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Abstract  

 

The sector of soft drink marketing and bottling plays a strong role in the modern 

economic world, because of the multitude of this consumption, therefore it is 

interesting to and necessary in-depth financial analysis of the industry, which 

attempted to present work-study. At one level, given the critical economic data and 

non of that industry, as the impact of this sector on the economy of our country, data 

on the trend of the industry, distribution channels, the environmental-structural 

elements, elements of employment tax revenues for the state, etc., to be phased in 

particular issues of the present. In particular aspects, sets out the main historical and 

economic factors for six similar entities of this sector. Findings of this research for the 

years establishing, the company size and the products they produce and make 

available for sale. Received account of those factors for each company, it is now 

possible to compare between them. subsequent attempts, quote the whole theoretical 

framework of financial analysis, full information of the business balance sheet, 

statement of income statements, cash flow and of course the indicators. Following is a 

timeless analysis and comparison of selected indicators for a number of financial 

years from those similar companies. A key point of this is the presentation and 

comparison by the indicators of each one separately and comparisons between them 

and even with the industry averages. The survey could not have omitted a comparison 

of selected indicators of the newly established company green cola, with industry 

averages we chose. In conclusion, given basic conclusions and suggestions for 

corrections of specific ratios.  
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1.Εισαγωγή 
Ο κλάδος της εμπορίας αναψυκτικών και εμφιάλωσης  διαδραματίζει έναν ισχυρό 

ρόλο στον σύγχρονο οικονομικό κόσμο, λόγω της πληθώρας κατανάλωσης αυτού, ως 

εκ τούτου κρίνεται ενδιαφέρουσα έως και αναγκαία η εκ βαθέων χρηματοοικονομική 

ανάλυση του εν λόγω κλάδου, η οποία και επιχειρείται με την παρούσα εργασία-

έρευνα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, παρατίθενται κρίσιμα στοιχεία οικονομικά και μη του 

ως άνω κλάδου, όπως η επίδραση του κλάδου αυτού στην οικονομία της χώρας μας, 

στοιχεία για την τάση του κλάδου αυτού, τα κανάλια διανομής, το περιβάλλον του, 

διαθρωτικά στοιχεία, στοιχεία της απασχόλησης, φορολογικά έσοδα για το κράτος 

κ.α.,  ώστε να εισαχθούμε σταδιακά σε ειδικότερα ζητήματα της παρούσας. Ως 

ειδικότερα ζητήματα, εκτίθενται οι βασικοί ιστορικοί και οικονομικοί παράγοντες για 

έξι ομοειδείς οικονομικές μονάδες του κλάδου αυτού: 

1. COCA COLA 

2. EPSA S.A. 

3. PEPSICO - IVI S.A 

4. Λουξ Α.Ε.(loux S.A.) 

5. Nektar Κουρτίδη(kourtidis bros S.A.) 

6. Κλιαφα Α.Ε. (Kliafa S.A.) 

Πορίσματα της παρούσας έρευνας αφορούν τα έτη ιδρύσεως ,τα  μεγέθη  των 

εταιριών καθώς και τα προϊόντα που παράγουν και διαθέτουν προς πώληση. 

Ληφθέντος υπόψη των ως άνω στοιχείων για την κάθε εταιρία, καθίσταται πλέον 

εφικτή η σύγκριση μεταξύ αυτών. Επιχειρείται εν συνεχεία, παράθεση όλου του 

θεωρητικού πλαισίου της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, πλήρης ενημέρωση του 

ισολογισμού των επιχειρήσεων, έκθεση των καταστάσεων αποτελεσμάτων, των 

ταμειακών ροών και φυσικά των αριθμοδεικτών. Ακολουθεί μία διαχρονική ανάλυση 

και σύγκριση επιλεγμένων αριθμοδεικτών για μια σειρά οικονομικών ετών από τις ως 

άνω ομοειδείς εταιρίες. Κομβικό σημείο της παρούσας είναι η παρουσίαση και η 

σύγκριση μέσω των αριθμοδεικτών,  της κάθε μιας ξεχωριστά καθώς και των 

συγκρίσεων  μεταξύ τους ή ακόμη και με τους μέσους όρους του κλάδου. Στα 

πλαίσια της έρευνας δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί  μία σύγκριση επιλεγμένων 

δεικτών  της νεοσύστατης εταιρίας green cola,  με τους μέσους όρους του κλάδου που 

επιλέξαμε. Εν κατακλείδι, παρατίθενται βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για 

τυχόν διορθώσεις συγκεκριμένων αριθμοδεικτών . 
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2.Έρευνες - ανάλυση κλάδου 

2.1. Εισαγωγή - Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη 

αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία 
 

 

 

 Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται άμεσα από την παραγωγή και 

διανομή (εμπόριο) μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται σε €748 εκατ. (0,43% 

του ΑΕΠ).


 Για κάθε ευρώ που δαπανάται για την αγορά των προϊόντων του κλάδου (σε 

τιμές παραγωγού) δημιουργούνται €3,9 προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της 

οικονομίας.


 Για το σύνολο της παραγωγής και διανομής υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ 

τελικής κατανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών δημιουργείται €1,5 

προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.


 Σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών και στην 

απασχόληση :


 Κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών συνδέεται με 10 

θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.


 Κάθε άμεση θέση εργασίας στην παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων 

ποτών συνδέεται με 3 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.


 Η συνολική επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών 

στην απασχόληση εκτιμάται σε 49.750 θέσεις εργασίας, που ισοδυναμούν με 

το 1,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2015.


 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από τη δραστηριότητα του 

κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε 1.829 και 

ισοδυναμούν με το 0,05% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα το 2015.


 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται έμμεσα από την παραγωγή μη 

αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε περίπου 5.000. Ο αγροτοδιατροφικός 

τομέας, ο τομέας της συσκευασίας και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου τα 2/3 αυτής της επίδρασης.


 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από την παραγωγή και 

διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε 17.177 (0,48% της συνολικής 

απασχόλησης το 2015).
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 Από το σύνολο των θέσεων εργασίας οι 21.464 (43%) οφείλονται άμεσα ή 

έμμεσα στον κλάδο HORECA, οι 17.500 (35%) στον κλάδο παραγωγής μη 

αλκοολούχων ποτών και οι υπόλοιπες 10.787 (22%) στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο.


Τέλος, σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στα έσοδα 

από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: 

 Τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν άμεσα από 

την παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε €381 εκατ.


 Αν περιληφθούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις, τα έσοδα από 

φόρους και εισφορές εκτιμώνται σε €787 εκατ.


Συμπερασματικά, από την ανάλυση διαπιστώνεται ότι ο κλάδος παραγωγής μη 

αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει ισχυρές διασυνδέσεις με τον τομέα του τουρισμού 

και του εμπορίου, συμβάλλοντας πολύπλευρα στην ενίσχυση της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και των εσόδων του κράτους από 

φόρους και εισφορές. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τη συνεισφορά της παραγωγής και 

διανομής μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία ιδιαίτερα σημαντική. 

 

 

 

Διάγραμμα  1 - Αλυσίδα αξίας του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών 
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Η θεώρηση της αλυσίδας αξίας που υιοθετείται στην παρούσα μελέτη συνεπάγεται 

ότι στον ευρύτερο κλάδο μη αλκοολούχων ποτών περιλαμβάνονται, εκτός από τους 

εγχώριους παραγωγούς αναψυκτικών, χυμών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών και 

οι κλάδοι μέσω των οποίων διατίθενται αναψυκτικά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά 

στους τελικούς καταναλωτές για οικιακή ή επιτόπια κατανάλωση και συγκεκριμένα: 

 Χονδρικό εμπόριο


 Λιανικό εμπόριο (μεγάλες και μεσαίες αλυσίδες και καταστήματα 

λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, καταστήματα ψιλικών και περίπτερα)


 Ξενοδοχεία – Εστιατόρια (HORECA – εστιατόρια, καφετέριες, bar, 

clubs, live, café-bar κ.ά.).




Η συνολική επίδραση για την ελληνική οικονομία προσδιορίζεται σε όρους 

προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης και φορολογικών εσόδων που συνδέονται άμεσα 

και έμμεσα με τη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας 

του κλάδου.




Η δομή της μελέτης έχει ως εξής: Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται στοιχεία της 

αγοράς μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, τα οποία είναι χρήσιμα για τον 

προσδιορισμό της επίδρασης του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Στο τρίτο τμήμα 

περιγράφεται η διαδικασία εκτίμησης της συνολικής οικονομικής επίδρασης και οι 

υποθέσεις στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις, ενώ στο τέταρτο τμήμα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Τέλος, στο πέμπτο τμήμα 

συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης. 

2.2.Στοιχεία και τάσεις της αγοράς μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα 
 

2.2.1.Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος 
 

Η εγχώρια αγορά αναψυκτικών, χυμών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται 

ότι διαμορφώθηκε σε 645 εκατ. λίτρα το 2015, ελαφρά χαμηλότερα, κατά 1,3%, 

έναντι του 2014 (Διάγραμμα 2). Τα αναψυκτικά αποτελούν τη βασική κατηγορία μη 

αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το 2015 περίπου το 70% των 

συνολικών πωλήσεων. Οι φυσικοί και συμπυκνωμένοι χυμοί συγκέντρωσαν το 23% 

των πωλήσεων, ενώ το υπόλοιπο 7% αφορά στις πωλήσεις παγωμένου τσαγιού και 

ενεργειακών και αθλητικών ποτών. 

 

 

 



12 

Ελευθέριος Μ. Πολυξενίδης 16017 

 

Διάγραμμα  2 - Όγκος πωλήσεων αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών , 2008 - 2015  

Πηγή: Canadean, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ. *Τα στοιχεία για το 2015 αποτελούν εκτίμηση. 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, ο όγκος πωλήσεων μέσω λιανικής (supermarkets, 

μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες, ψιλικατζίδικα, περίπτερα) καλύπτει περίπου τα 2/3 της 

συνολικής αγοράς, με το υπόλοιπο 1/3 να αφορά στην αγορά επιτόπιας κατανάλωσης 

μη αλκοολούχων ποτών (HORECA - Διάγραμμα 3)
2
. 

Διάγραμμα  3  -   Όγκος πωλήσεων αναψυκτικών και μη αλκοολούχων ποτών ανά κανάλι διανομής , 2009- 

2015 

 

 

 

 

 

2
 Η εκτίμηση της κατανομής της αγοράς προέκυψε με αφαίρεση του όγκου της λιανικής αγοράς (πηγή IRI) από τον όγκο της 

συνολικής αγοράς (πηγή Canadean). Ένα πιθανό πρόβλημα με την ακρίβεια αυτής της εκτίμησης είναι ότι δεν είναι γνωστό το 
ποσοστό των πωλήσεων λιανικής που κατευθύνεται στη HORECA. 
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Πηγή: 

Canadean, IRI, Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

 

Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά την εγχώρια αγορά μη αλκοολούχων 

ποτών, η οποία από το 2009 μέχρι το 2015 απώλεσε το 32% του όγκου πωλήσεων 

(Διάγραμμα 4). Πιο έντονη ήταν η υποχώρηση στους χυμούς στα αναψυκτικά και 

μικρότερη στα υπόλοιπα μη αλκοολούχα ποτά. Επιπλέον, μεγαλύτερη σωρευτική 

πτώση παρουσιάζει η αγορά HORECA συγκριτικά με την αγορά λιανικής. Πάντως, η 

δυναμική της λιανικής αγοράς παρέμεινε αρνητική το 2015, ενώ στη HORECA 

σημειώθηκε το ίδιο έτος μικρή ανάπτυξη 
Διάγραμμα  4  - Σωρευτική μεταβολή όγκου πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών , 2009-2015 

Πηγή: Canadean, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ. 

Η αξία πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών στη λιανική αγορά και στη HORECA 

εκτιμάται ότι ξεπέρασε το €1,7 δισ. το 2015
3
 (Διάγραμμα 5). Το μεγαλύτερο μέρος 

της αξίας πωλήσεων (62%) συγκεντρώνει η HORECA, λόγω του υψηλότερου 

επιπέδου τιμών που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά. 
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3
 Η εκτίμηση της αξίας πωλήσεων στη λιανική αγορά, έγινε με χρήση του όγκου κατανάλωσης και της μέσης τιμής ανά έτος για 

κάθε κατηγορία μη αλκοολούχων ποτών (πηγή: IRI). Στη HORECA η αξία πωλήσεων εκτιμήθηκε με χρήση του αντίστοιχου 
όγκου κατανάλωσης, ενώ ως μέση τιμή χρησιμοποιήθηκε η τιμή πώλησης σε supermarket και εκπτωτικές αλυσίδες, 
προσαυξημένη με κατάλληλο mark-up για τα καταστήματα εστίασης. 

Διάγραμμα  5 -  Aξία πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών ανά κανάλι τελικής διάθεσης ,2009- 2015  

 

Πηγή: Canadean, IRI, Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

2.3.Κανάλια διανομής 

Στο Διάγραμμα 6 αποτυπώνεται η δομή των καναλιών διανομής μη αλκοολούχων 

ποτών και παρατίθενται εκτιμήσεις σχετικά με την κατανομή των πωλήσεων σε κάθε 

κανάλι, με έτος αναφοράς το 2015
4
.Οι πωλήσεις των παραγωγών μη αλκοολούχων 

ποτών κατευθύνονται είτε απευθείας στα supermarkets και στις μεγάλες εκπτωτικές 

αλυσίδες, είτε προς τα καταστήματα χονδρικού εμπορίου. Το χονδρικό εμπόριο 

(συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων Cash & Carry) διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς τροφοδοτεί μεγάλο τμήμα της αγοράς 

λιανικής και τη HORECA.Ειδικότερα, εκτιμάται ότι οι παραγωγοί αναψυκτικών και 

άλλων μη αλκοολούχων ποτών διανέμουν το 57% των προϊόντων τους μέσω 

χονδρικού εμπορίου, ενώ τα μεγάλα καταστήματα λιανικού εμπορίου (supermarkets, 

εκπτωτικές αλυσίδες) διανέμουν το υπόλοιπο 43%. 

 

4
 Με δεδομένο ότι οι μέσες τιμές των μη αλκοολούχων ποτών διαφοροποιούνται ανάλογα με το κανάλι διανομής, οι εκτιμήσεις 

αυτές είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό της οικονομικής επίδρασης κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του κλάδου, οι οποίες 

παρουσιάζονται σε επόμενο τμήμα της μελέτης. 
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Διάγραμμα  6 - Ανάλυση όγκου πωλήσεων ανά κανάλι διανομής 

 

 

Πηγή: Canadean, IRI, Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

2.4.Διαρθρωτικά στοιχεία 

 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται ορισμένα διαρθρωτικά στοιχεία του κλάδου 

παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών. Πρέπει να διευκρινιστεί πρώτον, ότι τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν και την παραγωγή εμφιαλωμένου νερού και για το λόγο αυτό 

δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, και 

δεύτερον ότι το τελευταίο διαθέσιμο έτος είναι το 2013. Από την επισκόπηση των 

στοιχείων προκύπτουν μερικές ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για τα μεγέθη και την 

πορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια (Διάγραμμα 7): 

 Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου (αξία παραγωγής μείον 

ενδιάμεσες αναλώσεις) υποχώρησε σημαντικά μετά το 2010, με ταχύτερο 

ρυθμό έναντι του κύκλου εργασιών.




 Οι επενδύσεις του κλάδου σημείωσαν διακυμάνσεις, αλλά το 2013 – 

χρονιά έντονης ύφεσης της οικονομίας – αυξήθηκαν σημαντικά.
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 Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 3.500 άτομα, ενώ το μέγεθος της 

απασχόλησης παρουσίασε πτωτική τάση.




 Το μέσο κόστος εργασίας, αλλά και η παραγωγικότητα εργασίας, 

υποχώρησαν. Παραμένουν ωστόσο σημαντικά υψηλότερα από το μέσο όρο 

της Μεταποίησης
5
.


 Παρά το γεγονός ότι στον κλάδο δραστηριοποιείται το 0,2% των 

επιχειρήσεων της μετατόπισης , ο κλάδος συγκεντρώνει το 1,6 % της 

προστιθέμενης αξίας της μετατοποίησης και συνεισφέρει ακόμα μεγαλύτερο 

ποσοστό στις επενδύσεις , στους μισθούς και στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης .




 
5

 Δεδομένης της πτώσης της αγοράς και των ζημιών που εμφάνισε ο κλάδος, το κόστος εργασίας συγκρατήθηκε (με 

χαμηλότερο ρυθμό από την υποχώρηση της παραγωγικότητας) ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου. Παρά τη 

μείωση οι μέσοι μισθοί παραμένουν κατά 44% υψηλότεροι στον κλάδο συγκριτικά με το μέσο όρο στην ελληνική μεταποίηση. 

Διάγραμμα  7- Μεγέθη και δείκτες κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών ( περιλαμβανομένου του 

εμφιαλωμένου νερού ) 
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*Η φαινομενική παραγωγικότητα εργασίας υπολογίζεται ως ο λόγος της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας προς τον αριθμό 

απασχολούμενων. 

 

Πηγή: Eurostat, Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

2.5. Εξωτερικό εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών 

 

Οι εμπορικές ροές μη αλκοολούχων ποτών αποτελούν μικρό μέρος της εγχώριας 

αγοράς, καθώς η βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης μη αλκοολούχων ποτών 

έχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τοπικό χαρακτήρα ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι εισαγωγές 

μη αλκοολούχων ποτών κάλυψαν το 2014 μόλις το 9% της εγχώριας κατανάλωσης, 

ενώ οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 7,4% της εγχώριας παραγωγής, διπλασιάζοντας 

ωστόσο το μερίδιό τους τα τελευταία χρόνια. Περαιτέρω, η μείωση της αξίας των 

εισαγωγών (από το 2008) και η αύξηση των εξαγωγών (από το 2011), οδήγησε σε 

σημαντικό περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος στα προϊόντα του κλάδου. 
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Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών μη αλκοολούχων ποτών είχαν τα 

αναψυκτικά, τα οποία αποτελούν περίπου το ήμισυ των εμπορικών ροών. Οι 

εξαγωγές αναψυκτικών υπερδιπλασιάστηκαν μετά το 2010, ενώ οι εισαγωγές δεν 

μεταβλήθηκαν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε σε πλεόνασμα το εμπορικό ισοζύγιο 

των αναψυκτικών. 

Αναφορικά με τις χώρες προορισμού των εξαγωγών, αν και παρατηρούνται κάποιες 

ανακατατάξεις, διαπιστώνεται ότι οι κύριοι εμπορικοί εταίροι της ελληνικής 

βιομηχανίας μη αλκοολούχων ποτών είναι χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα, 

όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία (Διάγραμμα 8). Στην ομάδα χωρών 

προέλευσης των εισαγωγών επίσης παρατηρούνται αρκετές ανακατατάξεις τα 

τελευταία χρόνια, με τις κυριότερες χώρες προέλευσης να είναι η Αυστρία και η 

Γερμανία. 

Διάγραμμα  8 - Χώρες προορισμού εξαγωγών και προέλευσης εισαγωγών μη αλκοολούχων ποτών  , 2008 και 

2014  

 

 

Πηγή: Eurostat. 
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2.6 Οικονομική επίδραση  

2.6.1.Προστιθέμενη Αξία 

 

Η άμεση συνεισφορά της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών (εκτός 
εμφιαλωμένου νερού) στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας 
εκτιμάται σε €748 εκατ., εκ των οποίων τα €213 εκατ. (το 28%) δημιουργούνται από την 
παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών12 (Διάγραμμα 9). Ο κλάδος HORECA συνεισφέρει άμεσα 
το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας (€436 εκατ. ή 58%), ενώ μικρότερη 
συμμετοχή έχουν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Η έμμεση επίδραση της παραγωγής και 
διανομής εκτιμάται σε €390 εκατ. και προέρχεται πρωτίστως από την παραγωγή μη 
αλκοολούχων ποτών – λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων με εγχώριους προμηθευτές – και 
δευτερευόντως από την HORECA. Η προκαλούμενη επίδραση εκτιμάται σε €1.104 εκατ. και 
προέρχεται κυρίως από την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών. 
 

Διάγραμμα  9 - Επίδραση στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας ανά τύπο επίδρασης  

 

 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Συνολικά, η επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται σε 

€2.243 εκατ., που ισοδυναμούν με 1,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας το 2015, εκ των οποίων τα 

€958 εκατ. (43%) οφείλονται στον κλάδο HORECA, τα €910 εκατ. (41%) στον κλάδο 
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παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και τα υπόλοιπα €375 εκατ. (16%) στο 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών (Διάγραμμα 10) 

12
 Στο παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

υποδείγματος εισροών – εκροών στην αλυσίδα αξίας του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών. 

Διάγραμμα  10 - Επίδραση στην προστιθέμενη αξία ανά τμήμα της αλυσίδας αξίας  

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Διάγραμμα  11 - Προστιθέμενη αξία των προμηθευτών του κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών  

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών δίνει σημαντική 

ώθησηστους κλάδους που τον προμηθεύουν με πρώτες ύλες και άλλες εισροές. Η 

προστιθέμενηαξία που δημιουργείται εμμέσως στην οικονομία από την παραγωγή μη 

αλκοολούχων ποτώνεκτιμάται σε €170 εκατ. (Διάγραμμα 11). Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, 

όπως η διαφήμιση, 

οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι έρευνες αγοράς και οι λογιστικές και νομικές υπηρεσίες, 

οαγροτοδιατροφικός τομέας που προμηθεύει βασικές πρώτες ύλες, το χονδρικό εμπόριο καιο 

τομέας της συσκευασίας αντιπροσωπεύουν το 63% αυτής της επίδρασης.Συμπερασματικά, αν 

θέσουμε στο επίκεντρο την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών, από τιςεκτιμήσεις μας προκύπτει 

ότι για κάθε ευρώ που δαπανάται για την αγορά των προϊόντωντου κλάδου (σε τιμές παραγωγού) 

δημιουργούνται €3,9 προστιθέμενης αξίας στο σύνολο τηςοικονομίας. Για το ευρύτερο πλαίσιο 

της αλυσίδας αξίας υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώτελικής κατανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών 

δημιουργείται €1,5 προστιθέμενης αξίας στοσύνολο της οικονομίας. 

2.6.2. Απασχόληση 

 

Η άμεση συνεισφορά της  παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών 

(εκτόςεμφιαλωμένου νερού) στην απασχόληση στην Ελλάδα εκτιμάται σε 17.177 

θέσεις εργασίας,εκ των οποίων οι 1.829 (το 11%) δημιουργούνται από την παραγωγή 

μη αλκοολούχων ποτών(Διάγραμμα 12). Ο κλάδος HORECA συνεισφέρει άμεσα το 

μεγαλύτερο μέρος των θέσεων 

εργασίας (9.842 ή 57%), ακολουθούμενος από το λιανικό εμπόριο (4.602 θέσεις 

εργασίας ή27%), ενώ αρκετά μικρότερη (5%) είναι η συμμετοχή του χονδρικού 

εμπορίου. 

Διάγραμμα  12 - Επίδραση στην απασχόληση της οικονομίας ανά τύπο επίδρασης  

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

 

Η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία 
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Η έμμεση επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών στην 

απασχόληση εκτιμάται σε 10.222 θέσεις εργασίας και προέρχεται κυρίως από την 

παραγωγή – λόγω των ισχυρών διασυνδέσεων με εγχώριους προμηθευτές – και την 

HORECA. Η προκαλούμενη επίδραση εκτιμάται σε 22.350 θέσεις εργασίας και 

προέρχεται κυρίως από την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών. 

Διάγραμμα  13 - θέσεις εργασίας  

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Συνολικά, η επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών στην 

απασχόληση εκτιμάται σε 49.750 θέσεις εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με το 1,4% 

της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2015. Από το σύνολο των θέσεων 

εργασίας οι 21.464 (43%) οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο HORECA, οι 

17.500 (35%) στον κλάδο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και οι υπόλοιπες 

10.787 (22%) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (Διάγραμμα 13). 

 

Ο κλάδος παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών δίνει σημαντική ώθηση στην 

απασχόληση στους κλάδους που τον προμηθεύουν με πρώτες ύλες και άλλες εισροές. 

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται εμμέσως στην οικονομία από την παραγωγή 

μη αλκοολούχων ποτών ξεπερνούν τις 5.000 (Διάγραμμα 14). Ο αγροτοδιατροφικός 

τομέας που προμηθεύει βασικές πρώτες ύλες, ο τομέας της συσκευασίας και οι 

επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τα 2/3 περίπου αυτής της επίδρασης 

στην απασχόληση. 
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Διάγραμμα  14 - Θέσεις εργασίας στους άμεσους προμηθευτές του κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων 

ποτών  

 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Συμπερασματικά, από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι κάθε θέση εργασίας στην 

παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών συνδέεται με 10 θέσεις εργασίας στο σύνολο της 

οικονομίας. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στα τμήματα της 

αλυσίδας αξίας (παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, HORECA) συνδέεται με 3 

θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. 

2.6.3. Φορολογικά έσοδα και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

 

Η παραγωγή και διάθεση μη αλκοολούχων ποτών συνεισφέρει σημαντικά στα 

φορολογικά έσοδα του κράτους και στις εισφορές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα, τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν άμεσα 

από τις δραστηριότητες παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται 

σε €381 εκατ.
13

, ενώ αν περιληφθούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις τα 

έσοδα αυξάνονται σε €787 εκατ. (Διάγραμμα 16). 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων (€365 εκατ. ή 46%) εκτιμάται ότι 

προκύπτει από την παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών και τις πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις της στην οικονομία. Το 36% των εσόδων (€280 εκατ.) οφείλεται στην 

HORECA και το υπόλοιπο 18% στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο (Διάγραμμα 18). 
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Διάγραμμα  15 - Επίδραση στα έσοδα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανά τύπο επίδρασης  

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Διάγραμμα  16 - Επίδραση στα έσοδα από φόρους κοιν. ασφάλισης ανά τμήμα της αλυσίδας αξίας  

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

Συνολικά, η επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών στην 

απασχόληση εκτιμάται σε 49.750 θέσεις εργασίας, οι οποίες ισοδυναμούν με το 1,4% 

της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα το 2015. Από το σύνολο των θέσεων 

εργασίας οι 21.464 (43%) οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο HORECA, οι 

17.500 (35%) στον κλάδο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και οι υπόλοιπες 

10.787 (22%) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (Διάγραμμα 4.5). 
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Ο κλάδος παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών δίνει σημαντική ώθηση στην 

απασχόληση στους κλάδους που τον προμηθεύουν με πρώτες ύλες και άλλες εισροές. 

Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται εμμέσως στην οικονομία από την παραγωγή 

μη αλκοολούχων ποτών ξεπερνούν τις 5.000 (Διάγραμμα 17). Ο αγροτοδιατροφικός 

τομέας που προμηθεύει βασικές πρώτες ύλες, ο τομέας της συσκευασίας και οι 

επιχειρηματικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν τα 2/3 περίπου αυτής της επίδρασης 

στην απασχόληση. 

Διάγραμμα  17 - Θέσεις εργασίας στους άμεσους προμηθευτές του κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων 

ποτών 

 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

 

Συμπερασματικά, από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι κάθε θέση εργασίας στην 

παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών συνδέεται με 10 θέσεις εργασίας στο σύνολο της 

οικονομίας. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι κάθε άμεση θέση εργασίας στα τμήματα της 

αλυσίδας αξίας (παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, HORECA) συνδέεται με 3 

θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. 
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Διάγραμμα  18 - Επίδραση στα έσοδα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ανά τμήμα της 

αλυσιδας 

 
Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ  

2.6.4.Σύνοψη 

 

Από την ανάλυση οικονομικής επίδρασης προέκυψε ότι ο κλάδος μη αλκοολούχων 

ποτών (εκτός εμφιαλωμένου νερού) έχει αξιοσημείωτη παρουσία στην ελληνική 

οικονομία: 

 

 Η συνολική επίδραση της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών 

εκτιμάται σε €2.243 εκατ., που ισοδυναμούν με 1,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας 

το 2015, εκ των οποίων τα €958 εκατ. (43%) οφείλονται στον κλάδο 

HORECA, τα €910 εκατ. (41%) στον κλάδο παραγωγής μη αλκοολούχων 

ποτών και τα υπόλοιπα €375 εκατ. (16%) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

μη αλκοολούχων ποτών.




 Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται άμεσα από τη δραστηριότητα του 

κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται σε €213 εκατ., που 

ισοδυναμούν με το0,12% του ΑΕΠ το 2015. 
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 Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται έμμεσα από την παραγωγή μη 

αλκοολούχων ποτών εκτιμάται σε €170 εκατ. Οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, ο 

αγροτοδιατροφικός τομέας, το χονδρικό εμπόριο και ο τομέας της 

συσκευασίας αντιπροσωπεύουν το 63% αυτής της επίδρασης.




 Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται άμεσα από την παραγωγή και 

διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται σε €748 εκατ. (0,43% του ΑΕΠ).




 Για κάθε ευρώ που δαπανάται για την αγορά των προϊόντων του κλάδου (σε 

τιμές παραγωγού) δημιουργούνται €3,9 προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της 

οικονομίας.




 Για το σύνολο της παραγωγής και διανομής υπολογίζεται ότι για 
κάθε ευρώ τελικής κατανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών 
δημιουργείται €1,5 προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της 
οικονομίας.



 

Σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών και στην 

απασχόληση: 

 

 Κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή μη αλκοολούχων ποτών συνδέεται με 10 
θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.




 Κάθε άμεση θέση εργασίας στα τμήματα της αλυσίδας αξίας του κλάδου μη 

αλκοολούχων ποτών (παραγωγή, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, HORECA) 

συνδέεται με 3 θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας.




 Η συνολική επίδραση της παραγωγής και διανομής μη 
αλκοολούχων ποτών στην απασχόληση εκτιμάται σε 49.750 θέσεις 
εργασίας, που ισοδυναμούν με το 1,4% της συνολικής 
απασχόλησης στην Ελλάδα το 2015.




 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από τη 
δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών 
εκτιμώνται σε 1.829 και ισοδυναμούν με το 0,05% της συνολικής 
απασχόλησης το 2015.
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 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται έμμεσα από την παραγωγή μη 

αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε περίπου 5.000. Ο αγροτοδιατροφικός 

τομέας, ο τομέας της συσκευασίας και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες 

αντιπροσωπεύουν τα 2/3 περίπου αυτής της επίδρασης.




 Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται άμεσα από την παραγωγή και 

διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμώνται σε 17.177 (0,48% της συνολικής 

απασχόλησης το 2015).




 Από το σύνολο των θέσεων εργασίας οι 21.464 (43%) οφείλονται άμεσα ή 

έμμεσα στον κλάδο HORECA, οι 17.500 (35%) στον κλάδο παραγωγής μη 

αλκοολούχων ποτών και οι υπόλοιπες 10.787 (22%) στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο.


 

Τέλος, σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στα 

έσοδα από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης: 

 

 Τα έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές που προκύπτουν άμεσα από 

τη δραστηριότητα στην παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών 

εκτιμώνται σε €381 εκατ.




 Αν περιληφθούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις τα έσοδα από 

φόρους και εισφορές εκτιμώνται σε €787 εκατ.
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2.6.5.Παράρτημα 
Πίνακας 1 - Διαρθρωτικά στοιχεία κλάδου παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών 

 

 

Πηγή: Eurostat. 

Πίνακας 2 - Υποθέσεις για τις τιμές των παραμέτρων υπολογισμού της αξίας παραγωγής στην 
αλυσίδα αξίας του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών. 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. *Οι τιμές αυτές έχουν προσαρμοστεί με στάθμιση του αριθμού των μηνών του έτους, λόγω της αύξησης 

του συντελεστή ΦΠΑ τον Ιούλιο του 2015 από 13% σε 23 
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Πίνακας 3 - Αποτελέσματα του υποδείγματος εισροών - εκροών ανά τμήμα της αλυσίδας του 
κλάδου μη αλκοολούχων ποτών ( ποσά σε εκατ. ευρώ ) 

 

 

Πηγή: Ανάλυση ΙΟΒΕ. 

2.7.Έρευνα εν εποχή κρίσης   

 
Οι παραδοσιακές εταιρείες όπως η πατρινή Λουξ και η 
βολιώτικη ΕΨΑ είναι οι κερδισμένες της κρίσης 
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O κλάδος των αναψυκτικών είναι ίσως ένας από τους λίγους της ελληνικής αγοράς 

όπου οι μικρές ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης κερδίζουν 

πωλήσεις και μερίδια αγοράς. Παρ' ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και οι μεγάλοι 

παίκτες, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Coca-Cola AE και η PepsiCo, 

έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μια επιθετική εμπορική 

πολιτική, φαίνεται πως στον συγκεκριμένο κλάδο έχει ισχυρή εφαρμογή η -

 διαφαινόμενη προ πέντε και πλέον ετών - αρκετά σημαντική τάση μεταξύ των 

καταναλωτών για τη στήριξη προϊόντων των μικρών παραδοσιακών ελληνικών 

εταιρειών εμφιάλωσης. 

 

Αύξηση πωλήσεων 

Πρωτίστως η πατρινή Λουξ των αδελφών Μαρλαφέκα και ακολούθως η βολιώτικη 

ΕΨΑ της οικογένειας Τσαούτου, απαλλαγμένες και οι δύο από το βάρος του 

τραπεζικού δανεισμού, φαίνεται πως είναι οι κερδισμένες της κρίσης (αλλά και άλλες 

μικρές τοπικές, όπως είναι το Γεράνι στα Χανιά κτλ.). 

 

Ηδη η Λουξ κατόρθωσε να βρεθεί στη δεύτερη θέση της αγοράς των αναψυκτικών με 

γεύση - εκτός των προϊόντων Cola -, ενώ η ΕΨΑ, που εφέτος κλείνει 90 χρόνια 

λειτουργίας, αν και στην οικογένεια Τσαούτου ανήκει τις τελευταίες τέσσερις 

δεκαετίες, και είναι η παλαιότερη εταιρεία της ελληνικής αγοράς, κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας διετίας αύξησε τις πωλήσεις περισσότερο από 30%. 

 

«Μονοκράτορας» 

Από την άλλη πλευρά, η 3Ε παραμένει χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ηγεμονική 

δύναμη στην ελληνική αγορά των αναψυκτικών, με το μερίδιό της να ανέρχεται 

περίπου στο 67% και φυσικά είναι σχεδόν «μονοκράτορας» στην αγορά των 

προϊόντων τύπου Cola, αλλά το μερίδιό της στην αγορά των αναψυκτικών με γεύση 

περιορίζεται: στο δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2013 ήταν περίπου 40%. 

 

Το γεγονός αυτό οφείλεται, εκτός από την αλλαγή της εμπορικής πολιτικής της -

 περιόρισε κατά πολύ τα σημεία πώλησης τα οποία τροφοδοτούσε με προϊόντα της -, 

και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η εταιρεία αναδιάρθρωσε την παραγωγική 

της δραστηριότητα προχωρώντας σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων. Από το 

2010 απέλυσε περί τους 1.500 εργαζομένους, ενώ ακόμη και τώρα οι εργαζόμενοι 

του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε απεργιακή κινητοποίηση. 

 

Ως εκ τούτου η αρνητική δημοσιότητα, η οποία επηρεάζει την ευαισθησία των 

πολιτών σε θέματα απολύσεων στην παρούσα συγκυρία, είναι προφανές ότι έχει 
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πλήξει τις πωλήσεις της. Και η δραστηριότητά της στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

είναι ζημιογόνος. Πέρυσι οι ζημιές ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ.           

 

Σε αναδιάρθρωση έχει προχωρήσει και η PepsiCo (Pepsi, ΗΒΗ, Lipton 7Up, 

Gatorade) με μερίδιο 10,8% προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στην 

ελληνική αγορά. 

 

Η εταιρεία έχει συσσωρευμένες ζημιές 63 εκατ. ευρώ και καθώς η αγορά συνεχίζει να 

συρρικνώνεται - πέρυσι μειώθηκε περίπου 7% - η διοίκησή της προχώρησε στο 

κλείσιμο του εργοστασίου εμφιάλωσης νερού στο Λουτράκι και υλοποίησε 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ευελπιστώντας ότι σε δύο χρόνια θα καταφέρει, αν όχι 

να έχει κέρδη, τουλάχιστον να μην έχει ζημιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιεί για την παραγωγή των προϊόντων του ο όμιλος 

 PepsiCo-ΗΒΗ είναι ελληνικής προέλευσης. 

 

Η πατρινή βιομηχανία Λουξ ΑΕ στην αγορά αναψυκτικών με γεύση - εκτός των 

προϊόντων τύπου Cola - έχει πανελλαδικό μερίδιο που ανέρχεται πλέον στο 20,8%, 

σύμφωνα με τις μετρήσεις του διμήνου Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2013.  Στη διάρκεια 

του 2013 είχε πωλήσεις ύψους 27 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το 2012, 

σημειώνοντας αύξηση περίπου 10%, ενώ κατά την τελευταία πενταετία, δηλαδή στην 

περίοδο της κρίσης, η εταιρεία κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις της συνολικά 

κατά 30% και βελτίωσε το μερίδιό της περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες. 

Επίσης το 2013 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,29 εκατ. ευρώ. Σε 

διάστημα πέντε χρόνων, με την αγορά συρρικνούμενη, οι αδελφοί Μαρλαφέκα 

κέρδισαν πωλήσεις περίπου 9 εκατ. ευρώ.   

 

Χωρίς ζημιές 

Η ΕΨΑ, παρ' ότι ακολουθεί πιο συντηρητική εμπορική πολιτική, είναι από τους 

κερδισμένους της κρίσης - το μερίδιό της είναι περίπου 3,5%. Ανοδικά κινήθηκε το 

2013 αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά περίπου 10%: ανήλθαν σε περίπου 13 εκατ. 

ευρώ έναντι 12 εκατ. ευρώ το 2012. Σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη είναι ότι πέρυσι 

κατόρθωσε να εξαλείψει τις ζημιές της: από 1,2 εκατ. ευρώ το 2011 έπεσε στις 

700.000 ευρώ το 2012 και τις εκμηδένισε το 2013. Εφέτος η διοίκηση της εταιρείας 

εκτιμά πως η αύξηση θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς υπολογίζοντας να ανέλθει 

στο 15%. 

 

Πάντως η διοίκηση της εταιρείας δίνει έμφαση και στις εξαγωγές, αν και ακόμη τα 

ποσοστά τους είναι αναιμικά - μόλις το 5% των πωλήσεών της.      
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Ερχονται «ολιγοθερμικά προϊόντα» με στέβια αντί για ζάχαρη 

Μια νέα σειρά «ολιγοθερμικών προϊόντων», τα οποία θα είναι διαφοροποιημένα 

έναντι του ανταγωνισμού πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά εντός του 

προσεχούς Απριλίου η πατρινή βιομηχανία Λουξ ΑΕ. 

 

Είναι μια νέα τάση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην αγορά των αναψυκτικών, 

η οποία κερδίζει έδαφος. Πρόκειται για τα αναψυκτικά με ελάχιστες ή καθόλου 

θερμίδες, δεδομένου ότι για την παραγωγή τους η ζάχαρη έχει αντικατασταθεί από τη 

στέβια. Ετσι, στελέχη της Λουξ ΑΕ εκτιμούν ότι κατά τη διάρκεια του 2014 

πρόκειται να αυξήσει τις πωλήσεις της, ίσως και περισσότερο από 10%. 

 

Να σημειωθεί ότι η βολιώτικη ΕΨΑ το 2012 που τοποθέτησε στην αγορά τη σειρά 

των αναψυκτικών με στέβια, κέρδισε εκείνη την χρονιά αύξηση πωλήσεων κατά 

περίπου 30%. 
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3.Χρηματοοικονομική ανάλυση - θεωρητικό 

πλαίσιο 

3.1. Ισολογισμός επιχειρήσεων (balance sheet) 

 

Οι δείκτες και λοιπά στοιχεία των αποδόσεων μπορούν να συλλέγουν τον επενδυτή 

από πηγές των αγορών αλλά και από τη σύγκριση με τις αποδόσεις που έχει επιτύχει 

ο ίδιος ή οι επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρουν προκειμένου να κάνει τοποθέτηση 

''χαρτιά'' των επιχειρήσεων αυτών. Στοιχεία για μια συγκεκριμένη επιχείρηση 

ανευρίσκονται συνήθως στον ισολογισμό της , που στην περίπτωση των ΕΠΕ και των 

ΑΕ , δημοσιεύονται υποχρεωτικά στον Τύπο .Για το σκοπό αυτό ο επενδυτής 

χρειάζεται να έχει μια βασική αντίληψη του ισολογισμού . 

Είναι γνωστό , ότι ο ισολογισμός (balance sheet) χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις 

και λοιπά νομικά πρόσωπα ως ''καθρέπτης '' ή ''φωτογραφία '' που απεικονίζει την 

οικονομική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση τους. Κατά συνέπεια , τα 

στοιχεία που συλλέγονται από το ισολογισμό μιας εταιρίας , σε απόλυτους αριθμούς 

και με αναγωγή τους σε δείκτες , αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης 

επιχειρηματικής συγκρότησης , που βρίσκεται σε λειτουργία ως αυτοτελής 

οικονομική μονάδα με συγκεκριμένη κεφαλαιακή και περιουσιακή διάρθρωση , 

διοίκηση ,οργάνωση , κτλ .Η συζήτηση μας εδώ για τον ισολογισμό γίνεται σε σχέση 

με την πρακτική σημασία που έχει για τις επιλογές των επενδυτών , ως ατόμων , 

νοικοκυριών , επιχειρήσεων , οργανισμών κτλ. Με την αναφορά εδώ στον ισολογισμό 

εισερχόμαστε πλέον στην επενδυτική λειτουργία , ως οργανωμένη δραστηριότητα και 

ως μέτρο αξιολόγησης και επιλογών από τους επενδυτές . 

Κατά μια άποψη , ο ισολογισμός αποτελεί μια απλή κατάσταση στοιχείων σχετικών 

με τις αποδόσεις που ενδιαφέρουν τους επενδυτές .Εν τούτοις , ο ισολογισμός 

απεικονίζει και είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς από επιλογές και δραστηριότητες , 

με βάση μια ολοκληρωμένη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

δεσμευτεί στην οικονομική μονάδα .Κατά συνέπεια , ο ισολογισμός δεν είναι 

ανεξάρτητος από τη συνολική διαχείριση ενός ''πακέτου '' περιουσιακών στοιχείων 

που είναι οργανωμένα σε τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται ορισμένοι στόχοι 

(objectivs) , που έχουν εκ των προτέρων τεθεί .Οι στόχοι αυτοί μπορεί να συγκλίνουν 

στο κεντρικό στόχο της μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας των πόρων , που έχουν 

επενδυθεί (ανθρώπινων ,υλικών και αύλων ) σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις ή σε 

ευρύτερους σκοπούς κοινωνικής απόδοσης στην περίπτωση δημοσίων επιχειρήσεων 

και οργανισμών , κ.ο.κ. .Με οποιουσδήποτε πάντως συγκεκριμένους στόχους , ο 

ισολογισμός απεικονίζει το αποτέλεσμα συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών για 

την επίτευξη τους . 

Ο ισολογισμός απλά απεικονίζει τις απαιτήσεις (ενεργητικό ) και τις υποχρεώσεις 

(παθητικό) της οικονομικής μονάδας που αφορά , στην κατάσταση που βρίσκονται 
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την στιγμή της κατάρτισης του. Συνολικά υπάρχει κατ' ανάγκη ισοζύγιο ανάμεσα στις 

απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις  ( ισότητα ενεργητικού και παθητικού ) .Λόγω 

επομένως της στατικής φύσης του ισολογισμού , ως απεικόνισης της περιουσιακής 

διάρθρωσης (ενεργητικό ) και της κεφαλαιακής διάρθρωσης (παθητικό) κατά τη 

στιγμή της κατάρτισης του ,η παρακολούθηση των διαχρονικών εξελίξεων γίνεται με 

περιοδική απογραφή και κατάρτιση ισολογισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(συνήθως από τρίμηνη μέχρι δωδεκάμηνη περίοδο ). 

 

Από ένα τυπικό ισολογισμό , όπως αυτός που παρουσιάζεται εδώ , πιο συγκεκριμένα , 

το ενεργητικό (assets) περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις 

της οικονομικής μονάδας , με συνήθη κατάταξη σε πάγιο ,κυκλοφορούν και 

διαθέσιμο , που έχει στην κατοχή της η υπόψη οικονομική μονάδα τη στιγμή της 

σύνταξης του ισολογισμού .Σημειωτέων , ότι προκειμένου το ενεργητικό του 

ισολογισμού να απεικονίζει την συνολική αξία των πόρων της οικονομικής μονάδας , 

θα πρέπει να περιλαμβάνει και διάφορα αυλα περιουσιακά στοιχεία , τα οποία έχουν 

κατά κανόνα κρίσιμη σημασία , όπως είναι η τεχνογνωσία (know-how) ,τυχόν 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας , κλπ στοιχεία που διαθέτει ο επενδυτής ή η επιχείρηση και 

απεικονίζουν την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα του . 

Το παθητικό (liabilities) αφορά τη χρηματοδοτική πλευρά , δηλαδή απεικονίζει τις 

πηγές χρηματοδότησης του ενεργητικού .Στο παθητικό , πιο συγκεκριμένα , 

περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις , που αντιστοιχούν στα περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν αποκτηθεί και απεικονίζονται στο ενεργητικό .Κατά συνέπεια , η ανάλυση του 

παθητικού , ως στοιχείου του χρηματοδοτικού προβλήματος , θα πρέπει να 

συσχετιστεί με το πως έχουν χρησιμοποιηθεί οι χρηματοδοτικοί πόροι , δηλαδή σε 

συνδυασμό με το ενεργητικό . 

Οι υποχρεώσεις , όπως απεικονίζονται στο παθητικό ,αναλύονται σε υποχρεώσεις , 

πρώτο , προς τους επενδυτές - μετόχους και γενικότερα την ιδιοκτησία , δηλαδή το 

λεγόμενο ίδιο κεφάλαιο ή η καθαρή περιουσιακή θέση .Δεύτερο , περιλαμβάνεται η 

εξωτερική χρηματοδότηση και ανάληψη χρέους , που έχει συναφθεί για την 
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απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού .Έτσι , το ενεργητικό , που 

έχει αποκτηθεί , είναι ίσο με τις υποχρεώσεις , που έχουν αναληφθεί από την 

επιχείρηση , νοούμενη ως αυτοτελή νομική προσωπικότητα (αρχή της ισότητας του 

ενεργητικού και του παθητικού ).Διότι , το ενεργητικό της επιχείρησης ανήκει στην 

ιδιοκτησία και έχει κατά μέρος δημιουργηθεί με την ανάληψη δανειακών 

υποχρεώσεων και οφειλών προς τρίτους (τράπεζες και λοιπούς πιστωτικούς φορείς , 

επενδυτές ή /και προμηθευτές ).Μ' άλλα λόγια ,από άποψη χρηματοδότησης , με την 

ευρεία έννοια του όρου , έχουμε δυο είδη επενδυτών : επενδυτές - μετόχους , που ως 

ιδιοκτησία συμμετέχουν στον επιχειρηματικό κίνδυνο , στα κέρδη και ζημίες και 

επενδυτές - χρηματοδότες , που αποτελούν καθαυτό δανειστές των επιχειρήσεων . 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και μέθοδοι κατάρτισης ενός ισολογισμού , όπως και 

διαφοροποίηση των ισολογισμών κατά κλάδο επιχειρήσεων , κλπ. Γενικά , η 

κατάρτιση ενός ισολογισμού είναι κατά βάση εσωλογιστική , μπορεί όμως να είναι 

έστω και χονδρικά εξωλογιστική . Αυτονόητο είναι ότι όσο πιο λεπτομερειακή είναι η 

λογιστική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας , τόσο πιο ακριβής 

και αξιόπιστη είναι η απεικόνιση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ,που 

αναγράφονται στον ισολογισμό . Φερειπείν , ο ισολογισμός μιας επιχείρησης που 

τηρεί βιβλία και στοιχεία Α κατηγορίας (βιβλίο αγορών , τιμολόγια αγορών και 

πωλήσεων ) , είναι ίσως λιγότερο ακριβής από αυτόν μιας επιχείρησης , που τηρεί Β 

κατηγορίας βιβλία και στοιχεία ( βιβλίο εσόδων - εξόδων ) και αυτός πάλι λιγότερο 

ακριβής από τον ισολογισμό ΑΕ και ΕΠΕ , που τηρούν Γ κατηγορίας βιβλία και άνω 

(ημερολόγιο , αναλυτικό καθολικό , βιβλίο ταμείου , κτλ ). 

Οι ισολογισμοί διαφέρουν ιδίως ανάμεσα στον τομέα της μεταποίησης , στον τομέα 

του εμπορίου και στον τομέα των υπηρεσιών .οι πιο χαρακτηριστική διαφορά από 

άποψη ισολογισμού αφορά το είδος ή την ύπαρξη αποθεμάτων (inventories) . 

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κατάρτιση του ισολογισμού και ενδιαφέρει τους 

επενδυτές , αφορά στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού . 

Τα προβλήματα αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και του χαρτοφυλακίου και 

γενικότερα το πρόβλημα αποτίμησης της περιουσιακής διάρθρωσης των 

επιχειρήσεων , υπόκεινται σε παρόμοιους κανόνες . 

Από τον ισολογισμό προκύπτουν διάφορες σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού , όπως π.χ. πόσο είναι τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία , το απαιτητό 

χρέος σε σχέση με το κυκλοφορούν ενεργητικό , κλπ .οι σχέσεις αυτές εκφράζονται 

συνήθως με τη μορφή δεικτών . 
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3.2.Ανάλυση των αριθμοδεικτών  

3.2.1.Ορισμός  

 

Οι αριθμοδείκτες ή χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial ratio ή accounting 

ratio) είναι το πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από 

τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Καταρτίζονται με σκοπό τον 

προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων 

τμημάτων ή ολόκληρων τομέων οι οποίοι αφορούν μία οικονομική μονάδα και σε 

τελική ανάλυση της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας 

ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. 

Ένας αριθμοδείκτης παριστάνεται συνήθως είτε με τη μορφή πηλίκου κάποιων 

μεγεθών είτε με τη μορφή ποσοστού. Εάν προτιμηθεί η μορφή του ποσοστού, τότε 

συνήθως λαμβάνουμε ως διαιρετέο τον αριθμό που δείχνει την ευνοϊκή αξία για την 

επιχείρηση ούτως ώστε οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης να μεταφράζεται σε 

αύξηση του ποσοστού . 

 

 

3.2.2.Χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών δεικτών 

 

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών, δηλαδή 

τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών ή, για τις 

εταιρείες που δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα ΔΠΧΑ, 

Πίνακας Μεταβολής Ίδιων Κεφαλαίων, καθώς επίσης και κατάσταση Ταμειακών 

Ροών (Cash Flows). 

Από μόνες τους οι οικονομικές καταστάσεις δεν φανερώνουν και πολλά. Για 

παράδειγμα, καθαρά κέρδη προ φόρων δέκα εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά ή λίγα; Η 

απάντηση είναι «εξαρτάται», εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας, τα κέρδη της 

προηγούμενης χρήσης και από πολλούς άλλους παράγοντες. Παράγοντες που 

επηρεάζουν το περιβάλλον (οικονομικό, πολιτικό, θεσμικό, φορολογικό κ.λπ.) μέσα 

στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και δημιουργούνται συνθήκες ακόμη και για 

διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή, οι δείκτες, για να μας προσφέ- ρουν κάποια πληροφορία 

παραπάνω απ’ ό,τι ένας απλός αριθμός, θα πρέπει να αναφέρονται σ’ ένα σημείο 

σύγκρισης. Για παράδειγμα, τα κέρδη προς τις πωλήσεις ή τα κέρδη προς τα ίδια 

κεφάλαια εκφράζουν σχέσεις –σημεία αναφοράς που μας βοηθούν να διαπιστώσουμε 

εάν τα κέρδη των δέκα εκατομμυρίων ευρώ είναι πολλά ή όχι. 

Επιπλέον, οι δείκτες μπορούν να συγκριθούν κατά τη διάρκεια διαφόρων χρονικών 

περιόδων ή μπορούν να συγκριθούν σε σχέση με τις προβλέψεις που έχουν γίνει γι’ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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αυτούς (π.χ. ο δείκτης Μέσης Περιόδου Είσπραξης Απαιτήσεων, εάν είναι χειρότερος 

απ’ ό,τι έχει προβλεφθεί, θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία). 

Ένα ακόμη σημείο σύγκρισης των δεικτών μιας εταιρείας θα μπορούσε να είναι με 

αυτούς του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η 

σχετική θέση της εταιρείας στον κλάδο. 

Δηλαδή ποια είναι τα πλεονεκτήματα (strengths), ποια τα μειονεκτήματα 

(weaknesses), ποιες οι ευκαιρίες (opportunities) και ποιες οι απειλές (threats). 

Θα μπορούσαν ακόμη να χρησιμοποιθούν ως εργαλείο προϋπολογισμού των 

αποτελεσμάτων μιας εταιρείας. Τα κονδύλια των λογαριασμών στις οικονομικές 

καταστάσεις μιας εταιρείας δεν διαμορφώνονται τυχαία. Ο Foster προσδιόρισε, σε 

μια μελέτη που έγινε σε 315 εταιρείες, ότι οι μεταβολές στα κέρδη μιας εταιρείας 

επηρεάζονται (κατά μέσο όρο) κατά 36% από παράγοντες του ίδιου του κλάδου όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία και κατά 17% από παράγοντες που αφορούν το σύνολο 

της οικονομίας. Όπως υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των λογαριασμών του 

Ενεργητικού, του Παθητικού, των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και της Καθαρής 

Θέσης, έτσι υπάρχει αλληλεπίδραση και μεταξύ των δεικτών. 

 
Έστω : 

Δ.Γ.Ρ. = Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 

Δ.Κ.Π. = Δείκτης Κάλυψης Παγίων 

Κ.Ε.= Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Β.Υ.= Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Μ.Υ.= Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Ι.Κ. = Ίδια Κεφάλαια 

Π = Πάγια Είναι: Δ.Γ.Ρ. = Κ.Ε/Β.Υ. και Δ.Κ.Π. = (Μ.Υ.+Ι.Κ.)/Π Εάν Δ.Γ.Ρ.=1 τότε 

Κ.Ε=Β.Υ.(α). Εάν Δ.Κ.Π.=1 τότε Π=Μ.Υ.+Ι.Κ. (β). Από (α)+(β) προκύπτει : Κ.Ε.+Π 

= Β.Υ.+Μ.Υ.+Ι.Κ. (γ) Εάν Δ.Γ.Ρ.>1 τότε Κ.Ε.>Β.Υ. (δ) Από (γ) και (δ) προκύπτει 

Μ.Υ.+Ι.Κ (ε) Συνεπώς : (Μ.Υ+Ι.Κ.)/Π >1 (στ). 

Συμπέρασμα : Όταν ο Δ.Γ.Ρ. είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε και ο Δ.Κ.Π. είναι 

μεγαλύτερος της μονάδας. Αντίστροφα ισχύει για την περίπτωση όπου ο Δ.Γ.Ρ.< 1.1. 

Ένα άλλο σύστημα που δείχνει την αλληλεξάρτηση των δεικτών είναι το σύστημα Du 

Pont. Το σύστημα Du Pont είναι ένα σύστημα δεικτών το οποίο δίνει έμφαση στην 

ανάλυση των επενδύσεων και των στοιχείων που επιδρούν στην απόδοση των 

επενδύσεων, στην κυκλοφοριακή ταχύτητα των επενδυμένων κεφαλαίων και στο 
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περιθώριο μικτού κέρδους. Το σύστημα αυτό προσδιορίζει την αποδοτικότητα των 

περιουσιακών στοιχείων, συνδυάζοντας τους δείκτες δραστηριότητας και το 

περιθώριο κέρδους επί των πωλήσεων. Δηλαδή, το γινόμενο του δείκτη 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των επενδύσεων επί του περιθωρίου κέρδους μας δίνει την 

απόδοση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό προκύπτει από τον κάτωθι τύπο: 

  

 

Επιπλέον, οι δείκτες χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του κινδύνου της μετοχής 

μιας εταιρείας και συνεπώς των ιδίων κεφαλαίων της (Equity Risk). Το μέτρο του 

κινδύνου της μετοχής μιας εταιρείας καλείται «beta». Ο συντελεστής «beta» δείχνει 

τη μεταβλητότητα των αποδόσεων της μετοχής μιας εταιρείας σε σχέση με τις 

αποδόσεις της αγοράς (συστηματικός κίνδυνος). Πρακτικά, όταν ένας επενδυτής 

δέχεται να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο απ’ αυτόν που θα είχε εάν επένδυε σε 

ομόλογα αμερικανικού δημοσίου (μηδενικός κίνδυνος), τότε γι’ αυτόν τον επιπλέον 

κίνδυνο θα ζητούσε μεγαλύτερη απόδοση της επένδυσης του. Κατά συνέπεια, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος (beta) τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αναμενόμενη 

απόδοση. 

Ο Hamada (1969) πρώτος διαπίστωσε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του «beta» και 

του δείκτη μόχλευσης μιας εταιρείας. Παρατήρησε ότι το «beta» για τις εταιρείες που 

έχουν υψηλό δείκτη μόχλευσης ήταν 30% υψηλότερος σε σχέση με τις εταιρείες που 

δεν είχαν μόχλευση. 

Μια ακόμη μελέτη που διεξήχθη για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους Mandelker 

και Rhee (1984) βρήκε θετική σχέση μεταξύ του «beta» και του δείκτη μόχλευσης για 

225 εταιρείες. 

Άλλη μια σημαντική μελέτη που διεξήχθη από τον Hochman (1983) εξέτασε 

δεδομένα για 203 εταιρείες του NYSE για την περίοδο 1964-1968, όπου και σε αυτή 

τη μελέτη βρέθηκε μια θετική σχέση μεταξύ «beta» και δείκτη μόχλευσης. 

Μια άλλη μελέτη που έγινε από τον Pike (1988 και 1992) σε 100 μεγάλες εταιρείες 

του Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκε ότι μόνο το 20% των στελεχών χρησιμοποιούν το 

«beta» για να μετρήσουν τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο Gonedes (1973) υποστήριξε ότι 

υπάρχει στατιστικά μη σημαντική σχέση μεταξύ «beta» και δείκτη μόχλευσης. 

Ο Beaver (1970) υποστήριξε ότι τα λογιστικά δεδομένα σχετίζονται με τον κίνδυνο 

(beta) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να εκτιμήσουν τον κίνδυνο (beta) 

για τις μη εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες. 

Επιπλέον, ο Beaver χρησιμοποίησε πέντε δείκτες προσπαθώντας να προβλέψει την 

εταιρική πτώχευση. Το συμπέρασμα της ερευνάς του ήταν ότι οι δείκτες των 

http://www.accountancygreece.gr/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-06-25-at-3.57.40-%CE%BC.%CE%BC..png
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πτωχευμένων εταιρειών διαφέρουν σημαντικά από τους αντίστοιχους δείκτες των μη 

πτωχευμένων εταιρειών. 

Ο Altman (1968) από μια ομάδα είκοσι δύο δεικτών επέλεξε πέντε δείκτες 

χρησιμοποιώντας διακριτική ανάλυση. Δημιούργησε ένα μοντέλο καταλήγοντας σε 

ακριβείς προβλέψεις της εταιρικής πτώχευσης. 

Ο Horrigan χρησιμοποιώντας δείκτες προσπάθησε να αξιολογήσει εταιρικά ομόλογα. 

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων δεικτών μπορεί να 

προβλέψει μακροπρόθεσμα την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών στην 

κεφαλαιαγορά. 

 

3.2.3.Περιορισμοί της ανάλυσης δεικτών 

 

 Η βασική υπόθεση της ανάλυσης δεικτών είναι αυτή της αναλογικότητας 

(Proportionality). Πράγματι, δεν αρκεί να επιλέξουμε δύο οποιαδήποτε μεγέθη των 

οικονομικών καταστάσεων (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση, 

έσοδα, έξοδα) αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια λογική συσχέτιση των δύο αυτών 

μεγεθών. Για παράδειγμα, τι νόημα θα είχε η πληροφορία που θα αποκομίζαμε εάν 

συσχετίζαμε τις αποσβέσεις με τους προμηθευτές; Θα ήταν μια πληροφορία χωρίς 

οικονομική αξία 

.  

Οι δείκτες υπολογίζονται με βάση τις λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες υπόκεινται 

σε διάφορους περιορισμούς, όπως διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης ή ακόμη και 

στη λεγόμενη «δημιουργική λογιστική». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε 

ότι εάν οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από έκθεση ελέγχου ορκωτού 

λογιστή ελεγκτή η οποία φέρει παρατηρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 

την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης. Σημαντικό επίσης 

είναι να υπολογίζονται οι δείκτες σε κανονικές χρονικές περιόδους (π.χ. έτος ή 

εξάμηνο) όσον αφορά τη συγκρισιμότητά τους, καθώς θα πρέπει να δίνεται προσοχή 

http://www.accountancygreece.gr/wp-content/uploads/2012/05/Screen-shot-2012-06-25-at-3.55.57-%CE%BC.%CE%BC..png
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και στους παράγοντες εποχικότητας που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις 

μιας εταιρείας. Ένα ακόμη πρόβλημα που γεννάται είναι αυτό με τους αρνητικούς 

παρονομαστές. Για παράδειγμα, εάν τα Ίδια Κεφάλαια είναι αρνητικά, τότε ο δείκτης 

Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια δεν έχει νόημα, επιπλέον, κάποιοι δείκτες κατά τον 

υπολογισμό τους δίνουν ακραίες τιμές. 

Το πιο σύνηθες σε αυτή την περίπτωση είναι να μην λαμβάνεται υπόψη αυτή η 

ακραία τιμή. Ένα δεύτερο βήμα είναι να εξετάσουμε τις λογιστικές μεθόδους που 

ακολουθεί η εταιρεία και την οικονομική ή δομική αλλαγή (π.χ. εξαγορά ή 

συγχώνευση) που πιθανώς επηρεάζει τον δείκτη. 

Οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση με δείκτες υπόκεινται 

σε περιορισμούς, π.χ. κανονικότητα (normality). 

Ωστόσο κάποιοι δείκτες, όπως ο δείκτης Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας, έχουν 

κατώτερο όριο το μηδέν. Οι δείκτες, αν και ο υπολογισμός τους είναι εύκολος, 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην ερμηνεία τους γιατί παρέχουν μόνο ενδείξεις και δεν 

δίνουν απαντήσεις ούτε λύσεις. 

Συνεπώς, οι δείκτες είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, όμως θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με σύνεση, κριτική σκέψη και μεγάλη προσοχή, και όχι 

απερίσκεπτα και με μηχανιστικό τρόπο 

 

 

 

 

 

Πηγή : Ανάλυση & αποτίμηση επιχειρήσεων  , Δημητρίου Χ. Γκίκα, Αφροδίτης Ι . Παπαδάκη ,Γεωργίας Σ .Σιούγλέ   
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3.2.4.Κατηγοριες  

 

Οι αριθμοδείκτες ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται στην κατάρτισή τους και τον τύπο της επιχειρηματικής έρευνας και 

αναλύσεως που επιδιώκεται. 

Ρευστότητα  

Η ανάλυση της ρευστότητας μιας επιχείρησης έχει ως στόχο να εξετάσει τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της . 

Η ρευστότητα δηλαδή , αναφέρεται στην ικανότητα που έχει η οικονομική μονάδα να 

πληρώνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της όταν αυτές γίνονται οφειλόμενες . Η 

σχέση μεταβάλλεται στη ρευστότητα  είναι αυτή μεταξύ κυκλοφορούντος 

ενεργητικού και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , διότι μετρά τις βραχυπρόθεσμες 

πηγές των μετρητών και τις βραχυπρόθεσμες καταβολές αυτών. Επομένως 

ρευστότητα σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορεί να μετατρέψει σε μετρητά τα 

περιουσιακά της στοιχεία . 

Μια έλλειψη ρευστότητας , μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την επιχείρηση διότι 

μπορεί ενδεχομένως να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί τυχόν πλεονεκτήματα ευνοϊκών 

εκπτώσεων ή κερδοσκοπικών ευκαιριών .Σημαντικό πρόβλημα από την έλλειψη 

ρευστότητας είναι φυσικά η μη κάλυψη των υποχρεώσεων της .Κάτι τέτοιο μπορεί να 

οδηγήσει την οικονομική μονάδα σε αναγκαστική πώληση των περιουσιακών της 

στοιχείων και φυσικά αργότερα στην χρεοκοπία και στην πτώχευση. 

Συμπεραίνουμε ότι μια επιχείρηση έχει ισχυρή οικονομική θέση εάν : 

1. Μπορεί να πληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

2. Μπορεί να διατηρεί ευνοϊκή πιστοληπτική διαβάθμιση από μέρους τρίτων 

3. Μπορεί να έχει πάντα στη διάθεση της επαρκές κεφάλαιο κίνησης  

4. Και τέλος , να μπορεί ν' ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις τόκων 

και στην καταβολή μερισμάτων . 

 

Αποδοτικότητα  

Ως αποδοτικότητα ορίζεται η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη . Ο 

βασικός σκοπός της επιχείρησης στην ελεύθερη οικονομία της αγοράς είναι η 

επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος , δηλαδή η 

μεγιστοποίηση των κερδών της . Ο σκοπός αυτός τίθεται από την επιθυμία των 

φορέων της οικονομικής μονάδος , όπως είναι οι μέτοχοι , να μεγιστοποιούν τα οφέλη 

τους από την επένδυση τους στη συγκεκριμένη επιχείρηση . Ο ορθολογικός μέτοχος 

είναι αυτός που επενδύει σε επιχειρήσεις που έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος - 

απόδοση γι' αυτόν και ταυτόχρονα το μικρότερο εφικτό κίνδυνο για την επένδυση 
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του.  Είναι λογικό για επενδύσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλο σχετικά ύψος κινδύνου 

να απαιτείται μεγαλύτερη σχετικά απόδοση, σαν αντιστάθμισμα.  

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση αναφορικά με τους 

επιχειρησιακούς στόχους , όπως τονίσαμε προηγουμένως  βασικός στόχος της 

επιχείρησης είναι να μεγιστοποιεί τα κέρδη της ώστε οι ιδιοκτήτες  - μέτοχοι της να 

απολαμβάνουν υψηλότερη δυνατή απόδοση από την επένδυση τους . Στη σύγχρονη 

όμως πραγματικότητα η κάθε επιχείρηση , και ιδίως μια μεγάλη επιχείρηση,  δέχεται 

πολλές επιδράσεις και πιέσεις και υφίσταται περιορισμούς από το εξωτερικό της 

περιβάλλον . Έτσι αναγκάζεται να συμβιβαστεί ,τουλάχιστον να βραχυπρόθεσμα , 

παύοντας να  επιδιώκει  την υλοποίηση αποκλειστικά και μόνο του βασικού της 

στόχου , που είναι η αριστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος , ή έστω 

αμβλύνοντας τη σημασία του , ενώ παράλληλα αποδέχεται και υιοθετεί ένα 

συνδυασμό στόχων που έχουν κοινωνική υφή . Αυτή η ''παραχώρηση'' εκ μέρους της 

επιχείρησης γίνεται με κύρια επιδίωξη να είναι αποδεκτή στους εκτός επιχείρησης , 

ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει μακροπρόθεσμα το βασικό σκοπό ύπαρξης της . 

Εκτός από τους μετόχους - ιδιοκτήτες  ή τους επενδυτές που επιθυμούν να έχουν ένα 

μέτρο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της εταιρίας , η εξέταση 

του βαθμού κερδοφορίας χρησιμεύει στην πληροφόρηση  και άλλων ενδιαφερόμενων 

για τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο σε σχέση με διάφορες δραστηριότητες της 

επιχείρησης .   

Συμπεράσματα : 

1. Οι μέτοχοι μετρούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης και της επένδυσης 

που έχουν κάνει σε αυτή προκειμένου να αξιολογήσουν το κατά πόσο αυτή η 

επένδυση είναι συμφέρουσα γ' αυτούς . 

2. Οι δυνητικοί μέτοχοι αξιολογούν τις προοπτικές της εταιρίας και το 

ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτή . 

3. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του έργου της διοίκησης .  

4. Η αξιολόγηση της διοίκησης , των στελεχών και γενικά σχετίζεται με την 

πολιτική ανταμοιβών τους , προαγωγών , κλπ. Επομένως μετρήσιμα 

αποτελέσματα , π.χ. μέσω των δεικτών αποδοτικότητας - κερδοφορίας , 

συνδέονται με συγκεκριμένες απολαβές .Με αυτή τη ν έννοια , οι εργαζόμενοι 

αποτελούν ειδική κατηγορία ενδιαφερομένων περί της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης . 

5. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας είναι ένα από τα κριτήρια για τη λήψη και εκ 

των υστέρων αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων της επιχείρησης . 

6. Οι πιστωτές εξετάζουν την κερδοφορία της επιχείρησης .Βάση αυτής και 

άλλων αναλύσεων αποφασίζουν αν θα χορηγήσουν πίστωση και με ποιούς 

όρους .Η ύπαρξη κερδών διασφαλίζει τη δυνατότητα για μελλοντική 

αποπληρωμή των υποχρεώσεων .  
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Δείκτες δραστηριότητας  

Οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο κυκλοφοριακό ενεργητικό σχετίζονται 

άμεσα με την κανονική λειτουργία της επιχείρησης .Για παράδειγμα , τα διαθέσιμα 

και οι απαιτήσεις σχετίζονται με τις πωλήσεις είτε αυτές γίνονται τοις μετρητοίς 

(διαθέσιμα ) είτε επί πιστώσει (απαιτήσεις ) , ενώ τα αποθέματα σχετίζονται με το 

κόστος πωληθέντων .  

Οι λογαριασμοί του κυκλοφοριακού ενεργητικού αξιοποιούνται όταν μετατρέπονται 

από κάποιο ,αγαθό υλικό η άυλο  , σε μετρητά και στη συνέχεια πάλι σε αγαθό . Έτσι 

δημιουργείται ένα κύκλωμα αξιών μέσα στην επιχείρηση που εκφράζει την 

κυκλοφορία των μέσων δράσης της .Όσο πιο συχνά μέσα σε μια περίοδο 

επαναλαμβάνεται το κύκλωμα ενός συγκεκριμένου στοιχείου ,τόσο μεγαλύτερη είναι 

και η κυκλοφοριακή του ταχύτητα και κατά συνέπεια η αξιοποίηση του . 

Οι δείκτες δραστηριότητας σχετίζονται άμεσα με τη ρευστότητα της επιχείρησης 

γιατί δείχνουν πόσες φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανανεώνονται τα 

αποθέματα ή εισπράττονται οι απαιτήσεις . 

Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης  

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης  ή δομής κεφαλαίων αποκαλύπτουν την 

σύνθεση των κεφαλαίων της επιχείρησης και την προέλευση των πηγών 

χρηματοδότησης της . Κατά κύριο λόγο , οι δείκτες αυτοί εστιάζουν το ενδιαφέρον 

τους στην αναλογία ιδίων και ξένων κεφαλαίων στο παθητικό .Επιπρόσθετα , 

εξετάζουν τις πηγές μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας χρηματοδότησης της 

επιχείρησης και τη σχέση των αντιστοίχων κεφαλαίων με συγκεκριμένες κατηγορίες 

του ενεργητικού . Τα ξένα κεφάλαια (υποχρεώσεις ) προσφέρουν χρηματοδοτικές 

διευκολύνσεις στις εταιρίες και παράλληλα ενέχουν κινδύνους .Η παρουσία 

δανειακών και λοιπών πιστώσεων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Συμβάλει στη 

μεγέθυνση του ενεργητικού , στην κερδοφορία και στην αύξηση της αποδοτικότητας 

των ιδίων κεφαλαίων , μέσω της χρηματοοικονομικής μόχλευσης . Πέραν τούτων 

όμως , η ύπαρξη ξένων κεφαλαίων συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις κάποιες 

δεσμευτικές υποχρεώσεις για αποπληρωμή της πίστωσης και την καταβολή τόκων σε 

ορισμένα χρονικά διαστήματα . Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από τη 

συμμετοχή υψηλού ποσοστού υποχρεώσεων στο σύνολο του παθητικού , έχουν να 

κάνουν κατά κύριο λόγο με την αδυναμία εξόφλησης  μέρους ή του συνόλου αυτών 

των υποχρεώσεων .Αδυναμία εξόφλησης υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε 

αναγκαστική ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων , απώλεια ελέγχου της 

επιχείρησης από πλευράς μετόχων και προς όφελος πιστωτών ,και τέλος χρεοκοπία . 

Η σωστή χρηματοδοτική δομή  αποτελεί καίριο παράγοντα για την εξασφάλιση της 

μακροχρόνιας επιβίωσης των οικονομικών μονάδων . Επομένως , η ανάλυση των 

δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι ουσιαστική για τον καθορισμό της βέλτιστης 

σχέσης ανάμεσα στα ίδια και ξένα κεφάλαια και εν τέλει για την εκτίμηση της 

βιωσιμότητας των επιχειρήσεων . 
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Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης και η αποφυγή του κόστους μιας 

πτώχευσης ενδιαφέρει μια σειρά από ομάδες συμφερόντων που με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο συναλλάσσονται ή έχουν επενδύσει στην επιχείρηση (πιστωτές  επενδυτές, 

κρατικές υπηρεσίες ,ελεγκτές - λογιστές  ,διοίκηση ).   

Πηγές :  

1. Principles of corporate finance  ,Richard A. Brealey ,Steward C. Myers & Franklin Allen  

2. Ανάλυση & διερεύνηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων , Π. Παπαδέας και Ν. Συκιανάκης , 2014 , Αθήνα 

 

3.2.5. Συμπέρασμα   

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για όλα τα είδη των σκοπούς. 

Αυτοί περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της ικανότητας μιας επιχείρησης να πληρώσει 

τα χρέη της, την αξιολόγηση των επιχειρήσεων κα τις διευθυντικές επιτυχίες και 

ακόμη και τη νομοθετική ρύθμιση της απόδοσης μιας επιχείρησης. Τα παραδοσιακά 

εγχειρίδια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για 

μια επιχείρηση να χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο σε ολόκληρη τη βιομηχανία 

στόχους (Foulke, 1968), και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις κάνουν 

προσαρμογές  στις οικονομικές αναλογίες τους με τέτοιους στόχους.  

Whittington (1980) εντόπισε δύο κύριες χρήσεις των χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Το παραδοσιακό, χρήση της μέτρησης του λόγου μιας επιχείρησης σε σύγκριση με 

πρότυπο, και η θετική χρήση στην εκτίμηση εμπειρικές σχέσεις, συνήθως για 

προγνωστικούς σκοπούς. Χρονολογείται από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και 

η αύξηση στις ΗΠΑ τραπεζικών πιστώσεων δίνονται ως αποτέλεσμα του εμφυλίου 

πολέμου, όταν τρέχουσες και μη κυκλοφορούντα στοιχεία ήταν διαχωρισμένα  και η 

αναλογία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων προς βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις αναπτύχθηκε (Horrigan, 1968 και Dev, 1974). Από τότε γινόταν  χρήση 

των δεικτών τόσο για τις πιστωτικούς σκοπούς και διαχειριστική ανάλυση, 

εστιάζοντας σχετικά με τα μέτρα κερδοφορίας . Εταιρείας άρχισαν να χρησιμοποιούν 

διάσημο σύστημα (Περίπου 1919 ,το du Pont) «τρίγωνο» για να αξιολογήσει τα 

λειτουργικά της αποτελέσματα, στηρίζουν το σύγχρονο σύστημα σύγκρισης interfirm, 

εισήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Βρετανικό Ινστιτούτο Διοίκησης και το 

Βρετανικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας το 1959. 

Η θετική χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών έχει δύο τύπους: από λογιστές και 

οι αναλυτές να προβλέψουν τις μελλοντικές οικονομικές μεταβλητές, εκτιμώμενα 

μελλοντικά κέρδη πολλαπλασιάζοντας προβλεπόμενες  πωλήσεις από το περιθώριο 

κέρδους (την αναλογία κερδών / πωλήσεων), και, πιο πρόσφατα, από τους ερευνητές 

σε στατιστικά μοντέλα, κυρίως για λόγους πρόβλεψης όπως η εταιρική αποτυχία, 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, την αξιολόγηση του κινδύνου, και ο 

έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων των οποίων οι είσοδοι είναι 

χρηματοοικονομικοί δείκτες.  

 πηγη : The analysis and use of financial ratios : a review article , Paul Barne , journal of business finance & 

accounting ,14/4/1987 
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3.3.Ταμειακές ροές (cash flow ) 

 

3.3.1.Ανάλυση ταμειακών ροών   

 

Οι ταμειακές ροές μιας επιχείρησης εμφανίζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών , 

η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς λογιστικού προτύπου 

7.Η κατάσταση ταμειακών ροών επεξηγεί τις μεταβολές που επήλθαν στα διαθέσιμα 

ή στα ισοδύναμα προς τα διάθεση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά 

τη διάρκεια της χρήσης και τις αποδίδει :  

 στις λειτουργικές  

 στις επενδυτικές  

 στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης . 

Οι λειτουργικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις ταμειακές συνέπειες 

οικονομικών-λογιστικών γεγονότων οι οποίες είναι καθοριστικές των κατ' εξοχήν 

λειτουργικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης όπως τις εισπράξεις (εισροές ) από 

πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών και  τις πληρωμές (εκροές ) εξόδων τα 

οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή και την πώληση προϊόντων και την παροχή 

υπηρεσιών . 

Οι επενδυτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις ταμειακές συνέπειες από 

οικονομικών-λογιστικών γεγονότων τα οποία έχουν άμεση σχέση με την αγορά και 

πώληση παγίων , την αγορά και πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

(συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις ή ομολόγων που έχουν εκδοθεί από άλλες 

επιχειρήσεις ) , τη χορήγηση δανείων και την είσπραξη χρεολυσίων αυτών των 

δανείων .Για κάθε μια από αυτές τις εισροές και εκροές για επενδυτικές 

δραστηριότητες γίνεται διακριτή (ξεχωριστή ) παρουσίαση και δεν εμφανίζεται το 

αλγεβρικό άθροισμα τους .Για παράδειγμα  οι εκροές για αγορές παγίων διακρίνονται 

από τις εισροές από πωλήσεις παγίων και δεν εμφανίζεται το αλγεβρικό άθροισμα 

τους . 

Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις ταμειακές συνέπειες 

οικονομικών γεγονότων τα οποία έχουν σχέση με την έκδοση ή αγορά ιδίων μετοχών 

, τη λήψη και την αποπληρωμή  τραπεζικών ή ομολογιακών δανείων και την 

πληρωμή μερισμάτων . 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μπορούν να καταρτιστούν είτε 

με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο , η οποία και χρησιμοποιείται συχνότερα . Η 

άμεση μέθοδος εμφανίζει τις κυριότερες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και 

πληρωμών , όπως εισπράξεις από πελάτες και πληρωμές προμηθευτών , εργαζομένων 

και διαφόρων εξόδων . Η έμμεση μέθοδος , αντίθετα , εμφανίζει τα καθαρά κέρδη , 

μετά την αφαίρεση των φόρων , και τις προσαρμογές σε αυτά τα λογιστικά γεγονότα 

τα οποία δε συνεπάγονται ταμειακές εισροές και εκροές .Προσαρμογές στα καθαρά 
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κέρδη   γίνονται επίσης για λογιστικά γεγονότα όπου οι εισροές και οι εκροές έγιναν 

σε προγενέστερη κατάσταση ή θα γίνουν σε μεταγενέστερη χρήση .Τέλος , οι 

προσαρμογές στα καθαρά κέρδη μπορεί να αφορούν γεγονότα τα οποία έχουν 

ταμειακές  συνέπειες για τις επενδυτικές ή τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες .  

Το τμήμα της κατάσταση ταμειακών ροών το οποίο παρουσιάζει τις ταμειακές ροές 

από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζεται πρώτο , ακολουθεί το τμήμα που 

εμφανίζει τις ταμειακές  ροές από επενδυτικές δραστηριότητες και τελευταίο το 

τμήμα που εμφανίζει τις ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες . 

Πηγή : Θέματα χρηματοοικονομικής διοικήσεως ,Πρόδρομος Ευθύμογλου , 1999,Πειραιάς  

 

 Για την ανάλυση της ροής των κεφαλαίων μιας επιχείρησης συχνά χρησιμοποιούνται 

δυο αριθμοδείκτες , αυτός της επάρκειας της ταμειακής ροής και αυτός της 

επανεπένδυσης των μετρητών Αριθμοδείκτης Επανεπένδυσης των μετρητών 

Αριθμοδείκτης  της επανεπένδυσης των μετρητών 

Ο αριθμοδείκτης  της επανεπένδυσης των μετρητών αποτελεί μια μέτρηση του επί 

τοις εκατό ποσοστού των επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύοντας 

τα λειτουργικά μετρητά που παρακρατήθηκαν και επανεπενδύθηκαν στην επιχείρηση 

τόσο για την αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων όσο και για την ανάπτυξη  των 

λειτουργιών . 

Ο αριθμοδείκτης της επανεπένδυσης των μετρητών υπολογίζεται από τη σχέση :  

                                                      Λειτουργική ταμειακή ροη                                                                                                                                                                          

Ακαθάριστα Εγκαταστάσεων + επενδύσεις + άλλα περιουσιακά στοιχεία + κεφαλαιο κίνησης 

  

  Ένας αριθμοδείκτης επανεπένδυσης με τιμές 7% μέχρι 11 % είναι γενικά 

ικανοποιητικός 

Αριθμοδείκτης Επάρκειας της Ταμειακής Ροής  

  

Ο αριθμοδείκτης επάρκειας της ταμειακής ροής παρέχει μια μέτρηση της 

δυνατότητας μιας επιχείρησης να δημιουργεί επαρκή μετρητά από τις λειτουργίες της 

για να καλύψει τις δαπάνες κεφαλαίου , τις επενδύσεις σε αποθέματα και τα μετρητά 

των μερισμάτων .Για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη αυτού χρησιμοποιείται 

τυπικά ένα σύνολο τριών ετών για να αφαιρεθούν κυκλικά και άλλες τυχαίες 

επιδράσεις . Ο αριθμοδείκτης επάρκειας ταμειακής ροής υπολογίζεται από τη σχέση  :  

                    Σύνολο μετρητών τριετίας προερχόμενα από τις λειτουργίες  

Σύνολο τριετίας δαπανών κεφαλαίου , αυξήσεις αποθεμάτων και μετρητά  μερισμάτων 
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3.4.Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (Income statement) 

 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) είναι μια έκθεση που περιέχει 

συνοπτικές  πληροφορίες για έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές που έγιναν σε μια 

συγκεκριμένη λογιστική χρήση. 

Το περιεχόμενο της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης διαιρείται σε δύο μέρη. 

Στο πρώτο παραθέτονται τα στοιχεία των λογαριασμών των λειτουργικών εσόδων και 

των λειτουργικών εξόδων, δηλαδή των στοιχείων που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα 

εκμετάλλευσης. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι λογαριασμοί των μη λειτουργικών (έκτακτων) 

εσόδων και κερδών και κατόπιν αυτούς των μη λειτουργικών εξόδων και ζημιών. 

Κατάταξη λογαριασμών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Η κατάταξη των λογαριασμών των λειτουργικών εξόδων διαφέρει ανάλογα με το αν 

αυτά πρέπει να παρουσιασθούν κατά είδος ή κατά λειτουργία. 

Κατάταξη εξόδων κατά είδος 

Με αυτή τη μέθοδο τα έξοδα είναι κατανεμημένα κατά είδος (π.χ. ενοίκια, χρεωστικοί 

τόκοι, αποσβέσεις, έξοδα μεταφοράς κτλ) και αυτό συμβαίνει γιατί την επιχείρηση 

ενδιαφέρει το είδος του εξόδου και όχι ο σκοπός για τον οποίο έγινε. 

Η παράθεση των εσόδων και των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

πρέπει να είναι η εξής: 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 

+ Έσοδα από λοιπές συνήθεις δραστηριότητες 

– Έξοδα κατ’ είδος 

= Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 

Κατάταξη εξόδων κατά λειτουργία 

Τα έξοδα κατά λειτουργία παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες : 

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης και της 

λειτουργίας διάθεσης αποθεμάτων 

2. Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

 

 

 

http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesmata-xrisis.html
http://www.euretirio.com/2013/05/empisteftikes-plirofories.html
http://www.euretirio.com/2010/06/esodo.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/exodo.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logistiki-xrisi-periodos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logariasmos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/apotelesma-ekmetalefsis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreosi-pistosi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreosi-pistosi.html
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html


49 

Ελευθέριος Μ. Πολυξενίδης 16017 

Η κατάταξη στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης των λογαριασμών λειτουργικών 

εσόδων / εξόδων, κατά λειτουργία, είναι η εξής: 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και προϊόντων/παροχή υπηρεσιών 

– Κόστος πωληθέντων / πωλήσεων 

= Μικτό αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης ——->Μικτό Κέρδος / Ζημιά 

+ Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

– Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

– Έξοδα λειτουργίας ερευνών – ανάπτυξης 

– Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

= Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης —> Λειτουργικά Έσοδα / Έξοδα 

+ Πιστωτικοί τόκοι 

+ Έσοδα από συμμετοχές και χρεόγραφα 

+ Κέρδη πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 

– Χρεωστικοί τόκοι 

– Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 

– Ζημιές πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 

= Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης 

ή Έσοδα/Έξοδα/Κέρδη/Ζημιές Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας 

ή Κέρδη/Ζημιές Χρήσης προ Φόρων 

 

Χαρακτηριστικά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

1. Ο τίτλος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

2. Η λογιστική χρήση στην οποία αναφέρεται 

3. Η νομισματική μονάδα 

 

http://www.euretirio.com/2010/06/kostos-polithenton.html
http://www.euretirio.com/2010/06/symmetoxes.html
http://www.euretirio.com/2010/06/xreografo.html
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4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση των εταιριών 
 

 
 

4.1.Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα σας δοθεί μια οικονομική ανάλυση έξι ελληνικών 

επιχειρήσεων του κλάδου εμφιάλωσης αναψυκτικών  . Θα σας δοθούν αριθμοδείκτες 

των : 

1. COCA COLA 

2. EPSA S.A. 

3. PEPSICO - IVI S.A 

4. Λουξ Α.Ε.(loux S.A.) 

5. Nektar Κουρτίδη(kourtidis bros S.A.) 

6. Κλιαφα Α.Ε. (Kliafa S.A.) 

Ειδικότερα , θα προχωρήσουμε σε οκταετή ανάλυση των ακόλουθων αριθμοδεικτών : 

 ρευστότητας  

 δραστηριότητας 

 αποδοτικότητας 

 κεφαλαιακής διάρθρωσης  

Επίσης θα γίνει διαχρονική σύγκριση μεταξύ των έξι αυτών ομοειδών οικονομικών 

μονάδων καθώς και σύγκριση και διαγραμματική απεικόνιση με το μέσο όρο των 

δεικτών του κλάδου της εμφιάλωσης.   
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4.1.1. Coca Cola  

 

Κορυφαία ελληνική εταρεία μη αλκοολούχων ποτών, η οποία ιδρύθηκε το 1969. 

Εξυπηρετούμε τις ανάγκες εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ελλάδα, παράγοντας 

και διανέμοντας ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων ποιότητας με 553,497 εκατ. 

lt προϊόντος σε πωλήσεις. Παράγουμε στις εγκαταστάσεις μας ανά την Ελλάδα και 

διαθέτουμε στην ελληνική αγορά, 15 μάρκες και συνολικά περισσότερα από 200 

διαφορετικά προϊόντα και συσκευασίες, κορυφαία σε ποιότητα και αγαπημένα από 

τους Έλληνες καταναλωτές. 

Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται τα σήματα της Τhe Coca-Cola Company (Coca-

Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, illy issimo και τα mixers Schweppes), όσο και 

τα προϊόντα που έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα όπως: Amita, Amita Motion, Amita 

Fun, Frulite και το εμφιαλωμένο νερό ΑΥΡΑ. Διανέμουμε επίσης τα snacks 

TSAKIRIS και τα ενεργειακά ποτά Monster. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων που 

προσφέρουμε στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει και τη διανομή αλκοολούχων 

ποτών των οίκων The Edrington Group, Ισιδώρου Αρβανίτου, Brown-Forman και 

Gruppo Campari. 

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι μέρος του Ομίλου Coca-Cola HBC, κορυφαίου 

εμφιαλωτή της The Coca-Cola Company με όγκο πωλήσεων που ξεπερνά τα 2 

δισεκατομμύρια κιβώτια. Διαθέτει ευρεία γεωγραφική κάλυψη με δραστηριότητα σε 

28 χώρες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες περισσότερων από 590 εκατομμυρίων 

ανθρώπων. 

Τα προϊόντα μας καθημερινά εδώ και 47 χρόνια, τις πιο δροσερές, απολαυστικές 

στιγμές χιλιάδων Ελλήνων. Πίσω από αυτά βρίσκεται η αγάπη των ανθρώπων μας, 

που εγγυώνται την ποιότητά τους.  

Συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με 1.500 εργαζομένους και χιλιάδες 

έμμεσες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Παράγει το 96% των προϊόντων της  

στις μονάδες της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξάγει το 6% του συνολικού όγκου 

παραγωγής της. Διατηρει ισχυρή και σταθερή παρουσία στη χώρα, επενδύοντας 

σταθερά στη δραστηριότητα μας. Για το 2015, οι επενδύσεις που υλοποιεί ανέρχονται 

σε 28,5 εκατ. ευρώ ενώ την τριετία 2012-2014 οι επενδύσεις στη δραστηριότητά της 

ανήλθαν σε 37,1 εκατ. ευρώ. 

 Δημιουργεί αξία για την ελληνική αγορά, μέσω της συνεργασίας της με 

περισσότερους από 4.500 Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Σε αυτούς αναλογεί 

το 90% της δαπάνης των προμηθειών μας. Διατηρεί  μακρόχρονες σχέσεις 

εμπιστοσύνης με πάνω από 100.000 πελάτες. Η ετήσια δαπάνη προμηθειών κατά 

μέσο όρο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, ενώ για την παραγωγή των χυμών και των 

αναψυκτικών μας χρησιμοποιούμε 50.000 τόνους ελληνικών φρούτων στηρίζοντας 

έμπρακτα την εγχώρια παραγωγή. 

http://www.coca-colahellenic.gr/Productsandbrands/
http://www.coca-colahellenic.com/
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4.1.2. Epsa S.A  

 

Μία εντυπωσιακή υπερπαραγωγή λεμονιών, ένας Γερμανός και… η μυστική συνταγή 

του αποτελούν τον μύθο που από γενιά σε γενιά συνοδεύει τη μαγευτική ιστορία της 

βολιώτικης βιομηχανίας αναψυκτικών και χυμών ΕΨΑ. 

Για τους σύγχρονους, μάλιστα, Βολιώτες, που είναι λογικό να ξέρουν τα  πράγματα 

καλύτερα απ’ τον καθένα, η ιστορία της 90χρονης ΕΨΑ, είναι μια  ιστορία 

«Λεμοναδική», που σμιλεύτηκε από το όραμα και την επιμονή δύο ανθρώπων, αλλά 

και μια συγκυρία, που έμελλε ν’ αποδειχτεί καθοριστική για το λαμπρό μέλλον της 

επιχείρησης. 

Μόλις το 1922, τ’ αδέλφια Ιωάννης και Γεώργιος Κοσμαδόπουλος,  αργυραμοιβοί 

από την Ζαγορά – ιδιοκτήτες τράπεζας και άνθρωποι  που «έβλεπαν» πέρα από την 

εποχή τους, αγοράζουν εκτάσεις στην Αγριά  Βόλου, με σκοπό να λειτουργήσουν 

ψυγεία για την παραγωγή πάγου και τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών. 

Δύο χρόνια αργότερα, οι Κοσμαδόπουλοι ιδρύουν την Εταιρεία Ψυγείων Αγριάς  

Α.Ε., ενώ το εργοστάσιο της επιχείρησης – χάρη στο οποίο όλη η περιοχή  συνδέεται 

με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος – εγκαινιάζεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Την ίδια στιγμή, ο διορατικός Ιωάννης Κοσμαδόπουλος, παρατηρώντα την 

υπερπαραγωγή λεμονιών στην περιοχή, την αύξηση του αριθμού τω λεμονάδικων, 

καθώς και τη διακίνηση της παραδοσιακής λεμονάδας απ” τους πλανόδιους 

Μικρασιάτες μικροπωλητές, θέτει σαν στόχο τη δημιουργία εργοστασίου χυμού και 

παραγωγής αναψυκτικών. 

Αυτή ήταν η αιτία, για τον ερχομό και την εγκατάσταση στην Αγριά, ύστερα απο 

πρόσκληση του Κοσμαδόπουλου, του Γερμανού χημικού μηχανικού Mr Otto 

υπεύθυνου, σύμφωνα με τον μύθο, για τη «γέννηση» της περίφημης μυστική 

συνταγής της λεμονάδας. Η παραγωγή της λεμονάδας αρχίζει κι ακολουθεί τα χρόνια 

του πολέμου η παραγωγή της συνθετικής «λεμονάδας», της σημερινής γκαζόζας. 

Το 1936, η τράπεζα Κοσμαδόπουλου – δημιούργημα από το 1917 το πατέρα των 

αδελφών Κοσμαδόπουλου, Δημήτρη – χρεοκοπεί και η Εταιρεί Ψυγείων Αγριάς 

περνά στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας, η οποία με νέο καταστατικό ιδρύει την 

εταιρεία Νέα Ψυγεία Αγριάς Α.Ε. 

Πλέον ο εκάστοτε διευθυντής της Εθνικής – που δημιουργεί νέες εγκαταστάσεις και 

επενδύσεις στην Αγριά – είναι και διευθυντής της ΕΨΑ. Η επιχείρηση 

εκσυγχρονίζεται και η συσκευασία των αναψυκτικών στη γυάλινη φιάλη με την 

μπίλια δίνει τη θέση της πρώτα στη φιάλη με το μηχανικό πώμα και μετά σ’ αυτή με 

το μεταλλικό πώμα crown. 

Η νέα φιάλη – το γνωστό, γυάλινο, συλλεκτικό για πολλούς μπουκάλι – σχεδιάζεται 

εκείνη την περίοδο από έναν ευρηματικό υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας, τον 

Αριστείδη Αλεξανδρίδη. Η πρωτότυπη φιάλη, που έχει σχεδιαστεί από μεράκι για τη 
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λεμονάδα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Μοντέρνα για την εποχή φόρμα, έντονος 

χαρακτήρας και ένας ανάγλυφος ρόμβος, που δηλώνει ότι το προϊόν έχει βραβευτεί. 

Την επόμενη χρονιά (1937), η λεμονάδα ΕΨΑ κερδίζει το «Χρυσούν Βραβείο 

Ποιότητος» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ωστόσο, η επιχείρηση εμφανίζει 

ζημιά στους ισολογισμούς της. Κι έτσι, όμως, η παραγωγή προχωρά κανονικά και 

ήδη το 1940 ανέρχεται στις 500 φιάλες την ώρα. 

Λίγο πριν από τη δεκαετία του ’70, η παραγωγή πάγου σταματά, γιατί κυκλοφορούν 

πλέον τα ηλεκτρικά οικιακά ψυγεία. Η Εθνική Τράπεζα, μη επιθυμώντας πλέον στην 

ιδιοκτησίας της μια ζημιογόνα επιχείρηση, αποδέχεται την πρόταση εξαγοράς των 

αδελφών Μοσκαχλαϊδη και του Νίκου Τσαούτου και μεταβιβάζει τις μετοχές της 

ΕΨΑ σε αυτούς. 

Οι νέοι ιδιοκτήτες, μετά την αγορά, επενδύουν σε νέα μηχανήματα και 

εγκαταστάσεις. Η παραγωγή από 1.500 μπουκάλια την ώρα, που ήταν μέχρι τότε, 

φτάνει τα 7.500 μπουκάλια την ώρα. 

Ύστερα από νέες επενδύσεις, το 1982 η παραγωγή φτάνει τα 20.000 μπουκάλια την 

ώρα, ενώ παράλληλα μπαίνουν για πρώτη φορά οι συσκευασίες του 1,5 λίτρου, με 

παραγωγή που φτάνει τα 7.000 μπουκάλια την ώρα.

 

Επιπλέον οι διακρίσεις για την ΕΨΑ συνεχίζονται. Το 2004 για το προϊόν της 

Βυσσινάδας εξασφαλίζει διπλή διάκριση για τη συσκευασία και την 

αποτελεσματικότητα στην αγορά. Το 2006 βραβεύεται για τη δημιουργικότητα των 

παιδικών ηρώων “Οι Τρεις Δροσοφύλακες”, το 2007 σε προωθητικό πρόγραμμα με 

την Ευρωπαϊκή EQUAL επιτυγχάνει την καλύτερη πρακτική συνεργασίας μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και φυσικά βραβεύεται γι’αυτό και το 2008 αποσπά 

από την TUV HELLAS ειδική τιμητική διάκριση ποιότητας, ενώ συνεχίζει μέχρι 

σήμερα με πάμπολες διακρίσεις σε πολλά πεδία με πιο πρόσφατες αυτές για την 

ανώτερη γεύση των προϊόντων της από το διεθνές ινστιτούτο γευσιγνωσίας iTQi. 

Η επιχείρηση που έγινε ταυτόσημη με το προϊόν της, το οποίο το έφερναν στην 

Αθήνα σαν δώρο στους γνωστούς τους οι επισκέπτες του Πηλίου, φορτώνοντας 

κασάκια μαζί με τις αποσκευές τους στο αυτοκίνητό τους, εξακολουθεί να είναι μία 

παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση, «χτισμένη» πάνω στα γερά θεμέλια του 

μύθου της μυστικής συνταγής του Γερμανού χημικού μηχανικού Otto της υψηλής 

ποιότητας και της καινοτομίας. 
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4.1.3. Pepsico - Ivi S.A. 

 

Η PepsiCo-HBH είναι θυγατρική εταιρεία της Pepsico και αποτελεί την εξέλιξη της 

εταιρείας ΗΒΗ Παναγόπουλος. 

Το 1926, ο Νίκος Παναγόπουλος δημιούργησε μία μικρή βιομηχανία αναψυκτικών 

στο Μαρούσι. Την ονόμασε ΗΒΗ για να θυμίζει τη μικρή χαριτωμένη θεά που 

δρόσιζε τους Ολύμπιους θεούς με το νέκταρ.  

Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, με την εξαγορά στο Λουτράκι του εργοστασίου 

εμφιαλώσεως του φημισμένου νερού πηγής Καραντάνη και με τη δημιουργία των 

εγκαταστάσεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η ΗΒΗ διαμορφώθηκε σε μια 

ολοκληρωμένη επιχείρηση.  

Η ιστορία της PepsiCo χρονολογείται από το 1898. Τότε ήταν που ο φαρμακοποιός 

Galleb Bradham από τη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών εφηύρε το 

αρχικό αναψυκτικό, το οποίο ονόμασε PEPSI.  Το προϊόν γνώρισε μεγάλη επιτυχία 

και οι καταναλωτές το ζητούσαν τόσο για την υπέροχη γεύση του όσο και για την 

αναζωογόνηση που τους έδινε.  

Έτσι, το 1903 ο επιτυχημένος, πλέον, φαρμακοποιός δημιούργησε ένα δίκτυο 

εμφιαλωτών ανά τη χώρα, οι οποίοι ανέλαβαν να εμφιαλώνουν και να πωλούν το 

προϊόν του. 

Όσο η βιομηχανία Pepsi-Cola άλλαζε χέρια με το πέρασμα του χρόνου, η επωνυμία 

Pepsi κέρδιζε ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση και αξία. Το προϊόν παρέμενε 

ιδιαίτερα δημοφιλές. Παράλληλα όμως, η επιτυχία του ενισχύθηκε χάρη στη διαρκή 

επέκταση της διανομής, στην έξυπνη τιμολογιακή τοποθέτηση και, φυσικά, στη 

δημιουργική διαφήμιση. Στην ιστορία της διαφήμισης, μερικές από τις μεγαλύτερες 

διαφημιστικές εκστρατείες όλων των εποχών έχουν γίνει για τη μάρκα Pepsi.  

H PepsiCo το Μάρτιο του 2010 ολοκλήρωσε την εξαγορά των δύο μεγαλύτερων 

εμφιαλωτών της παγκοσμίως, της Pepsi Bottling Group και της Pepsi Americas.  Με 

την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PepsiCo σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία 

τροφίμων και ποτών στη Β. Αμερική και τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. 

http://www.pepsico.com/Company/Our-History.html#block_2009
http://www.pepsico.com/Company/Our-History.html
http://www.pepsiusa.com/
http://www.pepsico.com/
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4.1.4.Κλιαφα Α.Ε. 

 

 

 

1926 Η Ίδρυση της ΚΛΙΑΦΑ 

Η ΚΛΙΑΦΑ ιδρύθηκε από τον Θεόδωρο Κλιάφα με αρχικό αντικείμενο τους 

ψυκτικούς θαλάμους και την παραγωγή πάγου. Ένα χρόνο αργότερα, το 1927, το 

μεράκι του ιδρυτή της για τα αναψυκτικά τον οδήγησαν στην εγκατάσταση μιας 

μικρής μονάδας εμφιάλωσης αναψυκτικών, που είχε τη δυνατότητα να παράγει 120 

φιάλες την ώρα. 

1930-1969 Η Καθιέρωση των Αναψυκτικών ΚΛΙΑΦΑ 

Η καλή ποιότητα αρχικά της γκαζόζας και στη συνέχεια της λεμονάδας και 

πορτοκαλάδας εκτιμήθηκε από το καταναλωτικό κοινό και πολύ γρήγορα τα 

αναψυκτικά ΚΛΙΑΦΑ κυριάρχησαν στην τοπική αγορά (υποσκελίζοντας πολλά 

τοπικά εργαστήρια παραγωγής αεριούχων ποτών). Πρωτοπόρος ο ιδρυτής της εισάγει 

το 1933 στην Ελλάδα το πώμα crown (μεταλλικό πώμα) και το 1945 ανανεώνει το 

μηχανολογικό εξοπλισμό του εργοστασίου. Το 1961, υπό την διεύθυνση του Κώστα 

Κλιάφα, οι εγκαταστάσεις της εταιρίας εκσυγχρονίζονται και παράλληλα με τα ήδη 

δημοφιλή προϊόντα παράγονται σε μικρές γυάλινες φιάλες βυσσινάδα και σόδα. 

1970-1979 Μια Νέα Εποχή 

Το 1970 το εργοστάσιο μεταφέρεται σε νέο ιδιόκτητο χώρο 35 στρεμμάτων επί της 

οδού Τρικάλων - Λαρίσης όπου εξοπλίζεται με μηχανήματα νέας τεχνολογίας. 

1980-1989 Νέες Επεκτάσεις - Νέες Συσκευασίες 

Κατά την περίοδο αυτή η ΚΛΙΑΦΑ εγκαθιστά νέα γραμμή παραγωγής, αποκτά 

βιολογικό καθαρισμό και αρχίζει να συσκευάζει τα προϊόντα της σε γυάλινη φιάλη 

των 1000cc και φιάλη pet των 1500cc, ενώ η βράβευσή της το 1987 στο Dusseldorf 

της Γερμανίας για την ποιότητα των προϊόντων της και το μηχανολογικό εξοπλισμό 

έρχεται ως φυσική συνέπεια της καλής της φήμης. 

1990-1999 Νέες Συσκευασίες- Νέα Προϊόντα 
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Η δεκαετία του 1990 βρίσκει την εταιρεία ΚΛΙΑΦΑ ανανεωμένη. Εγκατεστημένη σε 

έναν άνετο χώρο 40 στρεμμάτων με νέους αποθηκευτικούς χώρους, υπό τη διεύθυνση 

του Θοδωρή και του Γιάννη Κλιάφα, παρακολουθεί τις νέες εξελίξεις στοχεύοντας 

πάντοτε στην εξυπηρέτηση των αναγκών του καταναλωτή. Ανανεώνει τον 

μηχανολογικό της εξοπλισμό, υιοθετεί νέες συσκευασίες (330cc can, 500cc pet, 

250cc & 330 cc σε φιάλη μη επιστρεφόμενη) και προσθέτει στην αλυσίδα των 

προϊόντων της μια σειρά από νέα προϊόντα (Smile, 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι, 

νέκταρ ροδάκινο και νέκταρ πορτοκάλι-βερίκοκο-μήλο). 

2000 έως και σήμερα 

Η ΚΛΙΑΦΑ Μπαίνει Δυναμικά στη Νέα Χιλιετία 

Συνδυάζοντας την οικογενειακή παράδοση με τις σύγχρονες απαιτήσεις η ΚΛΙΑΦΑ 

συνεχίζει τη δημιουργική της πορεία και στη νέα χιλιετία. Πιστοποιείται κατά ISO 

και HACCP, και ακολουθεί τη τάση της αγοράς για πολυσυσκευασίες των προιόντων 

της. Αναπτύσσει το εμπορικό της δίκτυο σε νέες περιοχές και διευρύνει τη 

συνεργασία της με μεγάλες αλυσίδες Σ/Μ. Εισάγει στην παραγωγική της διαδικασία 

τεχνολογικές καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον και συμμετέχει στην ομάδα 

των εταιριών που συγκροτούν την εταιρία ΕΕΑΑ, τον ελληνικό φορέα διαχείρισης 

αποβλήτων των συσκευασιών. Φιλοδοξώντας να καταστήσει τον κοινωνικό της ρόλο 

ακόμη πιο ενεργό, μετατρέπει το σύνολο των παλιών της εγκαταστάσεων στο κέντρο 

των Τρικάλων σε ένα πολυδύναμο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού και αναλαμβάνει 

τη λειτουργία του. 

 

4.1.5.Nectar Κουρτίδης  

 

Με έδρα τις Σέρρες και σε μια έκταση 31.500τ.μ. , η επιχείρηση διακινεί τα προϊόντα 

της σε όλη την Ελλάδα. 

Πολιτική της Εταιρίας ''Nektar Αφοί Γ. Κουρτίδη Α.Ε.'' αποτελεί η διασφάλιση της 

ασφάλειας και της υγιεινής των προϊόντων της , με την εφαρμογή και τον έλεγχο 

όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτήν , από το σχεδιασμό και τις πρώτες 

ύλες , την παραγωγή  και τον έλεγχο ποιότητας μέχρι τη διανομή και τη μετέπειτα 

εξυπηρέτηση των πελατών . 

Τα αναψυκτικά Nektar κυκλοφορούν στην αγορά σε 10 γεύσεις - πορτοκάλι ,λεμόνι , 

βύσσινο , μήλο ,cola , γκαζόζα ,τόνικ ,σόδα ,τσάι λεμόνι και τσάι ροδάκινο . 
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Η εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001 : 2008 και πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας 

των Τροφίμων , σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005  

 

4.1.6.Λουξ Α.Ε. 

 

Παντοκράτορος & Ηλείας. Από την παλιά πόλη της Πάτρας, σε 16 

χώρες του κόσμου. Ξεκινήσαμε από την οδό Παντοκράτορος. 

Φαίνεται, ήταν σημαδιακό! 

 
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Όταν στη συμβολή των οδών 

Παντοκράτορος και Ηλείας, πίσω από τον ομώνυμο ιστορικό ναό που υπάρχει ακόμα 

σήμερα στο κέντρο της παλιάς πόλης της Πάτρας, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας ιδρύει 

τη «λουξ», μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αρχικά παράγει πορτοκαλάδα, 

λεμονάδα και γκαζόζα. 

 

Οι διαδικασίες παραγωγής ήταν φυσικά αρχέγονες: «Με το χέρι γινόταν η 

εμφιάλωση,  με το χέρι ταπώνανε». Και με αντίστοιχες, για την εποχή, μεθόδους 

γινόταν και η διανομή, «με το κάρο».  

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα λειτουργούσαν τότε άλλες 11 αναλόγου μεγέθους 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ο μοναδικός τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος ήταν να 

επιλέξει τα καλύτερα υλικά και με το δικό του μεράκι να δημιουργήσει μοναδικές 

συνταγές, με την ελπίδα να τα προτιμήσει ο Πατρινός καταναλωτής. Ο συνδυασμός 

ανώτερης ποιότητας και ξεχωριστής γεύσης λειτούργησε στην πράξη. Σύντομα, οι 



58 

Ελευθέριος Μ. Πολυξενίδης 16017 

πορτοκαλάδες, οι λεμονάδες και οι γκαζόζες «λουξ» έγιναν τα αγαπημένα 

αναψυκτικά των Πατρινών. 

Τα χρόνια κύλησαν και η πορεία της λουξ ήταν σταθερά ανοδική. 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η "λουξ" είχε φτάσει να απασχολεί 10 

εργαζομένους, ενώ η παραγωγή άγγιζε τα 100 κιβώτια την ημέρα! Ωστόσο, η μικρή 

μονάδα της οδού Παντοκράτορος δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις ανάγκες που 

είχαν δημιουργηθεί στην αγορά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την άφιξη των 

πολυεθνικών στην Ελλάδα από το 1967, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη για 

μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλο χώρο. Στόχος ήταν η νέα μονάδα να έχει 

μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες, ως απάντηση 

στον εντεινόμενο πλέον ανταγωνισμό. 

Τότε ήταν, το 1972, που ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, αποφάσισε να μεταφέρει το 

εργοστάσιο  σε ιδιόκτητες, μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

 

«λουξ». Μια μικρή ιστορία για ένα ιστορικό όνομα 

 

Όταν έστηνε τη μικρή του οικοτεχνία, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας, ελλείψει άλλων 

μέσων, είχε προσεγγίσει έναν ταλαντούχο ντόπιο συνθέτη τραγουδιών να του δώσει 

μια λίστα με πιθανά ονόματα για τη νέα επιχείρηση. Μεταξύ των δέκα που 

προτάθηκαν, ήταν και το "λουξ".  

Είναι η εποχή που στη μεταπολεμική Ελλάδα η λέξη «λουξ» έχει αρχίσει να γίνεται 

συνώνυμο της πολυτέλειας, της ξεχωριστής φροντίδας και της ανώτερης ποιότητας. 

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θα επιλεγεί και για τα αναψυκτικά της 

νεοσύστατης βιοτεχνίας. 

 

 

1972,Κεφαλόβρυσο. 

Η λουξ βρίσκει τη «φυσική» της έδρα. 

 

Το Κεφαλόβρυσο είναι ένας μικρός Παράδεισος, μια περιοχή με καταπράσινη φύση, 

γεμάτη από υπεραιωνόβια πλατάνια, που θυμίζει γη της επαγγελίας. Για τα δεδομένα 

όμως εκείνης της εποχής, ήταν πολύ μακριά από την Πάτρα κι από τα καθημερινά 
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σημεία διανομής, «στη μέση του πουθενά» και, κυρίως, χωρίς βασικές υποδομές! 

Χωρίς τηλέφωνο, χωρίς καν ρεύμα!  

Κρύβει όμως στο υπέδαφος έναν πραγματικό θησαυρό, το άριστης ποιότητας νερό 

Κεφαλόβρυσου!  (ένα νερό ελαφρύ, ολιγομεταλλικό και σπάνιας φυσικής αξίας.) 

Αυτό είναι και το βασικό κριτήριο του Παναγιώτη Μαρλαφέκα για την επιλογή της 

μετεγκατάστασης: «ποιότητα με οποιοδήποτε κόστος». Παρά τις διαφαινόμενες 

δυσκολίες, ο ιδρυτής της λουξ  επιλέγει να αξιοποιήσει μια μοναδική ευκαιρία για 

ολική ποιοτική βελτίωση των αναψυκτικών λουξ. Η μετέπειτα πορεία της 

επιχείρησης απέδειξε ότι η επιλογή του ήταν ορθή. 

Από τότε, τα προϊόντα λουξ ξεχωρίζουν από κάθε άλλο αναψυκτικό στην Ελλάδα και 

στον κόσμο. Είναι τα μόνα που παρασκευάζονται με νερό Κεφαλόβρυσου.  Κάτι που, 

με υπερηφάνεια, αναγράφεται σε κάθε συσκευασία λουξ. 

 

4.2.Ανάλυση αριθμοδεικτών 

4.2.1.Αριθμοδείκτες ρευστότητας  

4.2.1.1.Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την επάρκεια των πηγών μετρητών μιας επιχείρησης 

για να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε μετρητά. Είναι ο λόγος 

του ΚΕ προς τις ΒΥ.  (Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαµβάνει τιµές > 1). Όσο πιο 

μεγάλος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο  το «περιθώριο ασφάλειας» των 

βραχυπρόθεσμων δανειστών της επιχείρησης. Ένας δείκτης 2 θεωρείται πολύ 

καλός.Εάν ο δείκτης αυτός πάρει τιμή μικρότερη της μονάδος ,σημαίνει ότι η 

επιχείρηση σύντομα θα αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας. 

Πίνακας 4 - Γενικής ρευστότητας 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
1,47 1,38 1,76 1,31 1,34 1,17 1,42 1,85 

EPSA S.A. 4,26 4,58 3,46 3,57 3,52 3,65 3,28 3,11 

PEPSICO - 

IVI S.A. 
2,12 2,69 1,00 1,43 1,22 2,58 1,40 1,51 

CLIAFA 1,11 1,09 1,68 2,31 2,42 3,3 2,74 2,86 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
2,68 2,4 2,16 2,01 1,84 1,98 1,79 1,87 

LOUX S.A. 2,15 2,46 1,95 1,8 1,57 1,33 1,52 1,72 
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Πίνακας 5 - Γενικής ρευστότητας - Μ.Ο. 

 2013 2012 2011 

COCA COLA 1,38 1,76 1,31 

EPSA S.A. 4,58 3,46 3,57 

PEPSICO - IVI 

S.A. 
2,69 1,00 1,43 

CLIAFA 1,09 1,68 2,31 

KOUTIDIS BROS 

S.A. 
2,4 2,16 2,01 

LOUX S.A. 2,46 1,95 1,8 

Μ.Ο. ΚΛΑΔΟΥ 1,96 1,58 1,74 

 

 

 Διάγραμμα  19 - Γενικής ρευστότητας 

 

 

Το 2007 παρατηρούμε ότι η COCA COLA παρουσιάζει την μεγαλύτερη ρευστότητα 

στα τελευταία χρόνια της. Αυτό συμβαίνει διότι την περίοδο εκείνη , δεν έχει 

εμφανιστεί η κρίση στην Ελλάδα και όλα κυλούσαν ομαλά. Στη συνέχεια 

παρατηρούμε μια καθοδική πορεία μέχρι και το 2011 .Από το 2012 μέχρι και το 2014 

η πορεία της είναι ανοδική μιας και πλέον δεν γίνονται αγοροπωλησίες με πίστωση 

σε τέτοιο βαθμό όπως τότε. Η χρήση 2012 έχει μεγάλη απόκλιση από αυτή του 2013 

λόγω αύξησης του συντελεστή της φορολογίας από 20% σε 26% .Οι φορολογικές 

απαιτήσεις της εταιρίας ανέρχονταν για το 2013 στα 4,4 εκ. ευρώ . 

Η EPSA S.A. εμφανίζει μια καθαρά αύξουσα πορεία της άμεσης ρευστότητας της 

από το 2007 έως το 2014. Είναι άξιο να σημειωθεί ότι παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλα 

νούμερα.  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

COCA COLA HBC EPSA S.A. PEPSICO - IVI S.A. CLIAFA KOURTIDIS LOUX Μ.Ο. ΚΛΑΔΟΥ 

2013 

2012 

2011 



61 

Ελευθέριος Μ. Πολυξενίδης 16017 

Η PEPSICO - IVI S.A. εμφανίζει κάποιες αστάθειες  στην μέχρι σήμερα πορεία της 

κάνοντας μια καθοδική πορεία από το 2010 έως το 2012. Η EPSA S.A. μια εταιρία 

με μικρότερη φήμη και αναγνωρισιμότητα στη χώρα μας , εμφανίζει έως και 

διπλάσιους αριθμοδείκτες από αυτούς της ''μεγάλης'' COCA COLA. Οι 

αριθμοδείκτες της PEPSICO - IVI S.A. κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με αυτούς της 

COCA COLA. 

Η Cliafa παρουσιάζει μια διαχρονική πτώση από το 2007 έως και το 2014 ,πράγμα 

που μεταφράζεται σε αδυναμία εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων χρεών της 

χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα της . 

Η επιχείρηση Koutidis Bros S.A. παρουσιάζει κάποιες αυξομειώσεις διαχρονικά που 

όμως δεν δείχνουν κάποια ύπαρξη κινδύνου για την εταιρία αυτή μιας και οι τιμές 

των δεικτών της είναι στα προβλεπόμενα πλαίσια . 

Η εταιρία Loux S.A. παρουσιάζει από το 2007 έως και το 2010 μια συνεχόμενη 

μείωση στον αριθμοδείκτη της ρευστότητας της που όμως βελτιώνεται από το 2011 

και μετά λόγω μια μείωσης της ημερήσιων λειτουργικών δαπανών της.  

4.2.1.2.Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας 

 

Είναι ο λόγος του ΚΕ της επιχείρησης μείον τα αποθέματα προς τις άμεσες 

υποχρεώσεις της(ΒΥ). Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας είναι παρόμοιος με τον δείκτη 

κυκλοφοριακής ρευστότητας με τη διαφορά ότι ο αριθμητής του κλάσματος 

περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που 

ρευστοποιούνται ευκολότερα , όπως είναι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι απαιτήσεις 

.Δηλαδή από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα , που 

αποτελούν τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν τη μικρότερη δυνατότητα 

ρευστοποίησης και που είναι πιθανόν από τη ρευστοποίηση τους να προκύψουν 

ζημιές . (Ο δείκτης αυτός θεωρείται ικανοποιητικός όταν λαµβάνει τιµές >= 1) 

Πίνακας 6 - Άμεσης ρευστότητας 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
1,15 1,05 1,47 1,17 1,16 0,49 1,31 1,45 

EPSA S.A. 3,71 3,91 3,15 3,14 3,14 3,27 2,95 2,82 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
1,81 2,25 0,83 1,17 1 2,2 1,15 1,26 

CLIAFA 0,84 0,79 1,31 1,79 1,79 2,46 1,97 2,05 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
2,17 1,93 1,74 1,65 1,43 1,49 1,34 1,42 

LOUX S.A. 1,89 2,18 1,75 1,66 1,46 1,2 1,35 1,57 
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Διάγραμμα  20 - Άμεσης ρευστότητας 

 

 

Η PEPSICO - IVI S.A. παρουσιάζει υψηλά ίδια κεφάλαια το 2009 και το 2010 λόγω 

του ότι δεν έλαβε υπόψη της προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις . Έγινε το ίδιο 

και για τη χρήση του 2011,2012 , επίσης δεν λογιστικοποίησε κάποιους φόρους. Το 

2013 η εταιρία σχημάτισε προβλέψεις για αποζημίωση εργαζομένων συνεπώς τα ίδια 

κεφάλαια εξακολουθούν να είναι ανεβασμένα . Και το 2014 η εταιρία ακολουθεί την 

ίδια πολιτική σχετικά με τις προβλέψεις , οπότε τα ίδια κεφάλαια εξακολουθούν να 

είναι υψηλά. 

Η EPSA S.A. βάσει έκθεσης ορκωτού λογιστή Το 2012 η εταιρία δεν έχει κάνει μια 

πρόβλεψη για αποζημίωση  εργαζομένων και δεν έκανε  μια πρόβλεψη για κάποιες 

καθυστερημένες  απαιτήσεις που έχει , οπότε παρουσιάζει ανεβασμένα ίδια κεφάλαια 

.Το 2013 και το 2014 δεν έχουν γίνει οι ανάλογες προβλέψεις για αποζημιώσεις, 

συνεπώς οι προβλέψεις παρουσιάζονται μειωμένες και τα ίδια κεφάλαια αυξημένα. 

Για την  COCA COLA έχουμε χαμηλά νούμερα διότι έκανε επενδύσεις  ύψους 2,3 

εκ. ευρώ στο Βόλο και 1,2 εκ ευρώ στην Πάτρα. Το 2014 εμφανίζεται ελαφρώς 

αυξημένη η ρευστότητα λόγω προβλέψεων για πιθανούς πρόσθετους φόρους. 

Οι επιχειρήσεις Loux S.A. και Koutidis Bros S.A. παρουσιάζουν διάφορες 

αυξομειώσεις από έτη σε έτη . Στην περίπτωση της Loux S.A. αυτό συμβαίνει λόγω 

της διαχρονικής  αύξησης των αποθεμάτων και της αύξησης με τον ίδιο ρυθμό του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της .  Η άλλη εταιρία παρουσιάζει μείωση των 

αποθεμάτων της από έτος σε έτος καθώς και μείωση των υποχρεώσεων της , έτσι 

έχουμε τα παρόμοια αποτελέσματα . 
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Σαν γενική παρατήρηση , θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα τα δείγματα μας είναι σε 

σχετικά καλές τιμές με εξαίρεση τα τελευταία έτη της Cliafa και Coca Cola . 

  

4.2.2. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας  

4.2.2.1.Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει τη συχνότητα ανανέωσης αποθεμάτων μέσα σε ένα έτος 

και ορίζεται ως το πηλίκο των κόστος πωληθέντων  προς τα αποθέματα . Ως 

αποθέματα  λαμβάνονται υπόψη τα ποσά στο τέλος της χρήσης .Στην περίπτωση που 

οι πωλήσεις παρουσιάζουν αύξηση κατά τη διάρκεια του έτους ως αποθέματα πρέπει 

να λαμβάνονται ο μέσος όρος του κάθε μήνα . 

 Χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο 

δείκτη γενικής ρευστότητας ,κεφάλαια δεσμευμένα σε αποθέματα και μεγάλο 

πρόβλημα ρευστότητας . 

 Υψηλός δείκτης σημαίνει ότι η επιχείρηση ανανεώνει γρήγορα τα αποθέματα 

και δεσμεύει λιγότερα κεφάλαια . 

 Πολύ υψηλός δείκτης σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα και θα υπάρξει 

πρόβλημα πωλήσεων. 

Δηλαδή , ο δείκτης αυτός μετρά πόσες φορές το χρόνο τα αποθέματα της 

επιχείρησης μετατρέπονται σε πωλήσεις .  

 

Πίνακας 7 - Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
16,79 17,05 16,1 28,6 20,61 13,45 37,89 16,03 

EPSA S.A. 5,58 5,78 9,96 6,66 7,89 8,41 9,79 8,09 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
6,82 6,05 6,33 5,47 5,76 7,46 6,22 6,94 

CLIAFA 4,13 3,74 5,24 5,37 4,45 4,95 4,3 4,28 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
5,31 5,31 6,34 7,66 5,62 5,73 5,35 5,42 

LOUX S.A. 4,33 5,16 5,37 7,91 8,95 7,9 7,89 10 
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Η COCA COLA ως η μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρία λόγω των μεγαλυτέρων 

πωλήσεων της και σαφέστατα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες δυο 

εταιρίες δείκτη. Αυτό το γεγονός δικαιολογεί την και αποθεματική της πολιτική . Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι λόγω του δείκτη θα έχει κάποιο ενδεχόμενο πρόβλημα με 

τις πωλήσεις της στο μέλλον αλλά η ιστορία της εταιρίας αυτής μας έχεις αποδείξει 

το αντίθετο. 

 

Η μείωση των πωλήσεων της   EPSA S.A. καθώς και το ότι δεν έχει τη δυνατότητα 

για την κράτηση μεγάλου αριθμού αποθεμάτων ευθύνεται για την φθίνουσα πορεία 

του αριθμοδείκτη αυτού. 

 

Οι χαμηλοί αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων της PEPSICO 

- IVI S.A. οφείλονται στην πολιτική της , δηλαδή κρατάει πολλά αποθέματα , 

δεσμεύει πολλά κεφάλαια και αν δεν έχει , θα έχει σίγουρα πρόβλημα ρευστότητας  . 

Η εταιρία Loux S.A. παρουσιάζει μια καθαρά φθίνουσα πορεία του δείκτη αυτού , 

αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με μια αλλαγή στην πολιτική της επιχείρησης 

στον τομέα τον αποθεμάτων της και κατά συνέπεια στην αύξηση της γενικής 

ρευστότητας της . 

Παρατηρούμε ότι οι τιμές των δεικτών για τις άλλες δυο εταιρίες μας , Cliafa και 

Koutidis Bros S.A. είναι σε καλά για την εποχή επίπεδα , ακολουθούν και οι δυο 

μείωση των αποθεμάτων τους και κατά συνέπεια αύξηση του ρευστού χρήματος τους 

.Συνεπώς θα μπορούσαν και οι δυο να ανταποκριθούν σε κάποιο ενδεχόμενο 

στραβοπάτημα . 

4.2.2.2. Αριθμοδείκτης ημερών αποθεμάτων  

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει  η 

επιχείρηση για την πώληση των εμπορευμάτων της. Είναι ο λόγος των ημερών του 

έτους (365) προς  την Κ.Τ. των αποθεμάτων της επιχείρησης  

Πίνακας 8 - Ημερών αποθεμάτων 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
31 29 32 15 19 31 11 26 

EPSA S.A. 65 62 36 54 46 46 41 45 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
53 60 57 66 63 48 58 52 

CLIAFA 87 96 69 67 81 73 84 84 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
68 68 57 47 64 63 67 66 

LOUX S.A. 83 70 67 46 40 46 46 36 
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Πίνακας 9 - Ημερών αποθεμάτων και Μ.Ο. 

 

 2013 2012 2011 

COCA 

COLA 
29 32 15 

EPSA S.A. 62 36 54 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
60 57 66 

CLIAFA 96 69 67 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
68 57 47 

LOUX S.A. 70 67 46 

Μ.Ο. 

ΚΛΑΔΟΥ 
73 75 76 

 

 

Διάγραμμα  21 - Ημερών αποθεμάτων 

 

 

Με τους χαμηλούς της αριθμοδείκτες η COCA COLA μας προβάλει την ικανότητα 

της να χρησιμοποιεί και να εκποιεί τα αποθέματα της χωρίς απώλειες αξίας .Τα 

χαμηλά αυτά νούμερα όμως εξαρτώνται και από τις μεθόδους αποτίμησης που 

χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία. 

 

Η EPSA S.A. καθώς και η PEPSICO - IVI S.A. εμφανίζουν σχεδόν διπλάσιους 

δείκτες από αυτούς της COCA COLA .Αυτό οφείλεται σίγουρα στην πολιτική που 

ακολουθούν οι εταιρίες σχετικά με τα αποθέματα τους , στις μεθόδους αποτίμησης 
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τους αλλά και στις πωλήσεις τους .Συνεπώς λόγω μεγέθους , η  COCA COLA 

παίρνει τα πρωτεία και εδώ. 

Η εταιρία Cliafa παρουσιάζει μια διαχρονική  αδυναμία άμεσης μετατροπής των 

αποθεμάτων της σε πωλήσεις , αυτή η αδυναμία της φυσικά είναι ανάλογη με το 

μέγεθος της . 

Η Loux S.A. S.A. από το 2007 και μετά διακατέχεται από μια φθίνουσα πορεία , που 

είναι κ αυτή ανάλογη του μεγέθους της και φυσικά ανάλογη της οικονομικής κρίσης 

των τελευταίων ετών . 

Η εταιρία Koutidis Bros S.A.  διακατέχεται από μια σταθερή πορεία ως προς τον 

δείκτη αυτό , με ελάχιστες αυξομειώσεις ανάλογες τις εποχής φυσικά . 

 

 

Σαν συμπέρασμα , παρατηρούμε ότι σχεδόν όλες οι εταιρίες είναι κάτω από τον μέσο 

όρο του κλάδου αυτού για ένα δείγμα τιμών ενδεικτικά για τρία έτη. Συνεπώς 

ακολουθούν πολύ καλή πολιτική και διαχείριση στον συγκεκριμένο τομέα . 

 

4.2.2.3. Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 

Ο ρόλος του αριθμοδείκτη αυτού είναι να μας δείχνει το πόσες φορές στο έτος μπορεί 

η επιχείρηση να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Είναι ο λόγος των πωλήσεων προς τις 

απαιτήσεις της επιχείρησης  . (Μια τιµή του δείκτη ίση µε 5 δείχνει ότι οι 

απαιτήσεις της επιχείρησης εισπράττονται µέσα στο έτος 5 φορές).Γενικά ,είναι 

καλό για έναν αναλυτή να εξετάζει διαχρονικά αυτόν τον δείκτη έτσι ώστε να 

διερευνάται εάν η επιχείρηση διατηρεί σταθερή πιστωτική πολιτική . 

 Μια αύξηση του αριθμοδείκτη αυτού πιθανόν να εκφράζει βελτίωση της 

ικανότητας εισπράξεως των απαιτήσεων ή αλλαγή στην πολιτική 

χορηγούμενων πιστώσεων. 

 Μια μείωση του αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων ή άλλα 

λόγια μεγάλες απαιτήσεις σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις αντανακλά την 

πιθανότητα να εμφανιστούν αυξημένες οι μη εισπραχθείσες η οι 

καθυστερούμενες απαιτήσεις . 
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Πίνακας 10 - Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
4,82 5,53 3,23 3,49 3,82 3,38 3,26 4,73 

EPSA S.A. 1,99 2,07 1,9 1,83 2,00 2,23 2,66 2,37 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
1,82 2,01 2,19 2,08 2,19 2,36 2,58 2,62 

CLIAFA 2,35 2,59 2,63 2,6 2,46 2,99 2,5 2,8 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
1,87 1,78 2,2 2,36 2,26 2,65 2,48 2,53 

LOUX S.A. 2,36 3,29 2,78 3,35 2,86 3,98 4,08 3,91 

 

Για την COCA COLA παρατηρούμε μεταβολές ανά έτος. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στην πιστωτική πολιτική της επιχείρησης ή και στην ικανότητα της να εισπράττει . Τα 

τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα , παρατηρούμε αυξημένο δείκτη για την εν 

λόγω εταιρία μιας και πλέον έχουν μειωθεί κατά μεγάλο βαθμό οι πιστώσεις στο 

εμπόριο. 

Μεταβολές παρουσιάζει επίσης και ο δείκτης της   EPSA S.A. , σε μικρότερο βαθμό 

βέβαια .Αυτό στην απότομη αλλαγή των όρων πίστωσης και αυτόματα στην μείωση 

των πωλήσεων της για τα τελευταία χρόνια .Στο μέλλον δεν αποκλείεται να 

εμφανιστούν αυξημένες οι μη εισπραχθείσες ή οι καθυστερούμενες απαιτήσεις. 

Η PEPSICO - IVI S.A. κινείται στα ίδια στάδια της δεύτερης εταιρίας μας μιας και 

είναι ομοειδείς και σχεδόν ίδιου μεγέθους . 

Για τη επιχείρηση Cliafa θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι εισπράττει τις 

απαιτήσεις της περίπου δυόμιση φορές μέσα σε ένα έτος .Και σαν διαχρονικό 

σχολιασμό , μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι η επιχείρηση αυτή κρατά σταθερή 

πιστωτική πολιτική . 

Η Loux S.A. S.A. εμφανίζει σχετικά μεγάλα νούμερα που μεταφράζονται σε καλή 

και σταθερή πολιτική είσπραξης των απαιτήσεων της . 

Για την εταιρία Koutidis Bros S.A. είναι καλό να αναφέρουμε ότι χρόνο με το χρόνο 

χάνει την παραπάνω ικανότητα . Δηλαδή η εταιρία αυτή παρουσιάζει μεγάλες 

απαιτήσεις σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις της . Ενδεχομένως να υπάρχουν 

αλλαγές στα επίπεδα των τιμών της ή της πιστωτικής της πολιτικής . 

4.2.2.4. Αριθμοδείκτες ημερών απαιτήσεων 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης, 

τόσο μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων. Είναι ο 



68 

Ελευθέριος Μ. Πολυξενίδης 16017 

λόγος των ημερών του έτους (365) προς την κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

απαιτήσεων. 

 Πίνακας 11 - Ημερών απαιτήσεων 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
75 65 111 103 94 107 110 76 

EPSA S.A. 181 174 190 197 180 161 135 152 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
198 179 165 173 165 153 139 137 

CLIAFA 153 139 137 138 146 120 124 128 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
192 202 164 152 160 136 145 142 

LOUX S.A. 152 110 129 107 126 90 88 92 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο δείκτης αυτός στη γενική του εικόνα 

είναι ανάλογος με τον προηγούμενο. Δηλαδή η  COCA COLA συνεχίζει να έχει 

καλύτερα νούμερα και αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην πιστωτική της πολιτική και 

στην ικανότητα της να εισπράττει. Άξιο είναι να σημειωθεί ότι και εδώ τα τελευταία 

χρόνια της κρίσης παρατηρούμε μειωμένους δείκτες για αυτή την εταιρία. 

Η    PEPSICO - IVI S.A.  παρουσιάζει αύξηση του δείκτη τα τελευταία χρόνια και 

αυτό δεν είναι καθόλου καλό διότι όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης 

των απαιτήσεων της επιχείρησης, τόσο μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για τη δημιουργία 

επισφαλών απαιτήσεων . 

Για την EPSA S.A. θα αναφέρουμε ότι γενικά έχει αυξημένο δείκτη απαιτήσεων , 

πράγμα που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με τις εισπράξεις της ή το κάνει 

εσκεμμένα για να μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική στον κλάδο καθώς και στην 

αγορά γενικά.  

Η Loux S.A. S.A. από έτος σε έτος παρουσιάζει αύξηση του δείκτη αυτού , και 

μάλιστα το 2014 φτάνει  σχεδόν στο διπλάσιο νούμερο από το αρχικό  .Αυτό 

σημαίνει ότι κ αυτή η επιχείρηση έχει πρόβλημα με τη διαχείριση . 

Για την εταιρία Cliafa θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ακολουθεί μια σχετικά 

καλή διαχείριση , φυσικά ανάλογη των ημερών , παρατηρείται μια αύξηση των 

ημερών που όμως είναι μικρή. 

Η εταιρία Koutidis Bros S.A. είχε μια πορεία ελάχιστα αυξανόμενη μέχρι το 2012 , 

όμως από το 2012 και μετά τα νούμερα αυξήθηκαν αρκετά και είναι ικανά να 

δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον . 
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Πίνακας 12 - Ημερών απαιτήσεων 

 2013 2012 2011 

COCA 

COLA 
65 111 103 

EPSA S.A. 174 190 197 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
179 165 173 

CLIAFA 139 137 138 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
202 164 152 

LOUX S.A. 110 129 107 

Μ.Ο. 

ΚΛΑΔΟΥ 
181 185 179 

  

Διάγραμμα  22 - Ημερών απαιτήσεων 

 

 

 

Σχεδόν όλες οι οικονομικές μονάδες μας είναι κάτω του μέσου όρου του κλάδου για 

τα τρία ενδεικτικά έτη που πήραμε.  
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4.2.2.5. Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει το πόσες φορές πληρώνονται οι υποχρεώσεις 

έναντι των προμηθευτών .Είναι ο λόγος των αγορών μιας οικονομικής οντότητας 

προς τον μ.ο. των προμηθευτών (Β.Υ.). 

Μπορεί να επηρεαστεί είτε από μια μεταβολή των πωλήσεων είτε από μια μεταβολή 

των αγορών των επιχειρήσεων.  

Πίνακας 13 - Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
0,24 0,23 0,27 0,30 0,31 0,33 0,26 0,16 

EPSA S.A. 3,09 4,22 2,71 2,24 2,08 2,32 2,44 2,14 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
3,59 3,97 3,17 3,59 2,00 4,05 2,78 3,51 

CLIAFA 3,26 3,05 4,8 4,92 3,5 4,67 3,75 5,36 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
3,99 3,98 3,67 3,19 2,79 4,07 3,27 3,49 

LOUX S.A. 1,08 1,46 1,09 1,06 0,91 0,99 1,02 1,46 

 

 

Ο ελάχιστος δείκτης της COCA COLA μας γνωστοποιεί ότι αυτή η τεράστια 

οικονομική μονάδα έχει ελάχιστες Β.Υ. , παράγει και πουλάει μόνη της ,συνεπώς 

είναι φυσικό και επόμενο να έχει μικρό δείκτη.  

Η Loux S.A. S.A. μας γνωστοποιεί με τον δείκτη αυτό ότι οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της είναι σχεδόν όσες και οι αγορές της .    

Οι υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου , παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες , 

πράγμα που μπορεί να οφείλεται είτε σε μεγάλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με 

παράλληλα μεγάλες αγορές , είτε σε απλά μεγάλες αγορές . 
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4.2.2.6. Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές  

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης εκφράζει τη χρονική περίοδο από την αγορά των επί 

πιστώσει διαφόρων προϊόντων έως την εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους 

προμηθευτές .Είναι ο λόγος των ημερών του έτους (365) προς  την κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των προμηθευτών  .Δείχνει δηλαδή το πόσο καιρό παραμένουν 

οφειλόμενες  ή ανεξόφλητες  οι Β.Υ. της επιχείρησης προς τους προμηθευτές της. 

 

Πίνακας 14 - Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
87 83 96 107 111 118 94 58 

EPSA S.A. 116 85 133 161 173 155 147 168 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
100 91 114 139 180 89 130 103 

CLIAFA 110 118 75 73 103 77 96 67 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
90 90 98 113 129 89 110 103 

LOUX S.A. 334 246 331 339 396 364 223 246 

 

 

Πίνακας 15 - Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές και Μ.Ο. 

 2013 2012 2011 

COCA 

COLA 
83 96 107 

EPSA S.A. 85 133 161 

PEPSICO - 

IVI S.A. 
91 114 139 

CLIAFA 118 75 73 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
90 98 113 

LOUX S.A. 246 331 339 

Μ.Ο. 

ΚΛΑΔΟΥ 
156 186 170 

   

Σαν γενική παρατήρηση αυτών των ομοειδών εταιριών του κλάδου της εμφιάλωσης 

μπορούμε να πούμε πως και οι έξι είναι κάτω του μέσου όρου για τα τρία ενδεικτικά 

έτη που πήραμε. 
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Διάγραμμα  23 - Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 

 

 

Η COCA COLA με τον συγκεκριμένο δείκτη παραδίδει μαθήματα διαχείρισης στις 

υπόλοιπες πέντε του κλάδου έχοντας τις λιγότερες μέρες εξόφλησης . 

Οι εταιρίες Koutidis Bros S.A. και PEPSICO - IVI S.A. κυμαίνονται πάνω κάτω 

στα ίδια επίπεδα . 

Η Cliafa S.A. παρουσίαζε ιδιάτερα χαμηλές τιμές που όμως μεταβλήθηκαν τα 

τελευταία έτη, αυτό μπορεί να οφείλεται στις Β.Υ. της .  

Τέλος οι Epsas S.A. και η Loux S.A. S.A. ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιά 

θα παρουσιάσει τους μεγαλύτερους δείκτες ημερών πίστωσης από προμηθευτές . 
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4.2.2.6.Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 

 

Ο δείκτης συνολικής κυκλοφοριακής ενεργητικού είναι ένας  δείκτης που απεικονίζει 

την ικανότητα δημιουργίας πώλησης με τη ν χρησιμοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Είναι ένα μέτρο της ικανότητας της διοίκησης όσον 

αφορά την αντιμετώπιση των συνθηκών ανταγωνισμού. Ωστόσο, λόγω της μοναδικής 

σχέσης του με άλλες μεταβλητές στο μοντέλο, η αναλογία πωλήσεων / Σύνολο 

ενεργητικού κατατάσσεται δεύτερη στη συμβολή της στη συνολική διακριτική 

ικανότητα του μοντέλου. Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει πόσα ευρώ 

πωλήσεων πραγματοποίησε η επιχείρηση για κάθε ένα  ευρώ που έχει επενδύσει 

σε ενεργητικά περιουσιακά στοιχεία. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη , τόσο 

αποτελεσματικότερα διαχειρίζεται η διοίκηση τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης . 

 

Πίνακας 16 - Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
1,6 1,67 1,24 2,98 2,55 2,55 2,8 2,95 

EPSA S.A. 0,75 0,81 0,78 0,6 0,62 0,7 0,75 0,76 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
0,95 1 1,16 1,09 1,14 1,32 1,36 1,39 

CLIAFA 

S.A. 
0,56 0,61 0,67 0,72 0,74 0,89 0,89 0,91 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
0,91 0,85 1,08 1,16 1,02 1,11 1,06 1,05 

LOUX S.A. 0,88 0,86 0,75 0,77 0,72 0,79 0,98 1,12 

 

Παρατηρούμε ότι οι διοικήσεις των εταιριών Epsa ,Koutidis Bros S.A. ,Cliafa S.A. 

και  Loux S.A. διαχειρίζονται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο τα περιουσιακά τους στοιχεία 

, δηλαδή η σχέση πωλήσεις προς ενεργητικό και για τις τέσσερεις αυτές οικονομικές 

μονάδες είναι σχεδόν ίση με τη μονάδα .  

Η Pepsico - Ivi  παρουσιάζει έναν ελαφρώς μεγαλύτερο δείκτη , αυτό ενδεχομένως 

οφείλεται στις πωλήσεις της επιχείρησης αυτής . 

Και φυσικά ο δείκτης της COCA COLA , σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ,είναι 

ανάλογος των πωλήσεων της εταιρίας αυτής. Η εταιρία αυτή παρουσιάζει εξαιρετικά 

μεγάλους δείκτες διαχρονικά  που όμως χρόνο με το χρόνο πέφτουν λόγω της κρίσης 

που διανύουμε.  

Πηγή  : FINANCIAL RATIOS, DISCRIMINANT ANALYSIS AND THE PREDICTION OF CORPORATE BANKRUPTCY, 

Edward I. Altman, 1968 
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4.2.3.Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

4.2.3.1. Αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 

  

Όταν μια επιχείρηση αντλεί διαθέσιμα μέσω δανεισμού , πρέπει μα πληρώνει τόκους 

στους δανειστές της .Έτσι μειώνονται τα καθαρά κέρδη της. Από την άλλη μεριά , αν 

μια επιχείρηση δανειστεί αντί να εκδώσει μετοχές ,έχει λιγότερους μετόχους στους 

οποίους θα διανεμηθούν τα απομένοντα κέρδη .  

Ο αριθμοδείκτης αυτός συνήθως υπολογίζεται για κέρδη μετά φόρων ωστόσο εμείς 

τον υπολογίσαμε για κέρδη προ φόρων μιας και λόγω του ότι είμαστε στην Ελλάδα , 

οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν  στις περιπτώσεις συχνών μεταβολών των 

φορολογικών συντελεστών. Είναι ο λόγος των κερδών προ φόρων προς τα ίδια 

κεφάλαια μια επιχείρησης.  

Πίνακας 17 - Απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
-23,6% 

-

55,47

% 

-

32,33

% 

-

45,45

% 

-80,66% 

-

91,77

% 

-

19,05

% 

-

21,56

% 

EPSA 

S.A. 

-

22,48

% 

-

32,93

% 

-

80,26

% 

0 

-

131,61

% 

0,79% 0,7% -0,22% 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
-4,01% 0,72% 

-

10,57

% 

-

18,42

% 

-7,97% 2,3% 4,8% 
15,72

% 

CLIAFA -3,57% 

-

22,03

% 

-

12,69

% 

-10, 

%93 
-14,75% -1,77% 1,96% 

-

11,91

% 

KOUTIDI

S BROS 

S.A. 

12,31

% 
2,19% 6,92% 9,21% 5,36% 6,36% 7,98% 7,6% 

LOUX S.A. 
14,46

% 

10,35

% 

10,72

% 

12,19

% 
17,34% 

24,41

% 

30,97

% 

31,46

% 

 

Η EPSA S.A. Στις καταστάσεις αποτελεσμάτων της , παρουσιάζει ζημιές από το 

2010 έως και το 2014 .Αυτό έχει ως συνέπεια να βγαίνει αρνητικός και ο δείκτης μας 

. 

Η COCA COLA στην κατάσταση συνολικών εσόδων της , από το 2007 έως και το 

2014 παρουσιάζει ζημιές προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων .Συνεπώς και οι δικοί της αριθμοδείκτες βγαίνουν 

αρνητικοί. 

Η   PEPSICO - IVI S.A. στον πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως της , τα πρώτα τρία 

έτη παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα , οπότε και θετικούς δείκτες .Από το 2010 έως 

το 2014 εμφανίζει ζημιές προ φόρων. Άρα και αρνητικούς δείκτες 
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Η εταιρία Koutidis Bros S.A. στις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεις παρουσιάζει 

κέρδη για τα χρόνια που έχουμε πάρει ως δείγμα , έτσι ο δείκτης μας έχει θετικό 

πρόσημο  και μάλιστα με αύξουσα πορεία αν εξαιρέσουμε ένα οικονομικό έτος. Αυτό 

αποτελεί θετικό στοιχείο για την οικονομική κατάσταση και εικόνα προς τρίτους της 

επιχείρησης  αυτής . 

Η επιχείρηση Cliafa εμφανίζει μικρές ζημιές προ φόρων συνεπώς ο λόγος των 

κερδών προ φόρων προς τα ίδια κεφάλαια της  επιχείρησης βγάζει αρνητικό 

αποτέλεσμα.  

Η Loux S.A. S.A. αν και παρά το μέγεθος της σε σχέση με τις υπόλοιπες , 

παρουσιάζει τους μεγαλύτερους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

.Δηλαδή εμφανίζει κέρδη . 

4.2.3.2.Μεικτό περιθώριο κέρδους  

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως μεικτό περιθώριο κέρδους, είναι πολύ 

σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων. Δείχνει δηλαδή τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης 

και την πολιτική τιμών αυτής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μεικτού 

κέρδους τόσο καλύτερη από απόψεως κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι 

μπορεί να αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 

πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης μεικτού κέρδους δείχνει την 

ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί 

σε υψηλές τιμές. Είναι ο λόγος των μεικτών κερδών εκμετάλλευσης  προς τον 

κύκλος εργασιών μιας οικονομικής μονάδας . 

Πίνακας 18 - Μεικτό περιθώριο κέρδους 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
30,12% 28,2% 31,16% 16,08% 8,7% 

12,31 

% 
11,38% 13,75% 

EPSA S.A. 41,84% 41,31% 35,75% 33,67% 35,72% 38,08% 38,84% 43,38% 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
37,15% 34,74% 37,06% 39,12% 43,08% 45,51% 46,72% 47,37% 

CLIAFA 

S.A. 
33,86% 33,23% 27,28% 30,82% 30,97% 36,19% 36,21% 38,45% 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
32,89% 26,35% 27,3% 25,03% 26,27% 26,27% 27,03% 25,12% 

LOUX S.A. 57,7% 52,78% 52,02% 52,37% 49,84% 45,5% 42,17% 44,45% 

 

 

 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η  COCA COLA πουλάει με χαμηλό 

ποσοστό κέρδους ή δεν επιτυγχάνει αυτό που λέει ο ορισμός , χαμηλές αγορές με 

υψηλές πωλήσεις .Οι Epsa S.A. και η PEPSICO - IVI S.A.  , βάσει των 
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αριθμοδεικτών τους , επιτυγχάνουν σχεδόν 50 % κερδοφορία .Αυτό όμως είναι απλά 

ένα περιθώριο κέρδους , δεν σημαίνει ότι όποια έχει μεγαλύτερο έχει ταυτόχρονα και 

περισσότερα καθαρά κέρδη . Περισσότερα κέρδη μπορεί να έχει και μια επιχείρηση 

με χαμηλό συντελεστή αλλά παράλληλα υψηλό κύκλο εργασιών .Οι εταιρίες 

Koutidis Bros S.A. και Cliafa S.A. με  ΜΠΚ μεγαλύτερο από 25%  και μικρότερο 

του 40 %. Σαν ποσοστά είναι πολύ καλά .Η Loux S.A. δουλεύει με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά ΜΠΚ αγγίζοντας το 57 % το 2014 έχοντας παράλληλα πολύ μεγαλύτερους 

κύκλους εργασιών από κάποιες  ομοειδείς της εταιρίες που έχουν παρθεί για την 

συγκεκριμένη ανάλυση. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η ύπαρξη ενός χαμηλού 

δείκτη συνεπάγει πολλές φορές αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών και λοιπών 

εξόδων της επιχείρησης .Επίσης ένας δείκτης ΜΠΚ του ύψους 30,12 % για 

παράδειγμα συνεπάγει ότι το κόστος πωληθέντων μιας επιχείρησης είναι 69,88 % 

(100% - 30,12%). 

 

 

Πίνακας 19 - Μεικτό περιθώριο κέρδους και Μ.Ο. 

 

 2013 2012 2011 

COCA 

COLA 
28,2% 31,16% 16,08% 

EPSA S.A. 41,31% 35,75% 33,67% 

PEPSICO - 

IVI S.A. 
34,74% 37,06% 39,12% 

CLIAFA 33,23% 27,28% 30,82% 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
26,35% 27,3% 25,03% 

LOUX S.A. 52,78% 52,02% 52,37% 

Μ.Ο. 

ΚΛΑΔΟΥ 
29,2% 29,6% 30,0% 
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Διάγραμμα  24 - Μεικτό περιθώριο κέρδους 

 

 

 

 

  

4.2.3.3. Αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης ( DFL) 

  

Ειδικότερα ο δείκτης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης , δείχνει το ποσοστό 

συμμετοχής δανειακών κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού .Είναι γνωστό ότι 

όλα τα στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να χρηματοδοτούνται είτε από ίδια είτε από 

μια μορφή δανειακών κεφαλαίων .Αυτές οι μορφές χαρακτηρίζονται λογιστικά , 

τρέχουσες υποχρεώσεις ή μακροχρόνια δάνεια ανάλογα με το μέγεθος και τη 

διάρκεια τους. Επομένως , όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης των στοιχείων του 

ενεργητικού στα ίδια κεφάλαια ,τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των δανειακών 

κεφαλαίων στα ίδια κεφάλαια. Έστω ότι  η τιμή του δείκτη ισούται με 3, αυτό 

σημαίνει ότι μόνο το 1/3του Σ.Ε. χρηματοδοτείται με ίδια κεφάλαια και τα άλλα 2/3 

χρηματοδοτούνται από ξένα. Εκφράζεται από τη σχέση Σύνολο Ενεργητικού προς 

τα  ίδια κεφάλαια . 

 όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία του ξένου κεφαλαίου , τόσο μεγαλύτερες 

θα είναι και οι πάγιες επιβαρύνσεις  

 όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία του ξένου κεφαλαίου , τόσο μεγαλύτερες 

είναι οι πιθανότητες η επιχείρηση να γίνει αφερέγγυα  
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Πίνακας 20 - Χρηματοοικονομικής μόχλευσης ( DFL)  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
2,16 1,57 1,51 4,18 3,48 6,32 3,18 1,75 

EPSA S.A. 2,13 2,09 2,19 2,1 1,82 1,62 1,64 1,67 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
1,48 1,37 3,21 -1,3 5,46 2,41 2,22 2,17 

CLIAFA 1,5 1,57 1,38 1,31 1,36 1,32 1,42 1,47 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
1,38 1,34 1,44 1,48 1,56 1,54 1,59 1,64 

LOUX S.A. 1,09 0,96 1,03 0,92 0,94 0,96 1,12 1,31 

 

Παρατηρούμε ότι η COCA COLA έχει ιδιαίτερα μεγάλο δείκτη χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης. Αυτό συμβαίνει διότι έχει αυξημένες απαιτήσεις και ενσώματα πάγια 

στοιχεία στους ισολογισμούς της . Λόγω του μεγέθους και προ ιστορίας της , δεν 

μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε αφερέγγυα σαν επιχείρηση . 

Για την  PEPSICO - IVI S.A. είχε υψηλούς δείκτες από το 2007 μέχρι και το 2010 , 

το 2011 παρουσίασε αρνητικό δείκτη λόγω μεγάλων ζημιών που παρουσίασε στον 

ισολογισμό  της. Από κει και πέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια 

ενδεχόμενη αλλαγή της διοίκησης στα θέματα χρηματοδότησης . 

Η εταιρία Epsa διατηρεί μια σταθερά αύξουσα πορεία ως προς τον δείκτη αυτό . 

Δηλαδή η διοίκηση της εταιρίας αυτής προτιμά να χρηματοδοτείται από εξωτερικούς 

παράγοντες και να διαθέτει ενδεχομένως τα κεφάλαια της για επενδύσεις . 

Η επιχείρηση Cliafa κρατά μια σχεδόν σταθερή σχέση  ξένων και ιδίων κεφαλαίων 

με πολύ μικρές μεταβολές . 

Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και η επιχείρηση Loux S.A. απλά ο δείκτης της παίρνει 

τις σχετικά χαμηλότερες τιμές .  
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4.2.3.4. Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) 

 

Λόγω των πολλών φορολογικών μεταβολών των τελευταίων ετών στην χώρα μας  , 

θα εξετάσουμε την περίπτωση περιθωρίου κέρδους προ φόρων . 

O ανωτέρω  δείκτης εκφράζει το ποσοστό των κερδών προ φόρων επί των πωλήσεων. 

Ένα υψηλό Περιθώριο Κέρδους συμβάλλει στην κάλυψη του χρηματοοικονομικού 

κόστους της εταιρίας (τόκοι και συναφή έξοδα )και αποτελεί ένδειξη φερεγγυότητας 

προς τους πιστωτές της .Είναι ο λόγος των καθαρών κερδών προ φόρων και τόκων 

εκμετάλλευσης (αποτέλεσμα χρήσης)  προς τον κύκλος εργασιών μιας 

οικονομικής μονάδας επί τοις εκατό . 

Με λίγα λόγια είναι ο δείκτης του ποσοστού των πωλήσεων που μετατρέπεται σε 

κέρδος. 

Πίνακας 21 - Περιθώριο καθαρού κέδρους (προ φόρων ) 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
-2,98% -8,65% -8,1% -3,5% -8,51% -5,39% -2,02% -3,58% 

EPSA S.A. -2,5% 0,43% -6,22% 
-

14,55% 
-7,13% 2,04% 3,89% 12,32% 

PEPSICO 

- IVI S.A. 

-

16,08% 

-

24,06% 

-

21,52% 

-

25,61% 

-

21,06% 
0,25% 0,23% -0,07% 

CLIAFA -4,26% 
-

23,07% 

-

13,74% 

-

11,62% 

-

14,71% 
-1,51% 1,56% -8,93% 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
9,83% 1,91% 4,45% 5,39% 3,38% 3,72% 4,73% 4,39% 

LOUX S.A. 10,82% 8,64% 9,25% 10,39% 14,98% 17,99% 17,99% 15,8% 

 

Ο παραπάνω πίνακας που προκύπτει από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης 

των εν λόγω εταιριών , εκφράζει τους δείκτες περιθωρίου κέρδους της κάθε μιας 

.Είναι προφανές ότι οι εταιρίες που εμφανίζουν ζημιές στα αποτελέσματα τους 

εμφανίζουν και αρνητικό δείκτη , πράγμα όχι και τόσο καλό ,όπως προαναφέραμε.  

Εξαίρεση του δείγματος που εξετάσαμε αποτελούν οι εταιρίες Koutidis Bros S.A. και 

Loux S.A.  , οι οποίες παρουσιάζουν κέρδη σε τέτοιες εποχές και κατ επέκταση 

θετικούς και μάλιστα υψηλούς δείκτες . 
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4.2.4.Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και φερεγγυότητας  

4.2.4.1. Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 

 

Ο δείκτης αυτός μας δίνει τη σχέση των συνολικών υποχρεώσεων της προς τα ίδια 

κεφάλαια της. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο το χειρότερο για την 

οικονομική μονάδα.  

 Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ή την ύπαρξη μεγάλων 

υποχρεώσεων ή την μη ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων.  

 Ένας χαμηλός δείκτης συνεπάγει ή την χρηματοδότηση από εξωτερικούς 

παράγοντες και κατά συνέπεια χρήση των ιδίων κεφαλαίων για ενδεχόμενη 

ζημία ή την μη ύπαρξη υποχρεώσεων. 

 

Πίνακας 22 - Συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
3,95 2,85 2,22 3,36 2,71 5,67 2,37 1,04 

EPSA S.A. 1,13 1,09 1,19 1,08 0,81 0,61 0,64 0,67 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
0,43 0,33 2,11 -13,49 4,04 1,12 1,01 0,92 

CLIAFA 0,48 0,56 0,38 0,3 0,36 0,32 0,42 0,46 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
0,37 0,34 0,43 0,48 0,56 0,54 0,59 0,64 

LOUX S.A. 0,51 0,39 0,53 0,51 0,6 0,72 0,74 0,70 

 

Παρατηρούμε ότι η COCA COLA παρουσιάζει πολλές μεταβολές και παράλληλα τις 

μεγαλύτερες τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη .Από τους ετήσιους ισολογισμούς της 

παρατηρούμε υπέρογκα ποσά στις υποχρεώσεις της , πράγμα που συνεπάγει την 

πορεία του δείκτη αυτού. 

Η EPSA S.A. παρουσιάζει σαφέστατα πολύ μικρότερους δείκτες σε σχέση με αυτούς 

της COCA COLA και ελαφρώς μεγαλύτερους από αυτούς της PEPSICO - IVI S.A. 

Η PEPSICO - IVI S.A. παρουσιάζει και  αυτή πολλές μεταβολές όπως οι παραπάνω. 

Συγκεκριμένα την χρονιά του 2011 έχει έναν πολύ χαμηλό δείκτη τον οποίο όμως 

δικαιολογεί η ετήσια οικονομική κατάσταση της μιας και εμφανίζονται δάνεια και 

υποχρεώσεις σε τράπεζες με ποσά διπλάσια από για παράδειγμα αυτά της χρήσης 

2012. 

Οι  εταιρίες Cliafa , Koutidis Bros S.A. και Loux S.A. , παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

χαμηλούς δείκτες σε όλα τα οικονομικά έτη .Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για 

αυτές τις τρεις ομοειδής εταιρίες μιας και συνεπάγει την κάλυψη τους εξωτερικά ή 

και εσωτερικά σε περίπτωση ανάγκης . 
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Σαν γενικό συμπέρασμα μπορούμε να τονίσουμε ότι οι δείκτες αντανακλούν πλήρως 

στις εικόνες και τα μεγέθη των ομοειδών  οικονομικών μονάδων  . 

4.2.4.2.Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης εξαρτάται πολύ από τις πωλήσεις της κάθε εταιρίας 

.Δηλαδή , όσο μεγαλύτερο κύκλο εργασιών έχει μια εταιρία τόσο μεγαλύτερο δείκτη 

παρουσιάζει .Κατά συνέπεια , οι δείκτες είναι ανάλογοι με το μέγεθος των πωλήσεων 

και κατ' επέκταση με τπ μέγεθος των οικονομικών μονάδων του συγκεκριμένου 

κλάδου. Αυτός ο δείκτης μας φανερώνει πόσες φορές μπορεί ο κύκλος εργασιών μιας 

εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της . 

Πίνακας 23 - Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

COCA 

COLA 
5,38 5,65 4,68 4,09 3,66 3,15 4,21 6,35 

EPSA S.A. 5,34 6,54 4,81 4,35 4,65 5,12 4,83 4,15 

PEPSICO 

- IVI S.A. 
3,28 4,14 1,77 2,37 2,18 5,18 2,97 3,29 

CLIAFA 1,73 1,69 2,69 4,05 4,01 6,54 5,25 5,54 

KOUTIDIS 

BROS S.A. 
3,78 3,4 3,65 3,73 3,16 3,83 3,23 3,25 

LOUX S.A. 2,63 3,08 2,19 2,29 1,94 1,89 2,33 2,61 

 

 

Παρατηρούμε για την Coca-Cola HBC ότι έχει έναν πολύ υψηλό δείκτη και πάλι 

ανάλογο του μεγέθους της σαν οικονομική μονάδα , υπάρχουν κάποιες αυξομειώσεις 

,που όμως δεν επηρεάζουν την γενική εικόνα αυτού του υψηλού δείκτη. Ο υψηλός 

δείκτης φυσικά προέρχεται από τις υψηλές πωλήσεις της. 

Η εταιρία Epsa S.A. εμφανίζει και αυτή υψηλούς δείκτες , όπου για όλα τα χρόνια 

που έχουμε πάρει , κυμαίνεται πάνω από το τέσσερα , πράγμα εξαιρετικά καλό που 

συνεπάγει ταυτόχρονα σταθερά υψηλές πωλήσεις παράλληλα με σταθερές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . 

Η Pepsico - Ivi S.A. δεν παρουσιάζει σταθερή πορεία για τον δείκτη αυτόν . πράγμα 

που συνεπάγει μη σταθερές πωλήσεις ή μη σταθερές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις .  

Η εταιρία Cliafa από το 2007 έως και το 2014 παρουσιάζει μια συνεχόμενη καθοδική 

πορεία, αυτό βάσει των οικονομικών της καταστάσεων οφείλεται στην επίσης 

συνεχόμενη για τα ίδια έτη , καθοδική πορεία των πωλήσεων της , ενώ παράλληλα οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δεν έχουν υποστεί μεγάλες μεταβολές . 

 Η Koutidis Bros S.A. S.A. παρουσιάζει μια σταθερή πορεία στον τομέα των 

πωλήσεων και κατά συνέπεια σταθερή πορεία και για τον αριθμοδείκτη αυτό . 
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Η επιχείρηση Loux S.A. παρουσιάζει τους χαμηλότερους για όλα τα έτη που 

εξετάσαμε , δείκτες με παράλληλα όχι τους χαμηλότερους κύκλους εργασιών . Αυτή 

η εικόνα της , βάσει των οικονομικών της καταστάσεων οφείλεται στις εξαιρετικά 

υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της . 

 

 

  

4.3.Green cola  

 

 

Η Green Cola Company στηριζόμενη στη μακρόχρονη, επιτυχημένη πορεία της 

ΕΠΑΠ, μετουσιώνει την εμπειρία και την καινοτομία σε επιτυχημένα προϊόντα. Με 

εφόδια την πολυετή εμπειρία και τις συνεχείς επενδύσεις σε κτιριακό και τεχνολογικό 

εξοπλισμό, η ΕΠΑΠ βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των εγχώριων μονάδων 

εμφιάλωσης αναψυκτικών αναφορικά με την ποιότητα και την παραγωγική 

ικανότητα. 

Σημαντικοί σταθμοί της εταιρείας : 

To 2010 και μετά από μία στρατηγική αναδιάρθρωση της δομής της, η  ΕΠΑΠ κάνει 

το μεγάλο άλμα δημιουργώντας τη σειρά αναψυκτικών Sparky, η οποία καλύπτει 

προϊόντα Cola, Cola χωρίς ζάχαρη, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, γκαζόζα, 

σόδα, τόνικ και κοκτέιλ, απευθυνόμενη κυρίως στην αγορά της Βόρειας Ελλάδος.  

 

Το 2012 τα προϊόντα Sparky δίνουν τη σκυτάλη σε νέα προϊόντα που συμβάλλουν σε 

έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ως μέρος του στρατηγικού επαναπροσδιορισμού της 

εταιρίας. Η παρουσίαση ενός νέου προϊόντος τύπου cola που απευθύνεται σε όσους 

αναζητούν ένα προϊόν με ελάχιστη θερμιδική επιβάρυνση, χωρίς να θυσιάζεται το 

γευστικό αποτέλεσμα, είναι πλέον γεγονός.  

 

Η γνωστή πλέον Green Cola, που κερδίζει συνεχώς τις προτιμήσεις των Ελλήνων και 

ξένων καταναλωτών, διαθέτει ήδη το δικό της φανατικό κοινό. Το 2013, 

συνεχίζοντας την ίδια φιλοσοφία, παρουσιάζονται τα προϊόντα ΜΠΛΕ, GR8 (Gr-

eight) καθώς και τα Mixers Mix&Match. 
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Σήμερα, η ΕΠΑΠ έχοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων, συνεχίζει να ερευνά και να 

δημιουργεί καινούριες γεύσεις, με κύριο πάντα γνώμονα την άριστη ποιότητα, η 

οποία αποτελεί μία από τις σταθερές αξίες της. 

 

 

4.3.1.Σύγκριση δεικτών της Green Cola με το Μ.Ο. του κλάδου 

 

Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας 

 2013 2012 2011 

Green cola 0.91 0.8 0.65 

Μ.ο. Κλάδου 1.96 1.58 1.74 

 

 

 

Αριθμοδείκτες ημερών αποθεμάτων 

 2013 2012 2011 

Green cola 43 40 77 

Μ.ο. Κλάδου 73 75 76 

 

Αριθμοδείκτες ημερών απαιτήσεων 

 2013 2012 2011 

Green cola 144 99 82 

Μ.ο. Κλάδου 181 185 179 

 

Ημέρες πίστωσης από προμηθευτές 

 2013 2012 2011 

Green cola 199 111 275 

Μ.ο. Κλάδου 156 186 170 

 

Δείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους 

 2013 2012 2011 

Green cola 25,94 16,07 9,5 

Μ.ο. Κλάδου 29,2 29,6 30 
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5.Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα - Προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα  
 

 Μια Γενική παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι δείκτες της 

γενικής ρευστότητας τόσο των εταιριών όσο και του κλάδου κυμαίνονται σε 

πολύ υψηλά επίπεδα , συνεπώς δεν χρειάζονται κάποια βελτίωση . Η COCA 

COLA εμφανίζει δείκτη κάτω του μέσου όρου του κλάδου , όμως αυτό 

δικαιολογείται από την πολιτική που εφαρμόζει σχετικά με τα αποθέματα .  

 Οι δείκτες της άμεσης ρευστότητας  των επιχειρήσεων αυτών για τα έτη που 

αναλύσαμε είναι πάνω από την μονάδα δηλαδή θεωρούνται ικανοποιητικοί . 

 Η EPSA S.A. και η PEPSICO - IVI S.A. εμφανίζουν χαμηλούς δείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων μέσα σε ένα έτος πράγμα που 

σημαίνει ότι δεσμεύουν πολλά από τα κεφάλαια τους σε αποθέματα . Μια 

πρόταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιωθεί ο δείκτης αυτός 

είναι να γίνει μια αλλαγή στην πολιτική των αποθεμάτων των εταιριών αυτών   

 Σχετικά με τον αριθμοδείκτη ημερών των αποθεμάτων , η EPSA S.A. και η 

PEPSICO - IVI S.A. εμφανίζουν περισσότερες μέρες από αυτές της κύριας 

εταιρίας μας αλλά παράλληλα καλύτερες από αυτές του κλάδου. Το μόνο που  

μπορούμε να πούμε και εδώ είναι μια ενδεχόμενη αλλαγή στην πολιτική τους. 

 Η COCA COLA εμφανίζει υψηλό αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων ενώ οι άλλες δυο εταιρίες όχι .Για να αυξηθούν οι δείκτες τους θα 

πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις εισπράξεις των απαιτήσεων τους ή αλλαγές 

στην πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων. 

 Για τον αριθμοδείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης ( DFL) ,μόνο η κύρια 

εταιρία μας μπορεί να ανταπεξέλθει και να στηριχτεί στα δικά της κεφάλαια 

μετά από ένα ενδεχόμενο στραβοπάτημα .Οι άλλες δυο οικονομικές μονάδες 

θα πρέπει ν' αλλάξουν την πολιτική τους για να μπορέσουν να έχουν στην 

κατοχή τους ίδια κεφάλαια έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουν σε κάποιο 

ενδεχόμενο πρόβλημα. 

 Και ο δείκτης συνολικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια βρίσκεται στα ίδια 

επίπεδα με τον παραπάνω και για τις τρείς εταιρίες .Συνεπώς το συμπέρασμα 

είναι κοινό και η πρόταση για αύξηση επίσης. 

 Για τον δείκτη μεικτού περιθωρίου κέρδους των εταιριών δεν υπάρχει κάποια 

πρόταση διότι κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικό ποσοστό που όμως δεν 

αντικατοπτρίζει την εικόνα των καθαρών κερδών της απαραίτητα. Για 

παράδειγμα η COCA COLA είναι η μεγαλύτερη σε όγκο και δυναμικότητα 

στον κλάδο της αλλά έχει χαμηλό ποσοστό περιθωρίου κέρδους. 

 Η Cliafa παρουσιάζει μια διαχρονική πτώση του δείκτη της γενικης 

ρευστότητας της , για την βελτίωση αυτού , θα πρέπει η διοίκηση της 

επιχείρησης να στοχεύσει στην αύξηση των διαθεσίμων καθώς και των 

απαιτήσεων της . 
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 Για την εταιρία Koutidis Bros S.A. , ως προς της απαιτήσεις , καλό θα ήταν 

να αναφέρουμε ότι αν συνεχίσει αυτή την πολιτική , ενδέχεται να εμφανίσει 

καθυστερημένες απαιτήσεις στο μέλλον . 

 Ως προς τα αποθέματα , οι επιχειρήσεις Loux S.A. και Koutidis Bros S.A. θα 

πρέπει ν εφαρμόσουν διαφορετική πολιτική στον τομέα των πωλήσεων τους , 

πιθανόν να χρειάζονται κάποια διαφορετική προώθηση των προϊόντων τους 

έτσι ώστε να μην μένουν για καιρό στις αποθήκες τους . 

 Η Loux S.A. S.A και η Koutidis Bros S.A.  πρέπει να βελτιώσουν την 

πολιτική στο κομμάτι των απαιτήσεων διότι θα έχουν τεράστιο πρόβλημα με 

την κάλυψη των υποχρεώσεων τους στο μέλλον. 

 Οι διοικήσεις των εταιριών Loux S.A. S.A και Epsa S.A. θα πρέπει να 

βελτιώσουν τον δείκτη ημερών πίστωσης από τους προμηθευτές τους . 

 Προκειμένου να βελτιωθεί ο δείκτης  " Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις" θα πρέπει οι επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις πωλήσεις τους , 

συνεπώς για ακόμη μια φορά το βάρος πέφτει στην διαχείριση και στην 

πολιτική που ακολουθεί η κάθε μια ξεχωριστά . 

 Η επιχείρηση Loux S.A. παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλούς δείκτες πωλήσεων 

προς ίδια κεφάλαια  λόγω αυξημένων ΒΥ , σαν μια πρόταση , θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι θα πρέπει να μειώσει κάπως αυτές τις υποχρεώσεις της μιας και 

οι πωλήσεις της είναι σε υψηλά επίπεδα.  

 Η εταιρία Cliafa από το 2007 έως και το 2014 παρουσιάζει μια συνεχόμενη 

καθοδική πορεία του  δείκτη Πωλήσεις προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσει, 

αυτό βάσει των οικονομικών της καταστάσεων οφείλεται στην επίσης 

συνεχόμενη για τα ίδια έτη , καθοδική πορεία των πωλήσεων της , ενώ 

παράλληλα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της δεν έχουν υποστεί μεγάλες 

μεταβολές. Συνεπώς θα πρέπει η εταιρία να ακολουθήσει διαφορετική 

πολιτική στον τομέα των πωλήσεων . 
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Μετά από την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου αυτού και 

λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που αντλήσαμε , συμπεραίνουμε 

ότι η συμβολή του κλάδου αυτού στην οικονομία της χώρας είναι 

απαραίτητη .Ειδικότερα , η επίδραση του κλάδου αναψυκτικών και άλλων 

μη αλκοολούχων ποτών συμβάλει στα ελληνικά νοικοκυριά και κατ 

επέκταση στην ελληνική οικονομία . Αυτό ξεκινάει από την παραγωγή έως 

και την πώληση των προϊόντων του κλάδου αυτού ,όπως φαίνεται και στο 

Διάγραμμα 1 . 

Ένα ακόμη συμπέρασμα προκύπτει από το Διάγραμμα 3 , όπου , αν και 

καθοδικά λόγω οικονομικής κρίσης , ο όγκος των πωλήσεων μη 

αλκοολούχων ποτών λαμβάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής 

οικονομίας . 

Από τα συμπεράσματα , δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν τα φορολογικά 

έσοδα από τις πωλήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό καθώς και η αύξηση 

του ΑΕΠ της χώρας.  

Η ανάλυση των έξι αυτών οικονομικών μονάδων βοηθάει τον αναλυτή να 

συλλέξει τις ,οικονομικού περιεχομένου , πληροφορίες που χρειάζεται για 

τις εταιρίες αυτές . 

Από την χρηματοοικονομική ανάλυση των έξι εκ των μεγαλυτέρων 

εταιριών του κλάδου καθώς και από τις εισαγωγικές πληροφορίες περί της 

μέχρι τώρα πορείας της κάθε μιας , οι αναλυτές μπορούν να αντλήσουν τις 

πολύτιμες και απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται προκείμενου να 

γίνει πιο σωστή η ανάλυση αυτών .  

Έτσι σαν γενικό συμπέρασμα , προκύπτει ότι εάν κάποιος θέλει να κάνει 

μια σωστή ανάλυση ή ακόμη και μελλοντική πρόβλεψη μιας εταιρίας ή 

ενός κλάδου δεν μπορεί να αρκεστεί σε στοιχεία μόνο οικονομικά. Για να 

είναι σωστή και πλήρης η ανάλυση ή η πρόβλεψη θα πρέπει να έχει 

συλλέξει επιπροσθέτως στοιχεία για την εικόνα και την μέχρι τώρα πορεία 

της οικονομικής οντότητας ή του κλάδου .  

Και το γενικό συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι παρά τον πόλεμο 

που δέχονται από το κράτος μέσω της φορολογίας , οι εταιρίες και αν και 

με έδρα στο εξωτερικό , κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο της ελληνικής 

αγοράς . 
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