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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η γνώση της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί για τις επιχειρήσεις τη βάση για μια
αποτελεσματική επενδυτική και

χρηματοδοτική πολιτική. Η επιτυχία ή αποτυχία μιας

επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών της. Η
γνώση της επιστήμης αυτής, μας επιτρέπει να εξετάσουμε και να αναλύσουμε την οικονομική
πορεία της επιχείρησης ώστε να πάρουμε τις κατάλληλες επενδυτικές και χρηματοδοτικές
αποφάσεις που θα της προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την χρηματοοικονομική ανάλυση
δύο εταιριών που υπάγονται στον κλάδο της οινοποιίας κατά την περίοδο 2005-2014. Οι
εταιρίες που επιλέχθηκαν με κριτήριο τον κύκλο εργασιών του τελευταίου έτους είναι η
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ

Α.Ε.

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

–

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

–

ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ» και η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
Α.Ε». Η περίοδος ανάλυσης αποσκοπεί στην παρακολούθηση της πορείας τους τόσο πριν όσο
και μετά την είσοδο της χώρας μας στην οικονομική κρίση.
Επιδιωκόμενος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων αναφορικά με την πορεία των εξεταζόμενων εταιριών κατά την διάρκεια της
οικονομικής ύφεσης. Για την αποτελεσματική ανάλυσή τους, χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένοι
αριθμοδείκτες ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δυο αυτές επιχειρήσεις καθώς επίσης
και η ανάλυση συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων.

3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ............................................................................................................................................ 3
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................................... 8

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ............................................................................................................ 10

3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ .................................................................................................. 12

4

3.1

Η αγορά του οίνου σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο .................................................. 12

3.2

Η εγχώρια αγορά του οίνου ................................................................................................... 14

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ................................................................................................. 17
Τσάνταλης Α.Ε ...................................................................................................................... 17

4.1

4.1.1

Χρήσιμες Πληροφορίες ................................................................................................. 17

4.1.2

Συστήματα Ποιότητας ................................................................................................... 17

4.1.3

Εξωστρεφής Προσανατολισμός .................................................................................... 18

4.1.4

Επιχειρηματικότητα....................................................................................................... 18

4.1.5

Αμπελώνες..................................................................................................................... 19

Ελληνικά Κελάρια Δ. Κουρτάκης Α.Ε .................................................................................. 23

4.2

5

6

7

4.2.1

Ιστορική Αναδρομή ....................................................................................................... 23

4.2.2

Χρήσιμες Πληροφορίες ................................................................................................ 24

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ............................... 31
5.1

Οικονομικές Καταστάσεις ..................................................................................................... 31

5.2

Χρήστες λογιστικής πληροφόρησης ..................................................................................... 33

5.3

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών ............................................................................. 34

5.3.1

Δείκτες Ρευστότητας ..................................................................................................... 35

5.3.2

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Δραστηριότητας) ............................................... 38

5.4

Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης ή Χρέους ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ........................... 41

5.5

Δείκτες Απόδοσης ή Αποδοτικότητας ................................................................................... 43

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ................................................... 46
6.1

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ............................................................................................ 46

6.2

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας .................................................................................................. 53

6.3

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ............................................................................................ 58

6.4

Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίου ............................................................................... 65

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ....................................................... 72
7.1

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ............................................................................................ 72

7.2

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας .................................................................................................. 78

4

7.3

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ............................................................................................ 83

7.4

Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίου ............................................................................... 90

Σύγκριση Πορείας Επιχειρήσεων .................................................................................................. 96

8

8.1

Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ............................................................................................ 96

8.2

Αριθμοδείκτες Ρευστότητας ................................................................................................ 102

8.3

Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας .......................................................................................... 106

8.4

Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Κεφαλαίου ............................................................................. 113

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................... 120

9

Βιβλιογραφία ........................................................................................................................... 123

10
10.1

Ελληνική.............................................................................................................................. 123

10.2

Ηλεκτρονική ........................................................................................................................ 124

5

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1 : Παραγωγή κρασιού στην Ευρώπη .................................................................................... 13
Πίνακας 2 : Συνολική Εγχώρια Αγορά Οίνου ........................................................................................ 15
Πίνακας 3 : Ανάλυση των εξαγωγών οίνου ανά χώρα προορισμού (2014) ........................................ 16
Πίνακας 4 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδ. Κεφαλαίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .................................. 46
Πίνακας 5 : Aριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .............................................. 47
Πίνακας 6 : Αριθμοδείτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ........................................ 49
Πίνακας 7 : Αριθμοδείτης Μικτού Κέρδους Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ............................................................ 50
Πίνακας 8 : Αριθμόδεικτης Μικτού Κέρδους Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .......................................................... 51
Πίνακας 9 : Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε..................................................... 53
Πίνακας 10 : Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ................................................ 55
Πίνακας 11 : Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε ............................................. 56
Πίνακας 12 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφοφρίας Ενεργητικού Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .................... 58
Πίνακας 13 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .............................. 59
Πίνακας 14 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε................ 61
Πίνακας 15 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ....................... 62
Πίνακας 16 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. .......................... 64
Πίνακας 17 : Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ........................................... 65
Πίνακας 18 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ....................................................... 67
Πίνακας 19 : Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ............................................ 68
Πίνακας 20 : Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου Ε. Τσάνταλης Α.Ε. ........................................ 70
Πίνακας 21 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε ............................ 72
Πίνακας 22 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ........................................... 73
Πίνακας 23 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ................................... 75
Πίνακας 24 : Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ..................................................... 76
Πίνακας 25 : Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους ...................................................................................... 77
Πίνακας 26 : Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ................................................. 78
Πίνακας 27 : Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ................................................. 80
Πίνακας 28 : Αριθμοδείκτης Ταμειάκης Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε ............................................. 81
Πίνακας 29 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ...................... 83
Πίνακας 30 : Aριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. .............................. 84
Πίνακας 31 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ................................ 86
Πίνακας 32 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ...................... 87
Πίνακας 33 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπαξης Αποθεμάτων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ............................ 89
Πίνακας 34 : Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας Δ. Κουρτάκης Α.Ε. .......................................... 90
Πίνακας 35 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ....................................................... 91
Πίνακας 36 : Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ........................................... 93
Πίνακας 37 : Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου Δ. Κουρτάκης Α.Ε. ....................................... 94
Πίνακας 38 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ....................................... 96
Πίνακας 39 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων ....................................................... 97
Πίνακας 40 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού ................................................................. 99
Πίνακας 41 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους ............................................................... 100
Πίνακας 42 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους .................................................................. 101

6

Πίνακας 43 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ........................................................... 102
Πίνακας 44 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας ........................................................... 104
Πίνακας 45 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας ...................................................... 105
Πίνακας 46 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού ................................ 106
Πίνακας 47 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων ........................................ 108
Πίνακας 48 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων ........................ 109
Πίνακας 49 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων ................................ 111
Πίνακας 50 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων .................................... 112
Πίνακας 51 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας .................................................... 113
Πίνακας 52 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων ................................................................. 115
Πίνακας 53 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης ..................................................... 116
Πίνακας 54 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου ................................................. 118

7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το κρασί είναι ένα προϊόν που δε μοιάζει με κανένα άλλο. Κάνει γνωστή όλη την ιστορία
μιας περιοχής, το κλίμα της, τις ζωές των κατοίκων, τις προτιμήσεις τους και την ευφυΐα
τους.
Στην ελληνική οικονομία ο κλάδος της οινοποιίας έχει εξέχουσα σημασία για τον
πρωτογενή τομέα με σημαντική συμβολή όχι μόνο στην εγχώρια αγορά ποτών, αλλά και στην
ανάπτυξη και προώθηση στις αγορές του εξωτερικού των ελληνικών παραδοσιακών
προϊόντων. Ο εν λόγω κλάδος αποτελείται σε πολύ υψηλό βαθμό από παραγωγικές
επιχειρήσεις. Η εγχώρια παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε μεγάλο πλήθος οινοποιητικών
μονάδων. Στη χώρα μας, περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, πλήθος
μεσαίων, αλλά και μικρών τοπικών οινοποιητικών επιχειρήσεων καθώς και ενώσεων
αγροτικών συνεταιρισμών. Οι μεγάλες οινοβιομηχανίες ελέγχουν σημαντικό μέρος της
εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών, καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων
διανομής, το σύνολο της χώρας. Από την άλλη πλευρά, ο αριθμός των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται με εισαγωγές οίνου είναι περιορισμένος, καθώς καλύπτουν πολύ μικρό
μέρος της αγοράς.
Ο επιδιωκόμενος στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για την πορεία των δύο ισχυρότερων εταιριών του κλάδου της οινοποιίας και
συγκεκριμένα της «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ –
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ» και της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
Α.Ε.» κατά την περίοδο 2005-2014. Η επιλογή της περιόδου αυτής έγινε με γνώμονα την
παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης των δυο εταιριών τόσο πριν όσο και μετά την
είσοδο της χώρας μας στην οικονομική κρίση.
Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε σχετίζονται με το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές θέσεις τους βελτιώνονται ή επιδεινώνονται με το πέρασμα των ετών. Για
την αποτελεσματική ανάλυση της πορείας των εταιριών του κλάδου χρησιμοποιήθηκαν ως
μέθοδοι οι συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις και η εξέταση επιλεγμένων αριθμοδεικτών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η ιστορία του κρασιού στο
πέρασμα των χρόνων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στη διάρθρωση της
αμπελοοινικής οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην παραγωγή και κατανάλωση
κρασιού.
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Ακολουθεί περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην εγχώρια αγορά του οίνου.
Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για την παραγωγή κρασιού στη χώρα μας, για τις εξαγωγές
και τις περιορισμένες εισαγωγές. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εταιρικό προφίλ
των δυο εταιριών που μελετώνται. Στο κύριο μέρος της εργασίας έχουμε την
χρηματοοικονομική ανάλυση, η οποία ξεκινάει με την θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζει με την πρακτική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων
και των αριθμοδεικτών. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο συμπεράσματα όσο και
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Η ιστορία του κρασιού είναι βαθιά συνυφασμένη με την ανθρώπινη ιστορία και με όλα τα
καταγεγραμμένα γεγονότα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, του Λος
Άντζελες (UCLA), το 2007 ανακάλυψαν πως το αρχαιότερο γνωστό οινοποιείο του κόσμου
χτίστηκε στην Αρμενία και χρονολογείται το 4100 π.Χ..
Με την άνοδο του Φαραώ στην εξουσία το 3100 π.Χ., οι Αιγύπτιοι ξεκίνησαν να
φτιάχνουν ένα κρασί από κόκκινα σταφύλια. Η ομοιότητά του με το αίμα, του έδωσε ένα
σπουδαίο ρόλο στις τελετές τους. Όταν αργότερα, οι Αιγύπτιοι ήρθαν σε επαφή με τους
Φοίνικες οι τελευταίοι ξεκίνησαν το εμπόριο σε όλη τη Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης της
Μέσης Ανατολής και το επέκτειναν μέσω θαλάσσης από τη βόρεια Αφρική μέχρι την Ελλάδα
και την Ιταλία. Η πρώτη αναφορά του κρασιού εμφανίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, στη
Γέννηση, όπου μετά τον κατακλυσμό ο Νώε μεθυσμένος με κρασί αποκαλύφθηκε στους
γιούς του.
Με την άνοδο της Ελλάδας και την κυριαρχία του Ελληνισμού το 800 π.Χ. οι
Έλληνες άρχισαν να τελειοποιούν το κρασί και προς τιμήν του ονόμασαν έναν θεό, τον
Διόνυσο. Καθώς οι ελληνικές πόλεις – κράτη άρχισαν να αποικούν σε εκτάσεις στη
Μεσόγειο, μαζί με τα στρατεύματά τους, ταξίδεψαν και το κρασί και έτσι έφτασε στη Ρώμη.
Το 146 π.Χ. η Ρώμη κατέκτησε την Ελλάδα και έχτισε μια Αυτοκρατορία. Οι Ρωμαίοι
έκλεψαν το κρασί και το έκαναν δικό τους. Επισημοποίησαν τις μεθόδους καλλιέργειας των
Ελλήνων σε βαθμό που αναγνωρίζεται και το terroir (οριοθετημένη περιοχή όπου η φυσική
γεωγραφική περιοχή και το κλίμα επιτρέπουν την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου κρασιού).
Καθώς η Αυτοκρατορία και τα στρατεύματά της επεκτάθηκαν στην Ευρώπη, οι Ρωμαίοι
φύτευσαν αμπέλια στην Γαλλία, την Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία καθώς επίσης
και σε άλλα έθνη της κεντρικής Ευρώπης.
Με το διάταγμα της Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 380 μ.Χ ο
Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία όλης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το κρασί
αποτελεί πλέον κεντρικό κομμάτι των μυστηρίων, και η εκκλησία επικεντρώθηκε στην
καλλιέργεια και την παραγωγή του. Από το 1492 έως το 1600 μ.Χ. ο οίνος έφτασε στο Νέο
Κόσμο, το Μεξικό και την Βραζιλία απ’ όπου και εξαπλώθηκε στη Νότια Αμερική. Το 1543
μ.Χ. οι Πορτογάλοι ταξίδεψαν τον Χριστιανισμό στην Ιαπωνία και παρουσίασαν τα κρασιά
που εισήγαγαν από την Ευρώπη στον πληθυσμό της. Η Γαλλία το 1534 θεώρησε σαν
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επικράτειά της τον Καναδά και άρχισε να καλλιεργεί εισαγόμενα σταφύλια στην Βιρτζίνια
και να παράγει κρασιά στην ανατολική ακτή, αλλά ο πουριτανισμός ήταν εμπόδιο στην άνοδό
τους. Το 1787 ξεκίνησε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρώτος στόλος με σκοπό να ταξιδέψει
στην Αυστραλία όπου το 1836 εγκαινιάστηκε ο πρώτος αμπελώνας στη Νέα Ζηλανδία. Μια
δεκαετία αργότερα, από το 1848 έως το 1855, στην Καλιφόρνια όπου επικρατούσε ο πυρετός
του χρυσού, αυξήθηκε κατακόρυφα η ζήτηση του κρασιού που παραγόταν.
Από το 1980 η Κίνα άνοιξε πλέον την οικονομία της στον κόσμο και άρχισε τις
εισαγωγές κρασιού από την Γαλλία, οι οποίες ακολουθήθηκαν από τους ίδιους τους Γάλλους
που συνεταιρίστηκαν με ντόπιους για να φτιάξουν αμπελώνες. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια
και καθώς η μέση και η ανώτερη τάξη στην Κίνα διογκώθηκε σε πληθυσμό, το έθνος
εξελίχτηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και καταναλωτές κρασιού
παγκοσμίως.

11

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

3.1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Με βάση τα στοιχεία του OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du vin) τα οποία
παρατέθηκαν σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Ομάδας Οίνου στις Βρυξέλλες, η Κεντρική
Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) ανέλυσε τη συνολική
διάρθρωση της παγκόσμιας αμπελοοινικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, μεταξύ 1995 και 2013 στην Ευρώπη οι εκτάσεις με
αμπελοκαλλιέργεια μειώθηκαν κατά 500.000 εκτάρια εκ των οποίων 269.000 εκριζώθηκαν
με πριμοδότηση το διάστημα 2008-2011. Αναλυτικότερα, παρά την παγκόσμια φήμη και την
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων, ο τομέας αντιμετώπιζε τις τελευταίες δεκαετίες
σοβαρές αδυναμίες όπως, πτώση κατανάλωσης, απώλεια της ανταγωνιστικότητας σε σχέση
με τις τρίτες χώρες, πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου που διέπει την πολιτική του
κρασιού καθώς επίσης και ανισορροπία της αμπελοοινικής αγοράς που διαμορφώνει μη
βιώσιμη κατάσταση για τον τομέα (προσφορά, ζήτηση, πλεονάσματα, εισαγωγές, εξαγωγές).
Στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε

στις

Βρυξέλλες

το

2007,

επετεύχθη

μετά

από

πολύμηνες

διαπραγματεύσεις πολιτική συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.
Σημαντικό μέτρο της νέας Κ.Ο.Α. αποτελεί η εφαρμογή του καθεστώτος της εκρίζωσης των
αμπελώνων. Με το μέτρο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στους μη ανταγωνιστικούς
αμπελοκαλλιεργητές να αποχωρήσουν από τον τομέα με οικονομική ενίσχυση. Τα κράτη –
μέλη είχαν την επιλογή όταν η προς εκρίζωση έκταση υπερβεί το 8% της συνολικής έκτασης
των αμπελώνων της χώρας ή το 10% της συνολικής έκτασης μιας περιφέρειας, να τη
σταματήσουν. Από την άλλη πλευρά, σε Ασία, Αμερική, Αφρική και Ωκεανία καταγράφηκε
μικρή αύξηση των εκτάσεων με αμπελοκαλλιέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΚΕΟΣΟΕ,
παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη μείωσε την επιφάνεια των αμπελώνων της, παρουσιάζει
αύξηση της παραγωγής, γεγονός που υποδεικνύει αύξηση των μέσων αποδόσεων του
ευρωπαϊκού αμπελώνα μέσω των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης (εκρίζωση και πρετοιμασία
του εδάφους, φύτευση αμπελώνων, επανεμβολιασμός και βελτίωση ορισμένων τεχνικών
διαχείρισης). Η χώρα μας από άποψη όγκου παραγωγής κατατάσσεται στη δωδέκατη θέση.
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Προηγούνται η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Χιλή, η
Ν. Αφρική, η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία.

Πίνακας 1 : Παραγωγή κρασιού στην Ευρώπη

Η κατανάλωση κρασιού παρουσίασε την ίδια πορεία με την παραγωγή,
αντανακλώντας έτσι την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, με χρονιά ορόσημο το 2007, οπότε
και η κατανάλωση ανήλθε στα 255 Mhl. Μάλιστα, από το 2009 και μετά, η κατανάλωση
παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή αύξηση. Από τις ευρωπαϊκές χώρες πρωταθλήτριες στις
εξαγωγές αναδείχθηκαν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Πορτογαλία, οι
οποίες καλύπτουν το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών. Από το νότιο ημισφαίριο
αναπτυσσόμενους εξαγωγικούς ρυθμούς καταγράφουν η Αυστραλία, η Χιλή και οι ΗΠΑ.
Όσον αφορά τις χώρες που εισάγουν οίνους, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν το 2013 σε
εισαγωγές το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γερμανία και ακολουθούν
ο Καναδάς, η Κίνα και η Ιαπωνία οι οποίες εισάγουν οίνους αξίας μεγαλύτερης του ενός
δισεκατομμυρίου ευρώ. Την πλέον γρήγορη ανάπτυξη εισαγωγών παρουσιάζουν ο Καναδάς,
η Αυστραλία, η Πολωνία και η Λιθουανία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, για το 2014, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Κλαδικής
Μελέτης της ICAP Group, οι εκτάσεις των αμπελώνων εκτιμώνται σε επίπεδα τάξης των
75.730 στρεμμάτων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατέχει μερίδιο περίπου 42%. Στη διεθνή
κατάταξη κορυφαία χώρα είναι η Ισπανία. Όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή οίνου, ο
μέσος όρος της την 5ετία 2010-2014 διαμορφώθηκε σε 270,4 εκατ. HL (εκατόλιτρα) με την
Ε.Ε. να κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή με μερίδιο 58%. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το
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γεγονός πως η Ελληνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 1,7% περίπου της Ευρωπαϊκής
παραγωγής κρασιού και το 1% περίπου της παγκόσμιας.

3.2 Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του οίνου

είναι η τιμή του σε

συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα, οι διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, η
εποχικότητα, η εξέλιξη του εισερχόμενου τουρισμού και ορισμένες παραδόσεις. Ενδεχόμενες
μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν μόνο τη συνολική ζήτηση, αλλά προκαλούν και
μετατόπιση των καταναλωτών σε φθηνότερα εμφιαλωμένα προϊόντα, ή και αντικατάσταση
του εμφιαλωμένου από χύμα κρασί. Η παρατεταμένη κρίση που έπληξε την ελληνική
οικονομία προκάλεσε σημαντικά εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου της
οινοποιίας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μείωσης κατανάλωσης κρασιού και ποτών
γενικότερα, σε χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης.
Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ. ΣΤΑΤ.,
ο μέσος όρος μηνιαίων δαπανών για προϊόντα οινοποιίας ανά νοικοκυριό (κρασί και
αφρώδεις οίνοι) έφτασε τα 6,46 ευρώ το 2014, καλύπτοντας έτσι το 38% των συνολικών
δαπανών για οινοπνευματώδη ποτά. Από την ίδια έρευνα προέκυψε πως η αποκτηθείσα μέση
μηνιαία ποσότητα κρασιού ανά νοικοκυριό ανήλθε σε 1,45 λίτρα περίπου το 2014.
Η εγχώρια παραγωγή οίνου παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανά έτος καθώς
εξαρτάται άμεσα από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως οι καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες
των αμπελώνων.
Ο μέσος όρος ετήσιας παραγωγής κρασιού, την τελευταία πενταετία, υποχώρησε
αισθητά (-20%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη πενταετία. Από την συνολική
παραγωγή, ποσοστό άνω του 60% αφορά κρασιά χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη προέλευσης
(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης).
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Συνολική Εγχώρια Αγορά Οίνου
α) Δείκτης Εξέλιξης Συνολικής Εγχώριας β) Εγχώρια παραγωγή κρασιού
Κατανάλωσης Οίνου
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Πηγή: ICAP Group
Πίνακας 2 : Συνολική Εγχώρια Αγορά Οίνου

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου εμφάνισε μικρές διακυμάνσεις σε ετήσια βάση τα
τελευταία χρόνια, με εξαίρεση, την περίοδο 2010-2011 όπου η μεταβολή ήταν εντονότερη και
επηρέασε σημαντικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της περιόδου. Συγκρίνοντας τους
μέσους όρους των καταναλώσεων ανά πενταετία, την τελευταία προκύπτει μείωση της
κατανάλωσης οίνου κατά 6%. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα την
τελευταία δεκαετία κυμαίνεται μεταξύ 32 και 39 λίτρων ετησίως. Τα εμφιαλωμένα κρασιά σε
όρους ποσότητας εκτιμάται πως καλύπτουν ποσοστό μεταξύ του 36% - 40%. Αναφορικά με
το μέγεθος της εγχώριας αγοράς σε αξία, για το εμφιαλωμένο κρασί εκτιμάται ότι κάλυψε το
58% της αξίας ενώ το υπόλοιπο 42% αφορά το χύμα.
Σχετικά με την κατηγοριοποίηση του οίνου, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα
κρασιά που ανήκουν στην κατηγορία «Χωρίς ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ» 63%, ενώ με βάση το
χρώμα, εκτιμάται ότι τα λευκά κρασιά υπερτερούν με μερίδιο 68 & 70%. Τα κρασιά εγχώριας
παραγωγής καλύπτουν την αγορά σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που διαμορφώνει σε χαμηλά
επίπεδα το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος κυμαίνεται σε 6% περίπου τις τελευταίες
περιόδους.
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Στον τομέα των εισαγωγών, η συνολική ποσότητα εισαγόμενων κρασιών στη χώρα
μας μειώθηκε το 2014 κατά 13,11%. Τη χρονιά αυτή, η Ιταλία και η Ισπανία
πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες εξαγωγές κρασιού προς την Ελλάδα σε εξαιρετικά
χαμηλές τιμές. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η πορεία των εισαγωγών κρασιών
στην Ελλάδα, από χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες.
Πίνακας : Εισαγόμενα κρασιά τελευταίας Πενταετίας σε λίτρα
Από ΕΕ
Από Τρίτες
ΣΥΝΟΛΟ

2010

2011

2012

2013

2014

%Μεταβολή

10.195.000

19.983.700

17.015.000

18.314.400

16.106.200

- 12,06%

540.800

310.200

774.100

471.800

215.900

- 54,14%

10.735.800

20.293.900

17.789.100

18.785.200

16.322.100

- 13,11%

Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασμένα στοιχεία ΚΕΟΣΟΕ

Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο των εξαγωγών κρασιού, μετά το 2010
παρατηρείται συνεχής υποχώρηση, η οποία ανακόπηκε μόλις το 2014. Συγκεκριμένα, την
οινική περίοδο 2013-2014 σημειώθηκε αύξηση κατά 15,54% των εξαγωγών οίνου, ενώ η
συνολική αξία των εξαγωγών έφθασε τα 63 εκατ. ευρώ περίπου (+5,2%).
Ανάλυση των εξαγωγών οίνου ανά χώρα προορισμού (2014)

Πίνακας 3 : Ανάλυση των εξαγωγών οίνου ανά χώρα προορισμού (2014)

Η Γερμανική αγορά παραμένει η καλύτερη αγορά των Ελληνικών εξαγωγών κρασιών ενώ
η πλέον ανερχόμενη αγορά είναι η Αμερική και αυτό οφείλεται στην πολύτιμη βοήθεια των
Κοινοτικών προγραμμάτων που αξιοποιεί η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ).
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4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

4.1 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε

4.1.1

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η Οινοποιία Τσάνταλη έχει ιστορία 125 ετών. Η οικογένεια Τσάνταλη είναι μια από τις παλαιότερες
οικογένειες οινοποιών της Ελλάδας καθώς ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια, την οινοποίηση
και την παραγωγή αποσταγμάτων από το 1890.

Η ιστορία της εκτυλίσσεται παράλληλα με

σημαντικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας της χώρας μας, ξεκινώντας από μια προσφυγική
διαδρομή που οδηγεί πρώτα στις Σέρρες και μετά στη Θεσσαλονίκη.
Ο Ευάγγελος Τσάνταλης, οινοποιός 2ης γενιάς και μια από τις πλέον χαρισματικές
προσωπικότητες στην ιστορία της ελληνικής οινοποιίας, μετέτρεψε τη μικρή οικογενειακή
επιχείρηση σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο brand name, συνώνυμο της καινοτομίας. Η συνολική
ετησία παραγωγική ικανότητα του οινοποιείου φτάνει τα 20εκατομμύρια λίτρα και απασχολεί
περισσότερους από 300 εργαζομένους.

4.1.2

Συστήματα Ποιότητας

Από το 1996 εφαρμόζεται πιστοποιημένη βιολογική καλλιέργεια με πιλοτικό σημείο εκκίνησης από
20 στρέμματα στους αμπελώνες του Αγίου Όρους, της Χαλκιδικής και της Νάουσας. Τέσσερα χρόνια
αργότερα, το σύνολο του αγιορείτικου αμπελώνα (1000 στρέμματα) ακολουθούσε αυτές τις
προδιαγραφές. Είναι οι πρώτοι που ακολούθησαν τα πρότυπα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Παραγωγής από το 2000. Ένα χρόνο αργότερα η TSANTALI αποτέλεσε την πρώτη οινοποιία αποσταγματοποιία με σχετική Πιστοποίηση. Η θυγατρική τους, Μαρώνεια Α.Ε., καλλιεργεί το
μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων στη Θράκη με αυτές τις ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές από το
2004. Την ίδια στιγμή, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις συσκευασίες των προϊόντων και συμμετέχουν
σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Όλες οι
πράσινες προσπάθειες ανταμείβονται και σήμερα αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους
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παραγωγούς βιολογικών κρασιών, απολαμβάνοντας συνεργασίες με κορυφαίους φορείς και
εταιρίες του χώρου.

4.1.3

Εξωστρεφής Προσανατολισμός

Σήμερα, η οικογένεια Τσάνταλη αποτελεί τον πλέον σημαντικό πρεσβευτή της ελληνικής
οινοποιίας και αποσταγματοποιίας εκτός συνόρων με παρουσία σε 55 χώρες. Ο εξωστρεφής
προσανατολισμός τους ήταν το σήμα κατατεθέν της Τσάνταλη από την αρχή, ακόμη και σε
καιρούς κατά τους οποίους η Ελλάδα μαστιζόταν από πολέμους και πολιτική αστάθεια. Το
1962 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξαγωγές για την εταιρία, κάνοντας αρχικά ένα άνοιγμα
σε χώρες με έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η
Αυστρία και οι ΗΠΑ. Πλέον εξάγει σε δεκάδες χώρες του κόσμου περίπου το 40% της
συνολικής της παραγωγής, ενώ η μεγαλύτερη αγορά της παραμένει η Γερμανία (64% των
εξαγωγών) και ακολουθούν ο Καναδάς (7,5% των εξαγωγών), η Ολλανδία (5% των
εξαγωγών) και η Ρωσία (3,6% των εξαγωγών). Έχει 31% μερίδιο αγοράς στις συνολικές
εξαγωγές ελληνικού οίνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Οινοποιία – Ποτοποιία Τσάνταλης
ΑΕ κατέχει το 42% σε αξία και το 38% σε ποσότητα της Γερμανικής αγοράς. Παράλληλα, η
στρατηγική επένδυση στην αναβίωση ξεχωριστών ελληνικών αμπελώνων, όπως του Αγίου
Όρους, της Νάουσας και της Ραψάνης, προσέφερε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
ικανά να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ακόμη και απαιτητικών οινόφιλων ανά τον κόσμο.
Τέλος, η επιχείρηση επενδύει σε νέες αγορές, όπως για παράδειγμα στην Κίνα όπου ήδη
πραγματοποιεί εξαγωγές μέσω της θυγατρικής της Tsantali Asia.

4.1.4

Επιχειρηματικότητα

Στη Ρωσία επετεύχθη ένα από τα πλέον αξιόλογα success stories στην ιστορία της ελληνικής
οινοποιίας. Για πρώτη φορά, σε παγκόσμιο επίπεδο απονεμήθηκε σε οινοποιία, ο τίτλος του
«Επίσημου Προμηθευτή του Κρεμλίνου». Και αυτή ήταν η Τσάνταλης.
Μια υψηλής ποιότητας και αυστηρά περιορισμένης παραγωγής ετικέτα, η Kormilitsa
Gold, έγινε ο «Επίσημος Οίνος του Κρεμλίνου». Από επιλεγμένο αμπελοτόπι βιολογικής
καλλιέργειας στο Μετόχι Χρωμίτσας του Αγίου Όρους, το κρασί αναγνωρίστηκε μετά από
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τριετή έλεγχο εξειδικευμένης ομάδας του Κρεμλίνου, με αυτό τον τιμητικό τίτλο σε όλα τα
στάδια καλλιέργειας και παραγωγής. Σήμερα, ο Kormilitsa Gold είναι αναπόσπαστο μέρος
του τελετουργικού όλων των επίσημων εκδηλώσεων του Κρεμλίνου. Αυτή η εξαιρετική
διάκριση άνοιξε εμπορικούς δρόμους για την TSANTALI στη Ρωσία και τις γειτονικές
χώρες.
4.1.5

Αμπελώνες

Η αναβίωση μερικών από τους πιο ξεχωριστούς αμπελώνες της Βόρειας Ελλάδας (Άγιο
Όρος, Χαλκιδική, Ραψάνη και Μαρώνεια στη Θράκη) αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα
του οράματος της οικογενείας Τσάνταλη. Κάθε αμπελώνας, ως ένας ζωντανός οργανισμός,
παρουσιάζει μια εκπληκτική πολυμορφία που απαιτεί ειδική φροντίδα. Με απόλυτη
συναίσθηση της ευθύνης και με τη χρήση των

τελευταίων εξελίξεων της σύγχρονης

αμπελουργίας και οινολογίας, κάθε αμπελώνας διαχωρίζεται σε ζώνες ανάλογα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ο σεβασμός στη μοναδικότητα κάθε τεμαχίου ανταμείβει με
την άριστη απόδοση του αμπελώνα και παράλληλα μειώνει τις περιβαλλοντικές
επιβαρύνσεις. Γνωρίζοντας ότι η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή οίνων βρίσκονται σε
απόλυτη συνάρτηση με την καλή κατάσταση των αμπελώνων, έχουν ως προτεραιότητα την
προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό των φυσικών πόρων. Από το 1990 ξεκίνησε η
αναμπέλωση, ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο που ανέλαβαν τα εξειδικευμένα τμήματα
Αμπελουργίας, Οινολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας.

 Χαλκιδική
Σ’ αυτό το κομμάτι γης, το κλίμα είναι τυπικό Μεσογειακό, με μακρύ και ζεστό καλοκαίρι
και ήπιο χειμώνα και το υψόμετρο φτάνει έως και 250 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν εξαιρετική βάση για αμπελοκαλλιέργεια
ενισχύοντας το αρωματικό δυναμικό των σταφυλιών και το γευστικό χαρακτήρα των οίνων.
Οι λευκές ποικιλίες είναι το Ασύρτικο, το Άθήρι, το Μοσχάτο Αλεξανδρείας και το
Sauvignon Blanc, ενώ το Ξινόμαυρο, το Cabernet Sauvignon και το Merlot είναι τα ερυθρά
σταφύλια. Το υπόγειο κελάρι φιλοξενεί περισσότερα από 2000 βαρέλια σε ιδανικές και
απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Αξίζει να σημειωθεί πως από
τον Οκτώβριο του 2013 δύο σημαντικές οινοβιομηχανίες της χώρας μας, Τσάνταλης και ΙΝΟ,
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προχώρησαν σε μια εμπορική συμφωνία η οποία εξελίχθηκε βήμα – βήμα και επεκτάθηκε σε
πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή όλων των
προϊόντων της ΙΝΟ γίνεται πλέον στις εγκαταστάσεις Τσάνταλη στην Χαλκιδική.

 Άγιο Όρος
Ο αμπελώνας, φυσικά προφυλαγμένος από την εύκολη πρόσβαση, είναι περιτριγυρισμένος με
θάλασσα από τη μια μεριά και με βουνά από την άλλη. Το 1969 μια ξαφνική καταιγίδα ήταν
αυτή που οδήγησε τον Ευάγγελο Τσάνταλη στο Μετόχι Χρωμίτσας όπου χάρη στη
διορατικότητα και την αγάπη του για το κρασί, παρατήρησε αμέσως τους παραμελημένους
αμπελώνες. Οι μοναχοί αποδέχτηκαν τότε την πρότασή του να αναλάβει την αναβίωση των
αμπελώνων και κάπως έτσι, μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, τα αγιορείτικα κρασιά βρήκαν το
δρόμο του προς το έξω κόσμο. Το κλίμα είναι Μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα που έχει λίγες
χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που σπάνια κατεβαίνουν στους -2 βαθμούς Κελσίου,
ηλιόλουστη άνοιξη και ζεστό καλοκαίρι με πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Το υψόμετρο φτάνει
έως τα 250 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
Χρησιμοποιώντας τους αμπελώνες στο Άγιο Όρος ως ένα ευλογημένο κομμάτι γης, με
σεβασμό στη γηγενή αμπελοοινική κληρονομία καλλιεργούνται τρεις λευκές ελληνικές
ποικιλίες (Αθήρι, Ασύρτικο, Ροδίτη) και δύο ερυθρές (Ξινόμαυρο και Λημνιό). Παράλληλα,
οι διεθνείς ποικιλίες (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Syrah and
Grenache Rouge) ενσωματώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγιορείτικου αμπελώνα
προσφέροντας σταφύλια με πολύ διακριτική αρωματική και γευστική ταυτότητα.

 Ραψάνη
Σε υψόμετρο έως και 800 μέτρων πάνω από το Αιγαίο, 100 εκτάρια (1000 στρέμματα)
βρίσκονται προφυλαγμένα από τον επιβλητικό όγκο του Ολύμπου, δημιουργώντας ένα
μοναδικό μικροκλίμα. Η θαλασσινή αύρα και η μεγάλη ηλιοφάνεια βοηθούν στη φυσική
ωρίμανση των σταφυλιών ενώ το νερό από το λιωμένο χιόνι παρέχει την απαραίτητη υγρασία
κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, διαφυλάσσοντας τη σταδιακή κι αργή ωρίμανση. Η
Ραψάνη είναι ένα ξεχωριστό φυτώριο τριών γηγενών, χαρακτηριστικών ποικιλιών του
Ξινόμαυρου, του Κρασάτου και του Σταυρωτού. Στον αμπελώνα, οι τρείς ποικιλίες έχουν
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φυτευθεί μαζί, καλλιεργούνται μαζί και οινοποιούνται μαζί. Αυτή η μοναδική στον κόσμο
παράδοση δίνει το ΠΟΠ κρασί Ραψάνη. Αναμειγνύοντας αυτές τις τρείς ποικιλίες,
δημιουργείται ένα κρασί με ιδιαίτερη ισορροπία, ενσωματώνοντας τα καλύτερα
χαρακτηριστικά από την καθεμία Το βαθύ κόκκινο χρώμα και τη δυνατότητα παλαίωσης του
Ξινόμαυρου, την ισορροπία στην οξύτητα και τα έντονα αρώματα του Κρασάτου και το
μοναδικό χαρακτήρα και το πλούσιο σώμα του Σταυρωτού.

 Μαρώνεια
Στους αμπελώνες της Μαρώνειας παράγεται για περισσότερα από 3000 χρόνια ο Ισμαρικός
οίνος. Τα 700 στρέμματα του αμπελώνα της Μαρώνειας καλλιεργούνται σύμφωνα με τις
αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, και εφαρμόζεται και η Γεωργία Ακριβείας. Το κλίμα
είναι τυπικό Μεσογειακό. Ο ήπιος και βροχερός χειμώνας και οι ευνοϊκές θερμοκρασίες την
άνοιξη προστατεύουν τον αμπελώνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου από ακραίες
διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Ποικιλίες που ξεχωρίζουν για το αρωματικό δυναμικό τους
βρίσκουν το πιο γόνιμο μέρος στον αμπελώνα της Μαρώνειας. Οι λευκές είναι οι Μαλβάζια,
Μοσχάτο Αλεξάνδρειας, Chrardonnay και Sauvignon Blanc. Οι γηγενείς Λημνιό και
Μαυρούδι, μαζί με τις διεθνείς Grenache Rouge, Merlot και Syrah αποτελούν την ομάδα των
ερυθρών σταφυλιών που καλλιεργούνται στη Θράκη.

 Νάουσα
Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 η οικογένεια Τσάνταλη ξεκίνησε την καλλιέργεια του
Ξινόμαυρου. Μια ελληνική ποικιλία, που παρά τη δυσκολία στην προφορά του ονόματός της,
κάνει λαμπρή καριέρα διεθνώς. Εξίσου διάσημο και το ΠΟΠ κρασί της Νάουσας. Η
ολοκλήρωση του οινοποιείου της οικογένειας στις αρχές της δεκαετίας του ’70 έδωσε την
τελική, σημερινή μορφή στο Κτήμα Στράντζα το οποίο περιλαμβάνει 250 στρέμματα με
Ξινόμαυρο. Το 1971, ο οίνος της Νάουσας αναγνωρίστηκε ως Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης. Το Κτήμα Στράντζα βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του βουνού
Βερμίου, σε μεγάλο υψόμετρο. Χάρη στον προσανατολισμό τους, οι αμπελώνες
προφυλάσσονται από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους. Το κλίμα είναι Ηπειρωτικό. Οι
χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμη και οι χιονοπτώσεις, δεν είναι σπάνιες το χειμώνα. Η άνοιξη
είναι βροχερή ενώ το καλοκαίρι θερμό, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και σποραδικές βροχές.
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Το

υψόμετρο

φτάνει

τα

300

μέτρα

από

την

επιφάνεια

της

θάλασσας.

Όσον αφορά τις ποικιλίες, κυριαρχεί το Ξινόμαυρο αλλά και το Syrah βρίσκει ιδανικό
σκηνικό για την ολοκληρωμένη φυσική του ωρίμανση, δίνοντας μια εξαιρετική έκφραση της
ποικιλίας.



Σαντορίνη

Η αμπελοοινική παράδοση του νησιού έχει ρίζες που πάνε πίσω 3000 χρόνια, αποτελώντας
έναν από τους αρχαιότερους αμπελώνες του κόσμου. Η οινοποιία TSANTALI συνεργάζεται
με την Santo Wines, την Ένωση Συνεταιρισμών Σαντορίνης, η οποία σήμερα αποτελεί τη
μεγαλύτερη οινοπαραγωγική δύναμη του νησιού με 2.500 μέλη (το σύνολο σχεδόν των
ντόπιων παραγωγών), 1.000 εκ των οποίων είναι ενεργά, συμβάλλοντας στην προώθηση
αυτής, σε όλο τον κόσμο. Εκπροσωπώντας τους αμπελοκαλλιεργητές του νησιού, δέσμευση
της Santo Wines είναι η διαφύλαξη της τοπικής παράδοσης, η προστασία του Σαντορινιού
αμπελώνα, η παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας και η αειφόρος ανάπτυξη της περιοχής. Από
το 1971, τα κρασιά της Σαντορίνης έχουν αναγνωριστεί ως Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης Σαντορίνη. Οι εγκαταστάσεις της Santo Wines είναι από τις πλέον σύγχρονες
όχι μόνο της Σαντορίνης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.
Το σήμα κατατεθέν του αμπελώνα της Σαντορίνης είναι το ηφαιστειογενές έδαφος.
Η λάβα που κάλυψε το νησί διαμόρφωσε ένα περιβάλλον με βραχώδη αίσθηση, χωρίς έντονη
χλωρίδα και χωρίς φυσική προστασία από τους δυνατούς ανέμους τον χειμώνα. Επειδή οι
βροχοπτώσεις είναι σπάνιες, η γη είναι άνυδρη. Για την καλύτερη λοιπόν αξιοποίηση αυτής
της μικρής ποσότητας βρόχινου νερού, ο αμπελώνας εκτείνεται σε διαφορετικά επίπεδα, σαν
σκαλοπάτια, τις γνωστές «πεζούλες». Το κλίμα είναι μεσογειακό με ήπιους χειμώνες που
έχουν δυνατούς ανέμους και σπάνιες βροχοπτώσεις. Η άνοιξη είναι ζέστη και καλοκαίρι
θερμό. Η άνυδρη γη γεννά τουλάχιστον 10 ποικιλίες με την πιο γνωστή, το Ασύρτικο, να
παρουσιάζει την καλύτερη εκδοχή της στο νησί, αποτελώντας το 80% της συνολική
παραγωγής. Το Αηδάνι και το Αθήρι είναι ακόμη δύο γνωστές λευκές ποικιλίες με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Σε μικρότερες ποσότητες παράγονται οι ερυθρές ποικιλίες Μανδηλαριά,
Βουδόματο και Μαυροτράγανο, δίνοντας εντυπωσιακά κρασιά, ξηρά επιδόρπια, που
επιτρέπουν τη μακρόχρονη παλαίωση.
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4.2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΑΡΙΑ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε

4.2.1

Ιστορική Αναδρομή

Το 1985 ο Βασίλης Κουρτάκης ίδρυσε στο κέντρο της Αθήνας, προσωπική εταιρία με
αντικείμενο την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο οίνων (Οινολογικό Εργαστήριο). Είκοσι
χρόνια αργότερα, ίδρυσε και το πρώτο μικρό ιδιόκτητο οινοποιείο στο Μακρόπουλο Αττικής,
στα Μεσόγεια. Δύο δεκαετίες αργότερα, και αφού τα ηνία κρατούσε ο γιός του, η Ρετσίνα
του

Δημήτρη

Κουρτάκη

αποκτά

φήμη

σε

ολόκληρη

την

Ελλάδα.

Οινοποιεί και διακινεί πλέον τεράστιες ποσότητες σε χύμα μορφή και το όνομά του γίνεται
συνώνυμο της ποιοτικής Ρετσίνας. Το 1963 η Ρετσίνα μπαίνει σε μπουκάλι και το πρώτο
εμφιαλωτήριο δημιουργείται στο οινοποιείο του Μακρόπουλου. Λίγα χρόνια αργότερα, ο
Βασίλης Κουρτάκης, η τρίτη γενιά της οικογένειας αναλαμβάνει την ευθύνη της εταιρίας και
οι εγκαταστάσεις στο Μακρόπουλο επεκτείνονται ενώ το 1972 η εταιρία γίνεται Α.Ε. και η
έδρα της μεταφέρεται στο Μακρόπουλο. Οι εμφιαλώσεις πλέον ξεπερνούν τις 100.000 φιάλες
ημερησίως και η Ρετσίνα απογειώνεται στην αγορά. Από το 1982 αρχίζουν οι πρώτες
εξαγωγές και οι πωλήσεις αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο σε τέτοιο βαθμό ώστε η παραγωγή
των Μεσογείων δεν επαρκεί με αποτέλεσμα, τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου οινοποιείου στη
Ριτσώνα

Βοιωτίας

με

στόχο

την

απορρόφηση

των

σταφυλιών

της

περιοχής.

Το 1986 οι πωλήσεις της Ρετσίνας Κουρτάκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπερνούν τα
60.000.000 φιάλες το χρόνο. Τρία χρόνια αργότερα ο Βασίλης Κουρτάκης κερδίζει
περιφανείς παγκόσμιες διακρίσεις για το κρασί KOUROS, τόσο για την ποιότητά του, όσο
και για τον σχεδιασμό της ετικέτας. Το 1992 γίνεται η εμπορική σύμπραξη και στη συνέχεια
απορρόφηση της «Οινοεξαγωγικής Α.Ε.» του γνωστού οινοποιού Γιάννη Καλλιγά. Τα κρασιά
Καλλιγά παράγονται πλέον και διακινούνται από τον Βασίλη Κουρτάκη.
Έναν αιώνα σχεδόν μετά την ίδρυση της εταιρίας δημιουργούνται περιφεριακά συνεργαζόμενα οινοποιεία στην Μαντινεία, στο Ηράκλειο, στη Νεμέα και στην Πάτρα.
Σκοπός η αξιοποίηση της τοπικής σταφυλικής παραγωγής. Το 2000 έχουμε τη μετονομασία
της εταιρία σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ –Δ.Κ. Α.Ε.» ενώ οι εξαγωγές ξεπερνούν
τα 20.000.000 φιάλες ετησίως. Το 2004 γίνεται η εμπορική σύμπραξη με τον Οινοποιό
Άγγελο Ρούβαλη και η εξαγορά του 50% της «Οινοφόρος ΑΕ» με έδρα το Αιγαίο. Το 2009
έχουμε τη σύμπραξη με τον μεγαλύτερο Οινοποιητικό Όμιλο της Γαλλίας, την “GRANDS
CHAIS DE FRANCE” και τη διακίνηση των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά. Το 2010
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γίνεται

η

εμπορική

σύμπραξη

με

τον

Οινοποιό

–

Αποσταγματοποιό

Ανέστη

Μπαμπατζιμόπουλο. Πλέον τα προϊόντα Μπαμπατζίμ (Βιολογικά Κρασία, Ούζα, Τσίπουρα
και Αποστάγματα Στεμφύλων Σταφύλης) διακινούνται στην Ελλάδα και τις Διεθνείς Αγορές
από την «Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε.».

4.2.2

Χρήσιμες Πληροφορίες

Η Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε. , διαθέτοντας σημαντικό αριθμό περιφερειακών
οινοποιείων στην ελληνική επικράτεια, άλλα ιδιόκτητα και άλλα συνεργαζόμενα, έχει τη
δυνατότητα να αξιοποιεί μεγάλο μέρος του αμπελοοινικού πλούτου της χώρας.
Οι κατά τόπους Αμπελουργοί τρυγούν με φροντίδα κάθε φθινόπωρο τα αμπέλια τους,
ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες των Οινολόγων της εταιρίας και τροφοδοτούν με
Πρώτη Ύλη το κάθε τοπικό Οινοποιείο της. Εκεί τα σταφύλια πατιούνται και ο μούστος
οινοποιείται στις δεξαμενές του κάθε τοπικού Οινοποιείου. Αργότερα, μεταφέρονται στο
κεντρικό οινοποιείο στην Ριτσώνα Βοιωτίας, όπου φυλάσσονται σε ειδικές ψυχόμενες
δεξαμενές μέχρι να έρθει η στιγμή της εμφιάλωσης. Η έδρα της Ελληνικά Κελλάρια Οίνων
βρίσκεται στο Μακρόπουλο Αττικής, όπου στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες, τα
Εμφιαλωτήρια , οι αποθήκες ετοίμων προϊόντων και το Οινοποιείο.
Η εταιρία για τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, διατηρεί Γραφείο Πωλήσεων με έδρα
τη Θεσσαλονίκη (εγκαταστάσεις ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΕ από όπου γίνεται η διανομή των προϊόντων),
καθώς και Παραγωγικό-Οινολογικό Τμήμα στο Κεντρικό Οινοποιείο, στη Ριτσώνα Βοιωτίας.
Πρόκειται για επιχείρηση η οποία διατηρεί σταθερά την δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά,
ενώ έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη επιτυχία την οικονομική κρίση που πλήττει
την Ελλάδα. Παρά τις ζημιές που καταγράφει, έχει καταφέρει να διατηρήσει σταθερές ή
ακόμα και να αυξήσει τις πωλήσεις της, σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Η ισχυρή αντοχή της συγκεκριμένης οινοποιίας οφείλεται βασικότερα στις εξαγωγές
που κάνει, περίπου το 50% της συνολικής της παραγωγής αλλά και οι επιλεγμένες
συνεργασίες με αξιόπιστα σήματα της Ελληνικής αγοράς (Γιάννης Καλλιγάς, Ανέστης
Μπαμπατζιμόπουλος κ.α.). Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δικαστικές περιπέτειες με
πρώην συνεργάτες της, οι οποίες την ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα για περισσότερο από μια
δεκαετία, με συνεχείς αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης. Μάλιστα, σε κάποιες από τις
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λογιστικές της καταστάσεις (π.χ. το 2011), οι ορκωτοί λογιστές κατέγραψαν την απουσία
επαρκών προβλέψεων για την κάλυψη υποχρεώσεων που ίσως χρειαστεί να καταβάλλουν.
1. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ

Οινοποιεία
 Μακρόπουλο
Το πρώτο Οινοποιείο της «Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε.» δημιουργήθηκε το 1905 στο
Μακρόπουλο και από τότε μέχρι σήμερα συνεχώς επεκτείνεται ως προς την έκταση και τις
εγκαταστάσεις του. Εκεί εμφιαλώνονται σχεδόν αποκλειστικά τα κρασιά που προέρχονται
από το Οινοποιείο της Ριτσώνας, το οποίο τροφοδείται από τα περιφερειακά οινοποιεία της
εταιρίας. Μέχρι το 1963 το Μακρόπουλο συγκέντρωνε την παραγωγή σταφυλιών των γύρω
περιοχών του κάμπου των Μεσογείων, τα οινοποιούσε και έπειτα τα διέθετε σαν μούστο ή
και φρέσκο κρασί στις ταβέρνες της Αττικής, που εκείνη την εποχή διέθεταν τα δικά τους
βαρέλια. Από το 1963 η Εταιρία σταμάτησε να διακινεί χύμα κρασί και άρχισε να εμφιαλώνει
τα προϊόντα της. Τότε στήθηκε στο Μακρόπουλο το πρώτο εμφιαλωτήριο στους χώρους του
Οινοποιείου. Οι εμφιαλωτικές δυνατότητές του ήταν εξαιρετικά μεγάλες και η ετήσια
δυναμικότητα εμφιάλωσης ξεπέρναγε τις 60.000.000 φιάλες. Την δεκαετία του 1970 η έδρα
της εταιρίας μεταφέρθηκε από το κέντρο της Αθήνας στο Μακρόπουλο Αττικής, στις νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων. Το Οινοποιείο Μακροπούλου καταλαμβάνει έκταση 28
στρεμμάτων και έχει αποθήκες ετοίμων προϊόντων που ξεπερνούν τα 6.000 τμ., διαθέτει
δεξαμενές φύλαξης κρασιού 16.000 τόνων, 4 συγκροτήματα εμφιάλωσης κρασιών και
χώρους γραφείων 1.200 τμ. , όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρίας. Στις
εγκαταστάσεις του εργάζονται περίπου 130 άτομα.

 Ριτσώνα
Το οινοποιείο Ριτσώνας δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να καλύψει τις
τεράστιες ανάγκες της Εταιρίας στην παραγωγή Ρετσίνας. Έκτοτε συνεχώς εκσυγχρονίζεται
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με ότι πιο μοντέρνο έχει να παρουσιάσει διαχρονικά η παγκόσμια οινική τεχνολογία. Σήμερα
καταλαμβάνει μια έκταση 33 στρεμμάτων και κατά την διάρκεια του τρυγητού έχει σε
ημερήσια βάση δυνατότητα παραλαβής και κατεργασίας έως και 1.000.000 κιλών σταφυλιού
με μηχανισμούς πίεσης τελευταίας τεχνολογίας. Στο Οινοποιείο Ριτσώνας συγκεντρώνονται
τόσο τα κρασιά που έχουν παραχθεί στα περιφερειακά Οινοποιεία σε διαφορετικές περιοχές
της χώρας όσο και αυτά που προέρχονται από σταφύλια της γύρω περιοχής της Βοιωτίας
οπότε και η οινοποίηση τους γίνεται επί τόπου. Ακολουθούν οι επεξεργασίες, τα χαρμάνια
και τα φιλτραρίσματα καθώς και η φύλαξη ή η παλαίωση των κρασιών (τα ερυθρά) μέχρι να
φτάσει η στιγμή της εμφιάλωσης, οπότε θα μεταφερθούν στα εμφιαλωτήρια Μακροπούλου.
Το Οινοποιείο Ριτσώνας, παρά τους σημαντικούς όγκους κρασιού που διαχειρίζεται,
απασχολεί μόνιμα μόλις 8 εργαζομένους, αφού η σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία επιτρέπει
τα πάντα να κατευθύνονται ηλεκτρονικά.

 Νεμέα
Πρόκειται για ένα πολύ σύγχρονο Οινοποιείο, το οποίο εξοπλίστηκε ύστερα από συμφωνία
συνεργασίας με την Οινοποιητική Εταιρία «Γ. Α. Κουτσοδήμος », η οποία είναι ιδιοκτήτης
της εγκατάστασης. Στο Οινοποιείο αυτό η «Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α. Ε.» παραλαμβάνει,
εποπτεύει και οινοποιεί τα κόκκινα σταφύλια της περίφημης ποικιλίας «Αγιωργίτικο», τα
οποία προέρχονται κυρίως από αμπέλια της ορεινής περιοχής της Νεμέας. Πριν από κάθε
τρυγητό οι γεωπόνοι ελέγχουν την πρωτοβάθμια παραγωγή των επιλεγμένων αμπελώνων των
αμπελοκαλλιεργητών, που συνεργάζονται επί σειρά ετών με το Οινοποιείο. Η «Ελληνικά
Κελλάρια Οίνων Α.Ε.» θεωρείται η πρώτη ελληνική Εταιρία παραγωγής ερυθρών κρασιών
από την ποικιλία Αγιωργίτικο, η οποία καλλιεργείται αποκλειστικά στη Νεμέα Κορινθίας και
αποτελεί την μεγαλύτερη ενιαία αμπελουργική περιοχή της χώρας μας. Μετά τον τρυγητό και
την οινοποίηση, τα ερυθρά κρασιά μεταφέρονται στο κεντρικό Οινοποιείο της Ριτσώνας,
όπου γίνονται και τα επόμενα βήματα για την τελειοποίησή τους.

 Μαντινεία
Το Οινοποιείο της Μαντινείας βρίσκεται στην καρδιά του ομώνυμου κάμπου της Τρίπολης,
μέσα στον αμπελώνα της Μαντινείας. Οι αμπελώνες καλλιεργούνται σε υψόμετρο που
ξεπερνά τα 630μ. Το οινοποιείο αυτό θεωρείται το πιο σύγχρονο της περιοχής, ενώ το
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παραγόμενο προϊόν, που είναι κρασί Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, από
πολλούς θεωρείται ως το πιο τυπικό κρασί της Μαντινείας που παράγεται αποκλειστικά από
την ντόπια εκλεκτή ποικιλία Μοσχοφίλερο.

 Ηράκλειο
Στην Κρήτη η «Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε.» οινοποιεί παραδοσιακά σημαντικές
ποσότητες σταφυλιών, στρέφοντας την παραγωγή της σε αναβαθμισμένα κρασιά με
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (π.χ. Vin de Crete). Η Εταιρία συνεργάζεται και
παραλαμβάνει τα σταφύλια των αμπελοκαλλιεργητών αγοράζοντας απ’ ευθείας από αυτούς
και η οινοποιήση γίνεται στο Οινοποιείο της Vinobon, το οποίο έχει πλήρως εκσυγχρονιστεί
και είναι το πιο άρτιο Οινοποιείο της Κρήτης.
2. ΚΑΛΛΙΓΑ
Ο Γιάννης Καλλιγάς, ο περίφημος οινοποιός από την Κεφαλονιά, έγινε διάσημος στην
ελληνική αγορά τις δεκαετίες 1970 και 1980 με τα πρωτοποριακά σε ποιότητα και design
κρασιά του. Το 1969 ίδρυσε την «Οινοεξαγωγική Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και Οινοποιείο
στην Κεφαλονιά. Από το 1992 συμπορεύτηκε με την οικογένεια Κουρτάκη και το όνομα
Καλλιγά απέκτησε τη φήμη που του αρμόζει στους οινόφιλους όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά
και της Ευρώπης και της Αμερικής. Σήμερα τα κρασιά του αποτελούν αναπόσπαστη ποικιλία
κάθε απαιτητικής κάβας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Το όνομα «Καλλιγά»
συνεχίζει την πορεία του στο χρόνο με τη νέα σειρά Ποικιλιακών κρασιών Καλλιγά που για
ακόμα μια φορά έχουν ετικέτες με design μοντέρνο αλλά και αιρετικό.
Η σειρά περιλαμβάνει συνολικά 6 κρασιά, δύο Λευκά, ένα Ροζέ και τρία Ερυθρά που
το κάθε ένα έχει δίπλα στο όνομα του «Καλλιγά» την Ποικιλία Προέλευσής τους. Εξαίρεση
αποτελεί το Ροζέ. Επειδή ο Γιάννης Καλλιγάς θεωρεί ότι τα ροζέ κρασιά είναι πιο κοντά στις
γυναίκες θέλησε το νέο, σύγχρονο Ροζέ Καλλιγά να έχει το δικό του όνομα. Έτσι γεννήθηκε
η «Μελισσόμαντρα», μοντέρνο ροζέ κρασί. Τα άλλα πέντε «Ποικιλιακά Καλλιγά»
αποτελούνται από δύο από τις καλύτερες ελληνικές ποικιλίες (Μοσχοφίλερο και
Αγιωργίτικο) καθώς και τρείς από τις διασημότερες διεθνείς ποικιλίες που καλλιεργούνται
και στην Ελλάδα (Chardonnay, Cabernet, Sauvignon και Merlot) συμπληρώνουν την γκάμα
των «Ποικιλιακών Καλλιγά».
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3. ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ
Στις πλαγιές της Αιγιακείας, πάνω από την πόλη του Αιγίου, με κλίμα ιδανικό για
καλλιέργεια αμπελιού, βρίσκεται το Οινοποιείο του Άγγελου Ρούβαλη, ιδρυτή της
«Οινοφόρος Α.Ε.». Από το 2004 ένωσαν τις δυνάμεις τους με την «Ελληνικά Κελλάρια
Οίνων Α.Ε.», αναδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων του στην ελληνική και διεθνή
αγορά. Οι τρείς άξονες που διαπερνούν τις δραστηριότητες της εταιρίας είναι :


Η παραγωγή οίνων ποιότητος, που συνδυάζουν το σύγχρονο γευστικό γούστο με την
κλασσική έννοια του μέτρου και της αρμονίας.



Η παραγωγή τοπικών οίνων με ανάγλυφα τα χαρακτηριστικά της αμπελουργικής
ζώνης των «Πλαγιών της Αιγιαλείας» και η ποιοτική ανάδειξη αυτής της πανέμορφης
αμπελουργικής περιοχής.



Η ανάδειξη του κρασιού ως πολιτιστικό προϊόν που συντροφεύει την καθημερινή ζωή
και αποτελεί βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής.

Η Οινοφόρος έχει τα δικά της πειραματικά αμπέλια και συνεργάζεται στενά με
πρωτοπόρους αμπελουργούς της Αιγιαλείας που έχουν ή φυτεύουν αμπέλια σε επιλεγμένα
αμπελοτόπια. Η σειρά περιλαμβάνει τέσσερα κρασιά, τον Μικρό Βοριά, το Ασπρολίθι, τον
Ιανό και τους Ασκούς – bag in box.
Το Οινοποιείο της «Οινοφόρος Α.Ε.» δημιουργήθηκε το 1994 και βρίσκεται στην
Κοινότητα Σελινούντα του Αιγίου, στο μέσο της αμπελουργικής ζώνης της Αιγιαλείας. Είναι
κτισμένο σε έξι διαφορετικά επίπεδα συνδυάζοντας έτσι τη μοναστηριακή λιτότητα και
ησυχία ενώ αξιοποιεί τη φυσική ροή του επικλινούς εδάφους μέσω της βαρύτητας. Το
Οινοποιείο είναι κατασκευασμένο με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ η
κάβα παλαίωσης είναι εξοπλισμένη με προσεκτικά επιλεγμένα νέα δρύινα βαρέλια, που
παλαιώνουν το κρασί σε ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες αφού θερμοκρασία και υγρασία
ελέγχονται ηλεκτρονικά.
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Αμπελότοποι
 Ζήρια
Οι αμπελώνες εκτείνονται σε μαλακές πλαγιές στα 500 μέτρα υψόμετρο, στο χωριό της
Ζήριας, στο Δυτικό άκρο της ζώνης των Πλαγιών της Αιγιαλείας. Αποτελείται από λευκά
εδάφη, με καλή γονιμότητα. Βασική ποικιλία ο Ροδίτης αλλά επίσης εξαιρετικό Chardonnay
και μικρότερες ποσότητες Merlot και Cabernet Sauvignon. Τα σταφύλια από τη Ζήρια
συνεισφέρουν στη γεμάτη και πλούσια αίσθηση του κρασιού.

 Φτέρη
Το χωρίο αυτό, βρίσκεται στο μέσον της αμπελουργικής ζώνης των Πλαγιών της Αιγιαλείας.
Τα εδάφη είναι βαθιά με ελαφριές κλίσεις. Το pH είναι όξινο και έχει μικρή περιεκτικότητα
σε ανθρακικό ασβέστη ενώ το υψόμετρο φτάνει τα 800 μέτρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά
δίνουν κρασιά με ιδιαίτερη δύναμη, με δομή και αρωματική ένταση.

 Τράπεζα
Στο οροπέδιο της Τράπεζας βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του ιδιόκτητου αμπελώνα. Το
υψόμετρο είναι 840 μέτρα και η έκθεση Βόρεια-Βορειανατολική. Οι πρώιμες ποικιλίες
Λαγόρθι και Sauvignon Blanc δίνουν άριστα αποτελέσματα και αν το φθινόπωρο είναι
σχετικά ζεστό, ορισμένα από τα καλύτερα Syrah μπορούν να τρυγηθούν από εδώ.

4. ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ
Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην Εμπορική ανάπτυξη, διάδοση και καθιέρωση των
Ούζων, Τσίπουρων και Αποσταγμάτων Μπαμπατζίμ, καθώς και των Βιολογικών Κρασιών
του Κτήματος Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου στην Όσσα του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στην
ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η «Ελληνικά Κελλάρια
Οίνων Α.Ε.» δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στο χώρο των Ελληνικών Αποσταγμάτων,
ανοίγοντας νέους δρόμους στη μέχρι σήμερα πορεία της.
Το Κτήμα της Όσσας, μέρος των Δρόμων του Κρασιού Μακεδονίας, ένα πραγματικό
Οικολογικό Πάρκο δίπλα σε παρθένο δάσος, διαθέτει βιοκλιματικό αμπελώνα 264
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στρεμμάτων. Το Κλήμα διαθέτει το δικό του Οινοποιείο, καθώς και τη δική του Κάβα
Παλαίωσης με εξαιρετικά δρύινα γαλλικά βαρέλια. Τέλος, υπάρχει εγκαταστημένη μονάδα
εμφιάλωσης τελευταίας τεχνολογίας για τη συσκευασία των βιολογικών κρασιών του
Κτήματος. Τα προϊόντα του είναι το ούζο, το τσίπουρο και 7 αποστάγματα ανάλογα με τη
σταφυλική ποικιλία προέλευσής τους (Μοσχάτο, Ροδίτης, Cabernet, Ξινόμαυρο, Μαλβάζια,
Merlot και Chardonnay.
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5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

5.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία κατά την οποία, από τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία μιας επιχείρησης, αντλούνται οικονομικές πληροφορίες.

Τύποι χρηματοοικονομικών στοιχείων:
 Απόλυτη αξία του μεγέθους που μας ενδιαφέρει (κέρδη)
 Διαφορά μεταξύ δύο μεγεθών (κυκλοφορούν ενεργητικό – βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις)
 Λόγος δύο μεγεθών (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται στις λογιστικές ή
οικονομικές καταστάσεις. Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων αντλεί πληροφορίες από
τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και χρησιμοποιεί και τους τρεις τύπους
χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αντίθετα, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών
χρησιμοποιεί σαν τρόπο εξέτασης των στοιχείων μόνο τη μορφή των λόγων.1
«Οι οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες στους οποίους εμφανίζονται τα στοιχεία του
ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών των οικονομικών μονάδων κεφαλαιώδους
σημασίας».2
Στο προσάρτημα των οικονομικών αυτών καταστάσεων εμφανίζονται επεξηγηματικές
και άλλες σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους αναγνώστες
στην αναγκαία και πλήρη ενημέρωσή τους.

Οι σημαντικότερες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι οι εξής:
, Βασιλείου Δ. Και Ηρειώτης Ν. (2008) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Θεωρία και πρακτική», 1η έκδοση,
Εκδοτικός οίκος Rosili, σελ.34-35.
13

2

Ρεβάνογλου Α. και Γεωργόπουλος Ι. (1996) «Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ.», εκδόσεις Interbooks, σελ.361.
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 Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης
 Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
 Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων
 Η κατάσταση ταμειακών ροών.3
Ο ισολογισμός απεικονίζει την περιουσιακή θέση της επιχείρησης σε μια δεδομένη
χρονική στιγμή, συνήθως την τελευταία μέρα της λογιστικής χρήσης, παρουσιάζοντας τα
στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής της θέσης.
Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης μετρά την αποδοτικότητα της λειτουργίας
της επιχείρησης σε κάθε χρήση. Αν ο ισολογισμός απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση
της οικονομικής μονάδας στο τέλος της χρήσης, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δείχνει
την πορεία της οικονομικής μονάδας κατά τη διάρκεια της χρήσης. Με το σκεπτικό αυτό ο
ισολογισμός είναι στατικός ενώ η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης δυναμική.4
Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η
επιχείρηση διέθεσε τα αποτελέσματα χρήσης.
Η κατάσταση ταμειακών ροών εμφανίζει τις εισπράξεις και τις πληρωμές, που
πραγματοποίησε η επιχείρηση, κατά η διάρκεια μιας περιόδου.

4

Ρεβάνογλου Α. και Γεωργόπουλος Ι. (1996) «Γενική Λογιστική με Ε.Γ.Λ.Σ.», εκδόσεις Interbooks, σελ.363.
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5.2 ΧΡΗΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Λογιστική είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με την παροχή οικονομικών, κατά
κανόνα, πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις οικονομικές μονάδες και αποσκοπεί στο να
υποβοηθήσει τους ενδιαφερόμενους για τις μονάδες αυτές να λάβουν ορθές οικονομικές
αποφάσεις.
Η Λογιστική ενδιαφέρεται για κάθε οικονομική μονάδα ανεξάρτητα από το μέγεθός
της, την ιδιότητα του φορέα, το αντικείμενο δράσεως ή τη νομική μορφή.5 Στόχος της είναι η
παροχή πληροφοριών σε ομάδες ατόμων που συνεργάζονται ή σχετίζονται με μια επιχείρηση
ή έναν οργανισμό και σκοπός της η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών τους.6
Όσοι ενδιαφέρονται για τις οικονομικές μονάδες και χρησιμοποιούν λογιστικές πληροφορίες
αποτελούν τους χρήστες των λογιστικών πληροφοριών.7
Οι χρήστες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες τους εσωτερικούς, σε αυτούς δηλαδή
που βρίσκονται εντός της επιχείρησης (διοίκηση, εργαζόμενοι) και τους εξωτερικούς, αυτούς
δηλαδή που βρίσκονται εκτός της επιχείρησης (μέτοχοι, πιστωτές, κρατικές υπηρεσίες).
Με βάση αυτόν το διαχωρισμό, διακρίνεται και η λογιστική σε δύο βασικές
κατηγορίες, τη διοικητική και τη χρηματοοικονομική. Η διοικητική λογιστική από τη μία,
σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών σε εσωτερικούς χρήστες, κυρίως της διοίκησης, με
σκοπό τη λήψη αποφάσεων που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα της λειτουργίας της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα. Από την άλλη, η
χρηματοοικονομική λογιστική σχετίζεται με την παροχή πληροφοριών σε χρήστες που
βρίσκονται εκτός της επιχείρησης, μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5,7

6

Ναούμ Χρ. (1994) «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική», Β’ έκδοση βελτιωμένη, σελ.15 , 20 .

Νεγκάκης Χρ. και Κουσενίδης Δ. (2015) «Διοικητική Λογιστική», σελ. 23.
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5.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
Δείκτης ή αριθμοδείκτης είναι η σχέση ενός στοιχείου μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης
προς ένα άλλο στοιχείο της ίδιας ή διαφορετικής χρηματοοικονομικής κατάστασης. Είναι ο
δείκτης της αριθμητικής σχέσης ανάμεσα σε δύο απόλυτα μεγέθη, που τα μετατρέπει σ’ ένα
σχετικό και έτσι μπορεί να συγκριθεί με ένα αντίστοιχο σχετικό μέγεθος, να μελετηθούν και
να βγουν συμπεράσματα χρήσιμα για την τάση και το μέγεθός της.8 Η ανάλυση
χρηματοοικονομικών

δεικτών

συνοψίζει

με

συστηματικό

τρόπο

μεγάλο

αριθμό

χρηματοοικονομικών δεδομένων, με σκοπό τον υπολογισμό της προηγούμενης, τωρινής και
προβλεπόμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης μιας επιχείρησης.9 Οι
αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης,
για την ανάλυση της δανειακής επιβάρυνσης και βιωσιμότητάς της αλλά και για επενδυτικούς
και δανειοδοτικούς σκοπούς.10 Πρέπει να σημειωθεί πως στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις εμφανίζονται τα απόλυτα μεγέθη των παρεχόμενων πληροφοριών τα οποία
συνήθως μεταβάλλονται ενώ οι σχέσεις μεταξύ τους παραμένουν τις περισσότερες φορές
περισσότερο ή λιγότερο σταθερές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διαπιστώνονται οι
ενδεχόμενες μεταβολές στις συνθήκες χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης.11 Οι
αριθμοδείκτες είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια ενός ικανού αναλυτή, ο οποίος
όμως θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα συσχετιζόμενα ποσά να είναι ακριβή και
αντικειμενικά, ο αριθμοδείκτης θα πρέπει να δίνει λογική και αληθοφανή σχέση και τέλος οι
δείκτες πρέπει να συσχετισθούν με δείκτες προηγούμενων ετών της ίδιας επιχείρησης,
πρότυπους ή προϋπολογιστικούς καθώς επίσης και με δείκτες αντιπροσωπευτικών εταιριών
του κλάδου.12

Πομόνης Ν. (2007) «Λογιστική, Γενικές Αρχές Λογιτικής-Θεωρία και Πρακτική, Ε.Γ.Λ.Σ. : Γενική και
Αναλυτική Λογιστική», 7η έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, σελ. 300
9
Βασιλείου Δ. Και Ηρειώτης Ν. (2008) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση – Θεωρία και πρακτική», 1η έκδοση,
8

Εκδοτικός οίκος Rosili, σελ.36.
10

Νεγκάκης Χρ. και Κουσενίδης Δ. (2015) «Διοικητική Λογιστική», σελ. 339.

11

Λαζαρίδης Γ. και Παπαδόπουλος Δ. (2010) «Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός Αξίας», σελ. 527.

12

Αδαμίδης Αρ. (1998) «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», εκδόσεις University Studio Press,

σελ. 181.
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Οι αριθμοδείκτες ανάλογα με το είδος της πληροφόρησης που παρέχουν στον αναλυτή
διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες :


Δείκτες Ρευστότητας



Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Δραστηριότητας)



Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης (Χρέους ή Κεφαλαιακής Διάρθρωσης)



Δείκτες Αποδοτικότητας (Απόδοσης)



Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες (Αποτίμησης)

5.3.1

Δείκτες Ρευστότητας

Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν την ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώσει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Μακροχρόνια η ρευστότητα εξαρτάται από τη
μακροχρόνια αποδοτικότητα ενώ βραχυχρόνια η ρευστότητα και η αποδοτικότητα είναι
ανεξάρτητες. Το πόσο ρευστό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο εξαρτάται από την ταχύτητα
με την οποία μπορεί να μετατραπεί σε χρήμα ή σε ισοδύναμο χρήματος χωρίς να μειωθεί η
αξία του. Η επιχείρηση συσχετίζει τις υποχρεώσεις της με τη διάρκεια ζωής των
περιουσιακών της στοιχείων, ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών
και των δανειστών.
Για να μετρήσουμε τη ρευστότητα χρησιμοποιούμε τρεις βασικούς δείκτες :
 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας=Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει αποθέματα, απαιτήσεις, χρεόγραφα και διαθέσιμα.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν προμηθευτές, γραμμάτια πληρωτέα,
βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, προκαταβολές πελατών, υποχρεώσεις από φόρους και
τέλη, ασφαλιστικούς οργανισμούς, μερίσματα πληρωτέα, πιστωτές διάφοροι και γενικά τις
υποχρεώσεις που λήγουν μέσα στην επόμενη χρήση. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο
φερεγγυότητας καθώς μετράει το βαθμό στον οποίο το κυκλοφορούν ενεργητικό της
επιχείρησης καλύπτει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις απέναντι στους προμηθευτές και στους
λοιπούς πιστωτές της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη και η
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ρευστότητα της επιχείρησης. Ένας δείκτης γενικής ρευστότητας μεγαλύτερος του 2 θεωρείται
καλή ένδειξη. Εάν ο δείκτης πάρει τιμή μικρότερη της μονάδας, τότε οι βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό και σύντομα η επιχείρηση θα
αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας. Αντίθετα, ένας υπερβολικά μεγάλος δείκτης
κυκλοφοριακής ρευστότητας πιθανόν να σημαίνει ότι η επιχείρηση δε χρησιμοποιεί τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες, που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μεγεθύνεται όσο θα
μπορούσε στην αγορά της. Όπως συμβαίνει με όλους τους αριθμοδείκτες δεν υπάρχει μια
άριστη τιμή για το δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας. Οι τιμές του δείκτη ποικίλουν
ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η
επιχείρηση. Αν υπερβαίνει το μέσο όρο του κλάδου και δεν παρουσιάζει έντονες
διακυμάνσεις διαχρονικά τότε ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας μιας επιχείρησης είναι
σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Το Κεφάλαιο Κίνησης αποτελεί τον κυριότερο δείκτη ρευστότητας και υπολογίζεται
ως η διαφορά ανάμεσα στα Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία και στις Βραχυχρόνιες
Υποχρεώσεις.
Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία – Βραχυχρόνιες
Υποχρεώσεις
Το κεφάλαιο κίνησης δείχνει τα μετρητά που θα μείνουν στην επιχείρηση αν
ρευστοποιηθούν όλα τα στοιχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού και εξοφληθούν όλες οι
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις. Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά του δείκτη κυκλοφοριακής
ρευστότητας σε περίπτωση που θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν μια σημαντική μεταβολή του
προκαλεί πραγματική μεταβολή στη ρευστότητα της επιχείρησης.
 Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας=

Κυκλοφορούν Ενεργητικό−Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός αποτελεί έναν πιο απαιτητικό έλεγχο της ρευστότητας της επιχείρησης από
ότι οι προηγούμενοι δείκτες καθώς περιλαμβάνει στιοχεία του κυκλοφοριακού ενεργητικού
που είτε είναι είτε μπορούν να μετασχηματισθούν σε μετρητά σχετικά εύκολα. Τα αποθέματα
αφαιρούνται από το κυκλοφορούν ενεργητικό διότι είναι το στοιχείο με τη μικρότερη
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ρευστότητα

και

υπάρχει

μεγάλη

πιθανότητα

να

πραγματοποιηθούν

ζημίες

όταν

ρευστοποιηθούν. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη και η ρευστότητα της
επιχείρησης. Γενικά, μεγαλύτερος του 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. Εάν ο δείκτης είναι
μικρότερος της μονάδας, η επιχείρηση μπορεί να μην μπορέσει να ικανοποιήσει μια ξαφνική
απαίτηση καταβολής μετρητών. Άρα, ο δείκτης άμεσης ρευστότητας δείχνει και πόσο
ευπρόσβλητη είναι μια επιχείρηση σε αυτόν τον κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο δείκτης αυτός
είναι αρκετά μικρότερος της μονάδας θα πρέπει να συσχετισθεί με τον «Δείκτη
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Εισπρακτέων» ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η
ύπαρξη μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητα εισπρακτέων δικαιολογεί την ύπαρξη χαμηλού
δείκτη άμεσης ρευστότητας σε υγιείς οικονομικές μονάδες.
 Δείκτης Ταμιακής Ρευστότητας
Διαθέσιμα

Δείκτης Ταμιακής Ρευστότητας=Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Ο δείκτης αυτός εμφανίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί άμεσα στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα μετρητά που διαθέτει στο ταμείο της και τους
λογαριασμούς καταθέσεων όψεως των τραπεζών. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο
καλύτερος ο βαθμός ρευστότητας. Πολύ μεγάλος βαθμός ρευστότητας δε σημαίνει πάντοτε
σωστή οικονομική διαχείριση, ιδίως όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται στις
υποχρεώσεις της με μικρότερο βαθμό ρευστότητας. Επομένως το άριστο ύψος αυτού του
δείκτη πρέπει να κυμαίνεται σ’ ένα σημείο, το οποίο θα επιτρέπει στην επιχείρηση να
ανταποκρίνεται στα βραχυχρόνια χρέη της με σχετική άνεση, χωρίς όμως να λιμνάζει ένα
σημαντικό μέρος των διαθεσίμων στο ταμείο της και στις τράπεζες. Η τιμή του δείκτη είναι
συνήθως μικρότερη της μονάδας. Ακόμα και οι Τράπεζες δεν εμφανίζουν ταμιακή
ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας.
Θα πρέπει να τονίσουμε πως πέρα από τους αριθμοδείκτες ρευστότητας, για τον
προσδιορισμό της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης καθώς επίσης και
της ικανότητάς της να ανταπεξέρχεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της θα πρέπει να
λαμβάνουμε υπόψη μας το ύψος των τρεχουσών λειτουργικών δαπανών, την ύπαρξη ή όχι
εποχικότητας στις πωλήσεις της και την πιστοληπτική της ικανότητα.
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5.3.2

Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Δραστηριότητας)

Οι δείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μια
επιχείρηση διαχειρίζεται τους πόρους της, με σκοπό τη δημιουργία πωλήσεων. Ειδικότερα, οι
δείκτες εξετάζουν το μέγεθος της κάθε εξεταζόμενης κατηγορίας ενεργητικού με βάση τις
τρέχουσες ή προβλεπόμενες πωλήσεις της επιχείρησης. Εάν είναι πολύ μεγάλο, τότε οι
δαπάνες θα είναι αυξημένες και τα κέρδη μειωμένα. Αντίθετα, εάν είναι πολύ μικρό, τότε θα
χάνεται σημαντικό μέρος του κέρδους των πωλήσεων. Η διαχρονική ανάλυση τάσης στους
συγκεκριμένους δείκτες αναδεικνύει προβλήματα ταμειακών ροών, ρευστότητας και
επιβίωσης.
Οι πιο γνωστοί δείκτες δραστηριότητας είναι οι εξής :
 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού
Πωλήσεις

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού=Μέσος Όρος Ενερτγητικού
Ο δείκτης αυτός δείχνει τα έσοδα που δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο
ενεργητικό μιας επιχείρησης. Αν για παράδειγμα ο δείκτης είναι ίσος με τη μονάδα σημαίνει
πως η επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις ενός ευρώ για κάθε ευρώ που επενδύθηκε στο
ενεργητικό της. Άρα παρουσιάζει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η διοίκηση τα
περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη
ότι η επιχείρηση προβαίνει σε εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της
προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Το αντίθετο σηματοδοτεί ένας χαμηλός
δείκτης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό αξιοποίησης
των περιουσιακών της στοιχείων ή θα πρέπει να προχωρήσει σε ρευστοποίηση μέρους των
περιουσιακών της στοιχείων καθώς είναι πιθανόν να μη χρησιμοποιούνται παραγωγικά.
 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων
Πωλήσεις

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων=Μέσος Όρος Παγίων
Στον παρονομαστή του ανωτέρου λόγου, τα καθαρά πάγια ισούνται με τα πάγια μείον τις
αποσβέσεις. Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει τον βαθμό παγιοποίησης μιας επιχείρησης, δηλαδή
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την κεφαλαιακή ένταση. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της αποτελεσματικότητας της
επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Όσο μικρότερος ο
δείκτης τόσο περισσότερα πάγια χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να δημιουργήσει
συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων και αντίστροφα. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη
η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
Πωλήσεις

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων=Μέσος Όρος Απαιτήσεων
Στον αριθμητή θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε τις πωλήσεις επί πιστώσει, καθώς οι απαιτήσεις
δημιουργούνται από τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση επί πιστώσει. Επειδή όμως
αυτή η πληροφόρηση δεν είναι διαθέσιμη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
χρησιμοποιούμε τις καθαρές πωλήσεις, γνωρίζοντας πως η τιμή του δείκτη θα είναι
μεγαλύτερη από την πραγματική του τιμή. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το τμήμα των
πωλήσεων που είναι δεσμευμένο σε εισπρακτέους λογαριασμούς ή την ταχύτητα με την
οποία ανακυκλώνονται οι εισπρακτέοι λογαριασμοί μιας επιχείρησης μέσα σ’ ένα έτος. Η
μέση διάρκεια είσπραξης συγκρίνεται συνήθως με την περίοδο πίστωσης, την οποία η
επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της.

Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων =

Μέσο Ύψος Απαιτήσεων
Πωλήσεις

*365

Ο δείκτης μετρά πόσες φορές το χρόνο εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης.
Όσο μεγαλύτερο διάστημα οι απαιτήσεις παραμένουν εκκρεμείς πέρα από την ημερομηνία
εξόφλησής τους, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα να μην εισπραχθούν στο ακέραιο. Ένας
υψηλός δείκτης είναι ένδειξη πως η επιχείρηση διατηρεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό
είσπραξης. Βέβαια, πολύ υψηλές τιμές του δείκτη μπορεί να υποδηλώνουν ιδιαίτερα αυστηρή
πιστωτική πολιτική

η οποία μπορεί να είναι αποτρεπτική για κάποιους πελάτες που

επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία. Από την άλλη πλευρά μια χαμηλή τιμή του δείκτη θα
σήμαινε χαλαρή πιστωτική πολιτική έχοντας ως αποτέλεσμα απλήρωτες και εκκρεμείς
απαιτήσεις. Όσο μικρότερος ο δείκτης τόσο καλύτερος.

39

 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων
Κόστος Πωλήσεων

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων=Μέσος Όρος Αποθεμάτων
Ο δείκτης αυτός μετρά πόσες φορές το χρόνο τα αποθέματα της εταιρίας μετατρέπονται σε
πωλήσεις. Επειδή οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους ενώ τα
αποθέματα αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μερικοί αναλυτές
χρησιμοποιούν τη μέση αξία αποθεμάτων στον παρονομαστή του δείκτη αντί των συνολικών.
Άλλοι πάλι, χρησιμοποιούν το κόστος των πωλήσεων αντί των πωλήσεων στον αριθμητή. Η
τιμή του δείκτη θα πρέπει να συγκρίνεται είτε με τις μέσες τιμές του κλάδου, είτε με τις
αντίστοιχες προηγούμενων περιόδων ώστε να ελεγχθεί εάν επικρατεί μια συνήθης
κατάσταση. Γενικά, όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο καλύτερος γιατί οι υψηλές τιμές,
υποδηλώνουν πως η επιχείρηση διαχειρίζεται σωστά τα αποθέματα της. Η ερμηνεία όμως του
αριθμοδείκτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς μια πολύ υψηλή τιμή, μπορεί απλά να
σημαίνει χαμηλό ύψος αποθεμάτων. Αντίθετα, μια χαμηλή τιμή μπορεί να οφείλεται σε
υψηλό μέσος ύψος αποθεμάτων το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι τα προϊόντα της εταιρίας
είναι απαξιωμένα ή κακής ποιότητας.
 Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρές Πωλήσεις

Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδιών Κεφαλαίων=Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων
Ο δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας δείχνει το
βαθμό που χρησιμοποιούνται τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με τις πωλήσεις της. Δείχνει δηλαδή
το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση με κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων.
Ένας υψηλός δείκτης μαρτυρά μια ευνοϊκή κατάσταση για την οικονομική μονάδα και αυτό
γιατί πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, κάτι το
οποίο ενδέχεται να την οδηγήσει σε υψηλά κέρδη. Από άποψη ασφάλειας όμως, όσο πιο
μεγάλος είναι ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, τόσο πιο δυσμενής
είναι η θέση της οικονομικής μονάδας, αφού λειτουργεί βασιζόμενη στον ξένο δανεισμό,
δηλαδή στα ξένα κεφάλαια.
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5.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Η

ΧΡΕΟΥΣ

Η

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ

Οι δείκτες δανειακής επιβάρυνσης ενδιαφέρουν κυρίως όσους έχουν επενδύσει μακροχρόνια
στην επιχείρηση, δηλαδή τους μετόχους, τους ομολογιούχους και τους μακροχρόνιους
πιστωτές. Ο αναλυτής μπορεί να μελετήσει τη δομή και τη σύνθεση των κεφαλαίων της
επιχείρησης καθώς και τη σχέση των κεφαλαίων αυτών με τα στοιχεία του ενεργητικού της
επιχείρησης. Γενικά η κεφαλαιακή δομή αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στα κεφάλαια που
έχουν εισφέρει οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης (ίδια κεφάλαια) και στη χρηματοδότηση από
ξένες πηγές (ξένα κεφάλαια). Η σχέση αυτή αντανακλά το βαθμό κινδύνου που βαρύνει τους
μετόχους και τους πιστωτές της επιχείρησης. Όσο μικρότερο το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
σε σχέση με τα ξένα κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός κινδύνου που αναλαμβάνουν οι
πιστωτές και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη και η απόδοση που επιδιώκουν (υψηλότοκα δάνεια).
Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο το ύψος των ιδίων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή της
επιχείρησης τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφάλειας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της.
Οι βασικοί δείκτες είναι οι παρακάτω :
 Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης
Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης Συνολικής Δανειακής Επιβάρυνσης=Σύνολο Υποχρεώσεων
Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεματικά, ενώ τα ξένα
κεφάλαια από τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Ο
αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση και
εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια. Αν ο δείκτης είναι
μεγαλύτερος της μονάδας, τότε οι φορείς επιχείρησης, δηλαδή οι μέτοχοι της, συμμετέχουν
σ’ αυτήν με περισσότερα κεφάλαια απ’ ότι οι πιστωτές της.
 Δείκτης Οικονομικής Αυτονομίας
Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης Οικονομικής Αυτονομίας=Συνολικά Κεφάλαια
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Η σχέση αυτή μας δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, που
έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των ιδίων
κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της, τόσο μεγαλύτερη είναι η
προστασία που παρέχεται στους δανειστές της και τόσο μικρότερη είναι η πίεση που ασκείται
σ’ αυτήν για την εξόφληση των υποχρεώσεών της. Ο υψηλός αριθμοδείκτης ιδίων προς
συνολικών κεφαλαίων μας δείχνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις
υποχρεώσεις της. Αντίθετα, ο χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη μιας πιο επικίνδυνης
κατάστασης. Οι τυχόν μεγάλες ζημίες καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια. Η κατάσταση αυτή
είναι ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους χαμηλής κερδοφορίας.
 Δείκτης Κάλυψης Παγίων
Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης Κάλυψης Παγίων=Καθαρή Αξία Ακινητοποιήσεων
Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει σε ποιό βαθμό τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης καλύπτονται από ίδια κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερος της μονάδας είναι ο δείκτης,
τόσο ορθολογικότερη είναι και η κεφαλαιακή συγκρότηση της επιχείρησης. Όταν ο δείκτης
εμφανίζεται μικρότερος της μονάδας σημαίνει ότι η επιχείρηση δε διαθέτει μόνιμο κεφάλαιο
κίνησης.
 Δείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου
Ξένα Κεφάλαια

Δείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου=Σύνολο Παθητικό
Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που έχει
χρηματοδοτηθεί

από

τους

βραχυπρόθεσμους και

μακροπρόθεσμους

πιστωτές

της

επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο μικρότερη είναι η εξασφάλιση των πιστωτών.
Επιθυμούμε τα ξένα κεφάλαια να είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα ίδια. Αντίθετα, ο
υπερδανεισμός προδίδει μια επισφαλή κατάσταση της επιχείρησης της επιχείρησης προς τους
πιστωτές της.
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5.5

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αποδοτικότητα μιας επιχείρησης είναι το καθαρό αποτέλεσμα μεγάλου αριθμού πολιτικών
και στρατηγικών που ακολουθεί η διοίκησή της. Γενικά, η αποδοτικότητα μετράται από το
λόγο του αποτελέσματος μιας συγκεκριμένης ενέργειας προς τη θυσία που απαιτείται για να
πραγματοποιηθεί. Οι δείκτες απόδοσης εξετάζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία
διοικείται μια επιχείρηση, πόσο αποτελεσματική είναι η διαχείριση των περιουσιακών της
στοιχείων και πόσο αποδοτικές είναι οι επενδυτικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Οι
κυριότεροι δείκτες είναι οι εξής :
 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων=Ίδια Κεφάλαια
Ο δείκτης αυτός μετρά την αποτελεσματικότητα με τη οποία τα διοικητικά στελέχη μιας
επιχείρησης μετατρέπουν με επιτυχία τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι σε
στοιχεία που αποφέρουν κέρδος. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης
εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες, την απόδοση του ενεργητικού και τον
πολλαπλασιαστή μόχλευσης ή ιδίων κεφαλαίων. Ο εξεταζόμενος αριθμοδείκτης δε θα πρέπει
να μελετάται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ύψος των ξένων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί
μέσα σε μια επιχείρηση, γιατί όταν αυτά αυξάνονται κατά πολύ και δεν αξιοποιούνται σωστά,
έχουν αποτελέσματα όπως αυξήσεις σε τόκους και χρηματοοικονομικά έξοδα. Ένας χαμηλός
δείκτης αποδοτικότητας σε ορισμένες περιπτώσεις

μπορεί να αποτελεί επακόλουθο

λανθασμένης χρήσης των κεφαλαίων ενώ αντίθετα, ένας υψηλός είναι ένδειξη σωστής
χρήσης. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να εξετάζεται παράλληλα με γενικότερες συνθήκες, όπως
η κατάσταση της οικονομίας αλλά και ειδικότερες, όπως έντονος ανταγωνισμός σε
συγκεκριμένη αγορά.
 Δείκτης Αποδοτικότητας Παγίων
Καθαρά Κέρδη

Δείκτης Αποδοτικότητας Παγίων=Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
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Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης.
Αναλυτικότερα, αξιολογεί πόσο αποδοτικά διαχειρίζονται τα διοικητικά στελέχη της
επιχείρησης τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Η ανάλυση του δείκτη πρέπει να γίνεται με
μεγάλη προσοχή, καθώς μια μικρή τιμή του, μπορεί να οφείλεται σε πολύ υψηλό αριθμό
παγίων και όχι σε πρόβλημα κερδοφορίας. Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη τιμή, μπορεί να
είναι ένδειξη χαμηλού επιπέδου παγίων δηλαδή, να έχουν αποσβεστεί κατά το μεγαλύτερο
μέρος τους.
 Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού=

Καθαρά Κέρδη
Ενεργητικό

Η απόδοση του ενεργητικού αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί τους
πόρους της για την δημιουργία καθαρών κερδών. Μετρά δηλαδή, την απόδοση των
επενδυμένων κεφαλαίων, ιδίων και ξένων, μιας επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης
τόσο αποτελεσματικότερα διοικείται μια εταιρία. Η απόδοση ενεργητικού επηρεάζεται
κυρίως από δύο παράγοντες, το περιθώριο καθαρού κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα
ενεργητικού. Για να βελτιωθούν οι τιμές του δείκτη θα πρέπει να αυξηθούν τα κέρδη είτε με
την αύξηση των πωλήσεων είτε με τη μείωση των εξόδων. Παράλληλα θα πρέπει να
εξετασθεί εάν το σύνολο του ενεργητικού είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τις πωλήσεις ή εάν η
επιχείρηση αξιοποιεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά της στοιχεία. Γενικά, επιχειρήσεις με
υψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους τείνουν να εμφανίζουν χαμηλές κυκλοφοριακές
ταχύτητες ενεργητικού και αντιστρόφως.
 Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους
Πωλήσεις−Κόστος Πωληθέντων

Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους=

Πωλήσεις

Το μικτό περιθώριο κέρδους δείχνει το ποσοστό των εσόδων που απομένει στην εταιρία
έπειτα από την πληρωμή του κόστους των προϊόντων. Όσο υψηλότερος ο δείκτης τόσο
καλύτερο για την επιχείρηση γιατί αυτό σημαίνει πως καλύπτονται ευκολότερα τα
λειτουργικά και λοιπά έξοδά της και παράλληλα τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το καθαρό της
κέρδος. Αντίθετα, μικρές τιμές δείκτη δείχνουν πολύ υψηλό επίπεδο κόστους πωληθέντων
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και χαμηλό περιθώριο κάλυψης λειτουργικών εξόδων. Το περιθώριο μικτού κέρδους
αντανακλά την πρόσθετη αξία που έχουν οι πωλήσεις έναντι του κόστους και την ικανότητα
της διοίκησης να ελαχιστοποιεί το κόστος των πωλήσεών της. Ο δείκτης εκφράζει την
αποτελεσματικότητα και την πολιτική του καθορισμού τιμών και χρησιμεύει στο να διακρίνει
ο αναλυτής μεταξύ του σταθερού κόστους (κόστη που παραμένουν αμετάβλητα όταν
μεταβάλλονται οι πωλήσεις ) και του μεταβλητού κόστους (κόστη που μεταβάλλονται όταν
μεταβάλλονται οι πωλήσεις). Επιχειρήσεις με μεγάλη αναλογία σταθερών έναντι μεταβλητών
δαπανών είναι περισσότερο ευπρόσβλητες σε μειώσεις των πωλήσεων τους σε σύγκριση με
τις επιχειρήσεις με μικρή αναλογία. Αυτό συμβαίνει διότι τα σταθερά κόστη δε μπορούν να
μειωθούν καθώς μειώνονται οι πωλήσεις. Επειδή όμως η διάκριση αυτή των δαπανών δεν
υπάρχει στα αποτελέσματα χρήσης, υποθέτουμε πως στο κόστος πωλήσεων οι περισσότερες
δαπάνες είναι μεταβλητές και πως οι περισσότερες λειτουργικές είναι σταθερές. Μια τιμή
του δείκτη μεγαλύτερη από αυτή του κλάδου μπορεί να οφείλεται στην ικανότητα της
επιχείρησης να παράγει με μικρότερο κόστος και να εφαρμόζει καλύτερη τιμολογιακή
πολιτική. Μια τιμή πολύ μεγαλύτερη όμως, πρέπει να εξεταστεί καθώς μπορεί να οφείλεται
στην υιοθέτηση πολύ υψηλών τιμών σε σχέση με αυτές του κλάδου.
 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους

Δείκτης Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους=

Καθαρά Κέρδη
Πωλήσεις

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιεί η επιχείρηση από την
κανονική της λειτουργία, δηλαδή το κέρδος που προκύπτει όταν αφαιρεθούν από το μικτό
κέρδος τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα (έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης
και έρευνας και ανάπτυξης). Όσο υψηλότερο το καθαρό περιθώριο κέρδους τόσο πιο
επικερδής η επιχείρηση. Η τιμή του δείκτη είναι αποτέλεσμα της ικανότητας της επιχείρησης
να ελέγχει τα έξοδα και να εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική. Το καθαρό περιθώριο
κέρδους επηρεάζεται έντονα από το είδος της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο ανήκει
καθώς επίσης και από τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει
οι αναλυτές να συγκρίνουν τις τιμές του δείκτη με τους μέσους όρους του κλάδου και να
αποφεύγουν τις μακροχρόνιες διαχρονικές συγκρίσεις.
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6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.

6.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 4 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδ. Κεφαλαίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

3,38%

2006

3,17%

2007

2,87%

2008

1,68%

2009

1,32%

2010

-1,98%

2011

-6,14%

2012

-7,65%

2013

-9,00%

2014

-5,42%
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Η εικόνα του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι μάλλον αρνητική για την επιχείρηση. Αυτό
φυσικά οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα της επιχείρησης, καθώς οι ζημιές οδηγούν τον
δείκτη σε αρνητικές τιμές.

Βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει χτυπηθεί σκληρά από την

οικονομική κρίση και για τον λόγο εμφανίζει ζημιές μετά το 2009. Αυτό είναι ένα μάλλον
αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς η ζήτηση του προϊόντος που εμπορεύεται εμφανίζει υψηλή
ελαστικότητα ως προς το εισόδημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική κάμψη των
πωλήσεων.
Οι ζημιές δείχνουν να περιορίζονται ως ένα βαθμό κατά το τελευταίο έτος της
ανάλυσης, γεγονός που δεν οφείλεται όμως στην αύξηση των πωλήσεων αλλά αντίθετα στον
περιορισμό των εξόδων και ιδιαίτερα των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, τα οποία
περιορίστηκαν σε ποσοστό περίπου 40% σε σχέση με την εμφάνιση της κρίσης το 2008. Την
αρνητική εικόνα επιτείνουν και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι),
τα οποία εμφανίζουν σημαντική μείωση τα τελευταία δύο έτη, συνεισφέροντας στον
περιορισμό της αρνητικής εικόνας της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε την χαμηλή αποδοτικότητα των κεφαλαίων ακόμα και
στις «καλές» περιόδους, πριν το 2009, όπου κυμαινόταν κοντά στο 3%. Η χαμηλή τιμή αυτή
δείχνει ότι οι επενδυτές στην εν λόγω επιχείρηση θα μπορούσαν πιθανότατα να επιτύχουν
καλύτερες αποδόσεις σε κάποια άλλη επιχείρηση ή κλάδο.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων

Πίνακας 5 : Aριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

4,85%

2006

4,02%

2007

3,51%

2008

2,04%

2009

1,67%

2010

-2,31%

2011

-6,85%

2012

-7,90%

2013

-8,22%

2014

-4,58%

Η εικόνα της αποδοτικότητας των παγίων της επιχείρησης προσομοιάζει αυτή της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.

Η ομοιότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο

αριθμητής στους δύο δείκτες είναι τα καθαρά κέρδη, ενώ οι παρονομαστές παραμένουν
σχετικά σταθεροί για την συγκεκριμένη επιχείρηση.
Η βασικότερη διαφοροποίηση είναι η απότομη πτώση του αριθμοδείκτη
αποδοτικότητας παγίων μετά την κρίση. Η κλίση της καμπύλης κατά τα τελευταία έτη
οφείλεται φυσικά στα ζημιογόνα αποτελέσματα αλλά και στην αύξηση της αξίας του παγίου
εξοπλισμού, ο οποίος οδηγεί την σημαντική μείωση της αποδοτικότητας, καθώς δεν
συνοδεύτηκε από αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση των κερδών.
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

Πίνακας 6 : Αριθμοδείτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Ενεργητικού - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

1,24%

2006

1,15%

2007

1,00%

2008

0,61%

2009

0,49%

2010

-0,71%

2011

-2,04%

2012

-2,54%

2013

-2,76%

2014

-1,59%

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στην αποδοτικότητα του ενεργητικού, η οποία ακολουθεί
την κάμψη των πωλήσεων κατά την οικονομική κρίση. Σημειώνεται ότι η επανάκαμψη
οδηγείται και από τον περιορισμό του ενεργητικού, ο οποίος οφείλεται στην σημαντική
μείωση των απαιτήσεων.
Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό το πρίσμα της οικονομικής
κρίσης, καθώς την περίοδο αυτή οι επισφάλειες των περισσότερων επιχειρήσεων αυξήθηκαν.
Όπως θα δούμε παρακάτω, η βελτίωση της εικόνας των απαιτήσεων δεν μπορεί να αποδοθεί
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αποκλειστικά στην μείωση των πωλήσεων αλλά οφείλεται και στις κινήσεις εξυγίανσης στις
οποίες προέβη η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.
Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους

Πίνακας 7 : Αριθμοδείτης Μικτού Κέρδους Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους
- Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

2,13%

2006

2,12%

2007

1,84%

2008

1,23%

2009

1,05%

2010

-1,63%

2011

-4,73%

2012

-6,33%

2013

-6,53%

2014

-4,19%

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους μας εξηγεί πολύ πιο καθαρά την πορεία των παραπάνω
αριθμοδεικτών. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο δείκτης αυτός προκύπτει ως το πηλίκο
της διαίρεσης των καθαρών λειτουργικών κερδών της χρήσης προς το σύνολο των καθαρών
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πωλήσεων. Οι ζημιές που εμφανίζονται από το 2010 και μετά αλλά και η μείωσή τους το
2014 δείχνουν που οφείλεται η εικόνα των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας.
Η αρνητική εικόνα του δείκτη μετά το 2009 μας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν
κατάφερε να αυξήσει των πλούτο των μετόχων της κατά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Όμως αυτό δεν οφειλόταν σε κάμψη του μικτού κέρδους, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά
αντίθετα στην δυσκολία προσαρμογής των λοιπών εξόδων (βασικότερα τα διοικητικά και τα
χρηματοοικονομικά) στα νέα δεδομένα.

Το τελευταίο έτος των παρατηρήσεων υπάρχει

σημαντική βελτίωση του δείκτη, παρά τη μικρή μείωση του δείκτη μικτού κέρδους. Αυτό
φυσικά οφείλεται αποκλειστικά στον σημαντικό περιορισμό των λειτουργικών εξόδων
(κυρίως των εξόδων διάθεσης), γεγονός που ομαλοποίησε ως έναν βαθμό τις ζημιές της
επιχείρησης.
Παρόλα αυτά, η αρνητική εικόνα του δείκτη είναι ένα ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο και
θα πρέπει να προσεχθεί, καθώς ο ανταγωνισμός (Κουρτάκης) δεν δείχνει αντίστοιχη εικόνα
κατά τα έτη της κρίσης. Τα μεγέθη της εξεταζόμενης επιχείρησης ως προς την συγκεκριμένη
ανταγωνιστική (υπερδιπλάσιο μέγεθος ενεργητικού) την οδηγούν σε μια δυσκολία
προσαρμογής των εξόδων. Η βελτίωση που παρατηρείται το 2014 θα πρέπει να συνεχιστεί
και στα επόμενη έτη, έτσι ώστε η επιχείρηση να οδηγηθεί και πάλι σε κερδοφόρες χρήσεις.
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

Πίνακας 8 : Αριθμόδεικτης Μικτού Κέρδους Ε. Τσάνταλης Α.Ε.
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Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους –
Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

34,29%

2006

38,24%

2007

38,75%

2008

44,16%

2009

42,23%

2010

37,52%

2011

36,73%

2012

33,29%

2013

34,98%

2014

31,65%

Η εικόνα του συγκεκριμένου δείκτη είναι μάλλον ενθαρρυντική για την εν λόγω επιχείρηση,
καθώς δείχνει μια σχετική σταθερότητα, παρά την οικονομική κρίση. Σημειώνεται ότι ο
δείκτης έχει περίπου την ίδια τιμή το 2005 και το 2013, παρά το γεγονός ότι το 2013 ήταν ένα
από τα πιο δύσκολα της οικονομικής κρίσης.
Το ποσοστό μικτού κέρδους της επιχείρησης, καθοδηγούμενο από την υψηλή
εισοδηματική ελαστικότητα, είχε αυξητική πορεία έως και το 2008, οπότε άρχισε η σταδιακή
πτώση. Παρά την κάμψη όμως, ο δείκτης παρέμεινε στα επίπεδα που είχε πριν την κρίση,
ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα.

Πρόσθετα, θεωρούμε ότι η μικρή μείωση που

παρατηρείται το 2014 δεν πρέπει να ανησυχεί την επιχείρηση καθώς συνδυάζεται με
σημαντική μείωση των απαιτήσεων αλλά και με περιορισμό των λειτουργικών και
χρηματοοικονομικών εξόδων. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να υπάρχει περιορισμός των
ζημιών της επιχείρησης και να βελτιώνονται κατά συνέπεια οι προοπτικές για κερδοφορία τα
επόμενα έτη.
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6.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Πίνακας 9 : Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

1,301

2006

1,315

2007

1,269

2008

1,237

2009

1,230

2010

1,251

2011

1,063

2012

1,794

2013

1,673

2014

1,591
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Από πλευράς ρευστότητας, τα στοιχεία των σχετικών αριθμοδεικτών είναι μάλλον
ενθαρρυντικά. Βλέπουμε ότι η επιχείρηση ξεκινάει πάνω από το «ψυχολογικό» όριο της
μονάδας και διατηρείται εκεί για όλα τα έτη της ανάλυσης, ακόμα και μέσα στην οικονομική
κρίση. Η σταδιακή κάμψη που παρατηρείται μετά το 2006 είναι αναμενόμενη αλλά το 2012
βλέπουμε μια σημαντική αύξηση του δείκτη. Μια τέτοια μεγάλη αύξηση πρέπει να εξεταστεί
καθώς πρέπει να ελεγχθεί αν οφείλεται σε αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού (π.χ.
αποθέματα ή απαιτήσεις), σε αύξηση των διαθεσίμων ή σε μείωση των υποχρεώσεων.
Βλέποντας τον ισολογισμό της επιχείρησης, βλέπουμε τον σημαντικό περιορισμό των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για την χρήση του 2012, σε ποσοστό που αγγίζει το 45% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση. Αυτό οφείλεται στην σύναψη ομολογιακού δανείου 28
εκ. περίπου στην οποία προέβη η επιχείρηση, μεταφέροντας σε αυτό σημαντικό μέρος των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, οι οποίες είχαν αυξητική πορεία τα προηγούμενα έτη.
Στον αριθμητή του κλάσματος, βλέπουμε ότι δεν παρατηρείται κάποια αύξηση των
αποθεμάτων ή των απαιτήσεων, κάτι που θα μας ανησυχούσε εφόσον συνδυάζεται με μείωση
του κύκλου εργασιών. Αντίθετα, οι κινήσεις εξυγίανσης της επιχείρησης απέφεραν καρπούς
καθώς υπάρχει μείωση των δύο αυτών μεγεθών για την χρήση του 2012, σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση.
Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η αύξηση του δείκτη γενικής ρευστότητας το
2012 δεν οφείλεται σε αρνητικές εξελίξεις αλλά αντίθετα είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της
διάρθρωσης των δανειακών κεφαλαίων.

Η μικρή κάμψη που ακολουθεί στις επόμενες

χρήσεις δεν θα πρέπει να ανησυχήσει τα στελέχη της επιχείρησης, καθώς οφείλεται σε
περιορισμό των απαιτήσεων και όχι σε αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι
οποίες έχουν πτωτική πορεία.
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Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Πίνακας 10 : Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Άμεσης
Ρευστότητας - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
Α.Ε
2005

0,803

2006

0,838

2007

0,797

2008

0,719

2009

0,764

2010

0,801

2011

0,712

2012

1,231

2013

1,121

2014

1,035

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας παρουσιάζει παρόμοια εικόνα.

Ο δείκτης εδώ είναι

χαμηλότερος γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τα αποθέματα, καθώς η εκμετάλλευσή τους
προϋποθέτει την πώληση του εμπορεύματος. Η σημαντική αύξηση του 2012 οφείλεται και

55

πάλι

στην

μεταφορά

βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων

σε

ομολογιακό

(μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) και έφερε τον δείκτη πάνω από την μονάδα.

δάνειο

Πριν το 2012,

ο δείκτης παρουσιάζεται σταθερός γύρω στο 0,8, κάτι το οποίο είναι θετικό, ιδιαίτερα στα
πρώτα έτη της οικονομικής κρίσης.

Όπως και στον δείκτη γενικής ρευστότητας, η μείωση

του δείκτη μετά το 2012 οφείλεται στον περιορισμό των απαιτήσεων και δεν μπορεί να
θεωρηθεί αρνητική εξέλιξη για την επιχείρηση.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Πίνακας 11 : Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ε. Τσάνταλης Α.Ε

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

0,010

2006

0,014

2007

0,022

2008

0,019

2009

0,012
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2010

0,010

2011

0,006

2012

0,017

2013

0,011

2014

0,028

Παρά το γεγονός ότι γενικά οι δείκτες ρευστότητας της επιχείρησης Τσάνταλης Α.Ε. είναι
καλοί, ο συγκεκριμένος δείκτης δείχνει μία μάλλον ανησυχητική εικόνα, καθώς οι τιμές του
είναι πολύ χαμηλές. Με δεδομένο ότι λαμβάνει υπόψη μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα, το
ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η
βελτίωση που παρατηρείται το 2012 λόγω του ομολογιακού δανείου δεν διορθώνει επαρκώς
την εικόνα, αν και στην συνέχεια ο δείκτης αυξάνεται ξεπερνώντας ακόμα και τα προ κρίσης
επίπεδα.
Παρά τις πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη, η εικόνα της επιχείρησης όσον αφορά την
ρευστότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητική, καθώς τόσο η άμεση όσο και η γενική
ρευστότητα έχουν θετική αποτίμηση. Η χαμηλή ταμειακή ρευστότητα από μόνη της δεν είναι
αρνητικλο στοιχείο, καθώς μία σύγχρονη επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα
δυναμικό εμπορικό περιβάλλον, δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στα ταμειακά της
διαθέσιμα για την κάλυψη των υποχρεώσεών της.
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6.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού

Πίνακας 12 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφοφρίας Ενεργητικού Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ενεργητικού - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2006

0,542

2007

0,554

2008

0,525

2009

0,465

2010

0,440

2011

0,433

2012

0,408

2013

0,419

2014

0,375
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Ο πρώτος αριθμοδείκτης δραστηριότητας δείχνει την εκμετάλλευση του ενεργητικού από την
επιχείρηση για την δημιουργία εσόδων (πωλήσεων). Η εικόνα δεν είναι ιδιαίτερα θετική,
καθώς ο αριθμοδείκτης έχει μία συνεχώς μειούμενη πορεία, ένδειξη ότι μειώνεται σταδιακά η
χρησιμοποίηση του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις. Φυσικά, η μείωση του δείκτη
οφείλεται εν μέρει στην κάμψη των πωλήσεων, η οποία όμως δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη
μείωση των στοιχείων του ενεργητικού.

Φυσικά για μία επιχείρηση του μεγέθους που

εξετάζουμε, ο περιορισμός κάποιων στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. πάγια) είναι μια
διαδικασία που ίσως χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα.
Από την άλλη, το κυκλοφορούν ενεργητικό θα έπρεπε να προσαρμόζεται πιο εύκολα
και να μειώνεται παράλληλα με την κάμψη των πωλήσεων. Κάτι τέτοιο παρατηρείται μόνο
στις χρήσης μετά το 2011, οπότε και βλέπουμε μία σχετική σταθεροποίηση του δείκτη. Το
τελευταίο έτος παρατηρήσεων, η μείωση του ενεργητικού ακολουθείται από κάμψη των
πωλήσεων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του εν λόγω δείκτη.
Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι οι αλλαγές στο ενεργητικό δεν έχουν τόσο άμεση
επίδραση στον δείκτη, καθώς στον παρονομαστή του δείκτη χρησιμοποιείται ο μέσος όρος
του μεγέθους και όχι ο απόλυτος αριθμός κατά το κλείσιμο της χρήσης.
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιων

Πίνακας 13 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Πάγιων - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2006

2,006

2007

1,943

2008

1,788

2009

1,561

2010

1,467

2011

1,433

2012

1,315

2013

1,275

2014

1,098

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στην ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων της επιχείρησης.
Είναι εμφανής και εδώ η επίδραση της κάμψης των πωλήσεων, με αποτέλεσμα ο δείκτης το
2014 να εμφανίζει μείωση περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2006.
Στον συγκεκριμένο δείκτη είναι ακόμα πιο έντονη η επίδραση του μεγάλου μεγέθους
της επιχείρησης, καθώς στην ανταγωνιστική επιχείρηση που εξετάζουμε η εικόνα είναι πιο
ομαλή. Ταυτόχρονα, η υπό ανάλυση επιχείρηση εμφανίζει αύξηση των παγίων στοιχείων
της, κάτι που οδηγεί σε ακόμα πιο απότομη μείωση του δείκτη. Να σημειωθεί ότι η αύξηση
του πάγιου ενεργητικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση της αξίας των οικοπέδων της
επιχείρησης, ιδιαίτερα μετά το 2012, γεγονός που συνδυαζόμενο με την κρίση στην αγορά
ακινήτων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αύξηση δεν οφείλεται σε επανεκτίμηση των
υφιστάμενων ακινήτων αλλά αντίθετα στην αγορά καινούργιων. Το συμπέρασμα αυτό
ενισχύεται με την σύναψη του ομολογιακού δανείου κατά το συγκεκριμένο έτος.
Παρά το γεγονός ότι η αύξηση του πάγιου ενεργητικού είναι μία μάλλον θετική
εξέλιξη, το γεγονός ότι δεν συνδυάζεται με αύξηση των πωλήσεων μας οδηγεί στην υπόθεση
ότι ίσως υπάρχει μία υπερεπένδυση κεφαλαίων στα πάγια στοιχεία. Από την άλλη, στο
βαθμό που η αδυναμία αύξησης των πωλήσεων οφείλεται στην συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι το κέρδος των νέων παγίων θα εμφανιστεί σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 14 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ιδίων Κεφαλαίων - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2006

1,490

2007

1,560

2008

1,467

2009

1,258

2010

1,205

2011

1,255

2012

1,227

2013

1,312

2014

1,248

Αναφορικά με την ταχύτητα κυκλοφορίας των ιδίων κεφαλαίων, η εικόνα είναι πιο
ενθαρρυντική, καθώς παρατηρείται μία σταθερότητα στις τιμές του δείκτη. Σε αυτό συντελεί
η σταδιακή απομείωση των ιδίων κεφαλαίων ως απόρροια των ζημιών που καταγράφει η
επιχείρηση. Οι υψηλές τιμές του δείκτη δείχνουν ότι δεν παρατηρείται υπερεπένδυση των
ιδίων κεφαλαίων ενώ ο δείκτης βρίσκεται σταθερά πάνω από την μονάδα. Αυτό δείχνει οι
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πωλήσεις συνεχίζουν να είναι υψηλότερες των ιδίων κεφαλαίων, παρά την μειωμένη ζήτηση
λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η αποτίμηση αυτού του δείκτη είναι θετική για την

επιχείρηση, αλλά θα έπρεπε να παρατηρούμε αντίστοιχη εικόνα και σε άλλους δείκτες
δραστηριότητας έτσι ώστε να μπορούμε να χαρακτηρίσουμε θετική την συνολική εικόνα της
επιχείρησης.
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων

Πίνακας 15 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Απαιτήσεων - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2006

1,239

2007

1,296

2008

1,308

2009

1,154

2010

1,038

2011

1,000

2012

0,953

2013

1,060

2014

1,057
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Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς, όπως αναφέραμε και παραπάνω,
δείχνει αν οι απαιτήσεις της επιχείρησης είναι μεγάλες συγκρινόμενες με τις πωλήσεις της.
Οι τιμές που παίρνει ο δείκτης για την υπό εξέταση επιχείρηση είναι γύρω από την μονάδα
και θεωρούνται ομαλές, αν και θα ήταν επιθυμητό να ήταν σχετικά υψηλότερες. Η τιμή του
δείκτη στην μονάδα δείχνει ότι σχεδόν όλες οι πωλήσεις του έτους γίνονται με πίστωση, με
αρνητικές συνέπειες στην ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τιμή του δείκτη αρχίζει να φθίνει μετά το 2008,
όταν και ξεκίνησαν τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης κρίσης. Το 2009, που παρατηρείται
η πρώτη σημαντική πτώση, υπάρχει μεγάλη κάμψη στις πωλήσεις, που δεν συνοδεύεται από
αντίστοιχο περιορισμό των απαιτήσεων.

Αντίθετα, οι απαιτήσεις συνεχίζουν να είναι

αυξανόμενες έως το 2011, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του συγκεκριμένου δείκτη. Η
σημαντική μείωση των απαιτήσεων στις τελευταίες χρήσεις των παρατηρήσεων συντελείται
εν μέρει λόγω της κάμψης των πωλήσεων, με αποτέλεσμα την μερική επανάκαμψη του
δείκτη.
Παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα του συγκεκριμένου δείκτη για την επιχείρηση δεν
είναι ιδιαίτερα καλά, η εικόνα που παρατηρείται δεν είναι μη αναμενόμενη για μία μεγάλη
εμπορική επιχείρηση στην περίοδο της κρίσης. Η μείωση των πωλήσεων και η αύξηση των
απαιτήσεων είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα, το οποίο οδηγεί στην εικόνα που
περιγράψαμε παραπάνω για τον συγκεκριμένο δείκτη.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων

Πίνακας 16 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης
Αποθεμάτων - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2006

2,055

2007

2,183

2008

1,939

2009

1,703

2010

1,748

2011

1,879

2012

1,985

2013

2,210

2014

2,021

Η εικόνα του δείκτη ταχύτητας είσπραξης αποθεμάτων (κυκλοφορίας αποθεμάτων) είναι
μάλλον θετική για την επιχείρηση. Οι τιμές του δείκτη βρίσκονται κοντά στο 2 και, παρά την
μείωση τα πρώτα έτη της κρίσης, έχουν επανακάμψει στις τελευταίες παρατηρούμενες
χρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η επιχείρηση καταναλώνει με σχετικά γρήγορο
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ρυθμό τα αποθέματά της, με αποτέλεσμα να μένει εμπόρευμα σε μεγάλες ποσότητες.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η επανάκαμψη του δείκτη στις τελευταίες χρήσεις
επετεύχθη με ταυτόχρονη σημαντική μείωση των εξόδων διάθεσης, μία παρατήρηση πολύ
θετική για τους χειρισμούς της επιχείρησης μέσα στην δύσκολη αυτή περίοδο.
Η υψηλή αποτίμηση της ταχύτητας είσπραξης έρχεται να επιβεβαιώσει τα θετικά μας
συμπεράσματα αναφορικά με την ρευστότητα της επιχείρησης, καθώς η υψηλή ταχύτητα
κυκλοφορίας των αποθεμάτων μπορεί να αιτιολογήσει ακόμα πιο χαμηλή σχέση διαθέσιμων
κεφαλαίων ως προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

6.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας

Πίνακας 17 : Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας
- Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

0,366

2006

0,361

2007

0,349
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Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας
- Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2008

0,365

2009

0,373

2010

0,357

2011

0,332

2012

0,328

2013

0,305

2014

0,290

Ο δείκτης οικονομικής αυτονομίας είναι, όπως εξηγήσαμε και νωρίτερα, ο λόγος των ίδιων
προς τα συνολικά κεφάλαια.

Το ποσοστό κοντά στο 30% που παρατηρείται για την

επιχείρηση είναι απόλυτα φυσιολογικό και, παρά την σταδιακή του μείωση, διατηρείται σε
αυτά τα επίπεδα, παρά τις συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις. Στο γεγονός αυτό βοηθά και η
σχετική σταθερότητα των συνολικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, η οποία δεν επιτρέπει
στον δείκτη να μειωθεί πολύ, ακολουθώντας την μείωση των ιδίων κεφαλαίων.
Θα πρέπει όμως να προσεχθεί η μείωση στις τιμές του δείκτη στις τελευταίες χρήσεις
καθώς οι συνεχιζόμενες ζημίες της επιχείρησης θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ίδια
κεφάλαια. Ο περιορισμός των ζημιών στην τελευταία χρήση είναι μια θετική εξέλιξη, ενώ θα
πρέπει άμεσα να επανέλθει η επιχείρηση σε κερδοφορία με σκοπό την ενίσχυση του
αποθεματικού της και την επανάκαμψη του δείκτη. Τέλος, οι χαμηλές τιμές του δείκτη ίσως
αποτελέσουν αντικίνητρο για την χρηματοδότηση της επιχείρησης με δανειακά κεφάλαια (αν
και η επιτυχής σύναψη του ομολογιακού δανείου είναι ένδειξη για το αντίθετο), κάτι το οποίο
ίσως αυξήσει περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά έξοδα της επιχείρησης.
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Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων

Πίνακας 18 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων –
Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

1,435

2006

1,268

2007

1,223

2008

1,214

2009

1,269

2010

1,169

2011

1,115

2012

1,032

2013

0,913

2014

0,846

Στον δείκτη αυτό η εικόνα είναι μη ενθαρρυντική και εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες μας
για πιθανές μελλοντικές δυσχέρειες στην χρηματοδότησης της επιχείρησης. Οι τιμές του
δείκτη μειώνονται συνεχώς και αυτό δείχνει ότι η απόκτηση νέων παγίων πραγματοποιήθηκε
σε μεγαλύτερο βαθμό με χρήση ξένων κεφαλαίων, παρά ίδιων. Η αρνητική εικόνα του 2012,
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σε συνδυασμό με την αύξηση των χρεωστικών τόκων την χρήση αυτή, ίσως αποτελεί ένδειξη
ότι το κόστος του ομολογιακού δανείου ήταν σχετικά υψηλό καθώς η πιστοληπτική
αξιολόγηση της επιχείρησης ήταν μάλλον αρνητική την συγκεκριμένη περίοδο.
Οι μειούμενες τιμές του δείκτη αποτελούν ένδειξη ότι τα πάγια της επιχείρησης δεν
μπορούν καλύψουν τους δανειστές σε περίπτωση δυσκολιών στην αποπληρωμή των
υποχρεώσεων. Αυτό είναι αρκετά πιθανόν να αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος της
επιχείρησης, επιβαρύνοντάς την με περισσότερους τόκους.
Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Πίνακας 19 : Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

1,711

2006

1,749

2007

1,845

2008

1,685

2009

1,638

2010

1,759

2011

1,985

2012

2,024
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Αριθμοδείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2013

2,256

2014

2,416

Η εικόνα εδώ επιβεβαιώνει τα συμπεράσματά μας σε σχέση με τους δύο προηγούμενους
δείκτες.

Τα ξένα κεφάλαια αυξάνονται σημαντικά, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, με

αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του συγκεκριμένου δείκτη. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι η
αύξηση των ξένων κεφαλαίων δεν συνοδεύεται από υψηλή απόδοση ίδιων κεφαλαίων είναι
ιδιαίτερα ανησυχητικό για την χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Η αύξηση του
δείκτη αυξάνει ταυτόχρονα τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης,
επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες μας αναφορικά με την εύρεση χρηματοδότησης σε χαμηλό
κόστος στο μέλλον.
Οι υψηλές τιμές του δείκτη, ο οποίος μάλιστα «εκτοξεύεται» στο 2,4 στην τελευταία
παρατηρούμενη χρήση, ίσως προκαλέσουν ανησυχία στους δανειστές, αυξάνοντας την
απαιτούμενη απόδοση που επιθυμούν να έχουν από την επένδυσή τους στην εν λόγω
επιχείρηση. Όπως προ είπαμε, είναι σημαντική η επιστροφή στην κερδοφορία με σκοπό να
ενισχυθούν τα ίδια κεφάλαια. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, η επιχείρηση ίσως θα έπρεπε
να εξετάσει την πιθανότητα αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Μια τέτοια απόφαση
όμως θα πρέπει να ληφθεί με ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι πολύ πιθανόν οι δύσκολες
συνθήκες στην οικονομία να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για πιθανούς επενδυτές. Αυτό θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αυξημένη απόδοση για τις νέες μετοχές (ή ακόμα και με
έκδοση προνομιούχων μετοχών), καθώς μία ενδεχόμενη αποτυχία θα ήταν καταστροφική για
την επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, η κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης πρέπει να
προσεχθεί ιδιαιτέρως στο άμεσο μέλλον.
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Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου

Πίνακας 20 : Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου Ε. Τσάνταλης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου
Κεφαλαίου - Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε
2005

0,627

2006

0,632

2007

0,643

2008

0,616

2009

0,611

2010

0,628

2011

0,659

2012

0,664

2013

0,687

2014

0,701

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι συμπληρωματικός του δείκτη οικονομικής αυτονομίας, καθώς
όσο αυξάνεται ο ένας, τόσο μειώνεται ο άλλος. Η εικόνα και εδώ δείχνει την αύξηση των
ξένων κεφαλαίων για την επιχείρηση, κάτι το οποίο την φέρνει σε δυσχερέστερη οικονομική
θέση, κυρίως από πλευράς πιστοληπτικής αξιολόγησης.
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Πρόσθετα, με δεδομένο ότι οι τιμές του δείκτη είναι σχετικά μεγάλες, είναι χρήσιμο
να εξεταστεί η διάρθρωση των ξένων κεφαλαίων και αν αυτά αποτελούν βραχυπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Μέχρι το έτος 2012, οπότε και ολοκληρώθηκε η σύναψη του
ομολογιακού δανείου, τα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των
ξένων κεφαλαίων (περίπου το 95% στον ισολογισμό του 2011).

Η αναδιάρθρωση που

επετεύχθη με το ομολογιακό δάνειο οδήγησε την αναλογία των δύο τύπων κεφαλαίου να
είναι περίπου ίσες στα ξένα κεφάλαια. Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή στην ισορροπία
των ξένων κεφαλαίων, η οποία αναμφίβολα βοήθησε σημαντικά την θέση της εταιρίας.
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7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε.
7.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 21 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

-7,09%

2006

-6,25%

2007

14,32%

2008

-2,17%

2009

0,61%

2010

0,85%

2011

-2,72%

2012

-2,05%

2013

-4,65%

2014

-1,73%
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Η εικόνα του δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων χαρακτηρίζεται από τις συνεχείς
ζημιές που καταγράφει η επιχείρηση (ή την χαμηλή κερδοφορία, σε δύο χρήσεις).

Η

επιχείρηση καταγράφει σημαντικές ζημιές στις χρήσεις πριν την οικονομική κρίση, ενώ
περιορίζει σχετικά τις ζημιές μετά το 2008 και καταγράφει και μικρά κέρδη. Η επιχείρηση
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα σε πωλήσεις και από μια εμφανή αδυναμία να περιορίσει τα
λειτουργικά της έξοδα, έτσι ώστε να μπορέσει να παράγει κέρδη.

Την αρνητική εικόνα

έρχεται να εξομαλύνει η σταδιακή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, η οποία
μετριάζει πιθανές μεγάλες αρνητικές τιμές στον δείκτη.
Πρέπει να τονιστεί ότι τα κέρδη που εμφανίζονται το 2007, και η υψηλή τιμή του
δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων οφείλονται αποκλειστικά σε εγγραφή «άλλων»
εσόδων εκμετάλλευσης, η προέλευση των οποίων δεν δίνεται στον ισολογισμό του έτους.
Αυτό σημαίνει ότι η υψηλή τιμή για το συγκεκριμένο έτος δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην
ανάλυσή μας.
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων

Πίνακας 22 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων
- Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

-13,63%

2006

-11,61%

2007

28,46%

2008

-4,03%

2009

1,20%

2010

1,78%

2011

-5,72%

2012

-3,93%

2013

-8,48%

2014

-3,03%

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στην αποδοτικότητα παγίων. Η σχετική σταθερότητα των
παγίων της επιχείρησης σε συνδυασμό με τις συνεχείς ζημιογόνες χρήσεις καταλήγει σε
ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα στις τιμές του δείκτη, ιδιαίτερα στα πρώτη και στα
τελευταία έτη παρατηρήσεων. Όπως και πριν, η θετική εικόνα του 2007 δεν μπορεί να
ληφθεί υπόψη, καθώς οφείλεται σε έκτακτα έσοδα.
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

Πίνακας 23 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Ενεργητικού - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

-2,91%

2006

-2,47%

2007

6,53%

2008

-0,95%

2009

0,29%

2010

0,41%

2011

-1,33%

2012

-0,99%

2013

-2,14%

2014

-0,77%

Στον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού, η εικόνα είναι πιο ομαλή και αυτό οφείλεται
στο υψηλό ενεργητικό σε σχέση με τις ζημιές αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν
διαφοροποιήσεις στο ενεργητικό, οι οποίες ακολουθούν εν μέρει την πορεία των πωλήσεων.
Έτσι δεν καταγράφονται ιδιαίτερα μεγάλες αρνητικές τιμές στον δείκτη, παρά τις συνεχείς

75

ζημιογόνες χρήσεις. Είναι σημαντικό να τονιστεί η μικρή σχετικά τιμή του δείκτη κατά το
τελευταίο έτος παρατηρήσεων (2014) που ίσως είναι μια αισιόδοξη εικόνα για τις επόμενες
χρήσεις, εφόσον η επιχείρηση καταφέρει να επανέλθει σε κερδοφόρες χρήσεις.
Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους

Πίνακας 24 : Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους
- Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

-4,05%

2006

-3,66%

2007

9,27%

2008

-1,45%

2009

0,41%

2010

0,57%

2011

-1,80%

2012

-1,41%

2013

-2,85%

2014

-1,01%

Στον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη μπορούμε να εντοπίσουμε εν μέρει την αιτιολόγηση για τις
τιμές των προηγούμενων. Βλέπουμε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να παράγει καθαρά κέρδη
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από τις πωλήσεις της και αυτό προφανώς δημιουργεί αρνητική εικόνα σε όλους τους δείκτες
αποδοτικότητας, εφόσον έχουν στον αριθμητή τα καθαρά κέρδη. Τονίζουμε και πάλι την
βελτίωση του δείκτη στην τελευταία χρήση και θεωρούμε ότι η επιχείρηση πρέπει άμεσα να
επανέλθει στην κερδοφορία καθώς θα έχει πολύ σύντομα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο
θεωρούμε ότι ίσως δημιουργήσει αρνητική εξέλιξη και στα ίδια κεφάλαια.
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

Πίνακας 25 : Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους - Δ.
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

32,81%

2006

34,74%

2007

33,66%

2008

32,34%

2009

32,30%

2010

33,57%

2011

32,64%

2012

31,17%

2013

30,49%

2014

31,57%
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Η εξέταση του μικτού κέρδους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση, καθώς οι
ζημιογόνες χρήσεις ίσως μπορούν να αιτιολογηθούν από τυχόν αλλαγές στο μικτό κέρδος.
Βλέπουμε ότι η επιχείρηση έχει σχετικά σταθερό μικτό κέρδος, με μια μικρή μείωση στα
τελευταία έτη, η οποία είναι αναμενόμενη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά
και τις κινήσεις του ανταγωνισμού. Από την άλλη, το καταγραφόμενο ποσοστό είναι σχετικά
χαμηλότερο σε σχέση με τον ανταγωνισμό και ίσως εκεί οφείλεται εν μέρει η καταγραφή
συνεχών ζημίων από την επιχείρηση.
Η βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη απαιτεί βελτίωση της παραγωγικότητας έτσι
ώστε να μπορεί να παράγει το προϊόν με σχετικά χαμηλότερο κόστος. Λαμβάνοντας όμως
υπόψη την φύση του κλάδου της οινοποιίας, κάτι τέτοιο ίσως είχε δυσμενή επίδραση στην
ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Αυτό σίγουρα δεν είναι αποδεκτό για μία επιχείρηση
με την ιστορία της συγκεκριμένης και θα πρέπει τυχόν προσπάθειες για μείωση του κόστους
να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην ζημιωθεί η ποιότητα και, κατ’ επέκταση, το
όνομα της επιχείρησης.

7.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Πίνακας 26 : Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

78

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

1,683

2006

1,651

2007

4,774

2008

3,902

2009

4,004

2010

4,108

2011

4,693

2012

3,521

2013

2,829

2014

2,288

Η εικόνα στον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας είναι πολύ καλή για την επιχείρηση.
Παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στο 2007, η οποία οφείλεται στην μετατροπή
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες. Με τον τρόπο αυτό, η
επιχείρηση βελτίωσε σημαντικά τον δείκτη γενικής ρευστότητας.
Από το σημείο εκείνο και μετά, το κυκλοφορούν και διαθέσιμο ενεργητικό παρέμεινε
σε γενικές γραμμές σταθερό ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχαν ανοδική πορεία.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την σταδιακή μείωση του δείκτη, ο οποίος στην τελευταία χρήση
έχει τιμή 2,28, η οποία φυσικά χαρακτηρίζεται επαρκής για την επιχείρηση. Παρόλα αυτά, η
συνεχιζόμενη αύξηση των υποχρεώσεων (και δη των βραχυπρόθεσμων) και η παράλληλη
μείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού θα πρέπει να θορυβήσουν την διοίκηση της
επιχείρησης, ειδικά στις δύσκολες μέρες που διανύει η ελληνική οικονομία. Εάν συνεχιστεί η
καταγεγραμμένη αυτή τάση, είναι πολύ πιθανό οι τιμές του δείκτη να βρεθούν εκτός των
αποδεκτών ορίων.
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Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Πίνακας 27 : Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας
- Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

1,037

2006

0,995

2007

3,001

2008

2,276

2009

2,188

2010

2,502

2011

2,732

2012

1,868

2013

1,429

2014

1,108

Η αρνητική τάση που παρατηρείται στην ρευστότητα της επιχείρησης είναι πιο εμφανής στον
δείκτη άμεσης ρευστότητας. Βγάζοντας εκτός των υπολογισμών μας τα αποθέματα, οι τιμές
του δείκτη κλείνουν το 2014 αρκετά κοντά στα αποδεκτά όρια. Η μείωση οφείλεται κατά
βάση στον περιορισμό των απαιτήσεων, μια παρατήρηση διόλου αρνητική, με δεδομένο ότι
συνδυάζεται με αυξανόμενες ή σταθερές πωλήσεις, αλλά και σταθερά διοικητικά έξοδα.
Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση βελτίωσε σημαντικά την είσπραξη των απαιτήσεών της από
τους πελάτες της.
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Από την άλλη, η παρατήρηση αυτή δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται από αύξηση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Με δεδομένο ότι οι απαιτήσεις εισπράττονται πιο γρήγορα,
οι υποχρεώσεις θα έπρεπε ομοίως να εξοφλούνται πιο γρήγορα. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει
καθώς βλέπουμε ότι η επιχείρηση φαίνεται να χρειάζεται βραχυπρόθεσμο τραπεζικό
δανεισμό για να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Αυτό είναι σίγουρα μια αρνητική διαπίστωση,
η οποία μάλιστα επιδρά δυσμενώς στον αριθμοδείκτη άμεσης ρευστότητας. Θα πρέπει άμεσα
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την διοίκηση της εταιρίας έτσι ώστε να περιοριστούν
(ή έστω να σταματήσουν να αυξάνονται) οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Πίνακας 28 : Αριθμοδείκτης Ταμειάκης Ρευστότητας Δ. Κουρτάκης Α.Ε

Αριθμοδείκτης Ταμειακής
Ρευστότητας - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

0,008

2006

0,006

2007

0,027

2008

0,012

2009

0,028

2010

0,018

2011

0,023

2012

0,014

2013

0,017

2014

0,008
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Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δείχνει την δυνατότητα της επιχείρησης να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με ταμειακά διαθέσιμα.

Γενικά βλέπουμε ότι η υπό

εξέταση επιχείρηση διατηρεί πολύ χαμηλά τα ταμειακά της διαθέσιμα, μία κίνηση σχετικά
αναμενόμενη για το μέγεθος και την φύση της. Συνεπώς, οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του
δείκτη δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν.
Από την άλλη πλευρά όμως, οι αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις φαίνεται
να οδηγούν την ρευστότητα σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα, κάτι το οποίο είναι εμφανές
και από τις παρατηρήσεις του δείκτη ταμειακής ρευστότητας. Συνεπώς, όπως προείπαμε, θα
πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η πορεία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο άμεσο
μέλλον.
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7.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού

Πίνακας 29 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ενεργητικού - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2006

0,667

2007

0,712

2008

0,676

2009

0,673

2010

0,723

2011

0,721

2012

0,719

2013

0,749

2014

0,762

Αναφορικά με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας, η επιχείρηση δείχνει αρκετά καλή εικόνα
στην ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού της. Οι πωλήσεις είναι αρκετά υψηλές σε σχέση
με το μέγεθός της και αυτό δείχνει χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία
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προκειμένου να πραγματοποιεί πωλήσεις. Με βάση την εικόνα αυτή, αλλά και με βάση τις
χαμηλότερες τιμές που παρατηρούνται στις τιμές του δείκτη αυτού στον ανταγωνισμό,
μπορούμε με σχετική βεβαιότητα να προτείνουμε στην επιχείρηση την αύξηση του
ενεργητικού της (είτε π.χ. μέσω της αγοράς νέων παγίων είτε ακόμα και με την χαλάρωση
των όρων συναλλαγών της, αυξάνοντας τις απαιτήσεις της αλλά και πιθανότητα τις
πωλήσεις) καθώς υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν
προβλήματα από μια τέτοια κίνηση. Θεωρούμε ότι μια αύξηση του ενεργητικού ίσως θα
μπορούσε να επιτρέψει στην επιχείρηση να επιτύχει κερδοφόρα αποτελέσματα και να
σταματήσει τις συνεχείς ζημιές που καταγράφει.
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιων

Πίνακας 30 : Aριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Πάγιων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2006

3,129

2007

3,225

2008

2,904

2009

2,812

2010

3,045

2011

3,109

2012

2,968
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Πάγιων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2013

2,973

2014

3,021

Βλέποντας την εικόνα της επιχείρησης στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας πάγιων,
μπορούμε να πούμε ότι επιβεβαιώνεται η αρχική μας εκτίμηση αναφορικά με την πρότασή
μας για αύξηση του ενεργητικού μέσω αγοράς παγίου εξοπλισμού. Βλέπουμε ότι η χρήση
των παγίων είναι ιδιαίτερα εντατική και η επιχείρηση θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια
τέτοια κίνηση.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταφέρει η επιχείρηση
να επανέλθει σε κερδοφόρα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, η αύξηση των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων

είναι

ανησυχητική.

Παρατηρώντας

τα

στοιχεία

της

κατάστασης

αποτελεσμάτων χρήσης, βλέπουμε τα ιδιαίτερα υψηλά έξοδα διάθεσης που καταγράφονται.
Είναι αρκετά πιθανό τα έξοδα αυτά να ευθύνονται (σε ένα βαθμό τουλάχιστον) για την
αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Στο μέτρο που τα έξοδα αυτά θα μπορούσαν να περιοριστούν με την χρήση νέων
παγίων (για παράδειγμα με αγορά ιδιόκτητου στόλου φορτηγών αυτοκινήτων για την
μεταφορά εμπορευμάτων αντί να ανατίθεται σε τρίτους), η αύξηση των παγίων θα μπορούσε
να βελτιώσει τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Οι υψηλές τιμές του δείκτη, τόσο σε

απόλυτη τιμή όσο και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δείχνουν ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα
για την υπό εξέταση επιχείρηση.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 31 : Αριθμοδείκτης Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ιδίων Κεφαλαίων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2006

1,656

2007

1,675

2008

1,513

2009

1,469

2010

1,502

2011

1,486

2012

1,479

2013

1,587

2014

1,690

Οι τιμές του δείκτη κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων είναι αρκετά υψηλές. Αυτό μας δείχνει ότι
η επιχείρηση πραγματοποιεί σχετικά υψηλές πωλήσεις βασιζόμενη σε σχετικά λίγα κεφάλαια.
Ταυτόχρονα, εάν η εικόνα αυτή συνδυαστεί με τις τιμές του δείκτη, τότε είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντική η εικόνα που παρατηρούμε.

Θα ήταν συνετό για την επιχείρηση να

προχωρήσει σε μία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία, παρά την δύσκολη οικονομική
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συγκυρία, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι επιτυχημένη.

Τα κεφάλαια που θα

συγκεντρωθούν θα μπορούσαν να καλύψουν μέρος των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
υποχρεώσεων αλλά και να χρηματοδοτήσουν την αύξηση των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την σημαντική επίδραση των χρηματοοικονομικών
εξόδων (χρεωστικών τόκων) στην καθαρή κερδοφορία της επιχείρησης. Από το 2011 και
μετά, οι ζημιές που καταγράφει η επιχείρηση στα καθαρά αποτελέσματά της οφείλονται
αποκλειστικά στους χρεωστικούς τόκους. Ιδιαίτερα έντονο είναι αυτό το φαινόμενο στην
χρήση 2014, όταν οι χρεωστικοί τόκοι ήταν περίπου διπλάσιοι των ζημιών που
καταγράφηκαν.
Με βάση αυτή την παρατήρηση, μπορούμε να πούμε ότι μια αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, με βάση την οποία η επιχείρηση θα κάλυπτε ένα σημαντικό μέρος των
συσσωρευμένων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων της, θα μπορούσε να την οδηγήσει εκ
νέου σε κερδοφόρες οικονομικές χρήσεις, παρά την οικονομική κρίση. Αυτή η παρατήρηση
μας επιτρέπει να μπορούμε να συστήσουμε με βεβαιότητα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ως μία θετική κίνηση για την επιχείρηση
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων

Πίνακας 32 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Απαιτήσεων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2006

1,430

2007

1,526

2008

1,487

2009

1,590

2010

1,669

2011

1,602

2012

1,733

2013

1,964

2014

2,096

Η εικόνα αυτού του δείκτη είναι ιδιαίτερα θετική για την επιχείρηση. Ο δείκτης ξεκινάει με
θετική αποτίμηση ήδη από την πρώτη χρήση της περιόδου που παρατηρούμε και βελτιώνεται
συνεχώς. Σε αυτό συντελεί τόσο η σταθερότητα των πωλήσεων όσο και η σταδιακή μείωση
των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, θεωρούμε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να
χαλαρώσει λίγο τους όρους πληρωμής προς τους πελάτες, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το
γεγονός ότι η μείωση των απαιτήσεων δεν βοήθησε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Μια
χαλάρωση των όρων πληρωμής θα μπορούσε να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων και
ίσως θα μπορούσε να συντελέσει στην επίτευξη κερδοφόρων χρήσεων.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων

Πίνακας 33 : Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπαξης Αποθεμάτων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης
Αποθεμάτων - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2006

2,215

2007

2,423

2008

2,263

2009

2,053

2010

2,263

2011

2,346

2012

2,153

2013

2,090

2014

2,033

Οι τιμές του δείκτη είσπραξης αποθεμάτων είναι αρκετά ενθαρρυντικές για την επιχείρηση.
Παρά την σταδιακή αύξηση των αποθεμάτων, οι τιμές του δείκτη παραμένουν πάνω από το 2,
υψηλότερα μάλιστα και από τις αντίστοιχες τιμές του ανταγωνισμού.

Η χαμηλή τιμή του

δείκτη δείχνει ότι οι απαιτήσεις εισπράττονται σχετικά άμεσα με (θεωρητικά τουλάχιστον)
μικρό κίνδυνο επισφαλειών.
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Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ η ιδιαίτερα θετική επίδραση των αυξανόμενων
πωλήσεων, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η δύσκολη οικονομική συγκυρία. Οι αυξανόμενες
πωλήσεις βοηθούν την επιχείρηση να επιτυγχάνει θετικές αποτιμήσεις στους περισσότερους
δείκτες που συμπεριλαμβάνουν πωλήσεις.

7.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας

Πίνακας 34 : Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Οικονομικής
Αυτονομίας - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΑ.Ε
2005

0,411

2006

0,394

2007

0,456

2008

0,438

2009

0,454

2010

0,482

2011

0,489

2012

0,484

2013

0,459

2014

0,444
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Η εικόνα των ιδίων κεφαλαίων είναι αρκετά θετική για την επιχείρηση. Παρά την σταδιακή
μείωσή τους, τα ίδια κεφαλαία είναι περίπου τα μισά των συνολικών κεφαλαίων της
επιχείρησης. Η εικόνα βελτιώθηκε αισθητά με τα σημαντικά κέρδη που σημειώθηκαν το
2007 και στην συνέχεια οι τιμές του δείκτη διατηρήθηκαν στα ίδια ή ακόμα και σε
υψηλότερα επίπεδα.
Τα υψηλά ίδια κεφάλαια είναι μεν μια θετική παρατήρηση, αλλά θα πρέπει να
συνοδευτούν με καλές αποδόσεις επί των κεφαλαίων αυτών. Προς το παρόν, η επιχείρηση
καταγράφει ζημιές και συνεπώς είναι πιθανόν σταδιακά οι επενδυτές να αρχίσουν να ζητούν
καλύτερη απόδοση επί των κεφαλαίων που έχουν δεσμεύσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση.
Συνεπώς, και πάλι πρέπει να τονίσουμε την άμεση ανάγκη να καταγράψει η επιχείρηση
καθαρά κέρδη, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσει τον πλούτο των μετόχων της.
Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων

Πίνακας 35 : Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων
- Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

1,921

2006

1,856

2007

1,987
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Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων
- Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2008

1,857

2009

1,976

2010

2,081

2011

2,105

2012

1,921

2013

1,824

2014

1,752

Ο δείκτης κάλυψης παγίων επιβεβαιώνει εκ νέου τα προηγούμενα συμπεράσματά μας. Οι
τιμές του δείκτη είναι αρκετά υψηλές, καθώς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι περίπου
διπλάσια σε σχέση με την αξία του πάγιου εξοπλισμού της. Οι τιμές του δείκτη είναι υψηλές
και σε σχέση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που εξετάσαμε.
Οι υψηλές τιμές που παρατηρούμε μας δείχνουν ότι η επιχείρηση μπορεί με ασφάλεια
να αυξήσει τα πάγιά της. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τιμές του παρόντος δείκτη
όσο και των άλλων που εξετάσαμε, μπορούμε να προτείνουμε η αύξηση αυτή να
χρηματοδοτηθεί από ξένα κεφάλαια, καθώς ο υψηλός βαθμός οικονομικής αυτονομίας
επιτρέπει μια τέτοια κίνηση χωρίς να κινδυνέψει η ασφάλεια της επιχείρησης. Έτσι, τυχόν
αύξηση των ίδιων κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της.
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Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Πίνακας 36 : Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης Δανειακής
Επιβάρυνσης - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

1,421

2006

1,525

2007

1,188

2008

1,277

2009

1,197

2010

1,070

2011

1,042

2012

1,065

2013

1,170

2014

1,250

Ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης παρουσιάζει την σύνδεση ξένων κεφαλαίων (στον
αριθμητή) και ιδίων κεφαλαίων (στον παρονομαστή).

Έτσι, οι τιμές του δείκτη που

παρατηρούνται μας επιτρέπουν να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι τα ξένα κεφάλαια είναι
αρκετά υψηλά. Δεν θεωρούμε ότι το γεγονός ότι οι τιμές είναι πάνω από την μονάδα θέτει σε
κίνδυνο την επιχείρηση με κάποιο τρόπο καθώς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
είναι αναμενόμενο οι επιχειρήσεις να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ξένα κεφάλαια.
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εξάρτηση της επιχείρησης από τα ξένα
κεφάλαια είναι σχετική μικρή και συνεπώς είναι συνετή ιδέα η αύξησή τους. Παρόλα αυτά,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αυξανόμενες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όσο και το αρκετά
υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται, η αύξηση των ξένων κεφαλαίων
θα πρέπει να γίνει αντλώντας κεφάλαια ορθής διάρκειας (για παράδειγμα μακροπρόθεσμα
κεφάλαια για την απόκτηση νέων παγίων), ενώ είναι σημαντικό να επιτευχθεί με λογικό
επιτοκιακό κόστος.

Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου

Πίνακας 37 : Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου Δ. Κουρτάκης Α.Ε.

Αριθμοδείκτης

Πιέσεως

Ξένου

Κεφαλαίου - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2005

0,584

2006

0,601

2007

0,542

2008

0,559

2009

0,544

2010

0,516
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Αριθμοδείκτης

Πιέσεως

Ξένου

Κεφαλαίου - Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
2011

0,509

2012

0,515

2013

0,538

2014

0,556

Η εικόνα του συγκεκριμένου δείκτη συμπληρώνει την εικόνα που έχουμε σχηματίσει μέχρι
στιγμής. Παρατηρούμε ότι οι τιμές του δείκτη είναι οριακά μεγαλύτερες από το 50%, κάτι το
οποίο δείχνει ότι λίγο περισσότερο από τα μισά συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης είναι
ξένα. Πρόσθετα των παραπάνω, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι σχετικά ανησυχητικό το
γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος των ξένων κεφαλαίων είναι βραχυπρόθεσμο.
Παρά το γεγονός ότι η μετατροπή των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων σε
μακροπρόθεσμες το 2007 βελτίωσε την σχέση αυτή, η μετέπειτα συνεχής αύξηση των
βραχυπρόθεσμων επανέφερε την ίδια εικόνα. Το 2006, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
άγγιζαν το 80% το συνόλου, ενώ η αναδιάρθρωση του 2007 έφερε το ποσοστό αυτό κάτω
από το 30%. Στην τελευταία χρήση των παρατηρήσεων, το 2014, η σχέση αυτή ήταν κοντά
στο 60% και εμφάνιζε ανοδική τάση. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι μία διαπίστωση
που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από την διοίκηση της επιχείρησης.
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8 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 38 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
- Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

-0,071

0,034

2006

-0,063

0,032

2007

0,143

0,029

2008

-0,022

0,017

2009

0,006

0,013

2010

0,009

-0,020

2011

-0,027

-0,061

2012

-0,020

-0,076

2013

-0,046

-0,090
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
- Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

2014

-0,017

Τσάνταλης
-0,054

Η σύγκριση των δύο επιχειρήσεων μας δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για
ομοειδής επιχειρήσεις, οι διαφορές τους είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Οι διαφορές αυτές
αντικατοπτρίζονται και στα συγκριτικά στοιχεία των αριθμοδεικτών των δύο επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, είναι εμφανής η πτωτική
πορεία της Τσάνταλης, η οποία, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, ακολουθεί και την πορεία της
κρίσης στην Ελληνική οικονομία. Από την άλλη, η Κουρτάκης παρουσιάζει σημαντικές
διακυμάνσεις στην αποδοτικότητα, κάτι που οφείλεται πρωτίστως σε διακυμάνσεις στην
κερδοφορία. Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι ένας επενδυτής ίσως εκτιμήσει περισσότερο την
ομαλή πορεία της Τσάνταλης, παρά την αρνητική εξέλιξη, καθώς οι μεγάλες διακυμάνσεις
ίσως τελικά εντείνουν την ανησυχία.
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων

Πίνακας 39 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Παγίων Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

-0,136

0,048

2006

-0,116

0,040

2007

0,285

0,035

2008

-0,040

0,020

2009

0,012

0,017

2010

0,018

-0,023

2011

-0,057

-0,068

2012

-0,039

-0,079

2013

-0,085

-0,082

2014

-0,030

-0,046

Στον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας παγίων, η εικόνα είναι εμφανώς καλύτερη για την
Τσάνταλης, παρά το γεγονός ότι τα αρνητικά στοιχεία των ετών της κρίσης ταυτίζονται με
αυτά της Κουρτάκης.

Η Τσάνταλης όμως, παρά την πτωτική πορεία, η οποία, όπως

αναφέραμε οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της αξίας των παγίων, συνεχίζει να
χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, με αποτέλεσμα η εικόνα της επιχείρησης να δείχνει πιο
θετική
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

Πίνακας 40 : Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

-0,029

0,012

2006

-0,025

0,011

2007

0,065

0,010

2008

-0,009

0,006

2009

0,003

0,005

2010

0,004

-0,007

2011

-0,013

-0,020

2012

-0,010

-0,025

2013

-0,021

-0,028

2014

-0,008

-0,016

Η εικόνα στον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού είναι παρόμοια με τον
προηγούμενο, με κυριότερο στοιχείο όμως την σταθερότητα και στις δύο επιχειρήσεις. Όπως
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είπαμε, η Κουρτάκης παρουσιάζει σταθερότητα λόγω του ψηλού ενεργητικού της το οποίο
φτάνει για να καλύψει τις ζημιές. Από την άλλη, ο περιορισμός της αρνητικής εικόνας της
Τσάνταλης στις τελευταίες εξεταζόμενες χρήσεις είναι μια θετική προοπτική για το μέλλον,
για τον πρόσθετο λόγο ότι οφείλεται στον περιορισμό των απαιτήσεων.
Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους

Πίνακας 41 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

-0,041

0,021

2006

-0,037

0,021

2007

0,093

0,018

2008

-0,014

0,012

2009

0,004

0,011

2010

0,006

-0,016

2011

-0,018

-0,047

2012

-0,014

-0,063

2013

-0,029

-0,065

2014

-0,010

-0,042
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Αναφορικά με τα κέρδη, παρατηρούνται και εδώ σημαντικές διαφορές στις δύο επιχειρήσεις.
Και πάλι παρατηρείται πτωτική πορεία στην Τσάνταλης, όπως άλλωστε παρουσιάστηκε και
παραπάνω. Από την άλλη, οι σχετικές διακυμάνσεις στην Κουρτάκης καθοδηγούνται από τα
έκτακτα έσοδα, δηλαδή από εξωεπιχειρηματικούς παράγοντες και, ως εκ τούτου, δεν
μπορούν να ληφθούν υπόψη με απόλυτη βεβαιότητα. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η
Κουρτάκης έχει γενικά υψηλότερες τιμές στον συγκεκριμένο δείκτη, καθώς η Τσάνταλης δεν
κατάφερε να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα επαρκώς, με εξαίρεση την τελευταία
χρονιά, όπου και παρατηρείται βελτίωση της εικόνας.
Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

Πίνακας 42 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους

Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους - Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

0,328

0,343

2006

0,347

0,382

2007

0,337

0,388

2008

0,323

0,442

2009

0,323

0,422

2010

0,336

0,375

2011

0,326

0,367

2012

0,312

0,333

2013

0,305

0,350

2014

0,316

0,316

101

Στο μικτό κέρδος, η εικόνα δεν διαφέρει τόσο πολύ στις δύο επιχειρήσεις. Ο σημαντικότερος
λόγοςς είναι ότι το μικτό κέρδος βασικά προκύπτει με βάση την φύση του προϊόντος αλλά και
την μορφή της επιχείρησης. Συνεπώς, εδώ παρατηρείται σημαντική ομοιότητα τόσο στο
ύψος των δεικτών όσο και στην διαχρονική εξέλιξη τους. Ο δείκτης κυμαίνεται ανάμεσα στο
30% και στο 40% για όλες τις χρονιές της χρήσης, παρουσιάζοντας μάλιστα αξιοσημείωτη
σταθερότητα στην Κουρτάκης. Η μείωση που παρατηρείται στις τελευταίες χρήσεις είναι
αναμενόμενη.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί από την άλλη, ότι οι διακυμάνσεις στον δείκτη για την
Τσάνταλης θα πρέπει να προσεχθούν, στον βαθμό που η μείωση των κερδών δεν οφείλεται σε
σφάλματα κοστολόγησης των πωληθέντων.
Τα παραπάνω μας δείχνουν ότι, παρά τις διαφορές τους, οι δύο ομοειδείς επιχειρήσεις
έχουν παρόμοιο τρόπο λειτουργίας αναφορικά με την παραγωγή των προϊόντων τους.
Μάλιστα, το 2014 το ποσοστό μικτού κέρδους είναι ακριβώς το ίδιο και για τις δύο
επιχειρήσεις, στο 31,6%.

8.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας

Πίνακας 43 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
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Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

1,683

1,301

2006

1,651

1,315

2007

4,774

1,269

2008

3,902

1,237

2009

4,004

1,230

2010

4,108

1,251

2011

4,693

1,063

2012

3,521

1,794

2013

2,829

1,673

2014

2,288

1,591

Αναφορικά με την ρευστότητα, παρατηρούνται αρκετές διαφορές αλλά και διακυμάνσεις στις
τιμές των δεικτών. Τόσο στον δείκτη γενικής ρευστότητας, όσο και στους υπόλοιπους,
βλέπουμε πόσο ωφέλησε την Κουρτάκης η αναδιάρθρωση χρέους που ολοκλήρωσε το 2006.
Η κίνηση αυτή της έδωσε στην επιχείρηση σημαντική ρευστότητα και βελτίωσε σημαντικά
την εικόνα της. Αντίθετα, η αντίστοιχη κίνηση με το ομολογιακό δάνειο της Τσάνταλης το
2011 δεν την ωφέλησε σε τόσο μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, παρά την ενίσχυση της
ρευστότητάς της, η Κουρτάκης άρχισε πάλι σταδιακά να αυξάνει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα την αποκλιμάκωση των τιμών των αριθμοδεικτών
ρευστότητας.
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Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Πίνακας 44 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

1,037

0,803

2006

0,995

0,838

2007

3,001

0,797

2008

2,276

0,719

2009

2,188

0,764

2010

2,502

0,801

2011

2,732

0,712

2012

1,868

1,231

2013

1,429

1,121

2014

1,108

1,035

Και στον αριθμοδείκτη άμεσης ρευστότητας, παρατηρούμε την ίδια εικόνα, με μεγαλύτερη
μάλιστα σύγκλιση κατά τις τελευταίες χρήσης, λόγω βασικότερα του περιορισμού των
απαιτήσεων της Τσάνταλης. Ο δείκτης παρουσιάζεται σταθερά σε σχετικά υψηλά επίπεδα,
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σε κάθε χρήση πάνω από 0,7% και για τις δύο επιχειρήσεις. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
προσεχθεί ιδιαίτερα η εκ νέου συγκέντρωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στην
Κουρτάκης.
Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Πίνακας 45 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

0,008

0,010

2006

0,006

0,014

2007

0,027

0,022

2008

0,012

0,019

2009

0,028

0,012

2010

0,018

0,010

2011

0,023

0,006

2012

0,014

0,017

2013

0,017

0,011
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Σύγκριση
Έτος
2014

Κουρτάκης

Τσάνταλης

0,008

0,028

Στον δείκτη ταμειακής ρευστότητας, παρατηρούμε μεγάλες διακυμάνσεις για τις δύο
επιχειρήσεις. Οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του δείκτη δεν αποτελούν έκπληξη καθώς και οι
δύο παραγωγοί δεν βασίζονται ιδιαίτερα στα ταμιακά διαθέσιμα για την κάλυψη των
αναγκών τους. Συνεπώς οι διακυμάνσεις που παρατηρούμε, οι οποίες οφείλονται βασικότερα
στις αλλαγές των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη, ως κάτι
ιδιαίτερα αρνητικό.

8.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού

Πίνακας 46 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ενεργητικού - Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2006

0,667

0,542

2007

0,712

0,554

2008

0,676

0,525

2009

0,673

0,465

2010

0,723

0,440

2011

0,721

0,433

2012

0,719

0,408

2013

0,749

0,419

2014

0,762

0,375

Στην ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού, η Κουρτάκης παρουσιάζει πολύ καλύτερη
εικόνα. Πρόσθετα, η Τσάνταλης δείχνει πτωτική πορεία, και αυτό είναι ένας πρόσθετος
αρνητικός παράγοντας στην αξιολόγηση της επιχείρησης. Τόσο οι χαμηλότερες τιμές των
δεικτών όσο και η πτωτική πορεία, μας δείχνουν ότι η επιχείρηση πρέπει να ενισχύσει τις
πωλήσεις της έτσι ώστε να παράγεται μεγαλύτερος κύκλος εργασιών από τα στοιχεία του
ενεργητικού, καθώς και ο περιορισμός των απαιτήσεων, με στόχο την μείωση του
ενεργητικού. Αντίθετα, η Κουρτάκης έχει περιθώριο να αυξήσει τις απαιτήσεις της καθώς οι
δείκτες κυκλοφορίας είναι αρκετά υψηλοί. Στην σύγκριση των αριθμοδεικτών αυτών, είναι
εμφανής η διαφορά των δύο επιχειρήσεων, η οποία μάλιστα μας οδηγεί σε διαφορετικές
προτάσεις στρατηγικής.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιων

Πίνακας 47 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Πάγιων - Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2006

3,129

2,006

2007

3,225

1,943

2008

2,904

1,788

2009

2,812

1,561

2010

3,045

1,467

2011

3,109

1,433

2012

2,968

1,315

2013

2,973

1,275

2014

3,021

1,098

Στην σύγκριση του αριθμοδείκτη της ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων, είναι εμφανής η
επίδραση της αυξανόμενης αξίας των παγίων στοιχείων της Τσάνταλης. Όπως αναφέραμε
παραπάνω, η αγορά νέων παγίων αλλά και η αδυναμία αύξησης των πωλήσεων οδηγούν τον
δείκτη σε αποκλιμάκωση, με σταθερή καθοδική πορεία, η οποία αγγίζει την μονάδα, για το
2014. Αυτό είναι ένα αρκετά επικίνδυνο σημείο καθώς η σύγκριση με την Κουρτάκης δείχνει
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με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο την αδυναμία των παγίων της Τσάνταλης να παράγουν
πωλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τα αποκτηθέντα πάγια δεν είναι αρκετά παραγωγικά και
θα πρέπει να εξεταστεί η αντικατάστασή τους.
Αντίθετα, στην Κουρτάκης, η πρότασή μας είναι η αύξηση των παγίων καθώς η
ιδιαίτερα εντατική χρήση τους (όπως αποδεικνύεται από τις ψηλές τιμές του σχετικού δείκτη)
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια τέτοια κίνηση θα βοηθούσε σημαντικά τις πωλήσεις της
επιχείρησης και θα βελτίωνε την θέση της επιχείρησης.
Από το σημείο αυτό είναι εμφανής η διαφοροποίηση της στρατηγικής των
επιχειρήσεων, βάσει των στοιχείων του ισολογισμού τους. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο
τηρούνται τα λογιστικά στοιχεία είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την πορεία της
επιχείρησης. Τα συμπεράσματα αυτά χρησιμοποιούνται για την χάραξη της στρατηγικής της
επιχείρησης.

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων

Πίνακας 48 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Ιδίων Κεφαλαίων - Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2006

1,656

1,490

2007

1,675

1,560

2008

1,513

1,467

2009

1,469

1,258

2010

1,502

1,205

2011

1,486

1,255

2012

1,479

1,227

2013

1,587

1,312

2014

1,690

1,248

Στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων, παρατηρούμε μία σημαντική
ομοιότητα στις δύο επιχειρήσεις. Εκτός από τα παρόμοια επίπεδα του αριθμοδείκτη, η
συγκριτική ανάλυση μας δείχνει ότι υπάρχει και συγκλίνουσα πορεία στους δύο δείκτες.
Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν αναλογισθούμε πόσες διαφορές
καταγράψαμε στις προηγούμενες συγκρίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δυνατότητα των ιδίων
κεφαλαίων να παράγουν πωλήσεις είναι παρόμοια και για τις δύο επιχειρήσεις, παρά τις
σημαντικές διαφορές τόσο στα μεγέθη τους όσο και στην αποδοτικότητα των στοιχείων τους.
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Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων

Πίνακας 49 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Απαιτήσεων

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Απαιτήσεων - Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2006

1,430

1,239

2007

1,526

1,296

2008

1,487

1,308

2009

1,590

1,154

2010

1,669

1,038

2011

1,602

1,000

2012

1,733

0,953

2013

1,964

1,060

2014

2,096

1,057

Εντελώς αντίθετη εικόνα παρατηρούμε στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας
απαιτήσεων, όπου, παρά το γεγονός ότι οι δύο επιχειρήσεις ξεκινούν από παρόμοιο σημείο, η
εξέλιξη των τιμών του δείκτη στις επόμενες χρήσεις είναι τελείως διαφορετική.

Έτσι

βλέπουμε μια ελαφρώς φθίνουσα πορεία του δείκτη για την Τσάνταλης και μια ανοδική για
την Κουρτάκης. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να αποδώσουμε την διαφοροποίηση αυτή
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στην αντίθετη πορεία των απαιτήσεων για τις δύο επιχειρήσεις. Η Κουρτάκης κατάφερε
σημαντικά να περιορίσει τις απαιτήσεις από το ενεργητικό της, ενώ αντίθετα η Τσάνταλης
απέτυχε στο κομμάτι αυτό. Ως αποτέλεσμα, παρατηρούμε ότι ο δείκτης χειροτερεύει για την
εν λόγω επιχείρησης. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί περιορισμός των απαιτήσεων έτσι ώστε
να βελτιωθούν οι τιμές του δείκτη.
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων

Πίνακας 50 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων

Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Αποθεμάτων
- Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2006

2,215

2,055

2007

2,423

2,183

2008

2,263

1,939

2009

2,053

1,703

2010

2,263

1,748

2011

2,346

1,879

2012

2,153

1,985

2013

2,090

2,210

2014

2,033

2,021
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Στον αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης αποθεμάτων, παρατηρείται μια σχετική ομοιότητα,
παρά το γεγονός ότι αυτή επέρχεται με διαφορετική αιτιολόγηση στις δύο επιχειρήσεις.
Και για τις δύο όμως, οι υψηλές τιμές του δείκτη δείχνουν ότι είναι σχετικά χαμηλός ο
κίνδυνος επισφαλειών και για τις δύο επιχειρήσεις.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό

συμπέρασμα, το οποίο μάλιστα λαμβάνει πρόσθετο βάρος με δεδομένο ότι αυτή η θετική
απόδοση επιτυγχάνεται μέσα στις συνθήκες αυτής της πρωτοφανούς για την χώρα μας
οικονομικής κρίσης. Με αυτή την διαπίστωση, μπορούμε να πούμε ότι μετά την επανάκαμψη
της οικονομίας, θα είναι πιθανότατα σχετικά εύκολο και για τις δύο να χαλαρώσουν λίγο την
πιστωτική τους πολιτική έτσι ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Μάλιστα, όπως

αναφέραμε και παραπάνω, η κίνηση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα από την Κουρτάκης
καθώς υπάρχει σχετικό περιθώριο στους δείκτες ταχύτητας.

8.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας

Πίνακας 51 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας
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Αριθμοδείκτης Οικονομικής Αυτονομίας Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

0,411

0,366

2006

0,394

0,361

2007

0,456

0,349

2008

0,438

0,365

2009

0,454

0,373

2010

0,482

0,357

2011

0,489

0,332

2012

0,484

0,328

2013

0,459

0,305

2014

0,444

0,290

Στους αριθμοδείκτες διάρθρωσης, η εικόνα είναι σε γενικές γραμμές καλή και για τις δύο
επιχειρήσεις. Στον αριθμοδείκτη οικονομικής αυτονομίας, είναι εμφανής η μικρότερη
συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια της Τσάνταλης, με ιδιαίτερα
αρνητική εξέλιξη την μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το 30% του συνολικού
παθητικού. Στην Κουρτάκης, υπάρχει μια μικρή μείωση στα ίδια κεφάλαια αλλά κάτι τέτοιο
είναι αναμενόμενο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς τις συνεχιζόμενες ζημιογόνες χρήσεις. Η
αύξηση στην Κουρτάκης δεν είναι ανησυχητική. Στην Τσάνταλης, από την άλλη, θα πρέπει
να ελεγχθεί η μείωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς, σε συνδυασμό με την δυσκολία που
παρατηρείται στην καταγραφή κερδών, μπορεί να τη φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση, σε
χρηματοοικονομικό επίπεδο.
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Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων

Πίνακας 52 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Παγίων Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

1,921

1,435

2006

1,856

1,268

2007

1,987

1,223

2008

1,857

1,214

2009

1,976

1,269

2010

2,081

1,169

2011

2,105

1,115

2012

1,921

1,032

2013

1,824

0,913

2014

1,752

0,846

Οι αρνητικές χρηματοοικονομικές προοπτικές της Τσάνταλης αποτυπώνονται και στην
σύγκριση του αριθμοδείκτη κάλυψης παγίων για τις δύο επιχειρήσεις. Στην Κουρτάκης, οι
τιμές του δείκτη είναι υψηλές αποδεικνύοντας ότι η επιχείρηση έχει αρκετά ισχυρή θέση
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χρηματοοικονομικά καθώς τα πάγια υπερκαλύπτουν τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης.
Ταυτόχρονα, οι ψηλές τιμές του δείκτη (σε συνδυασμό με την υψηλή αποδοτικότητα των
παγίων) είναι ακόμα μία ένδειξη ανάγκης για απόκτηση νέου παγίου εξοπλισμού.
Από την άλλη, στην Τσάνταλης, ο δείκτης έχει πτωτική πορεία, όμως η χαμηλή
αποδοτικότητα των παγίων σε συνδυασμό με την αύξηση των ξένων κεφαλαίων θα
δυσχεραίνει τυχόν προσπάθειες για την βελτίωσή του.

Η επιχείρηση δεν μπορεί να

αποκτήσει νέα πάγια για να καλύψει τα ξένα κεφάλαια, καθώς δεν επαρκούν τα ίδια
κεφάλαια ενώ εάν χρησιμοποιήσει ξένα θα το κάνει πιθανότατα με δυσμενείς
χρηματοοικονομικούς όρους. Ταυτόχρονα, η χαμηλή αποδοτικότητα των παγίων σημαίνει
ότι η επιχείρηση πρέπει να περιορίσει τα πάγια ή να προβεί σε αντικατάστασή τους. Σε κάθε
περίπτωση, πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Πίνακας 53 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης

Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

1,421

1,711

2006

1,525

1,749
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Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2007

1,188

1,845

2008

1,277

1,685

2009

1,197

1,638

2010

1,070

1,759

2011

1,042

1,985

2012

1,065

2,024

2013

1,170

2,256

2014

1,250

2,416

Παρατηρούμε ότι και στις δύο επιχειρήσεις, τα ξένα κεφάλαια είναι υψηλότερα από τα ίδια,
κάτι το οποίο όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό, αν όχι επιθυμητό για να ενισχυθεί και
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Όμως η σχέση ξένων προς ίδια είναι δυσανάλογα υψηλή για
την Τσάνταλης και αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί ρίσκο αναφορικά με κόστος που καλείται να
καταβάλλει.

Μάλιστα,

όπως

είδαμε

από

τον

ισολογισμό

της

επιχείρησης,

το

χρηματοοικονομικό κόστος που καταβάλλει είναι σχετικά υψηλό. Από την άλλη, η εικόνα
της Κουρτάκης είναι πολύ καλύτερη, με τον δείκτη να βρίσκεται λίγο πάνω από την μονάδα.
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Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου

Πίνακας 54 : Σύγκριση - Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου

Αριθμοδείκτης Πιέσεως Ξένου Κεφαλαίου Σύγκριση
Έτος

Κουρτάκης

Τσάνταλης

2005

0,584

0,627

2006

0,601

0,632

2007

0,542

0,643

2008

0,559

0,616

2009

0,544

0,611

2010

0,516

0,628

2011

0,509

0,659

2012

0,515

0,664

2013

0,538

0,687

2014

0,556

0,701

Στον αριθμοδείκτη πιέσεως ξένου κεφαλαίου προκύπτει εκ νέου η ανάγκη για εξέταση της
κεφαλαιακής διάρθρωσης των δύο επιχειρήσεων. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του δείκτη
δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικές για καμία από τις δύο επιχειρήσεις, η αύξηση των ξένων
118

κεφαλαίων κάνει επιτακτική την ανάγκη να ελεγχθεί η μορφή των χρηματοδοτήσεων αυτών,
τόσο ως προς την διάρκεια (βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) όσο και ως προς το κόστος.
Ιδιαίτερα για την Τσάνταλης, η οποία όπως είπαμε παραπάνω βρίσκεται πιθανότατα σε
δύσκολη θέση πιστοληπτικά, το κόστος δανεισμού θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη
σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου. Για την Κουρτάκης από την άλλη, θα πρέπει να
προσεχθεί η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες επανήλθαν σε υψηλά
επίπεδα, παρά την αναδιάρθρωση των οφειλών της επιχείρησης.
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9

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε μια ενδελεχή χρηματοοικονομική ανάλυση των
επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας οίνου, Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε. και Δ. Κουρτάκης
Α.Ε.. Πρόκειται για δύο επιχειρήσεις με ιδιαίτερη θέση στον κλάδο της οινοποιίας στην
Ελλάδα, καθώς κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η ενασχόληση και των δύο με το
εξαγωγικό εμπόριο θα έπρεπε, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, να έχει μετριάσει τις αρνητικές
συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Στην πράξη όμως, όπως είδαμε, οι αρνητικές επιπτώσεις
είναι εμφανείς στον ισολογισμό και των δύο επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
συνεχών ζημιογόνων χρήσεων. Παρόλα αυτά, η ανάλυση των αριθμοδεικτών μας οδήγησε σε
χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη αλλά και την στρατηγική που
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι διοικήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η αδυναμία όμως για
συγκέντρωση επαρκών στοιχείων δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε την πορεία
των δύο επιχειρήσεων με αυτή του κλάδου της οινοποιίας.
Αφού δώσαμε ένα σύντομο ιστορικό για την κάθε επιχείρηση, παρουσιάσαμε
κάποιους αριθμοδείκτες που μας δίνουν μια σφαιρική εικόνα για την πορεία της επιχείρησης.
Στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, συγκρίναμε τα μεγέθη των δύο επιχειρήσεων με τα
καθαρά κέρδη τους και είδαμε ότι σε γενικές γραμμές δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα, λόγω των συνεχών ζημιογόνων χρήσεων. Αναλύοντας τους αριθμοδείκτες
ρευστότητας, είδαμε ότι και οι δύο επιχειρήσεις έχουν σε γενικές γραμμές επαρκή
ρευστότητα για την δραστηριότητά τους. Με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας, είδαμε ότι
υπάρχουν κάποια θέματα αναφορικά με την εντατική χρήση κάποιων στοιχείων του
ενεργητικού. Τέλος, στους αριθμοδείκτες διάρθρωσης παρατηρήσαμε την συνεχή επιδείνωση
της θέσης της κάθε επιχείρησης αναφορικά με την σχέση ξένων και ιδίων κεφαλαίων, κάτι το
οποίο ίσως αντικατοπτριστεί μελλοντικά στο χρηματοοικονομικό κόστος που θα πρέπει να
καταβάλλουν.
Και για τις δύο επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταφέρουν να παράγουν
κέρδη. Αναφορικά με την Τσάνταλης Α.Ε., αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μείωση του
λειτουργικού αλλά και του χρηματοοικονομικού κόστους. Το σημαντικό συμπέρασμα που
πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι πρέπει να βελτιωθεί η σχέση ξένων και ιδίων κεφαλαίων.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μιας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, είτε με τον
περιορισμό των απαιτήσεων που έχει από τους Πελάτες της. Ταυτόχρονα πρέπει να βελτιωθεί
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η αποδοτικότητα του παγίου εξοπλισμού, χωρίς όμως να μειωθεί η αξία του στον ισολογισμό
της.
Τέλος, για την Δ. Κουρτάκης Α.Ε., η σύσταση που προκύπτει με βάση την ανάλυση
των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων είναι η αύξηση του παγίου εξοπλισμού της, η
οποία θα ενισχύσει τις πωλήσεις και θεωρούμε ότι θα μπορέσει να παράγει κέρδη.
Ταυτόχρονα, η επιχείρηση θα πρέπει να χαλαρώσει τους πιστωτικούς όρους προς την
πελατεία της έτσι ώστε να αυξηθούν τόσο οι απαιτήσεις (που ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη
ταχύτητα κυκλοφορίας) όσο και οι πωλήσεις. Μια πιο χαλαρή πιστωτική πολιτική ίσως
βοηθήσει και στον περιορισμού του λειτουργικού κόστους, που, όπως προ είπαμε, είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την κερδοφορία.
Με βάση τα παραπάνω, βλέπουμε ότι πρωταρχικός στόχος και των δύο επιχειρήσεων
είναι η αύξηση των πωλήσεων και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, με σκοπό την
επίτευξη κερδοφορίας. Στην πράξη, αυτό δεν επιτυγχάνεται όμως μόνο με αλλαγές στην
οικονομική πολιτική.

Οι δύο επιχειρήσεις θα πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω την

εξωστρέφειά τους έτσι ώστε να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές συνέπειες της
τρέχουσας οικονομικής κρίσης.
Η εξωστρέφεια μπορεί ευκολότερα να επιτευχθεί με την διαφοροποίηση του
παραγόμενου προϊόντος με σκοπό να σταθεί καλύτερα έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.
Σημαντικότεροι πυλώνες της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να είναι η αυθεντικότητα τόσο
των περιοχών των αμπελώνων όσο και των ποικιλιών τους, η καινοτομία στην δημιουργία
νέων προϊόντων που θα καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και, τέλος, ο
οινοτουρισμός, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να εισέλθουν σε μία νέα
δραστηριότητα εκμεταλλευόμενες το συγκριτικό πλεονέκτημα που παρέχει η χώρα μας.
Αναφορικά με τα νέα προϊόντα, μια πιθανότητα θα μπορούσε να είναι η ανάπτυξη premium
προϊόντων, συμβατών με τις προτροπές της εποχής για διαφοροποίηση με βάση τον υγιεινό
τρόπο ζωής.
Η διαφοροποίηση αυτή και η αύξηση της εξωστρέφειας θα επιτρέψουν στις
επιχειρήσεις να ανοιχθούν σε ένα νέο, διεθνές πελατολόγιο, το οποίο έχει μείνει ανέγγιχτο
από την εγχώρια οικονομική κρίση. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν οι επιχειρήσεις που
εξετάζουμε να μειώσουν το μέσο κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος, βελτιώνοντας
την κερδοφορία τους.

Ταυτόχρονα, τα premium προϊόντα, εφόσον παραχθούν με

τεχνολογικά σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, θα επιτρέψουν την αύξηση του περιθωρίου
κέρδους, βελτιώνοντας τα συνολικά αποτελέσματα.
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Κλείνοντας την ανάλυση αυτή, μπορούμε να προτείνουμε σαν πεδία μελλοντικής
έρευνας, την διερεύνηση των επιπτώσεων της πολιτικής αστάθειας στην πορεία των δύο
επιχειρήσεων.

Είναι προφανές ότι η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση έχει προκαλέσει

σημαντικούς κλυδωνισμούς στην εγχώρια οικονομία και ειδικότερα η αδυναμία των
κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες δομικές αλλαγές στο οικονομικό σύστημα,
ιδιαίτερα στο φορολογικό πεδίο.

Στο τελευταίο αυτό σημείο είναι σημαντικό να

επισημάνουμε το γεγονός ότι είναι αδύνατο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να σταθούν
ανταγωνιστικά στην διεθνή αγορά, όταν έρχονται αντιμέτωπες με επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν χαμηλότερη φορολογία, τόσο στα εισοδήματά τους, στο προσωπικό τους
αλλά και στους προμηθευτές τους. Θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε εάν οι δυσχέρειες που
παρατηρούνται στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, όπως αναφέραμε παραπάνω,
μπορούν να αποδοθούν, έστω εν μέρει, στην ασφυκτική φορολόγηση με την οποία έρχεται
αντιμέτωπη η Ελληνική οικονομία συνολικά. Τα συμπεράσματα μιας τέτοιας έρευνας θα
μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για την χάραξη μελλοντικής πολιτικής στον
πεδίο αυτό.
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