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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί την ανάλυση της εταιρίας ελινόιλ μέσα από τις τεχνικές της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Στην αρχή της εργασίας εμφανίζονται τα γενικότερα
οικονομικά και ποιοτικά στοιχεία της εταιρίας και του κλάδου ενώ ακολουθεί η θεωρία της
μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση Με τη χρήση των αριθμοδεικτών τάσης
αναλύονται ξεχωριστά σχεδόν όλα τα κονδύλια των καταστάσεων οικονοικής θέσης,
συνολικών εσόδων και ταμειακών ροών με τη σειρά που εμφανίζονται στις καταστάσεις οι
οποίες συντάσσονται βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου της εταιρείας που είναι τα
Δ.Π.Χ.Α. Μαζί με τους αριθμοδείκτες τάσης παρατίθενται και οι σχετιζόμενοι αριθμοδείκτες
ρευστότητας, δραστηριότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και οι επενδυτικοί, αλλά και οι
καταστάσεις κοινού μεγέθους. Στο τέλος της εργασίας ακολουθεί η συγκριτική ανάλυση όπου
παρατίθενται ο μέσος όρος των αριθμοδεικτών των εταιριών του κλάδου και οι αντίστοιχοι
αριθμοδείκτες της εταιρίας. Στο τέλος εμφανίζονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης.
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρία Ελινόιλ, η μικρότερη εκ των τριών εταιριών του κλάδου πετρελαίου και φυσικού
αερίου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών της ευρύτερης οικονομικής
αστάθειας της ελληνικής οικονομίας. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι μία μεγάλη εταιρία της
οποίας η δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία μιας οικονομίας. Η
έλλειψη ρευστότητας της αγοράς, η ανασφάλεια και η οικονομική συρρίκνωση αναμφίβολα
την επηρέασαν όπως και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και για το λόγο αυτό η παρούσα
εργασία εξετάζει τον τρόπο αντίδρασης και συμπεριφοράς της συγκεκριμένης εταιρίας μέσα
από τον μεγεθυντικό φακό της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η εξέλιξη των κονδυλίων που
την περιγράφουν ξεχωριστά, μέσω της τάσης τους αλλά και συνδυαστικά μέσα από τις
καταστάσεις κοινού μεγέθους και των αριθμοδεικτών, αποσκοπεί στο να απαντήσει σε
ερωτήματα που αφορούν την ευρύτερη στρατηγική και τακτική που εφάρμοσε η εταιρία για να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας εκ των πιο απαιτητικών περιόδων της ελληνικής οικονομίας.
Πώς αντέδρασε στην έλλειψη ρευστότητας; Ποιες κινήσεις μέσα στην περίοδο διαμόρφωσαν
τα αποτελέσματα όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις; Πραγματοποίησε
επενδύσεις και προς ποια κατεύθυνση; Έχει προοπτικές οικονομικής ευημερίας και
βιωσιμότητας στο μέλλον;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2.1.

Γενικά

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών αποτέλεσε κατά το παρελθόν αλλά αποτελεί και σήμερα έναν
από τους βασικότερους κινητήριους μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο πως
η διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου επηρεάζουν άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο
από τις βασικές τιμές των καυσίμων μέχρι και ολόκληρες χρηματιστηριακές αγορές. Η
σημαντικότητα του πετρελαίου στην οικονομία τοποθετείται ήδη από πολύ παλιά1 όταν στην
Κίνα τον 4ο αιώνα μ.Χ δημιουργήθηκαν τα πρώτα πηγάδια εξόρυξης πετρελαίου. Οι Κινέζοι
είχαν χρησιμοποιήσει σκαπτικά τύπου μηχανήματα από μπαμπού ώστε να ανοίξουν τα πηγάδια
μέσα από τα οποία αντλούσαν ένα σκούρο κολλώδες υλικό το οποίο αργότερα
χρησιμοποιήθηκε πρωταρχικά ως πηγή καυσίμου. Κατά τους επόμενους αιώνες το πετρέλαιο
ανακαλύφθηκε κατά μήκος της Ασίας και της Ευρώπης και πολλές φορές αυτό γινόταν με την
παρατήρηση να πετάγεται από το έδαφος ένας πίδακας μαύρου υλικού. Ταξιδιώτες και άποικοι
χρησιμοποίησαν αυτό το μυστήριο μαύρο υγρό ως καύσιμο αλλά και ως φαρμακευτικό υλικό.
Ωστόσο, η σύγχρονη βιομηχανία του πετρελαίου άρχισε να δημιουργείται στα μέσα του 19ου
αιώνα όταν στις 27 Αυγούστου του 1859 ο Colonel Edwin Drake ανακάλυψε την πρώτη
υπόγεια δεξαμενή πετρελαίου στο Titunsville στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, αφού έσκαψε ένα
πηγάδι μόνο 21 μέτρων από την επιφάνεια της γης. Έπειτα, η εταιρία Rock Oil από την
Πενσυλβάνια χρησιμοποίησε το πετρέλαιο που αντλούσε το πηγάδι του Drake για τον φωτισμό
“I need to Know: An introduction to the oil industry and OPEC”, OPEC Secretariat
Public Relations & Information Department, 2013
1

2

των λαμπών στους δρόμους. Η πρώτη αυτή δεξαμενή πετρελαίου είχε την δυναμικότητα να
παράγει 30 βαρέλια (1 βαρέλι ισοδυναμεί με 159 λίτρα) πετρελαίου την ημέρα και αυτό ήταν
που σηματοδότησε την πρώιμη αρχή του σύγχρονου κλάδου του πετρελαίου.
Έκτοτε, το πετρέλαιο άρχισε να συγκεντρώνει περισσότερη προσοχή και ταυτόχρονα τα
βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας που μετά από έρευνες κατέληξε στην δημιουργία και
ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως η κηροζίνη που χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση, ενώ σύντομα
αναπτύχθηκαν και άλλα παράγωγα προϊόντα όπως η βενζίνη και το ντήζελ, που
χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμη ύλη για μηχανές. Έτσι, το 1890 με την μαζική παραγωγή
αυτοκινήτων η ζήτηση για πετρέλαιο και τα παράγωγά του έδωσε την μεγαλύτερη ώθηση για
την ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.

2.2.

Οι Διεθνής Τάσεις στην Αγορά Πετρελαίου

Στην πρόσφατη ετήσια αναφορά του OPEC2 μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η ζήτηση
πετρελαίου θα φτάσει τα 99.2 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα μέχρι το 2021, ενώ σε πιο
μακροχρόνιο ορίζοντα αναμένεται μια αύξηση στην ζήτηση στα επίπεδα των 109.4
εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα μέχρι το 2040. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να
παρατηρήσουμε την διαχρονική εξέλιξη στην ζήτηση πετρελαίου ανά χώρα ή ομάδα χωρών γι
στην περίοδο 2015-2021 σε όρους εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ανά ημέρα.

2
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Πίνακας 2.1: Εκτίμηση της ζήτησης Πετρελαίου

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε την συνολική αύξηση στην ζήτηση πετρελαίου η
οποία οδηγείται από την αύξηση στην ζήτηση πετρελαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Αντίθετα, στις χώρες του OECD αναμένεται μείωση στην ζήτηση κάτι που οφείλεται στο
γεγονός ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος και συνεπώς
οι ανάγκες για ενέργεια και κατ’ επέκταση πετρέλαιο είναι μεγαλύτερες.
Ειδικότερα σε ότι αφορά την ανάλυση της ζήτησης πετρελαίου ανά τομέα δραστηριότητας,
στην αναφορά του OECD επισημάνεται ότι ο κλάδος με την μεγαλύτερη ζήτηση είναι ο κλάδος
των χερσαίων μεταφορών με αύξηση κατά 6.2 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα ενώ
ακολουθούν οι κλάδοι των πετροχημικών με 3.4 και των εναέριων μεταφορών με 2.8. Στον
πίνακα παρακάτω μπορούμε να παρατηρήσουμε την ανάλυση της ζήτησης για πετρέλαιο ανά
τομέα δραστηριότητας και ανά γεωγραφική περιοχή στην μακροχρόνια περίοδο (2015-2040).
Πίνακας 2.2: Κατανομή της ζήτησης Πετρελαίου ανά τομέα δραστηριότητας και
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γεωγραφική περιοχή

Στον πίνακα παραπάνω επιβεβαιώνεται το σχόλιο σχετικά με το μεγαλύτερο μερίδιο στην
ζήτηση πετρελαίου των οδικών μεταφορών έπειτα τον κλάδο των πετροχημικών και τέλος των
εναέριων μεταφορών. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση σε όλους του
κλάδους δραστηριότητας προέρχεται ως επί το πλείστον από τις αναπτυσσόμενες χώρες, αφού
όπως παρατηρούμε οι χώρες του OECD εμφανίζουν μείωση στις αντίστοιχες κατηγορίες έναντι
των αναπτυσσόμενων χωρών.
Τέλος, σε ότι αφορά την κατανομή αλλά και την παραγωγή ανά προϊόν πετρελαίου η αναφορά
του OPEC αναφέρει πως η βενζίνη και το ντήζελ είναι το σημαντικότερο προϊόν αφού κατείχαν
μαζί σχεδόν το 30% την παγκόσμιας ζήτησης το 2015. Η τάση αυτή αναμένεται να
επιβεβαιωθεί και τα επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό με την ανοδική τάση του κλάδου των
μεταφορών. Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να παρατηρήσουμε την διαχρονική εξέλιξη
στην μακροχρόνια περίοδο (2015-2040) της ζήτησης ανά εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα των
διάφορων κατηγοριών προϊόντων του πετρελαίου.
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Πίνακας 2.3: Κατανομή της ζήτησης ανά προϊόν στην μακροχρόνια περίοδο

2.3.

Ο Κλάδος Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα

Η δραστηριότητα του κλάδου των πετρελαιοειδών στον Ελλαδικό χώρο τοποθετείται ήδη στην
περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο ο κλάδος ήρθε να αναδιαρθρωθεί πολλές
φορές έκτοτε μέχρι να φτάσει στην σημερινή του μορφή. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση,
δηλαδή στην περίοδο πριν από το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο οι εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιήθηκαν πρώτες, ήταν οι Shell, Socony και Socobel, που εφοδιάζονταν τα
πετρελαιοειδή προϊόντα από τις μητρικές τους εταιρίες στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου πολέμου οι εταιρίες αυτές υπέστησαν πολλές ζημιές και αποδυναμώθηκαν και
η αγγλική στρατιωτική υπηρεσία εφοδιασμού ΕΜΕL, παρείχε δωρεάν πετρελαιοειδή προϊόντα
στην κοινοπραξία μεταξύ των εταιριών Shell, Steaua Agencies LTD και Σ. Ρέστης & ΣΙΑ, που
δημιουργήθηκε προκειμένου να αναλάβει την διακίνηση των προϊόντων στην Ελληνική αγορά.
Το σχήμα αυτό διατηρήθηκε μέχρι το Μάρτιο του 1946, όποτε και διακόπηκε η δωρεάν παροχή
πετρελαιοειδών από τις συμμαχικές δυνάμεις με αποτέλεσμα από την περίοδο αυτή και έπειτα,
οι εταιρείες της κοινοπραξίας να εφοδιάζουν την Ελληνική αγορά με εισαγωγές πετρελαιοειδών
σε τιμές που καθόριζε το Δημόσιο.
Η μεταπολεμική περίοδος, κατά την δεκαετία του ’50, σηματοδοτεί την διάλυση της μέχρι τότε
κοινοπραξίας για την διακίνηση των πετρελαιοειδών και την εισαγωγή νέων εταιριών στον
κλάδο όπως οι Γ. ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ, ΕΛΙΝΟΙΛ, PETROLESS και ΕΛΒΥΝ. Στα τέλη την
δεκαετίας του ’50 ο εφοδιασμός της αγοράς γίνεται από το κρατικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο
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στον Ασπρόπυργο, του οποίου η λειτουργία και εκμετάλλευση παραχωρήθηκε με σύμβαση από
το Δημόσιο στην εταιρία Ελληνικά Διυλιστήρια Πετρελαίου Α.Ε που εφοδιάζονταν αργό
πετρέλαιο από την Mobil.
Κατά τις επόμενες δυο δεκαετίες, μετά την δημιουργία του δεύτερου διυλιστηρίου στην Ελλάδα
με έδρα την Θεσσαλονίκη το 1966 από τον Tom Pappas σε συνεργασία με την ESSO, η οποία
ανέλαβε και τον εφοδιασμό του διυλιστηρίου με αργό πετρέλαιο, ήρθαν να δημιουργηθούν δυο
νέα διυλιστήρια το 1972. Το ένα εκ των δυο νέων διυλιστηρίων λειτούργησε στην Ελευσίνα με
την επωνυμία ΠΕΤΡΟΛΑ (ιδιοκτήτης ο Γ. Λάτσης) και το δεύτερο στους Αγίους Θεοδώρους
με την επωνυμία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ιδιοκτήτης ο όμιλος Βαρδινογιάννη).
Το 1984 το Δημόσιο εξαγόρασε τον όμιλο ESSO, ο οποίος μετονομάστηκε σε όμιλο ΕΚΟ, με
αποτέλεσμα να γίνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής της εσωτερικής αγοράς με αργό πετρέλαιο
και πετρελαιοειδή προϊόντα. Κατά συνέπεια, το Δημόσιο είχε τον πλήρη έλεγχο του κλάδου
έχοντας την ευθύνη της αγοράς και εισαγωγής αργού πετρελαίου, το οποίο διέθετε στα
Ελληνικά Διυλιστήρια για διύλιση έναντι καθορισμένης αμοιβής, ενώ οι εταιρίες εμπορίας
υποχρεώνονταν να αγοράζουν τα προϊόντα για την εσωτερική αγορά από τα Ελληνικά
Διυλιστήρια βάσει συγκεκριμένων τιμών και να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην Ελληνική
αγορά σε τιμές καθορισμένες από το Κράτος.
Σήμερα, η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθμίζεται από το Νόμο 3054/2002 (όπως
τροποποιήθηκε) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών ενώ στην αγορά δραστηριοποιούνται3:


2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια



23 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την
Ελλάδα



29 εταιρίες με άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες
ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου
25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 14 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.



31 εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια
υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 4 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.



23 εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 8 διαθέτουν
και Άδεια τύπου Α.



1 εταιρία

με

Άδεια

Μεταφοράς

με

Αγωγό

που

δραστηριοποιείται

στη

μεταφορά Jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος

3

http://www.seepe.gr/
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Περίπου 5.600 πρατήρια (αντιστοιχία 1 πρατήριο ανά 1.900 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος
της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους).



περίπου 250 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης

Επίσης για την τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται πέρα από ένα οργανωμένο
δίκτυο που αποτελείται από σωληναγωγούς, περίπου 1,350 βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης,
περίπου 310 βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εμπορίας και περίπου 8,400 μικρά
βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανομής θέρμανσης.
Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία, η ελληνική αγορά πετρελαιοειδών χωρίζεται σε τρία
βασικά επίπεδα για καθένα από τα οποία προβλέπεται ειδική άδεια:
(i) Διύλιση
Άδεια διύλισης χορηγείται μόνο σε Ανώνυμες Εταιρίες ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχης
μορφής με έδρα την ΕΕ οι οποίες έχουν σαν βασικό αντικείμενο να προμηθεύουν εταιρίες
εμπορίας, συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηριούχων, μεγάλους τελικούς καταναλωτές
και τις Ένοπλες Δυνάμεις.
(ii) Εμπορία
Η άδεια εμπορίας επιτρέπει την προμήθεια πετρελαιοειδών σε πρατήρια, μεγάλους τελικούς
καταναλωτές και τελικούς καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους. Προβλέπονται
5 κατηγορίες άδειας εμπορίας:
 Όλων των υγρών καυσίμων και βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά (Α)
 Αφορολόγητων ναυτιλιακών (Β1) ή αεροπορικών (Β2) καυσίμων
 Υγραερίου (Γ)
 Ασφάλτου (Δ)
Οι άδειες ισχύουν για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
(iii) Λιανική Διάθεση
Οι άδειες για Λιανική Διάθεση χορηγούνται από τις κατά τόπους Περιφέρειες και αφορά
στη διάθεση προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές. Οι συνεταιρισμοί, οι κοινοπραξίες
πρατηριούχων και τα ανεξάρτητα πρατήρια μπορούν να απευθύνονται στα διυλιστήρια
χωρίς την μεσολάβηση εταιριών εμπορίας.

2.4.

Στατιστικά Στοιχεία του Κλάδου Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα4

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ για τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών στην
Ελλάδα, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου υποχώρησαν το έτος ανάλυσης (2015) για
Συγκεντρωτικά Στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εταιρειών
Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το έτος 2015, ΙΟΒΕ, Σεπτέμβριος 2016
4
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τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν σε € 9,06 δισ. έναντι € 10,7 δισ. το
προηγούμενο έτος, καταγράφοντας έτσι μια μείωση της τάξης του 15,3%. Να σημειωθεί βέβαια
ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου
εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 4,4% (11.008 χιλ. μ.τ.) σε σχέση με το 2014 (10.547
χιλ. μ.τ.) και κατά συνέπεια η πτώση στην αξία των πωλήσεων το 2015 οφείλεται κυρίως στη
μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων.
Βασικοί περιοριστικοί παράγοντες στην αποδοτικότητα του κλάδου και στην διαμόρφωση του
κόστους πωληθέντων, αποτελούν οι δασμοί και οι φόροι με ποσοστό 39% του κόστους
πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων
αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%. Οι υπόλοιπες δαπάνες
των επιχειρήσεων του κλάδου – που σε πολύ μεγάλο βαθμό (80% περίπου) σχετίζονται με τα
λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αμοιβές προσωπικού – περιορίστηκαν για έκτη συνεχόμενη
χρονιά και το 2015 διαμορφώθηκαν σε € 432,5 εκατ. από € 450,1 εκατ. το προηγούμενο έτος
(-3,9%). Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών όλα σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση τα άλλα
λειτουργικά έξοδα (+2,7%).
Ο κλάδος το 2015 παρουσίασε καθαρά κέρδη (κέρδη μετά από φόρους) που φτάνουν το ποσό
των € 16,8 εκατ., σε σύγκριση με τη ζημιά ποσού € 65,9 εκατ. ευρώ το 2014 ως αποτέλεσμα
της μείωσης του ποσού των καθαρών τόκων κατά 25,3% (από τα € 76,9 εκατ. το 2014 στα €
57,4 εκατ. το 2015) που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2015.
Όσον αφορά την καθαρή θέση των επιχειρήσεων του κλάδου, ύστερα από πέντε έτη μείωσης,
ενισχύθηκε κατά 16,2% το 2015, στα € 634,7 εκατ. από € 546,1 εκατ. το 2014, ενώ σε επίπεδο
υποχρεώσεων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, μειώθηκαν κατά 5,7% το 2015 (€ 431,1 εκατ.)
σε σχέση με το 2014 (€ 457,4 εκατ.), όπως επίσης και ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός
δανεισμός, ο οποίος μειώθηκε κατά 7,3% το 2015 (€ 557 εκατ.) σε σχέση με το 2014 (€ 600,9
εκατ.).
Σε ότι αφορά το κομμάτι των επενδύσεων των εταιριών του κλάδου, σε αντίθεση με το
γενικότερο αρνητικό κλίμα στην ελληνική οικονομία, οι επενδύσεις διπλασιάστηκαν από €
42,5 εκατ. το 2014 στα € 85 εκατ. το 2015, αυξανόμενες για δεύτερο συνεχόμενο έτος.
Ενδεικτική εικόνα των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω είναι η παράθεση των αριθμοδεικτών
του κλάδου, έτσι όπως υπολογίστηκαν στην έκθεση του ΙΟΒΕ και οι οποίοι παρουσιάζονται
στον πίνακα που ακολουθεί.

9

Πίνακας 2.4: Βασικοί Αριθμοδείκτες Εταιριών Κλάδου Πετρελαιοειδών

Παρατηρούμε πως οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν όλοι βελτίωση σε
σχέση με το προηγούμενο έτος.

2.5.

Περιγραφή Εταιριών του Κλάδου Πετρελαίου εισηγμένων στο ΧΑΑ

Στην παρούσα ενότητα τα παρουσιάσουμε τις βασικές εταιρίες που συνθέτουν τον κλάδο του
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εισηγμένων στο ΧΑΑ και οι οποίες είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ και η ΕΛΙΝΟΙΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουμε ορισμένα από τα βασικά χρηματοοικονομικά
στοιχεία των εταιριών που συνθέτουν τον κλάδο με βάση τα δημοσιευμένα οικονομικά
στοιχεία για το 2015.

Πίνακας 2.5: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιριών Κλάδου Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου
ποσά σε χιλ. €

ΕΛΙΝΟΙΛ

ΕΛΠΕ

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Σύνολο Ενεργητικού

131,449

8,029,000

2,568,000

Συνολικός Δανεισμός

61,856

3,231,000

1,352,000

Ίδια Κεφάλαια

49,060

1,720,000

604,000

Κύκλος Εργασιών

1,029,083

7,303,000

7,060,000
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Καθαρά Κέρδη

3,662

45,000

205,000

Παρατηρούμε, με βάση τα μεγέθη, ότι η ΕΛΙΝΟΙΛ διαφοροποιείται αρκετά συγκριτικά με τις
άλλες δυο εταιρίες του κλάδου οι οποίες φαίνεται να παρουσιάζουν παρόμοια οικονομικά
αποτελέσματα. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε εταιρίας χωριστά.
ΕΛΙΝΟΙΛ5
Η ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες εμπορίας υγρών και στερών καυσίμων
στην Ελλάδα με 6.7% μερίδιο αγοράς στην εσωτερική αγορά υγρών καυσίμων και ένα δίκτυο
566 πρατηρίων. Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ με το μετοχικό κεφάλαιο
της να ανέρχεται σε € 11,914,065 και σε 23,828,130 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0.50.
Η εταιρία ΕΛΙΟΙΛ ιδρύθηκε το 1954 με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης – Χ. Κουρούκλης &
Σία», με δραστηριοποίηση στην εισαγωγή μαζούτ ενώ μέχρι το 1964 προχωρά στην απόκτηση
των πρώτων μεταφορικών μέσων (σλέπια και βυτιοφόρα αυτοκίνητα) και των πρώτων
(μισθωμένων) εγκαταστάσεων αποθήκευσης μαζούτ στην Ελευσίνα. Επίσημη αναγνώριση ως
εταιρίας πετρελαίων με δικαίωμα αγοράς μαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια.
Κατά την περίοδο 1960-1970 η επωνυμία της αλλάζει σε «ΕΛΙΝΟΙΛ Ελληνική Εταιρία
Πετρελαίων Α.Ε.» και παράλληλα πραγματοποιείται επέκταση των δραστηριοτήτων της στη
Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, ιδρύονται ιδιόκτητες εγκαταστάσεις καυσίμων στον Ασπρόπυργο και
υπάρχει αναγνώριση δικαιώματος αγοράς όλων των πετρελαιοειδών. Τέλος στην περίοδο αυτή
κατασκευάζονται και λειτουργούν τα πρώτα πρατήρια καυσίμων.
Κατά την επόμενη δεκαετία, 1970-1980, τοποθετείται η έναρξη εμπορίας λιπαντικών, η
επέκταση υφιστάμενων υποδομών σε αποθηκευτικούς χώρους, πλωτά μέσα, βυτιοφόρα κλπ
καθώς και η έναρξη εμπορίας στερεών καυσίμων (άνθρακας/ pet coke)
Την δεκαετία 1980-1990 τοποθετείται η δημιουργία εργοστασίου αποθήκευσης και
επεξεργασίας Pet Coke στον Ασπρόπυργο, η αγορά πρώτου ειδικού δεξαμενόπλοιου για την
εξυπηρέτηση του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων, η αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης
καυσίμων στο Πόρτο Λάγος καθώς και η είσοδος στο χώρο του εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα
και λιπαντικά.
Έπειτα, την δεκαετία 1990-2000 έρχεται η ανάπτυξη πωλήσεων λιπαντικών ναυτιλίας σε
λιμάνια σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και η απόκτηση τριών νέων ιδιόκτητων
δεξαμενόπλοιων για την τροφοδοσία του νησιωτικού δικτύου πρατηρίων. Επίσης,
καθιερώνεται μια νέας εταιρική εικόνα και το εμπορικό σήμα ελίν, ενώ παράλληλα αρχίζει και

5

http://www.elin.gr/

11

το Πρόγραμμα Ελέγχου Ποιότητας Καυσίμων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας
Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ και εκπονείται πιλοτικού προγράμμα διάθεσης Βιοντήζελ
από πρατήρια ελίν στη Θράκη.
Κατά την διάρκεια της επόμενη πενταετίας, 2000-2005, ιδρύεται η ελίν Τεχνική α.τ.ε. με
δραστηριοποίηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, αποκτάται η Πιστοποίηση
«Δέσμευσης στην Επιχειρηματική Αριστεία» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFQM και
αρχίζει η λειτουργία δεύτερης υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και διανομής στερεών
καυσίμων, στον Βόλο. Τέλος, στο διάστημα αυτό επιτυγχάνεται η εισαγωγή της μετοχής της
ΕΛΙΝΟΙΛ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αναδεικνύεται η ΕΛΙΝΟΙΛ
από το Best Workplaces Institute ανάμεσα στις 10 εταιρίες με το καλύτερο εργασιακό
περιβάλλον στην Ελλάδα.
Από το 2006 και μέχρι σήμερα μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα είναι η ίδρυση της
θυγατρικής ελίν Ναυτική, με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων,
η Χρονοναύλωση δύο νέων, υπερσύγχρονων δεξαμενόπλοιων, για την τροφοδοσία του
νησιωτικού δικτύου πρατηρίων ελίν, η ίδρυση της ελίν Σταθμοί, με αντικείμενο εργασιών την
εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, η ίδρυση της ελίν Βιοκαύσιμα, της οποίας η
ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει το 37%. Επίσης, στην περίοδο αυτή τοποθετείται η έναρξη λειτουργίας του
υπερσύγχρονου εργοστάσιου παραγωγής βιοντήζελ της ελίν Βιοκαύσιμα στο Βόλο. Και η
απόκτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Αγριά Βόλου. Τέλος,
πραγματοποιείται η χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων
της ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και την εξυπηρέτηση τρίτων καθώς και η συνεργασία με την εταιρία
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για τον εφοδιασμό πρατηρίων ελίν με υγραέριο κίνησης.
Δομή και αντικείμενο δραστηριότητας
Η μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ έχει ως θυγατρικές τις παρακάτω εταιρίες:
(i)

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ μετέχει με 99.95% και η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ
με 0.05%

(ii) ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ μετέχει με 99.993% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
με 0.007%
(iii) ΕΛΙΝ Ν.Ε. στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ μετέχει με 99.999% και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ με 0.001%
(iv) ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ όπου η ΕΛΙΝΟΙΛ μετέχει με 100%
(v) ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ στην οποία η ΕΛΙΝΟΙΛ συμμετέχει με ποσοστό 37%.
Σχηματικά η δομή της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 2.6: Η Εταιρική Δομή της ΕΛΙΝΟΙΛ

Ο Όμιλος της ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:
[1] Εμπορία υγρών καυσίμων στην εσωτερική αγορά
Η εμπορία υγρών καυσίμων αποτελεί τη βασικότερη δραστηριότητα του Ομίλου τόσο από
πλευράς τζίρου, απασχολούμενου κεφαλαίου και εγκατεστημένων παγίων, όσο και από
πλευράς απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίμων που
εμπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης και μαζούτ τα
οποία κατά κανόνα προμηθεύεται από τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω προϊόντων, η Εταιρία
έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές
κατηγορίες πελατών: το δίκτυο των συνεργαζόμενων πρατηρίων, τις βιομηχανικές
πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και τον εφοδιασμό σκαφών
αναψυχής. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις τέσσερις
κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγματοποιούνται και σημαντικές πωλήσεις σε πελάτες που
δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. οι μονές του Αγίου Όρους. Επιπλέον,
ο Όμιλος ήδη από το 2007 δραστηριοποιείται και στην εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων
μέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Για την εμπορία υγρών καυσίμων ο Όμιλος
διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων σε Ασπρόπυργο Αττικής,
Βόλο και Πόρτο Λάγος συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας 38.807 μ³ καθώς και ένα
στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Επιπλέον, ο Όμιλος χρονοναυλώνει τρία δεξαμενόπλοια
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τα οποία διαχειρίζεται η θυγατρική ΕΛΙΝ Ν.Ε., τα δύο εκ των οποίων εξυπηρετούν το
νησιώτικο δίκτυο πρατηρίων και το τρίτο πραγματοποιεί μεταφορές καυσίμων στις
παραπάνω εγκαταστάσεις ή και μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
[2] Επεξεργασία και εμπορία στερεών καυσίμων στην εσωτερική αγορά
Ο Όμιλος εμπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet coke), και ανθρακίτη με χρήσεις στην
τσιμεντοποιία, ασβεστοποιία, κεραμοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό αυτό
διαθέτει δύο μονάδες επεξεργασίας (άλεσης) στερεών καυσίμων στο Βόλο και στον
Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 130.000 ΜΤ ετησίως.
[3] Εμπορία λιπαντικών εσωτερικής αγοράς
Ο Όμιλος εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα ορυκτελαίων που περιλαμβάνει λιπαντικά
οχημάτων, λιπαντικά βιομηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα
(αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων λιπαντικών
κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά οχημάτων) ενώ ένα μικρότερο τμήμα
απορροφάει η βιομηχανία (λιπαντικά βιομηχανίας, γράσα) και τα σκάφη αναψυχής.
[4] Εμπορία λιπαντικών πλοίων (marine)
Ο Όμιλος εφοδιάζει τους πελάτες του με λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά
λιμάνια, στη Σιγκαπούρη, κατά μήκος της ακτογραμμής της Κίνας καθώς και στα λιμάνια
του Περσικού Κόλπου και της Βόρειας Ευρώπης. Τους εφοδιάζει επίσης σε οποιοδήποτε
άλλο λιμάνι του κόσμου, με λιπαντικά προσεκτικά επιλεγμένων εταιριών.
[5] Διεθνές εμπόριο υγρών και στερεών καυσίμων
Αφορά στην αγοραπωλησία υγρών (κυρίως ντήζελ και βενζίνης) καθώς και στερεών
(κυρίως λιθάνθρακα και πετ κωκ) καυσίμων εκτός της Ελληνικής επικράτειας αλλά κυρίως
εντός της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
[6] Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως
τεχνικών έργων μέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταστημάτων και
βιομηχανικών χώρων, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις.
[7] Παραγωγή βιοντήζελ
Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 37% στην ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. η οποία λειτουργεί
εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ στον Βόλο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 80.000
τόνων.

14

Πίνακας 2.7: Σχηματική Απεικόνιση Δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ6
Το1955 με απόφαση της τότε κυβέρνησης, υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του
διυλιστηρίου Ασπροπύργου, του πρώτου διυλιστηρίου πετρελαίου στην Ελλάδα. Η κατασκευή
άρχισε το 1956 και δυο χρόνια αργότερα, το1958, εγκαινιάζεται το νέο διυλιστήριο στον
Ασπρόπυργο. Μετέπειτα, ιδρύεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Π.)
και εξαγοράζεται από το Ελληνικό Δημόσιο η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Α.Ε. (ΕΛ.Δ.Α.) για να δημιουργηθεί με συγχώνευση των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου
ΔΕΠ, το 1998, η εταιρία με την σημερινή ονομασία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Ο Όμιλος
ΕΛΠΕ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στον ενεργειακό τομέα με δραστηριοποίηση πέρα από την
εγχώρια αγορά, στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατέχοντας σημαντική θέση στην
εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Π.Γ.Δ.Μ., με συνολικό
δίκτυο 295 πρατηρίων και τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ (Σκόπια).
Οι μετοχές του ομίλου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ: ΕΛΠΕ), με
χρηματιστηριακή αξία περίπου € 2,5 δις ενώ βασικοί μέτοχοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο με
35.5% και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA με 36% και το υπόλοιπο 28.5% του
μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε θεσμικούς (18.3%) και ιδιώτες (10.2%) επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, συνεισφέροντας
περισσότερο από 70% του συνολικού ενεργητικού και των κερδών. Τα ΕΛΠΕ διαθέτουν τρία
από τα τέσσερα διυλιστήρια της Ελλάδας, με 72% μερίδιο στην αγορά πετρελαιοειδών .

6

http://www.helpe.gr/
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Ο Όμιλος ηγείται επίσης της εγχώριας λιανικής αγοράς πετρελαίου, κατέχοντας το 21% του
συνολικού λιανικού εμπορίου πετρελαιοειδών μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ
Α.Β.Ε.Ε., με περισσότερα από 1.200 πρατήρια σε ολόκληρη την Ελλάδα και ένα ισχυρό δίκτυο
πωλήσεων υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς και
λιπαντικών. Επίσης, διαθέτει το μοναδικό συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην
Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί σε ενοποιημένη βάση με τα διυλιστήριά του. Το μερίδιο της
εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 70% των
πωλήσεων. Τα κυριότερα προϊόντα είναι το πολυπροπυλένιο, το BOPP φιλμ, οι διαλύτες, τα
ανόργανα χημικά και το PVC. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ακόμη στους τομείς του φυσικού
αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν κατά 35% στην
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον μοναδικό εισαγωγέα και πάροχο
φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Τέλος, ο Όμιλος την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις
περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής
βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση
του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του
Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και
την εθνική οικονομία.
Το μέγεθος του Ομίλου καταδεικνύεται από το μεγάλο εύρος θυγατρικών και συνδεδεμένων
επιχειρήσεων που διαθέτει και οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που
ακολουθεί.

Πίνακας 2.8: Εταιρική Δομή των ΕΛΠΕ
Επωνυμία Εταιρίας

Ποσοστό
συμμετοχής (%)

ΕΚΟ Α.Ε

100.00%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

100.00%

ΕΚΟΤΑ KΩ Α.Ε.

49.00%

ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μ.Ε.Π.Ε

100.00%

ΕΚΟ ΑΘΗΝΑ N.Ε

100.00%

ΕΚΟ ΑΡΤΕΜΙΣ N.Ε

100.00%

ΕΚΟ ΔΗΜΗΡΑ N.Ε

100.00%
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Επωνυμία Εταιρίας

Ποσοστό
συμμετοχής (%)

ΕΚΟ ΗΡΑ N.Ε

100.00%

ΕΚΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗ N.Ε

100.00%

EKO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ EAD

100.00%

EKO ΣΕΡΒΙΑ AD

100.00%

HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL S.A.

100.00%

ΕΛΠΕ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ

100.00%

RAMOIL S.A.

100.00%

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA (HOLDINGS) LTD

100.00%

HELLENIC PETROLEUM BULGARIA PROPERTIES LTD

100.00%

HELLENIC PETROLEUM SERBIA (HOLDINGS) LTD

100.00%

JUGOPETROL AD KOTOR

54.35%

GLOBAL ΑΛΒΑΝΙΑ Α.Ε

99.96%

ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

63.00%

ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

50.40%

KTA CRUDE OIL REFINERY A.D

51.35%

ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε

100.00%

ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Ε

100.00%

ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.E.

100.00%

ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.E.

100.00%

HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC

100.00%

ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

100.00%

ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

100.00%

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε

51.00%

ΕΛΠΕ-ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Α.Ε.

51.00%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε

100.00%

ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ A.E.

100.00%

ΕΛΠΕ UPSTREAM A.E

100.00%

ELPEDISON B.V.

50.00%

SAFCO AE

33.33%

ΔΕΠΑ Α.Ε..

35.00%

Ε.Α.Κ.Α.Α Α.Ε.

50.00%

ΕΛΠΕ ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

25.00%

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Α.Ε.

25.00%

SUPERLUBE LTD

65.00%

Δ.Μ.Ε.Π. HoldCo LTD

48.00%

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ7
H ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ιδρύθηκε το 1970, διαθέτοντας μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου,

7

http://www.moh.gr/
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διυλιστήριο παραγωγής βασικών λιπαντικών, προβλήτα με σταθμό φόρτωσης, σταθμούς
φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων και σήμερα αποτελεί μία εταιρία με ηγετικό ρόλο στον τομέα
της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές που εξυπηρετεί με ένα ευρύ φάσμα
ενεργειακών προϊόντων κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από
το 2001 και συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό δείκτη (ATHEX COMPOSITE INDEX), στο
δείκτη Υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ATHEX LARGE CAP) καθώς και σε επιμέρους
κλαδικούς δείκτες. Κύριος μέτοχος της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι η εταιρία με την επωνυμία
“Petroventure Holdings Limited” με ποσοστό 40%ενώ η εταιρία συμμετοχών “Motor Oil
Holdings Ltd” είναι ελέγχων μέτοχος της “Petroventure Holdings Limited”. Το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας , σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το 2015,
ανέρχεται σε

€ 83,087,235 διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές

ονομαστικής αξίας € 0.75 η κάθε μία.
Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης
καυσίμων αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδος και
θεωρείται ένα από τα πιο ευέλικτα διυλιστήρια της Ευρώπης. Μπορεί να κατεργάζεται αργό
πετρέλαιο διαφόρων τύπων, παράγοντας ένα ευρύ φάσμα πετρελαϊκών προϊόντων
εξυπηρετώντας έτσι μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επιπλέον, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία παραγωγής και συσκευασίας
λιπαντικών. Το Διυλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας, περίπου 70 χλμ.
έξω από την Αθήνα. Η Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και οι Γενικές Διευθύνσεις Εμπορίας,
Οικονομικών, Διοικητικού & Ανθρωπίνων Πόρων και Στρατηγικού Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, στεγάζονται σε σύγχρονο κτίριο στο Μαρούσι Αττικής.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών οι οποίες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2.9: Εταιρική Δομή ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ
Επωνυμία Εταιρίας

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π

100.00%

CORAL Α.Ε.

100.00%

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε

100.00%

ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε.

100.00%

CORAL PRODUCTS AND TRADING A.E.

100.00%
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Επωνυμία Εταιρίας

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

CORAL INNOVATIONS A.E.

100.00%

CORAL GAS A.E.B.E.Y

100.00%

OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α.Ε

92.06%

ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε

100.00%

MOTOR OIL FINANCE PLC

100.00%

MOTOR OIL (CYPRUS) LIMITED

100.00%

MOTOR OIL MIDDLE EAST DMCC

100.00%

MOTOR OIL TRADING A.E.

100.00%

ΑΒΙΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

100.00%

BUILDING FACILITY SERVICES– ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.

100.00%

L.P.C. A.E.Ε.Ε. ΛΙΠΑΝΤ. & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

100.00%

ΕΝΔΙΑΛΕ

100.00%

ΕΛΤΕΠΕ

100.00%

ARCELIA HOLDINGS LTD

100.00%

BULVARIA AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD

100.00%

CYROM

100.00%

CYCLON LUBRICANTS DOO BEOGRAD

100.00%

CYTOP A.E.

100.00%

ΚΕΠΕΔ

90.00%

AL DERAA AL AFRIQUE JV

60.00%

SHELL& MOH Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

49.00%

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛ. ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.

37.49%

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E

35.00%

Μ και Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

50.00%

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε.

100.00%

NUR – MOH Α.Ε. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

50.00%

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε

16.00%

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΞ. ΕΤΑΙΡ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 16.67%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΤ. ΤΟΜΕΑΣ Α.Ε

12.83%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1.

Έννοια χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Η αποτύπωση της εικόνας μιας επιχείρησης παρουσιάζεται ευκρινώς, καθώς ακολουθεί τις
γενικές αρχές της λογιστικής, στις λογιστικές καταστάσεις. Ωστόσο αυτές ακόμη κι αν
καταρτίζονται σωστά περιγράφοντας την πραγματικότητα δεν παύουν να περιέχουν απόλυτους
αριθμούς οι οποίοι για έναν χρήστη τους είναι δύσκολο να ερμηνευθούν και να απαντήσουν
ερωτήματα που αφορούν την βιωσιμότητα, την πιστοληπτική ικανότητα και γενικά
οποιασδήποτε φύσης πληροφόρηση. Την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα δίνει η
χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία παρέχει ως εργαλειοθήκη τις κατάλληλες μεθόδους για
την ερμηνεία των καταστάσεων σε οποιονδήποτε χρήστη.

3.2.

Χρησιμότητα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Οι λογιστικές καταστάσεις αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για μια επιχείρηση,
ωστόσο πάσχουν από ορισμένα μειονεκτήματα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο του αναλυτή.
Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι τα παρακάτω:8


Έχουν προσωρινό χαρακτήρα, διότι το οριστικό αποτέλεσμα μιας επιχείρησης μπορεί να
καθοριστεί μόνο όταν αυτή πωλείται ή λύεται. Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν την
αποτύπωση της εικόνας μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη στιγμή τον χρόνο. Ακόμη
και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν αυτό τον προσωρινό χαρακτήρα καθώς
ένας αναλυτής που χρησιμοποιεί τις καταστάσεις μία μέρα μετά την δημοσίευσή τους δεν
μπορεί να ξέρει τα γεγονότα που συμβαίνουν στην επιχείρηση μετά την εξαγωγή των
καταστάσεων, τα οποία μάλιστα μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας.



Οι λογιστικές καταστάσεις αναγράφουν χρηματικά ποσά τα οποία δίνουν την εντύπωση της
οριστικότητας και της ακρίβειας. Ένας χρήστης μπορεί να εξάγει διαφορετικά
συμπεράσματα διαβάζοντας τις καταστάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι η αναγραφόμενη τιμή
των περισσότερων στοιχείων του ισολογισμού, ιδιαίτερα των ρευστοποιήσιμων, δεν
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αντιπροσωπεύει το ακριβές ποσό των χρημάτων που θα προέκυπτε από την ενδεχόμενη
ρευστοποίηση τους καθώς δεν υπολογίζονται τα κόστη της διαδικασίας. Επίσης κάποια
χρηματοοικονομικά στοιχεία ακόμη και με την χρήση κοινού λογιστικού πλαισίου,
αποτιμώνται υποκειμενικά, καθώς η τιμή τους είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης ή επειδή
είναι αδύνατον να συνυπολογιστούν όλοι αυτοί οι παράγοντες που μπορούν να την
προσδιορίσουν με ακρίβεια.


Τόσο ο ισολογισμός όσο και η κατάσταση αποτελεσμάτων, αναγράφουν τιμές
εκφρασμένες σε ένα νόμισμα του οποίου οι τιμές αλλάζουν καθημερινά μέσα στην
λογιστική χρήση. Σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους ένα στοιχείο
εκφράζεται στην τιμή κατά την οποία αποκτήθηκε με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη
παραπλάνηση του αναγνώστη σε σχέση με πραγματική αξία του στοιχείου, δεδομένου
ότι η αξία του νομίσματος την στιγμή απόκτησης του στοιχείου να διαφέρει σημαντικά
με την αξία που θα έχει όταν ο χρήστης διαβάσει τον ισολογισμό. Τα λογιστικά πλαίσια
διαχρονικά προσπαθούν να βελτιώσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν τους κανόνες
αποτίμησης είτε με αναπροσαρμογές στοιχείων, είτε με την μέθοδο της εύλογης αξίας.
Ωστόσο η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού πάντα απέχει λίγο ή πολύ από την
πραγματικότητα.



Οι οικονομικές καταστάσεις δεν μπορούν να περιγράψουν σωστά παράγοντες που
επηρεάζουν το μέλλον μιας επιχείρησης διότι αυτοί είναι αδύνατον να εκφραστούν σε
όρους χρήματος. Τέτοιοι παράγοντες είναι η φήμη , οι συμφωνίες με νέες αγορές, η
ικανοποίηση των εργαζομένων και άλλα.



Η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης έγκειται στον να λύσει πολλά από
τα παραπάνω προβλήματα. Συγκεκριμένα, βελτιώνει την συγκρισιμότητα των
καταστάσεων εξειδικεύοντας τις απαντήσεις ανάλογα με την σκοπιά του χρήστη των
καταστάσεων. Τα παραπάνω προβλήματα απειλούν την αξιοπιστία των δεδομένων που
περιγράφουν την επιχείρηση, ωστόσο με τις κατάλληλες μεθόδους ο κίνδυνος
αποπλάνησης των χρηστών μειώνεται. Αυτό συμβαίνει διότι, με τις κατάλληλες
συγκρίσεις ή συσχετίσεις των λογαριασμών, ο χρήστης μπορεί να υπολογίσει
ακριβέστερα το κόστος ευκαιρίας. Ο επενδυτής είναι σε θέση να ξέρει πως η Α
επιχείρηση είναι πιο φερέγγυα από την Β και ο προμηθευτής πως παρά την φαινομενική
κερδοφορία η επιχείρηση ακολουθεί τέτοια πιστωτική πολιτική η οποία κρίνεται
ασύμφορή σε σχέση με μιας άλλης εταιρίας.
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3.3.

Βασικές κατηγορίες και σκοποί αναλυτών

1. Επενδυτές-Μέτοχοι
2. Δανειστές της επιχείρησης
3. Διοίκηση της επιχείρησης
4. Οικονομικοί αναλυτές, χρηματιστές, στελέχη τραπεζών επενδύσεων και χρηματιστηρίου
5. Αναλυτές σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων
6. Ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων
7. Λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων
Οι επενδυτές που κατά κανόνα είναι μέτοχοι μιας επιχείρησης αποβλέπουν στη λήψη κάποιου
μερίσματος στο μέλλον, στην πιθανή λήψη κάποιων δικαιωμάτων από την διανομή
αποθεματικών της εταιρίας και στην αυξημένη τιμή που ελπίζει ότι θα έχουν οι μετοχές στην
αγορά ώστε να πραγματοποιήσει κέρδη κεφαλαίου. Στην αξιολόγηση των παραπάνω
παραγόντων για την εξυπηρέτηση των επενδυτών ιεραρχούνται κάποιοι αριθμοδείκτες οι
οποίοι σε πρώτο στάδιο δικαιολογούν την απόφαση των μετόχων να τοποθετήσουν ή να
συνεχίσουν να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Επίσης μαζί με
τους αριθμοδείκτες μπορεί να γίνει και εκτενέστερη ανάλυση για την διαχρονική πορεία των
αποτελεσμάτων η την εξέλιξη βασικών μεγεθών σε σχέση με ένα κοινό μέγεθος.
Οι δανειστές ενδιαφέρονται κυρίως για την φερεγγυότητα της επιχείρησης η οποία αξιολογείται
από την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της, διότι αυτά αποτελούν ασφάλεια.
Οι μέθοδοι αναλύσεως των επενδυτών καθώς και τα κριτήρια εκτίμησης διαφέρουν ανάλογα
με την χρονική διάρκεια των παρεχόμενων δανείων. Στην περίπτωση των βραχυπρόθεσμων
δανείων οι δανειστές ενδιαφέρονται κυρίως για την βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση, τον
βαθμό ρευστότητας των στοιχείων του ενεργητικού αλλά και την ταχύτητα κυκλοφορίας του.
Αντίθετα οι μακροχρόνιοι δανειστές επιδιώκουν μια πιο λεπτομερή ανάλυση που περιλαμβάνει
προβλέψεις των μελλοντικών εισροών κεφαλαίων κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και την
ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει και να διατηρήσει την κερδοφορία της κάτω από
διαφορετικές συνθήκες.
Η διοίκηση της επιχείρησης δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με αυτή και μπορεί να κάνει
συνεχή χρήση των βιβλίων, είναι σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες
κατηγορίες αναλυτών. Η διοίκηση όντας η κύρια υπεύθυνη για την ευημερία της επιχείρησης
ενδιαφέρεται για το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχείρηση. Για τον λόγο
αυτό η χρηματοοικονομική ανάλυση που ασκεί είναι εκτενέστερη και βαθύτερη με απώτερο
σκοπό, τόσο την βέλτιστη χάραξη των πολιτικών που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, όσο και
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την ικανοποίηση των μετόχων οι οποίοι θα αξιολογήσουν το τελικό έργο της.
Οι αναλυτές σε περιπτώσεις ξαγορών ή συγχωνεύσεων έχουν παρόμοιους σκοπούς με εκείνους
των επενδυτών-μετόχων. Ωστόσο θα πρέπει η ανάλυσή τους να προχωρά και στον υπολογισμό
άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και στον ακριβέστερο υπολογισμό των υποχρεώσεών
τους, επειδή όλα αυτά τα στοιχεία περιλαβάνονται στο προϊόν εξαγοράς ή συγχωνεύσεως.
Σκοποί των ελεγκτών λογιστών είναι κυρίως ο εντοπισμός ηθελημένων σφαλμάτων και
ατασθαλιών τα οποία αν δεν επισημανθούν δίνουν εσφαλμένη εικόνα για την επιχείρηση,
γεγονός που είναι αντίθετο με τις λογιστικές αρχές. Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων
με τον υπολογισμό αριθμοδεικτών και η παρακολούθηση των μεταβολών οικονομικών
στοιχείων καθώς και της τάσης τους διαχρονικά αποτελούν βασικά σημεία στο έργο των
ελεγκτών.
Οι λοιπές ομάδες ενδιαφερομένων κατά την διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης
εστιάζουν την μελέτη τους σε διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με το ενδιαφέρον τους. Ένα
παράδειγμα τέτοιων εξειδικευμένων αναλυτών είναι οι εφοριακοί που μπορεί να ενδιαφέρονται
για την φοροδοτική ικανότητα ενός συγκεκριμένου κλάδου. Άλλη ομάδα μπορεί να είναι οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις οι οποίες χάριν αξιολόγησης των επιδιώξεών τους αξιολογεί τις
μισθοδοτικές δαπάνες της επιχείρησης σε σχέση με αυτές άλλων όμοιων επιχειρήσεων.

3.4.

Μέθοδοι Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

3.4.1. Ποσοτικές σχέσεις των στοιχείων των Λογιστικών Καταστάσεων
Οι μορφές ποσοτικών σχέσεων των οικονομικών στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων
θεωρούνται οι εξής:


Συγκριτικές καταστάσεις σε απόλυτα μεγέθη



Καταστάσεις κοινού μεγέθους (συνολικός συσχετισμός μεγεθών)



Ανάλυση αριθμοδεικτών



Διαχρονικές τάσεις μεγεθών

Σκοπός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με
στοιχεία που αφορούν την χρηματοοικονομική ευημερία της επιχείρησης μέσα από την
ερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων. Επειδή οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν
απόλυτους αριθμούς οι οποίοι από μόνοι τους δεν παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση η
χρηματοοικονομική ανάλυση παρέχει ένα σύστημα συσχετισμών και συγκρίσεων το οποίο
αποκρυπτογραφεί τις καταστάσεις αυτές.
Οι συγκριτικές καταστάσεις σε απόλυτα μεγέθη αποτελούν μία γρήγορη πρώτη διαδικασία
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σύγκρισης των μεγεθών τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα άλλων εταιριών ή και τις
ίδιας της επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Έτσι μπορεί ο χρήστης-αναλυτής
να έχει μια πρόχειρη πρώτη εικόνα της επιχείρησης εστιάζοντας στα κύρια μεγέθη των
καταστάσεων όπως είναι οι πωλήσεις, το κεφάλαια ή τα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη
μέθοδος μπορεί να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ταχύτητα αλλά υστερεί στην ακρίβεια
των αποτελεσμάτων. Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν μεταξύ τους όπως και οι
περιστάσεις. Έτσι μπορεί μια επιχείρηση να έχει μεγαλύτερη κερδοφορία για ένα συγκεκριμένο
διάστημα, ωστόσο να υποκρύπτει περισσότερους κινδύνους από μία λιγότερο κερδοφόρα. Για
τον λόγο αυτό η κερδοφορία δεν είναι σωστή ένδειξή της μακροχρόνιας ευημερίας, αλλά ένα
συγκυριακό φαινόμενο. Επίσης δεν μπορούμε να εξάγουμε βαθύτερα συμπεράσματα σε σχέση
με την επιχείρηση την στιγμή που τα μεγέθη στηρίζονται μόνο στην συνδεσμολογία του
λογιστικού πλαισίου, οπότε οι περεταίρω συνέπειες από την διαχρονική αυξομείωση των
επιμέρους στοιχείων δεν μπορούν να εντοπιστούν και να δικαιολογηθούν με την μέθοδο αυτή.
Τα μειονεκτήματα αυτά έρχονται να διορθώσουν οι καταστάσεις κοινού μεγέθους
(διαστρωματική-κάθετη ανάλυση). Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή κάθε στοιχείο του
ενεργητικού εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του ενεργητικού, κάθε
στοιχείο του παθητικού ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου του παθητικού ενώ κάθε
στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσης ως ποσοστό των πωλήσεων. Με αυτό τον τρόπο οι
καταστάσεις διαφορετικών επιχειρήσεων είναι περισσότερο συγκρίσιμες καθώς η εξέταση της
χρηματοοικονομικής επίδοσης και ευημερίας απαλλάσσεται από το μέγεθος της επιχείρησης
που αποτελούσε πρόβλημα στην σύγκριση με καταστάσεις απόλυτων μεγεθών. Επίσης είναι
πιο εμφανείς οι πολιτικές που προσδιορίζουν το προφίλ της εταιρίας και οι καταστάσεις
γίνονται περισσότερο ευανάγνωστες.
Η διαχρονική τάση μεγεθών είναι μια μέθοδος η οποία αποβλέπει στην μελέτη της εξέλιξης
των μεγεθών από χρήση σε χρήση. Συγκεκριμένα στις καταστάσεις, ο αριθμοδείκτης τάσεως
υπολογίζεται αν διαιρέσουμε την τιμή ενός μεγέθους στο υπό κρίση έτος με την αντίστοιχη
τιμή στο έτος βάσης. Με τον τρόπο αυτό ο αναλυτής συγκρίνοντας την τάση συσχετιζόμενων
μεγεθών σχηματίζει γνώμη για το αν υπάρχουν ευνοϊκές ή όχι τάσεις που αντανακλώνται από
τα στοιχεία αυτά. Για την καλύτερη παρακολούθηση των αριθμοδεικτών τάσης μπορούμε να
μετατρέψουμε τους δείκτες αυτούς σε ποσοστό.
Η δημοφιλέστερη μέθοδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η ανάλυση αριθμοδεικτών.
Αριθμοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της καταστάσεως
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αποτελεσμάτων χρήσης προς ένα άλλο και εκφράζεται με μαθηματική μορφή.9 Με αυτό τον
τρόπο εξειδικεύεται η ανάλυση και μπορούν να συγκριθούν σχεδόν όλες οι διαστάσεις που
αφορούν την λειτουργία μιας επιχείρησης. Έτσι ανάλογα με την κατηγορία του αναλυτή,
μπορεί κάποιος να καταφύγει σε συγκεκριμένες ομάδες αριθμοδεικτών ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά του. Για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων στην μελέτη των
αριθμοδεικτών χρησιμοποιούνται πρότυπα σύγκρισης. Τέτοια πρότυπα μπορούν να
αποτελέσουν τα παρακάτω:


Αριθμοδείκτες για μια σειρά παλαιότερων οικονομικών δεδομένων των λογιστικών
καταστάσεων της συγκεκριμένης επιχείρησης.



Αριθμοδείκτες ορισμένων ανταγωνιστριών επιχειρήσεων κατάλληλα επιλεγμένων.



Αριθμοδείκτες που αναφέρονται στον μέσο όρο του κλάδου στον οποίο ανήκει η υπό
ανάλυση επιχείρηση.



Λογικά πρότυπα του αναλυτή, τα οποία κρίνονται κατάλληλα βάσει της εμπειρίας του.

Οι αριθμοδείκτες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναλυτών ομαδοποιούνται σε πέντε
μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Οι κατηγορίες αυτές είναι:
1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας (liquidity ratios)
2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας (activity ratios)
3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (profitability ratios)
4. Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας(financial structure and viability
ratios)
5. Αριθμοδείκτες επενδύσεων (investment ratios)
3.4.2. Ανάλυση αριθμοδεικτών
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (liquidity ratios)
Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι ο προσδιορισμός της
ικανότητας μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της/ Αυτό
επιτυγχάνεται με την ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας. Η ρευστότητα απαιτεί την καθημερινή
μετατροπή των αποθεμάτων σε πωλήσεις, τις πωλήσεις σε απαιτήσεις και τις απαιτήσεις σε
μετρητά. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας οι οποίοι πληροφορούν τον αναλυτή για τον βαθμό
ανταπόκρισης της επιχείρησης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της είναι οι εξής:
1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητα
9
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𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛤𝜀𝜈𝜄𝜅ή𝜍 𝛲𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍 + 𝛼𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍



Διαθέσιμα = Ταμείο + Ταμειακά Ισοδύναμα



Απαιτήσεις = Όλες οι απαιτήσεις (πχ προκαταβολές προμηθευτών)

Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δεν δείχνει μόνο τον βαθμό ρευστότητας αλλά και το
περιθώριο ασφαλείας της επιχείρησης, ώστε να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάποια αρνητική
εξέλιξη στη ροή κεφαλαίων κίνησης. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
τόσο καλύτερη από πλευράς ρευστότητας είναι η θέση της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο
αριθμοδείκτης ωστόσο έχει ένα μειονέκτημα: Στον αριθμητή περιέχει όλα τα κυκλοφοριακά
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων) με αποτέλεσμα πολλές φορές να δίνει
εσφαλμένη εντύπωση για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (καθώς τα αποθέματα μέχρι να ρευστοποιηθούν δεν
μπορούν να εξοφλήσουν μέρος των ληξιπρόθεσμων και γενικά των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων άμεσα). Για τον λόγο αυτό ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης συνδυάζεται με μια
σειρά από άλλους αριθμοδείκτες:
(i) Τον αριθμοδείκτη ταχύτητας χορηγούμενων πιστώσεων ή εισπράξεως απαιτήσεων
(ii) Τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων
(iii) Τον αριθμοδείκτη καθαρών πωλήσεων προς τα καθαρά κεφάλαια κίνησης
Οι παραπάνω αριθμοδείκτες αποτελούν ένα μέτρο ασφαλείας σε σχέση με την πληροφόρηση
που μας δίνει ο δείκτης γενικής ρευστότητας.
2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Acid Test Ratio)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛦𝜄𝛿𝜄𝜅ή𝜍 𝛲𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝛼 + 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍



Διαθέσιμα = Ταμείο + Ταμειακά Ισοδύναμα



Απαιτήσεις = όλες οι απαιτήσεις εκτός των επισφαλών και των ανεπίδεκτων

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας επισημάνθηκε ώστε να εκφράσει πόσες φορές είναι
περισσότερα τα ρευστά και εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού από τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αν το διάστημα είσπραξης των απαιτήσεων είναι κοντά στο
διάστημα εξόφλησης των υποχρεώσεων ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας είναι εξαιρετικός
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για την αποτύπωση της εικόνας μιας επιχείρησης από πλευράς ρευστότητας. Δεδομένων των
παραπάνω περιορισμών ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας θεωρείται κατά κανόνα καλός
για εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις όταν βρίσκεται γύρω στη μονάδα.
3. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜇𝜀𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛲𝜀𝜐𝜎𝜏ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 =

𝛥𝜄𝜀𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
𝛬𝜂𝜄𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

Ο τρίτος αριθμοδείκτης ρευστότητας (αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας) μας δείχνει
πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το διαθέσιμο ενεργητικό από τι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα δείχνει τον βαθμό ετοιμότητας της επιχείρησης να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις. Το τεστ αυτό είναι πολύ σημαντικό για την βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της
επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας να είναι
μικρότερος της μονάδας.
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας (Activity Ratios)
Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας δείχνουν τον βαθμό μετατροπής ορισμένων περιουσιακών
στοιχείων σε ρευστά. Με την χρήση της συγκεκριμένης ομάδας αριθμοδεικτών μπορεί να
διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί η πολιτική αποθεμάτων καθώς το υψηλό ή χαμηλό ύψος αυτών
δείχνει τον βαθμό ρευστοποίησης τους, μετατροπής τους δηλαδή σε χρήμα. Επίσης το
αξιολογείται και το ποσοστό των απαιτήσεων σε σχέση με τι πιστωτικές πωλήσεις της
επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι αριθμοδείκτες ρευστότητας να
συνδυάζονται με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας.
1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων (Receivables turnover ratio)
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜀𝜄𝜋𝜌ά𝜉𝜀𝜔𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈 = 𝛭έ𝜎𝜊𝜍 ό𝜌𝜊𝜍 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈x100



Καθαρές πωλήσεις: πιστωτικές πωλήσεις-εκπτώσεις πωλήσεων-επιστροφές πωλήσεων



Μέσος όρος απαιτήσεων: (Απαιτήσεις στην αρχή της χρήσης + απαιτήσεις στο τέλος της
χρήσης)/2

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές κατά μέσο όρο εισπράττονται κατά τη διάρκεια
της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Αν πολλαπλασιαστεί ο αριθμοδείκτης
ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων με τις 365 ημέρες του χρόνου και τον αντιστρέψουμε
27

μπορούμε να βρούμε την μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση σε
ημέρες.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων τόσο μικρότερος ο χρόνος
δεσμεύσεων των κεφαλαίων της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα μικραίνει η πιθανότητα
δημιουργίας επισφαλών απαιτήσεων.
Για τον λόγο αυτό είναι χρήσιμο να συνοδεύεται αυτός ο δείκτης με τον αριθμοδείκτη
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων.
2. Αριθμοδείκτης προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓𝜀𝜔𝜈 𝛦𝜋𝜄𝜎𝜑𝛼𝜆ώ𝜈 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈 =

𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓𝜀𝜄𝜍 𝛦𝜋𝜄𝜎𝜑𝛼𝜆ώ𝜈 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈
𝛴ύ𝜆𝜊𝜈𝜊 𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎𝜀𝜔𝜈

Ο αριθμοδείκτης επισφαλών απαιτήσεων εκφράζει το ποσοστό των απαιτήσεων που είναι
επισφαλείς.
3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
𝛢𝛾𝜊𝜌έ𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇. 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜀𝜉ό𝜑𝜆𝜂𝜎𝜂𝜍 𝛽𝜌𝛼𝜒. 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈 = = 𝜇έ𝜎𝜊 ύ𝜓𝜊𝜍 𝛽𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜔𝜈 χ100
𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈



μέσος όρος βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αρχής και
τέλους χρήσης δια δύο.



Αγορές = πιστωτικές αγορές

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μας δείχνει πόσες φορές μέσα στη
χρήση ανανεώθηκαν οι πιστώσεις προμηθευτών της επιχείρησης.
Επειδή οι πιστωτικές αγορές δεν δημοσιεύονται αντί για αυτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το κόστος πωληθέντων. Τότε ο αριθμοδείκτης θα εκφράζει πόσες φορές το κόστος πωληθέντων
καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Αν αντιστρέψουμε το κλάσμα και πολλαπλασιάσουμε με τις 365 ημέρες του χρόνου έχουμε τον
αριθμό

ημερών

παραμονής

βραχυπρόθεσμων

υποχρεώσεων

στην

επιχείρηση.

Η

παρακολούθηση του δείκτη διαχρονικά δείχνει την πιστοληπτική πολιτική της επιχείρησης.
Αν συγκρίνουμε τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων με τον αριθμοδείκτη
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ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ο πρώτος είναι μεγαλύτερος από
τον δεύτερο τότε η επιχείρηση εισπράττει ταχύτερα απαιτήσεις από ότι εξοφλεί υποχρεώσεις
επομένως δεν χρειάζεται να διακρατεί μεγάλα ποσά κυκλοφοριακών στοιχείων γιατί μέρος της
χρηματοδότησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καλύπτεται από τους πιστωτές της.
Σημαντικοί αριθμοδείκτες που συνοδεύουν τους δύο παραπάνω σε μια ανάλυση είναι οι
αριθμοδείκτες πληρωτέων λογαριασμών προς αποθέματα και απαιτήσεων προς πληρωτέους
λογαριασμούς προμηθευτών.
Ο πρώτος δείχνει το ποσοστό των αποθεμάτων που αποκτήθηκε με πίστωση και ο δεύτερος
πόσες φορές μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις σε σχέση με το σύνολο των πληρωτέων
λογαριασμών.
4. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων (Inventories turnover ratio)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜃𝜀𝜇ά𝜏𝜔𝜈 =

𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈
𝜇έ𝜎𝜊 𝛼𝜋ό𝜃𝜀𝜇𝛼
𝜋𝜌𝜊ϊό𝜈𝜏𝜔𝜈



Κόστος Πωληθέντων = Αποθέματα έναρξης + Αγορές χρήσης – Αποθέματα τέλους



Μέσο απόθεμα προϊόντων = (αποθέματα έναρξης + αποθέματα τέλους)/2

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων δείχνει πόσες φορές
ανανεώθηκαν τα αποθέματα σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης μέσα στη χρήση. Κατά
κανόνα όσο μεγαλύτερη η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων τόσο καλύτερα λειτουργεί
μια επιχείρηση γιατί δεν δεσμεύει κεφάλαια σε αποθέματα. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των
ημερών του έτους (365) με τον αριθμοδείκτη

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων

βρίσκουμε τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται προκειμένου να ανανεωθούν τα
αποθέματα της επιχείρησης. Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων ακόμη και αν
αυξάνεται διαχρονικά, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη, θα μπορούσε να σημαίνει και
αύξηση πωλήσεων λόγω μείωσης της τιμής κι επομένως μικρότερο περιθώριο κέρδους. Για τον
λόγο αυτό σημαντικό είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης να συνδυάζεται και με άλλους πριν
την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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5. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού (Asset turnover ratio)
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜒. 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑. 𝛦𝜈𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ = 𝜎ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύχ100
Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού μιας επιχείρησης εκφράζει τον βαθμό
χρησιμοποίησης του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις της.
Αν ο δείκτης είναι υψηλός σημαίνει πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά
της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιήσει πωλήσεις. Αν είναι χαμηλός σημαίνει ότι δεν
χρησιμοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία και θα πρέπει είτε να ρευστοποιήσει μέρος αυτών
είτε να αυξήσει τον βαθμό απασχόλησής τους.
Η ερμηνεία του δείκτη χρίζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς οι πωλήσεις εκφράζονται σε
τρέχουσες τιμές ενώ τα περιουσιακά στοιχεία στις τιμές κτήσης (αρχή του ιστορικού κόστους),
εκτός και αν οι τιμές αναπροσαρμόζονται. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η μέθοδος της
απόσβεσης (αύξουσα ή φθίνουσα).
6. Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων ( fixed asset turnover ratio)
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜒. 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑. 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 = 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝜋ά𝛾𝜄𝜊 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅όχ100
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποιήσεως των παγίων μιας επιχείρησης, σε
σχέση με τις πωλήσεις της. Έχει να κάνει με το είδος της επιχείρησης και παρέχει ενδείξεις για
το αν υπάρχει υπερεπένδυση ή όχι.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση του πάγιο
ενεργητικού της επιχείρησης ενώ η μείωση του αριθμοδείκτη διαχρονικά δείχνει μείωση του
βαθμού χρησιμοποίησης των παγίων.
7. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων (owner’s equity turnover ratio)
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜅𝜐𝜅𝜆. 𝛪. 𝛫. = 𝜎ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜄𝛿ί𝜔𝜈 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈χ100
Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης
ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της.
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης διαχρονικά τόσο καλύτερη η θέση της επιχείρησης γιατί με μικρό
ύψος ιδίων κεφαλαίων πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις, γεγονός που παρέχει ένδειξη για
αυξημένα κέρδη.
Από πλευράς ασφάλειας όμως ο αυξημένος δείκτης ταχύτητα κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων
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ενδέχεται να υποκρύπτει ότι η επιχείρηση στηρίζεται σε ξένα κεφάλαια.
Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αναφέρονται αφ’ ενός στις σχέσεις κερδών
και απασχολούμενων κεφαλαίων και αφ’ εταίρου στις σχέσεις μεταξύ κερδών και πωλήσεων.
Γενικότερα ο όρος αποδοτικότητα εκφράζει κυρίως την σχέση κάποιου στοιχείου με τα κέρδη
της επιχείρησης.
Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι οι εξής:
1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους ή μικτού κέρδους (gross profit margin)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍𝜇𝜄𝜅𝜏𝜊ύ 𝜅έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =

𝜇𝜄𝜅𝜏ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏ά𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

χ100

Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους δείχνει το μικτό κέρδος που απολαμβάνει μια
επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις της.
Το ποσοστό μικτού κέρδους ή μικτού περιθωρίου κέρδους είναι το εξής:
Ποσοστό μικτού κέρδους = 100x(καθαρές πωλήσεις-κόστος πωληθέντων)/καθαρές πωλήσεις
Ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
αλλά και την τιμολογιακή της πολιτική. Είναι δυνατόν μια επιχείρηση να θέσει σκόπιμα ένα
χαμηλό περιθώριο μικτού κέρδους προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις της.
2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους (Net profit margin)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜅𝛼𝜃. 𝜋𝜀𝜌. 𝜅έ𝜌𝛿𝜊𝜐𝜍 =

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏𝛼𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

χ100

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την
αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Αν ο
αριθμοδείκτης μικτού κέρδους δεν μεταβάλλεται διαχρονικά ενώ κατά την ίδια περίοδο ο
αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους παρουσιάζει κάμψη, υπάρχει ένδειξη
δυσανάλογης αύξησης των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της.
Αν ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους παρουσιάζει κάμψη διαχρονικά ενώ ο αριθμοδείκτης
καθαρού κέρδους παραμένει σταθερός σημαίνει πως η αύξηση του κόστους πωληθέντων
απορροφήθηκε από μία αναλογική μείωση δαπανών ώστε το καθαρό κέρδος σε σχέση με το
μικτό να μείνει σταθερό.
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3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων (Return to total capital
employed)
𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛼𝜋𝛼𝜎𝜒. 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =

(𝜅𝛼𝜃.𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏.+𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼)

χ100

𝛴𝜐𝜈.𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝛼 𝜅𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων μετρά την κερδοφόρα
δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων (ιδίων + ξένων) και μπορεί να
υπολογιστεί για το σύνολο μιας επιχείρησης ή για τμήματα αυτής. Τα καθαρά κέρδη
εκμετάλλευσης δεν περιέχουν χρηματοοικονομικά έξοδα για αυτό και τα προσθέτουμε στον
αριθμιτή. Ο υπολογισμός του δείκτη αποδοτικότητας συνολικών δανειακών κεφαλαίων
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο οδηγό στις περιπτώσεις εξαγοράς. Το πραγματικό ύψος των
συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων βρίσκεται ως εξής: αρχικό κεφάλαιο + {(μεταβολή
συν. Κεφαλαίου*αριθμό μηνών)/12}.

Οι τόκοι ξένων απασχολούμενων κεφαλαίων

προστίθενται στα κέρδη καθώς αποτελούν αμοιβή των πιστωτών στην επιχείρηση όπως
ακριβώς λειτουργούν τα μερίσματα για τους μετόχους στην περίπτωση ιδίων κεφαλαίων.
4. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return on total assets)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ =

𝛫𝛼𝜃.𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝛦𝜅𝜇𝜀𝜏ά𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

χ100

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού εκφράζει την απόδοση των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης , καθώς και των επιμέρους τμημάτων αυτής και
αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης και ελέγχου της διοίκησής της. Στο σύνολο του ενεργητικού
δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές διότι αυτές δεν συντελούν στη δημιουργία λειτουργικών
εξόδων.
Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης προκύπτει και από το γινόμενο του καθαρού περιθωρίου
κέρδους και του αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού.
5. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ( Return on net worth)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 =

𝜅𝛼𝜃.𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏ά𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿𝜄𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

χ100

Ο αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων αποτιμά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια
των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σ αυτή. Ο αριθμοδείκτης αυτό μπορεί να
εκφραστεί και ως γινόμενο τριών άλλων αριθμοδεικτών:

32



Του καθαρού περιθωρίου κέρδους



Της κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού



Του αριθμοδείκτη καθαρού ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια

Το παραπάνω γινόμενο λέγεται τροποποιημένη εξίσωση Du Pont.
6. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης ( Financial leverage ratio)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜊𝜄𝜅𝜊𝜈𝜊𝜇𝜄𝜅ή𝜍 𝜇ό𝜒𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍 =

𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
𝛢𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝛴𝜐𝜈. 𝛢𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜔𝜈 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό μεταβολής τω καθαρών καθαρών λειτουργικών
κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% μεταβολή των κερδών προ φόρων και
χρηματοοικονομικών εξόδων. Όταν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας τότε η
επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι επωφελής για αυτή. Αντίθετα,
όταν ο αριθμοδείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι μικρότερος της μονάδας η
επίδραση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αρνητική. Τέλος όταν ο
αριθμοδείκτης ισούται με την μονάδα η επίδραση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη είναι μηδενική.
7. Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων ( Ratio of depreciation to fixed assets)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿έ𝜄𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜔𝜈 𝛱𝛼𝛾ί𝜔𝜈 =

𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎𝜀𝜔𝜍
𝜋ά𝛾𝜄𝜊 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

χ100

Οι αποσβέσεις των παγίων αποτελούν ένα αξιοσημείωτο στοιχείο του κόστους καθώς είναι ένα
άυλο έξοδο που δεν απαιτεί κεφάλαιο κίνησης. Αν υπολογίζονται βάσει του βαθμού
χρησιμοποιήσεως των παγίων οι αποσβέσεις, είναι μεταβλητές ενώ αν υπολογίζονται με
σταθερούς συντελεστές κατά την πάροδο του χρόνου είναι σταθερές.

Ο αριθμοδείκτης

απόσβεσης παγίων δείχνει το ποσοστό των παγίων που αποσβένει μια επιχείρηση εντός μιας
χρήσης.
8. Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (Ratio of depreciation to sales)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 =

𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎𝜀𝜔𝜍
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφάται από τις
αποσβέσεις. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος των αποσβέσεων και συνεπώς την
συγκρισιμότητα του δείκτη από χρήση σε χρήση ή μεταξύ επιχειρήσεων είναι οι εξής:


Μέθοδος και ύψος ποσοστού αποσβέσεων που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση
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Η σύνθεση των παγίων κάθε επιχείρησης



Η ηλικία των παγίων



Η πολιτική που ασκεί η επιχείρηση σε σχέση με τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής των
παγίων.

Αριθμοδείκτες Δαπανών Λειτουργίας ( Operating expense ratios)
Οι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας παρέχουν πληροφορίες για τις διάφορες λειτουργικές
δαπάνες και την αποτελεσματικότητά τους μέσα σε μία επιχείρηση και είναι οι εξής:


Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων



Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις



Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς αμοιβές των απασχολούμενων



Αριθμοδείκτης παγίων προς μέσο αριθμό απασχολούμενων



Αριθμοδείκτης αμοιβών προς μέσο αριθμό απασχολούμενων



Αριθμοδείκτης κάλυψης επενδύσεων

1. Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων (operating ratio)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ώ𝜈 𝜀𝜉ό𝛿𝜔𝜈 =

𝜅ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝜔𝜈+𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼
𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍

χ100

Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων παρουσιάζει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων που
απορροφάται από τα λειτουργικά έξοδα. Όσο μεγαλύτερος αυτός ο αριθμοδείκτης τόσο
μικρότερη η αποδοτικότητα της επιχείρησης επειδή το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων όταν
είναι υψηλό ενδεχομένως να μην επιτρέπει την επαρκεί χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών
ή άλλων εξόδων της επιχείρησης. Κατά την μελέτη του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη θα πρέπει
να προσδιοριστούν τα επιμέρους στοιχεία του κόστους όπως και οι παρακάτω παράγοντες:


Αν το ύψος του σταθερού κόστους είναι τόσο υψηλό ώστε μια ελαφρά μείωση των
πωλήσεων να οδηγήσει σε ζημία



Αν το επίπεδο των αμοιβών των εργατοϋπαλλήλων και διοικητικών στελεχών βρίσκεται
στα ίδια επίπεδα με αυτά άλλων ομοειδών επιχειρήσεων



Αν οι πωλητές αμείβονται με μισθό ή προμήθεια.

2. Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις (Operating expenses to net sales ratio)
Η διάσπαση του αριθμοδείκτη αυτού στα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν τα λειτουργικά
𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ά έ𝜉𝜊𝛿𝛼

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜆𝜀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ώ𝜈 𝜀𝜉ό𝛿𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍 = 𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍χ100
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έξοδα σε σχέση με τις πωλήσεις, αντανακλά τη δυνατότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να
προσαρμόζει τα έξοδά της ανάλογα με τις συνθήκες πωλήσεων. Η μελέτη του συγκεκριμένου
αριθμοδείκτη πρέπει να συνοδεύεται και από τους παρακάτω άλλους αριθμοδείκτες:


Τον αριθμοδείκτη καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των απασχολούμενων



Το αριθμοδείκτη παγίων προς τον μέσο αριθμό απασχολούμενων



Τον αριθμοδείκτη των αμοιβών απασχολούμενων στην επιχείρηση προς τον μέσο όρο του
αριθμού απασχολούμενων.

3. Αριθμοδείκτης παγίων προς μέσο αριθμό απασχολούμενων (Ratio of fixed assets to
average number of employees)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜇έ𝜎𝜊 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό 𝛼𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜔𝜈 =

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜋ά𝛾𝜄𝛼
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝛼𝜋𝛼𝜎𝜒𝜊𝜆𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜔𝜈

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το κατά πόσο μια επιχείρηση είναι εντάσεως κεφαλαίου ή
εντάσεως εργασίας. Τα καθαρά πάγια είναι τα πάγια μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων. Για
τον λόγο αυτό η χρήση του δείκτη απαιτεί το να ληφθεί υπόψιν η μέθοδος αποσβέσεων που
χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση. Ενώ η διαχρονική άνοδος του δείκτη είναι επιθυμητή ο
αριθμοδείκτης θα πρέπει να συνδυάζεται με την αύξηση των πωλήσεων κατά απασχολούμενο.
Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας (Financial structure and viability
ratios)
Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίου και βιωσιμότητας αφορούν την μακροχρόνια
ευημερία της επιχείρησης. Για την μακροχρόνια ευημερία, συνεπώς την βιωσιμότητα της
επιχείρησης, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Τα είδη των κεφαλαίων
αυτών που είναι υπεύθυνα για την χρηματοδότησή της και ο τρόπος που συμμετέχουν σε αυτή
περιγράφονται από τους αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων. Η σπουδαιότητα της
διαρθρώσεως των κεφαλαίων της επιχείρησης, απορρέει από την διαφορά που υπάρχει μεταξύ
ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια είναι αυτά που επωμίζονται τον επιχειρηματικό
κίνδυνο που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση, ενώ τα ξένα κεφάλαια είναι απαραίτητα για την
εκμετάλλευση ευκαιριών που κάνουν την επιχείρηση ανταγωνιστική και βιώσιμη. Η άριστη
διάρθρωση κεφαλαίων μιας επιχείρησης είναι εκείνη που κατορθώνει να επιφέρει ισορροπία
μεταξύ του αναλαμβανόμενου κινδύνου και της απόδοσης μιας επιχείρησης.
Οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας είναι οι εξής:


Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια



Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια
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Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια



Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις



Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις



Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων

1. Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια (Ratio of owner’s equity to
total assets)
𝛪𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛪𝛫 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 = 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ά 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼χ100
Η σχέση αυτή εκφράζει το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης που έχει
χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της επιχείρησης (μετόχοους).
Η διαφορά του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη από το 100 δείχνει το ποσοστό των ενεργητικών
στοιχείων του ισολογισμού που χρηματοδοτήθηκαν από ξένα κεφάλαια. Αυτό μπορεί να
προκύψει και από τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων που είναι τον ποσοστό των ξένων
κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια.
Το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά κεφάλαια είναι σημαντικό γιατί
αν είναι υψηλό παρέχεται σιγουριά στους πιστωτές και έτσι έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ξένα
κεφάλαια η επιχείρηση.
2. Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά κεφάλαια (Ratio of owner’s equity to total liabilities)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛥𝛼𝜈𝜀𝜄𝛼𝜅ά 𝜅𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 =

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
𝛯έ𝜈𝛼 𝜅𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

O αριθμοδείκτης ίδια προς δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
υπερδανεισμός σε μια επιχείρηση και εκφράζει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων
(μετοχικό + αποθεματικά) προς το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων (βραχυπρόθεσμες +
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις). Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης τόσο μεγαλύτερη ασφάλεια
εμπνέει η επιχείρηση στους πιστωτές της.
3. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια (Ratio of owner’s equity to fixed assets)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛱ά𝛾𝜄𝛼 =

ί𝛿𝜄𝛼 𝜅𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛱ά𝛾𝜄𝛼

Με τον υπολογισμό του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη παρέχεται πληροφόρηση για τον τρόπο
χρηματοδότησης των παγίων. Όταν τα ίδια κεφάλαια είναι μεγαλύτερα από τα πάγια τότε ένα
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μέρος των κεφαλαίων κίνησης προέρχεται από τους μετόχους της επιχείρησης ενώ όταν είναι
μικρότερα τα πάγια χρηματοδοτούνται και από ξένα κεφάλαια.
4. Αριθμοδείκτης κυκλφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις ( Ratio of
current assets to total liabilitites)

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑. 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛴𝜐𝜈. 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍 =

𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝜀𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜔𝜈

χ100

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει την μακροχρόνια ρευστότητα. Αυτή είναι και η διαφορά του
από τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας (έχει στον παρονομαστή συνολικές υποχρεώσεις
και όχι βραχυπρόθεσμες). Όταν ο αριθμοδείκτης αυξάνεται διαχρονικά παρέχεται ένδειξη ότι
οι μακροχρόνιες υποχρεώσει θα μπορούν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης.
5. Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Ratio of fixed assets to long
term viabilities)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜇𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍 =

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜋ά𝛾𝜄𝛼
𝜇𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝜐𝜋𝜊𝜒𝜌ώ𝜎𝜀𝜄𝜍

Ο αριθμοδείκτης αυτός αντανακλά τον βαθμό ασφάλειας που απολαμβάνουν μακροχρόνιοι
πιστωτές της επιχείρησης. Μια αύξηση του αριθμοδείκτη διαχρονικά δείχνει τη μεταβολή του
περιθωρίου ασφαλείας που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι πιστωτές, καθώς και την
χρηματοδότηση παγίων από κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης (αύξηση κεφαλαίου). Όταν
αντίθετα ο δείκτης μειώνεται διαχρονικά παρέχεται ένδειξη μείωσης του περιθωρίου
ασφαλείας

των

μακροχρόνιων

πιστωτών

και

η

οποιαδήποτε

επέκταση

παγίων

πραγματοποιήθηκε, χρηματοδοτήθηκε από δανειακά κεφάλαια.
6. Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων (Number of times interest earned)
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜅ά𝜆𝜐𝜓𝜂𝜍 𝜏ό𝜅𝜔𝜈 =

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝜑ό𝜌𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝜏ό𝜅𝜔𝜈
𝜎ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜏ό𝜅𝜔𝜈

Ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων δείχνει πόσες φορές οι συνολικοί τόκοι καλύπτονται από τα
κέρδη της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμοδείκτης τόσο μεγαλύτερη η ικανότητα της
επιχείρησης να πληρώνει τους τόκους της και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος μη εξόφλησης των
υποχρεώσεών της.
Επενδυτικοί αριθμοδείκτες (Investment ratios)
Οι αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται όταν οι επενδυτές όταν αυτοί πρόκειται να
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αγοράσουν ή να πωλήσουν μετοχικού τίτλους μιας επιχείρησης. Οι περισσότεροι επενδυτικοί
αριθμοδείκτες συσχετίζουν μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων με τρέχουσες
τιμές μετοχών. Οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες είναι οι εξής:


Κατά μετοχή κέρδη



Κατά μετοχή μέρισμα



Η μερισματική απόδοση



Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών



Η εσωτερική αξία μιας μετοχής



Ο λόγος τιμής προς κέρδη κατά μετοχή



Η ταμειακή ροή κατά μετοχή



Ο αριθμοδείκτης απόδοσης μετοχής σε ταμειακή ροή



Ο αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδότησης



Ο αριθμοδείκτης διάρκειας εξόφλησης επενδύσεων



Η απόσβεση κατά μετοχή

1. Κατά μετοχή κέρδη (Earnings per share ή E.P.S.)

𝐸. 𝑃. 𝑆 =

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ώ𝜈 𝛫𝜀𝜌𝛿ώ𝜈 𝛸𝜌ή𝜎𝜂𝜍
𝛭έ𝜎𝜊𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈 𝜎𝜀 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το ύψος των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε μετοχή
της επιχείρησης και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος των κερδών όσο και από τον
αριθμό των μετοχών της επιχείρησης σε κυκλοφορία. Αν κατά τη διάρκεια της χρήσης
μεταβληθεί ο αριθμός των μετοχών τότε για την εύρεση του αριθμού των μετοχών θα
χρησιμοποιηθεί ο σταθμικός μέσος όρος των μετοχών που υπήρξαν σε κυκλοφορία μέσα στη
χρήση. Ο σταθμικός μέσος όρος των μετοχών δεν χρησιμοποιείται αν γίνει κατάτμηση ή
σύμπτυξη μετοχών ή αν κεφαλαιοποιηθούν αποθεματικά ή επέλθει κεφαλαιοποίηση λόγω
υπεραξίας των παγίων κατά τη διάρκεια μιας χρήσης. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται πως ο
νέος αριθμός μετοχών ισχύει από την αρχή της χρήσης. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι
ευρέως γνωστός και αποτελεί έναν από τους πρώτους αριθμοδείκτες που θα λάβει υπόψιν ένας
επενδυτής πριν αγοράσει μετοχές μιας επιχείρησης.
2. Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής (Price market)
Η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής προσδιορίζεται από της δυνάμεις της αγοράς και
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αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης. Μεταβάλλεται καθημερινά και
συναρτάται της πορείας του γενικού δείκτη. Η χρηματιστηριακή αξία μιας μετοχής επηρεάζει
άμεσα την απόδοση των επενδυτών μιας εισηγμένης στο χρηματιστήριο επιχείρησης και για
αυτό η διαχρονική μελέτη της, είναι σημαντική για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν
την διαχρονική απόδοση των μετόχων. Ωστόσο παράλληλα θα πρέπει να συγκρίνεται με την
τιμή του κλάδου και του γενικού δείκτη διότι από μόνη της η τιμή σαν μέγεθος δεν μπορεί να
παρέχει έγκυρη πληροφόρηση.
3. Εσωτερική αξία μετοχής (Book value per share)

𝛦𝜎𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 =

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝜅𝜀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ώ𝜈 𝜎𝜀 𝜅𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼

H εσωτερική αξία μιας μετοχής αφορά το ποσό των ιδίων κεφαλαίων, όπως απεικονίζονται στα
λογιστικά βιβλία, που αντιστοιχούν σε κάθε μία μετοχή σε κυκλοφορία.
4. Χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής προς εσωτερική αξία μετοχής (Price to book value
ratio)
𝛸𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜀𝜎𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 =

𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍
𝜀𝜎𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει πόσες φορές μεγαλύτερη ή μικρότερη είναι η
χρηματιστηριακή αξία της μετοχής σε σχέση με την αξία της μετοχής όπως προκύπτει από τα
λογιστικά βιβλία. Έτσι ο επενδυτής είναι σε θέση να ξέρει κατά πόσο η αποτίμηση της μετοχής
από την αγορά συγκλίνει με την αναγραφόμενη στα βιβλία τιμή της μετοχής. Το πρόβλημα του
συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι ότι η εσωτερική αξία προκύπτει από ιστορικές τιμές ενώ η
χρηματιστηριακή αξία είναι κάτι δυναμικό που αλλάζει συνεχώς.
5. Τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (P/E)
𝛵𝜄𝜇ή 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜅έ𝜌𝛿𝜂 =

𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜄𝜎𝜏𝜂𝜌𝜄𝛼𝜅ή 𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍
𝜅έ𝜌𝛿𝜂 𝜅𝛼𝜏ά 𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή

Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει πόσες χρηματικές μονάδες είναι διατεθημένος να καταβάλλει
ένας επενδυτή προκειμένου να αποκτήσει μία χρηματική μονάδα κέρδους μιας επιχείρησης. Ο
αριθμοδείκτης P/Ε είναι πάντα θετικός και δεν υπολογίζεται μία επιχείρηση πραγματοποιεί
ζημίες. Τα κέρδη ανά μετοχή αφορούν τα πραγματοποιηθέντα κέρδη προηγούμενης χρήσης
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ανά μετοχή ή τα προσδοκώμενα κέρδη ανά μετοχή.
3.4.3. Διαχρονικές τάσεις μεγεθών
Η συγκριτική ή διαχρονική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων συντελείται με την
κατάταξη των στοιχείων του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και των αριθμοδεικτών κατά
κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η συγκριτική ανάλυση περιλαμβάνει τις εξής μεθόδους:


Τις συγκριτικές καταστάσεις συνήθους μορφής διαχρονικά



Τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών τάσης



Την διαχρονική ανάλυση κοινών μεγεθών των λογιστικών καταστάσεων



Την διαχρονική ανάλυση αριθμοδεικτών

Συγκριτικές καταστάσεις συνήθους μορφής
Για την αποτελεσματικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων είναι απαραίτητη η σύγκριση των
επιμέρους στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων ώστε να διαπιστωθεί η βελτίωση ή
επιδείνωση της οικονομικής ευημερίας μιας επιχείρησης. Τα στοιχεία των καταστάσεων όταν
το διάστημα μελέτης είναι 2 ή 3 έτη μπορούν να εκφράζονται σε απόλυτα μεγέθη καθώς ο
μικρός αριθμός των ετών καθιστά εύκολη την μελέτη της πορείας τους. Ωστόσο, όταν οι
χρήσεις κατά τις οποίες υφίσταται χρηματοοικονομική ανάλυση είναι περισσότερες για την
ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα στοιχεία των λογιστικών
καταστάσεων θα πρέπει να εκφράζονται με τρόπο ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκρισή τους.
Αριθμοδείκτες τάσεως
Απάντηση στο ανωτέρω πρόβλημα δίνουν οι αριθμοδείκτες τάσεως. Συγκεκριμένα, όταν τα
έτη μελέτης είναι περισσότερα από 3, για την παρακολούθηση των μεταβολών των στοιχείων
των λογιστικών καταστάσεων επιλέγεται ένα έτος βάσης κατά το οποίο όλα τα στοιχεία είναι
ίσα με 100. Έτσι η μεταβολή των επιμέρους στοιχείων είναι εμφανέστερη στα υπόλοιπα έτη.
Ο υπολογισμός του αριθμοδείκτη τάση γίνεται ως εξής:
𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜏ά𝜎𝜂𝜍 =

𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝛾έ𝜃𝜊𝜐𝜍 𝜎𝜏𝜊 𝜐𝜋𝜊𝜅𝜌ί𝜎𝜂 έ𝜏𝜊𝜍
𝜏𝜄𝜇ή 𝜇𝜀𝛾έ𝜃𝜊𝜐𝜍 𝜎𝜏𝜊 έ𝜏𝜊𝜍 𝛽ά𝜎𝜂𝜍

χ 100

Οι αριθμοδείκτες τάσης πληροφορούν τις μεταβολές των στοιχείων σε σχέση με το έτος βάσης
και όχι σε σχέση με κάποιο άλλο μέγεθος στη ίδια χρήση. Έτσι είναι ευκολότερο για έναν
αναλυτή ή έναν χρήστη της ανάλυσης να παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών από χρήση
σε χρήση καθώς τα μεγέθη όταν είναι απόλυτα και με πολλά ψηφία καθιστούν δύσκολη την
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αντίληψη του μεγέθους της οποιασδήποτε μεταβολής.
Διαχρονική ανάλυση κοινών μεγεθών
Η διαχρονική ανάλυση κοινών μεγεθών εκφράζει την μεταβολή των στοιχείων των λογιστικών
καταστάσεων σε σχέση με ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων. Για
την σύνταξη καταστάσεων κοινών μεγεθών απαιτείται κάθε στοιχείο του ενεργητικού να
εκφράζεται ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού, κάθε στοιχείο του παθητικού να
εκφράζεται ως ποσοστό του συνόλου του παθητικού και κάθε στοιχείο των αποτελεσμάτων να
εκφράζεται ως ποσοστό των πωλήσεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ανάλυση κοινών
μεγεθών αποτελεί έναν προθάλαμο της ανάλυσης αριθμοδεικτών. Το ενδιαφέρον με την
ανάλυση κοινών μεγεθών είναι πως επιτρέπεται στον αναλυτή ή τον χρήστη της ανάλυσης να
παρακολουθεί τις μεταβολές της συμμετοχής ενός λογαριασμού ή μιας ομάδας λογαριασμών
σε ένα άλλο ευρύτερο σύνολο λογαριασμών. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να εξαχθούν
συμπεράσματα με την ανάλυση κοινού μεγέθους σχετικά με τη μεταβολή της συμμετοχής των
παγίων περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο του ενεργητικού. Έτσι, ο χρήστης της ανάλυσης
είναι σε θέση να γνωρίζει το ποσοστό των παγίων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων σε κάθε χρήση και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με
τη φύση της εταιρίας που αναλύει αλλά και το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

KΕΦΑΛΑΙΟ 4
4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
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4.1.

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό

4.1.1. Πάγιο Ενεργητικό
Στην παρακάτω ανάλυση θα εξετασθούν οι αριθμοδείκτες τάσης και η συμμετοχή των παγίων
στο σύνολο του ενεργητικού. Επίσης με την χρήση αριθμοδεικτών θα εξεταστεί η
κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων, η αποδοτικότητά τους, το ποσοστό απόσβεσής τους, ο
βαθμός χρηματοδότησης των παγίων από ίδια κεφάλαια και το ποσοστό των παγίων σε σχέση
με τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα σε σχέση με την
αποδοτικότητα της διαχείρισης του πάγιου ενεργητικού.
Αριθμοδείκτες τάσης
Πίνακας 4.1: Αριθμοδείκτες Τάσης για την περίοδο 2008-2015
2008
Καθαρά
Ενσώματα
Πάγια
Καθαρά
Άυλα Περ.
Στοιχεία
Σύνολο
Καθαρών
Παγίων
Απόσβεση
Περιόδου
Πωλήσεις

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

101,20 102,11

94,90

87,00

80,43

75,55

73,21

100

111,96

95,88

74,25

57,64

46,33

41,65

40,28

100

101.99 101.65

93.38

84.85

77.92

73.02

70.79

100

104,58 105,62 100,25

86,70

74,7

66,7

61,22

100

88,23

105,73

99,85

111,34

107,5

128,56 137,60

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε πώς τα καθαρά ενσώματα πάγια
αυξάνονται οριακά (οι αριθμοδείκτες τάσης) μέχρι την χρήση 2010 (2008-2009 αύξηση 1,2%,
2009-2010 αύξηση 1,1%) ενώ από την χρήση 2010 μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου
μειώνονται αισθητά (2010-2011 μείωση 7,21%, 2011-2012 μείωση 7,9%, 2012-2013 μείωση
6,57%, 2013-2014 μείωση 4,88%, 2014-2015 μείωση 2,34%).
Από τους αριθμοδείκτες τάσης προκύπτει το συμπέρασμα πώς η περίοδος από το έτος 2010
μέχρι το 2015 χαρακτηρίζεται από αποεπένδυση, η οποία κορυφώνεται την χρήση 2012 και
μειώνεται μέχρι το 2015.. Η μείωση των παγίων μπορεί να οφείλεται επίσης στην πολιτική που
ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση με τις αποσβέσεις.
Η πορεία των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης πτωτική μετά από μία αύξηση κατά
11,96% την περίοδο 2008-2009. Από το 2009 και μετά η μείωση είναι κατακόρυφη (2009-2010
μείωση 16%, 2010-2011 μείωση 21,63%, 2011-2012 μείωση 16%, 2012-2013 μείωση 11,31%,
2013-2014 μείωση 4,88%, 2014-2015 μείωση 2,34%). Ο ρυθμός μείωσης των άυλων
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περιουσιακών στοιχείων βαίνει μειούμενος μετά το 2012 παράλληλα, με τον ρυθμό μείωσης
των ενσώματων παγίων. Η πορεία των συνολικών καθαρών παγίων στοιχείων του ισολογισμού
όπως είναι φυσικό αμέσως μετά το 2009 ακολουθεί φθίνουσα πορεία.
Η μείωση των συνολικών καθαρών παγίων αντανακλάται εν μέρει και στις πωλήσεις της
εταιρίας την περίοδο 2010-2012, όπου ο ρυθμός μείωσης των παγίων βαίνει αύξων, καθώς
έχουμε σταδιακή μείωση των πωλήσεων αυτή την περίοδο. Από το 2012 που ο ρυθμός μείωσης
των παγίων μειώνεται οι πωλήσεις αυξάνονται με χρονική υστέρηση σημειώνοντας αύξηση
28,7% την περίοδο 2013- 2014 και 9% την περίοδο 2014-2015.
Τα παραπάνω συνοψίζονται στο γράφημα που ακολουθεί:
Διάγραμμα 4.1: Καθαρά Πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις

Καθαρά πάγια σε σχέση με τις πωλήσεις
160

140

120

100

80

60

40

20

0
2008

Καθαρα Ενσώματα Πάγια
Συν. Καθαρά Πάγια
2009 Πωλήσεις
2010
2011
2012

2013

2014

Καθαρά Άυλα Π.Σ.
Αποσβέσεις
2015

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα οι πωλήσεις επηρεάζονται από τη μεταβολή των παγίων
με χρονική υστέρηση. Ωστόσο οι εντυπωσιακές αυξήσεις που παρουσιάζουν οι πωλήσεις από
το 2013 και μετά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από την μειούμενη μεταβολή της αξίας
των παγίων.
Καταστάσεις κοινού μεγέθους
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Πίνακας 4.2: Λογαριασμοί κοινού μεγέθους για την περίοδο 2008-2015
Καθαρά
Ενσώματα
Πάγια
Καθαρά
Άυλα Πάγια
Συν.
Καθαρά
Πάγια
Σύνολο
Ενεργητικού

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

26,3

26,7

25,5

23,6

23,7

21,06

21,6

20,3

2,094

2,351

1,91

1,47

1,25

0,965

0,949

0,89

28,4

29.05

27.5

25.11

25,02

22,026

22,56

21,28

100

100

100

100

100

100

100

100

Διάγραμμα 4.2: Καθαρά Πάγια επί του Συνόλου του Ενεργητικού

Συμμετοχή Καθαρών Παγίων στο Συνολικό
Ενεργητικό
100
50
0
Καθαρά Πάγια

Καθαρά Πάγια

Σύνολο Ενεργητικού

Από την μελέτη κοινού μεγέθους μπορούμε να συμπεράνουμε την σταδιακή μείωση της
συμμετοχής των παγίων στο σύνολο του ενεργητικού. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2008-2009
υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 1,1% , ενώ την περίοδο 2009-2010 μειώνεται η συμμετοχή
των παγίων στο σύνολο του ενεργητικού κατά 2%. Την περίοδο 2010-2011 ακολουθεί μία
μείωση 2,4% ενώ την επόμενη χρονιά η συμμετοχή των παγίων παραμένει σταθερή με μια
ανεπαίσθητη αύξηση 0,1%. Την περίοδο 2012-2013 ακολουθεί μία μείωση 3% ενώ την
επόμενη χρήση (2014) η σύνθεση του ενεργητικού σε σχέση ε τα πάγια δεν μεταβάλλεται
ιδιαίτερα (μείωση 0,48%). Την χρήση 2015 τα πάγια σε σχέση με το ενεργητικό μειώνονται
κατά 1,3%. Για την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να εξεταστεί και η τάση
του συνόλου του ενεργητικού όπως παρατηρείται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 4.3: Τάση Συνόλου Ενεργητικού για την περίοδο 2008-2015
Σύνολο
ενεργητικού

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

99,74

105,04

105,56

96,33

100,51

91,94

94,5

2008-2009: Το σύνολο του ενεργητικού μένει σχεδόν αμετάβλητο (μείωση 0,26%) ενώ η
συμμετοχή των παγίων σε αυτό αυξάνεται ανεπαίσθητα (1,1%). Αυτό οφείλεται στην αύξηση
του αριθμοδείκτη τάσης των παγίων κατά 1,99%. Οι μεταβολές αυτές ερμηνεύουν την
μετατροπή μικρού μέρους ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων του κυκλοφορούντος
ενεργητικού σε πάγια.
2009-2010: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 5,3% ενώ η συμμετοχή των συνολικών
καθαρών παγίων σε αυτό μεταβάλλεται ελάχιστα (μείωση 1,55%). Ο αριθμοδείκτης τάσης των
παγίων μειώνεται κατά 0,34%. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η αξία των παγίων
παραμένει σχεδόν αμετάβλητη ενώ η μείωση της συμμετοχής τους στο ενεργητικό οφείλεται
στην αύξηση του ενεργητικού η οποία μπορεί να προέκυψε είτε από αύξηση των στοιχείων του
μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεν είναι πάγια (χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση, συμμετοχές, επενδύσεις σε συγγενείς ή συνδεδεμένες) είτε από αύξηση του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
2010-2011: Το σύνολο του ενεργητικού μένει σχεδόν σταθερό (αύξηση 0,52%) και η
συμμετοχή των παγίων σε αυτό μειώνεται κατά 2,4%. Ο αριθμοδείκτης τάσης των παγίων
μειώνεται εντυπωσιακά κατά 8,27%. Η μεγάλη μείωση του αριθμοδείκτη τάσης των παγίων σε
συνδυασμό με την ανεπαίσθητη αύξηση του συνόλου του ενεργητικού ερμηνεύει την μείωση
μείωση της συμμετοχής των παγίων στο σύνολο του ενεργητκού. Από τις παραπάνω μεταβολές
προκύπτει η αύξηση του είτε του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που δεν είναι πάγια, είτε
του κυκλοφορούντος ενεργητικού, είτε και των δύο. Η μείωση οφείλεται τόσο στις αποσβέσεις
(μείωση των αποσβέσεων κατά 5,37%) όσο και τις απομειώσεις των πάγιων στοιχείων του
ενεργητικού.
2011-2012: Το σύνολο του ενεργητικού μειώνεται εντυπωσιακά κατά 9,23% ενώ η συμμετοχή
των καθαρών παγίων σε αυτό παραμένει αμετάβλητη (μείωση 0,09%). Ο αριθμοδείκτης τάσης
των παγίων όπως είναι επόμενο μειώνεται κατά 8,5%. Οι παράλληλες μεταβολές των
αριθμοδεικτών τάσης καθώς και η αμετάβλητη συμμετοχή των παγίων στο ενεργητικό
συμπεραίνουν ότι η επιχείρηση δεν προχώρησε σε νέες επενδύσεις ενώ η μείωση των παγίων
μπορεί να οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις και στις απομειώσεις της περιόδου. Για τον λόγο
αυτό και το ενεργητικό μειώθηκε κατά 9,23%, καθώς τα υπόλοιπα στοιχεία του την περίοδο
αυτή, αθροιστικά, έμειναν αμετάβλητα.
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2012-2013: Το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται κατά 4,18% ενώ η συμμετοχή των καθαρών
παγίων σε αυτό μειώνεται κατά 2,9%. Ο αριθμοδείκτης τάσης του πάγιου ενεργητικού
μειώνεται κατά 6,9%. Η μείωση της συμμετοχής των παγίων στο ενεργητικό οφείλεται τόσο
στην αύξηση του ενεργητικού όσο και στην μείωση των παγίων λόγω αποσβέσεων και
απομειώσεων. Ωστόσο η αύξηση του ενεργητικού, όσο και η μείωση των καθαρών παγίων
συνεπάγονται την αύξηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού που δεν είναι
πάγια είτε των κυκλοφορούντων στοιχείων του. Η εταιρία ούτε αυτή την περίοδο
πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό.
2013-2014: Το ενεργητικό αυτή την περίοδο μειώνεται κατά 8,57%, ενώ η συμμετοχή των
παγίων σε αυτό παραμένει σχεδόν σταθερή (μειώνεται κατά 0,53%). Ο αριθμοδείκτης τάσης
των καθαρών παγίων μειώνεται κατά 4,9%. Η μείωση της αξίας των παγίων οφείλεται κυρίως
στην μείωση της αξίας των παγίων όπως αυτή προκύπτει από τους αριθμοδείκτες τάσης. Η
ανεπαίσθητη μείωση της συμμετοχής των παγίων στα πάγια είναι απόρροια της παράλληλης
μείωσης της αξίας των παγίων και του ενεργητικού.
2014-2015 : Το ενεργητικό αυξάνεται κατά 2,5% ενώ η συμμετοχή του καθαρού παγίου
ενεργητικού μειώνεται κατά 1,22%. Ο αριθμοδείκτης τάσης του ενεργητικού μειώνεται κατά
2,23%. Η μείωση της συμμετοχής των καθαρών παγίων στο σύνολο του ενεργητικού οφείλεται
στην ταυτόχρονη αύξηση του ενεργητικού με την μείωση της αξίας των καθαρών παγίων.
Αυτές οι αντίθετες κινήσεις συνεπάγουν την αύξηση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού
που δεν είναι πάγια.
Από την παραπάνω συνδυασμένη κάθετη και οριζόντια ανάλυση των καθαρών παγίων
στοιχείων του ενεργητικού προκύπτει το συμπέρασμα πως η εταιρία δεν προχώρησε σε
επενδύσεις παγίου εξοπλισμού. Αυτό είναι φυσιολογικό αν κρίνουμε την έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά η οποία οφείλεται στην ύφεση και γενικότερα στο δυσχερές μακροοικονομικό
περιβάλλον.
Τα παραπάνω φαίνονται καθαρότερα στον πίνακα συνδυασμένης ανάλυσης που ακολουθεί,
καθώς και στο παρακάτω διάγραμμα:10
Πίνακας 4.4: Συνδυασμένη Ανάλυση για την περίοδο 2008-2015
Συνολικά
Καθαρά
Πάγια
10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

28,4

28,97

28,88

26,50

24,101

22,138

20,74

20,10

Για τις τιμές του καθαρού πάγιου ενεργητικού πολλαπλασιάζεται η τιμή κοινού μεγέθους των παγίων της κάθε
χρήσης με τον αριθμοδείκτη τάσης του συνολικού ενεργητικού της αντίστοιχης χρήσης και διαιρείται με το
100.
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Σύνολο
Ενεργητικού

100

99,74

105,04

105,56

96,33

100,51

91,94

94,5

Διάγραμμα 4.3: Συνολικά Πάγια σε σχέση με το Σύνολου του Ενεργητικού

Σύνολο Παγίων σε σχέση με το Σύνολο του Ενεργητικού
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Ανάλυση Αριθμοδεικτών:
Στην παρακάτω ανάλυση παρατίθενται οι αριθμοδείκτες που εξετάζουν τα πάγια σε σχέση με
άλλα συσχετιζόμενα μεγέθη του ισολογισμού ώστε να εξετασθούν η αποδοτικότητα, ο βαθμός
χρησιμοποιήσεώς τους, και το μέγεθός τους σε σχέση με άλλα μεγέθη του ισολογισμού.
Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων11:

𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛵𝛼𝜒ύ𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌ί𝛼𝜍 𝛱𝛼𝛾ί𝜔𝜈 =

𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝜋𝜔𝜆ή𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ό 𝛱ά𝛾𝜄𝜊 𝛦𝜈𝜀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

Πίνακας 4.5: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων για την περίοδο
2008-2015

Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας
Κυκλοφορίας
Παγίων
11

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20,41

17,79

22,25

23,12

24,79

25,34

34,85

38,36

Στον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων περιλαμβάνονται μόνο τα ενσώματα πάγια.
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Διάγραμμα 4.4: Ταχύτητα Κυκλοφορίας Καθαρών Ενσώματων Παγίων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρών
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Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας καθαρών ενσώματων παγίων

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακή ταχύτητας παγίων,
μετά από μία μείωση που παρουσιάστηκε την χρήση 2009, αυξάνεται διαχρονικά, με σταθερό
ρυθμό ενώ εκτινάσσεται την χρήση 2014 (αύξηση κατά 9,51 ) και την χρήση 2015 (αύξηση
3,51). Η διαρκής αυτή αύξηση αποτελεί ένδειξη μεγαλύτερης χρησιμοποιήσεως του πάγιου
ενεργητικού, γεγονός που είναι θετικό για την ικανότητα της επιχείρησης να πραγματοποιεί
πωλήσεις. Η θετική εξέλιξη του αριθμοδείκτη οφείλεται τόσο στην μείωση των παγίων όσο και
στην αύξηση των πωλήσεων.

Όπως παρατηρείται από τους αριθμοδείκτες τάσης των

πωλήσεων την περίοδο 2009 οι πωλήσεις μειώνονται κατά 11,77%. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την αμελητέα αύξηση της αξίας των ενσώματων παγίων οδήγησε στην μείωση
του δείκτη την συγκεκριμένη χρήση. Από την χρήση 2010 μέχρι την χρήση 2015 η σταδιακή
αύξηση του αριθμοδείκτη οφείλεται ταυτόχρονα τόσο στην μείωση της αξίας των παγίων όσο
και στην αύξηση των πωλήσεων. Η εντυπωσιακή αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των
καθαρών ενσώματων παγίων που παρατηρείται τις χρήσεις 2014 και 2015 οφείλεται κυρίως
στην εκτίναξη των πωλήσεων τις συγκεκριμένες χρήσεις καθώς η μείωση των παγίων τις δύο
αυτές περιόδους είναι μικρότερη.
Πίνακας 4.6: Κύκλος Εργασιών για την περίοδο 2008-2015
Κύκλος
Εργασιών

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

88,23

111,33

107,49

105,72

99,85

128,95

137,59
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ενσώματων παγίων12:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋𝜊𝛿𝜊𝜏𝜄𝜅ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜀𝜈𝜎. 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 =

𝛫𝛼𝜃.𝛫𝜀𝜌𝛿𝜂 𝜀𝜅𝜇𝜀𝜏ά𝜆𝜆𝜀𝜐𝜎𝜂𝜍
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ώ𝜈 𝛱𝛼𝛾ί𝜔𝜈

χ100

Πίνακας 4.7: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας καθαρών συνολικών παγίων για την
περίοδο 2008-2015
Αριθμοδείκτης
αποδοτικότητας
καθαρών
συνολικών
παγίων

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

14.60

15.64

10.90

10.70

10.17

6.04

17.83

30.44

Διάγραμμα 4.5: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας καθαρών συνολικών παγίων
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Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικων καθαρών παγίων στοιχείων

Πίνακας 4.8: ΕΒΙΤ για την περίοδο 2008-2015
EBIT

2008
100

2009
109,23

2010
75,91

2011
68,47

2012
59,11

2013
32,23

2014
89,18

2015
147,57

Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας καθαρών ενσώματων παγίων της εταιρίας
ακολουθεί, μετά από μία μικρή αύξηση στην χρήση 2009, σταδιακή φθίνουσα πορεία μέχρι το

12

Στα καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης αφαιρούνται οι αποσβέσεις (και οι απομειώσεις αν υπάρχουν) καθώς
θέλουμε να υπολογίσουμε την αποδοτικότητα των συνολικών καθαρών παγίων. Τα πάγια περιλαμβάνουν τα
συνολικά καθαρά άυλα και ενσώματα πάγια.
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2013 όπου εντοπίζεται και η χαμηλότερη τιμή του (6,04%). Στις δύο επόμενες χρήσεις που
ακολουθούν παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση αγγίζοντας την χρήση 2014 την απόδοση του
17,83% και την χρήση 2015 την απόδοση του 30,44%. Η μικρή αύξηση που παρατηρείται στην
χρήση 2009 οφείλεται στην αύξηση των κερδών κατά 9,23%, ενώ την ίδια αύξηση αμβλύνει η
μικρότερη αύξηση των παγίων την ίδια χρονιά (αύξηση παγίων 1,99%). Τις επόμενες χρήσεις
μέχρι το 2013 τόσο η εντυπωσιακή μείωση των κερδών όσο και η σταδιακή μείωση των παγίων
ρίχνουν τον δείκτη θεματικά. Το ότι τα λειτουργικά κέρδη μειώνονται με μεγαλύτερο ρυθμό
από αυτό των παγίων αποτελεί ένδειξη για την πολιτική της επιχείρησης σε σχέση με τα πάγια.
Συγκεκριμένα η επιχείρηση δεν προχώρησε σε νέες επενδύσεις καθώς η ζήτηση μειώθηκε και
το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην πτωτική πορεία του αριθμοδείκτη. Ορθώς δεν προχώρησε
σε νέες επενδύσεις σύμφωνα με τον δείκτη. Στις χρήσεις 2014 και 2015 η πορεία του δείκτη
αλλάζει καθώς αυξάνεται σταθερά, με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι μειωνόταν. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της μείωσης του ρυθμού μείωσης των παγίων και κυρίως της εντυπωσιακής
αύξηση των λειτουργικών κερδών, τα οποία ενώ το 2013 είχαν μειωθεί κατά 2/3 σε σχέση με
το έτος βάσης (2008), το 2014 αυξήθηκαν κατά 56 μονάδες σε σχέση με το 2013 και το 2015
47,57% σε σχέση με το 2008. Το αποτέλεσμα ήταν ο δείκτης να τριπλασιαστεί το 2014 και να
τετραπλασιαστεί το 2015. Η αύξηση αυτή του δείκτη πρακτικά σημαίνει πως με λιγότερες
δαπάνες (δαπάνες συντήρηση παγίων, αποσβέσεις, διάφορα πάγια έξοδα λειτουργίας)
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες πωλήσεις, συνεπώς περισσότερα λειτουργικά κέρδη.
Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων13:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛼𝜋ό𝜎𝛽𝜀𝜎𝜂𝜍 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 =
𝛢𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜄𝜍 𝜒𝜌ή𝜎𝜂𝜍
χ100
𝛱ά𝛾𝜄𝛼 𝜋𝜌𝜊 𝛼𝜋𝜊𝜎𝛽έ𝜎𝜀𝜔𝜈

Πίνακας 4.9: Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων για την περίοδο 2008-2015
Αριθμοδείκτης
Απόσβεσης
Παγίων
Καθαρά
Ενσώματα
πάγια πλην
13

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12.85

13.18

13.47

14.18

13.81

13.26

12.87

12.34

100

101,95

100,7

90,83

80,67

72,39

66,57

63,76

Στα πάγια προ αποσβέσεων δεν περιλαμβάνονται τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς, σύμφωνα με το ισχύον
λογιστικό πλαίσιο, δεν αποσβένονται αλλά απομειώνονται.
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οικοπέδων
Διάγραμμα 4.6: Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων

Αριθμοδείκτης Απόσβεσης Παγίων
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Αριθμοδείκτης απόσβεσης παγίων

Σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη απόσβεσης παγίων, οι αποσβέσεις των παγίων (πλην των
οικοπέδων που δεν αποσβένονται) αυξάνονται ανεπαίσθητα μέχρι την χρήση 2011 κατά 1,33
μονάδες. Τα αποσβέσιμα πάγια αυξάνονται ελάχιστα μέχρι την χρήση 2010 ενώ παρατηρείται
μία αξιοσημείωτη πτώση την χρήση 2011 (9,87%). Η αύξηση των αποσβέσεων την
συγκεκριμένη περίοδο δικαιολογείται από τον επαναπροσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής των
παγίων, των οποίων η αξία μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αξία των παγίων
μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (2015) μειώνεται διαρκώς και η αξία των
αποσβέσεων ακολουθεί αυτή την πορεία. Η πολιτική αποσβέσεων των ενσώματων παγίων14
που ακολουθείται σύμφωνα με την εξέλιξη των αποσβέσεων σε σχέση με τα πάγια
(εξαιρούμενης της χρήσης 2011 που έγινε επαναπροσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής τους) είναι
η σταθερή, καθώς η εξέλιξη του αριθμοδείκτη είναι συνεπής ως προς την εξέλιξη των παγίων
από χρήση σε χρήση.
Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια15:

Η εξέλιξη των αποσβέσεων επηρεάζεται μακράν περισσότερο από τα ενσώματα πάγια, που σύμφωνα με τις
καταστάσεις κοινού μεγέθους, έχουν αξία συντριπτικά μεγαλύτερη σε σχέση με τα άυλα πάγια περιουσιακά
στοιχεία.
15
Στα καθαρά πάγια περιλαμβάνεται το σύνολο των ενσώματων παγίων μετά αποσβέσεων.
14
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𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛪𝛫 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛱ά𝛾𝜄𝛼 =

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫𝜀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛱ά𝛾𝜄𝛼

Πίνακας 4.10: Αριθμοδείκτης Ι.Κ προς Κ.Πάγια για την περίοδο 2008-2015
Αριθμοδείκτης
Ιδίων
κεφαλαίων
προς κ. Πάγια
Ίδια Κεφάλαια

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,9

1,22

1,23

1,34

1,45

1,51

1,64

1,79

100

137,87

138,89

138,72

135,74

130,27

132,45

140,13

Διάγραμμα 4.7: Αριθμοδείκτης Ι.Κ προς Πάγια
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Ίδια Κεφάλαια προς Πάγια

Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη μαρτυρά πως την χρήση 2008, στην χρηματοδότηση του
κεφαλαίου κίνησης που συμμετέχει στο πάγιο ενεργητικό, εκτός από τα ίδια κεφάλαια
συμμετείχαν και ξένα καθώς ο αριθμοδείκτης έχει τιμή μικρότερη της μονάδας (0,9), δηλαδή
τα ίδια κεφάλαια ήταν μικρότερα της αξίας των παγίων. Την χρήση 2009 ο αριθμοδείκτης
αυξάνεται (1,22) και παίρνει τιμή μεγαλύτερη της μονάδας. Εξέλιξη αυτή δείχνει πως τα πάγια
καλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια. Την περίοδο 2010 ο αριθμοδείκτης μένει σχεδόν
αμετάβλητος (από 1,22 αυξάνεται στο 1,23). Από το 2010 μέχρι το 2015 ο αριθμοδείκτης ιδίων
κεφαλαίων προς πάγια αυξάνεται διαρκώς φτάνοντας την τιμή 1,79 διπλάσια σχεδόν από αυτή
του 2008. Η πορεία αυτή του δείκτη οφείλεται στην διαρκή αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και
ταυτόχρονα στην σταδιακή μείωση των της αξίας των παγίων. Το γεγονός της μείωσης των
παγίων δηλώνει πως δεν έγιναν νέες επενδύσεις σε πάγια ιδιαίτερα από το 2010 και μετά και
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επομένως δεν απαιτούσαν χρηματοδότηση επενδύσεις που σχετίζονται με αυτά. Έτσι η αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων εξυπηρετεί στο να παρέχει ένα πέπλο ασφάλειας και όχι στη
χρηματοδότηση επενδύσεων παγίων στοιχείων. Αυτή η ασφάλεια προς τους ενδιαφερόμενους
για την επιχείρηση (επενδυτές και πιστωτές) έρχεται να καλύψει τα μειωμένα λειτουργικά
κέρδη που εμφανίζονται από το 2010 μέχρι το 2014.
Αριθμοδείκτης παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:
𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜊𝛿𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝜋𝛼𝛾ί𝜔𝜈 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛱ά𝛾𝜄𝛼
=
𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃𝜀𝜎𝜇𝜀𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌𝜀ώ𝜎𝜀𝜄𝜍
Πίνακας 4.11: Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων για την
περίοδο 2008-2015
Καθαρά Πάγια
προς
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,86

1,1

3,48

1,86

2,54

8,76

6,79

6,24

100

79,86

25,22

43,23

28,82

7,68

9,29

9,79

Διάγραμμα 4.8: Αριθμοδείκτης Καθαρά Πάγια προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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Καθαρά Πάγια προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο αριθμοδείκτης καθαρά πάγια προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνεται μέχρι το 2013
όπου εμφανίζει την ακραία αυξημένη τιμή 8,76. Στην συνέχεια μειώνεται εμφανίζοντας όμως
τιμές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχε μέχρι το 2013. Η διαφορά στα επίπεδα του
αριθμοδείκτη πριν το 2013 και μετά οφείλεται στις μεγάλες διακυμάνσεις που παρουσιάζουν
οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από την συγκεκριμένη χρήση και έπειτα. Αυτό διαφαίνεται
τόσο από τους αριθμοδείκτες τάσης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων όσο και από το
γεγονός της μείωσης των παγίων στις συγκεκριμένες χρήσεις. Ο αριθμοδείκτης μας
πληροφορεί για την ασφάλεια που μπορεί να παρέχεται στους μακροχρόνιους πιστωτές της
επιχείρησης από την ύπαρξη μακροχρόνιων στοιχείων του ενεργητικού όπως είναι τα πάγια.
Το γεγονός της αύξησης του αριθμοδείκτη πληροφορεί την μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορούν
να αισθάνονται οι μακροχρόνιοι πιστωτές, πόρισμα απόλυτα συνεπές με τα συμπεράσματα που
εξήχθησαν από την πορεία του αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς πάγια. Τα μεγαλύτερα
επίπεδα στα οποία διακυμαίνεται ο δείκτης μετά το 2013 επιτρέπουν στην επιχείρηση να αντλεί
κεφάλαια με την παροχή ιδίας εμπράγματης ασφάλειας.
Αριθμοδείκτης καθαρών παγίων προς μέσο αριθμό απασχολουμένων:
Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά κατά πόσο η επιχείρηση είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεως
εργασίας. Είναι θεμιτό ο αριθμοδείκτης να παρουσιάζει διαχρονικά αύξηση. Λόγω του ότι δεν
είναι δυνατό να εντοπιστεί ο αριθμός εργαζομένων στην αρχή της χρήσης ώστε να υπολογιστεί
ο μέσος αριθμός απασχολουμένων χρησιμοποιείται αντ’ αυτού ο αριθμός εργαζομένων στο
τέλος της χρήσης.
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Πίνακας 4.12: Αριθμοδείκτης καθαρών παγίων προς μέσο αριθμό απασχολουμένων για
την περίοδο 2008-2015

Έτος

Καθαρά ενσώματα
πάγια (α)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

36.448.652.52
36.886.532.46
37.219.056.41
34.590.296,38
31.717.703.31
29.316.171.64
27.528.068.87
26.686.220.97

Αριθμός
απασχολουμένων
στο τέλος της
χρήσης (β)
252
249
248
238
210
199
198
202

Αριθμοδείκτης
α/β
144.367,5
148.138,68
150.076,8
145.337,38
151.036,68
147.317,45
139.030,65
132.110

Από τον αριθμοδείκτη καθαρά ενσώματα πάγια προς αριθμό απασχολουμένων παρατηρείται
πως μέχρι τη χρήση 2012 αυξάνεται (με εξαίρεση τη χρήση 2011) και μετά σταδιακά μειώνεται.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μείωση των παγίων σε σχέση με τη μείωση του
αριθμού των εργαζομένων. Το 2011, οπού παρατηρείται μείωση του αριθμοδείκτη, καθοριστικό
ρόλο παίζει η μεγάλη αύξηση των αποσβέσεων-απομειώσεων που παρατηρήθηκαν τη
συγκεκριμένη περίοδο, επομένως η μείωση τη συγκεκριμένη χρήση δεν είναι κάτι αρνητικό. Η
μείωση που σημειώνεται από το 2012 και μετά οφείλεται στην πώληση σημαντικού μέρους των
παγίων. Από το μεγάλο μέγεθος του αριθμοδείκτη συμπεραίνουμε πως η επιχείρηση είναι
εντάσεως κεφαλαίου όπως και αναμένονταν.
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4.1.2. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες, συγγενείς, θυγατρικές και άλλες εταιρίες
Συνδυασμένη ανάλυση
Πίνακας 4.13: Συνδυασμένη Ανάλυση για την περίοδο 2008-2015
Συνολικές
επενδύσεις σε
εταιρίες
Επενδύσεις
σε
συνδεδεμένες
Επενδύσεις
σε συγγενείς
Επενδύσεις
σε θυγατρικές
Άλλες
χρηματοοικο
νομικές
επενδύσεις
Χρηματοοικο
νομικά
στοιχεία
διαθέσιμα
προς πώληση

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

131.88

135.01

114.65

114.89

165.05

164.77

163.02

29,11

29,11

48,27

40,61

42,91

89,27

88,81

86,97

0

0

0

0

70,88

73,78

73,78

73,78

70,88

70,88

70,88

70,88

0

0

0

0

0

31,88

15,85

3,16

1,1

0

0

0

0

0

0

0

0

1,99

2,18

2,26

2008-2009: Την περίοδο αυτή οι επενδύσεις της εταιρίας αυξάνονται κατά 31,88% λόγω της
αγοράς μετοχών και δικαιωμάτων16. Οι υπόλοιπες χρηματοοικονομικές επενδύσεις (σε
συγγενείς και θυγατρικές) δεν μεταβάλλονται. Η αύξηση αυτή των συνολικών
χρηματοοικονομικών επενδύσεων κατά 31,88% σε σχέση με το 2008, αποτελεί μια γενναία
αύξηση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων που αποσκοπεί στην ανάληψη μελλοντικών
κερδών.
2009-2010: Την περίοδο αυτή έχουμε αύξηση της αξίας των επενδύσεων σε
χρηματοοικονομικά μέσα κατά 3,13% συνολικά (σε σχέση με το έτος βάσης). Η αύξηση αυτή
οφείλεται στην αύξηση της συμμετοχής σε συνδεδεμένες εταιρίες17. Η συμμετοχή της εταιρίας
σε θυγατρικές παρέμεινε σταθερή. Επίσης ο λογαριασμός άλλες χρηματοοικονομικές
επενδύσεις μειώθηκε αισθητά από 31,88% στο 15,85%, λόγω αποτίμησης στην εύλογη αξία
(προφανώς απομειώθηκε η αξία των επενδύσεων προς τρίτες εταιρίες που πραγματοποίησε
Αγορά μετοχών και δικαιωμάτων αγοράς για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Frontera resources corporation/Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009/www.elin.gr
17
Συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ/Ετήσια Οικονομική έκθεση 2010/www.elin.gr
16
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την προηγούμενη χρήση).
2010-2011: Την περίοδο αυτή παρατηρείται μείωση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων,
από 135,01% σε 114,65%. Η μείωση αυτή οφείλεται τόσο στην μείωση της αξίας των
επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες18 όσο και στην μείωση της αξίας των άλλων
χρηματοοικονομικών επενδύσεων (στα οποία έγινε απομείωση καθώς αποτιμώνται σε εύλογη
αξία).
2011-2012: Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις αυτή την περίοδο αυξάνονται ανεπαίσθητα
από το 114,65% στο 114,89%. Η αύξηση αυτή είναι απόρροια της αύξησης της αξίας του
λογαριασμού επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις που αυξήθηκε από 40,61% στο
42,91%. Την αύξηση αυτή αμβλύνει η μείωση του λογαριασμού άλλες χρηματοοικονομικές
επενδύσεις που απομειώθηκε από 3,16% στο 1,1%. Αξιοσημείωτη είναι και η μεταφορά των
επενδύσεων σε θυγατρικές στον λογαριασμό επενδύσεις σε συγγενείς. Η αξία συμμετοχής
παραμένει ίδια, ενώ η αλλαγή οφείλεται στην μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής της
εταιρίας σε αυτές.
2012-2013:Η

μεγαλύτερη

μεταβολή

της

εξεταζόμενης

περιόδου

εντοπίζεται

στις

συγκεκριμένες χρήσεις καθώς οι συνολικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις αυξάνονται από
το 114,89% στο 165,05%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση της συμμετοχής σε συγγενείς
και συνδεδεμένες εταιρίες19,

άλλα και στην αύξηση της αξίας του λογαριασμού άλλες

χρηματοοικονομικές επενδύσεις (ύστερα από αποτίμηση στην εύλογη αξία), το ποσό του
οποίου μεταφέρθηκε στον λογαριασμό χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.
Επίσης αυξήθηκε και ο λογαριασμός συμμετοχές σε συγγενείς εταιρίες20.
2013-2014: Tην εντυπωσιακή αύξηση της προηγούμενης χρήσης διαδέχεται μία ήπια μείωση
την συγκεκριμένη περίοδο στις χρηματοοικονομικές επενδύσει από 165,05% σε 164,77%. Η
μείωση αυτή προέρχεται από την μείωση που επήλθε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία της
συμμετοχής στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις (από 89,27% σε 88,81%) ενώ την μείωση αυτή
αμβλύνει η ελαφρά αύξηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
(αύξηση 0,17%), η οποία προήλθε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία τους.
2014-2015: Και σε αυτή τη περίοδο μειώνονται οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις από 164,77
σε 163,02. Η αξία των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις μειώνεται από 88,81% σε
86,97 (προκύπτει επίσης από την αποτίμηση στην εύλογη αξία) και από την λύση-εκκαθάριση
Σχηματισμός πρόβλεψης απομείωσης της αξίας της συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΙΝ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ/ Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011/www.elin.gr
19
Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Ν.Ε. με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ και
στην ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με κεφάλαιο 210.000 ευρώ.
20
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. κατά 75.850 ευρώ.
18
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της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Την μείωση αυτή διορθώνει η αύξηση της αξίας
των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (από 2,18% σε 2,26%). Οι
παραπάνω μεταβολές αποτυπώνονται στο ραβδόγραμμα που ακολουθει.
Πίνακας 4.14: Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις για την περίοδο 2008-2015
Συνολικές
Χρηματοοικονομικές
Επενδύσεις
Σύνολο Ενεργητικού

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,88

2,49

2,42

2,04

2,24

3,09

3,37

3,25

100

100

100

100

100

100

100

100

Διάγραμμα 4.9: Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις
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2014

2015

Καταστάσεις κοινού μεγέθους
Όπως προκύπτει από την κατάσταση κοινού μεγέθους των επενδύσεων της εταιρίας σε
χρηματοοικονομικά στοιχεία, η συμμετοχή των στοιχείων αυτών αυξάνεται φτάνοντας από το
1,88% στην χρήση 2008 το 3,25% στην χρήση 2015. Η αύξηση αυτή σχετίζεται κυρίως με στην
αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας με συμμετοχές σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων
θυγατρικών και τρίτων εταιριών αλλά και σε αυξομειώσεις της αποτίμησης των στοιχείων
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αυτών στην εύλογη αξία τους. Η αύξηση της συμμετοχής στο σύνολο του ενεργητικού συνάδει
με την πορεία του αριθμοδείκτη τάσης των χρηματοοικονομικών επενδύσεων μέχρι το 2013,
ενώ η ελαφρά μείωση της τάσης στις χρήσεις 2014 και 2015 δεν επηρεάζει την διαρκούσα
αύξηση της συμμετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού, καθώς αυτό μειώνεται το 2014 και
αυξάνεται ελαφρώς το 2015. Η ανεπαίσθητη μείωση της συμμετοχής την χρήση 2010 είναι
αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης του ενεργητικού σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές
επενδύσεις.
Περεταίρω ανάλυση
Οι αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των επενδύσεων σε άλλες
εταιρίες αφορούν την αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών. Για τον υπολογισμό τους θα
χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού που αποτυπώνουν τις
μεταβολές της αξίας των συγκεκριμένων επενδύσεων, ο λογαριασμός αποθεματικών
αναπροσμαρμογής των ιδίων κεφαλαίων, ο λογαριασμός έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις στα
αποτελέσματα χρήσης και οι λογαριασμοί λοιπών συνολικών εσόδων που αποτυπώνονται στο
παράρτημα μετά από τα αποτελέσματα χρήσης.
Αποδοτικότητα επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες:
Η αποδοτικότητα των επενδύσεων σε συνδεδεμένες-συγγενείς και θυγατρικές εταιρίες
υπολογίζεται από το πηλίκο της σωρευμένης μεταβολής των επενδύσεων στις συγκεκριμένες
εταιρίες (ξεκινώντας από το έτος βάσης 2008) προς τα σωρευμένα έσοδα (ζημίες) από
επενδύσεις21 της προηγούμενης χρήσης επί 100%.
Πίνακας 4.15: Αποδοτικότητα επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες
2008 2009
2010
Α.
0
0
500.000
Β.
0
0
0
Γ.

-

-

-

2011
2012
2013
300.000 360.000 1.645.850
200.00022 200.000 112.00023
-40%
-66,66% -31,11%

2014
1.633.850
124.00024
-7,53%

2015
1.585.850
129.405,87
-7,92%

Επειδή στον λογαριασμό «έσοδα-ζημίες από επενδύσεις» μπορεί να περιλαμβάνονται και δικαιώματα αγοράς
μετοχών τα οποία παραχωρούνται από εταιρίες για την παροχή κινήτρων στην συμμετοχή της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου τους, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία στην
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συγκεκριμένων επενδύσεων. Περιλαμβάνει μόνο μερίσματα που
εισπράχθηκαν και προβλέψεις υποτίμησης.
22
200.000 είναι η πρόβλεψη απομείωσης της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Στον λογαριασμό «έσοδα(ζημιές) από
επενδύσεις» αναγράφεται το ποσό των 525.633,36 διότι εκτός από την πρόβλεψη απομείωσης περιλαμβάνει
και την εκπνοή των warrants που απέκτησε από την συμμετοχή στην εταιρία Frontera, η οποία δεν είναι
συνδεδεμένη, θυγατρική ή συγγενής.
23
Η σωρευμένη ζημία της προηγούμενης χρονιάς 200.000 μειώθηκε λόγω είσπραξης μερίσματος από συγγενή
88.000.
24
Η σωρευμένη ζημία αυξήθηκε λόγω πρόβλεψης απομείωσης της ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. -12.000
21
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Α. Σωρευμένη μεταβολή των επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
Β. Σωρευμένη μεταβολή των άμεσων εσόδων και ζημιών (από προβλέψεις υποτίμησης
συμμετοχών) σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες
Γ. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες (Β/Αν-1, ν=χρήση)
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τα έσοδα ή τις ζημιές από υποτίμηση της συμμετοχής σε
συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες σε σχέση με την μεταβολή της αξίας των
επενδύσεων στις συγκεκριμένες εταιρίες. Ωστόσο λόγω του ότι οι επενδύσεις σε τέτοιου τύπου
εταιρίες αποσκοπούν στην έμμεση βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργικών εσόδων ή
διαφορετικά των λειτουργικών εσόδων του ομίλου και όχι τόσο στην άμεση είσπραξη εσόδων
από μεταπώληση μετοχών ή είσπραξη μερισμάτων, ο αριθμοδείκτης αυτός περιγράφει μόνο
την άμεση απόδοση των σωρευμένων επενδύσεων στις συγκεκριμένες εταιρίες και όχι την
συνολική. Αυτό συμβαίνει διότι η στρατηγική τέτοιων επενδύσεων συνδέεται με ποιοτικούς
παράγοντες όπως είναι ο ανταγωνισμός και η εσωτερική οργάνωση.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως από τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων σε
συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την
επενδυτική δραστηριότητα της επιχείρησης σε τέτοιες εταιρίες σε σχέση με τα κέρδη που
αποκομίζει από αυτές. Δηλαδή ουσιαστικά αποτιμά το κατά πόσο οι επενδύσεις σε
συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες αυτοτροφοδοτούνται.
Η αύξηση του αριθμοδείκτη από το 2013 και μετά θα μπορούσε να αποτελεί θετικό στοιχείο,
ωστόσο το αρνητικό του πρόσημο μαρτυρά το ακριβώς αντίθετο καθώς οι ζημιές που οφείλονται
στην υποτίμηση των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε συνδυασμό με την
αύξηση των επενδύσεων σε θυγατρικές και συγγενείς ερμηνεύεται ως αύξηση των
απασχολούμενων κεφαλαίων του ενεργητικού γεγονός που ενδεχομένως αυξάνει το κόστος
ευκαιρίας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας επενδύσεων σε
συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες εξάγονται τα παρακάτω αποτελέσματα:
2008-2010: Στις χρήσεις αυτές δεν εισπράχθηκαν μερίσματα, ούτε προέκυψαν ενδείξεις ώστε
να προβεί η μητρική εταιρία σε προβλέψεις υποτίμησης της αξίας των επενδύσεων αυτών.
2011: Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδύσεων για τις συνδεδεμένες-θυγατρικές και
συγγενείς μειώθηκε κατά 40% λόγω του σχηματισμού πρόβλεψης υποτίμησης της αξίας της
εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. κατά 200.000 ευρώ.
2012: Ο αριθμοδείκτης μειώθηκε στο -66% από -40% λόγω της μείωσης της σωρευμένης
μεταβολής των επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (από την
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πρόβλεψη υποτίμησης της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 200.000 ευρώ) ενώ οι σωρευμένες ζημίες
υποτίμησης παρέμειναν ίδιες. Αυτό σημαίνει πως η εταιρία την χρήση 2012 δεν προέβη σε
αύξηση της συμμετοχής σε τέτοιου τύπου εταιρίες ενώ το σωρευμένο αποτέλεσμα των
συγκεκριμένων επενδύσεων παρέμεινε αμετάβλητο. Για τον λόγο αυτό η αποδοτικότητα των
συγκεκριμένων επενδύσεων ενώ μοιάζει να βελτιώνεται ουσιαστικά δυσχεραίνει.
2013: Ο αριθμοδείκτης αυξάνεται αισθητά την χρήση 2013 στο -31,11% . Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται στην συμμετοχή στην αύξηση επενδύσεων κατά 60.000 ευρώ την προηγούμενη
χρήση αλλά και στην είσπραξη μερίσματος από συγγενή 88.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή αποτελεί
θετικό γεγονός καθώς η επένδυση της προηγούμενης χρήσης καλύφθηκε στο σύνολό της από
την είσπραξη μερίσματος στην χρήση 2013 ενώ ταυτόχρονα το υπόλοιπο τμήμα του
μερίσματος μειώνει και την σωρευμένη ζημία υποτίμησης συμμετοχών σε συνδεδεμένεςθυγατρικές και συγγενείς.
2014: Την συγκεκριμένη χρήση ο αριθμοδείκτης αυξάνεται στο -7,53%. Η εκρηκτική αύξηση
των επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες (αύξηση 1.250.000 ευρώ)
αλλά και η αύξηση των ζημιών υποτίμησης κατά 12.000 ευρώ (πρόβλεψη υποτίμησης της
ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 12.000 ευρώ) διαμόρφωσαν αυτό το αποτέλεσμα. Η αύξηση
αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί, εσφαλμένα, θετικό στοιχείο ωστόσο, η πραγματοποίηση
επενδύσεων τέτοιου ύψους χρηματοδοτήθηκε εξολοκλήρου από άλλα στοιχεία του
ενεργητικού και όχι από έσοδα που προέκυψαν από παρελθούσες παρόμοιες επενδύσεις.
2015: Ο αριθμοδείκτης την συγκεκριμένη περίοδο μειώθηκε ελαφρώς στο 7,92%. Αυτό
οφείλεται στην μείωση της αξίας των επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς
εταιρίες (κατά 12.000 ευρώ) αλλά και στην αύξηση των σωρευμένων ζημιών από τις
συγκριμένες δραστηριότητες κατά 5.405,87 ευρώ (ζημία από συμμετοχή την ΕΛΙΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.).

Η αύξηση της σωρευμένης ζημίας από χρηματοοικονομικές

επενδύσεις τέτοιου είδους σε συνδυασμό με την μείωση της αξίας των συμμετοχών σε
θυγατρικές και συγγενείς δεν αποτελούν θετική εξέλιξη.
Ανάλυση άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί (άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις και χρηματοοικονομικά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση) ομαδοποιήθηκαν διότι αφορούν την συμμετοχή στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρίας Frontera Resources Corporation25. Το αποτέλεσμα από
25

Με την συμμετοχή στην FRC απέκτησε 4,5% του κεφαλαίου της. Η FRC έχει έδρα στις ΗΠΑ και
δραστηριοποιείται στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε αναδυόμενες χώρες και έχει επικεντρωθεί
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την αποτίμησή της στην εύλογη αξία αντλείται από τα «λοιπά συνολικά έσοδα»26. Επίσης μαζί
με την αγορά των νέοεκδοθείσων μετοχών δόθηκαν και δικαιώματα αγοράς (warrants) τα οποία
και αυτά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και κατά την λήξη τους (το 2011) ταξινομούνται
στα αποτελέσματα χρήσης.
Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της τάσης των λογαριασμών αυτών, τόσο σε απόλυτα
μεγέθη όσο και σε ποσοστά, αλλά και των θετικών/αρνητικών διακυμάνσεων της εύλογης αξίας
τους.
Τάση σε απόλυτα μεγέθη:
Πίνακας 4.16: Τάση σε απόλυτα μεγέθη άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Α.
Β.

2009
131.972,25
832.259.05

2010
-286.513,63
413.773.17

2011
-617.763,7
82.550,10

2012
-671.523,49
28.763,31

2013
-648.198,03
52.088.77

2014
-643.403,15
56.883.65

2015
-641.118,72
59.168.08

Α: Υπέρ/υπό-αξία της συμμετοχής στην FRC
Β: Αξία της συμμετοχής στην FRC σε κάθε χρήση
Τάση σε ποσοστό (συνδυασμένη ανάλυση):
Πίνακας 4.17: Τάση σε απόλυτα μεγέθη άλλων χρηματοοικονομικών επενδύσεων και
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
20020096216512009
A.
15,85%
B.
100

2010
-34,42%
49,72%

2011
-74,43%
9,92%

2012
-80,69%
3,46%

2013
-77,88%
6,26%

2014
-77,31%
6,84%

2015
-77,03%
7,11%

A: Υπέρ/υπό-αξία ποσοστιαία σε σχέση με την αξία της συμμετοχής στην FRC την 31/12/2009
Β: Ποσοστιαία τάση της αξίας της συμμετοχής στην FRC σε κάθε χρήση

Από τους παραπάνω πίνακες διακρίνεται ξεκάθαρα πως η συγκεκριμένη επένδυση είχε
εξαιρετικά αρνητική επίδοση σε σχέση με τις προσδοκίες. Την χρήση 2009 όπου είναι και η

στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Η συμμετοχή έγινε με 5.868.4344 UNITS αξίας 700.286,80
ευρώ. Κάθε UNIT περιέχει μία μετοχή και ένα WARRANT/http://www.elin.gr
26
Βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου (ΔΠΧΑ) η υπέρ/υπό-αξία αυξάνει ή μειώνει αντίστοιχα την αξία
των συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών στοιχείων σχηματίζοντας αντίστοιχα ένα αποθεματικό στο οποίο
σωρεύονται οι διαφορές αποτίμησης, οι οποίες στη συέχεια εμφανίζονται πληροφοριακά στο παράρτημα
κάτω από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης «λοιπά συνολικά έσοδα». Επειδή στις καταστάσεις το
αποθεματικό αυτό δεν εμφανίζεται χωριστά αλλά συμμετέχει στον λογαριασμό λοιπά αποθεματικά μέχρι την
χρήση 2011 (ενώ στη συνέχεια, αφού μεταφερθούν τα στοιχεία αυτά στον λογαριασμό διαθεσίμων προς
πώληση εμφανίζονται χωριστά σε αποθεματικό «Αποθεματικά αναπροσαρμογής») την διαφορά από την
ετήσια αποτίμηση στην εύλογη αξία την αντλούμε από τα «λοιπά συνολικά»
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χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η επένδυση παρατηρείται αύξηση της αξίας της αρχικής
συμμετοχής η οποία αποτελεί 15,85% της αξίας της συμμετοχής μετά την προσθήκη της
υπεραξίας. Η υπεραξία αυτή οφείλεται στην μεγάλη υπερτίμηση των μετοχών (υπεραξία
228.313,12 ευρώ) την οποία μειώνει η υποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς ( warrants
υποτίμηση 96.340,87 ευρώ). Την αμέσως επόμενη χρήση την υπερτίμηση των συγκεκριμένων
χρηματοοικονομικών στοιχείων διαδέχεται μια υποτίμηση λίγο μεγαλύτερη της διπλάσιας της
αρχικής υπερτίμησης αγγίζοντας το -34,42% της συνολικής αξίας της συμμετοχής στην FRC
στις 31/12/2009. Στις χρήσεις 2011 και 2012 οι διαφορές από αποτίμησης στην εύλογη αξία
εκτινάσσονται στο -74,43% και -80,69% αντίστοιχα. Η μεγάλη υποτίμηση οφείλεται κυρίως
στα warrants τα οποία το 2011 εκπνέουν μεταφέροντας τις σωρευμένες διαφορές από την
διαχρονική υποτίμησή τους ( περιλαμβανομένης και της χρήσης2011) στα αποτελέσματα. Από
το 2012 και μετά οι διακυμάνσεις στην αξία της συμμετοχής μικραίνουν ενώ λόγω της μεγάλης
υποτίμησης οι μετοχές μεταφέρονται από τον λογαριασμό «άλλες χρηματοοικονομικές
επενδύσεις» στον λογαριασμό χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση καθώς η
εταιρία αποφάσισε να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την διάθεση των
συγκεκριμένων μετοχών. Το 2015 η αξία των μετοχών της FRC καταλήγει στο 7,11% της αξίας
τους την 31/12/2009. Η χαμηλότερη τιμή που παρατηρήθηκε ήταν την χρήση 2012 όπου η αξία
άγγιξε το 3,46% του έτους βάσης.
4.1.3. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις και Λοιπά Στοιχεία μη Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού
Οι λογαριασμοί αυτοί ομαδοποιούνται διότι αφορούν αμφότεροι τις ίδιες απαιτήσεις ενώ
μεταφέρονται από τον έναν λογαριασμό στον άλλο ποσά ανάλογα με την χρονική διάρκεια της
απαίτησης. Τα κονδύλια που εκφράζουν τις λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και τα λοιπά
στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι κυρίως απαιτήσεις από μισθώματα και
εγγυήσεις για μίσθωση αυτοκινήτων, πρατηρίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.27 Η
εταιρία έχει μόνο λειτουργικές μισθώσεις.
Αριθμοδείκτες τάσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού σε
απόλυτα μεγέθη:

27

Η εταιρία μισθώνει διάφορα πρατήρια με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις τα οποία στη συνέχεια
υπομισθώνει σε τρίτους με τους οποίους συνάπτει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας. Επίσης μισθώνει χώρο
για την λειτουργία των κεντρικών της γραφείων/www.elin.gr
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Πίνακας 4.18: Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και λοιπά στοιχεία μη
κυκλοφορούντος ενεργητικού σε απόλυτα μεγέθη

Α.
Β.
Γ.

2008

2009

2010

2011

2.663.026,54
1.133.349,5

2.940.020,74
1.176.034,98

2.978.325,52
1.246.488,42

3.928.084,84
1.159.680,21

2012
3.677.662,6

2013
3.540.529,94

2014
3.382.878,93

2015
3.327.759,50

1.218.337,73

1.160.879,67

1.186.019,57

1.199.853,31

Αριθμοδείκτες τάσης λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και λοιπών στοιχείων μη
κυκλοφορούντος ενεργητικού:
Πίνακας 4.19: Αριθμοδείκτες τάσης λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και λοιπών
στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Α.
Β.
Γ.

2008

2009

2010

2011

100%
42,56%

110,4%
44,16%

111,84%
46,81%

147,5%
43,55%

2012
138,1%

2013
132,9%

2014
127%

2015
124,9%

45,75%

43,59% 44,54% 45,06%

Α: Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Β: Λοιπά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Γ: Έσοδα από ενοίκια κτηρίων (υπομίσθωσης)28
Από τους παραπάνω αριθμοδείκτες τάσης παρατηρούμε μια σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων
από προπληρωμένα μισθώματα και εγγυήσεις. Τις χρήσεις 2009 και 2010 αυξάνονται στο
110,4% και στο 111,84% αντίστοιχα ενώ την ρήση 2011 αγγίζουν το 147% του έτους βάσης
που είναι και η υψηλότερη τιμή τους μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο. Στη συνέχεια μειώνονται
σταδιακά φτάνοντας την τιμή του 124% του έτους βάσης, τιμή αξιοσημείωτα μεγαλύτερη από
το 2008.
Τα έσοδα από την υπομίσθωση πρατηρίων διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου σε υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάση και κινούνται γύρω από την τιμή του 44%
των λοιπών στοιχείων του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού στο έτος βάσης.
Η εξέλιξη των παραπάνω αριθμοδεικτών τάσεων μαρτυρά δύο γεγονότα. Την αύξηση των
εγγυήσεων και προπληρωμένων μισθωμάτων που κατέβαλε η επιχείρηση λόγω της
ανασφάλειας της ελληνικής αγοράς την εξεταζόμενη περίοδο ( η οποία ταυτίζεται με την
περίοδο της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας) ή και την αύξηση της δυναμικής της εταιρίας η
οποία μίσθωσε περισσότερα πρατήρια με σκοπό την επέκταση του δικτύου πωλήσεών της. Το
γεγονός πως τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξανονται εντυπωσιακά ενώ
τα έσοδα από υπομίσθωση πρατηρίων παρουσιάζουν κατά πολύ μικρότερες διακυμάνσεις (σε
υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάσης) δείχνει πως, δεδομένης μιας σταθερής τιμολογιακής
28

Λογαριασμός: «Άλλα έσοδα»/www.elin.gr
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πολιτικής των μισθωμάτων στις υπομισθώσεις πρατηρίων, στην μεγάλη αυτή αύξηση των
συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν συνέβαλε τόσο η επέκταση του δικτύου της εταιρίας αλλά οι
όροι των μη ακυρώσιμων συμβάσεων λειτουργικών μισθώσεων οι οποίοι απαιτούσαν διαρκώς
αύξηση των προπληρωμένων μισθωμάτων και εγγυήσεων. Τα παραπάνω συνοψίζονται στο
διάγραμμα που ακολουθεί:
Διάγραμμα 4.10: Λοιπές Μάκρο-Απαιτήσεις και έσοδα Ενοικίων

Λοιπές Μακρο-Απαιτήσεις και έσοδα ενοικίων
160
140
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40
20
0
31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/13/2014 31/12/2015
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις/Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Έσοδα από ενοίκια κτηρίων

4.2.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

4.2.1. Αποθέματα
Αριθμοδείκτες τάσης
Πίνακας 4.20: Αριθμοδείκτες τάσης Αποθεμάτων
Έτος
Απόλυτα μεγέθη
Αριθμοδείκτες τάσης
2008
11.295.493,59
100
2009
16.870.625,56
149,36
2010
13.521.359,69
119,70
2011
17.265.985,25
152,85
2012
14.195.304,42
125,67
2013
15.025.549,77
133,02
2014
13.587.150,28
120,29
2015
14.394.507,25
127,44
Ο παραπάνω πίνακας που παρουσιάζει την εξέλιξη των αποθεμάτων από χρήση σε χρήση
ακολουθεί μια πορεία που συναρτάται κυρίως των διακυμάνσεων των τιμών εισαγωγής του
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πετρελαίου (του οποίου το εμπόριο, μαζί με κάποια από τα παράγωγά του αποτελεί κύρια πηγή
εισοδήματος για την εταιρία) και εκ των υστέρων της εσωτερικής ζήτησης των προϊόντων της
εταιρίας. Αυτό συμβαίνει διότι τα καύσιμα είναι προϊόντα που χαρακτηρίζονται από σχετικά
ανελαστική ζήτηση. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το έτος βάσης 2008
χαρακτηρίζεται από μία ιστορική διεθνή πετρελαϊκή κρίση η οποία εκτίναξε την τιμή
εισαγωγής του αργού πετρελαίου σε δυσθεώτητα ύψη. Για την καλύτερη ερμηνεία των
διακυμάνσεων των αποθεμάτων της εταιρίας παρατίθεται παρακάτω η τάση της τιμής
εισαγόμενου αργού πετρελαίου29:
Πίνακας 4.21: Αριθμοδείκτες τάσης τιμής βαρελιού σε απόλυτα μεγέθη
Τιμή βαρελιού
σε απόλυτα
μεγέθη30
Αριθμοδείκτης
τάσης

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

93,6

60,1

79

109,4

111,9

107,6

95,5

49,3

100

64,2

84,4

116,8

119,5

114,9

102

52,6

2008: Τα αποθέματα της συγκεκριμένης χρήσης δεν θα μπορούσαν παρά να διατηρηθούν σε
όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα λόγω της διεθνούς πετρελαϊκής κρίσης η οποία εκτίναξε
την τιμή εισαγωγής αργού πετρελαίου από 69,9USD/b στην τιμή των 93,6USD/b
τερματίζοντας με την συγκεκριμένη ακραία τιμή αυτή την διαχρονική αύξουσα πορεία της
τιμής εισαγωγής η οποία ξεκίνησε από το 2001.
2009: Την χρήση 2009 παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων η οποία ισούται με
το 149,36% των αποθεμάτων του 2008. Την συγκεκριμένη πολιτική ερμηνεύει ξεκάθαρα η
μεγάλη πτώση της τιμής εισαγωγής. Η εταιρία μετά από οκτώ χρόνια διαδοχικών αυξήσεων
στην τιμή εισαγωγής του πετρελαίου αντιμετωπίζει μία εξαιρετική για τον κλάδο εξέλιξη
καθώς η τιμή του πετρελαίου μειώνεται αισθητά. Για τον λόγο αυτό και προβλέποντας πως την
μείωση αυτή θα διαδεχτούν και πάλι αυξήσεις στην τιμή εισαγωγής αγοράζει μεγάλα
αποθέματα για να εκμεταλλευτεί την συγκεκριμένη χαμηλή τιμή.
2010: Μειώνεται την αποθεματοποίησή της εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
διατηρώντας ωστόσο αποθέματα σε υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάσης. Η μείωση αυτή
ερμηνεύεται και πάλι από την πορεία των τιμών εισαγωγής του αργού πετρελαίου καθώς
προβλέπεται και πάλι αύξηση της τιμής.
2011: Τη χρήση 2011 παρατηρείται η μεγαλύτερη ποσότητα αποθεμάτων φτάνοντας το
152,85% του έτους βάσης και συνοδεύεται από μία εξίσου μεγάλη αύξηση της τιμής
29
30

https://data.oecd.org/energy/crude-oil-import-prices.htm
Μονάδα μέτρησης: δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών/βαρέλι
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εισαγωγής. Η εταιρία προβλέπει περεταίρω αύξηση στις επόμενες περιόδους για αυτό αυξάνει
τα αποθέματά της. Ωστόσο και η αβεβαιότητα που προκάλεσε στην ελληνική αγορά η ύφεση
και η πολιτική αστάθεια συνέβαλλε στην διακράτηση υψηλών αποθεμάτων.
2012: Τη χρήση 2012 η εταιρία μείωσε σημαντικά τα αποθέματά της στο επίπεδο του 125,67%
σε σχέση με τα αποθέματα της προηγούμενης χρήσης που ήταν ίσα με το 152,85% του έτους
βάσης. Το αξιοσημείωτο που παρατηρείται την χρήση 2012 είναι πως η τιμή εισαγωγής ενώ
αυξάνεται ελαφρά στη συγκεκριμένη χρήση την αμέσως επόμενη μειώνεται. Έτσι η εταιρία
μειώνει ορθώς την αποθεματοποίησή για να εκμεταλλευτεί την προβλεπόμενη και
πραγματοποιηθείσα μειωμένη τιμή της επόμενης χρήσης.
2013: Η αύξηση των αποθεμάτων τη χρήση 2013 αυξάνεται αγγίζοντας το 133,02% του έτους
βάσης. Η αύξηση των αποθεμάτων είναι αποτέλεσμα της μειωμένης σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση τιμής. Ωστόσο την επόμενη χρονιά η τιμή εισαγωγής του πετρελαίου
μειώνεται γεγονός που συγκρατεί την αύξηση των αποθεμάτων στο συγκεκριμένο επίπεδο και
όχι σε μεγαλύτερο.
2014: Τα αποθέματα τη χρήση 2014 μειώνονται μαζί με την τιμή εισαγωγής του αργού
πετρελαίου στο 120,29% των αποθεμάτων του έτους βάσης. Η εταιρία ορθώς προσδοκά ακόμη
μεγαλύτερη μείωση της τιμής του πετρελαίου την επόμενη χρήση και για αυτό μείωσε τα
αποθέματά της.
2015: Τα αποθέματα αυξάνονται συγκρατημένα την χρήση 2015 ενώ η τιμή του εισαγωγής του
αργού πετρελαίου σημειώνει την χαμηλότερη τιμή της εξεταζόμενης περιόδου. Η τόσο
συγκρατημένη αύξηση των αποθεμάτων σε σχέση με την εντυπωσιακή μείωση της τιμής
σημαίνει πως η εταιρία περιμένει μία περεταίρω μείωση την επόμενη περίοδο.

Περεταίρω ανάλυση
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Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων:31
Πίνακας 4.22: Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Αριθμοδείκτη
61,5
ς σε απόλυτα
35,95
57,77
43,95
52,89
47,37
67,95
68,29
9
μεγέθη
Αριθμοδείκτη
58,37
93,79
71,35
85,87
67,17
110,32
110,87
100
ς τάσης
%
%
%
%
%
%
%
Από την παραπάνω εξέλιξη του αριθμοδείκτη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με
το πόσο συχνά ανανεώθηκαν τα αποθέματα της εταιρίας. Ο αριθμοδείκτης ισούται με το κόστος
πωλήσεων προς το μέσο απόθεμα. Ωστόσο ο αριθμοδείκτης υποκρύπτει μεταβλητές οι οποίες
αν δεν συνυπολογισθούν μπορεί να εξαχθούν εσφαλμένα συμπεράσματα. Επίσης ο
αριθμοδείκτης διαφέρει από κλάδο σε κλάδο ανάλογα με την φύση της δραστηριότητας. Στον
κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη εταιρία η
αποθεματοποίηση είναι συνάρτηση της πορείας των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ
οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε πολύ μεγάλα μεγέθη καθώς το συντριπτικά μεγαλύτερο
ποσοστό των πωλήσεων προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων. Η
ανανέωση των αποθεμάτων παρέχει ένδειξη για την εξέλιξη των πωλήσεων για αυτό τον λόγο
παρατίθενται πιο κάτω και οι πωλήσεις:
Πίνακας 4.23: Αριθμοδείκτης τάσης πωλήσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Πωλήσεις σε απόλυτα μεγέθη
743.919.535,90
656.396.365.,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,70
742.838.722,38
959.354.364,50
983.035.442,32

Αριθμοδείκτες τάσης
100
88,23
111,34
107,5
105,73
99,85
128,56
137,6

2009: Ο αριθμοδείκτης τη χρήση 2009 μειώθηκε αισθητά στο 53,37% της τιμή που είχε στο
έτος βάσης. Η μείωση αυτή σημαίνει πως η ανανέωση των αποθεμάτων μειώθηκε πολύ λόγω
της μείωσης των πωλήσεων. Η μείωση αυτή διαπιστώνεται και από τον παραπάνω πίνακα
εξέλιξης των πωλήσεων. Ωστόσο η τόσο εντυπωσιακή μείωση του αριθμοδείκτη δεν οφείλεται
αποκλειστικά στην μείωση των πωλήσεων του συγκεκριμένου έτους αλλά και στην αλλαγή της
31

Επειδή ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων για τον υπολογισμό του απαιτεί την γνώση
των αποθεμάτων έναρξης και λήξης, στοιχεία που δεν είναι προσβάσιμα ή υπολογίσιμα σε τρίτους προς την
επιχείρηση, είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο δείκτης. Για τον λόγο αυτό τον αντλούμε έτοιμο από τα
αναρτημένα στοιχεία της επιχείρησης/www.elin.gr
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πολιτική της επιχείρησης σε σχέση με την διατήρηση ποσότητας αποθεμάτων. Όπως φαίνεται
και από την εξέλιξη των αποθεμάτων η επιχείρηση αγόρασε την συγκεκριμένη χρήση
μεγαλύτερες ποσότητες αποθεμάτων σε σχέση με αυτές που αγόρασε την προηγούμενη χρήση
ώστε να εκμεταλλευτεί την μεγάλη μείωση στην τιμή εισαγωγής του αργού πετρελαίου. Έτσι
αυτές οι πλεονάζουσες ποσότητες αποθεμάτων σε σχέση με τη χρήση 2008 κατέστησαν την
ανάγκη ανανέωσης της αποθήκης μικρότερη.
2010: Ο αριθμοδείκτης την περίοδο αυτή αυξάνεται στο 93,79% του έτους βάσης σε σχέση με
τη χρήση 2009 όπου είχε τιμή 53,37% σε σχέση με το έτος βάσης. Η αύξηση αυτή δηλώνει
μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων και ενδεχομένως αύξηση των
πωλήσεων. Την αύξηση αυτή επιβεβαιώνει ο πίνακας εξέλιξης των πωλήσεων οι οποίες το 2010
αυξήθηκαν στο 110% σε σχέση με το έτος βάσης όταν το 2009 αποτελούσαν το 88,23% του
έτους βάσης. Επίσης η ποσότητα αποθεμάτων μειώθηκε την συγκεκριμένη χρήση λόγω
αύξησης της τιμής εισαγωγής του αργού πετρελαίου γεγονός που καθιστά την ανάγκη για
ανανέωση της αποθήκης μεγαλύτερη. Σημαντικό είναι και το γεγονός πως ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης την συγκεκριμένη χρήση αυξήθηκε32. Η αύξηση αυτή ενσωματώνεται στο
κόστος πωλήσεων της χρήσης 2010 και επομένως στην αύξηση του δείκτη συμμετέχει και η
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2011: Τη χρήση 2011 ο αριθμοδείκτης μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο
71,35% του έτους βάσης. Η μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων αποτελεί
δυσμενή εξέλιξη η οποία είναι αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των πωλήσεων, όσο και της
πρόβλεψης για αύξηση της τιμής την επόμενη χρήση. Η εταιρία αυξάνει τα αποθέματα της για
να εκμεταλλευτεί την χαμηλότερη τιμή του 2011 σε σχέση με την προβλεπόμενη αυξημένη
τιμή του 2012. Η μείωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων τη συγκεκριμένη χρήση
οφείλεται και στη μικρότερη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2011 σε σχέση με την
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης το 2010.
2012: Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων αυξήθηκε στο 85,87% του
έτους βάσης σε σχέση την τιμή που είχε το 2011 (71,35% του έτους βάσης). Το αξιοσημείωτο
τη συγκεκριμένη χρήση είναι πως η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων αυξήθηκε ενώ
οι πωλήσεις τη συγκεκριμένη χρήση μειώθηκαν. Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη ερμηνεύουν τα
παρακάτω γεγονότα: Η αύξηση της τιμής εισαγωγής πετρελαίου το 2012 και η πρόβλεψη
μείωσής της το 2013, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση της ποσότητας διακρατούμενων
αποθεμάτων. Η εξέλιξη αυτή δεδομένων των υπολοίπων παραγόντων σταθερών αυξάνει την
32

Από 410ευρώ/χιλιόλιτρο σε 610 στην αμόλυβδη και από 302ευρώ/χιλιόλιτρο σε 382 στο πετρέλαιο κίνησης
/http://energypress.gr/news/vasilis-lyhnaras-exelixi-tis-ellinikis-agoras-kaysimon-kinisis-2009-2014
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κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων. Ωστόσο την αύξηση αυτή αμβλύνουν τόσο η
μείωση των πωλήσεων (η οποία δεν είναι αρκετή για να μειώσει τον δείκτη ή να τον κρατήσει
σταθερό) όσο και η μηδενική αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ο οποίος τη χρήση 2011
είχε αυξηθεί σε σχέση με το 2010.
2013: Τη χρήση 2013 ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας μειώθηκε στο 67,17% του
έτους βάσης σε σχέση με το 2012 που είχε τιμή 85,87% του έτους βάσης. Την μείωση αυτή
ερμηνεύουν τόσο η μείωση των πωλήσεων όσο και η αύξηση των αποθεμάτων λόγω μείωσης
της τιμής εισαγωγής καυσίμων.
2014: Ο αριθμοδείκτης αυξάνεται εντυπωσιακά στο 110,32% της τιμής που είχε στο έτος
βάσης. Την αύξηση αυτή ερμηνεύουν η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων (από 99,85% του
έτους βάσης στο 128,56% του έτους βάσης) και η αναμενόμενη μεγάλη μείωση της τιμής του
εισαγόμενου πετρελαίου το 2015 που οδήγησε την εταιρία στην διακράτηση αποθεμάτων σε
όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
2015: Τη χρήση 2015 ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αυξάνεται ανεπαίσθητα στο
110,87% του έτους βάσης σε σχέση με την τιμή που είχε το 2014 (110,32% του έτους βάσης).
Η μικρή αύξηση του δείκτη σε σχέση με την μεγάλη αύξηση των πωλήσεων ερμηνεύεται από
την μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων τη συγκεκριμένη χρήση ώστε να επωφεληθεί η εταιρία
την εντυπωσιακά χαμηλή τιμή εισαγόμενου πετρελαίου.
4.2.2. Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνων
Οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων είναι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και αντισταθμίζουν τις ενδεχόμενες μεγάλες διακυμάνσεις
στη τιμή του πετρελαίου ή στις συναλλαγματικές διαφορές. Ανάλογα με το αν έχουν θετική ή
αρνητική εύλογη αξία καταχωρούνται στις λοιπές απαιτήσεις ή στις λοιπές υποχρεώσεις. Με
την εκπνοή των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα
αντιστάθμισης αντίστοιχα επιβαρύνει ή μειώνει το κόστος πωλήσεων. Παρακάτω παρατίθεται
η εξέλιξη των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων και η αντίστοιχη μείωση ή επιβάρυνση του
κόστους πωλήσεων:
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Πίνακας 4.24: Εξέλιξη των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων και η αντίστοιχη
μείωση ή επιβάρυνση του κόστους πωλήσεων
Εύλογη αξία παράγωγων μέσων
αντιστάθμισης
3.144.633,10
-249.210,8
-781.650,88
-392.935,71
223.066,93
62.911,87
1.331.986,85
227.944,26

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αποτέλεσμα αντιστάθμισης
1.925.119,42
-1.548.485,76
-1.801.806,43
-1.291.629,20
-394.562,43
-386.247,15
1.573.954,05
568.391,62

Πίνακας 4.25: Ανάλυση Τάσης συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Τάση εύλογης
αξίας παράγωγων
μέσων
αντιστάθμισης
100
-7,93
-24,86
-12,5
7,01
2
42,36
7,24

Τάση
αποτελέσματος
αντιστάθμισης
100
-80,44
-93,6
-67,09
-20,5
-20,06
81,76
29,53

Τάση τιμής
εισαγωγής
αργού
πετρελαίου
100
64,2
84,4
116,8
119,5
114,9
102
52,6

Τάση
αποθεμάτων
100
149,36
119,7
152,85
125,67
133,02
120,29
127,44

Για την αποτελεσματικότερη ερμηνεία της τάσης των συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων
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παρατίθενται και οι τάσεις των αποτελεσμάτων αντιστάθμισης, των τιμών εισαγωγής αργού
πετρελαίου και των αποθεμάτων της εταιρίας καθώς αυτά τα μεγέθη συνδέονται άρρηκτα με
τις συμβάσεις αντιστάθμισης. Οι κύριες στρατηγικές αντιστάθμισης της εταιρίας είναι δύο
ειδών: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε θέση αγοράς( θέση long) και συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης σε θέση πώλησης (θέση short). Ανάλογα με την θέση οι συμβάσεις
αντιστάθμισης καταχωρούνται στο ενεργητικό ή το παθητικό αντίστοιχα. Επίσης όσο πιο
αβέβαια η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου τόσο περισσότερα παράγωγα αντιστάθμισης
χρησιμοποιεί η εταιρία για να μετριάσει τον κίνδυνο.
2009: Τη χρήση 2009 όπως παρατηρούμε και από τον παραπάνω πίνακα η εταιρία επωφελείται
της μειωμένης τιμής εισαγωγής αργού πετρελαίου αγοράζοντας περισσότερα αποθέματα και
σημειώνοντας ωστόσο ζημίες από τις συμβάσεις αντιστάθμισης -80,44 σε σχέση με το
αποτέλεσμα της αντιστάθμισης το 2008.
2010: Τη συγκεκριμένη χρήση η τιμή εισαγωγής αργού πετρελαίου αυξάνεται και για αυτό το
λόγο η εταιρία αγοράζει λιγότερα αποθέματα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο
ενώ θα αναμένονταν μικρότερη ζημία αντιστάθμισης παρατηρείται ότι αυτή αυξάνεται στο 93,6 από το -80,44.
2011: Τη χρήση 2011 η τιμή αυξάνεται και ενώ θα περιμέναμε μείωση των αποθεμάτων και
μείωση της ζημίας από τις συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου παρατηρείται αύξηση της
αγοράς αποθεμάτων. Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται είτε σε τρίτους παράγοντες
(αβεβαιότητα της αγοράς) είτε στην πρόβλεψη για περεταίρω αύξηση της τιμής την επόμενη
χρήση. Οι ζημίες αντιστάθμισης μειώθηκαν όπως αναμένονταν σύμφωνα με την πορεία της
τιμή εισαγωγής πετρελαίου.
2012: Τη χρήση 2012 η τιμή εισαγωγής πετρελαίου αυξάνεται, συνεπώς οι ζημίες συμβάσεων
αντιστάθμισης μειώνονται ενώ τα αποθέματα μειώνονται. Τα αποτελέσματα αντιστάθμισης και
η πορεία των αποθεμάτων τη συγκεκριμένη χρήση λειτούργησαν αποτελεσματικά.
2013: Τη συγκεκριμένη χρήση η τιμή μειώθηκε και συνεπώς τα αποθέματα αυξήθηκαν . Οι
ζημίες που προέκυψαν από τις συμβάσεις αντιστάθμισης αυξήθηκαν ανεπαίσθητα γεγονός
ιδιαίτερα θετικό για την εταιρία δεδομένων των περιστάσεων.
2014: Τη χρήση 2014 μειώνεται η τιμή εισαγωγής πετρελαίου ενώ τα αποθέματα μειώνονται
και οι ζημίες από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων μετατρέπονται σε εντυπωσιακά κέρδη.
Αυτό σημαίνει πως μία μείωση των αναμενόμενων πωλήσεων που θα οφείλονταν στην μείωση
της τιμής των εμπορευμάτων υποκαθίσταται από τα κέρδη που αποκομίζει η εταιρία μέσω των
συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνων.
2015: Όπως το 2014 έτσι και το 2015 ενώ η τιμή εισαγωγής σημειώνει ακόμη μεγαλύτερη
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πτώση, η εταιρία αποκομίζει κέρδη από τις συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνων (μικρότερα από
το 2014) για να υποκαταστήσει τα κέρδη που θα χάσει λόγω πώλησης των προϊόντων της σε
χαμηλότερη τιμή. Ταυτόχρονα αυξάνει τα αποθέματά της για να εκμεταλλευτεί τη χαμηλή τιμή
εισαγωγής πετρελαίου που ισχύει το ίδιο έτος.
4.2.3. Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ο λογαριασμός τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις αφορά όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι
θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες
φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
Τέτοιες απαιτήσεις αφορούν ποσά που έχουν καταβληθεί στο ελληνικό δημόσιο και που
πρόκειται να συμψηφισθούν στο μέλλον και είναι είτε χρεωστικά υπόλοιπα ΦΠΑ είτε λοιπές
απαιτήσεις που αφορούν προκαταβολή φόρου ή και φόρο ελεύθερων επαγγελματιών (ΦΕΕ).
Πίνακας 4.26: Τάση τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων:
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Απαιτήσεις
από ΦΠΑ

Τάση

3.201.421,61
2.552.354,9
3.516.911,6
8.907.603,25
10.145.071,76
13.743.254,38
5.045.958,14
4.327.576,68

100
79,73
709,86
278,82
316,68
429,29
157,62
135,18

Λοιπές
φορολογικές
απαιτήσεις
1.452.845.,19
1.641.541,72
2.893.370,78
2.407.568,27
2.612.605,52
2.115.005,28
1.835.861,84
2.050.776,82

Τάση
100
112,99
199,15
165,71
179,83
145,58
126,63
141,46

Οι απαιτήσεις από χρεωστικά υπόλοιπα ΦΠΑ σχετίζονται με τις εξαγωγές λιπαντικών που
διανέμει η επιχείρηση σε τρίτες χώρες ενώ οι λοιπές φορολογικές απαιτήσεις σχετίζονται
κυρίως με την προκαταβολή φόρου.
4.2.4. Απαιτήσεις από πελάτες
Ο λογαριασμός απαιτήσεις από πελάτες αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις των πελατών της
επιχείρησης μείον τις επισφάλειες. Η ανάλυση αυτού του λογαριασμού είναι σημαντική για την
εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν σημαντικό πυλώνα του
κεφαλαίου κίνησης, η διαχείριση του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση.
Επίσης δεδομένης μίας σταθερής πολιτικής χορήγησης πιστώσεων οι εμπορικές απαιτήσεις
αποτελούν σημαντική ένδειξη για την πορεία των πωλήσεων. Επίσης αν παραθέσουμε τις
εμπορικές απαιτήσεις μαζί με την τάση των πωλήσεων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα
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και για την πολιτική χορήγησης πιστώσεων της εταιρίας.
Πίνακας 4.27: Αριθμοδείκτες τάσης

Έτος

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Καθαρές
Επισφάλειες
απαιτήσεις
Τάση
Τάση
Πελατών σε
Πωλήσεις σε
Τάση
από πελάτες
επισφαλών
Απαιτήσεων
απόλυτα
απόλυτα μεγέθη πωλήσεων
σε απόλυτα
απαιτήσεων
34
μεγέθη
μεγέθη33
62.707.288,72
100
711.050,64
100
743.919.535,9
100
60.777.331,53
96,92
845.637,19
118,93
656.396.365,37
88,23
70.352.192,33
112,19
1.673.643,61
235,38
828.257.852,62
111,34
64.255.896,77
102,47
2.273.584,11
390,07
799.672.788,11
107,5
52.528.907,02
83,77
2.505.473,06
352,36
786.509.310,7
105,73
54.523.453,98
86,95
3.105.310,45
436,72
742.838.722,38
99,85
51.452.967,34
82,05
2.777.243,63
390,58
959.354.364,5
128,56
40.601.220,79
64,75
3.966.445,37
557,83
1.023.594.303,5
137,6

2009: Τη χρήση 2009 οι απαιτήσεις μειώνονται στο 96,92% του έτους βάσης, ενώ οι
προβλέψεις υποτίμησης απαιτήσεων πελατών αυξάνονται στο 118,93% του έτους βάσης. Η
εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως μείωση των πωλήσεων δεδομένης μιας σταθερής πολιτικής
πιστώσεων της εταιρίας, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση των επισφαλειών θα έχει επίδραση στα
αποτελέσματα χρήσης.
2010: Η αύξηση των εμπορικών απαιτήσεων τη χρήση 2010 στο 112,19% του έτους βάσης σε
σχέση με την τιμή που είχαν οι εμπορικές απαιτήσεις (96,92% του έτους βάσης το 2009)
ερμηνεύεται ως αύξηση των πωλήσεων και ενδεχομένως του μικτού κέρδους, δεδομένης
σταθερής πολιτικής χορήγησης πιστώσεων. Επίσης ο υπερδιπλασιασμός των επισφαλειών σε
σχέση με το έτος βάσης (235,38% του έτους βάσης)επιβαρύνει σημαντικά τα αποτελέσματα
χρήσης.
2011: Τη χρήση 2011 οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος
αλλά αυξήθηκαν σε σχέση με το έτος βάσης στο 102,47. Η μείωση των εμπορικών απαιτήσεων
συνοδεύεται με μία μείωση των πωλήσεων γεγονός που υποδηλώνει πως δεν έγινε ουσιαστική
αλλαγή της πολιτικής χορηγούμενων πιστώσεων. Τις αρνητικές επιδράσεις της μείωσης των
πωλήσεων στα αποτελέσματα ενισχύει και η εκτίναξη των προβλέψεων επισφαλών
απαιτήσεων οι οποίες αγγίζουν το 390,07% του έτους βάσης.
2012: Οι απαιτήσεις τη συγκεκριμένη χρήση μειώνονται σημαντικά στο 83,77% του έτους
βάσης. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων την ίδια χρήση. Επίσης οι
επισφάλειες μειώνονται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο 352,36% του έτους βάσης
33
34

Καθαρές απαιτήσεις από πελάτες=απαιτήσεις από πελάτες-επισφαλείς απαιτήσεις
Επισφάλειες απαιτήσεων πελατών=Προβλέψεις υποτίμησης απαιτήσεων πελατών
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χωρίς όμως αυτή η μείωση να είναι ανακουφιστική καθώς παραμένουν ακόμη σε υψηλά
επίπεδα.
2013: Οι εμπορικές απαιτήσεις αυξάνονται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο 86,95%
του έτους βάσης. Η αύξηση αυτή ενώ θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αύξηση των πωλήσεων
παρατηρείται πως οι πωλήσεις τη συγκεκριμένη περίοδο μειώνονται. Η εξέλιξη αυτή μπορεί
να ερμηνευτεί από την αλλαγή πολιτικής χορήγησης πιστώσεων η οποία έγινε πιο ελαστική.
Επίσης τα αποτελέσματα επιβαρύνονται λόγω της εκτίναξης των προβλέψεων υποτίμησης
εμπορικών απαιτήσεων στο 436,72% του έτους βάσης.
2014: Τη χρήση 2014 οι εμπορικές απαιτήσεις μειώνονται στο 82,05% του έτους βάσης. Οι
πωλήσεις αυξάνονται γεγονός που υποδηλώνει πιο συντηρητική πολιτική χορήγησης
πιστώσεων τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι προβλέψεις υποτίμησης εμπορικών απαιτήσεων
μειώνονται τη συγκεκριμένη χρήση στο 390,58%, που παραμένει υψηλό ποσό παρά την μείωση
που σημειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της προηγούμενης χρήσης.
2015: Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώνονται σημαντικά στο 64,75% του έτους βάσης, ενώ οι
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σημειώνουν την υψηλότερη τιμή της εξεταζόμενης
περιόδου (557,83% του έτους βάσης). Ενώ η συγκεκριμένη εξέλιξη μοιάζει δυσοίωνη για τις
πωλήσεις, αν τη συγκρίνουμε με το αντίστοιχη εξέλιξη των πωλήσεων τη συγκεκριμένη
περίοδο θα παρατηρήσουμε ότι αυτές αυξάνονται ενώ σημειώνονται μεγαλύτερα κέρδη
χρήσης. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνευτεί ως αλλαγή της πολιτικής χορήγησης πιστώσεων,
η οποία έγινε πιο συντηρητική όπως και στην προηγούμενη χρήση.
Περεταίρω ανάλυση
Η πολιτική χορήγησης πιστώσεων διαφαίνεται πιο καθαρά στον πίνακα κάθετης ανάλυσης και
στο διάγραμμα που ακολουθεί:
Πίνακας 4.28: Κάθετη Ανάλυση πολιτικής χορήγησης πιστώσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Εμπορικές απαιτήσεις
8,43%
9,26%
8,49%
8,03%
6,68%
7,64%
5,36%
3,97%

Πωλήσεις
100
100
100
100
100
100
100
100
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Διάγραμμα 4.11: Πολιτικής χορήγησης πιστώσεων

Πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ποσοστό εμπορικών απαιτήσεων σε σχέση με τις πωλήσεις

Από τα παραπάνω διακρίνεται ξεκάθαρα πως καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου
η πιστωτική πολιτική γίνεται όλο και πιο συντηρητική. Αυτό οφείλεται στην ύφεση που
μαστίζει, σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου την ελληνική αγορά.
Ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων35
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων,
δηλαδή το πόσες φορές εισπράττονται οι απαιτήσεις μέσα σε κάθε εταιρική χρήση. Για τον
υπολογισμό του μέσου όρου απαιτήσεων αντλούνται οι καθαρές εμπορικές απαιτήσεις από τις
τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Επειδή τα στοιχεία των πιστωτικών
πωλήσεων δεν δημοσιεύονται χρησιμοποιούνται οι καθαρές πωλήσεις για τον υπολογισμό του
αριθμοδείκτη.

35

Καθαρές πωλήσεις/μέσος όρος απαιτήσεων
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Πίνακας 4.29: Ταχύτητα Εισπράξεως Απαιτήσεων
Καθαρές
πωλήσεις

Μέσος Όρος
Εμπορικών
Απαιτήσεων

743.919.535,9
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,7
742.838.722,38
959.354.364,5
1.023.594.303,5

70.611.888,35
56.285.696,71
65.506.009,1
63.257.031,62
58.837.874,1
54.910.297,1
53.783.670,79
45.680.420,62

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αριθμοδείκτης
Ταχύτητας
εισπράξεως
απαιτήσεων
10,54
11,66
12,64
12,64
13,37
13,59
17,84
22,40

Μέση διάρκεια
παραμονής των
απαιτήσεων στην
επιχείρηση36
35
31
29
29
27
27
20
16

Διάγραμμα 4.12: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων

Αριθμοδείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων
25

40
22,4 35

20

30

17,84

25

15

10

10,54

11,66

12,64

12,64

13,37

13,59

20
15
10

5

5
0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ημέρες παραμονής απαιτήσεων στην επιχείρηση
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων

Ο παραπάνω πίνακας με το διάγραμμα επιβεβαιώνουν την όλο και πιο συντηρητική πολιτική
χορηγούμενων πιστώσεων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το γεγονός της
ταχύτερης εισπράξεως απαιτήσεων ενώ βελτιώνει την επιχείρηση από άποψη ρευστότητας
αυξάνει τις επισφάλειες, καθώς το πρόβλημα ρευστότητας είναι γενικότερο κατά την
εξεταζόμενη περίοδο στην ελληνική αγορά και επομένως οι πιο αδύναμοι πελάτες αδυνατούν
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
36

Αν διαιρέσουμε τις 365 ημέρες με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων βρίσκουμε τον μέσο
όρο των ημερών που περιμένει η επιχείρηση για να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Επειδή τα ποσά που
προκύπτουν είναι δεκαδικοί στρογγυλοποιούνται για να προκύψουν οι ημέρες.
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Αριθμοδείκτης επισφαλών απαιτήσεων
Ο αριθμοδείκτης επισφαλών απαιτήσεων αποτυπώνει το ποσοστό του συνόλου εμπορικών
απαιτήσεων37 που είναι επισφαλείς.
Πίνακας 4.30: Αριθμοδείκτης Επισφαλών Απαιτήσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Συνολικές εμπορικές
απαιτήσεις
63.418.339,36
61.622.968,72
72.025.835,94
66.529.480,88
55.034.380,08
57.628.764,43
54.230.210,97
44.567.666,16

Προβλέψεις υποτίμησης
εμπορικών απαιτήσεων
711.050,64
845.637,19
1.673.643,61
2.273.584,11
2.505.473,06
3.105.310,45
2.777.243,63
3.966.445,37

Αριθμοδείκτης
επισφαλών απαιτήσεων
1.12%
1.37%
2.32%
3.42%
4.55%
5.39%
5.12%
8.9%

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προηγούμενη ανάλυση σχετικά με την επίδραση
που θα είχε η όλο και πιο συντηρητική πολιτική πιστώσεων επιβεβαιώνει η εξέλιξη του
αριθμοδείκτη επισφαλών απαιτήσεων. Παρατηρείται διαρκής αύξηση του ποσοστού των
επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με το σύνολο των απαιτήσεων φτάνοντας το 8,9% το 2015
όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν 1,12%. Στο διάγραμμα που ακολουθεί
επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα πως όσο μεγαλώνει η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων
τόσο μεγαλώνουν οι επισφαλείς απαιτήσεις:
Διάγραμμα 4.13: Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων

25
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37

Συνολικές εμπορικές απαιτήσεις=εμπορικές απαιτήσεις+ προβλέψεις υποτίμησης εμπορικών απαιτήσεων
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4.2.5. Προκαταβολές σε προμηθευτές
Ο λογαριασμός προκαταβολές σε προμηθευτές και πιστωτές αντανακλά την απαίτηση των
πιστωτών της επιχείρησης για χορήγηση προκαταβολών προκειμένου να προμηθεύσουν την
επιχείρηση πρώτες ύλες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της
επιχείρησης.
Πίνακας 4.31: Αριθμοδείκτες Τάσης

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Προκαταβολές σε
προμηθευτές σε
απόλυτα μεγέθη

Αριθμοδείκτες
τάσης

Κόστος πωλήσεων
σε απόλυτα μεγέθη

Τάση
κόστους
πωλήσεων

1.443.656,05
1.033.295,05
930.588,16
1.726.132,14
3.098.286,23
2.759.765,99
3.156.675,6
5.856.671,06

100
71.58
64.46
119.57
214.61
191.17
218.66
405.68

743.919.535,9
656.396.365.37
828.257.852.62
799.672.788.11
786.509.310.7
742.838.722.38
959.354.364.5
1.023.594.303.5

100
88.23
111.34
107.49
105.73
99.86
128.96
137.59

Οι προκαταβολές σε προμηθευτές παρατηρείται πως μειώνονται μέχρι τη χρήση 2010 ενώ από
το 2011 και μετά αυξάνονται σημαντικά αγγίζοντας το 2015 το 405,68% του έτους βάσης.
Οι μεγάλες αυτές αυξήσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από μία ενδεχόμενη αύξηση της
αγοράς περισσότερων πρώτων υλών, η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί είτε από την αύξηση της
προβλεπόμενης ζήτησης είτε από προβλέψεις ανόδου της τιμής των πρώτων υλών στο μέλλον
ή και από την απαίτηση καταβολής όλο και περισσότερων προκαταβολών από τους πιστωτές
για τις ίδιες ποσότητες πρώτων υλών.
Από την τάση του κόστους πωληθέντων συγκριτικά με την τάση των προκαταβολών σε
προμηθευτές παρατηρείται πως από το 2011 και μετά που ξεκινάει και η διόγκωση των
προκαταβολών ( φτάνοντας το 405,68% του έτους βάσης) το κόστος πωληθέντων διακυμένεται
σε ασύγκριτα πιο χαμηλά επίπεδα (μέγιστη τιμή το 2015 137,59% του έτους βάσης). Το γεγονός
αυτό υποδεικνύει πως η τάση των προκαταβολών σε προμηθευτές δεν ερμηνεύεται από μία
ενδεχόμενη αύξηση των αγορών αλλά από τους πιο αυστηρούς όρους που έχουν επιβάλλει οι
προμηθευτές.
Το συμπέρασμα αυτό ερμηνεύεται από το ασφυκτικό κλίμα έλλειψης ρευστότητας που υπάρχει
στην ελληνικά αγορά λόγω της ύφεσης και συνοδεύει την αλλαγή πολιτικής χορηγούμενων
πιστώσεων που πραγματοποίησε η εταιρία.
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4.2.6. Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Ο λογαριασμός μετρητά και ισοδύναμα μετρητών αναφέρεται σε μετρητά, καταθέσεις όψεως,
προθεσμίας και καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.
Πίνακας 4.32: Αριθμοδείκτης Τάσης Μετρητών και Ισοδύναμων Μετρητών
Ταμιακά διαθέσιμα και
Αριθμοδείκτες
ταμειακά ισοδύναμα
τάσης
2008
9.362.214,86
100
2009
8.294.892,38
88,6
2010
5.484.216,37
58,58
2011
5.507.450,01
58,83
2012
8.165.681,64
87,23
2013
9.699.630,21
103,6
2014
12.293.220,85
131,30
2015
24.975.874,15
266,77
Η τάση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων δείχνει πως τα ταμειακά διαθέσιμα και
Έτος

ισοδύναμα μέχρι το 2011 μειώνονται ενώ από το 2012 και μετά διαρκώς αυξάνονται μέχρι το
τέλος της εξεταζόμενης περιόδου φθάνοντας την τιμή του 266,77% του έτους βάσης. Τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα είναι το προϊόν ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας (πχ απαιτήσεων) και χρησιμοποιούνται για τις καθημερινές συναλλαγές που
πραγματοποιεί η επιχείρηση με μετρητά. Η διακράτηση μεγάλων ποσών σε ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα υποκρύπτει κόστος ευκαιρίας. Για το λόγο αυτό η σημαντικές και διαρκείς
αυξήσεις των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων από το 2011 και μετά με κορυφαία την
αύξηση του 2015 δείχνουν ότι η επιχείρηση προτιμά να κρατήσει μεγαλύτερα ποσά σε μετρητά
λόγω υψηλού ρίσκου και αβεβαιότητας.
Επίσης, ένας άλλος πιθανός λόγος για τον οποίο η εταιρία αυξάνει την ποσότητα των
διαθεσίμων μετά το 2011 είναι το γεγονός της αύξησης των συναλλαγών της επιχείρησης που
απαιτούν για την ικανοποίησή του μετρητά και ισοδύναμα μετρητών. Για την επιβεβαίωση των
παραπάνω συμπερασμάτων παρατίθεται παρακάτω το ποσοστό των ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων σε σχέση με το κυκλοφορούν ενεργητικό:

Πίνακας 4.33: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα/Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Έτος

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα/Σύνολο
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

κυκλοφορούντος ενεργητικού
9,97%
9,054%
5,54%
5,36%
8,74%
9,63%
13,52%
26,17%

Από τον παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνεται το σενάριο της διακράτησης περισσότερων
μετρητών μετά το 2011 σε σχέση με άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Κύρια αιτία
είναι η ταχύτερη είσπραξη απαιτήσεων που διαπιστώθηκε στην ανάλυση που προηγήθηκε.
4.2.7. Καταστάσεις κοινού μεγέθους
Πίνακας 4.34: Ανάλυση Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

Σύνολο
Ενεργητικού

93.864.333,34
91.614.321,22
98.966.756,22
102.660.531,22
93.351.290,44
100.688.339,61
90.907.390,19
95.426.162,17

138.486.774,83
138.130.757,99
145.469.201,40
146.325.399,91
133.417.466,97
139.197.069,01
127.327.439,81
130.863.669,67

Κυκλοφορούν ενεργητικό
σε σχέση με το σύνολο του
ενεργητικού κάθε χρήσης
67,77
66,32
68,03
70,16
69,97
72,34
71,40
72,92

Σύνολο
ενεργητικού
(κοινό μέγεθος)
100
100
100
100
100
100
100
100

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το κυκλοφορούν ενεργητικό (με εξαίρεση τη μείωση
της χρήσης 2012, η οποία είναι αμελητέα) διαρκώς αυξάνεται φτάνοντας τη χρήση 2015 την
τιμή του 72,92% σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της συγκεκριμένης χρήσης.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι κυρίως το προϊόν της πώλησης (καθώς από
κάθε πώληση προκύπτουν κέρδη, ρευστά ή και απαιτήσεις) τα οποία στη συνέχεια
χρηματοδοτούν επενδύσεις (ώστε να αυξηθούν εκ νέου τα επίπεδα των πωλήσεων) ή
επανατροφοδοτεί το κυκλοφορούν ενεργητικό με την αγορά αποθεμάτων. Η αύξηση της
συμμετοχής των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο του ενεργητικού
ερμηνεύεται συνεπώς ως σταδιακή μείωση των επενδύσεων σε πάγια και άλλα στοιχεία του
μη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο στόχος της συγκεκριμένης τακτικής της επιχείρησης είναι
να πραγματοποιεί ταχύτερα περισσότερες πωλήσεις (μέσω της επανατροφοδότησης του
κυκλοφορούντος ενεργητικού) παρά να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις μελλοντικές πωλήσεις
με τη αύξηση των επενδύσεων μη κυκλοφορούντων στοιχείων. Η προσαρμογή αυτή έγινε λόγω
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της ασταθούς ελληνικής αγοράς η οποία μαστίζεται από χρόνια ύφεση και συνεπώς
αβεβαιότητα για το μέλλον.
4.2.8. Τάση κυκλοφορούντος ενεργητικού-οριζόντια ανάλυση
Πίνακας 4.35: Τάση κυκλοφορούντος ενεργητικού
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Τάση κυκλοφορούντος ενεργητικού
100
97,60
105,44
109,37
99,46
107,27
96,85
101,66

Ο παραπάνω πίνακας επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση κοινού
μεγέθους καθώς παρατηρούμε πως το κυκλοφορούν ενεργητικό διαρκώς αυξάνεται με
εξαίρεση τις χρήσεις 2009, 2012 και 2014 όπου οι μειώσεις που σημειώνονται είναι πολύ
μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες αυξήσεις που σημειώνονται στις υπόλοιπες χρήσεις. Η
ασφυξία από πλευράς ρευστότητας που παρατηρείται στην ελληνική αγορά οδηγεί την
επιχείρηση στην διακράτηση όλο και μεγαλύτερων ποσών κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων. Οι μειώσεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένες χρήσεις των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων είναι αποτέλεσμα της χρηματοδότησης άλλων επιχειρήσεων του
ομίλου.
4.2.9. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει την ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της
επιχείρησης.
Πίνακας 4.36: Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού /συνολικές υποχρεώσεις
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

Σύνολο
υποχρεώσεων

93.864.333,24
91.614.321,22
98.966.756,22
102.660.531,22
91.351.290,44
100.688.339,61
90.907.390,19
95.426.162,17

102.809.688,2
88.941.991,66
95.914.654,54
95.993.550,27
84.987.112,72
92.720.527,30
80.071.469,99
80.869.249,83

Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος
ενεργητικού προς συνολικές
υποχρεώσεις*100
91.29
103
103,18
106,94
107,49
108,59
113,53
118

Τάση
αριθμοδείκτη
100
112.8
113.02
117.14
117.74
118.95
124.36
129.25

Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις είναι
εξαιρετικά θετική καθώς από το 2009 και μετά είναι μεγαλύτερος του 100 ενώ διαρκώς
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αυξάνεται. Αυτό σημαίνει πως οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να εξοφλούνται με
κεφάλαια κίνησης, γεγονός που εμπνέει εμπιστοσύνη.
Η ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη, όπως και το μέγεθός του αποτελούν στοιχεία που
εμπνέουν ασφάλεια στους πιστωτές της εταιρίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να απολαμβάνει
έναν ενδεχόμενο μελλοντικό δανεισμό με πιο ευνοϊκούς όρους.
4.2.10. Περεταίρω ανάλυση του συνόλου του ενεργητικού
Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού
Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρησιμοποίησης του ενεργητικού της επιχείρησης
ώστε αυτή να πραγματοποιεί πωλήσεις. Μία αύξηση του αριθμοδείκτη σημαίνει ότι η
επιχείρηση χρησιοποιεί πιο εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία καθώς οι πωλήσεις θα
αυξάνονται με μεγαλύστερο βαθμό σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία.
Πίνακας 4.37: Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας Ενεργητικού και η τάση του
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αριθμοδείκτης ταχύτητας
κυκλοφορίας Ενεργητικού
5,37
4,52
5,69
5,99
5,89
5,33
7,53
7,82

Τάση αριθμοδείκτη ταχύτητας
κυκλοφορίας Ενεργητικού
100%
84,2%
105,96%
111,55%
109,68%
99,25%
140,22%
145,62%

Από την τάση του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού συμπεραίνουμε πως
με εξαίρεση την σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη το 2009 και την αμελητέα σε σχέση με
το έτος βάσης μείωση του αριθμοδείκτη το 2013 ο αριθμοδείκτης αυξάνεται σημαντικά και
ιδιαίτερα τις χρήσεις 2014 και 2015 που αγγίζει επίπεδα αύξησης πάνω από 140% του έτους
βάσης. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται τόσο στη μείωση του ενεργητικού όσο και στην αύξηση
των πωλήσεων. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση προέβη σε διαρθρωτικές κινήσεις ώστε να
κάνει τα ήδη υπάρχοντα κεφάλαιά της πιο αποδοτικά καθώς οι συνθήκες της αγοράς κάνουν
δύσκολη την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού38
Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά κατά πόσο η διοίκηση χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το σύνολο
38

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού=(Καθαρά λειτουργικά κέρδη (EBITΑ) /Σύνολο
ενεργητικού)*100
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των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ώστε να πραγματοποιεί κέρδη.
Πίνακας 4.38: Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού και η τάση του
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αριθμοδείκτης
αποδοτικότητας Ενεργητικού
4.14%
4.54%
2.99%
2.69%
2.55%
1.33%
4.02%
6.48%

Τάση αριθμοδείκτη αποδοτικότητας
ενεργητικού
100%
109.66%
72.22%
64.98%
61.59%
32.12%
97.10%
156.52%

Από την τάση του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού προκύπτει πώς από το 2009 τα
καθαρά λειτουργικά κέρδη μειώνονται όλο και περισσότερο σε σχέση με τις ενδεχόμενες
αντίστοιχες μειώσεις του συνολικού ενεργητικού. Το 2014 η αποδοτικότητα αυξάνεται
προσεγγίζοντας τα επίπεδα που είχε στο έτος βάσης ενώ το 2015 σημειώνεται εντυπωσιακή
αύξηση 156% σε σχέση με την τιμή που είχε το ΄τος βάσης. Η εξέλιξη αυτή του αριθμοδείκτη
είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των κερδών και οφείλεται στην μείωση της εσωτερικής
ζήτησης αλλά και σε άλλες δυσλειτουργίες της ελληνικής οικονομίας τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η επιχείρηση εκ των πραγμάτων αντιδρά στις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις με μια χρονική
υστέρηση λόγω της αβεβαιώτητας που επικρατεί στην αγορά. Ωστόσο, φαίνεται πως το 2014
καταφέρνει να επανέλθει ενώ το 2015 σημειώνει έκρηξη καθαρών λειτουργικών κερδών σε
σχέση με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.
Αν συνδυάσουμε την αποδοτικότητα του ενεργητικού με τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής
ταχύτητας συμπεραίνουμε πως τη χρήση 2013 ενώ ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας
ενεργητικού είναι σχεδόν ίδιος με το έτος βάσης η αντίστοιχη τιμή του αριθμοδείκτη
αποδοτικότητας ενεργητικού είναι η χαμηλότερη της εξεταζόμενης περιόδου (32,12% σε σχέση
με το έτος βάσης). Αυτό σημαίνει πως ενώ αναλογικά οι πωλήσεις σε σχέση με το ενεργητικό
ήταν αναλογικά ίδιες τα καθαρά λειτουργικά ήταν κατά πολύ μικρότερα αναλογικά με το
ενεργητικό σε σχέση με το έτος βάσης. Επομένως αυτή η μείωση οφείλεται όχι τόσο στη
μείωση των πωλήσεων αλλά στην αύξηση του κόστους πωληθέντων. Τη συγκεκριμένη χρήση
το κόστος πωληθέντων παρουσιάζει σημαντική αύξηση με σχέση με το έτος βάσης. Επίσης τη
χρήση 2013 τα λοιπά λειτουργικά έσοδα παρουσιάζουν τη χαμηλότερη τιμή της εξεταζόμενης
περιόδου σε σχέση με το έτος βάσης. Οι μεγάλες αυξήσεις της αποδοτικότητας τις χρήσεις
2014 και 2015 συνοδεύονται από αντίστοιχες αυξήσεις της ταχύτητας κυκλοφορίας του
ενεργητικού. Αυτό σημαίνει πως η αποδοτικότητα οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση των
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πωλήσεων γεγονός που κάνει την αύξηση της αποδοτικότητας ενεργητικού ακόμη πιο
σημαντική.

4.3.

Παθητικό-Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.3.1. Μακροπρόθεσμα δάνεια
Πίνακας 4.39: Μακροπρόθεσμα Δάνεια και η τάση τους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Μακροπρόθεσμα δάνεια
41.400.000,00
32.000.000,00
7.000.000,00
15.475.000,00
9.625.000,00
-

Αριθμοδείκτης τάσης
100
77,29
16,90
37,98
23,25
0
0
0

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η εταιρία διασφάλισε τα περισσότερα ξένα
μακροπρόθεσμα κεφάλαια το έτος βάσης ενώ στη συνέχεια διαρκώς μειώνονταν καθώς τα
εξυπηρετούσε μέχρι και το 2012. Τη χρήση 2011 προέβη σε εκ νέου δανεισμό αγγίζοντας τι
37,98% των μακροπρόθεσμων δανείων που είχε στο έτος βάσης. Τα μακροπρόθεσμα αυτά
δανειακά κεφάλαια αποσκοπούσαν στην διασφάλιση της μελλοντικής ρευστότητας λόγω
δυσμενών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία αλλά και σημαντικών αλλαγών που συνέβησαν
στον κλάδο (εξαγορά BP και Shell από ΕΛ.ΠΕ και MOTOR OIL).
Η αύξηση των μακροπρόθεσμων δανείων τη χρήση 2012 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
σχετίζεται με την επιδείνωση της αγοράς από άποψη ρευστότητας καθώς τη συγκεκριμένη
χρήση παρουσιάστηκε αύξηση στην τιμή εισαγωγής του αργού πετρελαίου και επιπρόσθετα η
κρίση στο τραπεζικό σύστημα επιδεινώθηκε όπως και η ζήτηση ( ύφεση 7,1% στην ελληνική
οικονομία και εξίσωση ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαια θέρμανσης και κίνησης).
Συμπερασματικά ο μακροπρόθεσμος δανεισμός είχε προληπτικό χαρακτήρα λόγω δυσχερειών
στην ελληνική αγορά ενώ η εξυπηρέτησή του έγινε κανονικά εξοφλώντας τον μέχρι τη χρήση
2013. Ο αριθμοδείκτης καθαρών παγίων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συναρτάται
αντιστρόφως της πορείας των μακροπρόθεσμων δανείων γεγονός που επιβεβαιώνει τη
καθοριστική συμμετοχή των μακροπρόθεσμων δανείων στο σύνολο των μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων ενώ η πορεία του ήταν ανοδική. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν σχετικά με
την εμπιστοσύνη που εμπνέει η επιχείρηση προς τους μακροχρόνιους πιστωτές της
επιβεβαιώνονται από την πορεία των μακροπρόθεσμων δανείων τα οποία παρ’ ότι
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μακροπρόθεσμα, είχαν καθορισμένη διάρκεια και σκοπό.
4.3.2. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Ο λογαριασμός επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μικρό μπερος των
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και αφορά τη χρηματοδότηση του έργου «ολοκλήρωση
τεχνολογιών παρακολούθησης και ασφάλειας στόλου για τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
συνδυασμένων μεταφορών στον κλάδο υγρών καυσίμων-G.P.S. “ συνόλου 161.729 ευρώ που
λήφθηκε το 2006. Η μείωση της συγκεκριμένης υποχρέωσης οφείλονταν στην σταδιακή
μεταφορά της συγκεκριμένης υποχρέωσης στα αποτελέσματα.
Πίνακας 4.40: Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων και η τάση τους
Έτος
2008
2009
2010

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
95.680,68
38.314,04
8.694,20

Αριθμοδείκτης τάσης
100
40,04
9,08

4.3.3. Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους λόγω συνταξιοδότησης
Οι παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν προγράμματα
καθορισμένων εισφορών και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η συγκεκριμένη
πρόβλεψη αφορά την παρούσα αξία της δέσμευσης για καθορισμένη παροχή όπως
παρουσιάζεται στην αναλογιστική μελέτη.
Πίνακας 4.41: Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους και η τάση τους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Προβλέψεις για παροχές σε
εργαζομένους
2.478.275,70
2.385.276,46
2.478.288,51
2.202.503,81
1.473.142,17
1.864.388,85
2.235.569,11
2.347.874,11

Αριθμοδείκτης
τάσης
100
96,24
100
88,87
59,44
75,23
90,20
94,73

Αριθμός
απασχολούμενων
252
249
248
238
210
199
198
202

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως η εξέλιξη της παρούσα αξία της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία συναρτάται σε
μικρό βαθμό με τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό συμβαίνει διότι οι αναλογιστές λαμβάνουν
και άλλους παράγοντες υπόψιν, λόγω του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως η
παλαιότητα και κάθε εργαζόμενου ή και το καθεστώς της πρόσληψής του. Για το λόγο αυτό
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παρατηρείται τη χρήση 2010 η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών να είναι
σχεδόν αμετάβλητη παρά τη μείωση των απασχολουμένων κατά 4. Επίσης μετά το 2012 όπου
οι εργαζόμενοι σταδιακά μειώνονται η πρόβλεψη καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία αυξάνεται.
Η τάση των προβλέψεων σημειώνει τη χαμηλότερη τιμή της τη χρήση 2012 (59,44% της τιμής
που είχε στο έτος βάσης) ενώ σε καμία χρήση της εξεταζόμενης περιόδου η πρόβλεψη
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών σε αργαζόμενους δεν ξεπερνά την τιμή που είχε στο έτος
βάσης.
Η συγκεκριμένη μακροπρόθεσμη υποχρέωση είναι καθοριστικό στοιχείο των συνολικών
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς από τη χρήση 2013 και μετά, που δεν υπάρχουν
μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια, ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει τη μεγαλύτερη
συμμετοχή στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι η αναβαλλόμενη
φορολογία.
Λοιπές προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις των ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων. Παρακάτω παρατίθεται η τάση των προβλέψεων αυτών:
Πίνακας 4.42: Προβλέψεις για ενδεχόμενες ποινές των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
και η τάση τους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Προβλέψεις για ενδεχόμενες ποινές των
ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων
225,000
300.000
400.000
175.000
175.000
-

Αριθμοδείκτες
τάσης
100
133%
177%
77%
77%
-

Η εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Παρατηρείται πως
μέχρι το 2011 αυτές αυξάνουν σημαντικά ενώ το 2011 μειώνονται κατά 100% του έτους βάσης.
Αυτό σημαίνει πως το 2009 και το 2010 δεν έγινε φορολογικός έλεγχος.
Το 2013 και μετά που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό προβλέψεις, θεωρήθηκε πως δεν
υπάρχει πιθανότητα να προκύψει εκροή πόρων για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και για
αυτό αντιλογίστηκαν.
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4.3.4. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Η αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό είναι το
συμψηφισμένο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, δηλαδή οι
αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις μειωμένες κατά το ποσό των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και αφορούν τις προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και
φορολογικής βάση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δημιουργούνται όταν η
λογιστική αξία ενός στοιχείου του ισολογισμού είναι μεγαλύτερη από τη φορολογική βάση
λόγω χρονικών διαφορών. Παρακάτω παρατίθεται η τάση των συμψηφισμένων φορολογικών
υποχρεώσεων:
Πίνακας 4.43: Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και η τάση τους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
(συμψηφισμένες)
1.334.842,59
1.641.596,10
1.597.711,86
1.836.125,28
1.553.758,20
1.631.726,03
1.996.414,59
2.111.219,81

Αριθμοδείκτες τάσης
100
122,98
119,69
137,55
116,4
122,24
149,56
158,16

Οι διακυμάνσεις της τάσης των φορολογικών υποχρεώσεων οφείλονται κυρίως στις
προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης της αξίας και του
υπολογισμού των αποσβέσεων παγίων στοιχείων (σε συνδυασμό με τις προσαρμογές λόγω
αλλαγών στον φορολογικό νόμο, αλλαγή φορολογικού συντελεστή κλπ)

αλλά και του

μεγέθους των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μικρότερο βαθμό (αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταβολή της υποχρέωσης παροχών σε
εργαζομένους, ζημιών πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου και φορολογικών ζημιών).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τη χρήση 2011 η επιχείρηση είχε κέρδη προ φόρων
214.259,62 ευρώ και βεβαιωμένο φόρο εισοδήματος ποσού 431.367,13 ευρώ, δηλαδή ο φόρος
εισοδήματος ήταν μεγαλύτερος από τα λογιστικά κέρδη. Αυτό σε συνδυασμό με την τάση των
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (οι οποίες το 2009 και 2010 ήταν αυξημένες σε
σχέση με το έτος βάσης) υποδεικνύει πως ενδεχόμενες δαπάνες που σύμφωνα με το φορολογικό
πλαίσιο εξέπεσαν των εσόδων στις προηγούμενες του 2011 χρήσεις, λογιστικά εξέπεσαν των
εσόδων τη χρήση 2011.
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4.3.5. Περεταίρω ανάλυση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Πίνακας 4.44: Συνδυασμένη ανάλυση Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Έτος

Μακροπρόθεσμες Μακροπρόθεσμα
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Δάνεια

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
79,86
25,22
43,23
28,82
7,68
9,29
9,79

90,92
70,27
15,37
33,98
21,13
-

5,36
5,90
6,32
5,22
4,26
4,09
4,90
5,15

Αναβαλλόμενες
Επιδοτήσεις
φορολογικές
παγίων
υποχρεώσεις
2,93
0,21
3,62
0,08
3,50
0,01
4,03
3,41
3,58
4,38
4,63
-

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις επηρεάστηκαν
κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία καθώς εξυπηρετούνται μειώνουν το σύνολο
των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ενώ οι προβλέψεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις τις επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό μέχρι το 2012 ενώ από το 2013 και μετά
αποτελούν τα κύρια συστατικά των κατά πολύ μειωμένων συνολικών μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων.

4.4.

Παθητικό-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.4.1. Τοκοφόρες υποχρεώσεις
Οι τοκοφόρες υποχρεώσεις αφορούν βραχυπρόθεσμα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια
μικρότερη του έτους και αποτελούν το κύριο συστατικό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Αποσκοπούν στην βραχυπρόθεσμη ανάγκη για επιπλέον ρευστότητα σε αντίθεση με τα
μακροπρόθεσμα δάνεια που εξυπηρετούσαν στην διασφάλιση της μελλοντικής ρευστότητας
και ελήφθησαν για λόγους ασφαλείας. Η τάση των

βραχυπρόθεσμων τοκοφόρων

υποχρεώσεων παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 4.45: Τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έτος
2008
2009

Τοκοφόρες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
29.975.054,24
26.949.385,89

Αριθμοδείκτες τάσης
100
89,9

89

2010
2011
2012
2013
2014
2015

51.850.750,69
51.152.338,68
50.492.230,51
49.136.213,66
55.928.199,87
61.079.128,93

172,97
171,89
168,45
163,92
186.58
203.76

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε πως η τάση των βραχυπρόθεσμων δανείων το 2009
μειώνεται στο 89,9% του έτους βάσης ενώ το 2010 εκτινάσσεται στο 172,97% του έτους βάσης.
Στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά μέχρι το 2013 όπου λαμβάνει την τιμή του 163% του έτους
βάσης και στη συνέχεια αυξάνεται το 2014 και 2015 (186,58% και 203,76% αντίστοιχα).
Αν ανατρέξει κανείς στο άθροισμα του κόστους πωλήσεων και των συνολικών λειτουργικών
εξόδων θα διαπιστώσει πως η φορά των διακυμάνσεων των συγκεκριμένων μεγεθών ταυτίζεται
με τη φορά των διακυμάνσεων της τάσης των βραχυπρόθεσμων δανείων. Αυτό αποτελεί
ένδειξη πως την εξεταζόμενη περίοδο ένα ποσοστό των λειτουργικών εκροών χρηματοδοτείται
συστηματικά από τον βραχυπρόθεσμό δανεισμό. Επίσης στην απανατροφοδότηση των
λειτουργικών εκροών μέσα στη χρήση συμμετέχουν και τα διαθέσιμα που έχει η επιχείρηση,
στων οποίων την διαχρονική μεταβολή συμμετέχει η μείωση των χορηγούμενων πιστώσεων.
Έτσι το μέγεθος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού συναρτάται του ύψους των λειτουργικών
εκροών και των διαθεσίμων ενώ ταυτόχρονα όπως προκύπτει από την ανάλυση των
απαιτήσεων η πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων έγινε όλο και πιο αυστηρή ώστε να
αυξηθούν τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ώστε να υπάρχει μικρότερο κενό στην
απαιτούμενη χρηματοδότηση των λειτουργικών εκροών για να καλύψει ο βραχυπρόθεσμος
δανεισμός. Τα παραπάνω διαπιστώνονται από την τάση των λειτουργικών εκροών που είναι το
κόστος πωληθέντων και των συνολικών λειτουργικών εξόδων:

Πίνακας 4.46: Κόστος πωλήσεων και συνολικά λειτουργικά έξοδα
Έτος
2008
2009
2010

Κόστος πωλήσεων και συνολικά λειτουργικά έξοδα
741.559.055,39
654.343.169,88
827.256.621,62

Αριθμοδείκτης τάσης
100
88,23
111,56
90

2011
2012
2013
2014
2015

798.952.413,39
786.076.347,38
743.744.547,70
957.348.067,92
1.018.244.207,21

107,74
106
100,29
129,09
137,31

Όπως και η τάση των βραχυπρόθεσμων τοκοφόρων υποχρεώσεων έτσι και οι λειτουργικές
εκροές μειώνονται το 2009 ενώ αυξάνονται το 2010 και μειώνονται μέχρι το 2013
παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα από την τιμή που είχαν στο έτος βάσης. Επίσης
το 2014 αυξάνονται σημαντικά περισσότερο από τις προηγούμενες χρήσεις ενώ το 2015
λαμβάνουν την υψηλότερη τιμή τους όπως ακριβώς και η τάση των βραχυπρόθεσμων δανείων.
Επίσης οι χορηγούμενες πιστώσεις, όπως παρατίθενται στην ανάλυση των εμπορικών
απαιτήσεων, το 2009 αυξήθηκαν και στη συνέχεια διαρκώς μειώνονταν, ακριβώς αντίθετη
εξέλιξη δηλαδή από αυτή των βραχυπρόθεσμων δανείων, όπως και αναμένονταν.
4.4.2. Φορολογικές υποχρεώσεις:
Οι φορολογικές υποχρεώσεις που αναγράφονται στο συγκεκριμένο λογαριασμό του
ισολογισμού αναφέρονται στις φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης βάσει των κερδών
του εφαρμοστέου φορολογικού πλαισίου αλλά και στις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις. Στα
αποτελέσματα χρήσεις ο φόρος εισοδήματος που αναγράφεται μπορεί να αναφέρεται τόσο
στον βεβαιωμένο φόρο που υπολογίστηκε πάνω στα κέρδη φορολογικής βάσης, στις
προβλέψεις για κυρώσεις που σχετίζονται με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αλλά και τον
αναβαλλόμενο φόρο που αφορά τις διαφορές υπολογισμού φόρου εισοδήματος μεταξύ
λογιστικής και φορολογικής βάσης της περιόδου. Η τάση των φορολογικών υποχρεώσεων είναι
η εξής:
Πίνακας 4.47: Κόστος πωλήσεων και συνολικά λειτουργικά έξοδα
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Φορολογικές υποχρεώσεις
919.406,20
1.011.549,82
44.264,96
394.213,14
381.862,11
279.661,18
1.659.677,99

Αριθμοδείκτες τάσης
100
110,02
4,81
42,87
41,53
30,41
180,52

Τη χρήση 2008 δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό φορολογική υποχρέωση διότι προφανώς τα
αποτελέσματα της περιόδου υπολογισμένα βάσει φορολογικού πλαισίου ήταν ζημιές. Για το
λόγο αυτό θα θεωρηθεί έτος βάσης το 2009. Στην κατάσταση συνολικών εσόδων εμφανίζεται
φόρος εισοδήματος, ο οποίος ωστόσο προκύπτει από τη μεταφορά προβλέψεων για πρόστιμα
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και προσαυξήσεις οι οποίες αφορούν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 225.000 ευρώ και
αναβαλλόμενο φόρο περιόδου που μεταφέρεται στα αποτελέσματα 24.939,72 ευρώ.
Τη χρήση 2009 η υποχρέωση φόρου εισοδήματος είναι 919.406,20 ενώ ο φόρος έξοδο που
παρουσιάζεται στα αποτελέσματα 1.365.123,58. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μεγέθη
συνίσταται από τις προβλέψεις για ενδεχόμενα πρόστιμα και προσαυξήσεις 75.000 ευρώ που
μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα στο λογαριασμό «φόρος εισοδήματος» αλλά και στο τμήμα
της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο (έξοδο)
που μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα 370.717,38 ευρώ.
Το 2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν κατά 10,02% σε σχέση με
το 2009. Τη συγκεκριμένη χρήση η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης ανήλθε στα
1.011.549,82 ευρώ ενώ ο αντίστοιχος φόρος που καταχωρήθηκε ως έξοδο ήταν 1.062.794,12
ευρώ. Η διαφορά στα δύο μεγέθη οφείλεται επίσης στην πρόβλεψη επιβολής προστίμων
100.000 μειωμένη κατά το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που αφορά το
φόρο εισοδήματος 48.755,70 ευρώ. Η διαμόρφωση της αύξηση της φορολογικής υποχρέωσης
κατά 10,02% οφείλεται τόσο στην αύξηση των κερδών προ φόρων όσο και στην μείωση του
φορολογικού συντελεστή τη χρήση 2010 από 25% σε 24%.
Τη χρήση 2011 οι φορολογικές υποχρεώσεις σημείωσαν τη χαμηλότερη τιμή τους, φτάνοντας
το μόλις 4,81% του 2009. Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε λόγω της μεγάλης μείωσης των
κερδών προ φόρων στα 214.259,62 ευρώ από 3.043.338,49 ευρώ που ήταν την προηγούμενη
χρήση αλλά και στη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 20% από 24% που ήταν την
προηγούμενη χρήση. Η φορολογική υποχρέωση σε απόλυτα μεγέθη ήταν 44.264,96 ευρώ,
ποσό εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με το φόρο που αφαιρέθηκε από τα κέρδη προ φόρων στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 431.367,13 ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στις διαφορές
φορολογικού ελέγχου και στους λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους
ποσού 148.688,75 ευρώ, αλλά και στην αναβαλλόμενη υποχρέωση που αφορά το φόρο
εισοδήματος 238.413,42 ευρώ.
Το 2012 οι φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθαν στο 42,87% του αντίστοιχου μεγέθους το 2009.
Η αύξηση οφείλεται σε στην αύξηση των κερδών σε φορολογική βάση καθώς σύμφωνα με το
λογιστικό πλαίσιο η επιχείρηση πραγματοποίησε ζημίες προ φόρων 665.349,09 ευρώ. Στα
αποτελέσματα χρήσης ο φόρος είχε θετικό πρόσημo καθώς η αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση λόγω ζημιών υπερβαίνει το ποσό την φορολογικής υποχρέωσης που βεβαιώθηκε
λόγω κερδών σε φορολογική βάση.
Το 2013 η φορολογική υποχρέωση μειώθηκε στο 41,53% του έτους βάσης 2009 παρά την
αύξηση του φορολογικού συντελεστή στο 26% από 20% που ήταν το 2012. Στη μείωση της
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φορολογικής υποχρέωσης συνέβαλλαν περισσότερο και οι ζημιές προ φόρων, οι οποίες
γέννησαν ακόμη μεγαλύτερη φορολογική απαίτηση λόγω αύξησης του φορολογικού
συντελεστή, ενώ τη συγκεκριμένη φορολογική απαίτηση άμβλυναν οι λογιστικές διαφορές που
προέκυψαν λόγω τακτικού φορολογικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε τη συγκεκριμένη
χρήση.
Τη χρήση 2014 οι φορολογικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στο 30,41% του έτους βάσης. Η
μείωση αυτή οφείλεται περισσότερο στην μείωση των κερδών σε φορολογική βάση καθώς
βάσει του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου η εταιρία μετά από δύο χρήσεις συνεχόμενων
ζημιών πραγματοποιεί το 2014 κέρδη. Ο φόρος που αποτυπώνεται στα έξοδα είναι κατά πολύ
μεγαλύτερος των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων λόγω των μεγαλύτερων λογιστικών κερδών που πραγματοποίησε η εταιρία σε
σχέση με τα φορολογικά κέρδη αλλά και λόγω άλλων προσαρμογών (φόρος βάσει λογιστικών
κερδών 363.578,22)39 .
Τη χρήση 2015 οι φορολογικές υποχρεώσεις εκτινάσσονται στο 180,52% του έτους βάσης
2009. Η εξέλιξη αυτή είναι συνεπής ως προς τον υπερτριπλασιαμό των κερδών προ φόρων τη
συγκεκριμένη χρήση αλλά και ως προς την αύξηση του συντελεστή φορολογίας από 26% σε
29%. Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος βάσει του λογιστικού πλαισίου είναι 1.338.368 ευρώ
ενώ από τα κέρδη προ φόρων εκπίπτουν οι διαφορές φορολογικού ελέγχου με τους μη
ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους 13.530 ευρώ αλλά και ο αναβαλλόμενος
φόρος 134.07 ευρώ.

4.4.3. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Ο λογαριασμός αυτός αναφέρεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους προμηθευτές
της για πιστώσεις μικρότερες του έτους. Η υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές συναρτώνται
τόσο των τιμών εισαγωγής πετρελαίου και της ζήτησης των προϊόντων της εταιρίας όσο και
της γενικότερης κατάστασης από πλευράς ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά. Σημαντικό
ρόλο παίζει και η αξιοπιστία της εταιρίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η τάση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές:
Πίνακας 4.48: Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές
Έτος
2008
39

Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές
17.739.678,80

Αριθμοδείκτες τάσης
100
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

16.571.450,21
23.606.670,71
23.599.680,95
13.672.845,62
25.489.396,17
14.225.497,12
9.860.055,51

93,41
133,07
133,03
77,07
143,68
80,19
55,58

Από την τάση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε προμηθευτές προκύπτει πως
παρουσιάζουν σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις χωρίς να έχουν κάποια σαφή πορεία αύξησης ή
μείωσης. Αυτό συμβαίνει διότι οι παραπάνω βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως αντλήθηκαν
από τον ισολογισμό αποτυπώνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές στο τέλος
μόνο της χρήσης ενώ δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για την πίστωση που
απολαμβάνει η επιχείρηση από τους προμηθευτές της αν δεν συγκριθούν οι υποχρεώσεις αυτές
με τον αντίστοιχο όγκο των αγορών από τους προμηθευτές της εταιρίας. Για το λόγο αυτό
παρακάτω παρατίθεται ένας αριθμοδείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό των υποχρεώσεων
στους προμηθευτές σε σχέση με το κόστος πωληθέντων40. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
του ότι ο ισολογισμός αποτυπώνει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις μόνο στο τέλος της χρήσης,
χρησιμοποιείται για τον αριθμοδείκτη ο μέσος όρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε
προμηθευτές41. Για τον ίδιο λόγο χρησιμοποιείται και το μέσο απόθεμα στον υπολογισμό του
αριθμοδείκτη, ο οποίος δείχνει την ταχύτητα εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε
προμηθευτές.

Πίνακας 4.49: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε
προμηθευτές
Έτος

Μέσος όρος
βραχυπρόθεσμων

Κόστος
Πωληθέντων

Αριθμοδείκτης
ταχύτητας

Αριθμοδείκτης
τάσης

Ημέρες
παραμονής

Επειδή για εξωτερικούς αναλυτές είναι δύσκολο να αντληθούν στοιχεία για το σύνολο των αγορών της
εταιρίας, στον υπολογισμό του αριθμοδείκτη χρησιμοποιείται το κόστος πωληθέντων.
41
Για τον υπολογισμό του μέσου όρου λαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές από τις
τριμηνιαίες καταστάσεις όπως αυτές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
40
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

υποχρεώσεων σε
προμηθευτές (α)

(β)

εξοφλήσεως
βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων σε
προμηθευτές
[(β)/(α)]

20.267.087,84
14.976.805,08
22.111.309,47
19.572.594,95
14.851.018,63
16.082.808,33
13.826.152,44
16.499.257,93

695.645.464,45
606.424.298,41
781.135.024,57
758.765.519,10
750.733.222,37
711.812.715,18
923.210.018,52
983.035.442,32

34,30
40,49
35,33
38,76
50,55
44,25
66,77
59,58

100
118,04
103
113
147,37
129
194,66
173,7

των
υποχρεώσεων
προς τους
προμηθευτές
στην
επιχείρηση
10,58
8,76
10,22
9,12
6,93
8
5,47
5,84

Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει το πόσο γρήγορα εξοφλεί η επιχείρηση τις υποχρεώσεις της
προς τους προμηθευτές της. Από την εξέλιξη του αριθμοδείκτη παρατηρείται σταδιακή αύξηση
της ταχύτητας αποπληρωμής των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, ή διαφορετικά
σταδιακή μείωση των ημερών παραμονής της συγκεκριμένης υποχρέωσης στην επιχείρηση. Το
συμπέρασμα αυτό συνάδει με την αύξηση των προκαταβολών προς τους προμηθευτές οι οποίες
όπως διαπιστώθηκε διαχρονικά αυξάνουν. Αυτό συμβαίνει διότι οι προμηθευτές απαιτούν,
λόγω έλλειψης ρευστότητας στην αγορά την εξεταζόμενη περίοδο, ταχύτερα τα χρήματά τους
χορηγώντας μικρότερες πιστώσεις στην επιχείρηση.
Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει εμφανέστερα τα συμπεράσματα που εξήχθησαν
παραπάνω:
Διάγραμμα 4.14: Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξοφλήσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
σε προμηθευτές
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Η εταιρία σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα αυξάνει σταδιακά την ταχύτητα εξόφλησης
υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ενώ αυξάνει παράλληλα και την ταχύτητα είσπραξης των
απαιτήσεων από τους πελάτες της. Αν η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων είναι μεγαλύτερη από
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την ταχύτητα εξόφλησης των προμηθευτών της, δημιουργείται πλεόνασμα ρευστότητας που
απορρέει από την πολιτική εξόφλησης υποχρεώσεων και χορήγησης πιστώσεων σε πελάτες. Αν
αντίθετα η ταχύτητα εξόφλησης υποχρεώσεων είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα είσπραξης
απαιτήσεων τότε δημιουργείται έλλειμα ρευστότητας.
Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και το μέγεθος πλεονάσματος ή ελλείμματος ρευστότητας από
την ταχύτερη ή όχι είσπραξη απαιτήσεων σε σχέση με την εξόφληση υποχρεώσεων θα
διαιρέσουμε τους δύο αριθμοδείκτες μεταξύ τους για κάθε χρήση της εξεταζόμενης περιόδου:
Πίνακας 4.50: Πλεόνασμα ή Ελλείμμα Ρευστότητας
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ταχύτητα
είσπραξης
απαιτήσεων (α)
10,54
11,66
12,64
12,64
13,37
13,59
17,84
22,40

Ταχύτητα
εξόφλησης
υποχρεώσεων (β)
34,30
40,49
35,33
38,76
50,55
44,25
66,67
59,58

(β)/(α)

Τάση

3,25
3,47
2,79
3,06
3,78
3,26
3,73
2,65

100
106,7
85,84
94,15
116,30
100,3
114,77
81,53

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων είναι μικρότερη
της ταχύτητας εξοφλήσεως υποχρεώσεων και επομένως αυτή η χρονική διαφορά δημιουργεί
έλλειμα ρευστότητας. Η εξέλιξη αυτού του ελλείμματος παρατίθεται επίσης στον παραπάνω
πίνακα. Εκτός από τις χρήσεις 2010, 2011 και 2013 το έλλειμα ρευστότητας, που απορρέει από
τη διαφορά στην ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων από τους πελάτες και εξόφλησης
προμηθευτών, είναι μεγαλύτερο από το έτος βάσης. Η επιχείρηση προσπαθεί να κρατήσει τον
αριθμοδείκτη αυτό σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα, ωστόσο όπως αναλύθηκε
προγενέστερα η μείωση των χορηγούμενων πιστώσεων που αποσκοπούσε στην βελτίωση της
ρευστότητας γεννούσε μεγαλύτερα ποσά επισφαλών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα οι
μικρότερες χορηγούμενες πιστώσεις ενδεχομένως να επιδρούν αρνητικά και στις πωλήσεις. Η
εξέλιξη του ελλείμματος ρευστότητας αποτυπώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα 4.15: Έλλειμμα Ρευστότητας
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Από τον πίνακα και το παραπάνω διάγραμμα προκύπτει πως η επιχείρηση προσπαθεί και
καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τη διαφορά μεταξύ ταχύτητας είσπραξης
απαιτήσεων από πελάτες και εξόφλησης υποχρεώσεων από προμηθευτές σταθερή, καθώς μετά
από μια σημαντική μείωση το 2010 ακολουθεί μια διαρκής αύξηση μέχρι το 2012. Στη συνέχεια
το συγκεκριμένο έλλειμμα ρευστότητας σταδιακά μειώνεται σημειώνοντας τη χαμηλότερη
τιμή αλλά και μείωση το τελευταίο έτος της εξεταζόμενης περιόδου 2015 (81,53% του έτους
βάσης).
Προκαταβολές Πελατών
Ο λογαριασμός προκαταβολές πελατών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχει η επιχείρηση
απέναντι στους πελάτες της που της έχουν προκαταβάλει χρήματα πριν λάβουν τα αγορασθέντα
εμπορεύματα. Από την εξέλιξη της τάσης του λογαριασμού και την βοήθεια αντίστοιχων
αριθμοδεικτών θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική που ασκεί η επιχείρηση
αναφορικά με την είσπραξη προκαταβολών από πελάτες.
Πίνακας 4.51: Αριθμοδείκτες τάσης Προκαταβολών Πελατών
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Προκαταβολές
πελατών
982.921,40
511.786,92
493.644,10
726.728,07
514.203,91
508.830,50

Αριθμοδείκτης
τάσης
100
52,07
50,22
73,94
52,31
51.76

Πωλήσεις
743.919.535,90
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,70
742.838.722,38

Τάση
πωλήσεων
100
88,23
111,34
107,50
105,73
99,85
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Έτος
2014
2015

Προκαταβολές
πελατών
1.557.870,14
1.528.819,64

Αριθμοδείκτης
τάσης
158.49
155.54

Πωλήσεις
959.354.364,50
1.023.594.303,50

Τάση
πωλήσεων
128,56
137,60

Από την τάση των προκαταβολών πελατών παρατηρείται πως από το 2009 μέχρι το 2013 οι
προκαταβολές πελατών κυμαίνονται γύρω από την τιμή του 52% του έτους βάσης, με εξαίρεση
τη χρήση 2011 που οι προκαταβολές αυξάνονται στο 73,94% του έτους βάσης, ενώ τις χρήσεις
2014 και 2015 αυξάνονται κατακόρυφα στο 158,49% και 155,54% του έτους βάσης αντίστοιχα.
Η διατήρηση των προκαταβολών πελατών σε τόσο χαμηλά επίπεδα κατά το μεγαλύτερο μέρος
της διάρκειας της εξεταζόμενης περιόδου σε σύγκριση με την πορεία των πωλήσεων οι οποίες
εκτός από το 2009 και το2013 κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάσης αποτελεί
ένδειξη πως η εταιρία πραγματοποιούσε πωλήσεις απαιτώντας μικρότερα ποσά προκαταβολών
από τους πελάτες της σε σχέση με το έτος βάσης, ενώ η πολιτική αυτή άλλαξε τις δύο
τελευταίες χρήσεις.
Το πιθανότερο σενάριο που ερμηνεύει τα χαμηλά επίπεδα των προκαταβολών πελατών, για το
μεγαλύτερο διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου, είναι ότι άλλαξε ο όγκος της παραγγελίας
εμπορευμάτων από τους πελάτες. Συγκεκριμένα, λόγω της συρρίκνωσης της εσωτερικής
αγοράς και της οικονομικής ασφυξίας, οι πελάτες αγόραζαν συχνότερα μικρότερες ποσότητες
εμπορευμάτων. Έτσι η εταιρία πραγματοποιούσε πωλήσεις απαιτώντας μικρότερα ποσά
προκαταβολών χορηγώντας συνάμα μικρότερες πιστώσεις.
Στον αντίποδα του μειωμένου όγκου της κατά παραγγελία πώλησης, και συνεπώς των
μειωμένων προκαταβολών, η εταιρία όπως διαπιστώθηκε κατά την ανάλυση του ενεργητικού,
αύξησε την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων.
Το αποτέλεσμα των ανωτέρω γεγονότων επιβαρύνει την επιχείρηση από πλευράς ρευστότητας,
καθώς αυξάνονταν τόσο οι προκαταβολές σε προμηθευτές όσο και η ταχύτητα εξοφλήσεως
υποχρεώσεων ενώ ταυτόχρονα οι προκαταβολές πελατών μειώθηκαν σε πολύ χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με το έτος βάσης και η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκε λιγότερο
από την ταχύτητα εξόφλησης υποχρεώσεων.
Στον πίνακα συνδυασμένης ανάλυσης και το διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το
μέγεθος και η εξέλιξη των προκαταβολών πελατών σε σχέση με τις προκαταβολές σε
προμηθευτές:
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Πίνακας 4.52: Τάση προκαταβολών σε προμηθευτές και πελάτες
Τάση προκαταβολών σε
προμηθευτές
100
71,58
64,46
119,57
214,61
191,17
218,66
405,68

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Τάση προκαταβολών
πελατών
68,08
35,45
34,19
50,33
35,61
35,24
107,91
105,9

Διάγραμμα 4.16: Προκαταβολές
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4.4.4. Περεταίρω ανάλυση
Πίνακας 4.53: Συνδυασμένη ανάλυση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Βραχυπρόθεσμ
ες υποχρεώσεις
100
91,18
147,40
134,96
125,47
155,78
132,41
133,40

Βραχυπρόθεσμα
δάνεια
52,33
47,05
90,52
89,30
88.16
85.79
97.67
106.64

Φορολογικές
υποχρεώσεις
1.60
1.76
0.03
0.68
0.67
0.48
2.90

Προμηθευτές
30,97
28.93
41.21
41.20
23.87
44.50
24.84
17.21

Προκαταβολές
πελατών
1.71
0.89
0.86
1.26
0.90
0.89
2.72
2.67

Λοιπές βρ.
υποχρεώσεις
14.99
12.71
13.05
3.17
11.86
23.93
6.7
3.98
99

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε πως τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο τα βραχυπρόθεσμα
δάνεια, στη συνέχεια οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές, οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
οι οποίες περιλαμβάνουν συμβάσεις αντιστάθμισης με αρνητική εύλογη αξία, ασφαλιστικές
εισφορές, δεδουλευμένες υποχρεώσεις και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ενώ τέλος
μικρότερη συμμετοχή έχουν οι προκαταβολές προμηθευτών και οι φορολογικές υποχρεώσεις.
Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η παραπάνω συνδυασμένη ανάλυση είναι το γεγονός πως όσο
αυξάνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τόσο αυξάνεται και η συμμετοχή των
βραχυπρόθεσμων δανείων σε αυτές ενώ μειώνονται οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές. Το
φαινόμενο αυτό εξηγείται από το ότι επιχείρηση δανείζεται βραχυπρόθεσμα για να καλύψει το
κενό ρευστότητας που προκαλεί η όλο και μικρότερη πίστωση που χορηγείται στην ίδια από
τους πιστωτές. Έτσι όσο πιο γρήγορα ζητούν οι πιστωτές την εξόφλησή τους, τόσο περισσότερο
θα δανείζεται βραχυπρόθεσμα η επιχείρηση για να ανταπεξέλθει. Το συγκεκριμένο φαινόμενο
αποτυπώνεται καθαρότερα στον πίνακα κάθετης ανάλυσης και στο διάγραμμα που
ακολουθούν:
Πίνακας 4.54: Κάθετη ανάλυση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
100
100
100
100
100
100
100
100

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Προμηθευτές

52,33
51,60
61,41
66,16
70,26
55,07
73,76
79,94

30,97
31,72
27,95
30,52
19,02
28,56
18,75
12,40

Η μόνη περίπτωση στην οποία παρατηρείται οι μεταβολές των βραχυπρόθεσμων δανείων και
των υποχρεώσεων σε προμηθευτές να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση είναι τη χρήση 2011
όπου και τα δύο μεγέθη αυξήθηκαν σε σχέση με τη χρήση 2010. Τις μεταβολές αυτές
ερμηνεύουν οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που τη χρήση 2011 μειώνονται από το
13,05% στο 3,17%, δηλαδή η εταιρία αύξησε τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της, παρόλο που
αυξήθηκε και η πίστωση των προμηθευτών της, λόγω της εξόφλησης μεγάλου μέρους των
λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Διάγραμμα 4.17: Συνδυασμένη Ανάλυση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
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Αριθμοδείκτης Γενική Ρευστότητας (ή κεφαλαίου κίνησης)
O αριθμοδείκτης Γενικής ρευστότητας εκφράζει το κατά πόσο μεγαλύτερο είναι το
κυκλοφορούν ενεργητικό (δηλαδή το ευκολότερα ρευστοποιήσιμο μέρος των περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης) από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Λόγω της ευκολίας
υπολογισμού του συγκεκριμένου δείκτη καθίσταται ένα πρώτο μέτρο αξιολόγησης της
ρευστότητας. Ωστόσο όπως υπαγορεύει και η ονομασία του (αριθμοδείκτης γενικής
ρευστότητας) εκφράζει απλά την ένδειξη της κατάστασης της επιχείρησης από πλευράς
ρευστότητας καθώς στον αριθμητή περιλαμβάνει τα αποθέματα αλλά και απαιτήσεις συνολικά,
χωρίς να σταθμίζει την ποιότητα ή την ικανότητα ρευστοποίησης αυτών των απαιτήσεων και
έτσι η αξιολόγηση της ρευστότητας απαιτεί την χρήση περεταίρω διαδικασιών της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως αυτές που προηγήθηκαν (ταχύτητα εξοφλήσεως
υποχρεώσεων σε σχέση με την ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων, προκαταβολές πελατών σε
σχέση με προκαταβολές προμηθευτών, τάση μακροπρόθεσμων δανείων, σύνολο ενεργητικού
προς συνολικές υποχρεώσεις, τάση μετρητών και ισοδυνάμων, τάση επισφαλών απαιτήσεων,
πολιτική χορηγούμενων πιστώσεων και κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων).
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Πίνακας 4.55: Τάση αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα
μετρητών
9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

Απαιτήσεις42

Αποθέματα

Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

73.206.624,79
66.448.803,28
79.961.180,16
79.887.095,96
56.229.612,50
58.111.135,44
54.597.978,78
44.005.769,93

11.295.493,59
16.870.625,56
13.521.359,69
17.265.985,25
14.195.304,42
15.025.549,77
13.587.150,28
14.394.507,25

52.275.889,20
52.576.805,06
84.429.959,97
77.304.921,18
71.866.145,67
89.224.412,42
75.839.486,29
76.410.155,91

Αριθμοδείκτης
Γενικής
Ρευστότητας
1,8
1,7
1,2
1,3
1,0
0,9
1,1
1,1

Τάση
αριθμοδείκτη
100
94,44
66,66
72,22
55,55
50
61,11
61,11

Από την τάση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας προκύπτει πως η ρευστότητα της εταιρίας
μειώνεται σταδιακά μέχρι τη χρήση 2013, όπου λαμβάνει και την μικρότερη τιμή του (50% του
έτους βάσης) ενώ τις δύο τελευταίες χρήσεις της εξεταζόμενης περιόδου αυξάνεται και μένει
σταθερός στην τιμή του 61,11% του έτους βάσης.
Η μειούμενη τάση του αριθμοδείκτη συνάδει με τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την
ρευστότητα της επιχείρησης, ωστόσο για την πιο αξιόπιστη ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα
πρέπει να λάβουμε υπόψη την τάση και την φύση των συστατικών του.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αξιολογηθεί η δομή του αριθμητή, δηλαδή η τάση των μετρητών,
η ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεων και η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων.
2009: Τη χρήση 2009 ο αριθμοδείκτης μειώνεται σε σχέση με το 2008 στο 1,7 από το 1,8. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι απόρροια της αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με
ταυτόχρονη μείωση των διαθεσίμων και των απαιτήσεων. Την μείωση αυτή αμβλύνει η αύξηση
των αποθεμάτων. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η αύξηση των
αποθεμάτων είναι αποτέλεσμα της μειωμένης τιμής εισαγωγής του αργού πετρελαίου σε σχέση
με το 2008 και το 2010 και όχι της αύξησης των πωλήσεων. Επίσης η κυκλοφοριακή ταχύτητα
των αποθεμάτων είναι μειωμένη τη συγκεκριμένη χρήση (58,37% σε σχέση με την τιμή που
είχε στο έτος βάσης) επομένως η μείωση της ρευστότητας που αποτυπώνεται μέσω του δείκτη
γενικής ρευστότητας είναι μικρότερη από την πραγματική.
2010: Τη συγκεκριμένη χρήση ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μειώνεται ακόμη
περισσότερο, σε σχέση με τη μειωμένη τιμή που είχε το 2009, στο 1,2. Η μείωση αυτή είναι
αποτέλεσμα της ακόμη μεγαλύτερης αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και
της ταυτόχρονης μείωσης των διαθεσίμων και των αποθεμάτων. Οι απαιτήσεις αυξάνονται
αμβλύνοντας τη μείωση αυτή. Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι

42

Οι απαιτήσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη είναι αυτές που απεικονίζονται
στον λογαριασμό πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις.
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αποτέλεσμα του υπορδιπλασιασμού των βραχυπρόθεσμων δανείων τη συγκεκριμένη χρήση. Η
μείωση των αποθεμάτων παρά την αρνητική επίδραση που έχει στον δείκτη δεν επηρεάζει
σημαντικά την ρευστότητα καθώς η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων αυξάνεται από
το 58,37% του έτους βάσης στο 93,79% του έτους βάσης το 2010. Η αύξηση των απαιτήσεων
με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας είσπραξης αυτών, μαρτυρά πως η θετική επίδραση που
έχει στον δείκτη είναι μικρότερη από την πραγματική. Βέβαια οι απαιτήσεις που συμμετέχουν
στον δείκτη περιλαμβάνουν και τις επισφαλείς οι οποίες τη συγκεκριμένη χρήση αυξάνονται
(από 1,37% το 2009 στο 2,32% το 2010), ωστόσο λόγω του ότι το ποσοστό τους σε σχέση με
το σύνολο των απαιτήσεων είναι μικρό, η αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων σε σχέση με την
αύξηση της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων είναι μικρής σημασίας αναφορικά με την
ρευστότητα.
2011: Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τη χρήση 2011 αυξάνεται σε σχέση με τη χρήση
2010 ( από το 1,2 στο 1,3). Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αλλά και της αύξησης των αποθεμάτων. Η αύξηση που
σημείωσε ο δείκτης θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν μειώνονταν τα διαθέσιμα και οι
απαιτήσεις. Η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι αποτέλεσμα κυρίως της
μείωσης

των

φορολογικών

υποχρεώσεων

και

δευτερευόντως

της

μείωσης

των

βραχυπρόθεσμων δανείων. Η θετική επίδραση στην αύξηση του αριθμοδείκτη της αύξησης των
αποθεμάτων βελτιώνει την πραγματικότητα καθώς η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων
μειώνεται (από το 93,79% στο 71,35%). Η μείωση των απαιτήσεων και των διαθεσίμων είναι
αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των πωλήσεων άλλα και του γεγονότος πως η επιχείρηση
προτιμά να επενδύσει σε περισσότερα αποθέματα λόγω εξωγενών παραγόντων όπως είναι η
προβλεπόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
2012: Τη χρήση 2012 ο αριθμοδείκτης μειώνεται εκ νέου αγγίζοντας την μονάδα, σε σχέση με
την τιμή 1,3 που είχε τη προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση
των απαιτήσεων και των αποθεμάτων. Η μείωση του δείκτη θα ήταν μεγαλύτερη αν δεν
μειώνονταν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και δεν αυξάνονταν τα διαθέσιμα. Ωστόσο, οι
μειώσεις, των απαιτήσεων κυρίως αλλά και των αποθεμάτων, που αποτέλεσαν βασική αιτία
για την μείωση του δείκτη τη συγκεκριμένη χρονιά οφείλονται στη μείωση των πωλήσεων
καθώς τόσο η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων όσο και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των
αποθεμάτων αυξάνονται. Τα διαθέσιμα αυξάνονται λόγω της αύξησης της ταχύτητας είσπραξης
απαιτήσεων. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται κυρίως λόγω της μείωσης των
υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές (από 133,03% του έτους βάσης στο 77,07% του έτους
βάσης). Η μείωση της γενικής ρευστότητας είναι αναμενόμενη καθώς τη συγκεκριμένη χρήση
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η ταχύτητα εξόφλησης προμηθευτών προς την ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων πελατών
λαμβάνει την υψηλότερη τιμή της σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο (116,3% σε σχέση με το
έτος βάσης).
2013: Τη χρήση 2013 ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας σημειώνει την χαμηλότερη τιμή
του στην εξεταζόμενη περίοδο 0,9. Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε κυρίως λόγω της
μεγάλης αύξησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς όλα τα στοιχεία του αριθμητή
του αριθμοδείκτη αυξάνονται. Η μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι
απόρροια της αύξησης των υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Οι υποχρεώσεις αυτές δεδομένης
σταθερής ταχύτητας εξόφλησής τους θα έπρεπε να αυξήσουν και τα αποθέματα σχεδόν
ισόποσα και επομένως να μην επιδράσουν αρνητικά στον δείκτη, όμως λόγω της μείωσης της
ταχύτητας εξόφλησης των υποχρεώσεων σε προμηθευτές, τα αποθέματα αυξάνονται λιγότερο
και έτσι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας μειώνεται. Η ταχύτητα κυκλοφορίας
αποθεμάτων μειώνεται τη συγκεκριμένη χρήση γεγονός που επιδρά αρνητικά στην ρευστότητα
της επιχείρησης παρά την θετική επίδραση της αύξησης των αποθεμάτων στον αριθμοδείκτη
γενικής ρευστότητας. Η αύξηση των απαιτήσεων η οποία έχει θετική επίδραση στον δείκτη
είναι αποτέλεσμα της πιο ελαστικής πολιτικής χορήγησης πιστώσεων στους πελάτες καθώς τη
συγκεκριμένη χρήση οι πωλήσεις μειώνονται. Η αύξηση των μετρητών είναι αποτέλεσμα της
μείωσης της ταχύτητας εξοφλήσεως των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
2014: Τη χρήση 2014 ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας αυξάνεται στο 1,1 από το 0,9 που
ήταν τη χρήση 2013. Στη μείωση αυτή συνέβαλλαν κυρίως η μεγάλη μείωση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων43 και η ταυτόχρονη αύξηση των μετρητών. Τα αποθέματα και
οι απαιτήσεις μειώνονται. Η μεγάλη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι
αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ταχύτητας εξόφλησής τους στη διαμόρφωση της οποίας
σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αύξηση του κόστους πωλήσεων. Η αύξηση του κόστους
πωλήσεων σε συνδυασμό με την μείωση των αποθεμάτων το 2014 ερμηνεύεται ως
χρησιμοποίηση των ήδη υψηλών αποθεμάτων της προηγούμενης περιόδου αυξάνοντας έτσι
την ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων.
2015: Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας το 2015 παραμένει σχεδόν αμετάβλητος καθώς η
αύξηση που παρατηρείται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνοδεύεται από αντίστοιχη
αύξηση του αριθμητή του αριθμοδείκτη. Η αύξηση αυτή των στοιχείων του αριθμητή είναι

43

Η μείωση των συνολικών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δεν συνάδει με το γεγονός της αύξησης των
τοκοφόρων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καθώς είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης του
λογαριασμού «μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην επόμενη χρήση» οποίος αναφέρεται στο βραχυπρόθεσμο
τμήμα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και παρουσιάζεται ξεχωριστά από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια.
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αποτέλεσμα του διπλασιασμού των διαθεσίμων, της μεγάλης μείωσης των απαιτήσεων αλλά
και της μικρής αύξησης των αποθεμάτων. Η μείωση των απαιτήσεων εξουδετερώνεται από τη
αντίστοιχη αύξηση των διαθεσίμων ως αποτέλεσμα της αύξησης ταχύτητας των είσπραξης των
απαιτήσεων ενώ η αύξηση των αποθεμάτων κατά αντιστοιχία με την αύξηση των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων διατηρούν τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας. Η
ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων είναι σταθερή όπως και αναμένεται.
Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας αποτελεί ένα βελτιωμένο μέτρο αποτίμησης της
ρευστότητας σε σχέση με τον αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας καθώς είναι απαλλαγμένος
από τα αποθέματα.
Πίνακας 4.56: Τάση αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας
Αριθμοδείκτης ειδικής
Τάση
ρευστότητας
2008
1,58
100
2009
1,42
89,87
2010
1,01
63,92
2011
1,10
69,62
2012
0,89
56,32
2013
0,76
48,10
2014
0,88
55,69
2015
0,90
56,96
Από τον παραπάνω πίνακα σε σύγκριση με τον πίνακα η εξέλιξη των δύο αριθμοδεικτών τείνει
Έτος

να είναι παράλληλη με την ειδική ρευστότητα να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των δύο μεγεθών.
Διάγραμμα 4.18: Ρευστότητα
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Από το παραπάνω διάγραμμα και από τους πίνακες συμπεραίνεται πως η ρευστότητα της
επιχείρησης δυσχεραίνει ακολουθώντας μία φθίνουσα πορεία κατά το μεγαλύτερο διάστημα
της εξεταζόμενης περιόδου.
Καταστάσεις κοινού μεγέθους υποχρεώσεων
Πίνακας 4.57: Κοινό Μέγεθος Υποχρεώσεων
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο υποχρεώσεων
100
100
100
100
100
100
100
100

Μακροπρόθεσμες
44,29
40,89
11,97
20,30
15,44
3,77
5,29
5,51

Βραχυπρόθεσμες
55,71
59,11
88,03
79,70
84,56
96,23
94,71
94,49

Από τα ποσοστά συμμετοχής των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο
σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού συμπεραίνουμε πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
αυξάνονται σταδιακά ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται απότομα, κυρίως στις
χρήσεις 2010 και 2013. Η πορεία της συμμετοχής των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων στις συνολικές υποχρεώσεις ερμηνεύεται από το γεγονός πως η εταιρία λόγω της
γενικότερης οικονομικής κρίσης επιβαρύνθηκε με μακροπρόθεσμο δανεισμό, όχι για την
υλοποίηση ενός μακρόπνοου επενδυτικού σχεδίου αλλά για λόγους ασφαλείας όσον αφορά τον
κίνδυνο ρευστότητας. Για το λόγο αυτό παρατηρείται ότι από το 2013 που τα μακροπρόθεσμα
δάνεια έχουν αποπληρωθεί οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν μόνο προβλέψεις
και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό το ποσοστό συμμετοχής των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων καταλαμβάνει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των συνολικών
υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη χρήση και έπειτα.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας από τη
χρήση 2013 και μετά ομαλοποιούνται. Αυτό συμβαίνει καθώς ενώ οι μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις μειώνονται αυξάνονται οι βραχυπρόθεσμες ώστε να καλύψουν με έναν πιο ομαλό
τρόπο τα κενά που δημιουργούνται στην ρευστότητα της επιχείρησης. Από το 2013 και μετά
ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν φτάσει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζουν πολύ
μικρότερες και διακυμάνσεις οι οποίες είναι πτωτικές. Έτσι ο παρονομαστής των
αριθμοδεικτών ρευστότητας τείνει να μειώνεται ελάχιστα με αποτέλεσμα να σταματήσει η
καθοδική πορεία της ρευστότητας της επιχείρησης και να συνεχίζει να κινείται σταθερά σε
πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το έτος βάσης.
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Περεταίρω ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων
Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων συνολικών δανειακών υποχρεώσεων
Πίνακας 4.58: Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων συνολικών δανειακών υποχρεώσεων

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Καθαρά
κέρδη προ
φόρων και
τόκων (α)
5.746.976,35
6.277.425,41
4.362.924,75
3.935.138,51
3.397.325,60
1.852.796,23
5.125.221,18
8.481.210,18

Τάση τόκων
Τόκοι που
Αριθμοδείκτης
που
καταβλήθηκαν
κάλυψης
καταβλήθηκαν
στη χρήση (β)
τόκων (α)/(β)
4.474.196,56
1.878.771,15
1.718.202,75
3.513.534,94
4.394.545,11
4.091.017,92
3.850.062,37
4.126.651,09

100
41,99
38,40
78,52
98,23
91,44
86,05
92,23

1,284
3,341
2,539
1,120
0,773
0,453
1,331
2,055

Τάση
αριθμοδείκτη
100
260,20
197,74
87,23
60,20
35,28
103,66
160,046

Από την εξέλιξη του αριθμοδείκτη συμπεραίνεται πως ενώ το 2009 ο αριθμοδείκτης λαμβάνει
την τιμή 3,341 (δηλαδή τα κέρδη προ τόκων και φόρων είναι 3,341 φορές μεγαλύτερα από τους
τόκους έξοδα) η οποία είναι ικανοποιητική καθώς οι τόκοι των δανείων υπερκαλύπτονται από
τα κέρδη προ φόρων κα τόκων, στη συνέχεια μειώνεται μέχρι το 2013. Η δυσάρεστη αυτή
εξέλιξη γίνεται κρίσιμη στις χρήσεις 2012 και 2013 όπου ο αριθμοδείκτης λαμβάνει τιμές
μικρότερες του μηδενός (0,773 και 0,453 αντίστοιχα). Η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική καθώς
τα κέρδη προ φόρων και τόκων δεν καλύπτουν τους τόκους της περιόδου για δύο συνεχόμενες
χρήσεις και είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης μείωσης των κερδών και της αύξησης των
τόκων. Τις χρήσεις 2014 και 2015 ο αριθμοδείκτης επανέρχεται σε επίπεδα πάνω από την
μονάδα σημειώνοντας τη χρήση 2015 την τιμή 2,055.
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Διάγραμμα 4.19: Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων
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Η εξέλιξη του αριθμοδείκτη όπως αποτυπώνεται και στο παραπάνω γράφημα δεν είναι θετική
καθώς μετά την υψηλή τιμή που λαμβάνει το 2009 (3,341) μειώνεται με αύξοντα ρυθμό μέχρι
το 2011 ενώ συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία από το 2011 μέχρι το 2013. Ωστόσο από το 2013
μέχρι το πέρας της εξεταζόμενης περιόδου αυξάνεται σημαντικά ξεπερνώντας τις χρήσεις 2014
και 2015 την τιμή που είχε στο έτος βάσης.
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4.5.

Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τα κέρδη εις
νέον. Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από το εκδοθέν κεφάλαιο και το αποθεματικό υπέρ το
άρτιο. Τα αποθεματικά αποτελούνται από το τακτικό αποθεματικό, τα αποθεματικά
αναπροσαρμογής, αφορολόγητα αποθεματικά και λοιπά αποθεματικά ενώ τα κέρδη εις νέον
είναι σωρευμένα κέρδη και ζημίες.
Πίνακας 4.59: Τάση ιδίων κεφαλαίων:
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ίδια κεφάλαια
35.677.086,66
49.188.766,33
49.554.546,86
49.331.849,64
48.430.354,25
46.476.541,71
47.255.969,82
49.994.419,84

Τάση Ιδίων κεφαλαίων
100
137,87
138,89
138,27
135,75
130,27
132,45
140,13

Από τον παραπάνω πίνακα τάσης παρατηρείται πως από το 2009 μέχρι το πέρας της περιόδου
τα ίδια κεφάλαια κινούνται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το έτος βάσης με
χαμηλότερη τιμή πέραν του 2008 στη χρήση 2013 130,27% του έτους βάσης και υψηλότερη
τη χρήση 2015 140,13% του έτους βάσης.
Τα ίδια κεφάλαια κινούνται σε υψηλά επίπεδα καθώς το σημαντικότερο γεγονός της περιόδου
είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τη χρήση 2009 η οποία έγινε μετά από
διάσπαση της μετοχής της στο ½ της ονομαστικής της αξίας. Το συνολικό ύψος της αύξησης
ήταν 10.056.260 ευρώ με έκδοση 5.028.130 νέες μετοχές στην ονομαστική αξία των 0,50
ευρώ/μετοχή. Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου, που ήταν 430.018,75 ευρώ, μείωσαν τη διαφορά
υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 329.959,38 ευρώ καθώς από αυτά αφαιρέθηκε ο
αναβαλλόμενος φόρος.
Η διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποσκοπούσε στο να κάνει την μετοχή
ελκυστικότερη στους επενδυτές ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι στην αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/3/2009.
Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται μετά το 2009 είναι αποτέλεσμα κυρίως των σωρευμένων
κερδών/ζημιών. Για το λόγο αυτό παρατηρείται, την περίοδο 2009-2015, μικρότερη τιμή των
ιδίων κεφαλαίων το 2013 όπου είναι η δεύτερη και τελευταία χρονιά που η εταιρία σημειώνει
ζημίες χρήσης. Ταυτόχρονα το 2015 που η εταιρία σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη της
περιόδου (και μετά τη κερδοφόρα χρήση 2014) η εταιρία σημειώνει τα υψηλότερα ίδια

109

κεφάλαια από τη χρήση 2008 και μετά.
4.5.1. Περεταίρω ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων
Αριθμοδείκτης Ίδια προς συνολικά κεφάλαια
Ο αριθμοδείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια δείχνει το ποσοστό του συνόλου των
ενεργητικών στοιχείων της επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της.
Πίνακας 4.60: Αριθμοδείκτης Ίδια προς συνολικά κεφάλαια
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ίδια
κεφάλαια
35.677.086,66
49.188.766,33
49.554.546,86
49.331.849,64
48.430.354,25
46.476.541,71
47.225.969,82
49.994.419,84

Συνολικά
κεφάλαια44
138.486.774,83
138.130.757,99
145.469.201,40
146.325.399,91
133.417.466,97
139.197.069,01
127.327.439,81
130.863.669,67

Ίδια προς Συνολικά
Κεφάλαια*100
25,76%
35.61%
34.07%
33.71%
36.30%
33.39%
37.09%
38.20%

Τάση
100
138.23
132.26
130.86
140.92
129.92
143.98
148.29

Από την τάση του αριθμοδείκτη προκύπτει πως στη χρηματοδότηση των στοιχείων του
ενεργητικού συμμετέχουν όλο και περισσότερο τα ίδια κεφάλαια, παρουσιάζοντας βέβαια αυτή
η συμμετοχή διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Συγκεκριμένα, το 2009 αυξάνεται η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στα συνολικά στοιχεία
του ενεργητικού θεαματικά φτάνοντας το 138% από 100% που ήταν στο έτος βάσης, και στη
συνέχεια μειώνεται αγγίζοντας την τιμή του 130,86% του έτος βάσης τη χρήση 2011. Στη
συνέχεια αυξάνεται ακόμη περισσότερο το 2012 φτάνοντας το 140,92% του έτους βάσης και
εξαιρουμένης της χρήσης 2013 που μειώνεται στο 129,92% το 2014 και 2015 σημειώνει τις
μεγαλύτερες τιμές της περιόδου ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης φτάνοντας το 143,98% και
148,29% αντίστοιχα.
Η διαχρονική αύξηση του αριθμοδείκτη αποτελεί πολύ θετικό στοιχείο καθώς αντικατοπτρίζει
την οικονομική δύναμη της εταιρίας και αντανακλά τη μακροχρόνια ρευστότητά της. Η εταιρία
χρησιμοποιεί λιγότερα ξένα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του ενεργητικού της και αυτό την
καθιστά περισσότερο βιώσιμη.
Τα αποτελέσματα της τάσης του αριθμοδείκτη είναι απόρροια τόσο του γεγονότος της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας τη χρήση 2009 όσο και της σταδιακής μείωσης του
ενεργητικού της εταιρίας.

44

Ο όρος συνολικά κεφάλαια αναφέρεται στο σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης.

110

Αυτόματα ο αριθμοδείκτης μας πληροφορεί και για το ποσοστό χρηματοδότησης των
στοιχείων του ενεργητικού από ξένα κεφάλαια. Το ποσοστό αυτό αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 4.61: Ξένα κεφάλαια προς Συνολικά Κεφάλαια
Έτος
Ξένα κεφάλαια
προς Συνολικά
Κεφάλαια45

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

74,24

64,39

65,93

66,29

63,7

66,61

62,91

61,80

Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται εμφανέστερα η αύξηση της συμμετοχής των
ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση του ενεργητικού:
Διάγραμμα 4.20: Αριθμοδείκτης Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια
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Αριθμοδείκτης Ίδια προς Συνολικά Κεφάλαια

Αριθμοδείκτης Ιδίων προς δανειακά κεφάλαια
Ο αριθμοδείκτης των ιδίων προς τα δανειακά κεφάλαια παρέχει ενδείξεις για το αν υπάρχει
υπερδανεισμός ή όχι σε μία επιχείρηση.
Πίνακας 4.62: Ίδια Κεφάλαια προς Δανειακά Κεφάλαια
Έτος
2008
2009
45

Ίδια Κεφάλαια

Δανειακά
Κεφάλαια

35.677.086,66
49.188.766,33

71.375.054,24
58.949.385,89

Ίδια προς
δανειακά
κεφάλαια
49,98%
83,44%

Τάση
Αριθμοδείκτη
100
166.95

Τα ξένα κεφάλαια αναφέρονται στο σύνολο των υποχρεώσεων.
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Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ίδια Κεφάλαια

Δανειακά
Κεφάλαια

49.554.546,86
49.331.849,64
48.430.354,25
46.476.541,71
47.255.969,82
49.994.419,84

58.850.750,69
66.627.338,68
60.117.230,51
49.136.213,66
55.928.199,87
61.079.128,93

Ίδια προς
δανειακά
κεφάλαια
84,20%
74,04%
80.56%
94.58%
84.49%
81.85%

Τάση
Αριθμοδείκτη
168.47
148.14
161.18
189.24
169,04
163,76

Ο αριθμοδείκτης το 2008 έχει τιμή 49,98% που ερμηνεύεται ως ένδειξη χαμηλής κάλυψης των
δανειστών της επιχείρησης αφού μία μονάδα δανείου καλύπτεται από 0,4998 μονάδες
κεφαλαίων της εταιρίας.
Η αρνητική αυτή εικόνα διορθώνεται από το 2009 μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου
καθώς η εταιρία με την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε αλλά και τη σταδιακή μείωση
του δανεισμού της βελτίωσε τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη φτάνοντας τη χρήση 2013 την
τιμή 94,58%, δηλαδή το ύψος των δανείων ήταν περίπου ίσος με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
της. Ακόμη και οι μειώσεις που παρατηρούνται στις χρήσεις 2011, 2014 και 2015 δεν είναι
ικανές να ρίξουν τον δείκτη στα χαμηλά επίπεδα του έτους βάσης.
Σύγκριση αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια και αριθμοδείκτη κάλυψης
τόκων
Διάγραμμα 4.21: Αριθμοδείκτες Ίδια προς Δανειακά Κεφάλαια και Κάλυψης Τόκων
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94,58
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25,39
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80,56

84,49

81,85

20,55
13,31
4,53
2012
2013
2014
2015
Αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων
7,73

Αν συγκρίνουμε τον αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων με τον αριθμοδείκτη ιδίων προς δανειακά
κεφάλαια, παρατηρείται πως τη χρήση 2009 όπου ο δείκτης κάλυψης τόκων, πέραν του
ιστορικού χαμηλού, σημειώνει τιμή μικρότερη του 0,5, ο αριθμοδείκτης ίδια κεφάλαια προς
δανειακά κεφάλαια την ίδια χρήση είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος. Αυτό το γεγονός παρέχει μία
επιπλέον σιγουριά και εμπιστοσύνη στους πιστωτές και επενδυτές που είδαν τους τόκους έξοδα
της περιόδου 2013 να μην καλύπτονται.
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Από την τάση του αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια και το γράφημα
συμπεραίνεται πως τα ίδια σε σχέση με τα δανειακά κεφάλαια αυξάνονται σταδιακά στην
εξεταζόμενη περίοδο ενώ η φθίνουσα πορεία του αριθμοδείκτη από το 2013 μέχρι το 2015 δεν
είναι ανησυχητική καθώς τα επίπεδα στα οποία κινείται είναι πάνω από το 80% και μεγαλύτερα
από την τιμή του έτους βάσης (που ήταν μικρότερος από 50% ο αριθμοδείκτης). Έτσι, ο
αριθμοδείκτης αυτός σε συνδυασμό και με άλλους αριθμοδείκτες βιωσιμότητας παρέχει
εμπιστοσύνη στους πιστωτές της επιχείρησης και δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να
συνεχίζει να δανείζεται και στο μέλλον.
Στο γράφημα παρατίθεται και η εξέλιξη του αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων καθώς τα δύο αυτά
μεγέθη συναρτώνται (καθώς οι τόκοι είναι συνάρτηση των δανείων). Ωστόσο παρατηρείται
πως ενώ μέχρι το 2011 τα δύο μεγέθη κινούνται σχεδόν παράλληλα, από το 2011 μέχρι το 2015
κινούνται αντίθετα. Αυτό ερμηνεύεται από την ανάλυση που ακολουθεί.
Επειδή τη χρήση 2009 η εταιρία κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ ταυτόχρονα οι
δανειακές υποχρεώσεις αποπληρώνονται, ο αριθμοδείκτης ίδια προς δανειακά κεφάλαια
αυξάνεται όπως είναι λογικό και ο δείκτης κάλυψης τόκων, ομοίως, ακολουθεί αυτήν την
πορεία αφού με την αποπληρωμή των δανείων εξοφλείται και μέρος των τόκων (χωρίς να
μειώνονται τα κέρδη προ φόρων και τόκων). Στη συνέχεια ο αριθμοδείκτης ίδια προς δανειακά
κεφάλαια παραμένει σχεδόν αμετάβλητος καθώς τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται ελάχιστα ενώ
τα δανειακά μειώνονται επίσης ανεπαίσθητα. Η ελάχιστη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων
συνεπάγεται ελάχιστης μείωσης και των τόκων, γεγονός που κάνει τον αριθμοδείκτη πιο
ευαίσθητο στις μεταβολές των κερδών προ φόρων και τόκων τα οποία και μειώνονται αισθητά.
Τη χρήση 2011 τα δανειακά κεφάλαια αυξάνονται ενώ τα ίδια κεφάλαια μένουν σχεδόν
αμετάβλητα. Έτσι ο αριθμοδείκτης ίδια προς δανειακά κεφάλαια μειώνεται ενώ την ίδια πορεία
ακολουθεί και ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων, καθώς η αύξηση των δανείων αυξάνει και τους
τόκους (ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων μειώνονται επιδεινώνοντας τον αριθμοδείκτη).
Έτσι παρατηρείται πως μέχρι το 2011 που οι δύο αριθμοδείκτες κινούνται παρόμοια, κύρια
αιτία των μεταβολών ήταν η θετική σχέση μεταξύ της μεταβολής των δανείων και αυτής των
τόκων.
Μετά το 2011 η σχέση αυτή αδυνατίζει καθώς το 2012 παρατηρείται αύξηση των τόκων με
ταυτόχρονη μείωση των δανείων. Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα ενώ τα
κέρδη προ φόρων και τόκων μειώθηκαν. Έτσι οι δύο αριθμοδείκτες κινούνται αντίθετα. Το
2013 ομοίως τα δάνεια μειώνονται αισθητά ενώ οι τόκοι μειώνονται ελάχιστα. Ταυτόχρονα, η
μείωση των κερδών προ φόρων και τόκων είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει τον
αριθμοδείκτη κάλυψη τόκων. Η μείωση των κερδών προ φόρων και τόκων επιδρά και στα ίδια
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κεφάλαια τα οποία μειώνονται( μέσω του λογαριασμού κέρδη/ζημίες εις νέον) χωρίς όμως η
μείωση αυτή να επηρεάζει σημαντικά των αριθμοδείκτη ιδίων προς δανειακά κεφάλαια. Μετά
το 2013 και μέχρι το πέρας της εξεταζόμενης περιόδου, ο αριθμοδείκτης ίδια προς δανειακά
κεφάλαια μειώνεται ενώ ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει επειδή
τα δανειακά κεφάλαια μειώνονται χωρίς να μειώνονται σημαντικά οι τόκοι ενώ ταυτόχρονα τα
κέρδη προ φόρων και τόκων τις χρήσεις 2014 και 2015 εκτινάσσονται σε υψηλά επίπεδα .
Συμπερασματικά, η διαφορά στη σχέση των μεταβολών των δύο αριθμοδεικτών πριν και μετά
το 2011 η οποία οφείλεται στη διαφορετική σχέση των μεταβολών των δανειακών κεφαλαίων
με τους τόκους έχει τις ρίζες της στο γεγονός πως μέχρι το 2012 η εταιρία πλήρωνε μεγάλα
ποσά μακροπρόθεσμων δανείων ενώ μετά το 2012 πλήρωνε μόνο βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο η
αντίθετη πορεία των συγκεκριμένων αριθμοδείκτων ξεκινά από τη χρήση 2011 και όχι από το
2012. Αυτό συμβαίνει διότι το 2011 η εταιρία αύξησε τα μακροπρόθεσμα δάνειά της για πρώτη
φορά μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο.
Συγκεκριμένα τη χρήση 2009 που πραγματοποιήθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
μειώθηκαν τόσο τα μακροπρόθεσμα όσο και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Το 2010 που
αποπληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων παρατηρείται πως τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια σχεδόν διπλασιάστηκαν. Έτσι μεγάλο μέρος των τόκων των
μακροπρόθεσμων δανείων αποπληρώθηκε με βραχυπρόθεσμα δάνεια (τα οποία έχουν και
μικρότερο επιτόκιο). Για το λόγο αυτό ο δείκτης κάλυψης τόκων συνέχισε να μειώνεται. Τη
χρήση 2011 τα μακροπρόθεσμα δάνεια σχεδόν διπλασιάστηκαν ενώ τα βραχυπρόθεσμα
μειώθηκαν ανεπαίσθητα. Έτσι προέκυψε επιδείνωση και των δύο αριθμοδεικτών. Το 2012 τα
μακροπρόθεσμα δάνεια μειώθηκαν σημαντικά ενώ τα βραχυπρόθεσμα μειώθηκαν ελάχιστα.
Το γεγονός αυτό μαρτυρά πως τα μακροπρόθεσμα δάνεια εξοφλήθηκαν με πόρους της εταιρίας
και ενώ η μεγάλη μείωση των δανείων βελτιώνει σημαντικά των αριθμοδείκτη ίδια προς
δανειακά κεφάλαια, ο δείκτης κάλυψης τόκων επιδεινώνεται σε μικρότερο βαθμό. Τη
συγκεκριμένη χρήση σημαντικό ρόλο έπαιξε και η σημαντική μείωση των κερδών προ φόρων
και τόκων. Από το 2013 και μετά που τα μακροπρόθεσμα

είναι αποπληρωμένα ο

αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς τα δανειακά κεφάλαια μειώνεται απότομα ενώ ο δείκτης
κάλυψης τόκων αυξάνεται με πιο ήπιο ρυθμό καθώς τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έχουν
χαμηλότερο επιτόκιο ενώ ταυτόχρονα τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξάνονται σημαντικά
μέχρι και το 2015.
Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως
Ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης παρέχει ενδείξεις για το αν έχουν θετική και επωφελή
επίδραση στα καθαρά λειτουργικά κέρδη τα επιπλέον δανειακά κεφάλαια ή όχι. Ο
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αριθμοδείκτης ισούται με το πηλίκο της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων προς την
αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων46 και έτσι αν η τιμή του είναι μεγαλύτερη της
μονάδας η προσφυγή της επιχείρησης σε δανεισμό είναι επωφελής.
Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων
Πίνακας 4.63: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Έτος

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Καθαρά
λειτουργικά
κέρδη(α)47

Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων (β)

5.746.976,35
6.277.425,41
4.362.924,75
3.935.138,51
3.397.325,60
1.852.796,23
5.125.221,18
8.481.210,18

35.677.086,66
49.188.766,33
49.554.546,86
49.331.849,64
48.430.354,25
46.476.541,71
47.255.969,82
49.994.419,84

Αριθμοδείκτης
αποδοτικότητας
Τάση
Ιδίων
αριθμοδείκτη
Κεφαλαίων
(α)/(β)
0,161
100
0,128
79,5
0,088
54,66
0,080
49,69
0,070
43,48
0,040
24,84
0,108
67,08
0,170
105,59

Από την εξέλιξη του παραπάνω αριθμοδείκτη συμπεραίνουμε πως λόγω της μείωσης των
καθαρών λειτουργικών κερδών μέχρι τη χρήση 2013 ο αριθμοδείκτης μειώνεται ενώ το 2015
επιστρέφει στα επίπεδα που ήταν το 2009. Η μειωμένες τιμές του αριθμοδείκτη μετά το έτος
βάσης οφείλονται στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε τη χρήση
2009.
Ωστόσο για να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα βαθύτερα αίτια της εξέλιξης της
αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων απαιτείται ο επανυπολογισμός της με τη χρήση της
τροποποιημένης εξίσωσης Du Pont48. H εξίσωση αυτή αναλύει την αποδοτικότητα των ιδίων
κεφαλαίων στα επιμέρους συστατικά της, τα οποία είναι το καθαρό περιθώριο κέρδους, η
ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού και ο αριθμοδείκτης του ενεργητικού προς τα ίδια
κεφάλαια.

Πίνακας 4.64: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Έτος

Καθαρό

Τάση

Κυκλοφοριακή

Τάση

Ενεργητικό/ίδια

Τάση

Αποδοτικότητα

Τάση

Τα απασχολούμενα κεφάλαια είναι ίσα με το άθροισμα των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων
ΚΠΦΤ
48
(καθαρά λειτουργικά κέρδη/καθαρές πωλήσεις)*(καθαρές πωλήσεις/ενεργητικό)*(ενεργητικό/ίδια κεφάλαια),
ονομάστηκε έτσι λόγω της εταιρίας Du Pont που εφάρμοσε στις αναλύσεις της τη συγκεκριμένη συνάρτηση.
46
47
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

περιθώριο
κέρδους
(α)

(α)

ταχύτητα
ενεργητικού
(β)

(β)

κεφάλαια
(γ)

(γ)

ιδίων
κεφαλαίων
(α)*(β)*(γ)

0,007725
0,009563
0,005268
0,004921
0,004319
0,002494
0,005342
0,008286

100
123,79
68,19
63,70
55,90
32,28
69,15
107,26

5,37
4,52
5,69
5,99
5,89
5,33
7,53
7,82

100
84,17
105,96
111,55
109,68
99,25
140,22
145,62

3,8817
2,8082
2,9355
2,9661
2,7548
2,9950
2,6944
2,6176

100
72,34
75,62
76,41
70,97
77,15
69,41
67,43

0,161
0,128
0,088
0,080
0,070
0,040
0,108
0,170

αριθμοδείκτη
Αποδοτικότητας
ιδίων
κεφαλαίων
100
79,5
54,66
49,69
43,48
24,84
67,08
105,59

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να ερμηνεύσουμε την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Τη χρήση 2009, παρατηρείται πως η αποδοτικότητα ιδίων
κεφαλαίων μειώνεται. Αυτό συμβαίνει διότι παρά την σημαντική αύξηση του περιθωρίου
κέρδους, ο βαθμός χρησιμοποιήσεως του ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων
μειώθηκε σημαντικά (μειώθηκε η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού) ενώ ταυτόχρονα
η αναλογία του ενεργητικού προς τα ίδια κεφάλαια μειώθηκε (ενεργητικό προς τα ίδια
κεφάλαια). Τη χρήση 2010 μειώνεται το περιθώριο κέρδους σχεδόν στη μισή τιμή της χρήσης
2009. Ο βαθμός χρησιμοποιήσεως του ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων
αυξάνεται εκών και το ενεργητικό σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια αυξάνεται. Ωστόσο τη
συγκεκριμένη χρήση η μεγάλη μείωση του περιθωρίου κέρδους είναι αρκετή για να μειώσει
την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.
Το 2011 η μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων είναι απόρροια τόσο της μείωσης
του περιθωρίου καθαρού λειτουργικού κέρδους όσο και της μείωσης του ενεργητικού σε σχέση
με τα ίδια κεφάλαια. Η χρησιμοποίηση του ενεργητικού για την πραγματοποίηση πωλήσεων
τη συγκεκριμένη χρήση αυξάνεται.
Τη χρήση 2012 και τα τρία συστατικά του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
μειώνονται επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμοδείκτη, ο οποίος έφτασε στο 43,48%
της τιμής που είχε στο έτος βάσης.
Το 2013 αυξάνονται τα πάγια σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, χωρίς όμως το γεγονός αυτό να
περιορίσει την πτωτική πορεία της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τη στιγμή που το
καθαρό περιθώριο λειτουργικού κέρδους και η ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού
μειώνονται σημαντικά. Τις χρήσεις 2014 και 2015 παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση του
αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του
περιθωρίου λειτουργικού κέρδους και της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού. Το
ενεργητικό σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια μειώνεται χωρίς όμως να περιορίσει σημαντικά τη
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μεγάλη άνοδο του αριθμοδείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.
Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων αποτιμά την αποδοτικότητα
των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων ανεξάρτητα από το αν είναι ίδια η ξένα και
ισούται με το πηλίκο του αθροίσματος των καθαρών κερδών εκμετάλλευσης και ων
χρηματοοικονομικών εξόδων προς το άθροισμα των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων.
Πίνακας 4.65: Ίδια Κεφάλαια προς Δανειακά Κεφάλαια
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Καθαρά κέρδη
προ φόρων και
τόκων
5.746.976.35
6.277.425.41
4.362.924.75
3.935.138.51
3.397.325.60
1.852.796.23
5.125.221.18
8.481.210.18

Ίδια Κεφάλαια

Ξένα κεφάλαια
(Δανειακά)70,

Συνολικά
κεφάλαια

35.677.086.66
49.188.766.33
49.554.546.86
49.331.849.64
48.430.354.25
46.476.541,71
47.255.969,82
49.994.419.84

71.375.054,24
58.949.385,89
58.850.750,69
66.627.338,68
60.117.230,51
49.136.213,66
55.928.199,87
61.079.128,93

107.052.140,9
108.138.152,2
108.405.297,6
115.959.188,3
108.547.584,8
95.612.755,37
103.184.169,7
111.073.548,8

Αποδοτικότητα
Απασχολούμενων
Κεφαλαίων
0,054
0,058
0,040
0,034
0,031
0,019
0,050
0,076

Τάση
100
107,40
74,07
62,29
57,40
35,18
92,59
140,74

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως ενώ το 2009 τα κέρδη προ φόρων και τόκων
αντέδρασαν θετικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς η αποδοτικότητα των
συνολικών κεφαλαίων αυξήθηκε σημαντικά (107,40% του έτους βάσης). Μετά το 2009 και
μέχρι το 2013 ωστόσο η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων μειώνεται συνεχώς
φτάνοντας τη χρήση 2013 το επίπεδο του 35,18%. Η διαρκής αυτή μείωση οφείλεται στη
συνεχή μείωση των κερδών ενώ την μείωση αυτή έντεινε τη χρήση 2011 και η αύξηση των
συνολικών κεφαλαίων. Η αρνητική αυτή εξέλιξη του αριθμοδείκτη αντιστρέφεται θεαματικά
τις χρήσεις 2014 και ακόμη περισσότερο τη χρήση 2015 όπου παρατηρείται και η υψηλότερη
τιμή της εξεταζόμενης περιόδου (140,74% του έτους βάσης).
Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως49
Από τους δύο παραπάνω αριθμοδείκτες εξάγεται εύκολα ο αριθμοδείκτης οικονομικής
μόχλευσης.
Πίνακας 4.66: Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης
Έτος
49

Αριθμοδείκτης
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας Αποδοτικότητας

Αριθμοδείκτης
Οικονομικής

Τάση

Για την οικονομική μόχλευση της επιχείρησης μπορούν εξίσου εύκολα να εξαχθούν συμπεράσματα και με την
αντιστροφή του αριθμοδείκτη «ίδια προς ξένα κεφάλαια». Αυτό συμβαίνει διότι από τον αριθμοδείκτη
οικονομικής μόχλευσης όπως παρατίθεται παραπάνω, αν απαλείψουμε τα κέρδη προ φόρων και τόκων (που
είναι ενσωματωμένα στους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κεφαλαίων) και
αντιστρέψουμε το κλάσμα, θα προκύψει η σχέση (ΙΚ+ΞΚ)/ΙΚ=1+(ΞΚ/ΙΚ).
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Ιδίων
Κεφαλαίων
0,161
0,128
0,088
0,080
0,070
0,040
0,108
0,170

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Συνολικών
Κεφαλαίων
0,054
0,058
0,040
0,034
0,031
0,019
0,050
0,076

Μοχλεύσεως
2,98
2,206
2,20
2,35
2,25
2,10
2,16
2,23

100
74,03
73,83
78,86
75,50
70,47
72,48
74,83

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε πως λόγω της αύξησης κεφαλαίου το 2009 ο
αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως κινείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου σε επίπεδα χαμηλότερα από το έτος βάσης. Τη χρήση 2010 μειώνεται ακόμη
περισσότερο λόγω της μείωσης του δανειακών κεφαλαίων. Τη χρήση 2011 ο αριθμοδείκτης
αυξάνεται σημαντικά καθώς την ίδια

χρήση η επιχείρηση αύξησε σημαντικά τον

μακροπρόθεσμο δανεισμό της, ενώ τις χρήσεις 2012 και 2013 η μείωση των δανειακών
κεφαλαίων αυξάνει την οικονομική μόχλευση. Τις δύο τελευταίες χρήσεις ο αριθμοδείκτης
αυξάνεται λόγω της αύξησης των δανειακών κεφαλαίων.
Διάγραμμα 4.22: Οικονομική Μόχλευση και ΕΒΙΤ

Οικονμική Μόχλευση και EBIT
160
140
120
100
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Οικονομική Μόχλευση

2013

2014

2015

EBIT

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται πως δεν υπάρχει κάποια άμεση επίδραση της
οικονομικής μόχλευσης (δηλαδή της χρήσης επιπλέον ξένων κεφαλαίων για την επίτευξη
ακόμη μεγαλύτερου λειτουργικού κέρδους) και των κερδών προ φόρων και τόκων. Επίσης
προκύπτει πως εκτός από την αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου που μείωσε το αριθμοδείκτη
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οικονομικής μόχλευσης, δεν παρατηρούνται άλλες αξιοσημείωτες διακυμάνσεις στον
αριθμοδείκτη σε αντίθεση με τα κέρδη προ φόρων και τόκων που από το 2009 μέχρι το 2013
μειώνονται σημαντικά με σημαντικές μεταβολές στο μέγεθος των μειώσεων αυτών.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η εταιρία λόγω του αβέβαιου οικονομικού
περιβάλλοντος και της αφερεγγυότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας, και
της πολιτικής αστάθειας μείωσε τον βαθμό οικονομικής μόχλευσης σε σημαντικά χαμηλότερα
επίπεδα σε σχέση με το έτος βάσης, ενώ οι μικρές αυξήσεις του αριθμοδείκτη, μέσω της
αύξησης των δανειακών κεφαλαίων (ιδιαίτερα τη χρήση 2011) αποσκοπούσαν κυρίως στη
διασφάλιση ρευστότητας και για την απόκτηση πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Αυτό είναι
εύκολα αντιληπτό από την τάση των αποθεμάτων τα οποία (ενώ η τιμή εισαγωγής τους
αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται) αυξάνονται σημαντικά. Επίσης μειώνονται τόσο οι
επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό όσο και οι επενδύσεις σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού.

4.6.

Αποδοτικότητα

Οι αποδοτικότητα της εταιρίας υπό το πρίσμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης εξετάζεται
μέσω της αποδοτικότητας των επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού της, όπως αναλύθηκε
παραπάνω και μέσω της τάσης και συγκεκριμένων λογαριασμών των αποτελεσμάτων. Επίσης
θα εξετάζεται και μέσω των τριών εκ των σημαντικότερων αριθμοδεικτών της παρούσας
ανάλυσης: το μικτό κέρδος, το καθαρό κέρδος και ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων.
Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων
Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων εκφράζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος του κόστους
πωληθέντων και των λειτουργικών εξόδων προς τις πωλήσεις και εκφράζει το ποσοστό των
καθαρών πωλήσεων που απορροφάται από το κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά έξοδα.
Ωστόσο η μελέτη του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη υπό την οπτική του αθροίσματος των
αριθμοδεικτών κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις και λειτουργικών εξόδων προς
καθαρές πωλήσεις ξεχωριστά, επιτρέπει την εξαγωγή βαθύτερων συμπερασμάτων ή και
περισσότερων ενδείξεων που σχετίζονται με στοιχεία όπως η τιμολογιακή πολιτική της
εταιρίας και το μέγεθος των μεταβλητών σε σχέση με τα σταθερά έξοδα.

Αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις
Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτυπώνει το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων που
απορροφάται από το κόστος πωληθέντων, ενώ ταυτόχρονα δείχνει και το κατά πόσο η τιμή
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πώλησης των προϊόντων είναι μεγαλύτερη από την τιμή αγοράς τους50.
Πίνακας 4.67: Αριθμοδείκτης Κόστους Πωληθέντων προς Καθαρές Πωλήσεις
Έτος

Κόστος πωλήσεων (α)

Καθαρές πωλήσεις (β)

(α)/(β)51

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

695.645.464,45
606.424.298,41
781.135.024,57
758.765.519,10
750.733.222,37
711.812.715,18
923.210.018,52
983.035.442,32

743.919.535,90
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,70
742.838.722,38
959.354.364,50
1.023.594.303,5

0,94
0,92
0,94
0,95
0,95
0,96
0,96
0,96

Τάση
Αριθμοδείκτη
100
97,87
100
101,06
101,06
102,13
102,13
102,13

Τη χρήση 2009 παρατηρείται πως ο αριθμοδείκτης κόστους πωλήσεων προς καθαρές πωλήσεις
μειώνεται από 0,94 σε 0,92. Αυτό σημαίνει πως είτε η τιμή πώλησης των προϊόντων της
εταιρίας σε σχέση με την τιμή αγοράς τους είναι υψηλότερη είτε πως η τιμή αγοράς συγκριτικά
με την τιμή πώλησης είναι χαμηλότερη σε σχέση με τη χρήση 2008. Το γεγονός αυτό οφείλεται
στην μεγάλη μείωση της τιμής εισαγωγής του πετρελαίου (από 93,6 σε 60,1USD/b) η οποία
αύξησε το περιθώριο κέρδους. H εταιρία τη συγκεκριμένη χρήση με τη πολιτική αυτή
προσπάθησε να διατηρήσει τις μειωμένες πωλήσεις σε όσο το δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα. Η
μείωση των κατά μονάδα πωλήσεων είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, η οποία αντικατοπτρίζει τη χρηματική αξία των πωλήσεων. Τη
χρήση 2010 η σχέση μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης επανέρχεται στα επίπεδα του
έτους βάσης 0,94. Ο αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς

τις καθαρές πωλήσεις

διαμορφώθηκε σε αυτό το επίπεδο λόγω της αύξησης των πωλήσεων αλλά και της τιμής
εισαγωγής του πετρελαίου που αυξήθηκε σε σχέση με τη χρήση 2009 παραμένοντας ωστόσο
αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα του έτους βάσης (79USD/b). Η αύξηση των πωλήσεων σε
μονάδες προϊόντων τη συγκεκριμένη χρήση είναι μεγαλύτερη από αυτή που αποτυπώνεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την δυναμική της εταιρίας. Τη
χρήση 2011 ο αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις αυξάνεται στο 0,95.
Ταυτόχρονα οι πωλήσεις μειώνονται παραμένοντας ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα τόσο από
το 2009 όσο και από το έτος βάσης. Η τιμή εισαγωγής αυξάνεται σημαντικά από 79USD/b σε
109.4USD/b. Οι πωλήσεις σε μονάδες προϊόντων είναι λιγότερο μειωμένες από την μείωση
50

Κόστος πωληθέντων=τιμή αγοράς*μονάδες πωληθέντων προϊόντων και Πωλήσεις=τιμή πώλησης*μονάδες
πωληθέντων προϊόντων=>(κόστος πωληθέντων/πωλήσεις)=τιμή αγοράς/τιμή πώλησης=>τιμή
αγοράς=αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς καθαρές πωλήσεις*τιμή πώλησης.

51

Τα ποσά της συγκεκριμένης στήλης στρογγυλοποιούνται
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που αποτυπώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων λόγω της αύξησης του αριθμοδείκτη. Τη
χρήση 2012 ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης παραμένει αμετάβλητος στην τιμή 0,95 ενώ η τιμή
εισαγωγής του πετρελαίου σημειώνει περεταίρω αύξηση (από 109,4USD/b σε 111,9USD/b).
Οι πωλήσεις τη χρήση 2012 μειώνονται. Το γεγονός πως ο αριθμοδείκτης, συνεπώς το
περιθώριο κέρδους, παραμένει αμετάβλητος σημαίνει πως η μείωση των πωλήσεων
αντικατοπτρίζει αναλογικά την αντίστοιχη μείωση των μονάδων προϊόντων που πουλήθηκαν.
Ο αριθμοδείκτης κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις τη χρήση 2013 αυξάνεται μειώνοντας
το περιθώριο κέρδους στην τιμή 0,96. Οι καθαρές πωλήσεις μειώνονται ενώ η τιμή εισαγωγής
του πετρελαίου μειώνεται επίσης. Η μείωση της σχέσης μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής
πώλησης με την ταυτόχρονη μείωση της τιμής εισαγωγής ενδεχομένως αποτελεί πολιτική
αντιμετώπισης της μειωμένης ζήτησης των προϊόντων της εταιρίας και γενικότερα του κλάδου.
Μείωση των πωλήσεων σε μονάδες προϊόντων είναι μικρότερη από αυτή που αποτυπώνεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την εξέλιξη του αριθμοδείκτη τη χρήση 2013.
Τις χρήσεις 2014 και 2015 ο αριθμοδείκτης παραμένει αμετάβλητος, συνεπώς και το περιθώριο
κέρδους στην τιμή 0,96. Η τιμή εισαγωγής σε σχέση με το 2013 μειώνεται το 2014 ενώ το 2015
παρατηρείται περεταίρω μείωση. Αντίθετα οι πωλήσεις αυξάνονται σημαντικά και στις δύο
τελευταίες χρήσεις της εξεταζόμενης περιόδου. Τα παραπάνω δεδομένα συνεπάγονται
πραγματικής αύξησης των μονάδων προϊόντων που πούλησε η εταιρία αναλογική με αυτή που
αποτυπώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό και
αποτυπώνει την επιτυχημένη πολιτική της εταιρίας να κερδοσκοπεί μακροπρόθεσμα
διατηρώντας τη σχέση τιμής αγοράς-πώλησης σε χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα οι αυξημένες
πωλήσεις που παρατηρούνται τις δύο τελευταίες χρήσεις δίνουν στην εταιρία και την
πολυτέλεια να μην αυξήσει τις τιμές πώλησης.
Από τη μεταβολή του αριθμοδείκτη κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα και για το περιθώριο κέρδους όπως συνέβη με την παραπάνω ανάλυση, ενώ αν
πολλαπλασιαστεί η ποσοστιαία μεταβολή του αριθμοδείκτη με τις πωλήσεις και στη συνέχεια
το αποτέλεσμα που προκύψει αφαιρεθεί είναι δυνατή η απεικόνιση των πωλήσεων
απαλλαγμένη από τις μεταβολές του περιθωρίου κέρδους ή διαφορετικά από τις μεταβολές στη
σχέση μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς προϊόντων που πουλήθηκαν.
Πίνακας 4.68: Ανάλυση Πωλήσεων

Έτος

Καθαρές
πωλήσεις (α)

Τάση

Μεταβολή
αριθμοδείκτη
Κόστους
πωλήσεων σε
σχέση με το

Ποσοστό πωλήσεων
που οφείλεται στην
μεταβολή του
αριθμοδείκτη ΚΠ
(γ)=(α)*(β)

Πωλήσεις
απαλλαγμένες από
την μεταβολή του
αριθμοδείκτη ΚΠ
(α)-(γ)

Τάση

121

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

743.919.535,9
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,7
742.838.722,38
959.354.364,5
1.023.594.303,5

100
88,23
111,34
107,50
105,73
99,85
128,56
137,60

2008 (β)
0
-0,02127660
0
0,01063830
0,01063830
0,02127660
0,02127660
0,02127660

0
-13.965882,91
0
8.507.159,022
8.367.122,00
7.819358,099
20.411799,07
21.778.606,55

743.919.535,9
670.362.248,2
828.257.852,62
791.165.629,1
778.142.188,7
735.019.365,2
938.942.565,4
1.001815.969,0

100
90,11
111,34
106,35
104,60
98,80
126,22
134,67

Διάγραμμα 4.23: Πωλήσεις
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα και το ραβδόγραμμα ένα ποσοστό της μεταβολής
των πωλήσεων οφείλεται στη μεταβολή της σχέσης μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης
προϊόντων. Έτσι για να απαληφθεί αυτή η επίδραση θεωρείται ως αριθμοδείκτης κόστους
πωληθέντων προς πωλήσεις η τιμή 0,94, που ισχύει στο έτος βάσης, για όλα τα έτη ενώ στον
πίνακα απεικονίζεται και το μέγεθος της επίδρασης αυτής της μεταβολής σε σχέση με το έτος
βάσης. Ωστόσο το μέγεθος των καθαρών πωλήσεων επηρρεάζεται καθοριστικά από τη
διαμμόρφωση της τελικής τιμής των προϊόντων, ενώ στη διαμόρφωση της τιμής συβάλλει και
η τιμή αγοράς των προϊόντων, το μέγεθος των λειτουργικών δαπανών, η φορολογία και πολλοί
άλλοι παράγοντες με αποτέλεσμα να μην θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα τα αποτελέσματα
του παραπάνω σεναρίου. Συγκεκριμένα αν ο αριθμοδείκτης παρέμενε σταθερός η επιχείρηση
δεν θα πραγματοποιούσε τις ίδιες πωλήσεις με τις πραγματικές.
Από την παραπάνω ανάλυση εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με την πολιτική της
επιχείρησης όσον αφορά τη τιμολογιακή πολιτική της εταιρίας. Συγκεκριμένα παρατηρείται
πως ο αριθμοδείκτης έχει θετική σχέση με την πορεία των τιμών εισαγωγής του πετρελαίου
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μέχρι και το 2012 ενώ από το 2013 μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου που η τιμή του
πετρελαίου μειώνεται, ο αριθμοδείκτης αυξάνεται από το 0,95 στο 0,96 και παραμένει
σταθερός για το υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου. Η αλλαγή πολιτικής οφείλεται
ενδεχομένως στη μειωμένη ζήτηση των προϊόντων του κλάδου αλλά και στον ειδικό φόρο
κατανάλωσης που αφήνει μικρότερα περιθώρια μείωσης του αριθμοδείκτη (και αύξησης του
περιθωρίου κέρδους). Ταυτόχρονα οι αυξημένες πωλήσεις στις δύο τελευταίες χρήσεις
επιτρέπουν στην επιχείρηση να διατηρεί τον αριθμοδείκτη στα αυξημένα αυτά επίπεδα.
Αριθμοδείκτης λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις
Ο αριθμοδείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφούν τα λειτουργικά
έξοδα. Επίσης αυτό που καθιστά τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη σημαντικό είναι το γεγονός
πως τα λειτουργικά κέρδη επηρεάζουν σημαντικά το καθαρό περιθώριο κέρδους (αφού
αφαιρεθούν από το μικτό αποτέλεσμα και τα λοιπά έσοδα).
Πίνακας 4.69: Αριθμοδείκτης Λειτουργικά Έξοδα προς Πωλήσεις

Έτος

Λειτουργικά
έξοδα

Τάση
λειτουργικών
εξόδων

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

45.913.590,94
47.918.871,47
46.121.237,05
40.186.894,29
35.343.125,01
31.931.832,52
34.138.049,40
35.208.764,89

100
104,37
100,45
87,53
76,98
69,55
74,35
76,68

Καθαρές
πωλήσεις

Τάση
καθαρών
πωλήσεων

743.919.535,90
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,70
742.838.722,38
959.354.364,50
1.023.594.303,50

100
88,23
111,34
107,5
105,73
99,85
128,56
137,60

Αριθμοδείκτης
λειτουργικών
Τάση
εξόδων προς αριθμοδείκτη
πωλήσεις
0,0617
100
0,0730
118,31
0,0557
90,28
0,0503
81,15
0,0449
72,77
0,0423
68,56
0,0356
57,77
0,0344
55,75

Από την τάση του αριθμοδείκτη προκύπτει πως τα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις πωλήσεις,
με εξαίρεση τη χρήση 2009 που αυξάνονται, μειώνονται διαρκώς. Τις χρήσεις 2014 και 2015
ενώ παρατηρείται αύξηση των λειτουργικών εξόδων ο αριθμοδείκτης συνεχίζει να μειώνεται,
λόγω της ακόμη μεγαλύτερης αύξησης των πωλήσεων, φτάνοντας το 55,75% του έτους βασης.
H φθίνουσα εξέλιξη του αριθμοδείκτη είναι θετική, ιδιαίτερα στις χρήσεις 2010, 2014 και 2015
όπου η μείωση του αριθμοδείκτη συνοδεύεται από την ταυτόχρονη αύξηση των πωλήσεων. Οι
λειτουργικές δαπάνες συνδέονται στη συγκεκριμένη επιχείρηση σημαντικά με την εξέλιξη των
παγίων. Η πορεία του αριθμοδείκτη λειτουργικές δαπάνες προς πωλήσεις είναι αναμενόμενη
καθώς η ταχύτητα κυκλοφορίας των καθαρών ενσώματων παγίων σύμφωνα με την ανάλυση
που προηγήθηκε αυξάνεται κυρίως λόγω της μείωσης του πάγιου ενεργητικού από τη χρήση
2009 μέχρι τη χρήση 2015. Επίσης η αποδοτικότητα των συνολικών καθαρών παγίων ενώ
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μειώνεται μέχρι το 2013 με χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής, στις χρήσεις 2014 και 2015
εκτινάσσεται σε μεγέθη αρκετά υψηλότερα από αυτά του έτους βάσης. Αυτό σημαίνει πως η
επιχείρηση μείωσε δραστικά τις λειτουργικές της δαπάνες αυξάνοντας ωστόσο την
αποτελεσματικότητα και τον βαθμό χρησιμοποιήσεως των παγίων της.
Διάγραμμα 4.24: Σχέση Λειτουργικών Δαπανών και Παγίων

Σχέση λειτουργικών δαπανών και παγίων
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Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει πως οι δύο αριθμοδείκτες κινούνται σε απόλυτη
αρμονία αντίθετα, γεγονός που επιβεβαιώνει την υψηλή συσχέτιση των λειτουργικών δαπανών
με τα πάγια αλλά και την αποτελεσματική διαχείρισή τους.
Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων
Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών δαπανών είναι το άθροισμα των αριθμοδεικτών κόστους
πωληθέντων προς πωλήσεις και λειτουργικών δαπανών προς πωλήσεις και αποτυπώνει το
τμήμα των πωλήσεων που απορροφάται συνολικά από το κόστος πωλήσεων και τα λειτουργικά
έξοδα. Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι σημαντικός γιατί αναδεικνύει την συνολική εικόνα του
κόστους πωληθέντων και των λειτουργικών δαπανών εκφράζοντας τα ως ποσοστό των
πωλήσεων.
Από τη μελέτη των αριθμοδεικτών κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις και λειτουργικών
εξόδων προς πωλήσεις ξεχωριστά αναμένεται ο αριθμοδείκτης λειτουργικών δαπανών να έχει
γενικότερα μία αύξουσα πορεία λόγω του αριθμοδείκτη κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις.
Πίνακας 4.70: Αριθμοδείκτης Λειτουργικά Έξοδα προς Πωλήσεις
Έτος

Αριθμοδείκτης
κόστους
πωλήσεων

Αριθμοδείκτης
λειτουργικών
εξόδων προς

Αριθμοδείκτης
λειτουργικών
εξόδων (α)+(β)

Τάση
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

προς πωλήσεις
(α)
0,935
0,924
0,943
0,948
0,955
0,958
0,962
0,960

πωλήσεις (β)
0,061718
0,073003
0,0557
0,0503
0,0449
0,0423
0,0356
0,0344

0,9967
0.9970
0,9987
0,9983
0,9999
1,0003
0,9976
0,9944

100
100,03
100,02
100,16
100,32
100,36
100,09
99,77

Από το μέγεθος και την εξέλιξη του αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων συμπεραίνεται πως οι
πωλήσεις σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου απορροφώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. Η αρνητική αυτή εξέλιξη κορυφώνεται
στη χρήση 2013 ενώ στις χρήσεις 2014 και 2015, ο αριθμοδείκτης μειώνεται. Η πορεία του
αριθμοδείκτη όπως αναμένονταν οφείλεται καθαρά στην αύξουσα εξέλιξη του αριθμοδείκτη
κόστους πωλήσεων προς πωλήσεις ο οποίος σταδιακά αυξάνεται. Τα λειτουργικά έξοδα προς
πωλήσεις μειώνονται βελτιώνοντας τον αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων χωρίς όμως να
ανατρέπουν την αύξουσα πορεία που διαγράφει ως το 2013. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της ζήτησης που παρατηρείται στην εξεταζόμενη περίοδο
λόγω της οικονομικής ύφεσης και της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας.
Από την ανάλυση των παραπάνω μεγεθών συμπεραίνεται πως η επιχείρηση για να
κερδοφορήσει στηρίζεται στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα
αρνητικό καθώς σημαίνει πως η επιχείρηση αδυνατεί να κερδοφορήσει από την κύρια
δραστηριότητα των εργασιών της.
Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους
Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους ή μικτού κέρδους εκφράζεται ως το πηλίκο των
μικτών κερδών χρήσης και των καθαρών πωλήσεων επί 100. Επειδή τα μικτά κέρδη χρήσης
αναλύονται ως καθαρές πωλήσεις μειωμένες κατά το κόστος πωλήσεων ο αριθμοδείκτης
μικτού κέρδους εκφράζεται και από τη σχέση «1-(κόστος πωλήσεων/καθαρές πωλήσεις)*100».
Πίνακας 4.71: Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012

Κόστος
Πωλήσεων

Τάση
Κόστους
Πωλήσεων

Καθαρές
πωλήσεις

Τάση
Καθαρών
Πωλήσεων

Μικτό κέρδος

Τάση
Μικτού
Κέρδους

695.645.464,45
606.424.298,41
781.756.519,10
758.765.519,10
750.733.222,37

100
87,17
112,38
109,07
107,92

743.919.535,90
656.396.365,37
828.257.852,62
799.672.788,11
786.509.310,70

100
88,23
111,34
107,5
105,73

48.274.071,45
49.972.066,96
47.122.828,05
40.907.269,01
35.776.088,33

100
103,52
97,62
84,74
74,11

Αριθμοδείκτης
Μικτού
περιθωρίου
κέρδους
6,5%
7,6%
5,7%
5.1%
4,5%
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Τάση

100
117,14
85,71
77,14
68,57

2013
2014
2015

711.812.715,18
923.210.018,52
983.035.442,32

102,32
132,82
141,31

742.838.722,38
959.354.364,50
1.023.594.303,5

99,85
128,56
137,60

31.026.007,20
36.144.345,98
40.558.861,18

64,27
74,87
84,02

4,2%
3,8%
4%

62,86
55,71
58,57

2009: Τη χρήση 2009 το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε λόγω αύξησης του μικτού
κέρδους και της μείωσης των πωλήσεων. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε λόγω της μεγαλύτερης
μείωσης του κόστους πωληθέντων σε σχέση με τις πωλήσεις.
2010: Τη χρήση 2010 το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε σε σχέση με τις δύο
προηγούμενες χρήσεις καθώς η αύξηση του κόστους πωληθέντων ήταν μεγαλύτερη από αυτή
των πωλήσεων. Στην αύξηση του κόστους πωληθέντων συνέβαλλε η αύξηση των τιμών
εισαγωγής αργού πετρελαίου.
2011: Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου μικτού κέρδους μειώνεται τη συγκεκριμένη χρήση όπως
και την προηγούμενη χρονιά λόγω της μεγαλύτερης μείωσης των πωλήσεων σε σχέση με το
κόστος πωληθέντων.
2012: Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους μειώνεται ακόμη περισσότερο φτάνοντας
το 4,5%. Στη μείωση αυτή συνέβαλε τόσο η αύξηση του κόστους πωληθέντων όσο και η
μείωση των πωλήσεων.
2013: Η πτωτική πορεία του αριθμοδείκτη συνεχίζεται και στη χρήση 2013 όπου ο
αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους φτάνει την τιμή του 4,2%. Η μείωση αυτή είναι
αποτέλεσμα της μεγαλύτερης μείωσης των πωλήσεων σε σχέση με αυτή του κόστους
πωληθέντων.
2014: Ο αριθμοδείκτης τη συγκεκριμένη χρήση έχει τη χαμηλότερη τιμή της εξεταζόμενης
περιόδου η οποία είναι 3,8%. Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε λόγω της θεαματικής
αύξησης του κόστους πωλήσεων και της μικρότερης αλλά επίσης σημαντικής αύξησης των
πωλήσεων. Η μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους τη συγκεκριμένη χρονιά είναι μικρή
σε σχέση με τις προηγούμενες μειώσεις του αριθμοδείκτη και διαμορφώθηκε λόγω του
γεγονότος της μεγάλης μείωσης της τιμής εισαγωγής του αργού πετρελαίου, το οποίο η εταιρία
αγόρασε σε πλεονάζουσες ποσότητες ώστε να επωφεληθεί ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις
πωλήσεις της σημαντικά.
2015: Τη χρήση 2015 η εταιρία για πρώτη φορά μετά το 2009 αυξάνει το περιθώριο μικτού
κέρδους πραγματοποιώντας αύξηση μεγαλύτερη των πωλήσεων από αυτή του κόστους
πωληθέντων. Η τιμή του πετρελαίου τη συγκεκριμένη χρήση μειώνεται σχεδόν στο μισό της
τιμής που είχε την προηγούμενη περίοδο και έτσι οι πωλήσεις της αυξάνονται ακόμη
περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους
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Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι ίσος με το πηλίκο των καθαρών κερδών
εκμετάλλευσης προς τις καθαρές πωλήσεις και εκφράζει το ποσοστό καθαρού κέρδους που
επιτυγχάνει μια επιχείρηση από τι πωλήσεις της.
Πίνακας 4.72: Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Καθαρά κέρδη
εκμετάλλευσης
(ΚΠΦΤ)52
5.746.976,35
6.277.425,41
4.362.924,75
3.935.138,51
3.397.325,60
1.852.796,23
5.125.221,18
8.481.210,18

Τάση

Άλλα έσοδα
εκμετάλλευσης

Τάση

Λειτουργικά έξοδα

Τάση

100
109,23
75,91
68,47
59,12
32,24
89,18
147,58

3.386.495,18
4.224.229,92
3.361.333,75
3.214.763,79
2.964.362,28
2.758.621,55
3.118.924,60
3.131.113,89

100
124,74
99.26
94.93
87.53
81.46
92.10
92.45

45.913.590,94
47.918.871,47
46.121.237,05
40.186.894,29
35.343.125,01
31.931.832,52
34.138.049,40
35.208.764,89

100
104.37
100.45
87.53
76.98
69.55
74.35
76.68

Αριθμοδείκτης
καθαρού
περιθωρίου κέρδους
0,0077
0,0096
0,0053
0,0049
0,0043
0,0025
0,0053
0,0083

2009: Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους αυξάνεται αισθητά αγγίζοντας την τιμή
του 124,67%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Από την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως ο αριθμοδείκτης αυξήθηκε κυρίως
λόγω της μεγάλης αύξησης των λοιπών εσόδων ενώ τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν ελάχιστα.
Η αύξηση αυτή των λοιπών εσόδων οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην είσπραξη
αποζημίωσης από νομική διένεξη που αφορούσε υπόθεση σχετιζόμενη με την Δ.Ε.Η.
(943.324,15 ευρώ)53.
2010: Τη χρήση 2010 ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους μειώθηκε σε επίπεδα που
πλησιάζουν το εν δεύτερο της χρήσης 2009. Η μείωση αυτή είναι αναμενόμενη καθώς ο
αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους έχει την ίδια συμπεριφορά. Ωστόσο το καθαρό
περιθώριο κέρδους μειώνεται περισσότερο λόγω της μείωσης των λοιπών εσόδων. Τα
λειτουργικά έξοδα μειώνονται. Η μείωση αυτή των λοιπών εσόδων είναι λόγω του γεγονότος
πως την προηγούμενη χρήση η αύξηση των λοιπών εσόδων ήταν αποτέλεσμα συγκυρίας
(αποζημίωση απορρέουσα νομικής υπόθεσης) και όχι ενός άλλου κονδυλίου, που ενδεχομένως
να σχετίζεται περισσότερο με τις εμπορικές συναλλαγές (πχ αύξηση ενοικίων κτηρίων, η οποία
θα αποτελούσε και ένδειξη αύξησης του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας.
2011: Τη χρήση 2011 παρατηρείται περεταίρω μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους. Η
μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του μικτού κέρδους καθώς τα λειτουργικά έσοδα
μειώνονται λιγότερο από τα λειτουργικά έξοδα. Οι πωλήσεις μειώνονται λιγότερο από τα
λειτουργικά κέρδη με αποτέλεσμα ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους να καταλήξει

52
53

Καθαρά κέρδη εκμετάλλευσης=Μικτό αποτέλεσμα + άλλα έσοδα εκμετάλλευσης – λειτουργικά έξοδα.
Ετήσια οικονομική έκθεση ελιν 2009/σελ.67.
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Τάση
100
124,68
68,83
63,63
55,88
32,47
68,83
107,8

στην τιμή 0,0049.Το μικτό κέρδος μειώνεται κυρίως λόγω της εντυπωσιακής ανόδου της τιμής
εισαγωγής του πετρελαίου (από 79USD/b σε 109.4USD/b).
2012: Τη χρήση 2012 ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους συνεχίζει την πτωτική του
πορεία σημειώνοντας τιμή ίση με το 55,88% του έτους βάσης από 63,63% του έτους βάσης
που ήταν το 2011. Η μείωση αυτή οφείλεται και πάλι στη μείωση του μικτού περιθωρίου
κέρδους, την αρνητική επίδραση του οποίου αμβλύνει η σημαντική μείωση των λειτουργικών
εξόδων ενώ ταυτόχρονα τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης την ενισχύουν. Το 2012 Η το
περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (από
116,8USD/b το 2011 σε 119,5USD/b το 2012). Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν λιγότερο από τα
λειτουργικά έξοδα, ενώ η μείωση αυτή δεν οφείλεται σε κάποιο ξεχωριστό κονδύλι των λοιπών
εσόδων αλλά στο σύνολό τους. Τα λειτουργικά έξοδα που σημείωσαν σημαντική μείωση (από
87,53% του έτους βάσης το 2011 σε 76,98% του έτους βάσης το 2012) μειώθηκαν κυρίως λόγω
των εξόδων διάθεσης και συγκεκριμένα του κονδυλίου των διαφόρων εξόδων διάθεσης και των
αμοιβών προσωπικού.54
2013: Τη χρήση 2013 το καθαρό περιθώριο κέρδους σημειώνει τη χαμηλότερη τιμή της
εξεταζόμενης περιόδου 0,025 (32,47% του έτους βάσης από 55,88% του έτους βάσης). Όπως
προκύπτει από τον αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων, το κόστος πωληθέντων και τα
λειτουργικά έξοδα απορροφούν το σύνολο των πωλήσεων και το ξεπερνούν κατ’ ελάχιστο, ενώ
τα πενιχρά λειτουργικά κέρδη οφείλονται στα λοιπά έσοδα, τα οποία με τη σειρά τους και αυτά
μειώνονται τη συγκεκριμένη χρήση. Η τιμή διαμορφώθηκε και πάλι λόγω του χαμηλότερου
περιθωρίου μικτού κέρδους. Η τιμή εισαγωγής του πετρελαίου μειώθηκε (από 111,9USD/b το
2012 σε 107,6USD/b το 2013), ωστόσο το περιθώριο μικτού κέρδους δεν βελτιώθηκε. Αυτό
συνέβη καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν εκ νέου τη χρήση 2013. Η μείωση των λειτουργικών
εξόδων είναι επίσης σημαντική και συγκεκριμένα η μείωση των εξόδων αμοιβών προσωπικού
στη λειτουργία διάθεσης55. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν από 87,53% του έτους
βάσης το 2012 σε 81,46% του έτους βάσης το 2013. Η μείωση αυτή συνέβη σε όλα τα κονδύλια
των λοιπών εσόδων και είναι απόρροια της μείωσης των πωλήσεων και του βαθμού συσχέτισης
των εσόδων αυτών με τις πωλήσεις.
2014: Τη χρήση 2014 το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξάνεται θεαματικά φτάνοντας την τιμή
Τα έξοδα διαθέσεως μειώθηκαν από 35.352.952,82 ευρώ το 2011 σε 30.704.081,82 ευρώ το 2012. Τα διάφορα
έξοδα μειώθηκαν το 2012 κατά 2.656.298,66 ευρώ ενώ οι αμοιβές προσωπικού που απασχολείτω στη
λειτουργία διάθεσης 1.172.955,94 ευρώ/Ετήσια οικονομική έκθεση της Ελιν 2012/σελ.77
55
Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν από 30.618.750,82(τα ποσό διαφέρει με αυτό της προηγούμενης σημείωσης
λόγω αναπροσαρμογών που προέκυψαν με την τροποποίηση του ΔΛΠ19 παροχές σε εργαζομένους) ευρώ το
2012 σε 27.819.399,87 ευρώ το 2013. Οι αμοιβες προσωπικού λειτουργίας διάθεσης μειώθηκαν κατά
1.393.273,28 ευρώ.
54
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0,0053 (68,83% του έτους βάσης). Το αξιοσημείωτο είναι πως το καθαρό περιθώριο κέρδους
αυξάνεται ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους τη συγκεκριμένη χρήση μειώνεται. Αυτό συμβαίνει
λόγω της μεγάλης αύξησης των λοιπών εσόδων καθώς τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται. Η
επιχείρηση τη συγκεκριμένη χρήση πραγματοποιεί υψηλές πωλήσεις και για τον λόγο αυτό η
μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους δεν είναι πρόβλημα, ενώ η αύξηση των λοιπών εσόδων
(που οφείλεται σε συναλλαγματικές διαφορές και εισπραττόμενα έξοδα αποστολής) βελτιώνει
το καθαρό περιθώριο κέρδους, γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την δυναμική και την κερδοφορία
της.
2015:Τη χρήση 2015 ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους αυξάνεται σημαντικά
ακολουθώντας τον αριθμοδείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους. Τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο
και τα λειτουργικά έσοδα αυξάνονται ανεπαίσθητα ενώ οι πωλήσεις της χρήσης 2015 είναι οι
μεγαλύτερες της εξεταζόμενης περιόδου. Η αύξηση του μικτού κέρδους τη συγκεκριμένη
περίοδο είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του μικτού περιθωρίου κέρδους.
Από την παραπάνω ανάλυση και την θεωρία προκύπτει πως το καθαρό περιθώριο κέρδους
συναρτάται του μικτού περιθωρίου κέρδους, και του της διαφοράς των άλλων λειτουργικών
εσόδων με τα λειτουργικά έξοδα προς τις πωλήσεις. Για τον λόγο αυτό παρατίθεται πιο κάτω ο
αριθμοδείκτης άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μείον λειτουργικά έξοδα προς πωλήσεις, ενώ η
αντίθετη πορεία του αριθμοδείκτη αυτού με το καθαρό περιθώριο κέρδους αποτυπώνεται στο
διάγραμμα που ακολουθεί.
Πίνακας 4.73: Αριθμοδείκτης άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μείον λειτουργικά έξοδα προς
πωλήσεις
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Άλλα έσοδα
εκμετάλλευσης (α)
3.386.495,18
4.224.229,92
3.361.333,75
3.214.763,79
2.964.362,28
2.758.621,55
3.118.924,60
3.131.113,89

Λειτουργικά
Καθαρές
έξοδα (β)
πωλήσεις
45.913.590,94 743.919.535,90
47.918.871,47 656.396.365,37
46.121.237,05 828.257.852,62
40.186.894,29 799.672.788,11
35.343.125,01 786.509.310,70
31.931.832,52 742.838.722,38
34.138.049,40 959.354.364,50
35.208.764,89 1.023.594.303,5

[(α)-(β)]/(γ)

Τάση

-0,0572
-0,0666
-0,0516
-0,0462
-0,0412
-0,0393
-0,0323
-0,0313

-100
-116.43
-90.20
-80.77
-72.02
-68.70
-56.47
-54.72

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως για την εξαγωγή του καθαρού περιθωρίου κέρδους
ο το μικτό περιθώριο κέρδους επιβαρύνεται σε κάθε χρήση (με εξαίρεση τη χρήση 2009) όλο
και λιγότερο από το κλάσμα της αρνητικής διαφορά των λοιπών λειτουργικών εσόδων με τα
λειτουργικά έξοδα προς τις καθαρές πωλήσεις. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης
διαγράφονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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Διάγραμμα 4.25: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
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Από το παραπάνω διάγραμμα επιβεβαιώνεται η θεαματική επίδραση του ρυθμού μείωσης των
λειτουργικών δαπανών στο καθαρό περιθώριο κέρδους.

4.7.

Επενδυτικοί αριθμοδείκτες

Οι επενδυτικοί αριθμοδείκτες χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές με σκοπό την λήψη ή όχι
της απόφασης για επένδυση σε μετοχές μιας εταιρίας ή όχι. Για το λόγο αυτό στην κατηγορία
επενδυτικών αριθμοδεικτών καταλυτικό ρόλο ως μεγέθη παίζουν τα μερίσματα και οι μετοχές.
Οι σημαντικότεροι επενδυτικοί αριθμοδείκτες είναι τα κατά μετοχή κέρδη, το κατά μετοχή
μέρισμα, η μερισματική απόδοση, το ποσοστό διανεμόμενων κερδών και η εσωτερική αξία της
μετοχής.
Κατά μετοχή κέρδη (E.P.S)
Ο αριθμοδείκτης κέρδη κατά μετοχή είναι ο πιο κοινός και ευρέως χρησιμοποιούμενος
επενδυτικός αριθμοδείκτης καθώς αντανακλά το μερίδιο των κερδών που αντιστοιχεί σε κάθε
μία μετοχή και είναι ίσος με το πηλίκο των καθαρών κερδών χρήσης προς τον μέσο σταθμικό
όρο των μετοχών.
Πίνακας 4.74: Αριθμοδείκτης κατά Μετοχή Κερδών
Έτος

Καθαρά κέρδη
χρήσης

Αριθμός μετοχών
σε κυκλοφορία

Αριθμοδείκτης
κατά μετοχή

Τάση
αριθμοδείκτη
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.488.123,61
3.677.092,55
1.562.058,49
-222.697,22
-693.386,36
-1.957.524,44
779.428,11
2.738.450,02

18.800.000
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130

κερδών
0.077
0.1540
0.0655
-0.009
-0.029
-0.082
0.0327
0.115

100
200
85.06
-11.69
-37.66
-106.49
42.46
149.35

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως τα κατά μετοχή κέρδη με εξαίρεση τη χρήση 2009
μειώνονται διαρκώς μέχρι τη χρήση 2014 όπου αυξάνονται ενώ τη χρήση 2015 ξεπερνούν το
μέγεθος που είχαν στο έτος βάσης. Τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 όπου σημειώνονται ζημίες
χρήσεις οι ζημίες κατά μετοχή συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον αριθμοδείκτη επιμερίζοντας το
ποσό της ζημίας που αναλογεί σε κάθε μία μετοχή. Τη χρήση 2014 οι ζημίες μετατρέπονται σε
κέρδη ανά μετοχή ενώ το 2012 τα κέρδη κατά μετοχή κορυφώνονται στην τιμή 0,115
ευρώ/μετοχή.
Η εταιρία τη χρήση 2008 είχε 18.800.000 κοινές μετοχές αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και ίδια
δικαιώματα ψήφου. Στις 09/03/2009 έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την
άντληση κεφαλαίων ύψους, 13.160.000ευρώ. Τελικά το ποσό αυτό καλύφθηκε με την έκδοση
5.028.130 νέων μετοχών. Έτσι ο αριθμοδείκτης το 2009 αυξάνεται παρά την αύξηση των
μετοχών, γεγονός που είναι ιδιαίτερα θετικό για την εταιρία. Ωστόσο η μείωση του δείκτη και
το αρνητικό πρόσημο λόγω ζημιών αντιστρέφει την θετική αυτή εικόνα μέχρι τις χρήσεις 2014
και 2015 που ο δείκτης βελτιώνεται κατά πολύ.
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Διάγραμμα 4.26: Κέρδη ανά Μετοχή
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Μερίσματα
Η εταιρία λόγω της διαρκούς μείωσης των κερδών από το 2009 και μετά αλλά και των ζημιών
δεν διένειμε μερίσματα παρά μόνο τη χρήση 2009 όπου διένειμε 191.406,50 ή 0,05
ευρώ/μετοχή. Η διανομή αυτή έγινε και για να παρέχει κίνητρο στους επενδυτές να
συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποίησε η εταιρία την ίδια χρονιά ώστε να
καλυφθεί το ποσό της συγκεκριμένης αύξησης κεφαλαίου.
Εσωτερική αξία μετοχής
Η εσωτερική αξία της μετοχής εκφράζει το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που αντιστοιχούν
σε κάθε μία μετοχή της εταιρίας και ισούται με το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό
των μετοχών που κυκλοφορούν. Λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια αποτυπώνονται σε ιστορικές
τιμές και περιλαμβάνουν πολλές φορές αναπροσαρμογές που δεν σχετίζονται με ταμειακές
ροές, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν είναι ιδανικός για να περιγράψει την εσωτερική αξία μιας
μετοχής και ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα για τους λόγους αυτούς στη συγκριτική
ανάλυση. Για τους παραπάνω λόγους καλό είναι ο αριθμοδείκτης να συνδυάζεται με την
χρηματιστηριακή αξία της μετοχής.
Πίνακας 4.75: Εσωτερική Αξία Μετοχής
Έτος

Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων

2008
2009
2010

35.677.086,66
49.188.766,33
49.554.546,86

Αριθμός
μετοχών σε
κυκλοφορία
18.800.000
23.828.130
23.828.130

Εσωτερική
αξία
μετοχής
1,897
2,064
2,079

Τάση
αριθμοδείκτη

Κέρδη εις
νέον

100
108.8
109.6

9.483.479.40
12.848.599.7
13.537.737,57

Τάση
Κερδών
εις νέον
100
73.80
142.75
132

Έτος

Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων

2011
2012
2013
2014
2015

49.331.849,64
48.430.354,25
46.476.541,71
47.255.969,82
49.994.419,84

Αριθμός
μετοχών σε
κυκλοφορία
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130
23.828.130

Εσωτερική
αξία
μετοχής
2,070
2,032
1,950
1,983
2,098

Τάση
αριθμοδείκτη

Κέρδη εις
νέον

109.1
107.1
102.8
104.5
110.6

13.320.630,06
12.472.921,46
10.492.071,56
11.216.704,79
13.812.870,38

Τάση
Κερδών
εις νέον
140.46
131.52
110.64
118.28
145.65

Όπως παρατηρείται από την τάση του αριθμοδείκτη μέχρι το 2011 αυξάνεται ενώ στη συνέχεια
μειώνεται μέχρι το 2013 για να αυξηθεί στη συνέχεια και να κορυφωθεί τη χρήση 2015. Ο
αριθμοδείκτης επηρεάζεται κυρίως από το μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων καθώς μετά την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οι μετοχές παραμένουν σταθερές. Τα ίδια κεφάλαια συναρτώνται
των κερδών λόγω του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον.
Από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρείται πως ο αριθμοδείκτης
εσωτερικής αξίας της μετοχής επηρεάζεται από τη μεταβολή των κερδών εις νέον.
Διάγραμμα 4.27: Εσωτερική Αξία μετοχής
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Χρηματιστηριακή αξία μετοχής
Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής είναι η τιμή που έχει η μετοχή της εταιίας στην
χρηματιστηριακή αγορά και εκφράζει το κατά πόσο την αποτιμά η αγορά. Όταν υπάρχει μεγάλη
ζήτηση για την μετοχή στο χρηματιστήριο η τιμή της ανεβαίνει ενώ όταν η ζήτηση μειώνεται
πέφτει. Η ζήτηση της μετοχής είναι ένα μέγεθος που εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων.
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Ωστόσο οι ορθολογικού επενδυτές αγοράζουν την μετοχή της εταιρίας διότι διανέμει τα κέρδη
της μέσω των μερισμάτων.
Πίνακας 4.76: Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής
Έτος

Χρηματιστηριακή
αξία μετοχής56

Τάση

2,82
2,28
1,32
0,66
1,68
0,86
0,99
0,82

100
80.85
46.8
23.4
59.57
30.5
35.10
29.07

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ονομαστική
αξία
μετοχής
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Τάση

57

17,73
17,73
17,73
17,73
17,73
17,73
17,73
17,73

Απόδοση
ιδίων
κεφαλαίων
0,161
0,128
0,088
0,080
0,070
0,040
0,108
0,170

Τάση
100
79,50
54,66
49,69
43,48
24,84
67,08
105,59

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται πως σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο η
χρηματιστηριακή αξία της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική της αξία γεγονός
ιδιαίτερα θετικό καθώς παρέχει ενδείξεις πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση για την μετοχή της
εταιρίας στην χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο η χρηματιστηριακή αξία από το 2009 αρχίζει
να μειώνεται με εξαίρεση τις χρήσεις 2012 και 2014.
Οι μεταβολές της χρηματιστηριακής αξίας συναρτώνται πολλών παραγόντων. Ένας
σημαντικός δείκτης που κοιτούν οι επενδυτές είναι η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων. Για το
λόγο αυτό παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα η τάση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη η
οποία μαρτυρά πως υπάρχει σχέση μεταξύ της τάσης της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής
και της ίδιας.
Στις χρήσεις 2014 και 2015 η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται ενώ τη χρήση 2015
η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής μειώνεται. Οι λόγοι που η σχέση μεταξύ των δυο δεικτών
δεν ισχύει για τις συγκεκριμένες χρήσεις είναι αρκετοί. Ο σημαντικότερος είναι πως η
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων είναι ένας σημαντικός αριθμοδείκτης για τους επενδυτές αλλά
όχι ο μοναδικός, καθώς η επίδραση που έχει στις αποφάσεις των επενδυτών συμψηφίζεται με
πολλούς άλλους παράγοντες όπως ο συνολικός κίνδυνος της αγοράς και η σχέση της εταιρίας
μαζί του, αλλά και καθημερινές ανακοινώσεις και γεγονότα που επιδρούν επάνω στη μετοχή.
Τη χρήση 2014 που η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται παρατηρείται αύξηση
στην χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ενώ το 2015 η αύξηση της αποδοτικότητας ιδίων
Επειδή η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής διαρκώς μεταβάλλεται στον παραπάνω πίνακα για τις ανάγκες
της παρούσας ανάλυσης χρησιμοποιούνται οι τιμές που είχε η μετοχή στις 31/12 κάθε έτους.
57
Η τάση της ονομαστικής αξίας της μετοχής εκφράζεται ως ποσοστό της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής
στις 31/12/2008 ώστε να είναι εμφανέστερη η διαφορά των δύο μεγεθών.
56
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κεφαλαίων δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της τιμής. Το 2015 ήταν μία χρονιά στην
οποία πραγματοποιήθηκαν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και ένα δημοψήφισμα, γεγονότα που
επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία των επενδυτών αλλά και τον συνολικό κίνδυνο της αγοράς.
Έτσι σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες η εταιρία πραγματοποιεί σημαντικά κέρδη μετά από τρείς
ζημιογόνες χρήσεις. Για τον λόγο αυτό ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
αυξάνεται ενώ η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής μειώνεται.
Τη χρήση 2012 η πτωτική πορεία της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής διακόπτεται ενώ η
αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων συνεχίζει να μειώνεται. Το γεγονός αυτό ενώ μοιάζει
παράδοξο δικαιολογείται από μία άλλη εξέλιξη η της οποίας η επίδραση ήταν σημαντικότερη
από αυτή της μείωσης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν άλλη
από τις μεγάλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που αναμένονταν να πραγματοποιήσει η
εταιρία το 2013. Οι επενδύσεις αυτές αυξήθηκαν όπως εξετάστηκε σε προηγούμενη ανάλυση
από 114,89% του έτους βάσης σε 165,05% το 2013 και ήταν ύψους 1.210.000 ευρώ. Το θετικό
μήνυμα που εισέπραξε η αγορά ήταν πως οι μεγάλες αυτές επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν με
σκοπό την αύξηση των μελλοντικών λειτουργικών κερδών καθώς αποτελούσαν συμμετοχές σε
θυγατρικές εταιρίες αλλά και επέκταση του δικτύου πρατηρίων της μητρικής. Έτσι, η εξέλιξη
αυτή υπερίσχυσε της μείωσης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων όσον αφορά τη
χρηματιστηριακή αξία της μετοχής.
Στο διάγραμμα που ακολουθεί είναι εμφανέστερες οι παραπάνω παρατηρήσεις και η πορεία
της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής.

135

Διάγραμμα 4.28: Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής
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Λόγος εσωτερικής αξίας προς χρηματιστηριακή τιμή
Ο αριθμοδείκτης εσωτερικής αξίας μετοχής προς τη χρηματιστηριακή της αξία εκφράζει το
κατά πόσο η εσωτερική αξία της μετοχής είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη και παρέχει ενδείξεις
για το κατά πόσο μία μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη.
Πίνακας 4.77: Εσωτερική Αξία προς Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής
Λόγος
Εσωτερική
Εσωτερικής αξίας
Τάση
Χρηματιστηριακή
Τάση
Τάση
Έτος
αξία
προς
αριθμοδείκτη
αξία μετοχής
αριθμοδείκτη
αριθμοδείκτη
μετοχής
Χρηματιστηριακή
αξία
2008
1,897
100
2,82
100
0,673
100
2009
2,064
108.8
2,28
80.85
0,905
134,47
2010
2,079
109.6
1,32
46.8
1,575
234,03
2011
2,070
109.1
0,66
23.4
3,136
465,97
2012
2,032
107.1
1,68
59.57
1,209
179,64
2013
1,950
102.8
0,86
30.5
2,267
336,85
2014
1,983
104.5
0,99
35.10
2,003
297,62
2015
2,098
110.6
0,82
29.07
2,555
379,64
Από το μέγεθος του παραπάνω δείκτη και την τάση του εξάγονται συμπεράσματα σε σχέση με
το αν η μετοχή είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη από την αγορά αλλά και με το πόσο.
Στις χρήσεις 2008 και 2009 παρατηρείται πως ο αριθμοδείκτης έχει τιμή μικρότερη του μηδενός
γεγονός που ερμηνεύεται ως υπερτίμηση της μετοχής από την αγορά. Στη συνέχεια και μέχρι
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το πέρας της εξεταζόμενης περιόδου ο αριθμοδείκτης κινείται πάνω από την μονάδα
παρέχοντας ενδείξεις για υποτίμηση της μετοχής από τη χρηματιστηριακή αγορά.
Επειδή η αποτίμηση μετοχών είναι μία σύνθετη διαδικασία (σχετίζεται με την διανομή κερδών
μέσω μερισμάτων) ο λόγος εσωτερικής αξίας της μετοχής προς τη χρηματιστηριακή της αξία
παρέχει μόνο ενδείξεις για το αν είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη μία μετοχή.
Επειδή η εσωτερική αξία μιας μετοχής είναι συνάρτηση δύο μεγεθών που δεν παρουσιάζουν
σημαντικές μεταβολές από έτος σε έτος, οι μεταβολές του λόγου εσωτερικής αξίας μετοχής
προς τη χρηματιστηριακή της αξία επηρεάζονται κυρίως από τη χρηματιστηριακή αξία της
μετοχής η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου μειώνεται αυξάνοντας
τον αριθμοδείκτη.
Διάγραμμα 4.29: Εσωτερική Αξία προς Χρηματιστηριακή Αξία Μετοχής
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Τόσο από τον πίνακα όσο και από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται πως ο λόγος
εσωτερικής αξίας προς τη χρηματιστηριακή έχει την τάση να αυξάνεται εμφανίζοντας έντονες
διακυμάνσεις στις χρήσεις 2012 και 2014 λόγω των αυξήσεων της χρηματιστηριακής αξίας της
μετοχής. Στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου αποτελέσματος σημαντικό ρόλο έπαιξε και το
γεγονός πως η εταιρία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου δεν διένειμε κέρδη με
εξαίρεση τη χρήση 2008. Αυτό συμβαίνει επειδή η διακράτηση κερδών αύξησε τα ίδια
κεφάλαια αυξάνοντας έτσι την εσωτερική αξία της μετοχής, ενώ ταυτόχρονα επέδρασε
αρνητικά στην χρηματιστηριακή της αξία. Ωστόσο, τα μειωμένα κέρδη και οι ζημίες που
σημείωσε τις χρήσεις 2011,2012 και 2013, συνέβαλλαν στη μη διανομή των κερδών, επομένως
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ο λόγος εσωτερική προς χρηματιστηριακή αξία της μετοχής ενδεχομένως να μην επηρεάζονταν
σημαντικά.
Λόγος τιμή προς κέρδη ανά μετοχή (p/e)
Ο λόγος τιμή προς κέρδη ανά μετοχή εκφράζει το ποσό που είναι διατεθειμένος ένας επενδυτής
να καταβάλλει για κάθε ευρώ κέρδους της επιχείρησης. Αποτελεί μέτρο εμπιστοσύνης των
επενδυτών προς την επιχείρηση ενώ για την εξαγωγή συμπερασμάτων είναι σημαντικό να
συγκρίνεται με τον αντίστοιχο αριθμοδείκτη του κλάδου. Το επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον
στοιχείο που έχει ο συγκεκριμένος δείκτης είναι πως αν αντιστραφεί εξάγει το επιτόκιο
κεφαλοποίησης που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή μελλοντικών κερδών σε τρέχουσα αξία.
Πίνακας 4.78: Τιμή προς Κέρδη ανά Μετοχή
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Χρηματιστηριακή
αξία μετοχής
2,82
2,28
1,32
0,66
1,68
0,86
0,99
0,82

Κέρδη
κατά
μετοχή
0.077
0.1540
0.0655
-0.009
-0.029
-0.082
0.0327
0.115

P/E

Τάση

Επιτόκιο
κεφαλοποιήσεως

Τάση

36,62
14,80
20,15
30,27
7,13

100
40,41
55,02
82,66
19,47

2,73%
6,75%
4,96%
3,30%
14%

100
247,2
181,7
120,88
512,28

Από τη φθίνουσα τάση του αριθμοδείκτη συμπεραίνεται πως οι επενδυτές διατίθενται να
καταβάλλουν όλο και λιγότερα χρήματα για την απόκτηση μίας μονάδας κέρδους διαχρονικά.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η εμπιστοσύνη της αγοράς απέναντι στην επιχείρηση κλονίζεται
κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.
Στις χρήσεις 2011,2012 και 2013 ο δείκτης δεν υπολογίζεται καθώς δεν έχει αξία λόγω των
ζημιών χρήσης που εμφάνισε η εταιρία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τη χρήση 2010
αυξάνεται ενώ τη χρήση 2014 η τιμή του αριθμοδείκτη αυξάνεται σε σχέση με τη χρήση 2010
γεγονός που δείχνει ότι η αγορά ανταποκρίνεται θετικά στα μικρά κέρδη που εμφάνισε η
εταιρία τη συγκεκριμένη χρήση. Τη χρήση 2015 παρά τη μεγάλη αύξηση των κερδών ανά
μετοχή η χρηματιστηριακή αξία έπεσε γεγονός που δείχνει πως οι επενδυτές διατίθενται να
πληρώσουν ακόμη λιγότερα χρήματα για μία μονάδα κερδών της εταιρίας παρά την αύξηση
των κερδών χρήσης της, λόγω του ότι θεωρούν πως ο κίνδυνος της συγκεκριμένης μετοχής
αυξήθηκε. Αν ο λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή αντιστραφεί προκύπτει το επιτόκιο
κεφαλαιοποίησης το οποίο αποτυπώνει το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση
των μελλοντικών κερδών. Η εξέλιξη του επιτοκίου κεφαλοποιήσεως έχει θετική σχέση με τον
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κίνδυνο της μετοχής, συνεπώς η αύξηση που έχει στην εξεταζόμενη περίοδο δεν είναι θετικό
στοιχείο για την επιχείρηση.

4.8.

Κατάσταση ταμειακών ροών

Η κατάσταση ταμειακών ροών σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο της εταιρίας (Δ.Λ.Π.) είναι
αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων και αποτυπώνει την ποιότητα των κερδών.
Συγκεκριμένα πληροφορεί για το κατά πόσο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προήλθαν
από λειτουργικές επενδυτικές ή χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες είναι σημαντικό να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
ταμειακών ροών που πραγματοποιήθηκαν σε μία χρήση. Παρακάτω παρατίθεται το ποσοστό
συμμετοχής των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στο σύνολο των ταμειακών
ροών κάθε χρήσης.
Η εταιρία καταρτίζει τις ταμειακές της ροές με την έμμεση μέθοδο. Αυτό σημαίνει πως οι
ταμειακές της ροές που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται ως
προσαρμογές των λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης μειωμένες κατά το ποσό της αύξησης των
χρεωστικών τόκων (και συναφών εξόδων), των καταβεβλημένων φόρων στα καθαρά κέρδη
προ φόρων αφού αυτά προσαρμοστούν και απαλλαχθούν από μη ταμειακά έξοδα, έσοδα αι
αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων.
4.8.1. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η επίδραση των ταμειακών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες στο σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας στο τέλος της χρήσης.
Στη συνέχεια ερμηνεύονται αυτές οι μεταβολές από τη μεταβολή της συμμετοχής των
λογαριασμών κεφαλαίων κίνησης στο σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων καθώς οι
συγκεκριμένοι λογαριασμοί αποτελούν την καρδιά των ταμειακών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες. Ωστόσο οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες όπως
προαναφέρθηκε επηρεάζονται από το μέγεθος των κερδών προ φόρων, τα μη ταμειακά έσοδα
και έξοδα τους χρεωστικούς τόκους και τους καταβεβλημένους φόρους τα οποία εξετάζονται
παρακάτω.
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Πίνακας 4.79: Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο
ταμειακών
διαθεσίμων και
ισοδυνάμων (α)
9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

Ταμειακές ροές από
λειτουργικές
δραστηριότητες (β)
15.892.946,95
6.838.110,09
3.373.440,92
-6.702.359,60
3.411.659,84
7.043.819,03
6.708.170,79
12.084.055,54

Ποσοστό ταμειακών
ροών που προέρχονται
από λειτουργικές
δραστηριότητες (β)/(α)
169,76
82,44
61,51
-121,69
41,78
72,62
54,56
48,38

Τάση
100
48,56
36,23
-71,68
24,61
42,78
32,14
28,5

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται πως το ποσοστό συμμετοχής των ταμειακών ροών
στο σύνολο των καθαρών ταμειακών ροών μειώνεται μέχρι τη χρήση 2011, αυξάνεται μέχρι τη
χρήση 2013 για να ξανά αρχίσει την φθίνουσα πορεία του ως το τέλος της εξεταζόμενης
περιόδου. Επίσης ως μέγεθος σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου είναι σημαντικά
μικρότερο από το μέγεθος που είχε στο έτος βάσης. Τα δεδομένα αυτά δικαιολογούν την
πτωτική πορεία του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας ενώ ταυτόχρονα δείχνουν και πως η
κύρια λειτουργία της επιχείρησης συμμετέχει όλο και λιγότερο στη παραγωγή χρηματικών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων αλλά και στη δημιουργία κέρδους. Η αρνητική τιμή των
ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες που παρατηρείται τη χρήση 2011
ερμηνεύεται ως μείωση των ταμειακών ροών λόγω των λειτουργικών δραστηριοτήτων,
γεγονός ιδιαίτερα αρνητικό για την λειτουργία της επιχείρησης.
Πίνακας 4.80: Μείωση των ταμειακών ροών λόγω των λειτουργικών δραστηριοτήτων

Έτος

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Σύνολο
ταμειακών
διαθεσίμων και
ισοδυνάμων
(α)
9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

Μείωση
αποθεμάτων

Ποσοστό

Μείωση
απαιτήσεων

Ποσοστό

Αύξηση
Υποχρεώσεων
πλην τραπεζών

Ποσοστό

2.104.578,63
-5.575.131,97
3.349.265,87
-3.744.625,56
3.070.680,83
-830.245,35
1.438.399,49
-807.356,97

13,24
-67,21
61,07
-67,99
37,60
-8,56
11,70
-3,23

12.831.261,31
6.393.735,43
-14.377.573,09
1.324.438,24
8.872.802,61
-5.471.092,68
11.506.819,28
7.872.072,11

137,05
77,08
-262,16
24,93
108,66
-56,40
93,60
31,52

-5.254.217,98
-3.174.795,72
6.630.928,45
-6.068.708,94
-11.983.805,47
12.686.954,92
-12.127.788,77
-3.457.746,73

-56,12
-38,27
120,90
-110,19
-146,76
130,80
-98,65
-13,84

2008: Τη χρήση 2008 παρατηρείται πως οι ταμειακές εισροές που προέρχονται από την μείωση
των αποθεμάτων είναι ίσες με το 13,24% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και
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ισοδυνάμων. Τα ταμειακά διαθέσιμα που δημιούργησε η μείωση των απαιτήσεων αποτελούν
το 137,05% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο τέλος του έτους, ενώ
το αρνητικό πρόσημο των ροών από αύξηση των υποχρεώσεων πλην των τραπεζών (πιστώσεις
προμηθευτών κλπ) ερμηνεύεται ως μείωση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων η οποία
επιβαρύνει τις λειτουργικές ταμειακές εισροές. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την εικόνα
του παραπάνω πίνακα τη χρήση 2008 είναι πως η επιχείρηση οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των
ταμειακών της ροών στην μείωση των απαιτήσεων, ενώ το γεγονός πως οι εισροές από αυτή
τη μείωση ξεπερνούν το μέγεθος των διαθεσίμων στη λήξη της περιόδου σε συνδυασμό με το
αρνητικό πρόσημο της αύξησης των υποχρεώσεων ερμηνεύεται από το γεγονός αποπληρωμής
μεγάλου μέρους των υποχρεώσεων σε πιστωτές της από την είσπραξη απαιτήσεων,
περισσότερο και λιγότερο από την μείωση των αποθεμάτων. Η εικόνα της συγκεκριμένης
χρονιάς είναι ευοίωνη για τους πιστωτές και γενικότερα θετική για την πιστοληπτική ικανότητα
της επιχείρησης υπό το πρίσμα των εκροών (αρνητική αύξηση των υποχρεώσεων).
2009: Τη χρήση 2009 οι ταμειακές ροές που προήλθαν από μείωση των αποθεμάτων είχαν
αρνητικό πρόσημο γεγονός που σημαίνει πως η επιχείρηση αύξησε τα αποθέματά της
δεσμεύοντας διαθέσιμα της τάξης του 67,21% των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων στο
τέλος της χρήσης. Ταυτόχρονα η μείωση των απαιτήσεων δημιούργησε εισροές ίσες με το
77,08% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ η αρνητική αύξηση (μείωση) των
υποχρεώσεων πλην τραπεζικών μείωσε τις εισροές κατά το ποσό της τάξης του 38,27% των
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων. Τα αποτελέσματα του πίνακα για τη συγκεκριμένη
χρήση ερμηνεύονται από την αύξηση της ταχύτητας είσπραξη των απαιτήσεων τόσο για την
αύξηση τω αποθεμάτων, όσο και για την μείωση των υποχρεώσεων σε πιστωτές. Πράγματι σε
προηγούμενη ανάλυση εξήχθη το συμπέρασμα της αύξησης τόσο των αποθεμάτων όσο και της
κυκλοφοριακής ταχύτητάς τους, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκαν οι υποχρεώσεις πλην των
τραπεζικών ενώ αυξήθηκε η ταχύτητα εξόφλησής τους. Η πληροφορία που αντλείται από την
ανάλυση των ταμιακών ροών τη συγκεκριμένη χρήση είναι η κατεύθυνση των ταμιακών ροών,
δηλαδή το γεγονός πως στη χρηματοδότηση των εκροών που παρήγαγαν η μείωση των
υποχρεώσεων και η αύξηση των αποθεμάτων συνέβαλε η μείωση των απαιτήσεων. Ωστόσο
ποσοτικά η αύξηση της μείωσης των απαιτήσεων μοιάζει ανεπαρκής για την κάλυψη των
εκροών για μείωση των υποχρεώσεων και για αύξηση των αποθεμάτων και για το λόγο αυτό ο
συγκεκριμένος συνδυασμός εισροών-εκροών να ευθύνεται για την μείωση του ποσοστού
ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στο σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων. Οι εισροές που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες (82,44% των
ταμειακών διαθεσίμων) είναι αποτέλεσμα κυρίως των προσαρμοσμένων κερδών προ φόρων
141

από μη ταμειακά έσοδα και έξοδα (όπως αποσβέσεις).
2010: Η χρήση 2010 είναι μια ιδιαίτερη χρήση από πλευράς ταμειακών ροών και ρευστότητας.
Αυτό συμβαίνει διότι τόσο το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων (58,58% το
2010από 88,6% το 2009 του έτους βάσης) όσο και το ποσοστό των λειτουργικών ταμειακών
ροών σε σχέση με το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων (36,23% από 48,56%
τη χρήση 2009 του έτους βάσης) μειώθηκαν. Επίσης τόσο η γενική όσο και η ειδική ρευστότητα
σημειώνουν την μεγαλύτερη μείωση της συγκεκριμένη περίοδο ενώ οι πωλήσεις αυξάνονται.
Η παραπάνω εικόνα συνδυαστικά εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα που αναλύει τις
ταμειακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες καθώς παρατηρείται μετά από
δύο χρήσεις μεγάλων αυξήσεων στην μείωση των απαιτήσεων εντυπωσιακή αύξηση (262,16%
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων) η οποία καταναλώνει ταμειακές ροές από την
αύξηση των υποχρεώσεων και τη μείωση των αποθεμάτων. Το αξιοσημείωτο είναι πως η
ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων αυξάνεται. Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύει η εντυπωσιακή
αύξηση των πωλήσεων (από 88,23% του έτους βάσης το 2009 111,34% του έτους βάσης το
2010). Η μείωση του ποσοστού λειτουργικών ταμειακών ροών σε σχέση με τα επίσης μειωμένα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα οφείλεται στο γεγονός πως η αύξηση των υποχρεώσεων (με
την ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας είσπραξής τους) συνοδεύεται από δυσανάλογα μικρή
αύξηση της αύξησης των υποχρεώσεων πλην τραπεζών.
2011: Η χρήση 2011 ήταν μία δύσκολη χρήση καθώς τα μειωμένα την προηγούμενη χρήση
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν ανεπαίσθητα ενώ οι συνολικές ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες είχαν αρνητικό πρόσημο (εκροές) (-121,69% των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο τέλος της χρήσης), που σημαίνει πως τα ταμειακά διαθέσιμα
της επιχείρησης δεν τροφοδοτήθηκαν καθόλου από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Το
αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε από το γεγονός πως η μείωση των απαιτήσεων δεν μπόρεσε
να καλύψει την αύξηση των αποθεμάτων και τη μείωση των υποχρεώσεων. Η αύξηση των
αποθεμάτων συγκεκριμένα ήταν υπερδιπλάσια της μείωσης των απαιτήσεων ενώ η αύξηση των
υποχρεώσεων ήταν αρνητική (μείωση 110,19% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
στο τέλος της χρήσης). Αυτό σημαίνει πως τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
τροφοδοτήθηκαν είτε από τις επενδυτικές είτε και από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
2012: Τη χρήση 2012 οι ταμειακές ροές που παράγουν οι λειτουργικές δραστηριότητες
αυξάνονται αποτελώντας το 41,78% συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων που
έχει η επιχείρηση στο τέλος της ίδιας χρήσης. Το ποσοστό ενώ είναι χαμηλό στην
πραγματικότητα αντιπροσωπεύει ένα αρκετά μεγαλύτερο μέγεθος καθώς τα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα τη χρήση 2012 αυξάνονται (από 58,83% του έτους βάσης σε 87,23%
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του έτους βάσης). Η μείωση των αποθεμάτων (37,6% των ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων) όσο και η μείωση των απαιτήσεων (108,66% των ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδυνάμων) δημιούργησαν εισροές που υπερκάλυψαν τη μείωση των υποχρεώσεων πλην των
τραπεζικών. Ωστόσο το ποσοστό των λειτουργικών ταμειακών ροών αν και αυξημένο
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
2013: Τη χρήση 2013 οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξάνονται εκ νέου
αποτελώντας το 72,62% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της εταιρίας στο τέλος
της χρήσης. H εικόνα αυτή είναι αποτέλεσμα καθαρά της μεγάλης αύξησης των υποχρεώσεων
των τραπεζών η οποία κάλυψε τι εκροές που προέκυψαν από την αύξηση των αποθεμάτων
αλλά και την αύξηση των απαιτήσεων γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα θετικό παρά την αύξηση
της συμμετοχής των λειτουργικών ταμειακών ροών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Την ίδια χρήση η αύξηση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της επιχείρησης πλην των
τραπεζών είναι η κύρια αιτία για την οποία οι αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας
έχουν στην ίδια χρήση την υψηλότερη τιμή της περιόδου.
2014: Τη χρήση 2014 οι ταμειακές ροές που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες
μειώθηκαν αποτελώντας το 54,56% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
της περιόδου. Ωστόσο παρά τη μείωση αυτή η ποιότητα των ταμειακών ροών που προέρχονται
από λειτουργικές δραστηριότητες βελτιώθηκε καθώς η μείωση των απαιτήσεων και η μείωση
των αποθεμάτων χρηματοδότησαν την μείωση των υποχρεώσεων σε πιστωτές πλην τω
τραπεζών. Η θετική εικόνα των ταμειακών ροών την παρούσα χρήση ενισχύεται και από τη
πραγματοποίηση κερδών χρήσης μετά από τρείς ζημιογόνες χρήσεις. Τα κέρδη αυτά αύξησαν
τη συμμετοχή των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες καθώς οι ταμειακές ροές
από τη μείωση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων εξαντλήθηκαν λόγω των εκροών που
δημιούργησε η μείωση των υποχρεώσεων πλην των τραπεζικών.
2015: Οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώνονται τη συγκεκριμένη χρήση στο 48,38% του
συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων. Οι ταμειακές εκροές που δημιουργεί η
αύξηση των αποθεμάτων αποτελούν το 3,23% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και
ταμειακών ισοδυνάμων στο τέλος του έτους ενώ από τη μείωση των απαιτήσεων προέρχεται
το 31,52% των διαθεσίμων. Η μείωση των διαθεσίμων χρηματοδοτεί επίσης και τη μείωση των
υποχρεώσεων πλην των τραπεζικών οι οποίες μειώθηκαν κατά το 13,84% των συνολικών
ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων. Λόγω του γεγονότος πως η μείωση των
απαιτήσεων καλύπτει τις εκροές που παράγουν η αύξηση των αποθεμάτων και η μείωση των
υποχρεώσεων υπάρχει πλεόνασμα διαθεσίμων που προέρχονται από τις λειτουργικές
δραστηριότητες. Το αξιοσημείωτο τη συγκεκριμένη χρήση είναι πως τα ταμειακά διαθέσιμα
143

και ισοδύναμα τη συγκεκριμένη χρήση υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση και έτσι το ποσοστό των διαθεσίμων που προέρχονται από λειτουργικές δραστηριότητες
αντιπροσωπεύει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτε μεγέθη σε σχέση με την αύξηση του
ποσοστού συμμετοχής το οποίο μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Διάγραμμα 4.30: Ταμειακές Ροές Λογαριασμών Κ.Κ

Ταμειακές ροές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
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Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται πως σχεδόν σε όλες τις χρήσεις ( με εξαίρεση τις
χρήσεις 2008, 2014 και 2015) οι λογαριασμοί κεφαλαίων κίνησης συμμετέχουν αρνητικά στις
ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει πως με εξαίρεση τη χρήση
2013 που το σύνολο των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες είχε αρνητικό
πρόσημο, τις λειτουργικές ταμειακές ροές αυξάναν τα προσαρμοσμένα από μη ταμειακές ροές
κέρδη προ φόρων. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται και στους παρακάτω πίνακες. Ο πρώτος
παρουσιάζει τα συστατικά στοιχεία των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες σε
απόλυτα μεγέθη, ενώ ο δεύτερος τα παρουσιάζει ως ποσοστό του κοινού μεγέθους που είναι τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Πίνακας 4.81: Συστατικά στοιχεία ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες:
Έτος

58

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

Κέρδη
προσαρμοσμένα58

Καθαρή
ταμειακή ροή

Χρεωστικοί
τόκοι και

Τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται προσαρμοσμένα προσθέτοντας τις αποσβέσεις, τις προβλέψεις, τις
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

10.919.692,65
11.784.894,41
10.284.854,59
8.926.804,24
7.872.154,1
5.835.352,11
9.754.129,69
12.617.268,45

λογαριασμών καταβεβλημένοι
Κεφαλαίου
φόροι
κίνησης59
9.681.621,96
-4.708.367,66
-2.356.192,26
-2.590.592,06
-4.397.378,77
-2.514.634,9
-11.137.772,74
-4.491.391,1
-40.222,03
-4.420.272,23
5.785.616,89
-4.577.149,97
817.430
-3.863.388,9
3.606.968,41
-4.140.181,32

Πίνακας 4.82: Κατάσταση κοινού μεγέθους ταμειακών ροών
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ταμειακά
διαθέσιμα
και
ισοδύναμα
100
100
100
100
100
100
100
100

Κέρδη
προσαρμοσμένα
116,636%
142,07%
187,54%
162,09%
96,40%
60,16%
79,34%
50,52%

Καθαρή ταμειακή
ροή λογαριασμών
κεφαλαίου
κίνησης
103,41%
-28,40%
-80,18%
-202,23
-0,49%
59,65%
6,65%
14,44%

Χρεωστικοί
Ταμειακές ροές
τόκοι και
από λειτουργικές
καταβεβλημένοι δραστηριότητες
φόροι
-50,29%
169,76%
-31,23%
82,44%
-45,83%
61,51%
-81,55%
-121,69%
-54,13%
41,78%
-47,19%
72,62%
-31,43%
54,56%
-16,58%
48,38%

2008: Τη χρήση 2008 οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είχαν μέγεθος
169,76% των ρευστών διαθεσίμων γεγονός που σημαίνει πως τα ρευστά διαθέσιμα προήλθαν
από τις λειτουργικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα αυτές κάλυψαν και εκροές που προήλθαν
από τις επενδυτικές ή λειτουργικές δραστηριότητες. Στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου
αποτελέσματος συνέβαλλαν κυρίως τα κέρδη απαλλαγμένα από μη ταμειακά έξοδα και
αποτελέσματα επενδυτικών δραστηριοτήτων, έπειτα οι καθαρές μεταβολές του κεφαλαίου
κίνησης το οποίο παράγει περισσότερα ρευστά διαθέσιμα από το σύνολό τους ενώ την θετική
αυτή εικόνα αμβλύνουν οι χρεωστικοί τόκοι και οι καταβεβλημένοι φόροι οι οποίοι είχαν
μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από το εν δεύτερο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων.
2009: Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες τη χρήση 2009 αποτελούσαν το

συναλλαγματικές διαφορές, αφαιρώντας τα κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες και προσθέτοντας τα
έξοδα χρεωστικών τόκων
59
Η καθαρή ταμειακή ροή των λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης αφορά το άθροισμα των ταμειακών ροών που
απορρέουν από τη μείωση των αποθεμάτων, την μείωση των απαιτήσεων και την αύξηση των υποχρεώσεων
πλην των τραπεζικών
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82,44% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων γεγονός που σημαίνει πως στη
διαμόρφωση του τελικού ποσού ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων συνέβαλαν και άλλες
δραστηριότητες (επενδυτικές ή χρηματοδοτικές). Το αποτέλεσμα αυτό διαμορφώθηκε λόγω
των υψηλών ταμειακών ροών που απορρέουν από τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ
φόρων που αποτέλεσαν το 142,07% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τα οποία
χρηματοδότησαν τις εκροές που απορρέουν από τους λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης, τους
χρεωστικούς τόκους και τους καταβεβλημένους φόρους.
2010: Τη χρήση 2015 οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτελούσαν το
61,51% των συνολικών ταμειακών ροών. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται εξολοκλήρου στα
προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τα οποία αποτελούσαν το 187,54% των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων. Τα κέρδη χρηματοδότησαν τις εκροές που γέννησε το κεφάλαιο
κίνησης που αποτελούσαν το 80,18% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων αλλά και
τους τόκους και τους καταβεβλημένους φόρους που αποτελούσαν το 45,83% των συνολικών
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο τέλος της περιόδου.
2011: Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες τη χρήση 2011 είχαν αρνητικό
πρόσημο και μέγεθος της τάξης του -121,69% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο
τέλος της περιόδου. Αυτό σημαίνει πως τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης δεν τροφοδοτήθηκαν καθόλου από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Τα
προσαρμοσμένα κέρδη την ίδια χρήση είχαν μέγεθος ίσο με το 162,09% των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων, ωστόσο ήταν ανεπαρκή για την χρηματοδότηση των εκροών των
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης, των χρεωστικών τόκων και των καταβεβλημένων φόρων.
Αυτό συνέβη καθώς οι λογαριασμοί κεφαλαίου κίνησης δημιούργησαν ταμειακές ροές ίσες με
το -202,23% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ οι χρεωστικοί τόκοι και οι
καταβεβλημένοι φόροι έφτασαν στο -81,55% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στο
τέλος της περιόδου. Συγκεκριμένα οι εισροές από τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ
φόρων ήταν ανεπαρκή να καλύψουν τις εκροές που οφείλονται στους λογαριασμούς κεφαλαίου
κίνησης.
2012: Τη χρήση 2012 οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτελούν το
41,78% του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων του τέλους
χρήσης. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και πάλι οφείλονται στα
προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων τα οποία είχαν μέγεθος ίσο με το 96,40% των
ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ οι λογαριασμοί του κεφαλαίου κίνησης επηρέασαν
ελάχιστα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παράγοντας εκροές ύψους -0,49% των
διαθεσίμων. Τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες επιβάρυναν οι χρεωστικοί
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τόκοι και οι καταβεβλημένοι οι οποίοι παρήγαγαν εκροές ύψους 54,13% των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων.
2013: Τη χρήση 2013 τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τροφοδοτήθηκαν κατά 72,62%
από ταμειακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες. Τη συγκεκριμένη χρήση
στην αύξηση της συμμετοχής των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα συνέβαλλαν τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων που ήταν
ίσα με το 60,16% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ αξιοσημείωτη ήταν και η
συνεισφορά των λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης οι ταμειακές εισροές των οποίων είχα ύψος
ίσο με το 59,65% των διαθεσίμων τέλους χρήσης. Οι εκροές που οφείλονται στους χρεωστικούς
τόκους και τους καταβεβλημένους φόρους ήταν ίσες με το 47,19% των ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων τέλους χρήσης.
2014: Τη χρήση 2014 τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνταν σε ποσοστό
54,56% από ταμειακές ροές προερχόμενες από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι εισροές αυτές
προέρχονται κυρίως από τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ φόρων σε ποσοστό 79,34%
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ οι λογαριασμοί κεφαλαίου κίνησης
παρήγαγαν εισροές της τάξης του 6,65% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τέλους
χρήσης. Ωστόσο οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες επιβαρύνθηκαν από τι
εκροές των χρεωστικών τόκων και καταβεβλημένων φόρων που είχαν ύψος 31,43% των
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τέλους χρήσης.
2015: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 2015 τροφοδοτήθηκαν σε
ποσοστό 48,38% από λειτουργικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα το 50,52% των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων οφείλεται στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ενώ το 14,44%
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τέλους χρήσης οφείλεται στις ταμειακές εισροές
των λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης. Οι χρωστικοί τόκοι και οι καταβεβλημένοι φόροι
επιβάρυναν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε ποσοστό 16,58%.

Διάγραμμα 4.31: Σύνθεση ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες
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4.8.2. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
που εισρέουν ή εκρέουν από την επιχείρηση λόγω αγοραπωλησίας ενσώματων ή άυλων
παγίων, εκκαθάρισης θυγατρικής τόκων εισπραχθέντων και γενικά από επενδυτικές
δραστηριότητες.
Πίνακας 4.83: Τάση συμμετοχής ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες στο
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τέλους χρήσης

Έτος

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Συνολικά ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)

Ταμειακές ροές από
επενδυτικές
δραστηριότητες
(β)

9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

-4.702.939,83
-5.381.286,92
-4.463.822,58
-611.248,64
-67.453,24
-1.372.310,33
-648.148,92
-1.527.230,96

Συμμετοχή ταμειακών
ροών από επενδυτικές
δραστηριότητες στο
σύνολο των ταμειακών
διαθεσίμων (β)/(α)
-50,23%
-64,87%
-81,39%
-11,10%
-0,82%
-14,15%
-5,280%
-6,11%

Τάση

-100
-129,15
-162,03
-22,10
-1,63
-28,17
-105,12
-12,64

Από την πορεία των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες στο σύνολο των
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ταμειακών ροών συμπεραίνεται πως οι ταμειακές ροές έχουν αρνητικό πρόσημο σε όλη τη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αυτό σημαίνει πως οι επενδυτικές δραστηριότητες σε
όλο το εξεταζόμενο διάστημα παράγουν εκροές οι οποίες δεσμεύουν διαθέσιμα από τις
λειτουργικές δραστηριότητες ενώ στις χρονιές που οι λειτουργικές δραστηριότητες δεν
δημιουργούν εισροές τη χρηματοδότηση των εκροών αναλαμβάνουν οι ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες, δηλαδή δάνεια.
Η εικόνα των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες ερμηνεύεται τόσο από την
μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε θυγατρικές συγγενείς και άλλες εταιρίες, από τις οποίες
δεν εισέρχονται διαθέσιμα ως μερίσματα στην εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και από τη μείωση
των παγίων καθώς παρατηρείται η τάση του ποσοστού συμμετοχής των ταμειακών εκροών από
επενδυτικές δραστηριότητες να μειώνεται. Ενδεχομένως τις εκροές από επενδύσεις σε εταιρίες
αμβλύνουν οι εισροές από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Για την εξαγωγή
συμπερασμάτων, ωστόσο, είναι σημαντικό να διερευνηθεί η φύση των λογαριασμών που
διαμορφώνουν τις συγκεκριμένες ταμειακές ροές βαθύτερα.
Διάγραμμα 4.32: Ποσοστό ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
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Σύνθεση ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι είτε εκροές από την απόκτηση
θυγατρικών, συγγενών κοινοπραξιών ή άλλων εταιριών είτε εισροές από είσπραξη μερισμάτων
είτε εισροές από εκκαθάριση εταιριών. Επίσης αποτελούνται και από εκροές αγοράς παγίων
περιουσιακών στοιχείων ή εισροές από πώληση παγίων και ταμειακές εισροές από πιστωτικούς
τόκους.
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Πίνακας 4.84: Σύνθεση Ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες

Έτος

Ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα

Ταμειακές ροές από αγορά
οικονομικών οντοτήτων
μερίσματα ή εκκαθάριση
εταιριών

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

-400.000
-700.286,80
-500.000
-60.000
-1.197.050
42.594,13

Ταμειακές ροές από
αγοραπωλησία
παγίων
περιουσιακών
στοιχείων
-4.772.865,48
-.5.187.938,98
-4.368.360,12
-929.242,87
-339.560,88
-449.089,11
-882.223,55
-1.722.515,9

Ταμειακές ροές
από πιστωτικούς
τόκους
469.925,65
506.938,86
404.537,54
317.994,23
332.107,64
273.828,78
234.074,63
152.690,81

Πίνακας 4.85: Κατάσταση κοινού μεγέθους Ταμειακών ροών από επενδυτικές
δραστηριότητες

Έτος

Ταμειακά
διαθέσιμα
και
ισοδύναμα

Ταμειακές ροές από
αγορά οικονομικών
οντοτήτων, μερίσματα ή
εκκαθάριση εταιριών

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
100
100
100
100
100
100
100

-4,27%
-8,44%
-9,12%
-0,73%
-12,34%
0,17%

Ταμειακές ροές από
αγοραπωλησίες
παγίων
περιουσιακών
στοιχείων
-50,98%
-62,54%
-79,65%
-16,87%
-4,16%
-4,63%
-7,18%
-6,89%

Ταμειακές
ροές από
πιστωτικούς
τόκους

Ταμειακές ροές
από
επενδυτικές
δραστηριότητες

5,019%
6,11%
7,38%
5,77%
4,07%
2,82%
1,90%
0,61%

-50,23%
-64,87%
-81,39%
-11,10%
-0,82%
-14,15%
-5,280%
-6,11%

Η αρνητική εικόνα των ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες σε όλη τη διάρκεια
της εξεταζόμενης περιόδου οφείλεται τόσο στις εκροές που γεννούν οι επενδύσεις σε εταιρίες
όσο και στις εκροές από αγορά παγίων οι οποίες είναι περισσότερες από τις πωλήσεις. Με μια
βαθύτερη ματιά στην χρηματοοικονομική ανάλυση των παγίων περιουσιακών στοιχείων
παρατηρείται πως μέχρι το 2010 παρά την σημαντική αύξηση των αποσβέσεων (οι οποίες
αυξάνονται με αυξανόμενο ρυθμό) τα πάγια αυξάνονται ενώ τη χρήση 2011 που οι αποσβέσεις
κορυφώνονται, τα πάγια μειώνονται αναλογικά λιγότερο. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση
αυξάνει τα πάγιά της δεσμεύοντας διαθέσιμα ε τη συγκεκριμένη ενέργεια. Τη χρήση 2012 που
τα πάγια μειώνονται ταυτόχρονα με τις αποσβέσεις παρατηρείται μείωση των εκροών από
αγορά παγίων ενώ οι ελάχιστες εκροές που οφείλονται σε επενδύσεις σε εταιρίες μειώνουν τις
ταμειακές εκροές των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Τη χρήση 2013 οι εκροές επενδυτικών
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δραστηριοτήτων αυξάνονται εκ νέου λόγω των μεγάλων επενδύσεων σε συγγενείς και
θυγατρικές (από 114,89% του έτους βάσης σε 165,05% του έτους βάσης) αποτελώντας την
κύρια αιτία της αύξησης των ταμειακών εκροών την ίδια χρήση. Οι εκροές λόγω αγοράς παγίων
αυξάνονται ανεπαίσθητα ( από -4,16% σε -4,63%). Τη χρήση 2014 η αγορά ενσώματων και
άυλων παγίων ευθύνεται αποκλειστικά για τις ταμειακές εκροές ενώ η ίδια δραστηριότητα
ευθύνεται για το αρνητικό πρόσημο των ταμειακών ροών και τη χρήση 2015.
Οι ταμειακές εισροές από πιστωτικούς τόκους μειώνουν τις εκροές λόγω επενδύσεων σε όλο
το διάστημα που μελετάται. Αυξάνονται μέχρι το 2010 ενώ στη συνέχεια και μέχρι το 2015
μειώνονται σε σχέση με το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων.
Διάγραμμα 4.33: Σύνθεση Ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
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4.8.3. Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αναφέρονται στις εισροές από την
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και των εκδοθέντων δανειακών κεφαλαίων και στις εκροές από
τα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τις εξοφλήσεις δανείων.

Πίνακας 4.86: Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έτος

Ταμειακά

Ταμειακές ροές

Ποσοστό συμμετοχής

Τάση
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

διαθέσιμα και
ισοδύναμα (α)

από
χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
(β)

9.362.214,86
8.294.892,38
5.484.216,37
5.507.450,01
8.165.681,64
9.699.630,21
12.293.220,85
24.975.874,15

-6.888.406,06
-2.534.351,10
-1.712.886,05
7.295.795,58
-675.356,72
-4.116.232,47
-3.478.199,06
2.128.962,60

ταμειακών ροών από
χρηματοδοτικές
δραστηριότητες στο
σύνολο των διαθεσίμων
(β)/(α)
-73,57%
-30,55%
-31,23%
132,47%
-8,27%
-42,44%
-28,29%
8,52%

-100
-41,53
-42,45
180,06
-11,24
-57,69
-38,45
11,58

Από την εξέλιξη της συμμετοχής των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
στο σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων συμπεραίνεται πως εκτός από τη
χρήση 2011 που οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες παράγουν εισροές ύψους 180,06% του
συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων και τη χρήση 2015 που το αντίστοιχο
μέγεθος ήταν 11,58% οι υπόλοιπες χρήσεις της εξεταζόμενης περιόδου χαρακτηρίζονται από
εκροές λόγω χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. Τη χρήση 2009 αν και αντλήθηκαν σημαντικά
κεφάλαια από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες δεσμεύουν
διαθέσιμα ύψους 41,53% του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων τέλους
χρήσης. Αυτό συμβαίνει διότι η αύξηση κεφαλαίου έγινε για την χρηματοδότηση επενδυτικών
δραστηριοτήτων (επέκταση δικτύου πρατηρίων).
Για την βαθύτερη ανάλυση των ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες θα πρέπει να
εξετασθούν οι ροές των λογαριασμών που τις απαρτίζουν.
Πίνακας 4.87: Σύνθεση ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έτος

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Ταμειακές ροές από
Ταμειακά διαθέσιμα
έξοδα μετοχικού
Εισπράξεις/εξοφλήσεις
και ισοδύναμα από
κεφαλαίου αύξηση
δανείων
χρηματοδοτικές
μετοχικού κεφαλαίου και
δραστηριότητες
μερίσματα
9.362.214,86
-144.382
-6.744.024,06
-6.888.406,06
8.294.892,38
9.770.623,25
-12.304.974,35
-2.534.351,10
5.484.216,37
-1.191.406,50
-521.479,55
-1.712.886,05
5.507.450,01
7.295.795,58
7.295.795,58
8.165.681,64
-675.356,72
-675.356,72
9.699.630,21
-4.116.232,47
-4.116.232,47
12.293.220,85
-3.478.199,06
-3.478.199,06
24.975.874,15
2.128.962,60
2.128.962,60
Πίνακας 4.88: Κατάσταση κοινού μεγέθους ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές
Ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα

δραστηριότητες
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Έτος

Ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
100
100
100
100
100
100
100

Έξοδα αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου
αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου και
μερίσματα
-1,54%
117,79%
-21,72%
-

Εισπράξεις
/εξοφλήσεις
δανείων
-72,03%
-148,34%
-9,50%
132,47%
-8,27%
-42,44%
-28,29%
8,52%

Ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα από
χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
-73,57%
-30,55%
-31,23%
132,47%
-8,27%
-42,44%
-28,29%
8,52%

2008: Τη χρήση 2008 οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν
στο ύψος των -73,57% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων κυρίως λόγω
εξόφλησης δανείων, καθώς οι εξοφλήσεις αυτές είχαν ύψος ίσο με το 72,03% των συνολικών
ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ τις εκροές αυτές ενίσχυσαν και τα έξοδα αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,54% των χρηματικών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου.
2009: Τη χρήση 2009 οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν ύψος ίσο
με το 31,55% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτό
διαμορφώθηκε λόγω της εξόφλησης δανείων ύψους 148,34% των συνολικών ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου της οποίας την επίδραση άμβλυνε η είσπραξη
κεφαλαίων λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 117,79% των ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων ης περιόδου.
2010: Τη χρήση 2010 οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχα ύψος ίσο
με το 31,23% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου. Στη
διαμόρφωση των εκροών αυτών σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η πληρωμή μερισμάτων ύψους
21,72% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου ενώ την επίδραση
αυτή ενίσχυσε και η εξόφληση δανείων ύψους 9,50% των συνολικών ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων της περιόδου.
2011:Τη χρήση 2011 οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είχαν θετικό
πρόσημο λόγω είσπραξης δανείου ύψους ίσου με το 132,47% των συνολικών ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου.
2012-2014: Τις χρήσεις 2012 μέχρι 2014 τις ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες τις διαμόρφωσαν οι εξοφλήσεις δανείων ύψους 42,44%, 28,29% και 8,52%
αντίστοιχα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου.
2015: Τη χρήση 2015 οι εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αντικατοπτρίζουν την
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είσπραξη δανείου ύψους 8,52% των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της περιόδου.
Διάγραμμα 4.34: Σύνθεση Ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνθεση ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές
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4.8.4. Ανάλυση κοινού μεγέθους κατάστασης ταμειακών ροών
Πίνακας 4.89: Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Ταμειακών ροών
Σύνολο
Ταμειακές ροές Ταμειακές ροές Ταμειακές ροές
ταμειακών
από
από
από
Έτος διαθεσίμων και
λειτουργικές
επενδυτικές
χρηματοδοτικές
ισοδυνάμων
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
λήξης περιόδου
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

100
100
100
100
100
100
100
100

169,76
82,44
61,51
-121,69
41,78
72,62
54,56
48,38

-50,23
-64,87
-81,39
-11,10
-0,82
-14,15
-5,28
-6,11

-73,57
-30,55
-31,23
132,47
-8,27
-42,44
-28,29
8,52

Σύνολο ταμειακών
διαθεσίμων και
ισοδυνάμων έναρξης
περιόδου και επίδραση
συναλλαγματικών
διαφορών
54,05
112,98
151,11
100,32
67,31
83,97
78,99
49,20

2008: Τη χρήση 2008 παρατηρείται πως η επιχείρηση χρησιμοποίησε τις εισροές της από
λειτουργικές δραστηριότητες και τα διαθέσιμα έναρξης περιόδου για τη χρηματοδότηση
κυρίως των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων και έπειτα των επενδυτικών.
2009: Τη χρήση 2009 παρατηρείται πως τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
ήταν μεγαλύτερα από αυτά της λήξης. Αυτό σημαίνει πως οι εκροές των επενδυτικών και
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τις εισροές των
λειτουργικών δραστηριοτήτων.
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2010: Τη χρήση 2010 και πάλι οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
προσπαθούν να καλύψουν κυρίως τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές εκροές χωρίς να
επαρκούν. Τα ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου είναι ακόμη μεγαλύτερα ενώ
παρατηρείται από το 2008 ως το 2010 η υποκατάσταση της μείωση των ταμειακών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων
έναρξης περιόδου. Η σχέση αυτή περιγράφει άριστα το πρόβλημα ρευστότητας που
αντιμετωπίζει η επιχείρηση αυτή την περίοδο.
2011: Τη χρήση 2011 η παραπάνω σχέση δείχνει να αλλάζει δυστυχώς ωστόσο για την
επιχείρηση με την μεγάλη αύξηση των ταμειακών εισροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες και συγκεκριμένα να έκδοση δανείων. Αντίθετα οι ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες έχουν αρνητικό πρόσημο όπως και οι επενδυτικές. Οι εκροές που
δημιουργούν οι συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοροών καλύπτονται εξολοκλήρου από τις
εισροές των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων ενώ το υπόλοιπο έναρξης είναι ίσο με το
υπόλοιπο λήξης ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων.
2012: Τη χρήση 2012 η εικόνα των ταμειακών ροών βελτιώνεται καθώς το υπόλοιπο έναρξης
είναι σημαντικά μικρότερο από το υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων και ισοδυνάμων ενώ οι
εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες υπερκαλύπτουν τις εκροές των επενδυτικών και
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.
2013: Τη χρήση 2013 οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξάνονται
υπερκαλύπτοντας μάλιστα τις εκροές των επενδυτικών και χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.
2014: Τη χρήση 2014 οι εισροές από λειτουργικές

δραστηριότητες αυξάνονται ενώ τα

ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης αποτελούν μικρότερο ποσοστό των ταμειακών
ισοδυνάμων και διαθεσίμων τέλους. Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό διότι σημαίνει πως υπάρχει
πραγματική αύξηση των εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες οι οποίες επαρκούν για
την κάλυψη των εκροών που παράγουν οι επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
2015: Την τελευταία χρήση της εξεταζόμενης περιόδου οι ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες μειώνονται, ωστόσο δημιουργούν εισροές οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Αυτές οι δύο κατηγορίες εισροών μαζί με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης της
περιόδου υπερκαλύπτουν τις εκροές που δημιουργού οι επενδυτικές δραστηριότητες.
Διάγραμμα 4.35: Πηγές και Χρήσεις Ταμειακών Ροών
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Πηγές-χρήσεις ταμειακών ροών
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Από το γράφημα εξάγεται ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα σχετικά με τη τακτική της επιχείρησης
όσον αφορά τις πηγές και χρήσεις ταμειακών ροών. Παρατηρείται εύκολα πως οι ταμειακές
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κινούνται ακριβώς αντίθετα από τις ταμιακές ροές των
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων ενώ οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
κινούνται ακριβώς αντίθετα από το υπόλοιπο έναρξης. Το συμπέρασμα είναι πως οι
χρηματοδοτικές ροές υποκαθιστούν το κενό των λειτουργικών ταμειακών ροών και το
αντίστροφο ενώ οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από τα
υπόλοιπα έναρξης.
Πίνακας εισροών εκροών
Από τον πίνακα που ακολουθεί και το διάγραμμα εξάγονται συμπεράσματα για την σχέση
ταμειακών εισροών και εκροών που πραγματοποιούνται σε κάθε χρήση ανεξάρτητα από την
προέλευσή τους.
Πίνακας 4.90: Εισροές - Εκροές
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Χρηματικά διαθέσιμα
περιόδου
100
100
100
100
100
100
100

Εισροές περιόδου

Εκροές περιόδου

169,76%
82,44%
61,51%
132,47%
41,78%
72,62%
54,56%

123,80%
95,42%
112,62%
132,79%
9,09%
56,59%
33,57%
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Έτος
2015

Χρηματικά διαθέσιμα
περιόδου
100

Εισροές περιόδου

Εκροές περιόδου

56,9%

6,11%

Διάγραμμα 4.36: Εισροές – Εκροές
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Από τη χρήση 2009 μέχρι τη χρήση 2011 παρατηρείται πως οι εκροές είναι είναι περισσότερες
από της εκροές γεγονός που αποτυπώνει την έλλειψη ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησης.
Τη χρήση 2011 η επιχείρηση αυξάνει σημαντικά τον δανεισμό της ώστε να καλύψει το
συγκεκριμένο κενό ενώ στη συνέχεια παρατηρείται πως οι εκροές κινούνται παράλληλα και
χαμηλότερα από τις εισροές. Από τον πίνακα και το διάγραμμα επίσης συμπεραίνεται η
πτωτική τάση των ταμειακών ροών γεγονός που αποτυπώνει την οικονομική ασφυξία και την
όλο και μεγαλύτερη μείωση των συναλλαγών με ταμειακά διαθέσιμα. Το τελευταίο
συμπέρασμα αποτυπώνει και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς η
οποία είναι σε ύφεση.

4.9.

Συγκριτική ανάλυση

Η συγκριτική ανάλυση περιλαμβάνει την σύγκριση βασικών αριθμοδεικτών της εταιρίας με
τον μέσο όρο των αντίστοιχων αριθμοδεικτών των εταιριών του κλάδου. Οι εταιρίες που
περιλαμβάνονται στον κλάδο είναι εκτός από την ελινόιλ η Μοτορόιλ και η ΕΛΠΕ. Παρακάτω
παρουσιάζεται η σύγκριση των βασικότερων αριθμοδεικτών της εταιρίας με τους αντίστοιχους
του κλάδου.
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4.9.1. Αριθμοδείκτες ρευστότητας
Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
Πίνακας 4.91: Γενική ρευστότητα εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Τάση (ΕΛΙΝ)
100
94,44
66,66
72,22
55,55
50
61,11
61,11

EΛΙΝ
1,80
1,70
1,20
1,30
1,00
0,90
1,10
1,10

ΚΛΑΔΟΣ
1,35
1,18
1,02
1,05
0,87
0,94
1,01
1,29

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
75
65,55
56,66
58,33
48,33
52,22
56,11
71,66

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα ότι σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου εκτός από τις χρήσεις 2013 και 2015 η γενική ρευστότητα της ελίν είναι υψηλότερη
από τον μέσο όρο της γενικής ρευστότητας των εταιριών του κλάδου. Αυτό το ιδιαίτερα θετικό
γεγονός μπορεί να οφείλεται στα αποθέματα τα οποία ωστόσο δεν έχουν την ίδια
ρευστοποιήσιμη αξία με τις απαιτήσεις ή τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Για τον λόγο
αυτό θα πρέπει να συγκριθούν και οι αριθμοδείκτες ειδική ρευστότητας του κλάδου και της
εταιρίας. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η διαφορά μεταξύ της γενικής ρευστότητας
της εταιρίας και του κλάδου.
Διάγραμμα 4.37: Γενική ρευστότητα εταιρίας και κλάδου

Γενική ρευστότητα Ελιν-Κλάδου
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Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας
Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας είναι απαλλαγμένος από τα αποθέματα περιλαμβάνοντας
στον αριθμητή μόνο τις απαιτήσεις και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
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Πίνακας 4.92: Ειδική ρευστότητα εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
1,58
1,42
1,01
1,10
0,89
0,76
0,88
0,90

Τάση (ΕΛΙΝ)
100
89,87
63,92
69,62
56,32
48,10
55,69
56,96

ΚΛΑΔΟΣ
0,99
0,80
0,65
0,72
0,59
0,61
0,73
0,98

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
62,66
50,63
41,14
45,57
37,34
38,61
46,20
62,03

Από τον παραπάνω πίνακα ειδικής ρευστότητας συμπεραίνεται πως σε όλη την διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου εκτός από τη χρήση 2015 η ειδική ρευστότητα της ελιν είναι σημαντικά
μεγαλύτερη. Αυτό σημαίνει πως όντως η εταιρία Ελίν έχει υπερτερεί σε κεφάλαιο κίνησης ενώ
ταυτόχρονα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχουν μεγαλύτερο βαθμό
ρευστοποίησης από τα αντίστοιχα του μέσου όρου των εταιριών του κλάδου (καθώς η διαφορά
του αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας μεταξύ Ελίν και εταιριών του κλάδου είναι μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας.
Διάγραμμα 4.38: Ειδική ρευστότητα εταιρίας και κλάδου
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4.9.2. Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων):
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Πίνακας 4.93: Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
10,54
11,66
12,64
12,64
13,37
13,59
17,84
22,40

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
110,63
119,92
119,92
126,85
128,94
169,26
212,52

ΚΛΑΔΟΣ
13,26
10,42
11,52
13,27
16,17
16,42
18,70
18,03

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
125,80
98,86
109,30
125,90
153,64
155,78
177,42
171,60

Όπως παρατηρείται από τον παραπάνω πίνακα ο αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης
απαιτήσεων του κλάδου είναι μεγαλύτερο από της εταιρίας κατά το μεγαλύτερο διάστημα της
εξεταζόμενης περιόδου. Η εταιρία ξεπερνά τον κλάδο όσον αφορά την κυκλοφοριακή ταχύτητα
των απαιτήσεων στις χρήσεις 2009, 2010 και 2015. Αν συγκριθεί το αποτέλεσμα του παραπάνω
πίνακα με τον αντίστοιχο της ειδικής ρευστότητας μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως η
Ελίν καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της καθώς υπερτερεί σε απαιτήσεις και
διαθέσιμα (αναλογικά με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της) λόγω του γεγονότος ότι οι
απαιτήσεις της σωρεύονται καθώς ανακυκλώνονται με πιο αργούς ρυθμούς από αυτούς του
κλάδου. Μάλιστα από την ανοδική πορεία του αριθμοδείκτη τόσο του κλάδου όσο και της
εταιρίας συμπερένεται ουσιαστικά πως η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων του κλάδου
αυξάνεται ταχύτερα από ότι αυξάνεται η ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων της εταιρίας.
Διάγραμμα 4.39: Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων εταιρίας και κλάδου

Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων Ελίν-Κλάδου
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων
Πίνακας 4.94: Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων εταιρίας και κλάδου
Έτος

ΕΛΙΝ

Τάση(ΕΛΙΝ)

ΚΛΑΔΟΣ

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

61,59
35,95
57,77
43,95
52,89
47,37
67,95
68,29

100
58,37
93,80
71,36
85,87
76,91
110,33
110,88

31,20
18,34
24,10
21,42
25,15
24,45
33,62
31,30

50,65
29,78
39,13
34,78
40,83
39,7
54,58
50,82

Από την εξέλιξη του αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας εμπορευμάτων της εταιρίας και του
κλάδου προκύπτει το συμπέρασμα πως η εταιρία ανακυκλώνει τα αποθέματά της με πολύ
μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι ο μέσος όρος του κλάδου. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός
πως οι άλλες δύο εταιρίες του κλάδου (Motoroil και ΕΛΠΕ) διαθέτουν διυλιστήρια και
προμηθεύουν την εταιρία Ελινόιλ και τις άλλες εταιρίες διανομής και πώλησης καυσίμων στους
τελικούς καταναλωτές. Ουσιαστικά οι άλλες δύο εταιρίες του κλάδου εισάγουν μεγάλες
ποσότητες ακατέργαστου πετρελαίου ώστε να το διυλίσουν και να το προμηθεύσουν σε άλλες
εταιρίες. Έτσι είναι λογικό να μην ανανεώνουν το ίδιο συχνά εμπορεύματα καθαρά για λόγους
κόστους αλλά και όγκου της κάθε παραγγελίας που πωλείται. Η εταιρία ελίν έχει πελάτες
πρατηριούχους ενώ οι έλλες δύο εταιρίες του κλάδου έχουν πελάτες εταιρίες μεσάζοντες, όπως
η Ελίν.
Διάγραμμα 4.40: Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων εταιρίας και κλάδου

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων ΕλινΚλάδου
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Το ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την πορεία του αριθμοδείκτη όπως
απεικονίζεται στο διάγραμμα είναι πως οι δύο καμπύλες κινούνται σχεδόν παράλληλα. Αυτό
ενισχύει τα παραπάνω συμπεράσματα καθώς οι διακυμάνσεις της κυκλοφοριακής ταχύτητας
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εμπορευμάτων του κλάδου οφείλονται στην εταιρία Ελίν. Οι άλλες δύο εταιρίες λόγω της
ποιότητας των πελατών τους δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στην κυκλοφοριακή
ταχύτητα των αποθεμάτων τους.
4.9.3. Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
Μικτό περιθώριο κέρδους
Πίνακας 4.95: Μικτό Περιθώριο Κέρδους εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
0,065
0,076
0,054
0,051
0,045
0,042
0,038
0,040

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
116,92
83,08
78,46
69,23
64,62
58,46
61,54

ΚΛΑΔΟΣ
0,045
0,079
0,068
0,057
0,045
0,033
0,025
0,075

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
69,23
121,54
104,62
87,69
69,23
50,77
38,46
115,38

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρίας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του κλάδου τις
χρήσεις 2008, και 2013. Ο κλάδος έχει μεγαλύτερο μικτό περιθώριο κέρδους σχεδόν σε όλη
την εξεταζόμενη περίοδο όπως και αναμένονταν λόγω του γεγονότος ότι οι δύο άλλες εταιρίες
του κλάδου εισάγουν το πετρέλαιο το διυλίζουν και το πουλούν στη συνέχεια σε εταιρίες
(συμπεριλαμβανομένης και της ΕΛΙΝ) οι οποίες το προωθούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Έτσι η εταιρία ΕΛΙΝ αγοράζει πετρέλαιο που είναι επιφορτισμένο με μια επιπλέον
προστιθέμενη αξία λόγω της διύλισης και της επεξεργασίας που υπόκειται στις άλλες δύο
εταιρίες του κλάδου. Το γεγονός αυτό μειώνει το περιθώριο κέρδους της ΕΛΙΝ. Όσον αφορά
τις χρήσεις 2008 και 2013, που η εταιρία ΕΛΙΝ έχει μεγαλύτερο μικτό περιθώριο κέρδους από
τον μέσο όρο του κλάδου, ενδέχεται το φαινόμενο αυτό να οφείλεται στο εμπόριο λιπαντικών
και άλλων εμπορευμάτων τα οποία δεν εμπορεύονται οι άλλες δύο εταιρίες του κλάδου.
Ενδεχομένως, το μικτό περιθώριο κέρδους από την αγορά και πώληση των λιπαντικών να ήταν
τόσο μεγάλο στις συγκεκριμένες χρήσεις που ξεπέρασε τη διαφορά μεταξύ μικτού περιθωρίου
κέρδους από την πώληση καυσίμων μεταξύ εταιρίας ΕΛΙΝ και των ΕΛΠΕ ΜΟΤΟROIL.

Διάγραμμα 4.41: Μικτό Περιθώριο Κέρδους εταιρίας και κλάδου
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Μικτό περιθώριο μικτού κέρδους Ελιν-Κλάδου
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Καθαρό περιθώριο κέρδους
Πίνακας 4.96: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
0,0077
0,0096
0,0053
0,0049
0,0043
0,0025
0,0053
0,0023

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
124,67
68,83
63,63
55,88
32,47
68,83
107,8

ΚΛΑΔΟΣ
0,015
0,029
0,024
0,017
0,012
-0,0026
-0,0101
0,0305

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
194,80
376,62
311,68
220,78
155,84
-33,77
-131,17
396,104

Από την τάση του αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους συμπεραίνεται πως το καθαρό
περιθώριο κέρδους του κλάδου είναι μεγαλύτερο σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης
περιόδου εκτός από τις χρήσεις 2013 και 2014. Τη χρήση 2013 το γεγονός πως η εταιρία έχει
μεγαλύτερο καθαρό περιθώριο κέρδους οφείλεται στο αφενός στο μικτό περιθώριο κέρδους
που ήταν μεγαλύτερο αλλά και στο αρνητικό καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου. Την ίδια
χρήση το μικτό περιθώριο κέρδος του κλάδου ήταν θετικό γεγονός που σημαίνει πως τα
λειτουργικά έξοδα τη χρήση 2013 ήταν η αιτία του αρνητικού προσήμου στο καθαρό περιθώριο
κέρδους. Τις χρήσεις 2012 και 2014 Ο κλάδος είχε ίσο μικτό και μεγαλύτερο καθαρό περιθώριο
κέρδους από την ΕΛΙΝ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μείωση των λειτουργικών
εξόδων της ΕΛΙΝ και στις δύο αυτές χρήσεις σημαίνει πως οι άλλες δύο εταιρίες του κλάδου
μείωσαν περισσότερο τα λειτουργικά τους έξοδα από ότι η ΕΛΙΝ.
Διάγραμμα 4.42: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους εταιρίας και κλάδου
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Καθαρό περιθώριο κέρδους ΕΛΙΝ-ΚΛΑΔΟΥ
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4.9.4. Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας
Αριθμοδείκτης συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια
Πίνακας 4.97: Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ι.Κ εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
2,88
1,81
1,94
1,97
1,75
1,99
1,69
1,62

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
62,85
67,36
68,40
60,76
69,10
58,68
56,25

ΚΛΑΔΟΣ
2,46
2,23
2,69
2,53
2,44
2,62
3,41
2,86

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
85,42
77,43
93,40
87,85
84,72
90,97
118,40
99,30

Σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου παρατηρείται πως η ΕΛΙΝ έχει χαμηλότερο
αριθμοδείκτη συνολικών υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια, εκτός από τη χρήση 2008. Αυτό
είναι ιδιαίτερα θετικό στοιχείο καθώς σημαίνει πως οι υποχρεώσεις διαχρονικά μειώνονται σε
σχέση με τα ίδια κεφάλαια εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους πιστωτές της επιχείρησης.
Από τον πίνακα και το παρακάτω γράφημα παρατηρείται πως ιδιαίτερα τη χρήση 2014 ο μέσος
όρος του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη αυξάνεται σημαντικά ενώ ο ίδιος αριθμοδείκτης της υπό
εξέταση εταιρίας μειώνεται. Αυτό σημαίνει πως οι υποχρεώσει των δύο άλλων εταιριών του
κλάδου την ίδια χρήση αυξάνονται σημαντικά.
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Διάγραμμα 4.43: Συνολικές Υποχρεώσεις προς Ι.Κ εταιρίας και κλάδου
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Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων
Πίνακας 4.98: Αποδοτικότητα Ι.Κ εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
0,0487
0,0998
0,0614
0,0043
-0,0137
-0,0404
0,0296
0,0841

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
204,93
126,08
8,83
-28,13
-82,96
60,78
172,69

ΚΛΑΔΟΣ
0,129
0,213
0,212
0,134
0,0718
-0,0516
-0,171
0,203

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
264,89
437,37
435,32
275,15
147,43
-105,95
-351,13
416,84

Από την εξέλιξη του αριθμοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων όπως αποτυπώνεται στον
παραπάνω πίνακα της ΕΛΙΝ και του μέσου όρου του κλάδου παρατηρείται πως η εταιρία έχει
χαμηλότερη αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων από τον μέσο όρο του κλάδου από την αρχή της
περιόδου μέχρι τη χρήση 2013 και τη χρήση 2015. Αυτό το γεγονός ενώ μοιάζει ανησυχητικό
για την επιχείρηση, δεν είναι τόσο αν αναλογιστεί κανείς πως τη χρήση 2009 η εταιρία ΕΛΙΝ
πραγματοποίησε μία σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου η οποία συγκράτησε τον
αριθμοδείκτη σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω αύξησης των ιδίων κεφαλαίων. Επίσης η εταιρία
ΕΛΙΝ είναι η μόνη από της τρεις εταιρίες του κλάδου που δεν διαθέτει διυλιστήρια. Αυτό
σημαίνει πως οι εταιρίες ΕΛΠΕ και ΜΟΤΟΡΟΙΛ έχουν σημαντικά μικρότερο ανταγωνισμό σε
σχέση με την ΕΛΙΝ και επομένως πλεονέκτημα στην παραγωγή κερδών.
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Διάγραμμα 4.44: Αποδοτικότητα Ι.Κ εταιρίας και κλάδου

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων Ελίν-Κλάδου
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4.9.5. Επενδυτικοί αριθμοδείκτες
Κέρδη ανά μετοχή
Πίνακας 4.99: Αποδοτικότητα Ι.Κ εταιρίας και κλάδου
Έτος
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
0,08
0,15
0,08
-0,01
-0,03
-0,08
0,04
0,11

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
187,50
100
-12,50
-37,50
-100
50
137,50

ΚΛΑΔΟΣ
0,29
0,56
0,72
0,55
0,32
-0,33
-0,64
0,7

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
362,5
700
900
687
400
-412,5
-800
875

Ο αριθμοδείκτης κέρδη κατά μετοχή είναι από τους σημαντικότερους επενδυτικούς
αριθμοδείκτες καθώς αποτυπώνουν τα κέρδη που θα αναλογούσαν σε κάθε μία μετοχή της
επιχείρησης αν διανέμονταν. Από τον πίνακα παρατηρείται πως τα κέρδη ανά μετοχή της
εταιρίας ΕΛΙΝ είναι κατά πολύ μικρότερα από αυτά του κλάδου σε όλη την εξεταζόμενη
περίοδο εκτός από τις χρήσεις 2013 και 2014. Ο αριθμοδείκτης δεν έχει νόημα όταν είναι
αρνητικός, καθώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εκφράζει ζημίες ανά μετοχή, ένας όρος που
δεν υφίσταται. Ωστόσο παρατίθεται για να αποτυπώσει το μέγεθος των ζημιών που είχε η
εταιρία και ο κλάδος. Η διαφορά στα επίπεδα που κινούνται οι αριθμοδείκτες της ΕΛΙΝ και
του κλαδου αντίστοιχα καθρεφτίζουν και την διαφορά στο μέγεθος της δραστηριότητας της
ΕΛΙΝ και των άλλων δύο επιχειρήσεων του κλάδου.
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Διάγραμμα 4.45: Κέρδη ανά Μετοχή εταιρίας και κλάδου
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Χρηματιστηριακή αξία μετοχής
Πίνακας 4.100: Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής ΕΛΙΝ και ΚΛΑΔΟΥ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΕΛΙΝ
2,82
2,28
1,32
0,66
1,68
0,86
0,99
0,82

Τάση(ΕΛΙΝ)
100
80,85
46,8
23,4
59,57
30,50
35,10
29,07

ΚΛΑΔΟΣ
5,12
6,68
4,73
4,26
5,76
5,55
3,76
4,94

Τάση(ΚΛΑΔΟΥ)
181,56
236,87
167,73
151,06
204,26
196,80
133,33
175,18

Από τον παραπάνω πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθεί εξάγονται δύο σημαντικά
συμπεράσματα σχετικά με τη μετοχή της ΕΛΙΝ σε σχέση με τον μέσο όρο της
χρηματιστηριακής τιμής των εταιριών του κλάδου.
Το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα είναι η μεγάλη διαφορά στο ύψος που κυμαίνεται η
τιμή της μετοχής σε σχέση με τον μέσο όρο των τιμών των εταιριών του κλάδου. Η
χρηματιστηριακή τιμή της ΕΛΙΝ βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτώ των
τιμών των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. Αυτό συμβαίνει διότι ο όγκος των
πωλήσεων και γενικά της εταιρίας διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα αντίστοιχα
μεγέθη των άλλων δύο εταιριών του κλάδου. Οι άλλες δύο εταιρίες όπως
προαναφέρθηκε προμηθεύουν την ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένης και της
ΕΛΙΝ με πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης, επομένως τα ίδια κεφάλαια των
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συγκεκριμένων εταιριών είναι πολλαπλάσια των ιδίων κεφαλαίων της ΕΛΙΝ. Έτσι η
αν η ονομαστική αξία της μετοχής των άλλων δύο εταιριών διαφέρει σημαντικά με την
ονομαστική αξία της ΕΛΙΝ, αντίστοιχες διαφορές στην χρηματιστηριακή αξία της
μετοχής είναι λογικές. Για τον λόγο αυτό και οι επενδυτές που επενδύουν στην ΕΛΙΝ
είναι διαφορετικοί από αυτούς των άλλων δύο εταιριών, καθώς η διαφορά στα επίπεδα
του κινδύνου μεταξύ της μετοχής της ΕΛΙΝ και των υπολοίπων εταιριών του κλάδου
είναι σημαντική.
Το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα από την εικόνα της χρηματιστηριακής τιμής των
μετοχών είναι η χαμηλή συσχέτιση που φαίνεται να έχει η χρηματιστηριακή τιμή της
μετοχής της ΕΛΙΝ με τις τιμές των άλλων δύο εταιριών του κλάδου. Τη χρήση 2009
παρατηρείται πως ενώ ο μέσος όρος των εταιριών του κλάδου αυξάνεται η τιμή της
ΕΛΙΝ μειώνεται ενώ αντίθετη πορεία εμφανίζουν και οι χρηματιστηριακές τιμές στις
χρήσεις 2014 και 2015 (της ΕΛΙΝ και των εταιριών του κλάδου). Κατά την υπόλοιπη
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου εκτός από τη χρήση 2012, που οι μεταβολές στη
χρηματιστηριακή αξία των μετοχών της ΕΛΙΝ και του υπολοίπων εταιριών μοιάζει να
είναι ίδια (και ως προς την κατεύθυνση και ως προς το μέγεθος) διαφέρει σημαντικά
το μέγεθος της μεταβολής ακόμη και αν η κατεύθυνση της μεταβολής είναι ίδια.
Διάγραμμα 4.45: Χρηματιστηριακή αξία ΕΛΙΝ-ΚΛΑΔΟΥ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Από την συνδυαστική χρήση των μεθόδων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης της παρούσας
εργασίας εξήχθησαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με όλες τις διαστάσεις της
λειτουργίας της επιχείρησης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. τα οποία θα ήταν αδύνατα με μία απλή
παρατήρηση των απολύτων μεγεθών που παραθέτουν οι οικονομικές καταστάσεις. Τα
συμπεράσματα αυτά είναι το αποκύημα της ανάλυσης των μεταβολών που παρατηρούνται σε
θεμελιώδη μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων όπως τα ίδια κεφάλαια και οι πωλήσεις,
μεγέθη που αποτελούν το πρώτο σκαλοπάτι κάθε αναλυτή ή ενδιαφερόμενου προς την
επιχείρηση. Η ερμηνεία των μεταβολών αυτών αποσκοπεί στο να απαντήσει σε ερωτήματα που
αφορούν αφενός την πιθανή κερδοφορία της επιχείρησης και το μέγεθός της και αφετέρου την
γενικότερη προοπτική για βιωσιμότητα και μελλοντική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό η
παράθεση των συμπερασμάτων εμφανίζεται βάσει των διαστάσεων της κερδοφορίας και της
βιωσιμότητας της επιχείρησης οι οποίες ομαδοποιούνται στην ρευστότητα, την δραστηριότητα,
την κεφαλαιακή διάρθρωση, την επενδυτική δραστηριότητα και την αποδοτικότητα της
επιχείρησης.

5.1 Ρευστότητα
Η περίοδος 2008-2015 αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη για την επιχείρηση ιδίως όσον αφορά
την διατήρηση της ρευστότητας. Όπως παρατηρήθηκε από την εξέλιξη των αριθμοδεικτών
γενικής και ειδικής ρευστότητας, παρά τις διακυμάνσεις, διαχρονικά βαίνει μειούμενη. Η
εξέταση των λογαριασμών που απαρτίζουν τους συγκεκριμένους αριθμοδείκτες δείχνει πως η
επιχείρηση με μια σειρά ενεργειών κατάφερε να διατηρήσει την ρευστότητα σε όσο το δυνατόν
υψηλότερα επίπεδα. Οι ενέργειες αυτές δεν ήταν άλλες από την αύξηση της ταχύτητας
είσπραξης απαιτήσεων, όταν παρατηρήθηκε πως οι προμηθευτές της χορηγούσαν μικρότερες
πιστώσεις ( ώστε να αντισταθμιστεί το κενό ρευστότητας που δημιούργησε η συγκεκριμένη
αλλαγή στην ταχύτητα εξόφλησης απαιτήσεων), την αύξηση των προκαταβολών πελατών για
να αντισταθμιστεί η αύξηση των προκαταβολών σε προμηθευτές και η λήψη μακροπρόθεσμων
δανείων για τη διασφάλιση της μελλοντικής ρευστότητας λόγω της ανασφάλειας του
τραπεζικού συστήματος και της γενικότερης ύφεσης. Έχοντας έτσι εξασφαλίσει την
μακροπρόθεσμη ρευστότητα η επιχείρηση, τα βραχυπρόθεσμα κενά ρευστότητας τα
αντιμετώπιζε με βραχυπρόθεσμο δανεισμό τον οποίο στη συνέχεια εξυπηρετούσε. Οι ενέργειες
αυτές είχαν ως δυσμενή συνέπεια την αύξηση των χρεωστικών τόκων (η κάλυψη των οποίων,
από τα λειτουργικά κέρδη, μειώνεται σύμφωνα με τον αριθμοδείκτη κάλυψης τόκων με
εξαίρεση τις χρήσεις 2008, 2014 και 2015 που αυξάνεται) και την αύξηση των επισφαλών
απαιτήσεων (η εξέλιξη των οποίων διαχρονικά ακολουθούσε την πορεία της ταχύτητας
είσπραξης απαιτήσεων). Η αύξηση των επισφαλών απαιτήσεων φαίνεται και από την τάση
των προβλέψεων υποτίμησης εμπορικών απαιτήσεων που βαίνει αύξουσα. Επίσης από τον
πίνακα εισροών εκροών παρατηρήθηκε πως πέρα των χρήσεων 2009 και 2010 (όπου το
ταμειακό κενό κάλυψε ο επιπλέον δανεισμός) οι ταμειακές εισροές ήταν σημαντικά
υψηλότερες από τις ταμειακές εκροές ακόμη και αν αμφότερες διαχρονικά μειώνονταν. Η
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας φαίνεται και από το γεγονός πως
σε σύγκριση με τον μέσο όρο των αριθμοδεικτών ρευστότητας του κλάδου η ΕΛΙΝ ήταν σε
καλύτερη θέση για το μεγαλύτερο διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου. Ενδεικτικό
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παράδειγμα της ορθολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος ρευστότητας είναι η
αντιμετώπιση της ταμειακής ρευστότητας όπως αποτυπώνεται στην ανάλυση ταμειακών ροών,
καθώς παρατηρείται πως οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κινούνται
ακριβώς αντίθετα και με συνέπεια, ως προς το μέγεθος της μεταβολής, με τις λειτουργικές
δραστηριότητες ενώ οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είχαν την αντίστοιχη
σχέση με το ταμειακό υπόλοιπο έναρξης. Η συνεπής τήρηση της αντιστοιχίας μεταξύ
λογαριασμών για την στοχευμένη αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας
επιβεβαιώνεται και από την βαθύτερη ανάλυση ταμειακών ροών από λειτουργικές
δραστηριότητες όπου παρατηρείται πως οι εκροές από μειώσεις υποχρεώσεων
χρηματοδοτούνται κατά κανόνα από την μείωση των απαιτήσεων.

5.2 Δραστηριότητα
Ο όρος δραστηριότητα αφορά κονδύλια και αριθμοδείκτες που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Οι
πωλήσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου εμφανίζουν θετική εικόνα καθώς από
την εξέλιξή τους όπως αυτή προκύπτει από τον αριθμοδείκτη τάσης, διαχρονικά αυξάνονται.
Η αύξηση αυτή δεν οφείλεται στην αύξηση της τιμής πώλησης καθώς σύμφωνα με την ανάλυση
του αριθμοδείκτη κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις, οι πραγματικές πωλήσεις,
απαλλαγμένες από την επίδραση της μεταβολής της σχέσης τιμών αγοράς-πώλησης
ακολουθούν τη ίδια πορεία. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε.
Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση των καθαρών ενσώματων παγίων και του αριθμού
των απασχολούμενων (όπως προκύπτει από την τάση του αριθμοδείκτη καθαρά ενσώματα
πάγια προς αριθμό απασχολούμενων), δείχνει πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα πάγια
περιουσιακά της στοιχεία πιο αποτελεσματικά αυξάνοντας τον βαθμό χρησιμοποιήσεως τους.
Το συγκεκριμένο συμπέρασμα αποτυπώνεται ευκρινώς στον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής
ταχύτητας των παγίων. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων φαίνεται και από την πραγματοποίηση μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων
με λιγότερα λειτουργικά έξοδα. Τα λειτουργικά έξοδα μειώνονται σε όλη τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου παρά την αύξηση των πωλήσεων και αναλογικά με τη μείωση των
ενσώματων παγίων. Από τη μελέτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων
διαπιστώθηκε πως η επιχείρηση ανανέωνε τα αποθέματά της με πιο αργούς ρυθμούς από
αυτούς του έτους βάσης με εξαίρεση τις χρήσεις 2014 και 2015. Ωστόσο το ενδιαφέρον
συμπέρασμα σχετικά με την πολιτική των αποθεμάτων είναι πως η διαμόρφωση του ύψους
διακράτησης αποθεμάτων και της κυκλοφοριακής τους ταχύτητας συναρτάται της εξέλιξης των
τιμών εισαγωγής του πετρελαίου η οποία μετά από μία σημαντική μείωση τη χρήση 2009
αυξήθηκε μέχρι το 2012 ενώ φθίνουσα πορεία σημείωσε από το 2012 μέχρι το 2015. Λόγω του
γεγονότος πως η τιμή του πετρελαίου είναι μία πολυπαραγοντική μεταβλητή, η εταιρία είχε στο
ενεργτικό και το παθητικό της συμβάσεις αντιστάθμισης του κινδύνου απρόβλεπτων
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μεταβολών της τιμής εισαγωγής του αργού πετρελαίου ώστε να μετριάσει τον κίνδυνο αυτών
των διακυμάνσεων. Οι απαιτήσεις σε σχέση με το σύνολο των πωλήσεων μειώνονται. Οι
αυξημένες πωλήσεις δίνουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην επιχείρηση να
προσαρμόσει την πολιτική χορήγησης πιστώσεων στις διακυμάνσεις των εμπορικών
πιστώσεων που επιβάλλει η αγορά, δηλαδή οι προμηθευτές. Αν η επιχείρηση πραγματοποιούσε
μικρότερες πωλήσεις θα ήταν πιο ελαστική στις χορηγούμενες πιστώσεις σε πελάτες. Η
κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνολικού ενεργητικού επιβεβαιώνει την αύξηση του βαθμού
χρησιμοποιήσεως και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης καθώς από το
2009 αυξάνεται, με εξαίρεση τη χρήση 2013, ενώ τη χρήση 2015 φτάνει τα επίπεδα του 145%
της τιμής που είχε στο έτος βάσης. Η αύξηση του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη έχει ακόμη
μεγαλύτερη σημασία αν εξεταστεί υπό το πρίσμα της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων καθώς
η αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της
αύξησης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων η οποία με τη σειρά της επηρεάζει σημαντικά τη
χρηματιστηριακή αξία της μετοχής. Το γενικότερο συμπέρασμα από την εξέλιξη των πωλήσεων
και των μεγεθών που σχετίζονται με αυτές είναι πως η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγαλύτερες
πωλήσεις με λιγότερη ενέργεια, ενώ το ντόμινο των επιδράσεων αυτής της εξέλιξης (της
αύξησης της κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού) επιδρά θετικά και στην χρηματιστηριακή
αξία της μετοχής. Επίσης η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων διακυμαίνεται με
ορθολογικό τρόπο βάσει της εξέλιξης της τιμής εισαγωγής πετρελαίου ενώ ο κίνδυνος που
απορρέει από την τιμή ελαχιστοποιείται με τις συμβάσεις αντιστάθμισης.

5.2 Κεφαλαιακή διάρθρωση
Τα συμπεράσματα που εξάγονται αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης
σχετίζονται με τις μεταβολές κι ανακατανομές των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
κεφαλαίων της επιχείρησης καθώς αυτές οι ανακατανομές είναι το προϊόν της πολιτικής που
ακολούθησε η επιχείρηση για την προσαρμογή και αντιμετώπιση των μεταβολών στο ευρύτερο
οικονομικό περιβάλλον. Όσον αφορά το ενεργητικό παρατηρείται από την ανάλυση των
καταστάσεων κοινού μεγέθους πως μέρος του μη κυκλοφορούν ενεργητικού υποκαθίσταται
σταδιακά από το κυκλοφορούν ενεργητικό σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου παρά
τις διακυμάνσεις του ποσοστών συμμετοχής οι οποίες δεν μειώνουν το κυκλοφορούν
ενεργητικό κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσης μετά το 2009. Αυτό σημαίνει πως η
επιχείρηση ρευστοποιεί σταδιακά τμήμα του μη κυκλοφορούν ενεργητικού, για να
προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες για ρευστότητα. Ταυτόχρονα η διαχρονική διάρθρωση του
ίδιου του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού δείχνει πως το ποσοστό των παγίων ενώ μειώνεται
σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού περισσότερο από τη χρήση 2013 και έπειτα, οι
χρηματοοικονομικές επενδύσεις και οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το ότι η επιχείρηση λόγω της οικονομικής ύφεσης και της έλλειψης
ρευστότητας επενδύει κυρίως στη διάθεση παρά στην παραγωγική δυναμική της επιχείρησης.
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Το παραπάνω συμπέρασμα απορρέει και από το γεγονός των επενδύσεων σε θυγατρικές όπως
η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. και η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. το 2013, οι οποίες συνδέονται με την
επέκταση του δικτύου πρατηρίων και την διανομή των προϊόντων και των εμπορευμάτων της
εταιρίας . Ανάλογες επενδύσεις έγιναν και με τη συμμετοχή σε τρίτες εταιρίες όπως η Frontera
Resources corporation με αποτέλεσμα οι επενδύσεις αυτές να συμμετέχουν στην
υποκατάσταση της διαχρονικής μείωσης των παγίων. Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
επίσης επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο καθώς αυξάνονται ιδιαίτερα από το 2011 και μετά. Οι
λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αποτελούνται από απαιτήσεις προπληρωμένων
μισθωμάτων και εγγυήσεων για εκμίσθωση πρατηρίων και βυτιοφόρων. Όσον αφορά τη δομή
του κυκλοφορούντος ενεργητικού παρατηρείται πως η συμμετοχή των ταμειακών διαθεσίμων
και ισοδυνάμων παρά τις διακυμάνσεις διαχρονικά αυξάνεται ενώ οι απαιτήσεις μειώνονται.
Τα αποθέματα επίσης κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από το έτος βάσης σε όλη την
εξεταζόμενη περίοδο. Όσον αφορά την δομή των υποχρεώσεων παρατηρείται πως το
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά δάνεια, μακροπρόθεσμα τα οποία
εξάλείφονται μέχρι το 2013 ενώ η σταδιακή τους μείωση πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη
αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται σημαντικά τη χρήση
2009 λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε την ίδια χρήση ενώ λόγω
των κερδών εις νέον και των αποθεματικών αυξάνονται φτάνοντας το 2015 το 140,13% του
έτους βάσης. Η αύξηση αυτή των ιδίων κεφαλαίων διαχρονικά με την ταυτόχρονη μείωση του
παθητικού της επιχείρησης αύξησαν σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων
στα συνολικά κεφάλαια γεγονός ιδιαίτερα θετικό για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
επιχείρησης και για την πιστοληπτική της ικανότητα. Η μακροχρόνια ασφάλεια που εμπνέει η
επιχείρηση στους ενδιαφερόμενους προς αυτή φαίνεται περισσότερο και από τον αριθμοδείκτη
ίδια προς δανειακά κεφάλαια ο οποίος παρά τις διακυμάνσεις αυξάνεται διαχρονικά σε επίπεδα
πάνω από το 150% του έτους βάσης (με εξαίρεση τη χρήση 2011 όπου η αύξηση των δανειακών
κεφαλαίων μείωσε τον δείκτη στο 148,14%). Ωστόσο η αύξηση του αριθμοδείκτη ίδια προς
συνολικά κεφάλαια μειώνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων υπό το πρίσμα της
ανάλυσης μέσω της εξίσωσης Du Pont (καθώς ο αριθμοδείκτης ιδίων προς τα συνολικά
κεφάλαια είναι το αντίστροφο του αριθμοδείκτη του ενεργητικού προς τα ίδια κεφάλαια), χωρίς
όμως η αύξηση αυτή του αριθμοδείκτη ίδια προς συνολικά κεφάλαια να θεωρείται αρνητικός
παράγοντας. Η μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων (σε συγκεκριμένες χρήσεις)
όπως εξηγείται και παρακάτω είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του καθαρού περιθωρίου
κέρδους και εκ των υστέρων της μείωσης του ενεργητικού σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια.
Εμπιστοσύνη προς τους ενδιαφερόμενους προς την επιχείρηση εμπνέει επίσης και το
αποτέλεσμα της τάσης του αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων προς καθαρά πάγια που σταθερά
αυξάνεται (ως αποτέλεσμα της μείωσης των καθαρών παγίων και της ταυτόχρονης αύξησης
των ιδίων κεφαλαίων) αλλά και η αύξουσα πορεία με τις θετικές για την επιχείρηση ακραίες
τιμές στις χρήσεις 2010 και 2013 (λόγω μείωσης των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων) του
αριθμοδείκτη καθαρά πάγια προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Από τον αριθμοδείκτη
ενεργητικό προς ίδια κεφάλαια εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα και σε σχέση με την
οικονομική μόχλευση της επιχείρησης η οποία μειώνεται χωρίς να παρουσιάζει σημαντικές
διακυμάνσεις. Η εξέλιξη αυτή είναι φυσιολογική καθώς λόγω της ύφεσης οι επενδύσεις είναι
συγκρατημένες ενώ η χρήση ξένων κεφαλαίων γίνεται με φειδώ ώστε να καλύψει τα κενά
ρευστότητας. Η οικονομική μόχλευση υπό το πρίσμα του πηλίκου της αποδοτικότητας των
ιδίων κεφαλαίων προς την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων σε απόλυτα μεγέθη έχει
τιμή 2,98 και για τον λόγο αυτό μειώνεται διαχρονικά για να αγγίξει το 2015 την τιμή 2,23. Η
εξέλιξη αυτή είναι ορθολογική καθώς ο αριθμοδείκτης είναι σημαντικά μεγαλύτερος της
μονάδας. Ωστόσο η μείωσή του, ιδίως στις χρήσεις 2011 μέχρι τη χρήση 2013 είναι αποτέλεσμα
της μείωσης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και όχι αύξησης της αποδοτικότητας
συνολικών κεφαλαίων. Ωστόσο λόγω των ευρύτερων μακροοικονομικών παραγόντων η
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εξέλιξη αυτή κρίνεται φυσιολογική.

5.3 Αποδοτικότητα
Τα συμπεράσματα που αφορούν την αποδοτικότητα της επιχείρησης, εξάγονται μέσω των
μικτών, λειτουργικών και καθαρών κερδών χρήσης αλλά και των αριθμοδεικτών που
σχετίζονται με αυτά καθώς επιτρέπουν την αξιολόγηση της επίδρασης των επιμέρους
στοιχείων της επιχείρησης στα αποτελέσματα. Από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
παρατηρείται πως τα κέρδη χρήσης μετά από μια σημαντική αύξηση τη χρήση 2009
μειώνονται διαρκώς μέχρι τη χρήση 2011 όπου η επιχείρηση εμφανίζει για πρώτη φορά μέσα
στην εξεταζόμενη περίοδο ζημιές. Οι ζημιές αυξάνονται για τις δύο επόμενες χρήσεις ενώ
στην περίοδο 2014 εμφανίζει κέρδη χρήσης τα οποία αυξάνονται σημαντικά το 2015. Για την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών αναλύονται ξεχωριστά τα μικτά αποτελέσματα, τα
λειτουργικά αποτελέσματα και οι λοιποί παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση των
τελικών αποτελεσμάτων. Από την ανάλυση της τάσης των μικτών κερδών προέκυψε πως η
κατεύθυνση των διακυμάνσεων τους ακολουθεί την κατεύθυνση των διακυμάνσεων των
αποτελεσμάτων χρήσης. Όπως παρατηρείται από την τάση του αριθμοδείκτη κόστους
πωληθέντων το ποσοστό των πωλήσεων που απορροφάται από το κόστος πωληθέντων
διαχρονικά αυξάνεται με εξαίρεση τη χρήση 2009. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση ου
μικτού περιθωρίου κέρδους όπως αυτή εξάγεται άμεσα μέσω του αριθμοδείκτη μικτού
περιθωρίου κέρδους και έμμεσα μέσω του αριθμοδείκτη κόστους πωληθέντων προς
πωλήσεις. Όσον αφορά την τάση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, η φθίνουσα πορεία που
ακολουθούν είναι και αυτή αποτέλεσμα της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους. Αυτό
φαίνεται ξεκάθαρα από τη φθίνουσα πορεία του αριθμοδείκτη λειτουργικών εξόδων προς
πωλήσεις και κυρίως από την τάση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία κατά το μεγαλύτερο
διάστημα της εξεταζόμενης περιόδου μειώνονται περισσότερο από τα άλλα έσοδα
εκμετάλλευσης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως της σημαντικής αύξησης των άλλων
εσόδων εκμετάλλευσης τη χρήση 2009 όπου εκτινάσσονται στο 124,74% . Αυτή η σημαντική
αύξηση, ανάλογη της οποία δεν παρατηρείται στα επόμενα έτη, είναι αποτέλεσμα της
αποζημίωσης που εισέπραξε η εταιρία λόγω δικαστικής διένεξης που αφορούσε υπόθεση
σχετιζόμενη με την ΔΕΗ. Τα καθαρά λειτουργικά αποτελέσματα αν και ακολουθούν την
φθίνουσα πορεία των μικτών κερδών δεν παρουσιάζουν ζημίες. Οι ζημίες και τα μειωμένα
κέρδη εμφανίζονται μετά από αφαίρεση των αποσβέσεων, των χρηματοοικονομικών εξόδων
των ζημιών που προέκυψαν από επενδύσεις και των φόρων. Από την τάση του αριθμοδείκτη
απόσβεσης παγίων συμπεραίνεται πως οι αποσβέσεις αυξάνονται μέχρι τη χρήση 2011 όπου
και κορυφώνονται ενώ στη συνέχεια μειώνονται για το υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου
χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα από χρεωστικούς τόκους έχουν
τιμή μικρότερη από το έτος βάσης σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ
σύμφωνα με την τάση τους επιβαρύνουν τα αποτελέσματα περισσότερο στις χρήσεις 2008,
2012 και 2013. Οι ζημιές από επενδύσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα στη χρήση 2011
λόγω σχηματισμού προβλέψεων υποτίμησης της αξίας τους, ενώ τα ανακουφίζουν τη χρήση
2013 ανεπαίσθητα με την είσπραξη μικρού μερίσματος αναλογικά με τις ζημίες χρήσης. Στις
υπόλοιπες χρήσεις η άμεση επίδραση των αποτελεσμάτων από επενδύσεις ήταν στα
αποτελέσματα συνολικών εσόδων ήταν αμελητέα. Παρά τα δυσμενή αποτελέσματα της
εταιρίας στην εξεταζόμενη περίοδο, από τη συγκριτική ανάλυση φαίνεται πως το μικτό
περιθώριο κέρδους της εταιρίας, που σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προηγήθηκαν
αποτελεί την κύρια αιτία των δυσμενών αποτελεσμάτων, είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο
του μικτού κέρδους των εταιριών του κλάδου για το μεγαλύτερο διάστημα της εξεταζόμενης
περιόδου (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008,2009 και 2015). Πέραν της συνολικής
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αποδοτικότητας της επιχείρησης, με τη χρήση των κερδών προ φόρων και τόκων και τη
συσχέτιση τους με βασικούς λογαριασμούς του ισολογισμού αξιολογείται η ενδεχόμενη
επίδραση που μπορεί να έχει η μεταβολή των στοιχείων αυτών των λογαριασμών στα
αποτελέσματα. Έτσι με την εξαγωγή της αποδοτικότητας των συνολικών καθαρών παγίων
συμπεραίνεται πως αυτή ενώ μειώνεται σταδιακά μέχρι τη χρήση 2013 με χαμηλούς ρυθμούς
μεταβολής, στις χρήσεις 2014 και 2015 αυξάνεται εντυπωσιακά. Από την εξέλιξη του
συγκεκριμένου αριθμοδείκτη επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα της αποτελεσματικής
διαχείρισης των παγίων καθώς ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται είναι εξαιρετικά μικρότερος
από αυτόν της μείωσης των κερδών. Ο αριθμοδείκτης συνολικής αποδοτικότητας επενδύσεων
σε θυγατρικές, συγγενείς και τρίτες εταιρίες αποτυπώνει όχι και τόσο θετικά αποτελέσματα,
καθώς οι συγκεκριμένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου σημείωσαν σωρευτικές ζημίες και καθόλου έσοδα. Ωστόσο οι ζημίες
αυτές επέδρασαν στα αποτελέσματα της επιχείρησης μόνο στη χρήση 2011, με τον
σχηματισμό προβλέψεων απομείωσης. Οι υπόλοιπες ζημιές επηρέασαν τα αποθεματικά
αναπροσαρμογής και εμφανίζονται στο παράρτημα κάτω από την κατάσταση συνολικών
εσόδων σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο της εταιρίας (ΔΠΧΑ). Η
αποδοτικότητα του συνόλου του ενεργητικού επίσης μειώνεται από το 2010 μέχρι το 2013
ενώ στις υπόλοιπες χρήσεις αυξάνεται. Η μείωση του περιθωρίου κέρδους επιδρά σημαντικά
και στην αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων καθώς αυτή μειώνεται μέχρι τη χρήση 2014. Από
τη συγκριτική ανάλυση φαίνεται πως η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας
βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από την αοδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων του κλάδου.
Ωστόσο λόγω του γεγονότος πως οι άλλες δύο εταιρίες διαφέρουν σημαντικά από την ΕΛΙΝ
ως προς το μέγεθος των κεφαλαίων αλλά και τον όγκο της δραστηριότητας, το γεγονός πως
διακυμαίνεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα δεν είναι ανησυχητικό για την επιχείρηση.

5.4 Επενδυτική δραστηριότητα και επενδυτικοί αριθμοδείκτες
Ό πως διαπιστώθηκε και από τα παραπάνω συμπεράσματα η εταιρία στη διάρκεια των
χρήσεων 2008-2015 εστίασε περισσότερο, όσον αφορά τις επενδύσεις της, στην επέκταση
του δικτύου πωλήσεών της και σε τρίπτες εταιρίες από τις οποίες ενδεχομένως να επωφεληθεί
μέσω μιας μελλοντικής συνεργασίας παρά στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν τόσο από την τάση των καθαρών ενσώματων παγίων, τα
οποία μειώνονται, όσο και από την τάση των επενδύσεων σε άλλες εταιρίες. Οι επενδύσεις σε
άλλες εταιρίες αφορούσαν την συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
Frontera Corporation resources η οποία ασχολείται με την έρευνα για εξόρυξη
υδρογονανθράκων, (η επένδυση αυτή απέβλεπε στην μελλοντική συνεργασία με τη
συγκεκριμένη εταιρία), τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής
ΕΛΙΝ ΣΤΘΜΟΙ Α.Ε. η οποία ασχολείται με την επέκταση δικτύου πρατηρίων της ΕΛΙΝ, την
ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Ν.Ε. η οποία ασχολείται με τη διανομή και τις θαλάσσιες μεταφορές
προϊόντων της ΕΛΙΝ και την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ η οποία είναι τεχνική εταιρία. Η απόδοση των
επενδύσεων αυτών δεν ήταν θετική όπως αποτυπώνεται μέσω του αριθμοδείκτη
αποδοτικότητας επενδύσεων σε συνδεδεμένες-θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες. Ωστόσο η
πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων, ιδιαίτερα τη χρήση 2013 όπου οι εκροές προς τέτοιες
επενδύσεις ήταν οι μεγαλύτερες της εξεταζόμενης περιόδου, αποτιμήθηκαν θετικά από την
αγορά η οποία την προηγούμενη χρήση αύξησε την χρηματιστηριακή αξία της μετοχής καθώς
αναμένονταν η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Η εμπιστοσύνη που
έδειξαν τρίτοι επενδυτές προς την ΕΛΙΝ όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της
χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής δείχνει να μειώνεται με εξαίρεση τις χρήσεις 2009 και
2015 όπου παρά τις αυξήσεις μένει σημαντικά κάτω από τα επίπεδα του έτους βάσης. Από τη

174

συγκριτική ανάλυση προέκυψε πως την ίδια πορεία είχε και ο κλάδος. Η μείωση αυτή της
χρηματιστηριακής αξίας ήταν αποτέλεσμα της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας.
Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση της χρηματιστηριακής τιμής της
μετοχής με την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, η οποία αποτελεί έναν αριθμοδείκτη που
συναρτάται σε μεγάλο βαθμό της χρηματιστηριακής αξίας. Από τη σύγκριση των δύο δεικτών
προέκυψε πως ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά
το 2013 η μετοχή δεν ακολουθεί τη συγκεκριμένη πορεία. Τη φθίνουσα πορεία της μετοχής
δεν κατάφερε να συγκρατήσεις ούτε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε
τη χρήση 2009. Σημαντικό ρόλο ενδεχομένως έπαιξε και η μη διανομή κερδών σε όλη την
εξεταζόμεη περίοδο από την εταιρία ενώ άλλοι επενδυτικοί αριθμοδείκτες όπως τα κέρδη ανά
μετοχή δεν παρουσίασαν καλύτερη εικόνα. Η εξεταζόμενη περίοδος ήταν μία πρόκληση τόσο
για την εταιρία όσο και γενικότερα για τον επιχειρηματικό κλάδο, καθώς εξωγενείς
παράγοντες όπως η ύφεση η οικονομική και πολιτική αστάθεια αλλά και η έλλειψη
ρευστότητας στην ελληνική αγορά επηρέασαν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα, επομένως η
εταιρία παρά τις προσπάθειές της για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα ακολούθησε την
πτωτική αυτή πορεία της ελληνικής αγοράς. Ωστόσο τα βελτιωμένα κέρδη των χρήσεων 2014
και 2015 ενδεχομένως αποτελούν θετικό οιωνό για το μέλλον.
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