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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H Ελληνική οικονομία από το 2009 μπήκε σε ένα στάδιο κρίσης με αποκορύφωση αυτής το
2011 με εμφανή τα οικονομικά δυσμενή στοιχεία που άρχισαν να εκκολάπτονται από το 2009.

Πλέον, επτά χρόνια μετά, η χώρα μας χαρακτηρίζεται από ασταθές οικονομικό περιβάλλον με
υψηλή ανεργία. Όλα τα εγχώρια βασικά οικονομικά μεγέθη παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση.

Σε αυτά έρχεται να προστεθεί ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός που συνεπάγεται ένα ακριβό κόστος ζωής. Ο δείκτης λιανικού εμπορίου και βιομηχανικής παραγωγής σημειώνουν πολύ μεγάλη
πτώση με αποτέλεσμα να συντρέχουν μικρές, προς το παρόν, προοπτικές ανάπτυξης.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην επένδυση σε μια ελληνική παραγωγική οικονομική μονάδα,
η οποία κατάφερε έπειτα από τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας, να σημειώνει
ρυθμούς ανάπτυξης από το 2011, με ελπίδες για μελλοντικούς ανοδικούς ρυθμούς.

Η ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΕ αποτελεί μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία απασχολεί 11 άτομα
προσωπικού και εντάσσεται στις κερδοφόρες επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής ζωοτροφών,
με κύκλο εργασιών 2.000.001 - 10.000.000 ευρώ.

Λέξεις Κλειδιά:

επένδυση, κλάδος ζωοτροφών, αριθμοδείκτες, ανάλυση P.E.S.T.
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ABSTRACT
Since 2009, Greek economy entered a crisis stage with a culmination in 2011 with obvious adverse economic data which started being hatched in 2009. Now, seven years later, our country is
characterized by a volatile economic environment with high unemployment rate. All domestic

financial magnitudes have extremely reduced. to make things worse, there is a relatively high

inflation rate that entails an expensive cost of living. The retail trade index and industrial production index both indicate an economic collapse and therefore there is, for the time being, little
development prospects.

This study focuses on the invest in a Greek production entity which managed after the adverse
economic conditions of Greece, scoring growth since 2011, with hopes for future upside pace.

Sapounas Bros SA, is a medium-sized company, which employs 11 people staff and is one of the

profitable businesses in the animal feed industry, with annual turnover 2.000.001-10.000.000
euros.

Keywords:

investment, feed industry, ratios, PEST analysis
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Μέσα από τις επόμενες γραμμές, και µε αφορμή την ολοκλήρωση της διπλωματικής µου εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς και πηγαίες ευχαριστίες µου στον επιβλέπο-

ντα καθηγητή αυτής, για την ειλικρινή και συνεχή βοήθεια που µου πρόσφερε, τόσο α-

πό ηθικής πλευράς όσο και ακαδημαϊκής. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου Μακεδονίας για την επιτυχή επικοινωνία που τα δύο αυτά χρόνια των ακαδημαϊκών σπουδών µου, καθώς και την πληθώρα γνώσεων και εμπειριών που µου πρόσφερε. Ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερες ευχαριστί-

ες θα ήθελα να εκφράσω προς την οικογένεια µου και όλους τους κοντινούς µου ανθρώπους, που βρίσκονται δίπλα µου αυτά τα δύο χρόνια στηρίζοντάς με ηθικά και οικονομικά
και µε ενθαρρύνουν σε κάθε µου προσπάθεια.

Η παρούσα μελέτη είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς επομένως κάποια από τα στοιχειά που περιέχει μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή.

5 από 100

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ABSTRACT

3

4

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

5

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ P.E.S.T.

6

10

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

17

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

20

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

17

ΜΕΓΕΘΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

21

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

32

ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

32

34

36

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

43

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011-2014
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

38

43

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

44

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

45

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015-2019
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

45

47

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

49

Πίνακας Α.14 - Αποπληρωμή Δανείων τράπεζας Alpha Bank

50

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ

52

Πίνακας Α.13 - Αποπληρωμή Δανείων τράπεζας Πειραιώς
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

50

51

53

59

71

71

6 από 100

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

72

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

73

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ

77

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

79

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

71
73
75

77

80

81

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

83

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

88

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

89

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

87

88

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

90

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020-2024

95

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

99

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & IRR
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

93
97

7 από 100

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η ικανοποίηση των συνολικών υλικών επιθυμιών ή αναγκών των σύγχρονων ανθρώπων είναι

σίγουρα πέρα από τις δυνατότητες της κοινωνίας μας. Λόγω, αυτής της αξίωσης, τίθεται κρίσιμος ο προγραμματισμός των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών αλλά και των προϊόντων

που παράγονται από τους συντελεστές αυτούς, με στόχο τη διανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της μεγαλύτερης δυνατόν μερίδας ανθρώπων. Αυτό αποτελεί
το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης.

Η οικονομική επιστήμη μπορεί να διακριθεί σε μικροοικονομική και μακροοικονομική. Όλοι οι
οικονομικοί κλάδοι αποτελούν μία ειδικότερη προέκταση της διάκρισης αυτής.

Ξεκινώντας από την Μικροοικονομική, αυτή έχει ως αντικείμενο μία μεμονωμένη οικονομική
οντότητα, όπως για παράδειγμα μια μεμονωμένη εταιρεία, ένα άτομο, ένα νοικοκυριό, και εξε-

τάζει τη συμπεριφορά και την δραστηριότητα της συγκεκριμένης μονάδας. Η οικονομική μονά-

δα εξετάζεται σε λεπτομέρεια ώστε να παρατηρηθεί κάθε μικρό χαρακτηριστικό της γνώρισμα
και κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας της. Με άλλα λόγια, η μικροοικονομία ασχολείται με κάθε τι μεμονωμένο και όχι με το σύνολο όμοιων μονάδων.

Αντίθετα, η μακροοικονομική έχει ως αντικείμενο μελέτης τις συμπεριφορές ενός συνόλου οικονομικών μονάδων με κοινά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το σύνολο των νοικοκυριών, το σύνολο επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου δραστηριότητας. Συνεπώς, η μακροοικονομική
προβάλει την γενική εικόνα μίας οικονομίας και των σχέσεων μεταξύ των μεγεθών που την χαρακτηρίζουν.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοοικονομική παίρνει μακρο και μικρο στοιχεία, τα συνδυάζει με λογιστικές πληροφορίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους (ΚΠΑ) τεχνικές
(δείκτες) ΧΟ ανάλυσης είναι ένα εργαλείο ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και προβλέψεων.

Τα θέματα που εξετάζονται στην μακροοικονομική αναφέρονται μεταξύ άλλων η σχέση ανάμε-

σα σε συνολικά οικονομικά μεγέθη, οι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτά τα μεγέθη, οι παράγοντες που ευθύνονται για τις διάφορες διακυμάνσεις στα οικονομικά μεγέθη. Για παράδειγμα,

εξετάζεται η σχέση του συνολικού εισοδήματος και της συνολικής κατανάλωσης, η σχέση του
συνολικού εισοδήματος και της αποταμίευσης. Βέβαια, η συμπεριφορά των επιμέρους οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά, άτομα, κλπ) λαμβάνονται υπόψη από την μακροοικονομική επιστήμη κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων στην συμπεριφορά του συνόλου.
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Όμως, το ενδιαφέρον της μακροοικονομικής στρέφεται μόνο στο σύνολο και όχι στην μονάδα.

Συχνά, κάποια από τα συμπεράσματα που προκύπτουν έπειτα από μακροοικονομική ανάλυση
ισχύουν και για το επίπεδο της μικροοικονομικής. σε άλλες περιπτώσεις αυτή η ταύτιση δεν υφίσταται, όμως. Δηλαδή, οι παραδοχές της μακροοικονομικής αν και ισχύουν για το σύνολο των

οικονομικών μεγεθών, δεν ισχύουν απαραίτητα χωριστά για κάθε ένα επιμέρους στοιχείο του
οικονομικού μεγέθους.

Η συμπεριφορά των διαφόρων μονάδων στην οικονομία επηρεάζεται συνήθως από πολλούς πα-

ράγοντες. Ενώ στην μικροοικονομική ανάλυση οι παράγοντες αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, στη μακροοικονομική ανάλυση ορισμένοι μπορούν να θεωρηθούν ως σταθεροί τουλάχι-

στον για βραχυχρόνια διαστήματα. Λόγου χάρη, η σχέση μεταξύ εισοδήματος και καταναλωτικής δαπάνης ενός νοικοκυριού επηρεάζεται από τη σύνθεση του νοικοκυριού, την ηλικία των

μελών του, την ιδιοσυγκρασία τους, τη διαμονή τους σε αστική ή αγροτική περιοχή, και γενικά
από έναν μεγάλο αριθμό οικονομικών παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
μελέτη της σχέσης αυτής. στην περίπτωση όμως, που εξετάζεται η σχέση μεταξύ του εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης του συνόλου των νοικοκυριών, πολλοί από τους ανωτέρω

παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν ως σταθεροί. Αυτό συμβαίνει, διότι οι βραχυχρόνιες μεταβολές τους όταν εξετάζεται το σύνολο των νοικοκυριών είναι συνήθως ασήμαντες. Μεταβολές

σε ορισμένους από αυτούς για κάποια νοικοκυριά αντισταθμίζονται από αντίθετες μεταβολές
για κάποια άλλα, ώστε τελικά η σύνθεση του συνόλου να μην αλλάζει.
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ΑΝΑΛΥΣΗ P.E.S.T.
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό πλαίσιο οι εταιρείες και οι επενδυτές αναζητούν

τις μελλοντικές εξελίξεις και οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα από προσεκτική εξέταση

των αλλαγών αυτών. Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται στο μάκρο και στο μίκρο περιβάλλον.

Συνήθως για μια αποτελεσματική εξέταση του μάκρο περιβάλλοντος γίνεται χρήση της ανάλυσης PEST από τα αρχικά των λέξεων :
P = POLITICAL

E = ECONOMICAL
S = SOCIAL

T = TECHNOLOGICAL

H πολίτικη διάσταση, αφορά στην παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων οι οποίες πιθανόν

να επηρεάσουν την οικονομία γενικά ως σύνολο αλλά και τον κλάδο στον οποίο δραστηριο-

ποιείται η επιχείρηση συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, μια πολιτική απόφαση μιας χώρας για τη
συμμετοχή σε πολεμικές ενέργειες επηρεάζουν όλο το κλίμα της αγοράς.

Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην εξέλιξη κάποιων μεγεθών όπως είναι οι επενδύσεις,

η ζήτηση και η προσφορά, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές, το ΑΕΠ, το επίπεδο του πληθωρισμού

κτλ, με άλλα λόγια μεγέθη που επηρεάζουν την πορεία των επιχειρήσεων και καθορίζουν αν θα
προτρέψουν ή θα αποτρέψουν αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Το κοινωνικό πλαίσιο αφορά σε παράγοντες κοινωνικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και

πολιτισμικούς που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η μόρφωση, οι αξίες, οι
παραδόσεις, δημογραφικά στοιχειά του πληθυσμού κτλ ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Το τεχνολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις καθημερινές εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και

τις εφαρμογές που μπορούν να έχουν στην παραγωγική διαδικασία, τις επικοινωνίες, την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Είναι ένα πλαίσιο με ραγδαίες εξελίξεις και ως συνέπεια για να κατα-

φέρει η επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές και να υιοθέτει νέες πρακτικές.

Η ανάλυσηP.E.S.T. βοηθά να κατανοήσουμε το μάκρο-οικονομικό περιβάλλον δραστηριοποίη-

σης της υπό εξέταση εταιρείας, στοιχείο απαραίτητο τόσο για τη χάραξη της στρατηγικής, όσο
και για την υλοποίησή της αλλά και για να καθορίσει εάν η επένδυση στην εν λόγω εταιρεία είναι άξια ενδιαφέροντος.
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Ο ελληνικός κλάδος των ζωοτροφών διανύει μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων ευρείας έ-

κτασης, η οποία οφείλεται τόσο στον έντονο ανταγωνισμό όσο και στην οικονομική κρίση την
οποία διανύουμε.

Συγκεκριμένα στη χώρα μας ποσοστό της τάξης του 70% του κρέατος εισάγεται, καθώς το υπόλοιπο 30% το καλύπτει η εσωτερική ελληνική παραγωγή.

Ως συνέπεια, καθίσταται άμεση η απειλή εκκαθάρισης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στον πρωτογενή τομέα και κατάφεραν να παραμείνουν βιώσιμες κατά την πενταετία του μνημο-

νίου. Επιπρόσθετα, ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, και το ακριβό κόστος ζωής δηλώνουν τις
μικρές προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, φυσικά όχι μόνο στον κλάδο των ζωοτροφών. Επί-

σης ένα ακόμη πλήγμα για τον εγχώριο κλάδο των ζωοτροφών έρχεται να αποτελέσει η έλλειψη ρευστότητας.

Η ασφυξία της αγοράς προκαλεί προβλήματα και στους αγελαδοτρόφους, οι οποίοι δεν μπορούν

να προμηθευτούν τις ζωοτροφές παρά μόνο σε μετρητά, δεδομένου ότι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς σόγιας (κτλ) ζητούν να πληρωθούν τοις μετρητοίς.

Αναφορικά με τις γαλακτοκομικές εταιρείες, ορισμένες, όσες διαθέτουν ρευστότητα εξόφλησαν

τους γαλακτοπαραγωγούς μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, ενώ άλλες καλύπτουν τα απολύτως
απαραίτητα έξοδα των παραγωγών.

Εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, οι γαλακτοπαραγωγοί θα
βρεθούν αντιμέτωποι προ αδιεξόδου, μιας και η αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων ποσοτήτων ζωοτροφών δεν οδηγεί παρά σε μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας. Παρατίθεται
άρθρο στο οποίο αναφέρετε η πορεία του κλάδου των ζωοτροφών το οικονομικό έτος 2014.
Μείωση της παραγωγής ζωοτροφών το 2014
www.inr.gr, 9 Φεβρουαρίου 2015

Μειωμένος ήταν κατά το 2014 ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ζωοτροφών και

συμπληρωμάτων τους, η οποία το 2013 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κέρδη, αντί ζημιών το
2012.

Κατά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η

παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός των χονδραλεύρων και των σβόλων τριφυλλιού, μειώθηκε κατά 2,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2013, σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 6,2%.
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Οι συνολικές πωλήσεις 42 ΑΕ και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα,
μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά

(εκκρεμούν ορισμένες επιχειρήσεις), ανήλθαν το 2013 σε 286,0 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες
κατά 12,0 εκατ. ευρώ (+4%). Αύξηση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 22 από τις 42 επιχειρήσεις
(52,4% του συνόλου). Η αύξηση των συνολικών εσόδων ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος.

Ο τομέας εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, αυξημένα κατά 32% κέρδη προ φόρων, τό-

κων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία, ίσα προς το 7,3% των συνολικών εσόδων του (5,7% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των

εσόδων του κατά 4% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία
μονάδα (13,0% από 11,1% το 2012). Η αύξηση των εσόδων και των μεικτών κερδών, σε συνδυασμό με τη μείωση των αποσβέσεων, οδήγησαν στην καταγραφή θετικών τελικών αποτελεσμάτων,

βελτιωμένων κατά 9,4 εκατ. ευρώ περίπου (καθαρά κέρδη άνω των 3,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών
της τάξεως των 5,9 εκατ. ευρώ).

Οι 42 αυτές εταιρείες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
της τάξεως των 311 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:
•

•

•

Μεικτά κέρδη 37,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% (+6,8 εκατ. ευρώ). Αύξησή τους πα-

ρουσίασαν οι 32 από τις 42 επιχειρήσεις (76,2% του συνόλου). Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου παρουσίασαν 29 (69,1% του συνόλου).

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 20,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα

κατά 32% (+5,1 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους παρουσίασαν οι 26 από τις 42 επιχειρήσεις
(61,9% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν 25 (59,5% του συνόλου).

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 13,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,8 φορά (+8,5 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,8% το
2012, καθώς οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 32% (-3,5 εκατ. ευρώ). Βελτίωσή τους πα-

ρουσίασαν οι 32 από τις 42 επιχειρήσεις (76,2% του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου
•

παρουσίασαν 30 (71,4% του συνόλου).

Κέρδη προ φόρων 6,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 11,1 εκατ. ευρώ

(ζημιές 4,3 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 2,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,6% το 2012. Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων (κερ-

δών/ζημιών) παρουσίασαν οι 35 από τις 42 επιχειρήσεις (83,3% του συνόλου). Βελτίωση
του περιθωρίου παρουσίασαν 32 (76,2% του συνόλου).
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• Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελ-

τίωση κατά 9,4 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές άνω των 5,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα
προς το 1,2% των πωλήσεων, έναντι -2,2% το 2012. Βελτίωση αποτελεσμάτων μετά

τους φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσίασαν επίσης οι 35 από τις 42 επιχειρήσεις (83,3%
του συνόλου). Βελτίωση του περιθωρίου παρουσίασαν επίσης 32 (76,2% του συνόλου).

Πίνακας1: Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη 42 βιομηχανιών ζωοτροφών
Πηγή: 09/02/2013, Μείωση της παραγωγής ζωοτροφών το
2014, www.in.gr

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 23 από τις 42
επιχειρήσεις (54,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 19 (45,2%), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές,
οριακές έστω.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 42 επιχειρήσεων (127,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2% (+2,4
εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (311,4 εκατ.

ευρώ στο τέλος της χρήσης) επίσης κατά 2% (+4,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων

προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα αυξήθηκε σε 41,0% το 2013, από 40,8% το 2012. Συγχρό13 από 100

νως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (183,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά
1,3% (+2,3 εκατ. ευρώ). Ο δείκτης γενικής ρευστότητας των εταιρειών του τομέα δεν βελτιώθηκε
(-2,3%), ενώ σε ορισμένες επιχειρήσεις υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε παράπλευρες ή και εισαγωγικές
δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων ή και στην παραγωγή και
διάθεση άλλων προϊόντων .
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Πίνακας 2: Οικονομικά μεγέθη των βιομηχανιών ζωοτροφών,2013

Πηγή: 09/02/2013, Μείωση της παραγωγής ζωοτροφών το 2014,
www.in.gr

Δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις Ενώσεις Συνεταιρισμών και άλλες εταιρείες,
όπως πτηνοτροφικές βιομηχανίες και αλευροβιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν ζωοτροφές

αλλά οφείλουν το μέγιστο μέρος των εσόδων τους στις κύριες δραστηριότητές τους. Περιλαμβάνο-

νται ορισμένες εταιρείες που ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα.
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Όσον αφορά τα καθαρά αποτελέσματά τους, μετά την πρόβλεψη για φόρους, από τις 42 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή ζωοτροφών
και συμπληρωμάτων ζωοτροφών:
•

Δεκαέξι επιχειρήσεις (38,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμει-

ναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ το
2013 έναντι 3,0 εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 4,5 εκατ. ευρώ.

•

Τρεις επιχειρήσεις (7,1%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ,

•

Δεκαέξι επιχειρήσεις (38,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το

•

εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,6 εκατ. ευρώ.

2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 4,0 εκατ. ευρώ έναντι 8,4 εκατ. ευρώ το 2012,
μειωμένες κατά 4,4 εκατ. ευρώ.

Επτά επιχειρήσεις (16,7%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,6 εκατ. ευρώ,

εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια περί το
1,1 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 42 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,7% το 2013, από 5,1% έναν χρόνο πριν.
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Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Η παραγωγή των ζωοτροφών είναι ένας σημαντικός τομέας της αγροτικής οικονομίας. Χωρίζε-

ται σε πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών που είναι άμεσο αποτέλεσμα της γεωργικής δραστηριότητας (δημητριακά, καρποί, μηδική κ.λπ.) και στην παραγωγή ζωοτροφών μετά από μετα-

ποίηση (πρώτες ύλες όπως τα υποπροϊόντα βιομηχανικών τροφίμων και άλλων γεωργικών βιο-

μηχανιών, π.χ. πίτυρα, βαμβακόπιτα, κ.λπ. και οι σύνθετες ζωοτροφές, π.χ. μίγματα). Ο κλάδος
εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον κλάδο παραγωγής ζωοτροφών δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις τεσσάρων ειδών:
1. επιχειρήσεις, που παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους,

2. επιχειρήσεις που παράγουν για ιδιοκατανάλωση (καθετοποιημένες κτηνοτροφικές
μονάδες),

3. συνεταιρισμοί/ ενώσεις αυτών που παράγουν είτε για τα μέλη τους, είτε για την αγορά,

4. επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ενδιάμεσα προϊόντα (πρόσθετες ύλες ή προμίγματα)

Ο κλάδος των ζωοτροφών θεωρείται κατ’ εξοχήν κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, δηλαδή απαιτεί-

ται η υψηλή συγκέντρωση κεφαλαίων για την εισαγωγή στην παραγωγή προϊόντων του κλάδου.

Αλλά ακόμα και στην απλή εμπορία, δεδομένης της καλά οργανωμένης και εδραιωμένης αγοράς
η είσοδος δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ανέξοδη στην πράξη.

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε., δραστηριοποιείται στην πρώτη κατηγορία και παράγει συμπυκνωμένες ζωοτροφές, ισορροπιστές και βιταμίνες.

Ο κλάδος παραγωγής ζωοτροφών επηρεάζεται άμεσα από παράγοντες όπως:

• την εξέλιξη ζωικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος
• τις διεθνείς τιμές δημητριακών

• το είδος των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
• τις καιρικές συνθήκες κ.α.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής ζωοτροφών στην Ελλάδα συνοψίζονται στα εξής:

• Οι μεγάλες και ικανοποιητικά εξοπλισμένες μονάδες είναι πολύ λίγες, αξιοποιούν ικανοποιητικά την παραγωγική τους δυναμικότητα και μερικές από αυτές λειτουργούν
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σε διπλή βάρδια προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της παραγωγής. Οι μονάδες αυτές ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ποιοτικές ανάγκες του κτηνοτροφικού

πληθυσμού της χώρας και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα των
κτηνοτροφικών προϊόντων της χώρας μας.

• Τα παρασκευαστήρια είναι η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων που υπάρχουν

και κυρίως πλαισιώνουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, απαραίτητος παράγοντας για
τις ανάγκες διατροφής των ζώων που εκτρέφονται σε αυτές.

• Τα παρασκευαστήρια συνήθως έχουν στοιχειώδη κτιριακή και μηχανολογική συ-

γκρότηση. Ο μηχανολογικός τους εξοπλισμός απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από ένα ή
δύο σφυρόμυλους αγροτικού τύπου και αντίστοιχο αριθμό κατακόρυφων αναμικτήρων, εγκατεστημένων σε ισόγειο κτίριο - αποθήκη. Οι περισσότερες από τις μονάδες

αυτές χρήζουν αντικατάστασης, ενώ κάποιες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το
μηχανολογικό τους εξοπλισμό, προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων τους.

• Ο μικρός βαθμός απασχόλησης των μονάδων αυτών (αξιοποιούν το 25% της ετήσιας

δυναμικότητάς τους) οφείλεται τόσο στην επιλογή των φορέων τους, οι οποίοι εξοικονομούν έτσι χρόνο για τις λοιπές εργασίες στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση,

όσο και την αντικειμενική αδυναμία των μονάδων αυτών. Η λειτουργία των μονάδων

κυμαίνεται μεταξύ μιας ως δύο ωρών την ημέρα. Έτσι, η ημερήσια παραγωγή τους
αυξομειώνεται ανάλογα με την διακύμανση του εκτρεφόμενου ζωικού πληθυσμού

των μονάδων αυτών. Το 2014, στον κλάδο των ζωοτροφών παρουσιάστηκε μεγάλη
άνοδος στο πλήθος των απασχολουμένων (90%) – κλάδος ωστόσο ο οποίος απασχολεί τους λιγότερους εργαζόμενους (μόλις 575 καταγεγραμμένοι το 2014).
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Πίνακας Α.1 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΑΔΟΙ

Πηγή: ΕΕΔ – ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ

Πίνακας Α.2 - ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΛΑΔΟΙ
Πηγή: ΕΕΔ – ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ
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• Το ιδιαίτερο και σημαντικότερο πρόβλημα με τις μονάδες αυτές είναι η αδυναμία

τους να παράγουν ορθολογικά μίγματα με τις ποιοτικές προδιαγραφές που θέτει η
ζωοτεχνική επιστήμη, που έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να στηρίξουν
ένα πρόγραμμα διατροφής του κτηνοτροφικού πληθυσμού πάνω σε επιστημονικές

βάσεις, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα στη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων που εξυπηρετούν.

• Οι μονάδες αυτές αδυνατούν να κάνουν μαζική προμήθεια πρώτων υλών για να πετύ-

χουν χαμηλές τιμές αγοράς τους και συμπίεση του κόστους παραγωγής, αλλά και για
τη δημιουργία των απαραίτητων αποθεμάτων για ένα ορθολογικό προγραμματισμό
της παραγωγής.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑΔΟΥ
Σήμερα, με εξαίρεση των κτηνοτροφικών μονάδων που παράγουν ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, δραστηριοποιούνται 1.600 εγκεκριμένες επιχειρήσεις ζωοτροφών, οι οποίες είναι παρα-

γωγοί πρώτων υλών, συνθέτων ζωοτροφών, προμιγμάτων προσθέτων υλών και ενδιάμεσοι αυ-

τών των προϊόντων. Ωστόσο, μόνο οι 40 περίπου από αυτές ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανικής παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών.

Η αγορά των ζωοτροφών για την κτηνοτροφία είναι διαιρεμένοι μεταξύ πολλών επιχειρήσεων.

Ο κύριος όγκος της παραγωγής προορίζεται για τη σίτιση πτηνών και αιγοπροβάτων. Η εγχώρια
αγορά των ζωοτροφών υπολογίζεται σε 4 εκ. τόνους, με μέσο κόστος 350 €/τόνο, που σημαίνει
μια αξία 1,2 δισ. Ευρώ.

Ως προς την κατανομή των εγκαταστάσεων παραγωγής ζωοτροφών στις περιφέρειες της χώρας,
παρατηρούνται τα εξής:
•
•

Οι περιφέρειες με τα περισσότερα απλά παρασκευαστήρια είναι η Ήπειρος, η Κεντρική

Μακεδονία και η Θεσσαλία.

Οι περισσότερες μονάδες μεγάλου μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν ικανοποιητικό επίπε-

δο εξοπλισμού, βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν η Ήπειρος και η
Κεντρική Στερεά.

Οι εισαγωγές ζωοτροφών αφορούν πρώτες ύλες όπως οι δημητριακοί καρποί και κυρίως πρώτες ύλες που δεν παράγονται στην χώρα μας (π.χ. σογιάλευρο, ιχθυάλευρα, κ.λπ.). Οι ανάγκες
της χώρας μας σε σύνθετες ζωοτροφές σχεδόν καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή.
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Από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες προέρχονται ελάχιστες ποσότητες και αφορούν κυρί-

ως ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα ή άλλες ειδικευμένες ζωοτροφές. Οι πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων προέρχονται κατά πλειοψηφία από άλλες κοινοτικές χώρες ή από τρίτες χώρες.

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των ζωοτροφών είναι οι χώρες της Ε.Ε. σε ποσοστό περίπου

60% και από αυτές στις πρώτες θέσεις είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία. Σε
σχέση με τις τρίτες χώρες σημαντικό ποσοστό εισαγωγών προέρχεται από την Αργεντινή και
κατά την τελευταία πενταετία αναπτύσσονται δυναμικά οι εισαγωγές από Βραζιλία.

Όσον αφορά στις εξαγωγές, τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας δείχνουν ανοδική τάση της
αξίας των εξαγωγών με μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 16,7%, αλλά αρκετά μικρότερη πο-

σοτική αύξηση. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση
με τη συνολική παραγωγή.

Χώρες προορισμού των ζωοτροφών είναι τρίτες χώρες και μόνο ελάχιστες ποσότητες διατίθε-

νται σε χώρες της Ε.Ε. Στις πρώτες θέσεις των χωρών αυτών βρίσκονται η Π.Γ.Δ.Μ., η οποία
απορροφά πάνω από το 20% των εξαγωγών ζωοτροφών, ενώ ακολουθούν η Τουρκία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Αλβανία κ.α.

Σε σχέση με τις εξαγωγές σε χώρες τις Ε.Ε., μόνο η Κύπρος αποτελεί σταθερό πελάτη, ενώ από
το έτος 2008 πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

ΜΕΓΕΘΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
Από σχετική έρευνα της ICAP για τον κλάδο των ζωοτροφών, προκύπτει ότι το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης ζωοτροφών δε διαφέρει σημαντικά από το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής.

Η ανάλυση του μεγέθους της αγοράς περιλαμβάνει μόνο τις πλήρεις ζωοτροφές, οι οποίες παράγονται από τις βιομηχανίες ζωοτροφών και κατόπιν διατίθενται στην αγορά (σε κτηνοτρόφους,

πτηνοτρόφους κ.λπ.). Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, το συνολικό μέγεθος της αγοράς ζωοτροφών για την κτηνοτροφία κυμαίνεται σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα και

εκτιμάται περίπου σε 3.500.000 τόνους. Στο μέγεθος αυτό περιλαμβάνονται και άλλες τροφές
όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κ.ά. (αυτούσιες ή αλεσμένες), καθώς και η παραγωγή των καθετοποιημένων κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών μονάδων που προορίζεται για ιδιοκατανάλωση.

Το 2012, παρά τη σημαντική ανατίμηση των ζωοτροφών, παρατηρήθηκε μείωση εσόδων και

λειτουργικών κερδών για τις βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών και συμπληρωμάτων τους, με
συνέπεια να έχουν ζημίες, καθώς εξασθένησε η ζήτηση εκ μέρους των πτηνοτροφικών, χοιρο21 από 100

τροφικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω της μειωμένης δραστηριότητάς τους και των
μέτρων που έλαβαν για περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.

Για το λόγο αυτό, η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια του τομέα αυ-

ξήθηκε σε 45,7% το 2012, από 42,8% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους
(132,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 10,9% (-16,2 εκατ. ευρώ), με παράλ-

ληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, που ενισχύει την κεφαλαιακή ευστάθεια του
τομέα.

Για το 2013, η αναλογία σε όρους ιδίων κεφαλαίων και ενεργητικού, αναλύεται στον παρακάτω
πίνακα:

Πίνακας Α.3 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μονάδες απόλυτων αριθμών σε εκατ. €)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ

Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 14% κέρδη προ φόρων,
τόκων και ο 6,1% των συνολικών εσόδων του (6,7% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων
του κατά 5% και σταθεροποίησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (12% και τα δύο έτη).

Η συρρίκνωση των κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, που οδήγησε τελικώς σε ζημιές, οφείλεται
στην πτώση των πωλήσεων και σε παράλληλη διόγκωση των δαπανών εμπορικής και διοικητι-
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κής λειτουργίας των επιχειρήσεων, του κόστους της χρηματοδότησής τους και των προβλέψεών
τους για επισφάλειες.

Οι συνολικές πωλήσεις 35 Ανώνυμων Εταιρειών και ΕΠΕ βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, ανήλθαν το 2012 σε 228,4 εκατ.
ευρώ και είναι μειωμένες κατά 11,6 εκατ. ευρώ (-5%).

Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 23 από τις 35 επιχειρήσεις (66% του συνόλου), καθώς

οι υπόλοιπες 12 (34%) τις αύξησαν. Οι 35 αυτές εταιρείες στις 31-12-2012 διέθεταν πάγια και
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξης των 245 εκατ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:
•
•
•

•

•

Μικτά κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% (-1,5 εκατ. ευρώ).

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά

14% (-2,2 εκατ. ευρώ).

Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26% (-2,2 εκατ.

ευρώ) και ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,5% το
2011.

Ζημιές προ φόρων 0,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 1,6 εκατ. ευ-

ρώ (κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -0,1% των πωλήσεων, έναντι
αντίστοιχου ποσοστού +0,6% το 2011.

Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυνα-

μούν με επιδείνωση κατά 1,7 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ το 2011) και
είναι ίσες προς το -0,7% των πωλήσεων, έναντι μηδενικού αντίστοιχου ποσοστού το

•

•

2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν οριακά οι 19 από τις

35 επιχειρήσεις (54% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 16 (46% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 35 επιχειρήσεων (111,3 εκατ. ευρώ) παρέμειναν αμε-

τάβλητα το 2012, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, σε
συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (243,6 εκατ. ευρώ
στο τέλος της χρήσης) κατά 6% (-15,9 εκατ. ευρώ).

Οι παραπάνω οικονομικές συγκρίσεις προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την
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IcapGroup και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχει-

ρήσεων. Δε συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω επιχειρήσεις οι Ενώσεις Συνεταιρισμών, ούτε άλλες
εταιρείες, όπως πτηνοτροφικές βιομηχανίες και αλευροβιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν
ζωοτροφές, αλλά οφείλουν το μέγιστο μέρος των εσόδων τους στις κύριες δραστηριότητές τους.

Ωστόσο, το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παρα-

γωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα, εκτός των χονδραλεύρων και των σβόλων τριφυλλιού, αυξήθηκε κατά 4,7%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2012, αν και παρέμεινε σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 (κατά 9,5%).

Η αύξηση της παραγωγής το 2013, αντανακλά την αύξηση κατά το τρέχον έτος του ζωικού κεφαλαίου των επιχειρήσεων παραγωγής κρέατος, ενώ συνοδεύεται από αποκλιμάκωση των τιμών
των ζωοτροφών, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών των δημητριακών που το περασμένο έτος είχαν σημειώσει μεγάλη άνοδο.

Αναλυτικά, οι 35 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή ζωοτροφών και συμπληρωμάτων ζωοτροφών, κατέγραψαν για το έτος 2012:

• Η Α.Σ.Ε.Α.Ρ. AE (εδρεύει και έχει τη μονάδα της στο Ρέθυμνο) έσοδα 13,81 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (15,86 εκατ. ευρώ) κατά 12,9%, EBITDA 0,96

εκατ. ευρώ (2,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 18,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 9,86 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,1%.

• Η ΑΓΡΟΛΕΣΒΟΣ AΕΒΕ (Λέσβος) έσοδα 2,78 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων

του 2011 (3,88 εκατ. ευρώ) κατά 28,3%, EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το

2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23
εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,17 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,6%.

• Η ΑΝΘΥΛΛΙΣ ΕΠΕ ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Κορινθία) έσοδα 0,33 εκατ.
ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011), EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011),

κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,02

εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,27 εκατ.
ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,9%.
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• Η BΙOZΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΙΝΤΟΣ ΑΕ (Ιωάννινα) έσοδα 16,42 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (15,57 εκατ. ευρώ) κατά

5,5%, EBITDA 1,01 εκατ. ευρώ (1,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ),

απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 14,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφά-

λαια 12,48 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε
EBITDA είναι 6,9%.

• Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ AE (Πιερία) έσοδα 13,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του

2011 (15,83 εκατ. ευρώ) κατά 15,3%, EBITDA 0,78 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ το
2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11

εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,30 εκατ. ευρώ

στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,5%.

• Η ΒΙΟΦΥΡΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λάρισα) έσοδα 0,21

εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,33 εκατ. ευρώ) κατά 35,0%, EBITDA
-0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,01

εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώ-

ντας συνολικά κεφάλαια 0,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,2%.

• Η ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ ΑΕ (Γρεβενά) έσοδα 0,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του
2011 (0,83 εκατ. ευρώ) κατά 15,2%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το
2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

0,02 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,57 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,8%.

• Η ΓΕΩΦΥΡΑΜ ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 1,16 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του

2011 (1,71 εκατ. ευρώ) κατά 32,1%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το

2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05
εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,84 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,23 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,4%.
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• Η ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 6,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων

του 2011 (7,98 εκατ. ευρώ) κατά 22,5%, EBITDA 1,35 εκατ. ευρώ (1,09 εκατ. ευρώ το

2011), κέρδη προ φόρων 0,85 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,66 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,50 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 7,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,8%.

• Η ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡ. ΑΒΕ (Ρέθυμνο) έσοδα 3,07 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκεί-

νων του 2011 (2,80 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%, EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ

το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά θετικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κε-

φάλαια 2,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,1%.

• Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ (Έβρο) έσοδα 1,73 εκατ. ευρώ, μειω-

μένα έναντι εκείνων του 2011 (1,83 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ
(0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,10 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 7,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,38 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,8%.

• Η ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (Χίος) έσοδα 1,46 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,52 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%, EBITDA 0,04 ε-

κατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), απασχολώ-

ντας συνολικά κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,38 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι
4,8%.

• Η ΔΡΑΠΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,26 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι
εκείνων του 2011 (1,93 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%, EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ.
ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

0,09 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,91 εκατ. ευρώ

στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,2%.

• Η ΕΛΒΙΖ EΛΛHNIKEΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ (Ημαθία - Ξάνθη) έσοδα
8,90 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (9,97 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%,
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EBITDA -1,40 εκατ. ευρώ (-1,29 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,91 εκατ.
ευρώ (-2,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,94 εκατ. ευρώ (-2,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 21,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια

8,10 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA
είναι -6,6%.

• Η ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (Βοιωτία, μέλος του ομίλου Δέλτα Τροφίμων) έσοδα
25,74 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (37,69 εκατ. ευρώ) κατά 31,7%,

EBITDA 0,55 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,29 εκατ. ευρώ

(0,80 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας
συνολικά κεφάλαια 21,79 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 17,13 εκατ.

ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,5%.

Η ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΕ (Κορινθία, παραγωγής και ιχθυοτροφών) έσοδα 21,42 εκατ. ευρώ,
αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (19,38 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, EBITDA 1,26 εκατ.

ευρώ (επίσης 1,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 23,22 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,23 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,4%.

• Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (Ρέθυμνο) έσοδα 15,15 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι
εκείνων του 2011 (15,35 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%, EBITDA 0,82 εκατ. ευρώ (1,71 εκατ.
ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

0,03 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,23 εκατ. ευρώ

στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,3%.

• Η ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ AΕΒΕ (Ρόδο) έσοδα 3,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι
εκείνων του 2011 (3,06 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, EBITDA 0,32 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ.
ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

0,15 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,82 εκατ. ευρώ

στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,43 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 17,5%.

• Η ΚΑΠΠΟΣ Λ. ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ (Αργολίδα) έσοδα

3,88 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,52 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%,
EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευ-

ρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχο27 από 100

λώντας συνολικά κεφάλαια 2,48 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,37

εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι
9,2%.

• Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Καρδίτσα) έσοδα 0,21 εκατ.
ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,53 εκατ. ευρώ) κατά 60,0%, EBITDA -0,38
εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,42 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 3,38 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,55 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -11,2%.

• Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ AE (Κοζάνη) έσοδα 15,48 εκατ.
ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (8,29 εκατ. ευρώ) κατά 86,8%, EBITDA 2,45
εκατ. ευρώ (1,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,68 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,64 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 14,66 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,71 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 16,7%.

• Η ΜΑΝΟΥΡΑΣ Α. ΑΘ. ΑΒΕE ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Τρίκαλα) έσοδα 5,14 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (5,00 εκατ. ευρώ) κατά 2,7%,

EBITDA 0,38 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ

(-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώ-

ντας συνολικά κεφάλαια 4,41 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι
8,5%.

• Η ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ AΒΕEMHΔΙΚH - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (Θεσσαλονίκη)
έσοδα 2,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,01 εκατ. ευρώ) κατά

10,0%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,13

εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,14 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ),
απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,46 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφά-

λαια 1,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε
EBITDA είναι 2,7%.

• Η MHTΡΟΥ Θ. - K. ΓΟΥΔΟΥΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Δράμα) έσοδα 1,22 εκατ.

ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,69 εκατ. ευρώ) κατά 28,0%, EBITDA 0,05
εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά
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κεφάλαια 2,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,56 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,0%.

• Η ΜΗΤΣΙΑΔΗ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΕ (Τρίκαλα) έσοδα 0,07 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι
εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 83,9%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ.
ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και μηδενι-

κά καθαρά κέρδη (-0,02 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,81
εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%.

• Η ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,30 εκατ. ευρώ,
μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,36 εκατ. ευρώ) κατά 31,5%, EBITDA 0,13 εκατ.

ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ)

και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,60 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,64 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,3%.

• Η ΤΕΡΖΗΣ ΑΕΒΕ (Ηλεία) έσοδα 2,75 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011
(3,46 εκατ. ευρώ) κατά 20,6%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011),

κέρδη προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ

(0,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της

χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη
χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,9%.

• Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 10,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (11,57 εκατ. ευρώ) κατά 9,9%, EBITDA 0,77 εκατ. ευρώ

(0,63 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια

12,30 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση
του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,2%.

• Η ΦΑΓΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (Αργολίδα) έσοδα 1,20 εκατ.

ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,61 εκατ. ευρώ) κατά 25,5%, EBITDA -0,06

εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ.

ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά

κεφάλαια 1,05 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,72 εκατ. ευρώ). Η
απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -5,4%.
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• Η ΦΑΡΣΑΡΗΣ AE (Ηράκλειο) έσοδα 13,78 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του
2011 (13,07 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%, EBITDA 0,92 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το

2011), κέρδη προ φόρων 0,47 εκατ. ευρώ (0,89 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ (0,78 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 9,17 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,89 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,0%.

• Η ΦΥΡΑΛ ΑΕ (Μαγνησία) έσοδα 0,41 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011
(0,44 εκατ. ευρώ) κατά 7,5%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ το
2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά

κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,56 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 4,8%.

• Η ΦΥΡΚΟ AΒΕE (Κορινθία) έσοδα 15,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του

2011 (16,29 εκατ. ευρώ) κατά 6,0%, EBITDA 1,01 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το
2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09

εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 13,66 εκατ. ευρώ

στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,4%.

• Η ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΕ (Κοζάνη) έσοδα 5,68 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του

2011 (3,48 εκατ. ευρώ) κατά 63,1%, EBITDA 0,73 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το

2011), κέρδη προ φόρων 0,39 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,49 εκατ. ευρώ στο
τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού
της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 13,3%.

• Η NUEVO ΑE (Εύβοια) έσοδα 8,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011
(6,57 εκατ. ευρώ) κατά 21,7%, EBITDA 0,96 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2011),

κέρδη προ φόρων 0,54 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,38 εκατ. ευρώ

(0,18 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της

χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη
χρήση 2012 σε EBITDA είναι 20,7%.

• Η VETHELLAS ΑΕ (Λάρισα) έσοδα 2,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του

2011 (2,24 εκατ. ευρώ) κατά 9,7%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το
2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011) και καθαρά κέρ-
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δη -0,05 εκατ. ευρώ (σχεδόν -0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφά-

λαια 3,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,67 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%. Η αποδοτικότη-

τα του ενεργητικού των 35 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) περιορίστηκε σε 5,7% το 2012, από 6,2% έναν χρόνο πριν.

Για το 2013 οι επιχειρήσεις του κλάδου των ζωοτροφών σε σύνολο ήταν ακόμη πιο κερδοφόρες σε σχέση με το 2012.

Πίνακας Α.4. - ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥ ΥΠΟΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2012, 2013 (στοιχεία σε εκατ. €)
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Επεξεργασία ΙΟΒΕ
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ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το 1989 (με την υπ’
αριθμ. 3913/24.2.1989) από μετατροπή της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΧΟΣ Γ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Ο.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1974.
Αντικείμενο δραστηριότητας της Επιχείρησης είναι:
•
•
•
•
•

παραγωγή κτηνοτροφών και πτηνοτροφών με πρώτες ύλες από την ημεδαπή και την

αλλοδαπή,

διάθεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό των προϊόντων που παράγονται από αυτήν ή

από άλλες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με αυτή,

παρασκευή των άνω προϊόντων για λογαριασμό τρίτων,

αντιπροσώπευση ομοειδών ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και
συνεργασία με αυτές.

Το σημερινό μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 925.992,50€, με τον κ. Στυλιανό Σαπουνά να
διαθέτει ποσοστό 50%, τον κ. Γεώργιο Σαπουνά να διαθέτει το 50%. και την κα. Σαπουνά Τριανταφυλλιά μέλος του Δ.Σ.

Έχει μια συνεχώς ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί στον κλάδο ως μια από τις πλέ-

ον αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου και σήμερα να διαθέτει ισχυρό μερίδιο στην ελληνική
αγορά.

Αποτελεί ισχυρή δύναμη της αγοράς στον τομέα της πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας, ειδικά
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στις περιοχές Νεοχωρούδα και Πεντάλοφο, όπου

παρουσιάζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας σε πτηνοτροφεία
και αγελαδοτροφεία.

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει καταστεί ισχυρός ανταγωνιστής ομοειδών επιχειρήσεων, με κυριότερους ανταγωνιστές τις εταιρείες:
•
•

ΕΛ.ΒΙ.Ζ. Α.Ε.

Θ. ΝΗΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
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•

ΒΙΟΖΩΗ Α.Ε.

•

ΕΦΥΡΑ Α.Ε.

•
•
•

ΦΥΡΚΟ Α.Ε.

ΒΙ.Ο.ΖΩ.ΚΑΤ. Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΖΩ.ΚΟΡ. Α.Β.Ε.Ε.

Η Επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής συμπυκνωμένων ζωοτροφών, τα προϊόντα του οποίου είναι:
•

Βιταμίνες

•

Ισορροπιστές - premix

•
•
•
•

Ζωοτροφές

Πλάκες λείξεως

Τροφές ζώων οικόσιτων

Φυράματα σε αλευρώδη μορφή ή pellets

Συγκεκριμένα, παράγει 20 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι αφορούν αμνοερίφια, αιγοπρόβατα,
μόσχους, χοιρίδια, Ιπποειδή, Κουνέλια, Πτηνοτροφία.

Απασχολεί 15 άτομα προσωπικό, από τα οποία 11 είναι εργάτες και 4 υπάλληλοι.

Το 2005 ξεκίνησε την ανέγερση καινούργιου εργοστασίου στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης
με σκοπό να γίνει μετεγκατάσταση, ώστε να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της
παραγωγής της Επιχείρησης.

Η δραστηριότητα της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιείται πλέον στο
καινούργιο εργοστάσιο.

Η στρατηγική επιλογή της μετεγκατάστασης σε μια σύγχρονη και αυτοματοποιημένη βιομηχα-

νική μονάδα επέφερε συμπίεση των λειτουργικών κοστών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και
την επίλυση των προβλημάτων αδειοδότησης.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το 1989 (με την υπ’
αριθμ. 3913/24.2.1989) από μετατροπή της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΧΟΣ Γ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ –
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ Ο.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1974.

Έχει μια συνεχώς ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί στον κλάδο ως μια από τις πλέ-

ον αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου και σήμερα να διαθέτει ισχυρό μερίδιο στην ελληνική
αγορά.

Από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου των ετών 2013 και
2014 αποδεικνύεται η καλή πορεία της Επιχείρησης και η επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων της Επιχείρησης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2013
Μήνας

2014

Πωλήσεις

2013

Παροχή Υπηρεσιών

2014

ΙΑΝ

322.525

211.072

21.054

ΜΑΡ

330.525

227.444

22.500

ΦΕΒ
ΑΠΡ
ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ
ΑΥΓ

319.307
353.922
332.530
305.337
318.216
289.461

221.319
243.482
186.734
148.531
136.110
133.697

2013

20.986

211.072

353.025

227.444

352.966

8.143

313.479
13.294

2013

343.578

375.041

20.436

8.072

2014

340.293

21.119

9.468

Σύνολο Τζίρου

327.684
297.533

221.319
243.482
186.734
148.531
136.110
146.990

Πίνακας Α.5 - Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ιανουάριος – Αύγουστος 2014/2013, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπουνά ΑΕ
Η πολιτική να παρέχουν και υπηρεσίες συσκευασίας ζωοτροφών, να επεκταθούν και σε πτηνοτρόφους, καθώς και η συνεργασία με διάφορες εταιρείες με σκοπό να παρέχει ζωοτροφές φασόν
έχουν αυξήσει σημαντικά τους τζίρους της.

Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, επισημαίνεται ότι, από τον Ιούλιο του 2013 η Επιχείρηση
συνεργάζεται με την πτηνοτροφική εταιρεία ΒΙΟΚΟΤ, παρασκευάζοντας ζωοτροφή σύμφωνα
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με την απαιτούμενη από αυτήν ποιότητα. Για το λόγο αυτό εκτός του ποσού του τζίρου του Ιουλίου 2013, η Επιχείρηση εισέπραξε επιπλέον 244.251€ από την εταιρεία ΒΙΟΚΟΤ.

Για την εκτίμηση του κύκλου εργασιών την επόμενη πενταετία εκτός από τα στοιχεία το τζίρου
2013 και 2014, έχουν ληφθεί υπόψη και οι τιμές πώλησης και το κόστος των α΄ υλών.
ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ &ΚΟΣΤΗ Α΄ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 2014
Α/Α κωδ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

1

Αμνών και εριφίων ανάπτυξης

3

3

Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

2

2

Μόσχων πάχυνσης

0,29

0,2

0,32

0,225

Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

0,345

0,18

Αγελάδων υψηλής γαλακτοπαραγωγής

0,33

0,225

0,35

0,225

0,3

0,19

10

5

53

6

11

Αμνών και εριφίων ανάπτυξης πάχυνσης

8

33

Αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής

0,22

Αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής

0,265

Αιγοπροβάτων υψηλής
γαλακτοπαραγωγής SUPER

0,32

0,22

0,35

0,245

0,36

0,25

0,33

0,215

0,33

0,215

14 21ΧΤ Χωρικής πτηνοτροφίας ανάπτυξης

0,3

0,175

15 22ΧΤ Χωρικής πτηνοτροφίας ωοτοκίας

0,3

0,175

16

0,35

0,24

0,335

0,22

9

18

ΚΟΣΤΟΣ Α' ΥΛΩΝ

0,28

4

7

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

65

10

Συμπύκνωμα αιγοπροβάτων
213 γαλακτοπαραγωγής

11

14

12

15

Παχυνόμενων χοιριδίων από 20-50 κιλά
Ζ.Β.

13

16

Πάχυνσης Χοίρων από 50-100 κιλά Ζ.Β.

17
18
19
20

Θηλαζόντων χοιριδίων και μέχρι 20 κιλά
Ζ.Β.

Νεοσσών κρεατοπ/γης (0-6 εβδομάδες)
23Τ Α' ηλικ
26Α Πτηνοτροφίας Ωοτοκίας

0,315

100 Ιπποειδών

0,335

42

Κουνελιών

80

Περιστεριών

0,4

0,155

0,26
0,205
0,22

Πίνακας Α.6 - Τιμές Πώλησης &Κόστη α΄υλών ανά προϊόν 2014 (πλέον Φ.Π.Α.), σε €/κιλό
Πηγή: BP Αφοί Σαπουνά ΑΕ
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Το βασικό όραμα της επιχείρησης, είναι η διασφάλιση κερδοφόρων αποτελεσμάτων χρήσης
μέσω της διασφάλισης θετικών ταμειακών ροών και ικανοποιητικού ποσού διαθεσίμων και ο
εξορθολογισμός της εσωτερικής λειτουργίας και αύξηση της οικονομικής απόδοσης.

Στοιχεία για να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους αποτελούν ανάμεσα σε άλλα η
στρατηγική συμμαχία της εταιρείας με την εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ», ενώ έχει ξεκινήσει και
η πώληση α’ υλών, η εισαγωγή νέων προϊοντικών κωδικών. Η στρατηγική σχέση της με την

εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ», έχει δώσει το πλεονέκτημα στην εταιρεία να γίνει ανταγωνιστική

στις τιμές αγοράς α’ υλών, αλλά και β΄ υλών, άρα σημαντική βελτίωση του μικτού κέρδους. το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το 80% των υλικών που χρησιμοποιούντα στις ζωοτροφές

είναι εισαγόμενα και πλέον η προμήθειά τους γίνεται μόνο με μετρητά, δείχνει πόσο σωστά
βαδίζει προς τους στρατηγικούς της στόχους η εταιρεία.

Επιπρόσθετα, η λειτουργίας του καινούργιου εργοστασίου έχει οδηγήσεις σε σημαντική μείωση
των λειτουργικών εξόδων, καθώς και της φύρας, γεγονός που επηρεάζει θετικά το μικτό κέρδος.

Φυσικά, στη σωστή διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων μίας εταιρείας αλλά και το ποσοστό

επιτυχίας αυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οργανωτική δομή της εταιρείας. Για το
σκοπό αυτό ακολουθεί το οργανόγραμμα της ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΒΕΕ
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Σχήμα Α.1 - Οργανόγραμμα Εταιρείας
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η Επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής συμπυκνωμένων ζωοτροφών, τα προϊόντα του οποίου είναι:
• Βιταμίνες

• Ζωοτροφές

• Ισορροπιστές - premix
• Πλάκες λείξεως

• Τροφές ζώων οικόσιτων

• Φυράματα σε αλευρώδη μορφή ή pellets

Συγκεκριμένα, παράγει 20 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι αφορούν αμνοερίφια, αιγοπρόβατα,
μόσχους, χοιρίδια, Ιπποειδή, Κουνέλια, Πτηνοτροφία.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2011-2014

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται η εξέλιξη των στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού
και αποτελεσμάτων χρήσης τα έτη 2011-2014.

2011

2012

2013

2014

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

3.363.135,49

2.302.650,88

3.338.436,65

3.839.202,15

Μείον: Κόστος πωλήσεων

3.271.400,74

1.907.459,90

2.889.446,44

3.378.497,89

97,27%

82,84%

86,55%

88,00%

91.734,75

395.190,98

448.990,21

460.704,26

Μικτά αποτελέσματα % Κύκλου Εργασιών

2,73%

17,16%

13,45%

12,00%

(+) 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

0,00

0,00

0,00

0,00

91.734,75

395.190,98

448.990,21

460.704,26

207.321,54

143.798,60

72.076,23

92.140,85

Κόστος Πωλήσεων % Κύκλου Εργασιών

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη)
εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

(-) 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
(-) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

115.997,13

119.121,93

71.645,78

88.301,65

38 από 100

EBITDA
EBITDA % KE

(+) 2. Έσοδα χρεογράφων

(+) 4. Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα
(-) 3. Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα

-231.583,92

132.270,45

305.268,20

280.261,76

-6,89%

5,74%

9,14%

7,30%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.984,77

193.878,10

292.423,20

178.750,41

-451.568,69

-61.607,65

12.845,00

101.511,35

82,72

104.412,68

26.133,64

26.133,64

14.552,07

71.190,62

10.520,51

10.520,51

138.714,73

46.960,44

8.927,93

8.927,93

-604.752,77

-75.346,03

19.530,20

108.196,55

(-) Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

(+) Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

0,00

0,00

0,00

0,00

-604.752,77

-75.346,03

19.530,20

108.196,55

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη)
εκμεταλλεύσεως

(+) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

(+) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

(-) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

(-) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

0,00

0,00

0,00

Πίνακας Α.7 - Εξέλιξη αποτελεσμάτων χρήσης 2011-2014, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2011

2012

2013

2014

1. Γήπεδα - Οικόπεδα

522.333,77

522.333,77

522.333,77

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

41.425,06

1.389.847,55

108.043,96

107.455,96

107.455,96

1.326.320,29

0,00

643.170,00

627.090,75

13.526,46

13.973,62

12.776,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα

Μηχ/τα Επενδυτ.ΝομουΒΙ.ΠΕΘΕΣ/ΚΗΣ
5. Μεταφορικά μέσα

41.425,06

41.425,06

72.031,17

82.031,17

7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές

3.391.087,82

3.425.132,96

2.796.563,11

0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

4.148.448,24

4.191.905,38

4.206.192,69

3.957.759,44

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

4.148.448,24

4.191.905,38

4.206.192,69

3.957.759,44

2.082,70

0,00

5.754,88

11.756,80

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

13.526,46

81.271,17

522.333,77

79.391,01

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

4. Πρώτες &Βοηθητικές Ύλες

15.151,70

7.928,73

288.165,00

223.379,11

20.400,45

11.141,00

293.919,88

235.135,90

1.127.848,17

1.000.865,31

1.332.079,53

1.641.543,95

346.031,27

277.913,93

0,00

31.154,29

26.349,60

25.849,60

0,00

0,00

7.626,96

0,00

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες

2. Γραμμάτια Εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

3α. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (μεταχρονολογημένες)
11. Χρεώστες διάφοροι

11β. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος

41.056,28

230.040,74

7.626,96

32.556,28

230.040,74

7.626,96

33.556,28

48.257,63

230.040,74
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0,00

1.778.953,02

1.574.852,82

1.603.303,51

1.720.955,87

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

1.813.429,61

1.614.821,51

1.915.239,10

2.019.125,68

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

5.961.877,85

5.806.726,89

6.121.431,79

5.976.885,12

14.076,14

ΙV. Διαθέσιμα

28.827,69

18.015,71

Πίνακας Α.8 - Εξέλιξη ενεργητικού 2011-2014, τιμές σε €

63.033,91

Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2011

2012

2013

2014

925.992,50

925.992,50

925.992,50

925.992,50

75,65

75,65

75,65

75,65

244.500,00

244.500,00

244.500,00

0,00

244.575,65

244.575,65

244.575,65

75,65

1. Τακτικό αποθεματικό

19.438,64

19.438,64

19.438,64

19.438,64

5. Αφορολόγτα αποθεματικά Ειδ Διατ. &Νόμων

23.451,64

23.451,64

23.451,64

23.451,64

42.890,28

42.890,28

42.890,28

42.890,28

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (31.550 μετοχές των 29,35
ευρώ)
1. Καταβλημένο

III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

V. Αποτελέσματα εις νέο
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Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVΙ)

-503.515,57

-578.861,60

-559.331,40

-451.134,85

709.942,86

634.596,83

654.127,03

517.823,58

1.998.298,84

2.150.652,04

2.312.738,76

3.328.294,90

1.998.298,84

2.150.652,04

2.312.738,76

3.328.294,90

1.396.432,33

1.383.338,61

1.162.932,99

1.486.116,89

679.830,83

891.908,13

1.015.556,14

0,00

84.882,04

248.958,61

310.663,92

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές

2. Γραμμάτια πληρωτέα

138.843,13

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

-35.121,18

139.547,50

49.323,91

139.547,50

139.547,50

80.339,91

175.398,26

36.713,62

292.990,37

988.769,00

308.401,26

445.525,54

3.253.636,15

3.021.478,02

3.154.566,00

2.130.766,64

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.251.934,99

5.172.130,06

5.467.304,76

5.459.061,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

5.961.877,85

5.806.726,89

6.121.431,79

5.976.885,12

Πίνακας Α.9 - Εξέλιξη παθητικού 2011-2014, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε σχέση με τα ανωτέρω (αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμοί προκύπτουν και επισημαίνονται τα εξής:

• Είναι εμφανής η άνοδος του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης. Με εξαίρεση το
2012 όπου παρουσίασε μείωση του τζίρου της κατά 32%, το 2013 επανήλθε στα επί-

πεδα του 2011 με αύξηση 45% σε σχέση με τα 2012. Η άνοδος εκτιμάται ότι θα
συνεχιστεί και 2014 με ποσοστό 12%.

• Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε σε σχέση με το 2011, από 3% περίπου σε 13%, ποσοστό
στο οποίο και σταθεροποιείται τα τελευταία δύο έτη (2012 και 2013).

• Παρατηρείται εξορθολογισμός των Εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας και Εξόδων

Λειτουργίας και Διάθεσης, με συνέπεια το EBITDA να επανέρχεται σε θετικά απόλυτα ποσά.

• Ποσό 643.170€ το οποίο εμφανίζεται στο Ενεργητικό αφορά επενδύσεις σε Μηχανήματα, τα οποία αρχίζουν να αποσβένονται από το 2014.

• Ποσό 2.796.563€ το οποίο εμφανίζεται στο ενεργητικό στην κατηγορία «Ακινητο-

ποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορά επενδύσεις σε Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Κτίρια, τα
οποία αρχίζουν να αποσβένονται από το 2014, καθώς ολοκληρώθηκαν το Οκτώβριο
του 2014.

• Οι χρεώστες αφορούν παλαιότερες απαιτήσεις, οι οποίες δεν ισχύουν πλέον και θα γίνει λογιστική διόρθωση.

• Τα γραμμάτια πληρωτέα ποσού 139.547€ αφορούν παλαιότερα γραμμάτια προς έναν
προμηθευτή, τα οποία αποπληρώνονται σταδιακά.

• Το μεγαλύτερο ποσό των Πιστωτών διάφορων αφορά το οφειλή προς το μηχανικό
του εργοστασίου και αποπληρώνεται σταδιακά.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε. και τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί πρέπει να αναφερθούν κάποια βασικά εμπορικά θέματα.

• Η Επιχείρηση πλέον λειτουργεί στο καινούργιο εργοστάσιο, το οποίο είναι το πιο μοντέρνο στην Ελλάδα.
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• Η παραγωγή ποιοτικά είναι εξαιρετική.

• Έχει κλείσει στην περιοχή ένας σημαντικός ανταγωνιστής («ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ»),
με αποτέλεσμα η επί 40 έτη πελάτες του να αναζητούν νέο προμηθευτή.

• Υπάρχει στρατηγική συμμαχία με την εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ», ενώ έχει ξεκινήσει και η πώληση α’ υλών.

• Έχει αυξηθεί το προϊοντικό μίγμα με νέους κωδικούς.

• Στόχος της αύξησης του προϊοντικού μίγματος είναι η διείσδυση στο χώρο των πτηνοτρόφων, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.

• Υπάρχει συγγενής εταιρεία, η οποία πωλεί ζωοτροφές για οικόσιτα ζώα και η οποία
δείχνει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

• Από τον Ιούλιο του 2013 υπάρχει συνεργασία με την πτηνοτροφική εταιρεία ΒΙΟΚΟΤ για παραγωγή φασόν ζωοτροφών. Συγκεκριμένα, η ΒΙΟΚΟΤ πωλεί α΄ ύλες

στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε., και η ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε.
πωλεί στη ΒΙΟΚΟΤ ζωοτροφή με τις προδιαγραφές που ζητά η ίδια.

• Τα ανωτέρω οδηγούν ήδη σε αυξημένους όγκους πωλήσεων.

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λόγω της λειτουργίας του καινούργιου εργοστασίου έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, καθώς και της φύρας, γεγονός που επηρεάζει θετικά το μικτό κέρδος.

Λόγω της οικονομικής υγείας της Επιχείρησης και της στρατηγικής σχέσης με την εταιρεία

«ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ», υπάρχει καλυτέρευση στις τιμές αγοράς α’ υλών, αλλά και β΄ υλών, άρα
σημαντική βελτίωση του Μικτού Κέρδους.

Επισημαίνεται ότι, το έτος 2014 αφορά εκτίμηση με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου για την περίοδο 1-1-2014 έως 31-10-2014 και για το λόγο αυτό θεωρείται στο Επιχειρηματικό σχέδιο ως

υφιστάμενη κατάσταση. Έχει εκτιμηθεί κατά αναλογία των ποσών ανά λογαριασμό ισοζυγίου
που έχουν δημιουργηθεί στις 31-10-2014.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2015-2019
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Από την εξέλιξη του κύκλου εργασιών την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου των ετών 2013 και
2014 αποδεικνύεται η καλή πορεία της Επιχείρησης και η επιτυχία των στρατηγικών αποφάσεων της Επιχείρησης.

Η πολιτική να παρέχουν και υπηρεσίες συσκευασίας ζωοτροφών, να επεκταθούν και σε πτηνοτρόφους, καθώς και η συνεργασία με διάφορες εταιρείες με σκοπό να παρέχει ζωοτροφές φασόν
έχουν αυξήσει σημαντικά τους τζίρους της.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014/2013
Μήνας

2014

Πωλήσεις

2013

Παροχή Υπηρεσιών

2014

ΙΑΝ

322.525

211.072

21.054

ΜΑΡ

330.525

227.444

22.500

ΦΕΒ
ΑΠΡ
ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ
ΑΥΓ

319.307
353.922
332.530
305.337
318.216
289.461

221.319
243.482
186.734
148.531
136.110
133.697

2013

20.986

2013

343.578

211.072

353.025

227.444

221.319

375.041

20.436

243.482

352.966

8.143
8.072

2014

340.293

21.119

9.468

Σύνολο Τζίρου

186.734

313.479
13.294

148.531

327.684

136.110

297.533

146.990

Πίνακας Α.10 - Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Ιανουάριος – Αύγουστος 2014/2013, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
Αναφορικά με τον παραπάνω πίνακα, επισημαίνεται ότι, από τον Ιούλιο του 2013 η Επιχείρηση
συνεργάζεται με την πτηνοτροφική εταιρεία ΒΙΟΚΟΤ, παρασκευάζοντας ζωοτροφή σύμφωνα
με την απαιτούμενη από αυτήν ποιότητα. Για το λόγο αυτό εκτός του ποσού του τζίρου του Ιουλίου 2013, η Επιχείρηση εισέπραξε επιπλέον 244.251€ από την εταιρεία ΒΙΟΚΟΤ.

Για την εκτίμηση του κύκλου εργασιών την επόμενη πενταετία εκτός από τα στοιχεία το τζίρου
2013 και 2014, έχουν ληφθεί υπόψη και οι τιμές πώλησης και το κόστος των α΄ υλών.
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ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ &ΚΟΣΤΗ Α΄ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 2014
Α/Α

1
2
3

κωδ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αμνών και εριφίων ανάπτυξης

3

Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

2

Μόσχων πάχυνσης

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ Α' ΥΛΩΝ

0,29

0,2

0,32

0,225

Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής

0,28

0,345

0,18

4

10

5

53

Αγελάδων υψηλής γαλακτοπαραγωγής

0,33

0,225

6

11

Αμνών και εριφίων ανάπτυξης -πάχυνσης

0,35

0,225

8

33

Αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής

0,3

0,19

7

9

18

65

0,22

Αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής

0,265

0,155

Αιγοπροβάτων υψηλής γαλακτοπαραγωγής
SUPER

0,32

0,22

0,35

0,245

0,36

0,25

10

Συμπύκνωμα αιγοπροβάτων
213 γαλακτοπαραγωγής

11

14

Θηλαζόντων χοιριδίων και μέχρι 20 κιλά
Ζ.Β.

12

15

Παχυνόμενων χοιριδίων από 20-50 κιλά Ζ.Β.

0,33

0,215

13

16

Πάχυνσης Χοίρων από 50-100 κιλά Ζ.Β.

0,33

0,215

14 21ΧΤ Χωρικής πτηνοτροφίας ανάπτυξης

0,3

0,175

15 22ΧΤ Χωρικής πτηνοτροφίας ωοτοκίας

0,3

0,175

16

0,35

0,24

0,335

0,22

Νεοσσών κρεατοπ/γης (0-6 εβδομάδες) Α'
23Τ ηλικ

17

26Α Πτηνοτροφίας Ωοτοκίας

0,315

19

100 Ιπποειδών

0,335

18
20

42

Κουνελιών

80

Περιστεριών

0,4

0,26
0,205
0,22

Πίνακας Α.11 - Τιμές Πώλησης &Κόστη α΄υλών ανά προϊόν 2014 (πλέον Φ.Π.Α.),σε €/κιλό
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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Επιπλέον παραδοχές για την εκτίμηση των οικονομικών καταστάσεων 2015 – 2019 είναι και οι
εξής:

• Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του τζίρου που έχει η Επιχείρηση τα τελευταία 2 έτη

(15% το 2014 σε σχέση με το 2012), εκτιμάται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο 2015-2019
ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών 5%.

• Ο ρυθμός πληρωμής του κόστους πωληθέντων θα σταθεροποιηθεί στο 90% κατά τη
διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας.

• Η Επιχείρηση το 2013 κατάφερε να φτάσει το Περιθώριο Μικτού Κέρδους σε ποσοστό

86%. Στο Επιχειρηματικό Σχέδιο εκτιμάται Περιθώριο Μικτού Κέρδους σε ποσοστό
88%, με στόχο τη ρεαλιστικότητα του Σχεδίου.

• Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξάνονται από 2% επί του κύκλου εργασιών που εί-

ναι το 2013 σε 3% έως το 2019. Ομοίως και τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης. Αυτό
κρίνεται αναγκαίο με βάση τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, όπως εί-

ναι η παροχή υπηρεσιών (μεταφοράς κ.λπ.), η επέκταση συνεργασίας και με άλλες εταιρείες πλην της ΒΙΟΚΟΤ, στις οποίες θα προσφέρει φασόν ζωοτροφές.

• Οι προϋπάρχουσες ρυθμίσεις αποπληρωμής χρεών όπως είχαν συμφωνηθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής και οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο της ιστορικής εξέλιξης της
Επιχείρησης.

• Ο τζίρος που δημιουργείται ανά έτος εισπράττεται σε ποσοστό περίπου 94% τα τρία
πρώτα έτη (2015 και 2017), ενώ από το 2018 η είσπραξη γίνεται περισσότερο ελαστική
και σταθεροποιείται σε ποσοστό 91%.

• Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα λειτουργίας και διάθεσης που δημιουργούνται ανά έτος αποπληρώνονται σύνολό τους (100%).

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ανοιχτά υπόλοιπα των προμηθευτών, οι οποίοι εντάχθηκαν στη ρύθμιση στη διαδικασία εξυγίανσης. Στον πίνακα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
• Όνομα πελάτη

• Το ανοιχτό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στις 31-12-2011

• Το πλήθος των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής του χρέους που έχει συμφωνηθεί
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• Το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε το ανοιχτό υπόλοιπο, με βάση τα στοιχεία στα 3112-2011

• Η έναρξη αποπληρωμής, με βάση την υπογραφή της συμφωνίας συνδιαλλαγής, ήτοι την
14η -6-2013

• Το ποσό που θα αποπληρωθεί με βάση την απομείωση του χρέους ανά προμηθευτή

• Η πρώτη ημερομηνία κατά την οποία ξεκινά η Επιχείρηση να αποπληρώνει το χρέος
• Το ποσό της μηνιαίας δόσης

• Τις συνολικές πληρωμές, οι οποίες έχουν γίνει έως τις 31-10-2014

ΠΕΛΑΤΗΣ

Πλήθος
Ποσοστό
Έναρξη αποπληΥπόλοιπο
μηνιαίων δόσεων κουρέματος ρωμής μετά από
31/12/2011
αποπληρωμής
χρέους
μήνες

Ποσό που θα
αποπληρωθεί

Πρώτη
ημερομηνία
αποπληρωμής

Ποσό
Πληρωμές έως
μηνιαίας
31/10/14
δόσης

ΤΡΑΙΚΟΥΔΗΣ Γ.&ΣΙΑ ΕΠΕFARMAMIX

76.000 €

36

20%

12

60.800

14/6/2014

1.689

15.861

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ

291.268 €

36

30%

1

203.888

14/7/2013

5.664

150.000

ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ

45.436 €

36

30%

1

31.805

14/7/2013

883

5.238

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΑΕ

119.274 €

47

20%

12

95.419

14/6/2014

2.030

3.055

ΣΑΡΗΣΑΒΒΑ ΑΦΟΙ ΟΕ

16.245 €

24

0%

1

16.245

14/7/2013

677

9.904

ΔΕΛΤΑ ΠΙ ABETE

244.892 €

36

30%

12

171.424

14/6/2014

4.762

32.134

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ)

514.123 €

36

30%

12

359.886

14/6/2014

9.997

25.906

ΓΚΙΛΙΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΕΒΕ

5.947 €

24

30%

12

4.163

14/6/2014

173

687

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ Δ.&ΣΙΑ ΟΕΒΕ
(ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Θ &ΣΙΑ ΕΕ)

39.766 €

36

30%

1

27.836

14/7/2013

773

0

ΕΝΩΣΗ Α.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ

60.000 €

36

30%

1

42.000

14/7/2013

1.167

11.000

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING Α.Ε.

17.480 €

24

30%

1

12.236

14/7/2013

510

0

ALL TECHNOLOGY LTD MEΠΕ

3.836 €

12

30%

1

2.685

14/7/2013

224

0

ΧΟΥΣΝΗ Γ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

30.349 €

36

0%

1

30.349

14/7/2013

843

8.329

ΤΑΣΙΟΣ ΜΕΠΕ

48.642 €

36

30%

1

34.050

14/7/2013

946

5.000

ΛΑΚΩΝΙΑΑΓΡ.ΣΥΝΕΤ.ΑΜΥΚΛΩΝ

15.282 €

24

30%

1

10.698

14/7/2013

446

0
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ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

39.915 €

36

20%

18

31.932

14/12/2014

887

24.318

ALINDA-VELCO ABEE

2.673 €

12

30%

1

1.871

14/7/2013

156

310

VIOZOIS AE

19.065 €

24

30%

1

13.346

14/7/2013

556

10.324

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ

4.450 €

12

30%

1

3.115

14/7/2013

260

580

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

23.864 €

36

20%

12

19.092

14/6/2014

530

0

ΧΑΙΔΑΚΗΣ ΑΝ.ΙΩΑΝΝΗΣ

8.783 €

24

30%

1

6.148

14/7/2013

256

0

ΣΥΝΟΛΑ

1.627.292€

33.325 €

302.646€

1.178.988€

Πίνακας Α.12 - Αποπληρωμή προμηθευτών
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Για την εκτίμηση αποπληρωμής των δανείων, τα οποία έχει συνάψει η Επιχείρηση με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει ληφθεί υπόψη το ποσό που υπήρχε στις 31-12-2011.

Για την περίοδο 1-1-2012 έως 31-12-2014 υπολογίζονται οι τόκοι που θα έπρεπε να καταβάλλει

η Επιχείρηση για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, με επιτόκιο 4%. Το κεφάλαιο θεωρείται σταθερό

κατά τη διάρκεια των τριών ετών. Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση για επιτόκιο 4% θεωρείται

εφικτή με βάση και προηγούμενη συμφωνία με την τράπεζα για επιτόκιο 5%, ανεξάρτητα με το
τι θα επικρατήσει στην αγορά.
Αναλυτικότερα:

- Το 1ο έτος καταβάλλονται μόνο τόκοι καθώς και 250.000€ από την είσπραξη επιχορήγησης
λόγω υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο.

- Τα έτη 2 έως 9 καταβάλλονται τόκοι (με εκτιμώμενο επιτόκιο 4%), οι οποίοι αντιστοιχούν

στο ½ του οφειλόμενου αρχικού κεφαλαίου μειωμένο κατά το ποσό των 250.000€, το οποίο
καταβλήθηκε το 1ο έτος.

- Το τελευταίο έτος (10ο ), θα αποπληρωθεί το υπόλοιπο μισό του αρχικού κεφαλαίου πλέον
τους αναλογούντες τόκους.

- Οι τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν έως σήμερα, καθώς και η διαφορά στους
τόκος που προκύπτει από τη διαφορά του ετήσιου επιτοκίου θεωρούνται απομείωση χρέους.

Αναλυτικά τα ποσά και οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας Α.13 - Αποπληρωμή Δανείων τράπεζας Πειραιώς
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

Για την εκτίμηση αποπληρωμής των δανείων, τα οποία έχει συνάψει η Επιχείρηση με την ALPHA BANK έχει ληφθεί υπόψη το ποσό που υπήρχε στις 31-12-2011.

- Για την περίοδο 1-1-2012 έως 31-12-2014 υπολογίζονται οι τόκοι που θα έπρεπε να καταβάλλει η Επιχείρηση για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, με επιτόκιο 4%. Το κεφάλαιο θεωρείται
σταθερό κατά τη διάρκεια των τριών ετών.

- Αναλυτικότερα:

- Το 1ο έτος καταβάλλονται μόνο τόκοι.

- Από το 2ο έτος καταβάλλονται τόκοι και κεφάλαιο (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

- Οι τόκοι υπερημερίας, οι οποίοι δημιουργήθηκαν έως σήμερα, καθώς και η διαφορά στους
τόκος που προκύπτει από τη διαφορά του ετήσιου επιτοκίου θεωρούνται απομείωση χρέους.

Αναλυτικά τα ποσά και οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας Α.14 - Αποπληρωμή Δανείων τράπεζας AlphaBank
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η συνολική οφειλή προς το ΙΚΑ ανέρχεται σε 330.912€. Από το συνολικό ποσό υπολογίζεται
ότι ένα24% αφορά πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον υπολογίζεται
μια έκπτωση 30% επί των ανωτέρω επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, έχει προβλεφθεί αποπληρωμή των οφειλών προς το ΙΚΑ

σε 72 δόσεις, με μηνιαία δόση ύψους 4.883€ και συνολικά ετήσια πληρωμή ύψους 58598€. το
συνολικό ποσό, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί ανέρχεται σε 351.588€.

Αναλυτικά, τα ποσά και οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4305/2014)

Συνολική Οφειλή

330.912 €

Πρόστιμα-Προσαυξήσεις-Λοιπές επιβαρύνσεις

79.419 €

Ποσοστό επί του συνόλου
Κύρια Οφειλή (χωρίς επιβαρύνσεις)

24,00%
251.493 €

Ποσοστό επί του συνόλου

76,00%

Πλήθος μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής

72

Ποσοστό έκπτωσης επί των επιβαρύνσεων

30,00%

Ποσό επιβαρύνσεων μετά την έκπτωση

55.593 €

Οφειλή με έκπτωση

307.086 €

Ετήσιο επιτόκιο

4,56%

Μηνιαία Δόση*

4.883 €

Ετήσια πληρωμή

58.598 €

Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί

351.588 €

Πίνακας Α.15 - Υπολογισμοί δόσεων αποπληρωμής οφειλών σε ΙΚΑ
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ανέρχεται σε 196.827€. Από το συνολικό ποσό
υπολογίζεται ότι ένα 22% αφορά πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον
υπολογίζεται μια έκπτωση 30% επί των ανωτέρω επιβαρύνσεων.

Σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, έχει προβλεφθεί αποπληρωμή των οφειλών προς το
Δημόσιο σε 72 δόσεις, με μηνιαία δόση ύψους 2.923€ και συνολικά ετήσια πληρωμή ύψους
35.080€. το συνολικό ποσό, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί ανέρχεται 210.478€.
Αναλυτικά, τα ποσά και οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4305/2014)

Συνολική οφειλή

Πρόστιμα-Προσαυξήσεις-Λοιπές επιβαρύνσεις
Κύρια Οφειλή (χωρίς επιβαρύνσεις)

Ποσοστό επί του συνόλου
Ποσοστό επί του συνόλου

Πλήθος μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής

Ποσοστό έκπτωσης επί των επιβαρύνσεων
Ποσό επιβαρύνσεων μετά την έκπτωση

196.827 €
43.302 €
22,00%

153.525 €
78,00%
72

30,00%

30.311 €

Οφειλή με έκπτωση

183.837 €

Μηνιαία Δόση*

2.923 €

Ετήσια πληρωμή

35.080 €

Ετήσιο επιτόκιο

Συνολικό ποσό που θα καταβληθεί

4,56%

210.478 €

Πίνακας Α.16 - Υπολογισμοί δόσεων αποπληρωμής οφειλών σε Δημόσιο
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20152019
2015

2016

2017

2018

2019

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

4.031.162,25

4.232.720,37

4.444.356,39

4.666.574,21

4.899.902,92

Μείον: Κόστος πωλήσεων

3.547.422,78

3.724.793,92

3.911.033,62

4.106.585,30

4.311.914,57

88,00%

88,00%

88,00%

88,00%

88,00%

483.739,47

507.926,44

533.322,77

559.988,90

587.988,35

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

483.739,47

507.926,44

533.322,77

559.988,90

587.988,35

(-) 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

92.716,73

105.818,01

119.997,62

139.997,23

156.796,89

(-) 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

108.841,38

131.214,33

133.330,69

144.663,80

156.796,89

EBITDA

282.181,36

270.894,10

279.994,45

275.327,88

274.394,56

7,00%

6,40%

6,30%

5,90%

5,60%

(+) 4. Πιστωτικοί τόκοι &συναφή έσοδα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) 3. Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα

134.525,88

124.525,88

116.960,12

109.346,17

101.682,11

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

147.655,48

146.368,22

163.034,33

165.981,71

172.712,46

(+) 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

26.133,64

26.133,64

26.133,64

26.133,64

26.133,64

(-) 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

10.520,51

10.520,51

10.520,51

10.520,51

10.520,51

154.340,68

153.053,42

169.719,53

172.666,91

179.397,66

Κόστος Πωλήσεων % Κύκλου Εργασιών

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μικτά αποτελέσματα % Κύκλου Εργασιών

(+) 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

EBITDA % KE

(+) 2. Έσοδα χρεογράφων

(+) 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
(-) 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)

0,00

0,00

0,00

8.927,93

0,00

0,00

0,00

8.927,93

0,00

0,00

0,00

8.927,93

0,00

0,00

0,00

8.927,93
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0,00

0,00

0,00

8.927,93

(-) Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

154.340,68

153.053,42

169.719,53

172.666,91

179.397,66

(+) Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Πίνακας Α.17- Αποτελέσματα Χρήσης 2015-2019, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ / ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2015

2016

2017

2018

2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

4.171.802 €

4.191.591 €

4.245.897 €

4.307.965 €

4.514.156 €

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (είσπραξη τρεχούμενων
εσόδων)

3.708.669 €

4.021.084 €

4.177.695 €

4.246.583 €

4.458.912 €

Β. ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

213.133 €

170.506 €

68.202 €

61.382 €

55.244 €

Γ. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ

250.000 €

0€

0€

0€

0€

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

4.099.450 €

4.142.574 €

4.199.434 €

4.245.399 €

4.458.211 €

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (πληρωμές τρεχούμενων)

2.935.269 €

3.098.906 €

3.294.107 €

3.477.514 €

3.719.233 €

Γ. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
(πληρωμές τρεχούμενων)

92.717 €

105.818 €

119.998 €

139.997 €

156.797 €

108.841 €

131.214 €

133.331 €

144.664 €

156.797 €

1/1/2012 έως σήμερα)

113.180 €

99.599 €

95.343 €

72.178 €

37.120 €

ΑΡΘΡΟΥ 99-υπόλοιπα έως 31/12/2011)+ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

371.238 €

299.689 €

155.669 €

16.420 €

0€

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

384.526 €

313.670 €

307.309 €

300.948 €

294.587 €

371.776 €

270.802 €

264.441 €

258.080 €

251.719 €

250.000 €

159.026 €

159.026 €

159.026 €

159.026 €

12.749 €

42.868 €

42.868 €

42.868 €

42.868 €

11.545 €

10.292 €

8.989 €

Β. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(πληρωμές τρεχούμενων)

Δ. ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (από

Ε. ΠΑΛΑΙΑ ΥΠΟΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ

Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Bank

Κεφάλαιο
Τόκοι

Κεφάλαιο
Τόκοι

Ζ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ
ΡΥΘΜΙΣΗ

121.776 €
0€

12.749 €

58.598 €

111.776 €
30.118 €
12.749 €

58.598 €

105.415 €
31.323 €

58.598 €

99.054 €
32.576 €

58.598 €
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92.693 €
33.879 €

58.598 €

Η. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

35.080 €

35.080 €

35.080 €

35.080 €

35.080 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (τέλος του έτους)

72.352 €

49.017 €

46.463 €

62.566 €

55.944 €

135.386 €

184.403 €

230.866 €

293.432 €

349.377 €

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ (τέλος του έτους)

Πίνακας Α.18 - Ταμειακές Ροές 2015-2019
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2015

2016

2017

2018

2019

522.333,77

522.333,77

522.333,77

522.333,77

522.333,77

3. Κτίρια και τεχνικά έργα

1.339.988,48

1.290.129,41

1.256.890,03

1.223.650,65

1.190.411,27

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός

1.146.903,07

985.427,57

841.893,80

698.360,02

626.593,13

562.773,75

504.888,45

453.434,85

401.981,25

350.527,65

14.053,67

14.053,67

14.405,01

15.845,52

17.430,07

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα

Μηχ/τα Επενδυτ.ΝομουΒΙ.ΠΕΘΕΣ/ΚΗΣ
5. Μεταφορικά μέσα

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολές

77.626,77

75.862,52

74.098,28

75.580,24

77.091,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

3.663.679,51

3.392.695,39

3.163.055,73

2.937.751,44

2.784.387,73

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

3.663.679,51

3.392.695,39

3.163.055,73

2.937.751,44

2.784.387,73

10.581,12

10.052,06

9.046,85

8.594,51

7.735,06

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
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4. Πρώτες &Βοηθητικές Ύλες

201.041,20

190.989,14

171.890,22

163.295,71

146.966,14

211.622,31

201.041,20

180.937,08

171.890,22

154.701,20

1.750.904,20

1.792.034,04

1.990.492,95

2.349.102,41

2.734.849,67

30.219,66

29.313,07

28.433,68

27.580,67

26.753,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.828.416,34

1.867.693,74

2.064.346,33

2.421.194,38

2.805.223,99

72.352,47

184.403,14

230.866,42

293.432,33

349.376,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

2.112.391,12

2.253.138,08

2.476.149,82

2.886.516,93

3.309.301,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

5.776.070,63

5.645.833,47

5.639.205,55

5.824.268,38

6.093.689,51

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες

2. Γραμμάτια Εισπρακτέα

47.292,48

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

3α. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση (μεταχρονολογημένες)
11. Χρεώστες διάφοροι

0,00

11β. Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος

ΙV. Διαθέσιμα

46.346,63

0,00

45.419,70

0,00

44.511,30

43.621,08

0,00

0,00

Πίνακας Α.19 - Ισολογισμοί (Ενεργητικό) 2015-2019, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2015

2016

2017

2018

2019

1. Καταβλημένο

925.992,50

925.992,50

925.992,50

925.992,50

925.992,50

2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων

75,65

75,65

75,65

75,65

75,65

3. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,65

75,65

75,65

75,65

75,65

1. Τακτικό αποθεματικό

19.438,64

19.438,64

19.438,64

19.438,64

19.438,64

5. Αφορολόγτα αποθεματικά Ειδ Διατ. &Νόμων

23.451,64

23.451,64

23.451,64

23.451,64

23.451,64

42.890,28

42.890,28

42.890,28

42.890,28

42.890,28

-296.794,18

-143.740,76

25.978,77

198.645,68

378.043,34

672.164,25

825.217,67

994.937,20

1.167.604,11

1.213.419,05

3.078.294,90

2.889.150,89

2.698.802,15

2.507.200,49

2.314.295,78

3.078.294,90

2.889.150,89

2.698.802,15

2.507.200,49

2.314.295,78

1.291.999,66

1.237.034,54

1.352.033,95

1.649.825,70

2.025.953,55

Ι.Κεφάλαιο μετοχικό (31.550 μετοχές των 29,35
ευρώ)

III.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων

IV.Αποθεματικά κεφάλαια

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVΙ)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές

57 από 100

2. Γραμμάτια πληρωτέα

139.547,50

136.756,55

134.021,42

131.340,99

128.714,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

140.318,61

105.238,95

70.159,30

35.079,65

0,00

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

234.392,30

175.794,22

117.196,15

58.598,07

0,00

11. Πιστωτές διάφοροι

219.353,41

276.640,64

272.055,38

274.619,37

411.306,96

2.025.611,47

1.931.464,91

1.945.466,20

2.149.463,78

2.565.974,68

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

5.103.906,37

4.820.615,80

4.644.268,35

4.656.664,27

4.880.270,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

5.776.070,63

5.645.833,48

5.639.205,55

5.824.268,38

6.093.689,51

3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

Πίνακας Α.20 - Ισολογισμοί (Παθητικό) 2015-2019, τιμές σε €
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα γίνει ανάλυση των βασικών αριθμοδεικτών για την εξεταζό-

μενη εταιρεία και σύγκριση των τιμών αυτών με την αντίστοιχη μέση τιμή του κλάδου. Η ανάλυση των αριθμοδεικτών αποδεικνύει ποσοτικά πλέον και όχι ποιοτικά, εάν η επένδυση είναι
συμφέρουσα.

Κάθε βιώσιμη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Με τον όρο βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται οι απαιτήσεις των βραχυχρόνιων δανειστών της, δηλαδή προμηθευτών κ.ά., αλλά και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις εντός

της οικονομικής χρήσης. Οι αριθμοδείκτες είναι πιθανότητα η πιο ευρύτατα διαδεδομένη τεχνική που χρησιμοποιείται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Αριθμοδείκτης είναι

η σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 1 Οι
αριθμοδείκτες αποτελούν ενδείξεις των αδυναμιών της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η χαμηλή αποδοτικότητα ή η μικρή ρευστότητα. Συγκεκριμένα, η αρνητική τιμή των αριθμοδεικτών
είναι σημαντική επειδή μία θετική τιμή ενός αριθμοδείκτη πιθανός να είναι άνευ σημασίας.

Βάσει των δεδομένων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να δημιουργηθεί ένας αρκετά ευρύς αριθμός από αριθμοδείκτες με ποικίλο εννοιολογικό περιεχόμενο.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας είναι αριθμοδείκτες οι οποίοι μετράν την ικανότητα μίας εταιρεί-

ας να ανταποκριθεί τόσο στις υποχρεώσεις που λήγουν εντός της οικονομικής χρήσης όσο και

στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Δηλαδή, οι δείκτες αυτής της κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής δυνατότητας της
επιχείρησης. Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι αριθμοδείκτες αυτής της κατηγορίας οι οποίοι
θα χρησιμοποιηθούν και για την ικανότητα ρευστότητας της υπό εξέτασης επιχείρησης είναι οι
εξής παρακάτω:

Ο αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας μετράει το περιθώριο ασφαλείας που
διατηρεί η επιχείρηση ώστε να είναι ικανή να αντιμετωπίσει αρνητικές αλλαγές στην ροή των
κεφαλαίων κινήσεως της. Το αποτέλεσμα του δείκτη πρέπει να είναι όσο μεγαλύτερο δυνατόν
και σίγουρα μεγαλύτερος της μονάδας, που σημαίνει ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει

Λαζαρίδης Τ. Γιάννης, Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, (2005), Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Τεύχος Α, Β έκδοση, 2005.
1
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τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ακριβώς μία φορά. Ο αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Β.Υ.
Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας μετράει την ικανότητα της εταιρείας να εξοφλήσει τις

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με την ρευστοποίηση των απαιτήσεων καθώς και την χρήση
των ρευστών που διαθέτει. Υπολογίζεται από τον τύπο:

Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Απαιτήσεις)/ Β.Υ.
Ο αριθμοδείκτης EBIDTAπόσες φορές τα Κ.Π.Τ.Φ.Α. καλύπτουν τις υποχρεώσεις τις Εταιρείας. Όσο υψηλότερη τιμή τόσο ποιό χρηματοοικονομικά ισχυρή είναι η εταιρεία. Ο υπολογισμός
του είναι ως εξής:

Δείκτης EBIDTA = (EBIDTA)/(Βραχυπρ+Μακροπρ Υποχρεώσεις)
Ο δείκτης Κεφάλαιο Κίνησης προς το Σύνολο του Ενεργητικού μετρά σε κάθε μία μονάδα ενεργητικού της επιχείρησης πόσες μονάδες κεφαλαίου κίνησης αντιστοιχούν. Ο τύπος είναι:
(Κυκλοφ. Ενεργ.- Β.Υ.)/Σύνολο Ενεργητικού
Ο μέσος όρος ημερών είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες μετρά την μέση χρονική
περίοδο που αναμένει η επιχείρηση προκειμένου να εισπράξει τις απαιτήσεις της από τους πε-

λάτες της. Υπολογίζεται ως το άθροισμα των λογαριασμών Πελάτες, Γραμμάτια εισπρακτέα, Επιταγές εισπρακτέες, Επισφαλείς πελάτες, Γραμμάτια σε καθυστέρηση προς τις Πωλήσεις επί 365
ημέρες.

Ο μέσος όρος ημερών είσπραξης των συνολικών απαιτήσεων μετρά ην μέση χρονική περίοδο
που αναμένει η επιχείρηση προκειμένου να εισπράξει τις συνολικές απαιτήσεις της.

Μ.Ο. ημερών είσπραξης συνολικών απαιτήσεων = Σύνολο Απαιτήσεων/Πωλήσεις x 365

Ο μέσος όρος ημερών παρακράτησης αποθεμάτων μετρά την μέση χρονική περίοδο που παραμένουν τα αποθέματα στην επιχείρηση η εναλλακτικά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από
την στιγμή που θα εισέλθουν αυτά στην επιχείρηση μέχρι να μετατραπούν σε πώληση.
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Μ.Ο. ημερών παρακράτησης αποθεμάτων = Αποθέματα/Κόστος Πωλήσεων x365
Ο μέσος όρων των ημερών εξόφλησης των προμηθευτών μετρά την μέση χρονική περίοδο που
εξοφλεί η επιχείρηση τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της. Ισούται με:

(Προμηθευτές - Γραμμάτια και επιταγές πληρωτέες - Προκαταβολές Πελατών - Λοιπούς πιστωτές)
/ Κόστος Πωλήσεων x 365)

Ο λειτουργικός κύκλος προκύπτει εάν από το άθροισμα των δεικτών Μ.Ο. ημερών είσπραξης

απαιτήσεων πελατών και Μ.Ο. ημερών είσπραξης συνολικών απαιτήσεων αφαιρεθεί ο δείκτης

Μ.Ο. ημερών παρακράτησης αποθεμάτων και ουσιαστικά μας δείχνει τους προσδιοριστικούς
παράγοντες του βραχυπρόθεσμου δανεισμού.

Πίνακας Α.20 - Αριθμοδείκτες ρευστότητας για τα έτη 2009-2013
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας όπως ήδη αναφέρθηκε δείχνει το βαθμό στον οποίο το βραχυπρόθεσμο παθητικό και κυρίως οι βραχυπρόθεσμες απαίτησες από τους πιστωτές
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καλύπτονται από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία και αναμένεται να μετατρα-

πούν σε μετρητά κατά την χρονική περίοδο των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Αφού το κυκλοφορούν ενεργητικό αποτελεί την πηγή χρηματοδότησης των υποχρεώσεων αυτών, συνεπάγεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού τόσο το καλύτερο, διότι
υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συγκεκριμένα αναλύοντας τον αριθμοδείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας για τα έτη 2009-2013

είναι φανερό ότι για καμία διαχειριστική χρήση το κυκλοφορούν ενεργητικό δεν κάλυπτε τις

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης, αφού ο δείκτης είχε τιμές μικρότερες της μονάδας. Μάλιστα, οι τιμές είχαν μία πτωτική πορεία μέχρι το 2012, ξεκινώντας ξανά την άνοδο από
το 2013 και έπειτα.

Η τιμή αυτού του δείκτη είναι πιο ρεαλιστική εάν τη συγκρίνουμε με την μέση τιμή του κλάδου

ζωοτροφών στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Ο δείκτης της εταιρείας ,δυστυχώς, για όλα τα έτη
είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο δείκτη του κλάδο, γεγονός που σημαίνει ότι η ικανοποίηση

των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων των πιστωτών είναι αναμφίβολη. Ιδίως σημαντική παρατή-

ρηση αποτελεί ότι ο αριθμοδείκτης για το σύνολο του κλάδου παρουσιάζει ανοδική πορεία. Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση των τιμών.

Ο δείκτης για την χρήση 2014 έχει τιμή ίση με 0,66 σύμφωνα με τα δεδομένα του δημοσιευμέ-

νου ισολογισμού. Θετικό, λοιπόν, σημάδι ότι οι τιμές του δείκτη εδώ και δύο χρόνια παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Σχήμα Α.1 - Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

1,88

Α.Κ.Ρ. επιχειρησης
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Ακόμη ένας δείκτης που αξίζει να σχολιαστεί είναι ο δείκτης μέσου όρου παραμονής των απο-

θεμάτων στην αποθήκη. Όταν ο δείκτης αυτός λαμβάνει χαμηλές τιμές αποτελεί ένδειξη για
βραδείς ρυθμούς πωλήσεων και την ύπαρξη υψηλών αποθεμάτων. Υψηλά αποθέματα συνεπάγονται και ένα αυξημένο κόστος συντήρησης στην αποθήκη των αποθεμάτων αυτών. Επιπλέον,
ο δείκτης αυτός αποτελεί μια καλή ένδειξη για την προοπτική εισροής μετρητών στην επιχείρηση.

Οι τιμές του δείκτη για την υπό εξέταση επιχείρηση είναι πτωτικές από έτος σε έτος και πολύ

μικρότερες σε σχέση με τον μέσο όρου του δείκτη για το σύνολο του κλάδου. Οι ενδείξεις αυτές
έρχονται να υποστηρίξουν την πεποίθηση ότι ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας θα διατηρήσει την αρνητική του πορεία ανά τα επόμενα οικονομικά έτη.

Σχήμα Α.2 - Αριθμοδείκτης Μ.Ο.Ημερών Παραμονής στην
Αποθήκη
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο τελικός στόχος της διοίκησης της επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης επί του

κεφαλαίου που έχει επενδυθεί από μέρους των κατόχων κοινών μετοχών. Αυτό φυσικά έχει ως
προϋπόθεση την κερδοφορία της επιχείρησης.

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι εξετάστηκαν έως τώρα παρουσίαζαν ορισμένες ενδιαφέρουσες πτυ-

χές του τρόπου λειτουργίας της υπό εξέτασης επιχείρησης. Όμως, οι αριθμοδείκτες της αποδοτικότητας είναι αυτοί που δίνουν την τελική απάντηση στο ερώτημα για το πόσο αποτελεσματικά
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διοικείται η υπό εξέταση επιχείρηση. Οι αριθμοδείκτες για την αποδοτικότητα διακρίνονται σε
δύο κατηγορίες2:

• Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι δείχνουν την αποδοτικότητα σε σχέση με το κεφάλαιο που έχει
επενδυθεί, και

• Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι δείχνουν την αποδοτικότητα σε σχέση με τις πωλήσεις.

Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας ενεργητικού μετρά την παραγωγικότητα του συνολικού ενεργητικού

της επιχείρησης δηλαδή πόσες μονάδες πωλήσεων επιτυγχάνει η επιχείρηση από κάθε μονάδα
του ενεργητικού της. Υπολογίζεται από τον τύπο :

Τ.Ε. = (Πωλήσεις / Συν.Ενεργητικού)

Ο αριθμοδείκτης κέρδη προ εκτάκτ &φόρων % επί πωλήσεων μετρά το περιθώριο του καθαρού

κέρδους που πραγματοποιεί η επιχείρηση από όλες τις δραστηριότητές της , ως ποσοστό επί των
πωλήσεών της, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έκτατα έσοδα η έξοδα και ισούται με:
(Ολικά Αποτελέσματα 1 / Πωλήσεις)
Ο αριθμοδείκτης κεφαλαιακής διάρθρωσης μετρά σε κάθε μία μονάδα ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης πόσες μονάδες ενεργητικού αντιστοιχούν.

Κ.Δ. = (Ενεργητικό /Ιδία κεφάλαια)
Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων μετρά την απόδοση των κεφαλαίων που

έχουν επενδύσει οι μέτοχοι με την μορφή μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών και παρακρατηθέντων κερδών. Υπολογίζεται από τον τύπο:

Α.Ι.Κ. = Ολικά αποτελέσματα 1 / Ιδία Κεφάλαια ή

Α.Ι.Κ. = Αποτελέσματα προ φόρων/ Ιδία Κεφάλαια
Τέλος, ο αριθμοδείκτης απόδοσης του ενεργητικού μετρά την απόδοση του συνόλου του ενερ-

γητικού της Εταιρείας ή διαφορετικά του συνόλου των απασχολουμένων. Όσο υψηλότερη τιμή
τόσο πιο χρηματοοικονομικά ισχυρή είναι η εταιρεία.

Λαζαρίδης Τ. Γιάννης, Παπαδόπουλος Λ. Δημήτρης, (2005), Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Τεύχος Α, Β έκδοση, 2005.
2
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Πίνακας Α.21 - Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας για τα έτη 2009-2013
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

Ξεκινώντας την ανάλυση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας για την ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑΣ

Α.Β.Ε.Ε , θα εξετάσω αρχικά τον αριθμοδείκτη ταχύτητας του ενεργητικού. Ο συγκεκριμένος
αριθμοδείκτης παρουσιάζει ποσοτικά το ποσοστό στο οποίο η επιχείρηση κάνει εντατική χρήση
των περιουσιακών της στοιχείων ώστε να πραγματοποιεί πωλήσεις. Έτσι, γίνεται φανερό εάν

υπάρχουν ενδείξεις υπερεπένδυσης κεφαλαίου στην επιχείρησης σε σύγκριση με το ύψος των
πωλήσεων. Πρέπει φυσικά να σημειωθεί ότι οι τιμές του αριθμοδείκτη επηρεάζονται σημαντικά
από την μέθοδο απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία, την οποία χρησιμοποιεί η επιχείρηση
(μέθοδος σταθερής απόσβεση ή μέθοδος αυξανόμενης απόσβεσης).

Ως συμπέρασμα, όσο υψηλότερες είναι οι τιμές του δείκτη τόσο πιο αποτελεσματικά φαίνεται

να έχουν χρησιμοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Πάλι από τον Πίνακα, διαφαίνεται πτωτική πορεία του δείκτη έως το έτος 2011 και από το 2012 ξεκινά μια ανοδική πο-

ρεία για την εταιρεία, με τιμές βέβαια χαμηλότερες από αυτές του δείκτη του κλάδου, βέβαια με
σημαντικές αποκλίσεις.

Στη συνέχεια, αν εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη απόδοσης του ενεργητικού της εταιρείας ή όπως
συχνά αποκαλείται δείκτης μοχλεύσεως, ο οποίος όπως ειπώθηκε όσο υψηλότερη τιμή έχει τόσο

πιο χρηματοοικονομικά ισχυρή είναι η εταιρεία. Επίσης από τη στιγμή που είναι μεγαλύτερος
της μονάδας, σημαίνει ότι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της εταιρείας είναι θετική (και συνεχώς αυξανόμενη).
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Οι τιμές του αριθμοδείκτη αυξάνονται στο πέρασμα των ετών προσεγγίζοντας σιγά-σιγά τις τιμές του κλάδου. Διαγραμματικά, παρουσιάζεται η πορεία στο παρακάτω διάγραμμα:
Σχήμα Α.3 - Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού
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Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότη-

τα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη για το ποσοστό στο οποίο η επιχείρηση έχει επιτύχει
τον στόχο πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων

των μετόχων της. Δηλαδή, ο δείκτης μετράει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφά-

λαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Είναι ίσως ο βασικότερος δείκτης

τον οποίο η διοίκηση μιας επιχείρησης σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος προσπαθεί να
προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο απολογισμό χρήσης.

Για άλλη μια φορά η πορεία του αριθμοδείκτη δείχνει πως η εταιρεία είχε μια πτωτική πορεία
μέχρι το 2011 από όπου και ξεκινά η ανοδική πορεία.
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Σχήμα Α.4 - Δείκτης Αποδοτηκότητας Ιδίων Κεφαλαίων
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από τις παραπάνω δύο κατηγορίες ανάλυσης αριθμοδεικτών διαφαίνεται η βραχυχρόνια πορεία

της επιχείρησης. Η μακρόχρονη βιωσιμότητα της επιχείρησης μπορεί να εξεταστεί με την χρήση
των αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίου. Με τον όρο διάρθρωση των κεφαλαίων μία οικονο-

μικής μονάδας εννοούμε τα ποικίλα είδη και μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη
χρηματοδότηση της.

Συνεπώς τα κεφάλαια χωρίζονται σε ιδία κεφάλαια, ή όπως αλλιώς αποκαλούνται, μόνιμα κε-

φάλαια της επιχείρησης καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι διάφορες μορφές δανειακών κεφαλαίων μιας επιχείρησης ελλοχεύουνδιαφορετικά ποσοστά κινδύνου για τους πιστωτές της.

Η ουσιαστική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας και

στα ξένα, δανειακά κεφάλαια εξηγεί γιατί η διάρθρωση των κεφαλαίων μιας οικονομικής μονάδας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η διαφορά αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια

είναι αυτά που επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο που ενυπάρχει αναπόφευκτα σε κάθε
επιχειρηματική μονάδα. Τα ίδια κεφάλαια δεν έχουν ορισμένο χρόνο επιστροφής, ούτε έχουν

εξασφαλισμένη απόδοση. Επιπλέον θεωρούνται μόνιμα και επενδύονται, κατά κανόνα, σε μακροχρόνιες επενδύσεις με αποτέλεσμα να περικλείουν μεγαλύτερο κίνδυνο.
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Αντίθετα, τα δανειακά κεφάλαια οφείλουν να εξοφληθούν από την επιχείρηση προσαυξημένα

με τους αντίστοιχους τόκους τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα και φυσικά ανεξαρτήτου της
οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωση όπου η επιχείρηση έχει υποστεί ζημία
και δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τους πιστωτές της, τότε θα υποστεί ζημία στα ίδια τα κεφάλαια της.

Για την ανωτέρω αιτία όσο πιο μεγάλη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των
κεφαλαίων μιας επιχείρησης, τόσο πιο χρεωμένη είναι η εικόνα της επιχείρησης και τόσο μεγαλύτερες είναι οι σταθερές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις της για την εξόφληση τους. Η επιχεί-

ρηση αντιμετωπίζει συνεπώς μία πίεση για να αποπληρώνει τους φόρους και την επιστροφή δανειακών κεφαλαίων, μόλις αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.
Οι δείκτες που θα αναλυθούν είναι:

Ο αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού, ο οποίος μετρά το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης που έχει χρηματοδοτηθεί από τους τρίτους.
Όσο υψηλότερη τιμή τόσο ποιό χρηματοοικονομικά ισχυρή είναι η εταιρεία.
Ξένα Κεφάλαια / Σύνολο ενεργητικού
Ο αριθμοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια που μετρά σε κάθε μία μονάδα ιδίων κε-

φαλαίων της επιχείρησης πόσες μονάδες ξένων κεφαλαίων αντιστοιχούν. Υπολογίζεται από τον
τύπο:

Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια
Ο αριθμοδείκτης συνολικού τραπεζικού δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια μετρά σε κάθε μία μο-

νάδα ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης πόσες μονάδες τραπεζικού δανεισμού αντιστοιχούν. Ο
τύπος που τον εκφράζει είναι:

(Μακροπρόθεσμος + βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός) / Ίδια κεφάλαια
Ο αριθμοδείκτης κάλυψης των χρηματικών δαπανών που μετρά την ικανότητα της επιχείρησης
να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα λειτουργικά της κέρδη.

(Κέρδη προ τόκων, φόρων και εκτάκτων εσόδων-(εξόδων) / Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων)

68 από 100

Ο αριθμοδείκτης Κεφάλαια προς Πάγιο Κεφάλαιο μετρά τον τρόπο χρηματοδότησης των επεν-

δύσεων της επιχείρησης. Εάν οι τιμές του είναι μικρότερες της μονάδας τότε τμήμα των επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε με βραχυχρόνια ξένα κεφάλαια. Ο τύπος είναι:

(Ίδια κεφάλαια + μακροπρόθεσμες υποχρ/Πάγιο Ενεργητικό)
Τέλος, ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης μετράει την επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα
κέρδη της επιχείρησης . Εάν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε αυτή είναι
θετική και επωφελής για την επιχείρηση.

Οικονομική Μόχλευση = (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Ενεργητικού)

Πίνακας Α.22 - Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου για τα έτη 2009-2013
Πηγή: BP Αφοί Σαπούνα ΑΕ

Τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών για την εταιρεία και για τον κλάδο παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα.

Θα αναλυθούν οι δείκτες με τις σημαντικότερες παρατηρήσεις. Ξεκινώντας, με τον αριθμοδείκτης κάλυψης των χρηματικών δαπανών που μετρά την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλεί

τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα λειτουργικά της κέρδη, παρατηρούμε ότι ο δείκτης
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από το έτος 2011 και έπειτα ακολουθεί ανοδική τάση, με τιμές όμως κάτω των αντίστοιχων τιμών του κλάδου. Το 2013 όμως καταφέρνει να περάσει την μονάδα, κάτι το οποίο αποτελεί θετικό στοιχείο για την μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Ο αριθμοδείκτης Κεφάλαια προς Πάγιο Κεφάλαιο παίρνει τιμές που είναι μικρότερες της μονά-

δας. Αυτό σημαίνει ότι τμήμα των επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε με βραχυχρόνια ξένα κεφάλαια. Αυτό δεν ισχύει όμως και για τον μέσο όρο του κλάδου των ζωοτροφών.

Τέλος, ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης της εταιρείας έχει τιμές μεγαλύτερες της μονάδας τα
έτη 2009 και 2010, εικόνα θετική και επωφελής για την επιχείρηση. Από το 2011 και έπειτα

διαφαίνεται καθαρά η αρνητική επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στην οικονομική θέση της
εταιρείας.
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Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η αξιολόγηση της επένδυσης, θα γίνει με την βοήθεια λογιστικών φύλλων, βασιζόμενα στα
πρότυπα του Σωτήρη Καρβούνη.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ακολουθεί το πρότυπο καταβολής της επενδυτικής πρότασης στον Αναπτυξιακό νόμο
(Ν.3299/2004) με τις τελευταίες τροποποιήσεις του.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα στοιχεία της εταιρείας:
1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Κατάσταση Εταιρίας

Υφιστάμενη

χ

Υπό Σύσταση

Λειτουργιά Εταιρίας

Συνεχής

χ

Εποχική

Έτος ίδρυσης
Νομική Μορφή
Σκοπός

Α.Β.Ε.Ε.
παραγωγή εμπορία και αντιπροσωπείες κτηνοτροφών και πτηνοτροφών
με πρώτες ύλες από την ημεδαπή και την αλλοδαπή

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΤ 38 &ΤΘ 1211, Γ Φάση

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ

ΦΑΧ

2310782780

Μεθοδολογία εκπονήσεως οικονομοτεχνικών μελετών Σωτήρης Καρβούνης Εκδόσεις Α. Σταμούλης Αθήνα
3
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Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται τα στοιχεία της εταιρείας:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ- 2310781214
ΝΙΑΣ
Τηλεομοιότυπο

2310782780

Ιστοσελίδα

-

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

-

Πίνακας Β.1 - Τα στοιχεία της εταιρείας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Τα στοιχεία των παρακάτω πινάκων αφορούν τους εκπροσώπους της εταιρίας.
2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )

ΟΝΟΜΑ

Στυλιανός Σαπουνάς
50%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

…

ΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΚ

…

…

Πίνακας Β.2 – Στοιχεία εκπροσώπων
2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )

ΟΝΟΜΑ

Γεώργιος Σαπουνάς
50%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ο∆ΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

…
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ΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΚ

…
…

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πίνακας Β.3 - Στοιχεία εκπροσώπων

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα στοιχεία της εταιρίας για την τελευταία κλεισμένη

Διαχειριστική χρήση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα το οικονομικό έτος 2014,

η εταιρία απασχολεί 11 εργαζομένους, έχει έναν κύκλο εργασιών ποσού 2.571.823 € και ένα
σύνολο ενεργητικού ίσο με 5.976.885,12€.

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
(ΕΜΕ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ €

2014

11

5.976.885,12

2.571.823

ΑΦΟΙ ΣΑ-

ΠΟΥΝΑ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ
Α.Β.Ε.Ε.

Πίνακας Β.4 – Στοιχεία Εταιρείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα επενδύσεων στοχεύει στην ανέγερση μίας ακόμη νέας μονάδας παραγωγής συμπυκνωμένων ζωοτροφών ειδικά σε πτηνοτρόφους.

Η νέα μονάδα θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας στην Βιομηχανική Περιοχή του
Κιλκίς, συνολικής έκτασης 2.072 τ.μ και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις

και τάσεις στον τομέα. Το κτίριο θα είναι μεταλλικό με επικαλύψεις μεταλλικών πάνελ πολυου-

ρεθάνης. Θα αποτελείται από ισόγειο συνολικής επιφανείας 540 τ.μ. που θα στεγάζει τον χώρο
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παραγωγής και πατάρι 500 τ.μ. (μεταλλική κατασκευή) που θα στεγάζει την αποθήκη υλικών

και εξαρτημάτων. Το κτίριο αυτό θα προορίζεται αμιγώς για τις παραγωγικές λειτουργίες. Για

τη στέγαση των Διοικητικών λειτουργιών θα αναγερθεί παραπλεύρως αυτού κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφανείας 70 τ.μ.

Στο πρόγραμμα επενδύσεων περιλαμβάνονται αναλυτικότερα :

▪ Η ανέγερση ενός μεταλλικού κτιρίου με επικαλύψεις μεταλλικών πάνελ πολυουρεθάνης,

που θα αποτελείται από ισόγειο συνολικής επιφανείας 540 τ.μ. και θα στεγάζει τον χώρο

παραγωγής και πατάρι 500 τ.μ. (μεταλλική κατασκευή) που θα στεγάζει την αποθήκη υλικών και εξαρτημάτων. Το κτίριο αυτό θα προορίζεται αμιγώς για τις παραγωγικές λει-

τουργίες. Για τη στέγαση των Διοικητικών λειτουργιών θα αναγερθεί παραπλεύρως αυτού
κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφανείας 70 τ.μ.

▪ Η Εγκατάσταση ενός υδραυλικού αναβατορίου για τη μεταφορά φορτίων – προσώπων
από το ισόγειο στο πατάρι.

▪ Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπως, χωματουργικές διευθετήσεις, περίφραξη,
αποχετεύσεις και ηλεκτρολογικά.

▪ Η προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή των προϊόντων, καθώς
και βοηθητικός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς και εγκατάστασης αυτών.

▪ Λοιπός εξοπλισμός όπως, Λογισμικό μηχανοργάνωσης της Παραγωγής και της Διοίκη-

σης, Μηχανογραφικός εξοπλισμός, έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων, Ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος για την κάλυψη των διακοπών ρεύματος.

▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων για τη διαχείριση της ποιότητας (ISO).

▪ Μεταφορικά μέσα για την εσωτερική και εξωτερική διακίνηση Α’ και Β’ υλών, και προϊόντων, ήτοι ένα φορτηγό με ανοιχτή καρότσα και ένα πετρελαιοκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό -μεταφορικό.

Στον επόμενο πίνακα παρέχεται συνοπτική παρουσίαση του προϋπολογισμού του προγράμματος.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Συμβατικό κόστος (σε €)

Κτιριακά

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Ειδικές εγκαταστάσεις

Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού
Ξενοδοχειακός εξοπλισμός

579.175

41,32%

21.000

1,50%

449.914

12.150

0

Μεταφορικά μέσα

58.785

Λοιπός εξοπλισμός

68.969

Αγορά τεχνογνωσίας

0

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
Έργα υποδομής

Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων
Λοιπές δαπάνες

ΣΥΝΟΛΟ 1

86.900

0

124.850

0

1.401.743

Πίνακας Β.5 – Προϋπολογισμός

32,10%

0,87%
0,00%
4,19%
0,00%
4,92%
6,20%
0,00%
8,91%
0,00%

100,00%

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ο ελληνικός κλάδος των ζωοτροφών διανύει μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων ευρείας έ-

κτασης, η οποία οφείλεται τόσο στον έντονο ανταγωνισμό όσο και στην οικονομική κρίση την
οποία διανύουμε. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο κλάδος ξεκίνησε δειλά

από το οικονομικό έτος 2012 όπου και συνολικά παρουσίαζε ζημίες να αναπτύσσεται με κέρδη
ως αποτέλεσμα για τις χρήσεις του 2013 και 2014.

Ας εξετάσουμε όμως τους λόγους που συνέβη αυτό και την άποψη ότι η ανοδική πορεία κερδών
θα συνεχιστεί για την υπό εξέταση εταιρεία.

Το μεγαλύτερο μέρος των ζωοτροφών που χρησιμοποιούν οι εκτροφείς επί σειρά ετών εισάγε-

ται από χώρες του εξωτερικού. Όμως, μετά από τα γεγονότα που συνέβησαν το καλοκαίρι του
2015 με το κλείσιμο των τραπεζών και την εφαρμογή των ελέγχων στα εξερχόμενα εμβάσματα
προς λογαριασμούς εξωτερικού συνέβησαν δύο βασικά γεγονότα:

• Οι ξένοι προμηθευτές έχασαν τη φερεγγυότητα για τους έλληνες πελάτες τους, με αποτέλεσμα
να αλλάξουν τους όρους πίστωσης σε προέμβασμα μετρητών.

• Οι Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους προς τους

οίκους του εξωτερικού αναγκάζονται να καταθέτουν αιτήσεις στις τράπεζες, εμπλεκόμενοι σε
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μεγάλο όγκο γραφειοκρατίας, μεγάλες καθυστερήσεις και υψηλά τραπεζικά κόστη. Έτσι, οι
εισαγωγές ζωοτροφών καθυστερούν αφού αργεί η μεταφορά των κεφαλαίων.

Οι δύο παραπάνω παράγοντες είναι φανερό πως ωθούν τους έλληνες παραγωγούς να αλλάζουν

τους προμηθευτές τους από ξένους οίκους ζωοτροφών σε εγχώριους παραγωγούς ζωοτροφών,
τόσο για να καταφέρουν καλύτερους όρους πίστωσης όσο και για αμεσότερη εξυπηρέτηση. Με
αυτή την λύση οι γαλακτοπαραγωγοί και ου ζωοτρόφοι θα αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι

προ αδιεξόδου που θα οδηγούνταν μιας και η αδυναμία εξασφάλισης των απαιτούμενων ποσοτήτων ζωοτροφών δεν οδηγεί παρά σε μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η θέση του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παραμένει σημαντική, κρινόμενη από την έκταση και το μέγεθος του πληθυσμού
των κυρίως αγροτικών περιοχών, έναντι των ενδιάμεσων και των αστικών, με ποσοστά της τά-

ξεως του 82% και 43% αντίστοιχα. Εκτιμάται επίσης από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού

στις επιχειρήσεις εκτροφής ζώων και στις γαλακτοκομίες, αλλά και από τη συμμετοχή στην απασχόληση. Σημειώνεται ότι η μείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα κυμάνθηκε το
2012 σε μικρό, σχετικά, ποσοστό (-3,4%), έναντι της σημαντικά μεγαλύτερης κάμψης στις κατασκευές (-17,4%), στη μεταποίηση (-13,4%) και στο εμπόριο (-10,9%), καλύπτοντας, αμέσως
μετά το εμπόριο (17,9%), τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων (490 χιλ. και ποσοστό

13%), με απόσταση από τον κλάδο της μεταποίησης (9,6%), του τουρισμού (7,3%) και των κατασκευών (5,5%). 4

Όπως εξάλλου έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες αναφορές, ο αγροτικός τομέας αποτελεί

βασικό τροφοδότη σειράς προϊόντων και υπηρεσιών, ιδιαίτερης σημασίας για τη βιομηχανία
τροφίμων και ποτών, η οποία αποτελεί σταθερά τον κινητήριο μοχλό της μεταποίησης, αλλά και

από τη συνεισφορά των αγροτικών προϊόντων στο εξωτερικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, που
παρουσιάζει σταθερότητα και δυναμισμό ακόμα και στην περίοδο της ύφεσης στην οικονομία.

Είναι χαρακτηριστικό, συμφώνα με ορισμένα στοιχεία 5ότι στη σύνθεση των εξαγόμενων αγαθών το ποσοστό των αγροτικών προϊόντων.

Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή που θα δραστηριοποιείται δεν υπάρχει σήμερα ανταγωνισμός
άξιος αναφοράς και μεγέθους ανάλογου με την μονάδα που πρόκειται να αναγερθεί. Η υπό εξέ-

ταση επιχείρηση κατέχει ήδη την τεχνική επαγγελματική κατάρτιση και επομένως υπάρχει η ευ-

χέρεια της άμεσης αντίληψης της παραγωγικής διαδικασίας και των τεχνικών απαιτήσεων αυ4
1

Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολίτικη 2012-2013, Μάιος 2013
Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets - March 2013
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τής. Επίσης, υπάρχει η γνώση σχετικά για τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός,
όσον αφορά την ασφάλεια των ζωοτροφών και γνωρίζει τις ιδιαίτερες προδιαγραφές κατασκευής που απαιτούνται για τα προϊόντα αυτά.

Εξετάζοντας όλα τα ανωτέρω, η επένδυση θα επιδοτηθεί κατά 55% του συνολικού προϋπολογισμού με κρατικά κονδύλια. Αυτό την καθιστά αυτόματα απόλυτα βιώσιμη και ελκυστική.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ
Η επιχείρηση στο νέο εργοστάσιο παραγωγής συμπυκνωμένων ζωοτροφών θα παράγει τα εξής
προϊόντα:
•

Βιταμίνες

•

Ισορροπιστές - premix

•
•
•

Πτηνοτροφές

Πλάκες λείξεως

Τροφές πτηνών οικόσιτων

Συγκεκριμένα, θα παράγει 20 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι αφορούν την Πτηνοτροφία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Για την φυσική εγκατάσταση μιας παραγωγικής μονάδας ζωοτροφών θα πρέπει να συντρέχουν
κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες καλύπτει η εταιρεία.

• Οι εγκαταστάσεις υποστηρίζονται από σύστημα διαχείρισης ασφάλειας α ύλών, από ένα οργανωμένο σύστημα συντήρησης μηχανών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

• Η παραγωγή μπορεί να διατίθεται άμεσα στους πελάτες με ένα δίκτυο διανομής ικανοποιητικά χαμηλού κόστους.

• Η υπό εξέταση παραγωγική εγκατάσταση παρουσιάζει κάποιες κατηγορίες ρύπων τις οποίες
οφείλει να αποβάλει με τις βέλτιστα οικολογικές και ελάχιστα ρυπογόνες μεθόδους. Έτσι:

- Τα οικιακά λύματα διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, δίχως κάποια
επεξεργασία στις εγκαταστάσεις.

77 από 100

- Τα υγρά λύματα τα οποία είναι προϊόν της διαδικασίας καθαρισμού του εργοστασίου και

όχι αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας, επεξεργάζονται στον βιολογικό καθαρισμό.

- Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις κύριες πρώτες ύλες και από τις δευτερεύ-

ουσες ύλες συλλέγονται από εξουσιοδοτημένο φορέα ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση με
την εταιρεία.

- Τα αέρια λύματα που ίσως παράγονται κατά την διαδικασία παραγωγής συλλέγονται από
ανεμιστήρα και κατηγοριοποιείται πλέον σε στερεό λύμα.

- Τέλος, οι νέες εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες με τρόπο ώστε η εταιρεία να προλαμβάνει ενάντια στην αποφυγή δυσάρεστων οσμών που ίσως προκύψουν κατά την επεξεργασία πρώτων υλών.

• Βρίσκεται κοντά σε δρόμο προσβάσιμο από μέσα μεταφοράς για την εξασφάλιση της διακίνησης των προϊόντων της εταιρείας.

• Βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από την πόλη και οποιονδήποτε κατοικήσιμο συνοικισμό της
περιοχής.

• Υπάρχει επαρκής χώρος για την στάθμευση τόσο ιδιωτικών οχημάτων όσο και επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς.

• Υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός εντός των εγκαταστάσεων αλλά και η σωστή διαρρύθμιση

των χώρων παραγωγής ώστε να λαμβάνονται όλα τα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη
νομοθεσία, και ειδικότερα από τον Ν. 1568 / 1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομέ-

νων».. Εδώ αρκεί να αναφερθεί ότι η εταιρεία έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των κινδύνων

στους οποίους εκτίθεται το προσωπικό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Οι
επικείμενοι κίνδυνοι προέρχονται από:

• Το κλίμα του εργασιακού χώρο στην παραγωγική γραμμή
• Τη φωτιά (λήψη μέτρων πυροπροστασίας)
• Τον θόρυβο των μηχανών

• Την ηλεκτρική ενέργεια των μηχανών

• Τους χημικούς παράγοντες των υλικών που τίθενται υπό επεξεργασία
• Την αποθήκευση των υλικών

• Τις εργασίες που εκτελούνται σε ύψος
• Τη διακίνηση των φορτίων
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Το νέο μεταλλικό κτίριο με επικαλύψεις μεταλλικών πάνελ πολυουρεθάνης, που αποτελείται

από ισόγειο συνολικής επιφανείας 544,75 τ.μ. και θα στεγάζει τον χώρο παραγωγής και πατάρι
491,33 τ.μ. (μεταλλική κατασκευή) που θα στεγάζει την αποθήκη υλικών και εξαρτημάτων

πλήρως εξοπλισμένο με σύστημα ραφιών. Το κτίριο αυτό θα προορίζεται αμιγώς για τις παρα-

γωγικές λειτουργίες. Ένα αναβατόριο φορτίων/προσώπων θα εξασφαλίζει την διακίνηση των Α’
υλών και εξαρτημάτων από και προς το πατάρι.

Για τη στέγαση των Διοικητικών λειτουργιών παραπλεύρως αυτού κτίριο από οπλισμένο σκυ-

ρόδεμα συνολικής επιφανείας 70 τ.μ. Το κτίριο γραφείων διοίκησης θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με έπιπλα και εξοπλισμό γραφείου και θα διαθέτει πλήρη μηχανογραφικό εξοπλισμό και
λογισμικό την διοίκηση και οικονομική διαχείριση της μονάδος.

Στο ισόγειο του μεταλλικού κτιρίου θα στεγασθούν όλος ο παραγωγικός και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός που συγκροτεί τις γραμμές παραγωγής.

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η νέα μονάδα θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε επιφανείας 2.045,49 τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στη θέση ΒΙΠΕ Κιλκίς. Το οικόπεδο έχει έξοδο σε

δημόσιο δρόμο πλάτους 5 m, που οδηγεί σε 300 m στον κεντρικό άξονα Δοϊράνης - Θεσσαλονίκης. Από την πόλη του Κιλκίς απέχει μόλις περί τα 4 χλμ.

Η νέα μονάδα θα ηλεκτροδοτηθεί από υπάρχοντα στην περιοχή δίκτυα της ΔΕΗ. Η υδροδότηση
της μονάδας θα γίνει από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, για την επέκταση της παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης, έγινε διότι αφενός υπήρχε η δυνατότητα να αγορασθεί ή ιδιοκτησία αυτή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο υφιστάμενο εργοστάσιο της εταιρείας.
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Εικόνα Β.1 - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εταιρεία θα απασχολεί μόνιμο προσωπικό. Η μονάδα λειτουργεί μία βάρδια ημερησίως επί

5θήμερο και συνολικά 330 ημέρες ετησίως. εταιρεία θα απασχολούνται συνολικά 12 άτομα. Συγκεκριμένα, 6 εργάτες και 6 υπάλληλοι.
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Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟ- ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΛΗΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ

6

2

ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΟΝΙΜΟΣ

2

3

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ

2

4

ΟΔΗΓΟΣ

ΜΟΝΙΜΟΣ

2

Πίνακας Β.6 – Θέσεις Απασχόλησης

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η παραγωγική διαδικασία που θα ακολουθείται είναι αρχικά η παραλαβή σογιάλευρου, πίτουρου σιταριού, καλαμποκιού και των λοιπών α’ υλών. Στη συνέχεια διαχωρίζονται οι πρώτες ύ-

λες όπως για παράδειγμα το καλαμπόκι από το σιτάρι. Γίνονται οι βασικές αναμίξεις για την κάθε ζωοτροφή, δηλαδή αναμιγνύονται το καλαμπόκι, το σιτάρι, το σογιάλευρο, το πίτουρο σιταριού, το φυτικού λίπους, η μπεντονίτη και άλλα. Στη συνέχεια, ανάλογα το είδος της ζωοτροφής

και το ζώο για το οποίο προορίζεται, προστίθεται το κατάλληλο μείγμα βιταμινών και ιχνοστοι-

χείων στο βασικό μείγμα. Ακολουθεί η αποθήκευση, η συσκευασία και η διάθεση. Απομακρύ-

νονται τα στερεά απόβλητα κατά το διαχωρισμό του προϊόντος, καθώς και κατά το στάδιο της
συσκευασίας εγκαταστάσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην
ποσότητα που παράγεται καθημερινά. το εργοστάσιο προϋπολογίζεται ότι θα βρίσκεται υπό πα-

ραγωγή για 230 ημέρες ετησίως σημειώνοντας μία συνολική ετήσια παραγωγή της τάξης των

8.324.000 κιλών. Επομένως καθημερινά η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας είναι ίση με
8.323.930/230= 36.191 κιλών ανά οκτώ ώρες ημερήσιας εργασίας.
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Σχήμα Β.1 – Παραγωγική Διαδικασία
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προαναφερθέντων έργων προβλέπει την έναρξη
των εργασιών την 01/01/2020 και την ολοκλήρωση του εντός 24 μηνών δηλαδή μέχρι
31/12/2022.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται πιο αναλυτικά η χρονική κατανομή των διαφόρων

κατηγοριών των δαπανών στα τέσσερα εξάμηνα διάρκειας του έργου και του αντίστοιχου ποσοστού υλοποίησης (με βάση τη δαπάνη).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ % / ΔΑΠΑΝΗ €)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ €

Α ΕΞΑΜ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

579.175

60,5 350.540,
%
00
Χ

Κατασκευή κτιρίου
από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανείας 70
τ.μ. (γραφεία)

Β ΕΞΑΜ

Χ

Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
γραφείων

Χ

461.885

64,95
%

Χ

35,05
%

Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
βιοτεχνικού κτιρίου

0,00

Χ

Χ

Υδραυλικά αποχετεύσεις
βιοτεχνικού κτιρίου
Εγκατάσταση
Κλιματισμού
βιοτεχνικού κτιρίου

Δ ΕΞΑΜ

37,2 215.635, 2,2%13.000,00 0,0%
%
00

Υδραυλικά αποχετεύσεις
γραφείων

Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου βιοτεχνίας
επιφανείας ισογείου
544,75 τ.μ και παταριού 491,33 τ.μ.

Γ ΕΞΑΜ

38.000

65,79
%

Χ

34,21
%

Χ

Χ
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ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

449.913

Μηχανή
υλών

άλεσης

α’

Μηχανή
υλών

άλεσης

α’

0,0
%

0,00

17,4 78.187,6 66,5 299.400,0 16,1 72.326,0
%
1
%
0
%
0
Χ

Χ

Καζάνι μίξης

Χ

Μηχανή συσκευσίας

Χ

Κλαρκ

χ

Καζάνι μίξης

χ

Μηχανή συσκευσίας

Χ

2 κλαρκ

χ

2 Καζάνια μίξης

Χ

Μηχανή συσκευασίας

Χ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

12.150,0

0,0
%

0,00

14,8 1.800,00 64,6 7.850,00 20,6 2.500,00
%
%
%

Μεταφορά εξοπλισμού και εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση
χειρισμού.

Χ

Μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων
ραφιών

Χ

Μεταφορά εξοπλισμού και εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χ

21.000,0

0,0
%

0,00 100,0 21.000,0 0,0%
%
0

0,00 0,0%

0,00
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Χ

Αναβατόριο (ανελκυστήρας φορτίων) μεταξύ ισογείου και παταριού
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

68.969,17

0,0
%

0,00 0,0%

0,00 0,0%

0,00 100,0 68.969,1
%
7

Λογισμικό

Χ

ράφια

Χ

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων διοίκησης

Χ

Μηχανογραφικος
εξοπλισμός

Χ

Μεταλλικά
βαρέως τύπου

Χ

Εμπορικό λογισμικό
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

58.785,0

0,0
%

0,00 0,0%

0,00 0,0%

0,00

100,0 58.785,0
%
0
Χ

Φορτηγό με ανοιχτή
καρότσα ΝISSAN
Περονοφόρο
ανυψωτικό NISSAΝ

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Χ
86.900,0

0,0
%

0,00 0,0%

0,00 0,0%

0,00 100,0 86.900,0
%
0
Χ

Χωματουργικάοικοδομικάεπιχρίσματαπερίφραξη
Εξωτερικά
ύδρευσηςαποχέτευσης

Χ

δίκτυα

Χ

Ηλεκτρολογικά
περιβάλλοντος χώρου
ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

124.850,0

Αμοιβές μελετών και
επίβλεψης πολιτικού
μηχανικού

31.000,0

6,4 8.000,00
%

24,0 30.000,0 8,0%10.000,00 61,6 76.850,0
%
0
%
0

32,3%

Χ

16,1%

Χ

51,6%

Χ
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Αμοιβές μελετών και
επίβλεψης μηχανολόγου
μηχανικού
Οικονομοτεχνική μελέτη
– διοίκηση έργου

Χ

60.000,0

13,3%

Χ

33,3%

Χ

8,4%

Χ

45%

Χ

Ανάπτυξη και εφαρμογή
πιστοποίηση συστήματος
Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO

Χ

Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001

Χ

ΣΥΝΟΛΟ

1.401.742,
8

25,6 358.540,
%
00

24,7 346.622, 23,6 330.250,0 26,1 366.330,
%
61
%
0
%
17

Πίνακας Β.7 – Χρονική Κατανομή Δαπανών
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ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η κλιμάκωση του βαθμού απασχόλησης της δυναμικότητας της μονάδας, στην 5ετία ακολουθεί
μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής των εγκαταστάσεων, για όλα τα προϊόντα, υπολογίζεται στη
βάση 12μηνης λειτουργίας, συνολικά 230 ημερών, μίας βάρδιας των 8 ωρών.

Η παραγωγική δυναμικότητα με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και το απασχολούμενο δυναμικό
σημειώνει μία συνολική ετήσια παραγωγή της τάξης των 8.324.000 κιλών. Επομένως καθημερι-

νά η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας είναι ίση με 8.323.930/230= 36.191 κιλών ανά οκτώ
ώρες ημερήσιας εργασίας.

Για την κλιμάκωση της παραγωγής γίνεται η παραδοχή ότι όλα τα παραγόμενα προϊόντα έχουν

το ίδιο ποσοστό αύξησης των πωλήσεων ετησίως. Η παραδοχή αυτή έχει βασισθεί στην εμπει-

ρία της εταιρείας από την παραγωγή στο εργοστάσιο της Σίνδου αντίστοιχων ειδών με αυτά που
θα παράγει με τη νέα επένδυση. Επομένως η αύξηση των πωλήσεων θα προέλθει από την αύξηση των παραγγελιών νέων πελατών που στατιστικά θα παραγγέλλουν το ίδιο productmix.

Συνοπτικά η κλιμάκωση της παραγωγής και η αξιοποίηση της ως άνω δυναμικότητας στην 5ετία
που ακολουθεί την ολοκλήρωση της επένδυσης θα έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΪΟΝ

1ο ΕΤΟΣ

Παραγωγή
- % Δυν.

2ο ΕΤΟΣ

3ο ΕΤΟΣ

4ο ΕΤΟΣ

5ο ΕΤΟΣ

Παραγωγή

Παραγωγή

Παραγωγή

Παραγωγή

- % Δυν

- % Δυν

- % Δυν

- % Δυν.

Βιταμίνες

51,4 %

60,7 %

69,8 %

78,1 %

85,17 %

Πτηνοτροφές

51,4 %

60,7 %

69,8 %

78,1 %

85,17 %

Iσορροπιστές - premix

51,4%

60,7%

69,8%

78,1%

85,17%

Πλάκες λείξεως

51,4%

60,7%

69,8%

78,1%

85,17%

51,4%

60,7%

69,8%

78,1%

85,17%

5810103,14

6500989,33

7089491,181

Τροφές

οικόσιτων
Σύνολο

πτηνών

4278500,0
2

5052625,51

Πίνακας B.8 – Κλιμάκωση Παραγωγής (5ΕΤΙΑ)
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί μόνο ηλεκτρική ενέργεια. Οι ετήσιες αναλώσεις της ηλεκτρικής
ενεργείας προβλέπεται να διαμορφωθούν στα ακόλουθα επίπεδα την 5ετία που ακολουθεί την
ολοκλήρωση της επένδυσης:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ηλεκτρική
ενέργεια

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ-

1Ο ΕΤΟΣ

2Ο ΕΤΟΣ

3Ο ΕΤΟΣ

4Ο ΕΤΟΣ

5Ο ΕΤΟΣ

kWh

58.740

63.913

69.000

73.680

77.612

ΤΡΗΣΗΣ

Πίνακας Β.9 – Κατανάλωση Ενέργειας
Οι προβλεπόμενες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για την 5ετία που ακολουθεί την ολοκλήρωση της παρούσης επένδυσης με την αντίστοιχη δαπάνη, παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Το σύνολο της υπό εξέταση επένδυσης ανέρχεται στα 3.401.742,78 € και αναλύεται ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΝ €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Κτιριακές Εγκαταστάσεις και έργα

1.579.175,00

41,32%

Μηχανολογικός εξοπλισμός

1.449.913,61

32,10%

Μεταφορά και εγκατάσταση μηχανημάτων

12.150,00

0,9%

Ειδικές Εγκαταστάσεις &εξοπλισμός

21.000,00

1,50%

Λοιπός εξοπλισμός

68.969,17

4,92%

Μεταφορικά Μέσα

58.785,00

4,19%

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

86.900,00

6,20%
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.276.892,78

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

3.401.742,78

Αμοιβές μελετών, μηχανικών, συμβούλων

124.850,00

91,10%
8,90%

100,00%

Πίνακας Β.10 - ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ο επενδυτικός προϋπολογισμός σχεδιάστηκε με προσεκτική επιλογή των βέλτιστων προσφορών
τόσο από την πλευρά του κόστους όσο και από την πλευρά της ποιότητας και ταχύτητας κατασκευής και της πλήρους ανταπόκρισης στις ανάγκες και στις προσδοκίες του επενδυτικού σχεδίου. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία:
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Πίνακας Β.11 – Συνολικό κόστος παραγωγής σε €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Στην επεξεργασία του επιχειρηματικού σχεδίου σταθμίστηκαν τα σημερινά δεδομένα της οικονομικής θέσης και επίδοσης της επιχείρησης. Με βασικούς μοχλούς την επέκταση του εμπορι-

κού δικτύου και τη στρατηγική εκσυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής δια-

χείρισης δημιουργήθηκαν συντηρητικές προβλέψεις για την επόμενη τριετία. Ακολουθεί η ανάλυση τριών πιθανών σεναρίων (πολύ απαισιόδοξο, απαισιόδοξο και αισιόδοξο).
Α) Πολύ απαισιόδοξο:
Υποθέσεις:


Αύξηση του κόστους πρώτων υλών.
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Μείωση ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας που συνεπάγεται την μείωση



Αύξηση ανταγωνισμού (νέες εταιρείες στον κλάδο).

του προσωπικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι παραπάνω υποθέσεις θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους αγοράς τα τρία έτη.

Το 2020, όπως και το 2021 οι τόνοι θα είναι 135, ενώ για το 2022 οι τόνοι θα μειωθούν περισσότερο σε 114,80.

Επιπρόσθετα, η μείωση του προσωπικού εισοδήματος ανά πολίτη σημαίνει ότι ο μέσος καταναλωτής θα επιλέξει φθηνότερα προϊόντα και άρα το προϊόν της εταιρείας θα χάσει κάποιο μερίδιο

αγοράς. Έτσι το μερίδιο αγοράς θα μειωθεί από 40% το 2003, σε 36% το 2004 και σε 32% το
2005.

ΕΤΗ
Μερίδιο αγοράς
Τόνοι
Τιμή
Φ.Π.Α (24%)
Καθαρή τιμή πώλησης
Πωλήσεις
Πιστωσεις πελατων
Καθαρες πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Ποσοστό επί των πωλήσεων
Λειτουργικά Κόστη
Κέρδη Λειτουργίας (λικτό κέρδος κέρδος-συνολικά κόστη)
Ποσοστό επί των πωλήσεων

1

2

3

40,0%
34,0%
25,0%
1249,00
1061,65
780,63
210,00 €
210,00 €
210,00 €
39,27 €
39,27 €
39,27 €
170,73 €
170,73 €
170,73 €
1.311.450,00 € 1.114.732,50 € 819.656,25 €
262.290,00 € 222.946,50 € 163.931,25 €
1.049.160,00 € 891.786,00 € 655.725,00 €
574.938,00 € 574.938,00 € 574.938,00 €
474.222,00 € 316.848,00 € 80.787,00 €
45%
36%
12%
326.749,00 € 326.749,00 € 326.749,00 €
147.473,00 €
-9.901,00 € -245.962,00 €
14%
-1%
-38%

Πίνακας Β.12 – Πολύ Απαισιόδοξο Σενάριο

Β) Απαισιόδοξο:
Υποθέσεις:


Οι ανταγωνιστές, προκειμένου να ανταγωνιστούν θα ρίξουν τις τιμές τους.

Η υπόθεση αυτή δεν θα επηρεάσει την αυξητική τάση στο μέγεθος της αγοράς, που σημαίνει ότι
το μέγεθος αυτής σε τόνους θα παραμείνει ίδιο.

Όμως, θα μεταβληθεί το μερίδιο της αγοράς της υπό εξέταση εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το
2020 το μερίδιο της αγοράς είναι 40%, το 2021 είναι 34% και το 2022 πέφτει στο 25%.
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Οι ανταγωνιστικά χαμηλές τιμές των προμηθευτών οδηγούν στο να αποκτήσουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

ΕΤΗ

Μερίδιο αγοράς
Τ όνοι
Τ ιμή
Φ.Π.Α (24%)
Καθαρή τιμή πώλησης
Πωλήσεις
Πιστωσεις πελατων
Καθαρες πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Ποσοστό επί των πωλήσεων
Λειτουργικά Κόστη
Κέρδη Λειτουργίας (λικτό κέρδος κέρδος-συνολικά κόστη)
Ποσοστό επί των πωλήσεων

1

2

3

40,0%
36,0%
32,0%
1249,00
1124,10
999,20
210,00 €
210,00 €
210,00 €
39,27 €
39,27 €
39,27 €
170,73 €
170,73 €
170,73 €
1.311.450,00 € 1.180.305,00 € 1.049.160,00 €
262.290,00 € 236.061,00 € 209.832,00 €
1.049.160,00 € 944.244,00 € 839.328,00 €
574.938,00 € 574.938,00 € 574.938,00 €
474.222,00 € 369.306,00 € 264.390,00 €
45%
39%
32%
326.749,00 € 326.749,00 € 326.749,00 €
147.473,00 €
42.557,00 € -62.359,00 €
14%
5%
-7%

Πίνακας Β.13 - Απαισιόδοξο Σενάριο
Γ) Αισιόδοξο:
Υποθέσεις:

Το προϊόν έχει μεγάλη απήχηση στην αγορά.

Η ζωοτροφία ανθεί οπότε η κατανάλωση ζωοτροφών αρχίζει να κυμαίνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Οι καταναλωτές επιζητούν ποιοτική ζωοτροφή.

Οι παραπάνω υποθέσεις θα φέρουν σταδιακή αύξηση του μεγέθους της αγοράς σε τόνους. Συνεπώς, θα αυξηθεί αναλογικά το μερίδιο της εταιρείας σε 44%, 46% και 48% αντίστοιχα.
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ΕΤΗ

Μερίδιο αγοράς
Τ όνοι
Τ ιμή
Φ.Π.Α (24%)
Καθαρή τιμή πώλησης
Πωλήσεις
Πιστωσεις πελατων
Καθαρες πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Ποσοστό επί των πωλήσεων
Λειτουργικά Κόστη
Κέρδη Λειτουργίας (λικτό κέρδος κέρδος-συνολικά κόστη)
Ποσοστό επί των πωλήσεων

1

2

3

44,0%
46,0%
48,0%
1405,12
1436,35
1498,80
210,00 €
210,00 €
210,00 €
39,27 €
39,27 €
39,27 €
170,73 €
170,73 €
170,73 €
1.475.376,00 € 1.508.167,50 € 1.573.740,00 €
295.075,20 € 301.633,50 € 314.748,00 €
1.180.300,80 € 1.206.534,00 € 1.258.992,00 €
574.938,00 € 574.938,00 € 574.938,00 €
605.362,80 € 631.596,00 € 684.054,00 €
51%
52%
54%
326.749,00 € 326.749,00 € 326.749,00 €
278.613,80 € 304.847,00 € 357.305,00 €
24%
25%
28%

Πίνακας Β.14 - Αισιόδοξο Σενάριο

ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & IRR
Προκειμένου να υπολογισθεί η αξία (ΚΠΑ) και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) της

επένδυσης υπολογίζονται οι καθαρές ταμειακές ροές της επιχείρησης για δέκα συναπτά οικονομικά έτη, οι οποίες προεξοφλούνται στην αρχή της κατασκευαστικής περιόδου.

Οι ταμειακές ροές της επιχείρησης με την έναρξη υλοποίησης της προτεινόμενης επένδυσης
προκύπτουν από την προβλεπόμενη οικονομική κατάσταση της περιόδου υλοποίησης της επέν-

δυσης Ιαν 2019 - Δεκ 2020 και αντίστοιχα των πέντε ακολούθων οικονομικών ετών Ιαν 2021 –

Δεκ 2025. Σημειώνεται πως το χρονικό σημείο (t0) του παρόντος στο οποίο αντιστοιχεί ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) και η καθαρή παρούσα αξία (NPV) του επενδυτικού σχεδίου είναι η πρώτη μέρα έναρξης υλοποίησης της επένδυσης.

Πηγές αβεβαιότητας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης
αποτελούν:

1. η υψηλή ευαισθησία του κλάδου στον οικονομικό κύκλο που ωστόσο να σημειωθεί ότι χρο-

νικά η έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης αναμένεται να συμπέσει σε ευνοϊκό για το
κλάδο σημείο του οικονομικού κύκλου (πέρας της οικονομικής ύφεσης).

2. Εξάρτηση της επιχείρησης από την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

3. Πιθανότητα εμφάνισης τα επόμενα έτη αξιόλογων νέων ανταγωνιστών σε τοπικό επίπεδο.

Όπως υπολογίστηκε από τους πίνακες του συνοδευτικού αρχείου επεξεργασίας, η παρούσα αξία
της επένδυσης είναι θετική, που σημαίνει ότι η επένδυση είναι κερδοφόρα. Ο προσδιορισμός
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της σημαντικότητας των καθαρών εσόδων εκφράζεται από τον λόγο “R/C”, δηλαδή την Παρούσα Αξία των καθαρών εσόδων (R) προς την παρούσα αξία των δαπανών της επένδυσης (C). Και
τα δύο ποσά έχουν εκφραστεί σε σταθερές τιμές του πρώτου έτους εκταμίευσης.
Για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας χρησιμοποιείται ο τύπος
ν
ΠΑ = Κ*[1/ (1+ρ) ]
με
Κ την αξία της επένδυσης
ρ το επιτόκιο
ν τα έτη της επένδυσης.

Ακολουθεί η ανάλυση του Δείκτη Εσωτερικής Απόδοσης για την πενταετία. Όπως φαίνεται η
επένδυση είναι συμφέρουσα καθώς από το δεύτερο έτος παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 10%.
Δεδομένα
-€ 3.401.743
€ 2.040.742
€ 2.078.159
€ 2.209.324
€ 2.324.574
€ 2.476.240
IRR

ΕΤΟΣ 1
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΤΟΣ 4
ΕΤΟΣ 5

Περιγραφή
Αρχικό κόστος μιας επιχείρησης
Καθαρά έσοδα κατά το πρώτο έτος
Καθαρά έσοδα κατά το δεύτερο έτος
Καθαρά έσοδα κατά το τρίτο έτος
Καθαρά έσοδα κατά το τέταρτο έτος
Καθαρά έσοδα κατά το πέμπτο έτος

Πίνακας Β.15 – Τιμές IRR

10%
-40%
14%
38%
50%
56%
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20202024
Ισολογισμοί
Έτος 0

Ενεργητικό
Πάγια

Αποθέματα

Τιμές κτήσης

Αποσβέσεις

1.401.743

Έτος 1

1.401.743

0

1.401.743

1.401.743

899.445

1.401.743

648.296

1.401.743

397.147

1.401.743

117

23.886

2.823.468

145.998

1.255.745

117

23.886

2.823.468

Έτος 5

1.004.596

117

23.886

2.822.328

Έτος 4

753.447

117

23.886

0

Έτος 3

502.298

117

12.001

Πελάτες

1.150.594

251.149

12.001

Α' υλών

Ημιέτοιμων & Έτοιμων Προϊόντων

Έτος 2

23.886

2.825.749

2.825.749

Ταμείο

1.878.208

3.983.323

6.282.832

8.506.951

10.631.109

12.631.370

Σύνολο

3.303.953

7.980.248

10.029.748

12.002.718

13.878.007

15.627.120

Παθητικό

Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό

1.374.111

Ζημιές

1.120.335

Αποθεματικά

0

Επιχορηγήσεις

2.532.995

Βραχυπ. δάνεια

0

2,49

4.047.281

5.600.114

1.552.833

0

7.152.948

1.552.834

0

0

5.600.114

0

7.152.948

8.705.781

1.552.833

10.258.615

1.552.834

0

0

8.705.781

0

0

0

809.506

1.516.106

2.162.714

2.732.849

3.205.187

3.551.466

0

2.566.861

2.566.921

2.566.921

2.567.039

2.567.039

0

Προμηθευτές

4.047.281

1.514.286

0

Μακροπ. δάνεια

Σύνολο
Τιμή μετοχής

2.494.447

3.303.953

0

4,05

8.130.248

0

5,60

10.329.748

0

7,15

12.452.718

0

8,71

14.478.007

0

10,26

16.377.120
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Ταμειακές Ροές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Α. Εισροές

Υπόλοιπο ταμείου

1

349.377

Αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων

Πλέον πιστώσεις από προμηθευτές

630.784

Μακροπόθεσμα δάνεια επένδυσης

809.506

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης

743.327

Ενισχύσεις Δημοσίου

Βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης
Μακροπόθεσμα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης

17.333.865

18.147.024

2.822.328

2.823.468

2.823.468

2.825.749

2.825.749

2.828.029

2.828.029

2.830.310

2.831.450

2.833.731

0

0

2.566.921

2.566.921

809.506

809.506

809.506

Δαπάνες επένδυσης

1.401.743

ΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2.822.328

11.412.863

2.823.468

13.645.472

24.003

2.775.921

3.152.897

2.567.275

2.567.334

2.567.453

809.506

809.506

809.506

809.506

809.506

809.506

809.506

743.327
0

770.959

2.823.468

16.222.382

24.003

0

743.327
0

2.825.749

2.825.749

24.003

24.003

24.003

0

56.774

129.867

224.117

346.451

707.257

592.694

681.433

668.693

3.983.323

1.731.560

2.566.861
5.130.030

6.282.832

1.778.083

2.566.921
5.138.522

0

2.044.299

2.566.921
5.591.273

8.506.951 10.631.109

78.229

2.006.079

2.830.310

24.481.766

2.831.450

26.007.799

24.003

27.783.113

24.003

24.003

24.003

24.003

507.377

724.234

1.029.575

1.499.656

2.420.581

766.926

761.363

865.152

924.689

1.165.483

2.567.275
7.860.775

2.567.334
9.749.690

86.248

90.560

0

2.300.779

0

2.774.067

2.567.157
7.147.901

16.047.178

99.843

0

2.595.456

2.567.157
6.423.092

14.448.675

95.088

0

2.284.090

2.567.039
6.224.261

12.631.370

2.828.029

770.959

24.003

0

2.567.039
5.666.491

0

770.959

24.003

82.141

0

743.327

0

770.959

2.828.029

22.470.270

0

743.327

0

770.959

20.672.936

0

743.327

0

770.959

18.297.862

0

743.327

0

770.959

24.003

74.504

0

743.327

24.003

0

4.747.124

2.567.157

0

24.003

0

3.783.948

2.567.157

24.003
70.956

3.545.801

2.567.039

24.003

67.577

3.130.646

2.567.039

24.003

0
2.369.297

1.878.208

0

770.959

2.826.880

24.003

1.567.358

1.425.746

743.327

0

770.959

737.580

Μερίσματα

ΣΥΝΟΛΟ Β

743.327

64.359

Φόροι εισοδήματος

Πληρωμές χρεών προηγούμενης χρήσης

0

24.003

Επιστροφή βραχυπρόθεσμων δανείων κεφ. κίνησης

2.471.927

2.566.861

0

Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων κεφ. Κίνησης

10

16.047.178

6.352.621

Χρεολύσια μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης

9

14.448.675

2.539.966

0

24.003

8

12.631.370

3.303.953

Μείον αποθέματα προηγούμενης χρήσης

7

10.631.109

ΣΥΝΟΛΟ Α

Δαπάνες για αποθέματα

6

8.506.951

770.959

Β. Εκροές

ΕΤΟΣ

5

6.282.832

770.959

Εiσπράξεις χρεών προηγούμενης χρήσης

4

3.983.323

743.327

0

3

1.878.208
2.406.087

Μείον πιστώσεις προς πελάτες

Ίδια συμμετοχή

2

17.333.865

3.496.449

18.147.024

18.033.423

Λογαριασμός Εκμετάλλευσης
1

2

3

4

5

ΕΤΟΣ

6

7

8

9

10

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.121.500

3.329.600

3.329.600

3.745.800

3.745.800

4.162.000

4.162.000

4.578.200

4.786.300

5.202.500

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

2.521.562

2.729.320

2.729.320

3.144.835

3.144.835

3.560.350

3.560.350

3.975.865

4.183.622

4.599.137

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Μείον : Κόστος πωληθέντων
Μείον : Εξοδα Διοίκησης
Μείον : Εξοδα διάθεσης

Μείον : Φόροι & τέλη (πλην Φόρου Εισοδήματος)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πλέον : διάφορα έσοδα

Μειον : Λοιπές δαπάνες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

599.938
50.000
5.000

600.280
50.000
5.000

600.280
50.000
5.000

600.965
50.000
5.000

600.965
50.000
5.000

601.650
50.000
5.000

601.650
50.000
5.000

602.335
50.000
5.000

602.678
50.000
5.000

2.446.562

2.654.320

2.654.320

3.069.835

3.069.835

3.485.350

3.485.350

3.900.865

4.108.622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

603.363
50.000
5.000

4.524.137

970.038
0

2.446.562

2.654.320

2.654.320

3.069.835

3.069.835

3.485.350

3.485.350

3.900.865

4.108.622

5.494.175

38.548

35.483

32.265

28.886

25.339

21.613

17.702

13.595

9.282

4.754

0

77.096

148.514

212.624

267.308

309.759

336.117

340.789

314.928

242.058

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

2.406.087

2.539.966

2.471.927

2.826.880

2.775.921

3.152.897

3.130.646

3.545.801

3.783.948

5.247.124

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2.154.938

2.288.817

2.220.778

2.575.731

2.524.772

2.917.705

2.895.454

3.310.609

3.548.756

5.011.932

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1.465.358

1.625.060

1.665.583

1.931.799

1.893.579

2.188.279

2.171.590

2.482.956

2.661.567

3.758.949

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1.465.358

1.625.060

1.665.583

1.931.799

1.893.579

2.188.279

2.171.590

2.482.956

2.661.567

3.758.949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μείον : τόκοι κατασκευαστικής περιόδου

Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης

Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης

Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων κεφαλαίου κίνησης
Μείον : Δόσεις leasing

Μείον : Αποσβέσεις (μη επιχορηγούμενου μέρους επένδυσης)
Μείον: Φόρος εισοδήματος

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

1.927

0
0

251.149
689.580
100%

1.774
0
0

251.149
663.757
100%

1.613
0
0

251.149
555.194
100%

1.444
0
0

251.149
643.933
100%

1.267
0
0

251.149
631.193
100%

1.081
0
0

235.192
729.426
100%

885
0
0

235.192
723.863
100%

680
0
0

235.192
827.652
100%

464

0
0

235.192
887.189
100%

238

0
0

235.192

1.252.983
100%
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ξεκινώντας από την μελέτη της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας στην μελέτη επένδυ-

σης στην παραγωγική επιχείρηση ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΕ, μιας επιχείρησης παραγωγής ζωοτρο-

φών στην εγχώρια αγορά, διαπιστώνεται ότι η περίοδος της επένδυσης είναι οικονομικά δύσκολη, αλλά πραγματοποιείται σε ένα κλάδο που έχει προοπτικές θετικών ρυθμών εξέλιξης εντός
της κρίσης.

Η υπό εξέταση επιχείρηση παρουσιάζει μια συνεχώς ανοδική πορεία την τελευταία τριετία, με
αποτέλεσμα να εδραιωθεί στον κλάδο ως μια από τις πλέον αξιόλογες επιχειρήσεις του κλάδου
και σήμερα να διαθέτει ισχυρό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Ο ελληνικός κλάδος των ζωοτροφών διανύει μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων ευρείας έ-

κτασης, η οποία οφείλεται τόσο στον έντονο ανταγωνισμό όσο και στην οικονομική κρίση την
οποία διανύουμε. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής ανάγκης για ζωοτροφές καλύπτεται
από εγχώριες εταιρείες.

Ως συνέπεια, καθίσταται άμεση η απειλή εκκαθάρισης στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στον πρωτογενή τομέα και κατάφεραν να παραμείνουν βιώσιμες κατά την πενταετία του μνημο-

νίου. Αυτό έχει αλλάξει πλέον, σε πρωταρχικό ρυθμό ακόμη, λόγω της έλλειψης ρευστότητας

για εισαγωγές. Επιπρόσθετα, ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, και το ακριβό κόστος ζωής δηλώ-

νουν τις μικρές προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, φυσικά όχι μόνο στον κλάδο των ζωοτροφών. Επίσης ένα ακόμη πλήγμα για τον εγχώριο κλάδο των ζωοτροφών έρχεται να αποτελέσει
η έλλειψη ρευστότητας.

Το 2005 ξεκίνησε την ανέγερση καινούργιου εργοστασίου στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης
με σκοπό να γίνει μετεγκατάσταση, ώστε να ικανοποιηθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της
παραγωγής της Επιχείρησης.

Η δραστηριότητα της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΣΑΠΟΥΝΑ Α.Β.Ε.Ε. πραγματοποιείται πλέον στο
καινούργιο εργοστάσιο.

Η στρατηγική επιλογή της μετεγκατάστασης σε μια σύγχρονη και αυτοματοποιημένη βιομηχα-

νική μονάδα επέφερε συμπίεση των λειτουργικών κοστών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και
την επίλυση των προβλημάτων αδειοδότησης. Βέβαια, κάποια από τα κόστη επιμερισμένα στις
χρήσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα του ισολογισμού και τις ενδείξεις των αριθμοδεικτών.
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Λόγω της λειτουργίας του καινούργιου εργοστασίου έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων, καθώς και της φύρας, γεγονός που επηρεάζει θετικά το μικτό κέρδος. Τα

αποτελέσματα αυτής της επένδυσης ξεκινούν να διαφαίνονται το έτος 2011 όπου και ξεπερνά το
νεκρό σημείο της επένδυσης, επιφέροντας τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την βελτίωση
του μικτού κέρδους.

Από την ανάλυση των αριθμοδεικτών η επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιώσιμη. Η
σταδιακή αύξηση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας σε συνδυασμό με την ραγδαία πτώση

των ημερών παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη της εταιρείας υποδηλώνουν ότι η επι-

χείρηση γίνεται όλο και καλύτερη από πλευράς ρευστότητας καθώς αυξάνεται ο ρυθμός πωλήσεων. Ο θετικός ρυθμός φαίνεται επίσης από το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε σε σχέση με το 2011,
από 3% περίπου σε 13%, ποσοστό στο οποίο και σταθεροποιείται τα τελευταία δύο έτη.

Όμως, οι επενδύσεις της εταιρείας σε ξένα βραχυπρόθεσμα κεφάλαια επηρεάζει αρνητικά την

οικονομική εικόνα της εταιρείας. Όμως η διακύμανση των τιμών των δεικτών κεφαλαιακή διάρ-

θρωσης αν και χαμηλές αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει σταδιακή ανάπτυξη αφού βελτιώνο-

νται. Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσό των Πιστωτών διάφορων αφορά το οφειλή προς το μηχανικό του εργοστασίου και αποπληρώνεται σταδιακά.

Ως συμπέρασμα, η παραπάνω επένδυση στην ανερχόμενη επιχείρηση μας θα έχει ένα θετικό

αντίκτυπο, αφού όπως δείχνουν τα δεδομένα το κόστος της επένδυσης είναι μικρό σε σχέση με
την εισροή που θα προκαλέσει μελλοντικά στην εταιρεία.
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