περνά η χώρα μας είναι περισσότερο επίκαιρη η φράση «αγόραζε
προϊόντα της πατρίδας σου , αγαπάς τη χώρα σου και τιμάς τον κόπο σου» .
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