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Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη του κλάδου του εξειδικευμένου λιανικού 

εμπορίου στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας ως χρονική περίοδο την 

τελευταία πενταετία 2011-2015. Ο λόγος που επιλέχθηκε το εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο 

είναι ότι αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος εν 

μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε και της γενικότερης χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας κατορθώνει και σημειώνει ενθαρρυντικές επιδόσεις.  

Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει την έννοια του επιχειρείν, της επιχειρηματικότητας και της 

συμβολής τους στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. 

Ακόμη γίνεται αναφορά στο λιανικό εμπόριο ως ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της ελληνικής 

οικονομίας.  

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με την 

σπουδαιότητα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και το ρόλο της ως εργαλείο τόσο για τους 

επιχειρηματίες και τα διοικητικά στελέχη όσο και για τους υποψήφιους επενδυτές και τις 

υπόλοιπες ομάδες ενδιαφερομένων. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τις μεθόδους 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης των καταστάσεων κάθε εταιρίας, όπως διακρίνονται σε 

ετήσιες συγκριτικές καταστάσεις, ανάλυσης αριθμοδεικτών και ταμειακών ροών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιλέχθηκαν τρεις εταιρίες-ηγέτες του κλάδου εξειδικευμένου 

λιανικού εμπορίου, η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., η AS Company και η ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π, και 

εξετάστηκαν με όλες τις προαναφερθείσες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης ώστε να 

εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  

Στο τελευταίο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται με σαφήνεια και εμπεριστατωμένα τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σχετικά με τις τρεις εξεταζόμενες εταιρίες αλλά επίσης συγκρίνονται με την τάση του κλάδου 

που ανήκουν και την προοπτική συνεισφοράς τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας 

μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

 

Εάν ένα κράτος ήταν ζωντανός οργανισμός η οικονομία θα ήταν η καρδιά αυτού η κινητήρια 

δύναμη του. Η οικονομία άρα, σαν την καρδιά της κοινωνίας δίνει ζωή σε ένα κράτος και όσο 

πιο ορθά δουλεύει τόσο πιο υγιές είναι αυτό. Το μυστικό για να λειτουργεί ορθά μια 

οικονομία είναι η επιχειρηματικότητα, καθώς μέσω αυτής η οικονομία κινείται συνεχώς, 

υπάρχει ανάπτυξη και φυσική ροή των χρημάτων όπως το αίμα στην καρδιά. Έχοντας έτσι 

αναφέρει την βαθιά σημασία της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας ας δούμε ακριβώς 

τι είναι η τελευταία και ιδιαιτέρως την σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης για την 

ορθότερη λειτουργία της.   

Η επιχειρηματικότητα ή αλλιώς το επιχειρείν όπως και από την ετυμολογία της ίδιας 

της λέξης εύκολα κανείς μπορεί να αντιληφτεί είναι η προσπάθεια και ως προς την πιο 

αντικειμενική κατανόηση της σημασίας της λέξης και συγκεκριμένα πάνω στην οικονομική 

επιστήμη, είναι η προσπάθεια μετατροπής μιας πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από  τη 

διαδικασία αυτή να προκύψει οικονομικό κέρδος. Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. 

Παπαδόπουλο, επιχειρηματικότητα (enterpreneurship) είναι η επιθυμία – βούληση του 

ατόμου να αναλάβει κινδύνους που συνδέονται με τη δημιουργία και λειτουργία μιας 

επιχείρησης. Ακόμα περιλαμβάνει σαν βήματα την καινοτομία, την ηγεσία, τη διαχείριση και 

την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Το πρόβλημα που ενέχει όμως η συγκεκριμένη προσπάθεια 

είναι οι τυχόν αβεβαιότητες και αλλαγές που μπορούν να προκύψουν σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πλανήτη. Η λύση που υπάρχει ως προς την μείωση του κίνδυνου της 

μεταβλητότητας είναι η συνεχής πληροφόρηση και η πλέον σημαντική, η χρηματοοικονομική 

ανάλυση που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανές μελλοντικές τάσεις και 

προβλέψεις  βασισμένα πάνω σε ιστορικά στοιχεία και δεδομένα. 
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 Έτσι η επιχειρηματικότητα ως προϊόν καινοτομίας, σχεδιασμού, θάρρους και σε 

συνδυασμό με την ορθή και πλέον σημαντική πληροφόρηση που προκύπτει από την εύστοχη 

χρηματοοικονομική ανάλυση, μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο εάν όχι τον μοναδικό 

μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, ενός κράτους και συγκεκριμένα της, βαθιά πληγωμένης 

από μη αναπτυξιακούς και οικονομικά «αφιλόξενους» νόμους και πολιτικές, Ελλάδας. Η 

επιχειρηματικότητα είναι αυτή που θα μπορέσει να δώσει θέσεις εργασίας στους πολίτες 

αυτής της χώρας, είναι αυτή που θα δημιουργήσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και νέες 

ευκαιρίες. Η ορθή και έντονη δραστηριοποίηση του επιχειρείν σε μια ιστορικά, βαθιά  

εμπορική και επιχειρηματικά δαιμόνια στο παρελθόν χώρα είναι αυτό που θα αποτελέσει το 

εναρκτήριο λάκτισμα ως προς τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. Έτσι μοναχά η 

«καρδιά» του κράτους θα ξαναγίνει υγιής καθώς με την επιχειρηματικότητα θα «χτυπά» 

δυνατά και η κίνηση αυτής θα της προσφέρει ευημερία. 

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey&Company (2011), οι πέντε μεγαλύτεροι κλάδοι, 

ένας εξ αυτών και το λιανικό εμπόριο, έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να βελτιώσουν 

σημαντικά τη μελλοντική προοπτική ανάπτυξης της Ελλάδας. Οι κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν 

τα μέγιστα στα φορολογικά έσοδα και απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους (πάνω 

από 50% της συνολικής απασχόλησης).  

Ακόμη, έρευνα της ICAP (2016) αναφέρει τον κλάδο του λιανικού εμπορίου ως 

σημαντικό «παίκτη» στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε 

η χρηματοοικονομική ανάλυση αυτού του κλάδου με επιλογή τριών εταιριών. 

 

 

1.2   Αντικειμενικός σκοπός 

 

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της θεωρίας της ανάλυσης των 

οικονομικών καταστάσεων σε τρείς εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες 

του κλάδου λιανικού εμπορίου κατά την περίοδο 2011-2015. Αντικειμενικός σκοπός της 

εργασίας είναι η αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των υπό εξέταση 

εταιρειών για την προαναφερθείσα περίοδο. 
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1.3   Μεθοδολογία έρευνας  

 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των δεδομένων της εργασίας είναι η 

θεωρητική έρευνα, με την οποία συλλέχθηκαν και σταχυολογήθηκαν στοιχεία από διάφορες 

πηγές. Η πρώτη πηγή της έρευνάς μας ήταν ο εντοπισμός και η μελέτη της σχετικής με τις 

μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης βιβλιογραφίας. Κατόπιν, μελετήθηκαν λοιπές 

πηγές, όπως σχετικά άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά, επιστημονικές έρευνες, μεταπτυχιακές 

εργασίες και διδακτορικές διατριβές καθώς και δημοσιεύσεις διαφόρων ερευνητικών φορέων 

και στατιστικών αναλύσεων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Για την 

άντληση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι μηχανές αναζήτησης, Google, ΙΕΕΕ, Emerald 

και ο κατάλογος της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 Στη συνέχεια επιδιώκεται η εφαρμογή της θεωρητικής επισκόπησης στην πράξη στις 

τρεις εταιρίες που επιλέχθηκαν από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Ειδικότερα 

επιδιώκονται τα ακόλουθα:      

 Η θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων και των όρων της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

καταστάσεων. 

 Η ανάλυση των ετήσιων συγκριτικών καταστάσεων των υπό εξέταση εταιριών, η ανάλυση 

των ταμειακών ροών και τέλος ο υπολογισμός βασικών αριθμοδεικτών.  

 Η κριτική διερεύνηση των σημαντικότερων αριθμοδεικτών. 

 Η εξαγωγή συμπερασμάτων.   

 

 

  1.4   Χρησιμότητα  

 
 

Η χρησιμότητα της εργασίας αυτής έγκειται στη μελέτη και διατύπωση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης των τριών μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου λιανικού 

εμπορίου, ο οποίος αποτελεί αρκετά σημαντικό συστατικό στοιχείο του ΑΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ, 

2016). Η χρηματοοικονομική κατάσταση των εταιρειών αυτών αποτελεί ένδειξη για τη 

βιωσιμότητα και την εξέλιξή τους σε μία περίοδο που ο κλάδος, όπως γενικότερα η ελληνική 

οικονομία, βρίσκεται σε ύφεση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός της χρηματοοικονομικής ανάλυσης 

 

 

Η θεμελιώδης ανάλυση αποτελεί διαδικασία με την οποία οι επενδυτές δύνανται να λάβουν 

αποφάσεις σχετικά με την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε μετοχές, βασιζόμενοι στην 

ανάλυση τριών παραγόντων : της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των καταστάσεων της 

οικονομικής οντότητας, της ανάλυσης του κλάδου στον οποίο ανήκει η οντότητα και της 

οικονομίας της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εν λόγω εταιρία. Ο αποτελεσματικός 

συνδυασμός των οικονομικών στοιχείων και δεικτών της εταιρίας με τη θέση που κατέχει η 

εταιρία συνιστούν βασική πληροφόρηση για τον καθορισμό της επενδυτικής αξίας της 

οντότητας (Τhomsett, 2006).  

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ολοκληρώνεται και 

τελειώνει η τεχνική συνεισφορά της λογιστικής επιστήμης. Στο σημείο αυτό επέρχεται η 

διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των επιμέρους στοιχείων που παρουσιάζονται στις 

λογιστικές καταστάσεις.  

Οι λογιστικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, 

παρέχουν όλα τα δεδομένα που απαιτεί να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος για την 

οικονομική μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να προβεί σε ορθή λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, 

προκειμένου να μπορεί κανείς να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα για μία επιχειρηματική 

μονάδα είναι απαραίτητες και κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνονται 

στους απολογισμούς, που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς επίσης και άλλα εξωλογιστικά 

δεδομένα. Έτσι, οι σημειώσεις (Notes) που συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τελευταίων και πρέπει να μελετώνται προσεκτικά κατά 

την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πριν την συγγραφή των συμπερασματικών 

εκθέσεων (reports).   

Οι κυριότερες λογιστικές καταστάσεις είναι η κατάσταση οικονομικής θέσης 

(ισολογισμός), η κατάσταση συνολικών εσόδων (κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) και η 
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κατάσταση ταμειακών ροών, όπου παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής 

μονάδας, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της καθώς επίσης και οι ροές από τις 

δραστηριότητές της. 

 

 

2.2 Σκοπός   της   χρηματοοικονομικής   ανάλυσης  

 

 

Η ερμηνεία των στοιχείων των λογιστικών καταστάσεων προϋποθέτει εξοικείωση με τις 

βασικές μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις 

επιδιώξεις των ομάδων ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορεί να είναι αναλυτές, μέτοχοι, 

πιστωτές, κρατικές υπηρεσίες, χρηματιστές, πιστωτικά ιδρύματα κ.ο.κ., το είδος και η 

μέθοδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που απαιτείται διαφοροποιείται.  

Εντούτοις, μπορεί να καταρτίζονται διάφοροι μέθοδοι αναλύσεως προσδίδοντας κάθε 

φορά έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για 

παράδειγμα, οι βραχυχρόνιοι πιστωτές και προμηθευτές μίας επιχείρησης ενδιαφέρονται 

κυρίως για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πιστωτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται για την 

φερεγγυότητα της εταιρίας, ώστε να εξασφαλίσουν την καταβολή τόσο των τόκων όσο και 

την επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση εξετάζεται η σχέση 

των κυκλοφοριακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας προς τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της τελευταίας προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα οικονομική της 

κατάσταση. Στην περίπτωση μακροχρόνιων δανειστών, εκείνο που τους ενδιαφέρει 

περισσότερο είναι οι μακροχρόνιοι αριθμοδείκτες της επιχείρησης, όπως η διάρθρωση των 

κεφαλαίων της, τα τρέχοντα και μελλοντικά της κέρδη και οι μεταβολές της οικονομικής 

θέσης. 

Στο εσωτερικό της επιχείρησης, η Διοίκηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διάρθρωση 

των κεφαλαίων της, την αποδοτικότητα και την δυναμικότητα κερδοφορίας της. Για 

παράδειγμα, η Διοίκηση οφείλει ενημερώνει τους μετόχους σχετικά με συγκεκριμένους 

δείκτες που παρακολουθούν και οι δυνητικοί επενδυτές της, καθώς πάντοτε υπάρχει το 

ενδεχόμενο άντλησης κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές. Συγχρόνως, η χρηματοοικονομική 

ανάλυση με δείκτες και άλλα εργαλεία μπορεί να οδηγήσει στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν 
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λειτουργικών προβλημάτων καθώς επίσης και στην μελλοντική πρόβλεψη της 

χρηματοοικονομικής ευρωστίας της επιχείρησης.  

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, από την πλευρά τους, ενδιαφέρονται κυρίως για την 

μακροχρόνια σταθερότητα και πορεία της, εφόσον αυτή συνδέεται με την ικανότητα της να 

καλύψει τους μισθούς τους και να τους διασφαλίσει την απασχόληση. Σε ότι αφορά τους 

πελάτες, η ανάλυση εστιάζει στην γρήγορη ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών της, 

παρακολουθώντας με προσοχή τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. 

Προκειμένου να καταφέρουν οι ανωτέρω ομάδες ενδιαφερομένων να υλοποιήσουν την 

χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνουν 

συγκρίσεις και να υπολογίσουν αριθμητικές σχέσεις και δείκτες, τα οποία θα αποτελέσουν 

επαρκή και αξιόπιστη βάση για τη λήψη των αποφάσεών τους, με τη μικρότερη δυνατή 

αβεβαιότητα. 

 

 

2.3 Περιορισμοί της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

 

 

Αφού έχει προσδιοριστεί η έννοια, ο σκοπός και η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης θα πρέπει να αναφερθούν και δύο περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν αφενός τη 

συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών δεδομένων των υπό εξέταση εταιριών και 

αφετέρου την ανάγκη μελέτης και άλλων δεδομένων, μαζί με τις τιμές των αριθμοδεικτών, 

προκειμένου η κριτική ανάλυση να είναι ολοκληρωμένη και ορθή. Συγκεκριμένα, ο αναλυτής 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τυχόν διαφορές στις λογιστικές μεθόδους των 

εξεταζόμενων εταιριών μεταξύ τους και διαχρονικά, μελετώντας εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα, και τις σημειώσεις (Notes) των εταιριών για κάθε χρήση, ώστε 

πριν την εξαγωγή των συγκρίσεων και των τελικών συμπερασμάτων να έχει ολοκληρωμένη 

εικόνα όλων των παραγόντων.  

Εκτός από τους αριθμοδείκτες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες πηγές 

δεδομένων για να προκύψει ασφαλής κρίση για το μέλλον, όπως οι τάσεις του κλάδου, οι 

τεχνολογικές αλλαγές, οι αλλαγές στις προτιμήσεις του καταναλωτή, οι μεταβολές σε 

προτιμήσεις του καταναλωτή και εσωτερικές διοικητικές αλλαγές των επιχειρήσεων 

(Garisson and Noreen, 2003). 
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2.4 Μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης των καταστάσεων 

 

 

Αντικείμενο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων είναι, τόσο η 

μελέτη των σχέσεων των οικονομικών στοιχείων – κονδυλίων που τις απαρτίζουν σε 

δεδομένη χρονική στιγμή όσο και των σχέσεων αυτών διαχρονικά. 
 
Η ανάλυση ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την επιλογή και 

τον υπολογισμό σχέσεων ανάμεσα στα στοιχεία που αναφέρονται στις λογιστικές 

καταστάσεις, ανάλογα κάθε φορά με τον επιδιωκόμενο σκοπό και την φύση της απόφασης 

που πρέπει να ληφθεί. Στο δεύτερο στάδιο υλοποιείται η κατάταξη των στοιχείων, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι εφικτός ο υπολογισμός των μεταξύ τους σημαντικών σχέσεων ενώ στο 

τρίτο στάδιο περιλαμβάνεται η αξιολόγηση και κριτική ερμηνεία των συγκεκριμένων 

σχέσεων.  

Ειδικότερα, οι βασικότερες μέθοδοι χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οι οποίες θα 

αναλυθούν στο παρόν κεφάλαιο εργασίας από τη θεωρητική σκοπιά και θα χρησιμοποιηθούν 

σε πρακτικό επίπεδο στο επόμενο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, όπως αναλύονται διεξοδικά 

από τους καθηγητές κ. Λαζαρίδη Ι. και κ. Παπαδόπουλο Δ. (2010), είναι οι ετήσιες 

συγκριτικές καταστάσεις, οι καταστάσεις κοινού μεγέθους, η οριζόντια ανάλυση, η ανάλυση 

ταμειακών ροών και οι αριθμοδείκτες.  

 

 

2.4.1 Ετήσιες Συγκριτικές Καταστάσεις  

 

 

Η διαχρονική μελέτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται με τις 

συγκριτικές καταστάσεις. Η χρησιμότητα της διαχρονικής μελέτης είναι ότι προκύπτει η 

πληροφόρηση σχετικά με την τάση της εξεταζόμενης εταιρίας και συγκεκριμένα αν 

κατευθύνεται ανοδικά ή καθοδικά, με τι ρυθμό και σε τι εύρος. Η μελέτη αυτή εφαρμόζεται 

στις δύο βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρίας, τον Ισολογισμό 

(κατάσταση οικονομικής θέσης) και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (κατάσταση 

συνολικών εσόδων), για δύο ή περισσότερες χρήσεις, αφού έχουν ομαδοποιηθεί τα στοιχεία 

τους σε επιμέρους ομάδες. Στη συνέχεια οι μεταβολές στα στοιχεία αυτά μπορούν να 
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παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους, ώστε να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα για την 

εξεταζόμενη εταιρία.   

Συνήθως οι συγκριτικές καταστάσεις αφορούν περίοδο τριών ετών, ωστόσο είναι 

ευνόητο ότι όσα περισσότερα έτη λαμβάνει υπόψη στη μελέτη του ο οικονομικός αναλυτής, 

τόσο πιο αξιόπιστα συμπεράσματα θα εξάγει.  

Οι συγκριτικές καταστάσεις επιτρέπουν στον αναλυτή να αξιολογήσει τις μεταβολές 

των διάφορων λογαριασμών - κονδυλίων, καθώς επίσης και τις μεταβολές της 

χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης μίας οικονομικής μονάδας συνολικά. Εκτενέστερη 

ανάλυση των συγκριτικών καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό των αιτιών 

που προκάλεσαν τις παραπάνω μεταβολές, οι οποίες μπορεί να είναι αποφάσεις της 

διοίκησης, αλλαγές των πολιτικών της, της πιστοδοτικής πολιτικής πιστωτών της, αλλαγές σε 

λογιστικές μεθόδους που ακολουθούνται, έκτακτα γεγονότα του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος κλπ.  

Μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι τα μεγέθη στις 

συγκριτικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε αξίες νομίσματος διαφορετικής αγοραστικής 

δύναμης εξαιτίας του πληθωρισμού, οπότε η άμεση χωρίς τροποποίηση σύγκριση ελλοχεύει 

κινδύνους.  

 

 

2.4.2 Ανάλυση ταμειακών ροών 

 

 

Ένας ακόμη τρόπος ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που χρησιμοποιούν 

συχνά οι αναλυτές είναι η μελέτη των ταμειακών ροών. Η κατάσταση ταμειακών ροών είναι 

μία κατάσταση η οποία βασίζεται τόσο στον ισολογισμό όσο και στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης.  Όμως ο ισολογισμός είναι μία κατάσταση η οποία δεν αποδίδει την 

πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας αφού δεν λαμβάνει 

υπόψη του τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο των τιμών και οι οποίες σε περιόδους 

πληθωρισμού, πολλές φορές, είναι σημαντικές. Ομοίως η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

δεν μπορεί από μόνη της να αποδώσει μία πλήρη εικόνα για την κερδοφόρα δυναμικότητα 

της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον και η κατάσταση του κεφαλαίου κίνησης ενώ δίνει 

πληροφορίες για το οικονομικό αποτέλεσμα που πέτυχε η οικονομική μονάδα μέσα στη 
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λογιστική χρήση, ωστόσο δεν παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τη ρευστότητα ή τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας (Βασιλείου, Αλεξάκης, 2008).  

Οι ταμειακές ροές στην κατάσταση ταμειακών ροών διακρίνονται σε ταμειακές ροές 

από λειτουργικές δραστηριότητες, ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες και 

ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες χρηματοδότησης.  

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προκύπτουν έμμεσα από τα κέρδη 

προ φόρων. Τα κέρδη προ φόρων προσαρμόζονται, ώστε να απαλειφθούν μη χρηματικά 

έξοδα (κυρίως επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) και έσοδα.  Έτσι οδηγούμαστε 

στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά τη λογιστικοποίηση των 

μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης τις αλλαγές στις 

μισθώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των απαιτήσεων από χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες. 

 

 

2.4.3  Αριθμοδείκτες 

  

 

Η ανάλυση των αριθμοδεικτών αποτελεί τρόπο αξιολόγησης της εταιρίας ως προς την 

κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και τον κίνδυνο. Η χρησιμότητα των αριθμοδεικτών 

είναι να παρέχουν στη σύγχρονη επιχείρηση πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία της 

διαχρονικά ή σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Ως εκ τούτου η ανάλυση 

των αριθμοδεικτών περιλαμβάνει δύο μεθόδους, την διαστρωματική και τη διαχρονική 

ανάλυση. 

 Η πρακτική αξία των αριθμοδεικτών έγκειται στο γεγονός ότι δύο δεδομένα, τα οποία 

είναι απομονωμένα το ένα από το άλλο, αλλά κάθε ένα διατηρεί την εσωτερική του αξία, 

μπορεί να αποκτήσουν πολύτιμη αξία όταν ερευνηθούν όχι μεμονωμένα αλλά με τη μορφή 

κάποιας σύγκρισης ή κάποιας σχέσης. Η ανάλυση των αριθμοδεικτών έχει σχεδιαστεί για να 

αποβάλλει τις διαφορές μεγέθους μεταξύ των επιχειρήσεων και διαχρονικά, αφήνοντας 

περιθώρια για πιο σημαντικές συγκρίσεις.  

Ο όρος αριθμοδείκτης θα μπορούσε να οριστεί ως η απλή μαθηματική έκφραση της 

σχέσεως ενός μεγέθους του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης προς 

ένα άλλο και μπορεί να εκφραστεί είτε ως πηλίκο, είτε ως λόγος, είτε τέλος ως ποσοστό επί 

τοις εκατό. Κατά την επίλυση των σχέσεων για τον προσδιορισμό των αριθμοδεικτών 



[13] 
 

θέτουμε ως παρονομαστή το αριθμητικό μέγεθος άλλου είδους, από το οποίο θέτουμε ως 

αριθμητή. 

Η μέθοδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων μέσω των 

αριθμοδεικτών ξεκίνησε να χρησιμοποιείται από τις τράπεζες των Η.Π.Α. ύστερα από τη 

λήξη του Α’ παγκοσμίου πολέμου και το κραχ του 1929.   

Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών 

οικονομικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική λήψη αποφάσεων και επεξηγούνται  

αποτελέσματα ή διευκρινίζονται αίτια μεταβολών κάποιων μεγεθών. Αποτελούν ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον εξωτερικό αναλυτή της επιχείρησης αλλά πρωτίστως για 

τα διοικητικά στελέχη της. Οι αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης λαμβάνονται ύστερα 

από λεπτομερειακές αναλύσεις, μετρήσεις και συγκρίσεις όλων των στοιχείων που συνθέτουν 

τη δραστηριότητά της, με τη βοήθεια ενός οργανωμένου συστήματος αριθμοδεικτών. Στην 

επιτυχημένη απόδοση ενός τέτοιου συστήματος συμβάλουν σημαντικά τα τελευταία χρόνια 

τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS), τα οποία στην ουσία είναι μηχανισμοί 

επεξεργασίας, συσχέτισης και αποθήκευσης πληροφοριών.  

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να μελετώνται με 

προσοχή, γιατί παρά τον σχετικά εύκολο υπολογισμό τους, η ερμηνεία τους παρουσιάζει 

προβλήματα και είναι δυνατό να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Πολλές φορές η 

βελτίωση ενός αριθμοδείκτη μπορεί να σημαίνει την επιδείνωση άλλων, οι οποίοι είναι 

απαραίτητο να συνεξετάζονται πριν από οποιαδήποτε ερμηνεία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 

ανάγκη να εξετάζονται όλοι οι διαθέσιμοι αριθμοδείκτες, δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς 

επηρεάζονται ομοιόμορφα από τους ίδιους παράγοντες και επομένως η μελέτη ορισμένων 

μόνο από αυτούς είναι αρκετή. Επίσης, η κρίση, η πρωτοβουλία και οι γνώσεις του αναλυτή 

σε θέματα που αφορούν την επιχείρηση, όπως το ιστορικό της, τη θέση της στον κλάδο, την 

πολιτική της διοίκησής της, οι τρέχουσες εμπορικές συνθήκες κλπ, συμβάλουν αποφασιστικά 

στη σωστή ερμηνεία των αριθμοδεικτών. 

 

 

2.4.3.1 Βασικές Κατηγορίες Αριθμοδεικτών 

  

 

Κατά την ανάλυση με αριθμοδείκτες θα πρέπει να επιστηθεί ιδιαίτερη προσοχή στην χρονική 

περίοδο, ώστε να συμπίπτει, καθώς επίσης και στα χρησιμοποιούμενα δεδομένα και 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ώστε να έχουν καταρτιστεί με κοινές λογιστικές μεθόδους. 

Τέλος, βασικό σημείο της βιβλιογραφίας που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ένας 

αριθμοδείκτης μεμονωμένα δεν μπορεί να προσφέρει τη σωστή πληροφόρηση για τη 

συνολική κατάσταση της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες οργανώνονται σε 

συγκεκριμένες ομάδες - κατηγορίες.  

Σύμφωνα με τις παραπάνω βασικές κατηγορίες προκύπτει η εξής ταξινόμηση των 

αριθμοδεικτών (Νούλας, 2015) : 

 
 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας

 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας

 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης

 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας και Επενδυτικοί δείκτες





2.4.3.2  Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

 

Η ρευστότητα αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να μετατραπεί ένα 

περιουσιακό στοιχείο σε χρήμα ή ισοδύναμο χρήματος, χωρίς να επέλθει απομείωση της 

αξίας του, χωρίς δηλαδή απώλειες. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσης της επιχείρησης όσο και της 

ικανότητάς της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες Ρευστότητας είναι: 

1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (current ratio) 

2. Αριθμοδείκτης  Άμεσης Ρευστότητας (quick ratio) 

3. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης  (ΚΚΚ) 

 

 

1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας (current ratio) 

Ο δείκτης Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

μετατρέψει το κυκλοφορούν ενεργητικό σε μετρητά, με σκοπό την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός εκφράζεται από το πηλίκο του 
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κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης, συμπεραίνουμε ότι τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα της επιχείρησης.  

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΔΓΡ=

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

 

 Σε γενικές γραμμές, δείκτης γενικής ρευστότητας μεγαλύτερος από 2 θεωρείται καλή 

ένδειξη. Αντίθετα, υπερβολικά μεγάλος δείκτης γενικής ρευστότητας δεν αποτελεί θετικό 

σήμα για τους επενδυτές, διότι μπορεί να είναι απόρροια του γεγονότος ότι η επιχείρηση δεν 

κάνει χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησής τους, με αποτέλεσμα να μην μεγεθύνεται 

στην αγορά της όσο θα μπορούσε με βάση τις δυνατότητές της. Ένας ακόμη λόγος για τον 

οποίο θα πρέπει να επανεξετάζεται ένας υπερβολικά υψηλός δείκτης γενικής ρευστότητας 

είναι ότι πιθανόν να υποκρύπτει απαξιωμένα ή κατεστραμμένα αποθέματα (που χρήζουν 

ανάγκη απομείωσης, η οποία δεν έχει εμφανιστεί στα λογιστικά βιβλία) ή την δυσκολία της 

επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της (Βασιλείου, Ηρειώτης 2008). Επίσης, ο ΔΓΡ 

δείχνει το περιθώριο ασφαλείας της επιχείρησης για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεών της (Groppelli, Nikbakht, 2012).  

 

 

2. Αριθμοδείκτης  Άμεσης ή Ειδικής Ρευστότητας (quick ratio) 

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας, που αναλύθηκε παραπάνω, παρουσιάζει ένα μειονέκτημα, 

καθώς τα διάφορα στοιχεία – κονδύλια, που συνθέτουν το κυκλοφορούν ενεργητικό έχουν 

διαφορετικό βαθμό ρευστοποίησης και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη 

σημασία κατά την σύγκριση διαφορετικών εταιριών. Το μειονέκτημα αυτό προσπαθούν να 

προσπεράσουν οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές μέσω του Δείκτη Άμεσης Ρευστότητας 

(ΔΑΡ), όπου στον αριθμητή αφαιρούνται τα αποθέματα από το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού :  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα
ΔΑΡ=

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  

  

Τα αποθέματα είναι το στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού που αφαιρείται από 

το σύνολό του, διότι έχει τη μικρότερη ρευστότητα από όλα τα επιμέρους στοιχεία του και 

υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ζημίες όταν ρευστοποιηθούν. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

δείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση. Σε γενικές γραμμές, δείκτης άμεσης 
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ρευστότητας μεγαλύτερος από 1,5 θεωρείται καλή ένδειξη. Όσο μικρότερος είναι ο ΔΑΡ 

τόσο πιο ευάλωτη (vulnerable) είναι η επιχείρηση στον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (Βασιλείου, Ηρειώτης 2008). 

 

 

3. Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚΚ) ή Working Capital 

Η διοίκηση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί κρίσιμη διαδικασία της λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και τα οικονομικά στελέχη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη του. 

Μελετάται το Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό και υπολογίζει έτσι τη 

συνολική ρευστότητα.   

 

ΚΚΚ = Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού - Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  

 

Δεδομένου ότι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που αναμένεται να 

μετατραπούν σε ρευστά διαθέσιμα εντός μίας εταιρικής χρήσης και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις είναι αυτές που λήγουν εντός μίας χρήσης, το καθαρό κεφάλαιο κίνησης και τα 

στοιχεία αυτά που το απαρτίζουν αποτελούν το επίκεντρο της ανάλυσης ρευστότητας 

(Penman, 2007).   

 Μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει το καθαρό κεφάλαιο κίνησής της είτε αυξάνοντας 

περισσότερο το κυκλοφορούν ενεργητικό της είτε μειώνοντας τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της. Σημαντικά θετικό ύψος κεφαλαίου κίνησης  καταδεικνύει την επάρκεια των 

κυκλοφοριακών στοιχείων για την κάλυψη του βραχυχρόνιου δανεισμού και την δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 

 

 

2.4.3.3  Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

 

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μιας 

επιχειρήσεως στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ή 

όχι ορθή χρησιμοποίηση αυτών. Συγκεκριμένα, οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν την 

ταχύτητα με την οποία τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή 
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πωλήσεις.  Η ανάλυση αυτή υπερτερεί έναντι της γενικής ρευστότητας, καθώς είναι πιο 

αξιόπιστη, ακριβής και αποτυπώνει την πραγματική ρευστότητα των διαφόρων στοιχείων.  

 

Χαρακτηριστικοί Δείκτες Δραστηριότητας είναι: 

1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  (ΚΤΑ)  

2. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων περιουσιακών Στοιχείων (ΚΤΠΠΣ) – Fixed Asset 

Turnover 

 

 

1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  (ΚΤΑ) 
 

Πωλήσεις
. . .

Αποθέματα
     

 
Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία ανακυκλώνονται τα αποθέματα, 

ώστε να δημιουργήσουν τον δεδομένο όγκο πωλήσεων σε μία διαχειριστική χρήση.  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ίση με 3,5 σημαίνει ότι μια μονάδα τελικού προϊόντος, που 

βρίσκεται στα αποθέματα τις επιχείρησης, ανακυκλώνεται κατά μέσο όρο 3,5 φορές τον 

χρόνο. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι το μέσο τελικό προϊόν της επιχείρησης παραμένει 

στις αποθήκες κατά μέσο όρο διάστημα (12/3,5= 3,4 μήνες) περίπου τρεισήμισι μηνών μέχρι 

να πουληθεί.   

Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτελεί μέτρο της αποτελεσματικής διοίκησης αποθεμάτων  

και του βαθμού που δύνανται να ρευστοποιηθούν. Μεγάλος όγκος αποθεμάτων, δηλαδή 

μικρή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, συνεπάγεται υψηλό κόστος διατήρησης στις 

αποθήκες, κίνδυνος απαξίωσής τους και κακή αξιοποίηση του κεφαλαίου που έχει δεσμευτεί 

σε αποθέματα, ενώ θα μπορούσε να έχεις άλλες χρήσεις,  με καλύτερες αποδόσεις (Βασιλείου 

και Ηρειώτης, 2008).  

 Σύμφωνα με τον συγγραφέα Stephen Penman (2007), ο λόγος για τον οποίο πολλές 

φορές στον αριθμητή του ΚΤΑ αντί για τις «Πωλήσεις» χρησιμοποιείται το «Κόστος 

Πωληθέντων» είναι ότι δεδομένης της αποτίμησης των αποθεμάτων στο κόστος, είναι 

φρόνιμο να εκφραστούν και οι πωλήσεις στο κόστος. Διαφορετικά, αν δηλαδή 

χρησιμοποιηθούν οι Πωλήσεις στον αριθμητή, κατά τη σύγκριση μεταξύ εταιριών η 

απάντηση θα διαφέρει ανάλογα με το περιθώριο κέρδους, το πόσο δηλαδή μεγαλύτερη είναι η 

τιμή του προϊόντος από το κόστος του.   
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2. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων περιουσιακών Στοιχείων (ΚΤΠΠΣ) – Fixed 

Asset Turnover  

 

Πωλήσεις
ΚΤΠΠΣ = 

Ύψος Παγίων Στοιχείων  

 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέτρο της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης στην χρήση 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. Πρακτικά, δείχνει τι ποσό πωλήσεων αποφέρει ένα 

ευρώ επένδυσης σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Διαχρονικές μεταβολές στον δείκτη αυτό 

υποδηλώνουν αλλαγές στον βαθμό παγιοποίησης της εταιρίας και προσφέρουν πληροφόρηση 

σχετικά με το αν η εταιρία γίνεται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική στην 

χρησιμοποίηση του πάγιου ενεργητικού της.  

 

 

2.4.3.4   Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  

 

 

Μέσω των συγκεκριμένων αριθμοδεικτών εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα της 

επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που 

απολαμβάνουν οι πιστωτές της. Είναι δηλαδή δείκτες χρήσιμοι τόσο για τα στελέχη της 

Διοίκησης της εταιρίας όσο και για τους δανειστές – πιστωτές της.  

 

Οι συνήθεις εξεταζόμενοι δείκτες είναι :  

1. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (ΔΚΜ) 

2. Δείκτης Κάλυψης Τόκων (ΔΚΤ) 

 

 

1. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (ΔΚΜ) 

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (ΔΚΜ) μετρά το συνολικό δανεισμό ως ποσοστό των 

συνολικών κεφαλαίων της επιχείρησης. Ο συνολικός δανεισμός περιέχει το άθροισμα των 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων.  
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Σύνολο Δανεισμού
ΔΚΜ = 

Σύνολο Δανεισμού και Ιδίων Κεφαλαίων
 

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο ΔΚΜ τόσο μεγαλύτερη είναι η χρήση ξένων κεφαλαίων, 

δηλαδή τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση. 

 

 

2. Δείκτης Κάλυψης Τόκων (ΔΚΤ) 

Ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων (ΔΚΤ) ή αλλιώς δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών 

μετρά την ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τους χρεωστικούς της τόκους. 

Παρουσιάζει δηλαδή σε ετήσια βάση πόσες φορές καλύπτονται οι ετήσιοι χρεωστικοί τόκοι, 

τους οποίους έχει υποχρέωση να πληρώσει από τα καθαρά λειτουργικά της κέρδη (EBITDA-

κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερα 

ανταποκρίνεται η επιχείρηση στην πληρωμή των τόκων.   

 Για παράδειγμα, ΔΚΤ ίσος με 5 θεωρείται πολύ καλός και υποδηλώνει ότι η επιχείρηση 

θα είναι σε θέση να καλύψει τους χρεωστικούς τόκους ακόμη και όταν τα λειτουργικά κέρδη 

έχουν συρρικνωθεί μέχρι και 1-1/5 = 80% !  Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο δείκτης αυτός θα 

πρέπει να υπερβαίνει τις 2 με 2,5 φορές για να μην είναι ευπρόσβλητη η επιχείρηση στις 

μεταβολές των διαφόρων γεγονότων που επηρεάζουν τη λειτουργία και τα έσοδά της. 

 

Κέρδη προ Τόκων,Φόρων,Αποσβέσεων
ΔΚΤ = 

Τόκοι
 

 

 

2.4.3.5  Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας & Επενδυτικοί δείκτες 

 

 

I. Δείκτες Κερδοφορίας 

Η απόδοση – το αποτέλεσμα – κάθε χρήσης μιας επιχείρησης ισούται με τη διαφορά των 

εξόδων από τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης. 

Η οικονομική απόδοση επηρεάζεται άμεσα από τις πολιτικές και τις αποφάσεις που 

λαμβάνουν τα διοικητικά στελέχη της. Έτσι, οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας εστιάζουν στον 

έλεγχο της κερδοφορίας της επιχείρησης –που είναι πρωταρχικός στόχος κάθε οικονομικής 

μονάδας– και παρουσιάζουν την αποτελεσματικότητα με την οποία διοικείται η επιχείρηση.   
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Χαρακτηριστικοί Δείκτες Κερδοφορίας (profitability ratios) είναι: 

1. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (ΚΠΚ) – Net Profit Margin  

2. Απόδοση Ενεργητικού  (ROA) 

3. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων  (ROE) 

 

 

1. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (ΚΠΚ) – Net Profit Margin 

Το περιθώριο καθαρού κέρδους (net profit margin) αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική της 

επιχείρησης και την ικανότητά της να διαχειρίζεται και να καλύπτει τα λειτουργικά και 

χρηματοοικονομικά της έξοδα. Συνεπώς, όσο πιο υψηλή είναι η τιμή του αριθμοδείκτη, τόσο 

πιο κερδοφόρα και επιτυχημένη είναι η επιχείρηση. Η τιμή του υπολογίζεται από τον 

παρακάτω λόγο:  

 

Κέρδη μετά από φόρους

Πωλήσεις
   

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι οικονομικοί αναλυτές, 

κατά τον υπολογισμό του δείκτη, χρησιμοποιούν τα καθαρά κέρδη προ φόρων, και 

αποφεύγουν τη χρήση του ποσού των κερδών μετά φόρων, διότι ο φορολογικός συντελεστής 

διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά και στην ίδια χώρα πολύ συχνά συναντώνται μεταβολές 

λόγω της ρευστότητας της φορολογικής νομοθεσίας, ενώ επιδιώκεται η σύγκριση και 

αξιολόγηση των δεικτών χωρίς την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι η 

φορολογία (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008).  

 

 

2. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και αντανακλά την ικανότητα της διοίκησης να προβεί σε ορθή χρήση των 

διαθέσιμων πόρων της και να δημιουργήσει καθαρά κέρδη. Εναλλακτικά, ο αριθμοδείκτης 

αυτός θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως η αποδοτικότητα όλων των επενδυμένων κεφαλαίων –

ξένων και ιδίων.  
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Καθαρά Κέρδη
ROA=

Σύνολο Ενεργητικού  

 

Σημειώνεται ότι η αποδοτικότητα του συνολικού ενεργητικού εξαρτάται από δύο 

κυρίως παράγοντες, το περιθώριο καθαρού κέρδους και την κυκλοφοριακή ταχύτητα 

ενεργητικού, όπως αποτυπώνεται στην ακόλουθη σχέση: 

 

Καθαρά Κέρδη Πωλήσεις
. . .( )

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού
ROA   

 

 

ή 

 

Δ.Α.Ε.(ROA)=Περιθώριο Καθαρού Κέρδους × Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού
 

Με βάση την παραπάνω σχέση, γίνεται κατανοητή η λειτουργία και πολιτική των 

επιχειρήσεων. Κάποιες επιτυγχάνουν την απόδοση του ενεργητικού τους – ή διαφορετικά των 

επενδυμένων κεφαλαίων τους – συνδυάζοντας υψηλό περιθώριο καθαρού κέρδους με μέτρια 

κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού, ενώ άλλες επιχειρήσεις ακολουθούν την αντίθετη 

στρατηγική. Η ιδανική στρατηγική θα αποτελούνταν από υψηλό περιθώριο καθαρού κέρδους 

και υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού. Ωστόσο αυτή η κατάσταση δεν 

παρατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς προκαλεί την προσέλκυση πολλών 

ανταγωνιστών (Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). 

 

 

3. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία μια επιχείρηση 

διαχειρίζεται τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή τα κεφάλαια των ιδιοκτητών της, αφού παρουσιάζει 

τα κέρδη που δημιουργήθηκαν από τη χρήση των κεφαλαίων που κατέβαλαν οι μέτοχοι. Ο 

υπολογισμός του γίνεται από τον τύπο:  

 

Καθαρά Κέρδη
ROE

Ίδια Κεφάλαια
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Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης εξαρτάται από δύο παράγοντες, την 

απόδοση του ενεργητικού (ROA) και τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων (ή μόχλευσης), 

όπως φαίνεται από τη διαμόρφωση του παραπάνω τύπου: 

 

Καθαρά Κέρδη Σύνολο Ενεργητικού
. . . .(ROE)

Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια
     

 

 

ή 

 

Καθαρά Κέρδη Πωλήσεις
. . . .(ROE) Πολ/στής ΙΚ

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού
     

  

 

ή 

 

Δ.Α.Ι.Κ.(ROE) = Περιθώριο καθαρού κέρδους Κυκλοφ.ταχύτητα Ενεργητικού × Πολ/στής ΙΚ

  

 
  ROA 

 
 Η τελευταία σχέση, η οποία συνδέει τους τέσσερις (4) αριθμοδείκτες που έχουμε 

αναλύσει,  ονομάζεται και σχέση Du Pont, καθώς εισήχθη και χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 

από την εταιρία Du Pont.  

Όπως καταδεικνύεται από την προηγούμενη ανάλυση, αυξημένη αποδοτικότητα του 

ενεργητικού ή αύξηση του πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων (με άλλα λόγια του επιπέδου 

της χρηματοοικονομικής μόχλευσης) επιφέρει και αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων. Ωστόσο, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη ότι αυξημένο επίπεδο 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα, καθώς αυξάνει 

τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο (financial risk) της εταιρίας. 

 

 

II. Επενδυτικοί Δείκτες  

Χαρακτηριστικοί επενδυτικοί δείκτες είναι :  

1. Μερισματική Απόδοση  (Dividend Yield) 

2. Κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) ή Earnings per Share (EPS) 
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1. Μερισματική Απόδοση  (Dividend Yield) 

Η μερισματική απόδοση είναι ένας δείκτης που εκφράζει το μέρισμα ως ποσοστό της 

χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής. 

  

Μέρισμα ανά Μετοχή
Μερισματική Απόδοση = 

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής 
 

 

Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, που 

λαμβάνουν υπόψη τόσο οι οικονομικοί αναλυτές όσο και οι επενδυτές. Όσο μεγαλύτερη είναι 

η τιμή του δείκτη, τόσο αποδοτικότερη θεωρείται η επένδυση στη μετοχή αυτής της εταιρίας. 

 

 

2. Κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) 

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή (earnings per share – EPS) υπολογίζουν τα κέρδη που 

αντιστοιχούν σε καθεμία μετοχή της εταιρίας. 

  

Κέρδη
ΚΑΜ = 

Αριθμός μετοχών 
 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης ΚΑΜ σε μία εταιρία, τόσο καλύτερη θεωρείται 

μεταξύ των υπολοίπων του κλάδου της. Ωστόσο, αυτό είναι ένα απλοϊκό συμπέρασμα και σε 

κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται και ο παράγοντας της προέλευσης των κερδών, αν 

δηλαδή προέρχονται τα κέρδη από την κύρια δραστηριότητα ή από άλλες παροδικές 

ενέργειες που συνδέονται και με ανάληψη κινδύνου.  

Με βάση την θεωρητική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτό το κεφάλαιο, θα 

διενεργηθεί η ανάλυση τριών εταιριών του κλάδου εξειδικευμένου λιανικού εμπορίου στο 

επόμενο Κεφάλαιο 3.  
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2.5 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικών με τη θεμελιώδη και 

χρηματοοικονομική ανάλυση  

 
 

Στην ενότητα αυτή της παρούσης διπλωματικής, μετά από σταχυολόγηση, πραγματοποιείται 

ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων και μελετών ξένων ερευνητών από την παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα, που έχουν θέμα σχετικό με αυτό της διπλωματικής εργασίας ή 

παρεμφερές το οποίο κρίνεται άξιο αναφοράς και έχει πρόσφατη ημερομηνία δημοσίευσης – 

της τελευταίας πενταετίας.  

 Σύμφωνα με έρευνα που υλοποιήθηκε πρόσφατα, μέσα στο 2017, από τους 

Eiamkanitchat, et al, συστήνεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων να βασίζεται τόσο σε 

τεχνικές της θεμελιώδους ανάλυσης όσο και της τεχνικής. Με αντικείμενο την 

χρηματιστηριακή αγορά της Ταϊβάν για τη δεκαετή περίοδο 2003-2012, οι ερευνητές 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό σύστημα λήψης αποφάσεων ώστε να 

καταστήσουν την χρηματιστηριακή αγορά πιο ελκυστική και κερδοφόρα για τους 

υποψήφιους επενδυτές, με αποτέλεσμα την εισροή κεφαλαίων στην εγχώρια οικονομία και να 

την καταστήσουν πιο σταθερή. Αναφέρουν πως έχουν αναπτυχθεί λογισμικά που βοηθούν 

στην επιλογή μετοχών και τη διαμόρφωση χαρτοφυλακίου, ωστόσο απαιτούνται βασικές 

γνώσεις θεμελιώδους και τεχνικής ανάλυσης από τους χρήστες. Η θεμελιώδης ανάλυση 

συμβάλλει στην ανίχνευση της πραγματικής αξίας της μετοχής και την αξιολόγηση των 

προοπτικών ανάπτυξής της ενώ η τεχνική ανάλυση υποδεικνύει τη σωστή στιγμή (timing) 

αγοράς ή πώλησης των μετοχών. Για θεμελιώδη ανάλυση οι ερευνητές χρησιμοποιούν ένα 

νευρωνικό δίκτυο πολλαπλών στρωμάτων (MLΡ – Multilayer Perceptron), στο οποίο 

εισάγονται δεδομένα και τα επεξεργάζεται με βάση δέκα (10) χρηματοοικονομικά κριτήρια 

(αριθμοδείκτες) που ανέπτυξαν οι προηγούμενες έρευνες (Wu et al, 2014 και Weitao et 

al,2016). Η επιλογή των μετοχών διενεργείται με την θεμελιώδη ανάλυση, όπου συλλέγονται 

δεδομένα από τρία (3) στρώματα (layers) : από την οικονομία παγκόσμια και εθνική, τον 

κλάδο που εντάσσονται οι οικονομικές οντότητες και τέλος από την καθεμία οικονομική 

οντότητα του χαρτοφυλακίου. Το αποτέλεσμα αυτού του τμήματος είναι η ταξινόμηση των 

μετοχών σε 3 κατηγορίες με κριτήριο την απόδοση (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) των μετοχών 

από το πολυστρωματικό perceptron. Οι μετοχές της πρώτης κατηγορίας με την υψηλή 

απόδοση ακολούθως εισέρχονται ως δεδομένα υπό επεξεργασία για τεχνική ανάλυση. Το 

αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι ότι η χρησιμοποίηση μοντέλου ταξινόμησης MLΡ 
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οδηγεί σε αποτελεσματική επιλογή μετοχών με υψηλή απόδοση και  η τεχνική ανάλυση στη 

συνέχεια υποδεικνύει και τη σωστή χρονική στιγμή διαπραγμάτευσης – αγοραπωλησίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  

 

 

3.1 Προφίλ των εξεταζόμενων εταιριών 

 

 

3.1.1   Σφακιανάκης  Α.Ε.Β.Ε. 

 

 

Η  Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. αποτελεί τη μητρική εταιρία ολόκληρου του Ομίλου Σφακιανάκη 

με κύρια δραστηριότητα την πώληση, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, 

μοτοσυκλετών και εξαρτημάτων τους. Συγκεκριμένα ασχολείται με την εισαγωγή και 

εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ανταλλακτικών Suzuki και Cadillac καθώς και 

φορτηγών Daf, λεωφορείων TEMSA και αγροτικών μηχανημάτων Landini και Valpadana.  

Στον τομέα της λιανικής εμπορεύεται αυτοκίνητα Opel, Ford, Volvo, Cadillac, Corvette. 

Hummer, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Renault, Dacia καθώς και των αυτοκινήτων και 

μοτοσικλετών Suzuki και BMW.1 

Η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1958. Αποτελεί συνέχεια της BUSSING ΕΛΛΑΣ 

Α.Ε., η οποία με την σειρά της προέκυψε από την εξαγορά της ΤΕΛΚΟ Α.Ε. Από το 1997 το 

σύνολο των μετοχών της εταιρείας εισάγεται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών, μέσω δημόσιας εγγραφής.  

Η εταιρία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζομένους και κατέχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ανάμεσα στις εγχώριες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 7.914.480 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 €.   

 

 

 

                                                 
1 http://www.sfakianakis.gr/  
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3.1.2   AS Company A.E. 

 

 

Η AS Company ιδρύθηκε το 1990 και έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες 

ελληνικές εταιρίες κατασκευής και διανομής παιχνιδιών. Συνεργαζόμενη με τους πλέον 

δημοφιλείς και αξιόπιστους κατασκευαστές διεθνώς και προμηθευτές παιχνιδιών για όλες τις 

παιδικές ηλικίες, τα σήματά της (brands) είναι τα πλέον αναγνωρίσιμα στην Ελλάδα.  

Παράλληλα, η εταιρία σχεδιάζει και κατασκευάζει τα δικά της επώνυμα προϊόντα μέσω του 

αυτόνομου τμήματος έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και του δημιουργικού τμήματος 

σχεδιασμού, με στόχο την διακράτηση της θέσης της στην κορυφή του κλάδου παιχνιδιού.  

Η AS Company διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο διανομής των προϊόντων της με 

περισσότερα από 1800 σημεία πώλησης, ενώ το σύγχρονο logistics center που έχει τεθεί σε 

λειτουργία από το 2003, αποτελεί για την εταιρία δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς 

της παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της με 

χαμηλότερο κόστος.2 

Η εταιρία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 70 εργαζομένους. Είναι εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο και το μετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε 13.126.020 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,68 € έκαστη μέχρι πρότινος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2016 αποφάσισε τη μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 393.780,60 ευρώ. Η μείωση του 

κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής 

μετοχής της εταιρείας κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, που διαμορφώθηκε έτσι, από 0,68 ευρώ σε 

0,65 ευρώ, και την ισόποση (0,03 ευρώ) ανά μετοχή επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών στους μετόχους. Μετά την ανωτέρω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

ανέρχεται πλέον σε 8.531.913,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.126.020 κοινές ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ η καθεμία.3 

 

 

 

                                                 
2 http://www.astoys.gr/ 
3 http://www.capital.gr/story/3160856/as-company-meiosi-onomastikis-axias-metoxis-me-epistrofi-kefalaiou  
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3.1.3   ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 

 

 

Η REVOIL είναι 100% ελληνική εταιρεία πετρελαιοειδών, που ιδρύθηκε το 1982 και πλέον 

έχει ως αντικείμενό της τις κάτωθι δραστηριότητες:  

α) εκμετάλλευση και εμπόριο οποιασδήποτε μορφής υγρών καυσίμων - υγραερίων, ήτοι 

πετρελαίου παντός είδους και τύπου, βενζίνης, ορυκτελαίων εγχώριας ή αλλοδαπής 

κατασκευής και προελεύσεως και των παρεμφερών και συναφών ειδών προς αυτά 

β) εισαγωγή και αντιπροσώπευση πάσης φύσεως και είδους υγρών καυσίμων, λιπαντικών 

ουσιών και υποπροϊόντων αυτού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το νόμο  

γ) ίδρυση εργοστασίου ή βιοτεχνίας σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, παραγωγής και 

επεξεργασίας των πιο πάνω ειδών (περ. α΄και β')  

δ) άσκηση κάθε μορφής τουριστικής επιχείρησης και εργασίας, για δικό της λογαριασμό, ή 

για λογαριασμό τρίτων  

ε) κτήση, εκμετάλλευση και η διαχείριση πλοίων, καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων 

ναυτιλιακών εταιριών  

στ) ανάληψη από την εταιρία της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης άλλων συναφών 

επιχειρήσεων και  

ζ) παραχώρηση, με αντάλλαγμα, για χρήση από τρίτους, διαφόρων εγκαταστάσεων της, 

μερικά ή ολικά, και διάφορα δικαιώματα ή προνόμιά της, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία.4  

Σημείο σταθμός για την πορεία της εταιρίας αποτέλεσε το έτος 1995, οπότε 

εξαγοράστηκε από τους σημερινούς βασικούς μετόχους (οικογένεια Ρούσσου) ενώ μέχρι τότε 

βασική πηγή εσόδων της ήταν οι υπηρεσίες αποθήκευσης υγρών καυσίμων, κατοχής τρίτων 

εταιριών, στις εγκαταστάσεις της Χίου.  

Οι νέοι μέτοχοι, από το 1995 και έπειτα, έθεσαν ως κυριότερους στόχους την ενίσχυση 

της εταιρείας στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω της ανάπτυξης δικτύου 

πρατηρίων, την αύξηση του μεριδίου αγοράς και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής 

επίδοσης και αποτελεσμάτων της. Η πολιτική αυτή, στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο 

εμπορίας πετρελαιοειδών, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής με αποτέλεσμα η Μητρική 

Εταιρεία να έχει έως το τέλος του 2014 ένα ευρύ δίκτυο 517 πρατηρίων υγρών καυσίμων που 

                                                 
4 http://www.athexgroup.gr/el/company-profile/-/select-company/969  
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εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας και επιπλέον διατηρεί συνεργασία 

με 145 πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα “Α.Π.” (Ανεξάρτητο Πρατήριο). 

Πρόσφατα, στις 18 Νοεμβρίου 2016, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Καταστατικού της εταιρίας περί του 

εταιρικού σκοπού και προστέθηκαν, όπως καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

και δημοσιεύτηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, οι εξής σκοποί: 5 

- Η εισαγωγή, η προμήθεια και η εμπορία φυσικού αερίου 

- Η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή μηχανών, 

οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ειδών αυτοκινήτου συμπεριλαμβανομένων 

ελαστικών πάσης φύσεως, καθώς και καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Η λειτουργία 

συνεργείων, μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και η εισαγωγή και πώληση 

μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών κατάλληλων για συνεργεία. 

- Η εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών 

ενδυμάτων, βρεφικών ειδών και διάφορων παρακολουθημάτων και γενικά εμπορευμάτων 

για βρέφη, νήπια και παιδιά. 

- Η εισαγωγή και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως ενδεικτικά 

επίπλων, σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών, υαλικών, τουριστικών ειδών, 

βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής εικόνας και ήχου, ταινιών 

εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων εικόνας και ήχου (βινυλίου, compact 

disk, cd-rom, dvd, κλπ), ειδών δώρων, διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής 

χρήσης, μικροαντικειμένων από οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), διαφημιστικού 

υλικού, πλαστικών και συναφών ειδών. 

-  Η εισαγωγή και εμπορία ειδών νεοτερισμού κάθε φύσης και ειδικότερα ανδρικών, 

γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινων ειδών, αθλητικών 

ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών παρακολουθημάτων και 

αξεσουάρ αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις οποίες παράγονται αυτά δηλαδή 

υφασμάτων, δερματίνων κλπ. 

-  Η εμπορία τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών προϊόντων 

και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά διατροφής, καθώς και 

η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας προοριζομένων για παραγωγή και 

συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης φύσης. 

                                                 
5 https://www.businessregistry.gr/publicity/show/116474601000 
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- Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία ημερήσιου και περιοδικού τύπου Ελληνικού ή και 

Ξένου και εν γένει εντύπων, βιβλίων και άλλων ειδών, καθώς και η εγκατάσταση και η 

εκμετάλλευση σημείων πώλησης (συγκεκριμένα πάγκοι, κιόσκια) για την πώληση των 

ειδών αυτών. 

- Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι 

συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετική για τους σκοπούς των παραπάνω 

δραστηριοτήτων. 

Η εταιρία επενδύει στην διασφάλιση ποιοτικών καυσίμων και γι αυτό τον λόγο 

συνεργάζεται από το 2005 με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση της άριστης 

ποιότητας αλλά και ποσότητας των καυσίμων που διαθέτει στα πρατήρια και τις 

εγκαταστάσεις της. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η REVOIL 

καταφέρνει να αναπτύσσει το δίκτυο πρατηρίων της, έχοντας πλέον περισσότερα από 540 σε 

όλη την Ελλάδα και το μερίδιο αγοράς της ξεπερνά το 10%.  

 

 

3.2 Ανάλυση ετήσιων συγκριτικών καταστάσεων  

 

 

3.2.1  Ισολογισμός 

 

 

 Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Για την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., κατά την πενταετία 2011-2015, παρατηρείται μικρή 

αύξηση της επένδυσης σε πάγια της τάξης 5,32%. Από τα στοιχεία που συνθέτουν το μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό άνοδος σημειώθηκε μόνο στα λοιπά μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία (14,31%), που αποτελούνται από μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις κατά κύριο λόγο, ενώ μικρή καθοδική τάση εμφάνισαν τόσο 

οι ασώματες (-7,53%) όσο και οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (-1,39%).  

Αρνητική μέση ετήσια μεταβολή του συνόλου του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

εμφανίζει η AS Company με τιμή -5,17%. Τα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό είχαν και αυτά αρνητικές μέσες ετήσιες μεταβολές. Συγκεκριμένα, 
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τα ενσώματα πάγια στοιχεία στην πενταετία που εξετάζεται είχαν σχετικά σταθερή αρνητική 

μεταβολή της τάξεως -4,19% μεταξύ των διετιών. Σε ότι αφορά τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία αρχικά παρουσίασαν μείωση κατά -53,62% τη διετία 2011-2012 και κατά -63,23% 

τη διετία 2012-2013 ενώ στη συνέχεια η μεταβολή πήρε θετικές τιμές κατά τα έτη 2013-2014 

και 2014-2015 της τάξεως 2,95% και 27,56%. Τέλος, τα λοιπά μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία παρουσίασαν αρχικά αρκετά σημαντικές θετικές μεταβολές κατά 22% 

και 51,45% τα έτη 2011-2012 και 2012-2013 ενώ στη συνέχεια η αύξηση αυτή 

εξουδετερώθηκε εξ ολοκλήρου μεταξύ των ετών 2013-2014 (-96,63%), αφού ενώ το 2013 

εμφάνιζε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset) ύψους 630.348,22€ το 

επόμενο έτος 2014 καθίσταται μηδενική. Περαιτέρω ανάλυση του φόρου εισοδήματος και 

της αναβαλλόμενης φορολογίας θα γίνει σε επόμενη ενότητα, όπου θα μελετηθεί η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η εξεταζόμενη πενταετία κλείνει με μικρή θετική 

μεταβολή 5,88% τα έτη 2014-2015, η οποία οφείλονταν αποκλειστικά στην μικρή αύξηση 

των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.   

Για την ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. η μέση ετήσια μεταβολή του συνολικού παγίου ενεργητικού 

είναι πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική, την εξεταζόμενη πενταετία 2011-2015. Όλα τα επιμέρους 

στοιχεία που αποτελούν το πάγιο ενεργητικό παρουσίασαν μικρές αρνητικές μεταβολές χωρίς 

κάτι το αξιοσημείωτο, με μόνη εξαίρεση τη διετία 2013-2014, που τα ενσώματα πάγια 

εμφάνισαν θετική μεταβολή κατά 12,88%.  

 

  

 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Η μέση ετήσια μεταβολή του κυκλοφορούντος ενεργητικού για την επιχείρηση Σφακιανάκης 

Α.Ε.Β.Ε. είναι αρνητική με τιμή  -9,26%. Συγκεκριμένα μειώνεται με φθίνοντα ρυθμό τα έτη 

2011-2014, και μόνο την τελευταία διετία παρουσιάζει αύξηση 12,26%. Στο λογαριασμό 

Αποθέματα, η μέση ετήσια μεταβολή είναι -10,11%, με πορεία φθίνουσα αρνητική τα πρώτα 

τέσσερα έτη και θετική ίση με 10,22% τα τελευταία έτη 2014-2015. Ο λογαριασμός Πελάτες 

και Λοιπές Απαιτήσεις έχει επίσης αρνητική μέση μεταβολή με τιμή -15,18% και 

παρουσιάζει επίσης φθίνουσα αρνητική πορεία τα έτη 2011-2014 και θετική μόνο την 

τελευταία περίοδο 2014-2015, όπου παρουσίασε αύξηση 3,74%. Τα Μετρητά και ισοδύναμα 

μετρητών έχουν μέση ετήσια μεταβολή σχετικά μικρή αρνητική με τιμή -2,72%, 

παρουσιάζοντας αρκετά μεγάλη μείωση -65,84% τη διετία 2011-2012, ενώ στη συνέχεια 

μειώνεται η αρνητική μεταβολή και τελικά μεταβάλλεται θετικά τα έτη 2013-2015. Το μόνο 

στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού με θετική μέση ετήσια μεταβολή είναι τα Λοιπά 
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στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού, με αξιοσημείωτη την αύξησή τους τα έτη 2011-2012 

κατά 660,47%, η οποία προκύπτει κυρίως από την απότομη αύξηση των προκαταβολών που 

χορήγησε η επιχείρηση σε πιστωτές και προμηθευτές, όπως φαίνεται από τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις της εξεταζόμενης εταιρίας.  

Σε ότι αφορά την AS Company, η μέση ετήσια μεταβολή του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού της είναι θετική της τάξεως 3,10%, με τη μεγαλύτερη αύξηση (10,89%) να 

σημειώνεται τη διετία 2013-2014 και τη μεγαλύτερη μείωση (-7,68%) να συμβαίνει τη διετία 

2011-2012. Ο λογαριασμός Αποθέματα εμφανίζει μέση ετήσια μεταβολή -3,28%, με τη 

μεγαλύτερη θετική μεταβολή να σημειώνεται τα έτη 2013-2014 με τιμή 18,42% και τη 

μεγαλύτερη αρνητική τα πρώτα δύο εξεταζόμενα έτη 2011-2012, που είναι -31,96%. Θετική 

μέση ετήσια μεταβολή 5,71%  παρουσιάζει ο λογαριασμός Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, 

εμφανίζοντας αρνητική μεταβολή -14,87% μόνο την πρώτη περίοδο 2011-2012 όπου 

εμφανίζεται και μείωση του κύκλου εργασιών ενώ όλα τα υπόλοιπα έτη αυξανόταν 

επιτυγχάνοντας την μέγιστη θετική μεταβολή την τελευταία περίοδο 2014-2015 με τιμή 

33,42%. Η αυξανόμενη αυτή τάση των απαιτήσεων από Πελάτες ερμηνεύεται από την 

αύξηση του τζίρου τα έτη αυτά, όπως θα δειχθεί σε επόμενη ενότητα ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων χρήσης. Αντίθετα από αυτό το λογαριασμό, κινήθηκε το κονδύλιο Μετρητά 

και ισοδύναμα μετρητών, το οποίο αρχικά τη διετία 2011-2012 παρουσίασε αύξηση της 

τάξεως 44,50% ενώ όλη την υπόλοιπη εξεταζόμενη περίοδο κινήθηκε καθοδικά με αρκετά 

μεγάλες αρνητικές μεταβολές, κλείνοντας με μέση ετήσια μεταβολή -9,91%. Αξιοσημείωτη 

είναι η θετική μέση ετήσια μεταβολή που παρουσιάζουν τα Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 

ενεργητικού με τιμή 398,09%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη διετία 2012-2013, 

όπου σημείωσε σημαντική αύξηση ύψους 1566,84%, και προκύπτει από την απότομη αύξηση 

του ποσού των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, εξαιτίας διαφορών 

αποτίμησης σε ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.  

Μικρή αρνητική μέση ετήσια μεταβολή της τάξεως -3,24% παρουσίασε η επιχείρηση 

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. στο σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της. 

Αναλυτικότερα, στο λογαριασμό Αποθέματα εμφανίζει μικρή θετική μέση ετήσια μεταβολή 

τιμής 6,49%. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί βάσει της πολιτικής της εταιρίας να διατηρεί μικρή 

ποσότητα φυσικού αποθέματος, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο τιμών, που προέρχεται 

από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου και της τιμής του δολαρίου. Αρχικά 

παρατηρείται η πιο σημαντική αρνητική μεταβολή ύψους -29% τη διετία 2012-2013 ενώ η 

πιο σημαντική θετική μεταβολή 72,51% λαμβάνει χώρα την τελευταία περίοδο 2014-2015. Ο 

λογαριασμός Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζει μέση ετήσια αρνητική μεταβολή -
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3,97% με τη μεγαλύτερη μείωση κατά -26% να είναι την διετία 2011-2012 και τη μεγαλύτερη 

αύξηση κατά 7,82% να είναι την τελευταία εξεταζόμενη περίοδο 2014-2015. Για τα υπόλοιπα 

δύο κονδύλια του κυκλοφορούντος ενεργητικού η μέση ετήσια μεταβολή είναι θετική και 

μάλιστα αρκετά υψηλή. Συγκεκριμένα, είναι 119,15% και 175,99% για τα Μετρητά και 

ισοδύναμα μετρητών και τα Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού αντίστοιχα. Από 

την συγκριτική ανάλυση των καταστάσεων προκύπτει ότι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η 

αύξηση των μετρητών και ισοδύναμων αυτών στο τέλος της εξεταζόμενης πενταετίας όπου η 

αύξηση ήταν 573,01% για το 2014-2015 ενώ για τα λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 

ενεργητικού η έντονη αύξηση ύψους 628,44% έλαβε χώρα την διετία 2011-2012.  

 

 

 Ίδια κεφάλαια 

Στην επιχείρηση Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ο λογαριασμός των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει 

μέση ετήσια αρνητική μεταβολή με τιμή -57,36%. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το μετοχικό 

κεφάλαιο, αυτό παρουσιάζει μεταβολή μόνο κατά την περίοδο 2013-2014, μειούμενο κατά 

88% από 19.786.200€ σε 2.374.344€, καθώς σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Νοεμβρίου 2014, εγκρίθηκε η  μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου, με συμψηφισμό ζημιών κατά 17.411.856€, με μείωση της ονομαστικής αξίας 

κάθε μετοχής από €2,50 σε €0,30. Τα Αποθεματικά παρουσίασαν κάμψη -19,10% τη διετία 

2013-2014. Αναλυτικότερα, αρχικά, ποσό 18.247.085,18€ που προέρχεται από την 

αποτίμηση των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και την εύλογη 

αξία θυγατρικών και συγγενών καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση ως 

«αποθεματικό εύλογης αξίας» και εμφανίζεται και στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα 

λοιπά συνολικά έσοδα. Επιπλέον, όμως, αποθεματικά ύψους 28,3 εκατομμυρίων ευρώ 

συμψηφίστηκαν με φορολογητέες εκπεστέες ζημίες, βάσει του νόμου 4172/2013. Αντίθετα, 

στο τέλος της πενταετίας 2014-2015 τα Αποθεματικά εμφανίζουν σημαντική αύξηση ύψους 

71,81%,  ποσοστό το οποίο οφείλεται στην μεταβολή του αποθεματικού εύλογης αξίας, όπως 

προέκυψε από την μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο λόγω αλλαγής του φορολογικού 

συντελεστή από 26% σε 29%, βάσει του Ν.4334/2015 και από την εύλογη αξία των 

θυγατρικών και συγγενών.  

 Στην AS Company παρουσιάζεται μικρή θετική μέση ετήσια μεταβολή τιμής 3,92% 

στο κονδύλι των ιδίων κεφαλαίων. Σε ότι αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, παρατηρείται 

μεταβλητότητα κατά τη διάρκεια της πενταετίας, τόσο αύξηση 20% από το 2012 στο 2013, 

όσο και μείωση κατά -10,53%  από το 2014 στο 2015. Οι μεταβολές αυτές στο μετοχικό 



[34] 
 

κεφάλαιο ερμηνεύονται αν ανατρέξουμε στα γεγονότα που συνέβησαν τις αντίστοιχες 

χρήσεις. Συγκεκριμένα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 27η Δεκεμβρίου 2013, 

αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.662.629,20€, το οποίο 

προήλθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από κέρδη συμμετοχών και 

χρεογράφων, φορολογηθέντων αποθεματικών από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από 

κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον, καθώς επίσης αποφασίστηκε και έκδοση 

4.375.340 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,38€ έκαστη, με δωρεάν διάθεση 

στους μετόχους και αναλογία 2 νέες προς 10 παλαιές μετοχές. Όσον αφορά την αρνητική 

μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο που παρατηρείται από το 2014 στο 2015, αυτή προκύπτει 

από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 8η Μαΐου 2015 να 

μειωθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,04€ (από 0,38€ σε 0,34€) δηλαδή να μειωθεί 

το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο  κατά 1.050.081,60€ και να επιστραφεί στους μετόχους. Τα 

αποθεματικά εμφανίζουν «φυσιολογικές» μικρές θετικές μεταβολές, οι οποίες εύκολα 

ερμηνεύονται από τη συνήθη πολιτική της εταιρίας, ενώ η μόνη αρνητική τους μεταβολή 

κατά -34,91%, που καταγράφεται μεταξύ 2012 και 2013, οφείλεται, όπως διατυπώθηκε 

παραπάνω, στην κεφαλαιοποίησή τους την περίοδο αυτή. Την εξεταζόμενη πενταετία 

παρατηρείται αύξηση του τζίρου, των EBITDA, των κερδών καθώς και των κερδών εις νέον, 

ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων με μόνη μείωση του τελευταίου την περίοδο 2012-2013, όπου 

ένα μέρος των τελευταίων κεφαλαιοποιήθηκε, όπως αναφέρεται και στην αρχή της 

παραγράφου. Τα επόμενα έτη παρατηρείται αυξητική τάση στον λογαριασμό κέρδη εις νέον, 

με τιμή 23,43% για το διάστημα 2013-2014 και 15,66% για το διάστημα 2014-2015, 

καταλήγοντας έτσι σε μέση ετήσια θετική μεταβολή 8,92%.  

 Τα ίδια κεφάλαια για την ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. εμφανίζουν αρνητική μέση ετήσια 

μεταβολή με τιμή -6,18%, διατηρώντας μειούμενη πορεία τα πρώτα τέσσερα έτη και μόνο 

την τελευταία περίοδο 2014-2015 αυξήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο που 

μελετάται δεν επήλθε καμία μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο. Ομοίως, τα αποθεματικά δεν 

εμφάνισαν μεταβολές, με μόνη εξαίρεση τα έτη 2013-2014 όπου μειώθηκαν κατά -2,97%, 

γεγονός το οποίο οφείλεται σε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να συμψηφίσει 

αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 215.927,74€ με ζημίες της χρήσης 2012, σύμφωνα με 

διατάξεις του Ν.4172/2013. Σημειώνεται, επιπλέον, ότι τα «αφορολόγητα αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων νόμων» περιλαμβάνουν αποθεματικά που σχηματίστηκαν από 

αφορολόγητα έσοδα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο ή από αναπτυξιακούς νόμους τους 

οποίους έκανε χρήση η εταιρία  για επενδύσεις της σε εγκαταστάσεις στη Χίο. Το κονδύλιο 

των κερδών εις νέον εμφανίζει αρκετά υψηλές αρνητικές μεταβολές από το 2011 μέχρι και το 
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2014, και μόνο κατά την τελευταία περίοδο 2014-2015 αυξήθηκε κατά 25,90%, αφού όπως 

θα δούμε στην επόμενη ενότητα μελέτης της κατάστασης συνολικών εσόδων, το 2014 η 

εταιρία παρουσίασε μεγάλη ζημία χρήσης πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ενώ το 2015 

κατέγραψε κέρδη χρήσης 693.210,90€, επιδρώντας θετικά και στο ποσό των αποτελεσμάτων 

εις νέον.  

 

 

 Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. παρουσιάζουν μικρή μέση ετήσια 

μεταβολή 4,72% και συγκεκριμένα κάνοντας τη διάκριση σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες, στις πρώτες η μέση ετήσια μεταβολή είναι 240,75% ενώ στις δεύτερες -

6,95%. Οι μακροπρόθεσμες έχουν τάση να αυξάνονται συνεχώς σε κάθε χρήση εμφανίζοντας 

απότομη θετική μεταβολή με τιμή 941,30% την περίοδο 2012-2013. Το αξιοσημείωτο αυτό 

γεγονός οφείλεται στην απόφαση της εταιρίας να προβεί σε συμφωνία με τα πιστωτικά 

ιδρύματα για αναδιάρθρωση ομολογιακού δανείου της αρχικού ποσού 200.000.000€, ώστε να 

παραταθεί η λήξη για μια πενταετία, μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Σχετικά με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αξιοσημείωτη είναι η μείωσή της κατά -76,55% τη διετία 

2012-2013, όπως προκύπτει από την παράταση του μακροπρόθεσμου δανείου με συνέπεια 

την μείωση των βραχυπρόθεσμων δόσεων μακροπρόθεσμων και ομολογιακών δανείων στην 

επόμενη χρήση.  

Στην AS Company οι υποχρεώσεις εμφανίζουν μικρή αρνητική μέση ετήσια μεταβολή 

με τιμή -5,25% και συγκεκριμένα θετική μέση ετήσια μεταβολή ύψους 21,04% στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και αρνητική μέση ετήσια μεταβολή -3,91% στις 

βραχυπρόθεσμες. Από τη χρήση 2012 στην 2013 εμφανίζεται η μεγαλύτερη αρνητική 

μεταβολή των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων -47,91%, λόγω της εξάλειψης του 

μακροπρόθεσμου δανείου ποσού 2.000.000€ που είχε συναφθεί και χρήση του για κεφάλαιο 

κίνησης. Ακόμη, την περίοδο αυτή συνάπτεται νέο μακροπρόθεσμο δάνειο 625.000€ με 

αποπληρωμή σε 5 εξαμηνιαίες δόσεις. Την επόμενη περίοδο 2013-2014 λαμβάνει χώρα η 

μεγαλύτερη θετική μεταβολή στο λογαριασμό αυτό ύψους 96,42%, η οποία αντισταθμίζει και 

την προηγούμενη μείωση. Η αύξηση αυτή στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις οφείλεται στο 

ομολογιακό δάνειο ύψους 2.000.000€, απαρτιζόμενο από δύο εκατομμύρια ομολογίες 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, οι οποίες θα αποπληρωθούν στις 27 Δεκεμβρίου 2017. 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της AS Company παρουσιάζουν τις πιο έντονες μεταβολές 

τις δύο τελευταίες περιόδους. Μεταξύ των ετών 2013-2014 παρουσιάζεται αρνητική 
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μεταβολή -42,97% η οποία οφείλεται στην μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που 

είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση αλλά και στην μείωση του λογαριασμού Προμηθευτές.  

Ωστόσο την επόμενη περίοδο 2014-2015 η μεταβολή καθίσταται θετική με τιμή 48,62%, 

κυρίως λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές, των 

υποχρεώσεων από φόρους και τέλη, οι οποίες διπλασιάστηκαν, και των μεταβατικών 

λογαριασμών παθητικού.  

Για την ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. οι ετήσιες συγκριτικές καταστάσεις καταδεικνύουν ότι η 

μέση ετήσια μεταβολή είναι αρνητική -1,51%. Ειδικότερα, η μέση ετήσια μεταβολή των 

μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι αρκετά υψηλή με τιμή 63,49% ενώ των 

βραχυπρόθεσμων πολύ μικρή, μόλις -0,28%. Σε ό,τι αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

είναι αρνητική για όλες τις περιόδους με μόνη εξαίρεση την περίοδο 2013-2014, οπότε 

καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση ύψους 373,11%, λόγω της σύναψης τοκοφόρων 

δανείων στην προσπάθεια της εταιρίας να αναδιαρθρώσει τις πηγές χρηματοδότησής της, με 

αναχρηματοδότηση μεγάλου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με πιο ευνοϊκό κόστος 

χρηματοδότησης και μετατροπής του σε μακροπρόθεσμη βάση. Άμεση απόρροια της 

ανωτέρω πολιτικής της εταιρίας είναι την ίδια περίοδο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να 

παρουσιάσουν αρνητική μεταβολή – μείωση κατά -20,77%.  
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Πίνακας 1.  Ισολογισμός Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. – Συγκριτικές καταστάσεις 
 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 2012 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

12/13 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 102.551.570   -3,78% 98.673.205   3,31% 101.943.832   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.722.308   -7,91% 8.032.805   -7,82% 7.404.704   
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 72.633.946   5,35% 76.523.120   5,13% 80.449.633   

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 183.907.824   -0,37% 183.229.130   3,59% 189.798.168   

II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα 42.637.015   -20,11% 34.064.687   -18,93% 27.616.658   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.020.466   -29,38% 40.976.544   -23,53% 31.336.649   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών  9.311.358   -65,84% 3.180.635   -14,16% 2.730.336   
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 1.196.904   660,47% 9.102.149   -2,09% 8.912.119   

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 111.165.743   -21,45% 87.324.014   -19,16% 70.595.761   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  295.073.567   -8,31% 270.553.144   -3,75% 260.393.929   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  19.786.200   0,00% 19.786.200   0,00% 19.786.200   

Αποθεματικά  30.125.901   40,42% 42.302.836   24,21% 52.545.967   

Κέρδη εις νέο -2.563.467   1589,35% -43.305.971   60,22% -69.383.148   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 47.348.634   -60,33% 18.783.065   -84,30% 2.949.019   

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 16.866.778   15,57% 19.493.353   941,30% 202.983.469   
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 230.858.156   0,61% 232.276.726   -76,55% 54.461.442   

Σύνολο υποχρεώσεων 247.724.934   1,63% 251.770.079   2,25% 257.444.911   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 295.073.567   -8,31% 270.553.144   -3,75% 260.393.929   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
14/15 2015 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία -2,69% 99.206.359   -2,39% 96.834.898   -1,39% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -8,01% 6.811.808   -6,35% 6.379.576   -7,52% 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 17,21% 94.295.440   29,54% 122.147.176   14,31% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 5,54% 200.313.607   12,50% 225.361.650   5,32% 
II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα -11,63% 24.403.837   10,22% 26.897.774   -10,11% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις -11,54% 27.719.094   3,74% 28.755.389   -15,18% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών  28,26% 3.501.820   40,87% 4.933.084   -2,72% 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού -1,02% 8.821.289   33,31% 11.759.883   172,67% 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού -8,71% 64.446.041   12,26% 72.346.130   -9,26% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1,68% 264.759.649   12,44% 297.707.780   0,51% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  -88,00% 2.374.344   0,00% 2.374.344   -22,00% 

Αποθεματικά  -19,10% 42.509.694   71,81% 73.037.488   29,34% 

Κέρδη εις νέο -37,95% -43.051.033   72,91% -74.439.903   421,13% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -37,84% 1.833.005   -46,98% 971.929   -57,36% 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 2,58% 208.212.490   3,71% 215.940.322   240,79% 
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 0,46% 54.714.154   47,67% 80.795.529   -6,95% 

Σύνολο υποχρεώσεων 2,13% 262.926.644   12,86% 296.735.851   4,72% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1,68% 264.759.649   12,44% 297.707.780   0,51% 

 
 
 
 
 
 
 
 



[39] 
 

Πίνακας 2.  Ισολογισμός AS COMPANY Α.Ε. – Συγκριτικές καταστάσεις 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
AS COMPANY A.E. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 2012 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

12/13 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 7.569.191,65   -4,34% 7.240.641,57   -2,64% 7.049.242,82   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 36.486,48   -53,62% 16.921,64   -63,23% 6.222,19   
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 353.316,96   22,00% 431.062,91   51,45% 652.862,88   
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 7.958.995,09   -3,40% 7.688.626,12   0,26% 7.708.327,89   
II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα 3.635.125,65   -31,96% 2.473.474,99   8,12% 2.674.362,06   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.267.145,07   -14,87% 8.740.474,42   0,97% 8.825.638,68   

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών  4.834.018,90   44,50% 6.985.073,68   -33,66% 4.634.053,01   
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 1.104.448,97   -89,29% 118.268,46   1566,84% 1.971.345,17   
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 19.840.738,59   -7,68% 18.317.291,55   -1,16% 18.105.398,92   

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  27.799.733,68   -6,45% 26.005.917,67   -0,74% 25.813.726,81   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  8.313.146,00   0,00% 8.313.146,00   20,00% 9.975.775,20   

Αποθεματικά  2.111.348,39   2,61% 2.166.459,30   -34,91% 1.410.190,29   

Κέρδη εις νέο 7.810.061,47   2,64% 8.015.891,97   -6,05% 7.530.667,16   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 18.234.555,86   1,43% 18.495.497,27   2,28% 18.916.632,65   

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 2.096.917,93   44,13% 3.022.297,55   -47,91% 1.574.255,58   
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 7.468.259,89   -39,90% 4.488.122,85   18,60% 5.322.838,58   

Σύνολο υποχρεώσεων 9.565.177,82   -21,48% 7.510.420,40   -8,17% 6.897.094,16   

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 27.799.733,68   -6,45% 26.005.917,67   -0,74% 25.813.726,81   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ AS 
COMPANY A.E. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
14/15 2015 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία -4,20% 6.753.138,14   -5,58% 6.376.241,91   -4,19% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2,95% 6.405,72   27,56% 8.171,44   -21,58% 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία -96,63% 22.019,66   5,88% 23.313,66   -4,32% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού -12,02% 6.781.563,52   -5,51% 6.407.727,01   -5,17% 
II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα 18,42% 3.167.034,66   -7,71% 2.922.815,81   -3,28% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3,30% 9.116.799,02   33,42% 12.163.608,98   5,71% 

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών  -17,36% 3.829.808,20   -33,13% 2.560.833,60   -9,91% 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 101,04% 3.963.133,80   13,78% 4.509.283,13   398,09% 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 10,89% 20.076.775,68   10,36% 22.156.541,52   3,10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  4,05% 26.858.339,20   6,35% 28.564.268,53   0,80% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  0,00% 9.975.775,20   -10,53% 8.925.693,60   2,37% 

Αποθεματικά  3,53% 1.459.958,96   5,96% 1.546.930,61   -5,70% 

Κέρδη εις νέο 23,43% 9.294.944,53   15,66% 10.750.099,07   8,92% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 9,59% 20.730.678,69   2,37% 21.222.723,28   3,92% 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 96,42% 3.092.142,05   -8,47% 2.830.190,09   21,04% 
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων -42,97% 3.035.518,46   48,62% 4.511.355,16   -3,91% 

Σύνολο υποχρεώσεων -11,16% 6.127.660,51   19,81% 7.341.545,25   -5,25% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4,05% 26.858.339,20   6,35% 28.564.268,53   0,80% 
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Πίνακας 3.  Ισολογισμός ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. – Συγκριτικές καταστάσεις 

 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΡΕΒΟΙΛ 
Α.Ε.Ε.Π ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 2012 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

12/13 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 27.935.554,08   -7,60% 25.813.677,24   -3,16% 24.997.444,16   

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.139.916,61   -6,31% 1.067.948,56   2,18% 1.091.177,51   
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 32.701.708,70   -0,71% 32.468.309,39   -0,21% 32.400.195,37   
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 61.777.179,39   -3,93% 59.349.935,19   -1,45% 58.488.817,04   
II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα 6.277.929,60   4,75% 6.575.927,57   -29,00% 4.668.629,91   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 44.169.002,44   -26,00% 32.683.164,43   5,64% 34.527.212,01   
Μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών  6.993.969,79   -44,50% 3.881.776,70   36,55% 5.300.502,92   
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 45.367,94   628,44% 330.477,77   55,44% 513.709,38   
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 57.486.269,77   -24,38% 43.471.346,47   3,54% 45.010.054,22   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  119.263.449,16   -13,79% 102.821.281,66   0,66% 103.498.871,26   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  6.684.000,00   0,00% 6.684.000,00   0,00% 6.684.000,00   

Αποθεματικά  7.268.321,41   0,00% 7.268.321,41   0,00% 7.268.321,41   

Κέρδη εις νέο 8.245.267,04   -30,92% 5.695.684,10   -35,59% 3.668.826,02   
Ίδιες Μετοχές (αφαιρετικά των 
ΙΚ) 0,00   71.789,27   64,83% 118.331,85   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 22.197.588,45   -11,81% 19.576.216,24   -10,59% 17.502.815,58   

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 19.215.444,54   -44,71% 10.623.709,38   -63,83% 3.842.964,43   
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 77.850.416,17   -6,72% 72.621.356,04   13,13% 82.153.091,25   

Σύνολο υποχρεώσεων 97.065.860,71   -14,24% 83.245.065,42   3,30% 85.996.055,68   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 119.263.449,16   -13,79% 102.821.281,66   0,66% 103.498.871,26   
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΡΕΒΟΙΛ 
Α.Ε.Ε.Π ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 

2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

14/15 
2015 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

I. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 12,88% 28.218.355,37   -2,68% 27.461.796,98   -0,14% 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -2,35% 1.065.514,12   -2,66% 1.037.179,64   -2,29% 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία -0,68% 32.180.941,89   -1,98% 31.542.270,34   -0,90% 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 5,09% 61.464.811,38   -2,32% 60.041.246,96   -0,65% 
II.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Αποθέματα -22,28% 3.628.614,01   72,51% 6.259.606,69   6,49% 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις -3,32% 33.379.383,63   7,82% 35.990.023,37   -3,97% 
Μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών  -88,46% 611.430,58   573,01% 4.114.973,96   119,15% 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 9,99% 565.021,86   10,09% 622.018,18   175,99% 
Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού -15,16% 38.184.450,08   23,05% 46.986.622,20   -3,24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  -3,72% 99.649.261,46   7,40% 107.027.869,16   -2,36% 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  0,00% 6.684.000,00   0,00% 6.684.000,00   0,00% 

Αποθεματικά  -2,97% 7.052.393,67   0,00% 7.052.393,67   -0,74% 

Κέρδη εις νέο -24,80% 2.758.878,06   25,90% 3.473.397,67   -16,35% 
Ίδιες Μετοχές (αφαιρετικά των 
ΙΚ) 1,52% 120.132,25   30,70% 157.015,66   24,26% 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -6,44% 16.375.139,48   4,14% 17.052.775,68   -6,18% 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 373,11% 18.181.335,17   -10,60% 16.254.357,05   63,49% 
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων -20,77% 65.092.786,81   13,25% 73.720.736,43   -0,28% 

Σύνολο υποχρεώσεων -3,17% 83.274.121,98   8,05% 89.975.093,48   -1,51% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -3,72% 99.649.261,46   7,40% 107.027.869,16   -2,36% 
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3.2.2  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

 

Ο κύκλος εργασιών για την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. αυξάνεται με μέση ετήσια μεταβολή 

4,44%. Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζει επίσης μέση ετήσια αύξηση κατά 4,58%. Το 

αποτέλεσμα είναι μια μέση ετήσια μείωση του περιθωρίου συνεισφοράς, δηλαδή του μικτού 

κέρδους κατά 5,22%. Όσον αφορά το λειτουργικό κέρδος (ΚΠΤΦ) παρατηρείται μέση ετήσια 

μείωση της τάξης του -13,43%. Σε αυτό το σημείο απαιτείται να αναφέρουμε ότι από το έτος 

2011 στο έτος 2012 ο λογαριασμός ΚΠΤΦ εμφάνισε πολύ μεγάλη αύξηση της ζημίας (62,12%), 

η οποία αντισταθμίστηκε τα επόμενα έτη, καταλήγοντας έτσι σε μέση ετήσια μεταβολή -13,43%.  

Τα κέρδη προ φόρων είναι καθόλη την εξεταζόμενη πενταετία αρνητικά, δηλαδή η εταιρία έχει 

ζημία, η οποία κάθε χρόνο αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 12,09%.  

Θετική καταγράφεται η μέση ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών και για την 

επιχείρηση AS Company με ποσοστό 5,12%. Επίσης αυξάνεται και το κόστος πωληθέντων με 

μέση ετήσια μεταβολή τιμή 5,63% και αυτό έχει ως αποτελέσματα μια μέση αύξηση των μικτών 

αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως κατά 5,25%. Η AS Company παρουσιάζει στο σύνολο της 

πενταετίας κέρδη λειτουργικά αλλά και συνολικά προ φόρων (ΚΠΦ) με μέση ετήσια αύξηση 

των τελευταίων τους κατά 76,36%. Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή τους από το 2012 στο 2013 

κατά 91,1%, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ακολούθως. Η αύξηση του μικτού κέρδους οφείλεται 

κατά + 63.263,37 ευρώ σε αύξηση του όγκου πωλήσεων και κατά + 236.935,55 ευρώ σε 

βελτίωση του συντελεστή μικτού κέρδους. Αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων, της 

βελτίωσης του συντελεστή μικτού κέρδους και της συγκράτησης των δαπανών, ήταν η βελτίωση 

των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά + 91,1%, που σε απόλυτα 

μεγέθη ανήλθε σε 613.470,35 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2013 είναι αυξημένα σε 

σχέση με το 2012 κατά +204,1% και σε απόλυτα μεγέθη κατά το ποσό των 612.003,70 €. 

Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. σημειώνει μείωση με μέση ετήσια 

μεταβολή της τάξης του -7,57%. Το κόστος πωληθέντων παρουσιάζει επίσης μέση ετήσια 

μείωση κατά -7,70%. Ο συνδυασμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα την μέση ετήσια μείωση και των 

μικτών αποτελεσμάτων κατά -2,48%. Τα λειτουργικά  κέρδη (ΚΠΤΦ) εμφανίζουν μείωση μόνο 

κατά τη διετία 2011-2012 ενώ όλα τα επόμενα έτη καταγράφουν θετικές μεταβολές, και έτσι 

προκύπτει θετική μέση ετήσια μεταβολή ύψους 37,30%. Τέλος, πολύ μεγάλη μέση ετήσια 



[44] 
 

μείωση σημειώνουν τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) με τιμή -214,93%. Η εταιρία ξεκίνησε το 2011 

με κέρδη προ φόρων 466.663€ αλλά την αμέσως επόμενη χρονιά κάνει «βουτιά» σημειώνοντας 

ζημία -2.436.205€. Η πτώση αυτή ερμηνεύεται από το γεγονός ότι το 2012, τόσο σε επίπεδο 

ομίλου όσο και στο επίπεδο μητρικής, που εξετάζεται στην παρούσα εργασία το 2012 ήταν 

ιδιαίτερα κακή χρονιά. Σε επίπεδο μητρικής, οι ζημίες το 2012 είναι €2,32 εκατομμυρίων έναντι 

κερδών 467 χιλιάδων ευρώ το 2011. Σε επίπεδο ομίλου, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ 

φόρων  έκλεισαν με ζημιές € 3,54 εκατ. έναντι κερδών €1,18 εκατ. το 2011 λόγω των χαμηλών 

ναύλων, των υψηλών αποσβέσεων, των μειωμένων εμπορικών περιθωρίων και των μειωμένων 

πωλήσεων καυσίμων. Τα επόμενα έτη μέχρι και το 2014 η ζημία μειώνεται, φτάνοντας στο 2015 

η εταιρία να επιστρέψει στην κερδοφορία, καταγράφοντας κέρδη προ φόρων 1.112.319 €.  
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Πίνακας 4.  Αποτελέσματα χρήσης Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. – Συγκριτικές καταστάσεις 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 
2012 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
12/13 

2013 

Κύκλος εργασιών 190.104.060 -29,21% 134.577.984 8,70% 146.289.886 

(-)Κόστος πωληθέντων 166.755.112 -26,73% 122.177.702 6,22% 129.779.161 

Μικτό αποτέλεσμα  23.348.948 -46,89% 12.400.283 33,15% 16.510.725 

(+)Λοιπά λειτουργικά έσοδα 21.239.625 -17,14% 17.599.096 -8,23% 16.150.788 

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα 57.570.742 -11,33% 51.046.703 -13,88% 43.959.074 

Κέρδη (ζημίες) από τη 
συνήθη λειτουργία (ΚΠΤΦ) 

-  12.982.170 62,12% -  21.047.325 -46,32% -  11.297.561 

(+)Αποσβέσεις 5.946.139 -8,34% 5.450.010 -20,47% 4.334.426 

Κέρδη (ζημίες) προ τόκων 
φόρων και αποσβέσεων 
(ΚΠΤΦΑ) 

-    7.036.031 
121,68% 

-  15.597.314 
-55,36% 

-    6.963.135 

(-)Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.669.159 0,22% 11.695.204 -11,88% 10.305.780 

(+)Έσοδα (ζημίες) από 
επενδύσεις  

350.249 
-1974,67% 

-      6.566.012 
-88,03% 

-         785.927 

(-)Αποσβέσεις 5.946.139 -8,34% 5.450.010 -20,47% 4.334.426 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  -  24.301.079 61,76% -  39.308.541 -43,04% -  22.389.268 

(-)Φόρος εισοδήματος 2.297.508 -69,08% 710.481 -278,04% -      1.264.967 

(-)Λοιποί φόροι 0 - 406.194 447,25% 2.222.894 

Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων -  26.598.587 51,98% -  40.425.216 -42,25% -  23.347.195 

Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 

Ιδιοκτήτες μητρικής  -    26.598.587 -    40.425.216 -    23.347.195 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0 0 

  
  

  
Κέρδη/ζημίες μετά φόρων 
ανά μετοχή (€) 

-3,36 -5,11 -2,95 

Μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών 

7.914.480 
  

7.914.480 
  

7.914.480 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 

2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

14/15 

2015 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛ
Η 

Κύκλος εργασιών 18,97% 174.036.843 19,30% 207.623.368 4,44% 

(-)Κόστος πωληθέντων 20,32% 156.143.960 18,50% 185.030.058 4,58% 

Μικτό αποτέλεσμα  8,37% 17.892.883 26,27% 22.593.310 5,22% 

(+)Λοιπά λειτουργικά έσοδα -19,25% 13.042.361 -3,84% 12.541.284 -12,11% 

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα -12,15% 38.617.318 3,41% 39.934.811 -8,49% 
Κέρδη (ζημίες) από τη συνήθη 
λειτουργία (ΚΠΤΦ) -32,00% - 7.682.075 -37,51% -  4.800.217 -13,43% 

(+)Αποσβέσεις -3,30% 4.191.421 -3,85% 4.029.889 -8,99% 
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων φόρων 
και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) -49,87% -    3.490.654 -77,93% -  770.328 -15,37% 

(-)Χρηματοοικονομικά έξοδα -1,17% 10.184.701 2,16% 10.404.788 -2,67% 

(+)Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις  -60,27% -   312.283 3673,10% - 11.782.749 387,53% 

(-)Αποσβέσεις -3,30% 4.191.421 -3,85% 4.029.889 -8,99% 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  -18,80% -  18.179.059 48,46% -  26.987.754 12,09% 

(-)Φόρος εισοδήματος -99,83% -    2.125 -88588,23% 1.880.428 -22258,80% 

(-)Λοιποί φόροι -100,00% 0 - 0 - 

Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων -22,15% -  18.176.934 58,82% -  28.868.182 11,60% 

Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 

Ιδιοκτήτες μητρικής  -  18.176.934 -  28.868.182 

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0 

  
Κέρδη/ζημίες μετά φόρων ανά 
μετοχή (€) -2,30 -3,65 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 7.914.480 7.914.480 
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Πίνακας 5.  Αποτελέσματα χρήσης AS Company – Συγκριτικές καταστάσεις 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ AS COMPANY 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 
2012 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
12/13 

2013 

Κύκλος εργασιών    17.737.940   -5,15%    16.824.339   0,82%    16.962.613   

(-)Κόστος πωληθέντων      9.438.235   -0,79%      9.363.811   -1,73%      9.201.887   

Μικτό αποτέλεσμα     8.299.705   -10,11%    7.460.528   4,02%    7.760.727   
(+)Λοιπά λειτουργικά 
έσοδα         248.392   7,07%         265.953   -69,50%           81.122   

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα      7.514.526   -0,59%      7.470.437   -7,24%      6.929.311   
Κέρδη (ζημίες) από τη 
συνήθη λειτουργία 
(ΚΠΤΦ)    1.033.571   -75,23%       256.044   256,40%       912.538   

(+)Αποσβέσεις         428.167   -2,54%         417.292   -10,31%         374.269   
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων 
φόρων και αποσβέσεων 
(ΚΠΤΦΑ)    1.461.737   -53,94%       673.336   91,11%    1.286.806   
(-)Χρηματοοικονομικά 
έξοδα           43.479   -100,00% 0                 668   
(+)Έσοδα (ζημίες) από 
επενδύσεις  0           43.822   -100,00% 0 

(-)Αποσβέσεις         428.167   -2,54%         417.292   -10,31%         374.269   

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων        990.092   -69,71%       299.866   204,09%       911.870   

(-)Φόρος εισοδήματος         316.205   -54,98%         142.359   472,54%         815.064   

(-)Λοιποί φόροι 0 
-         

55.367   514,75% 
-       

340.364   
Κέρδη (ζημίες) μετά 
φόρων       673.887   -68,41%       212.874   105,37%       437.170   
 
  
Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 

 

  

Ιδιοκτήτες μητρικής          673.887           212.874            437.170   

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0   
  
  

  

Κέρδη/ζημίες μετά φόρων 
ανά μετοχή (€) 0,03 0,01  0,02 
Μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών    21.876.700        26.252.040     26.252.040    
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ AS COMPANY 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 

2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

14/15 
2015 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κύκλος εργασιών 13,45% 
      

19.244.697   11,35% 
      

21.428.804   5,12% 

(-)Κόστος πωληθέντων 2,35% 
        

9.418.453   22,68% 
      

11.554.300   5,63% 

Μικτό αποτέλεσμα  26,62% 
     

9.826.245   0,49%      9.874.503   5,25% 
(+)Λοιπά λειτουργικά 
έσοδα -55,71% 

             
35.931   52,87% 

             
54.929   -16,32% 

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα 3,08% 
        

7.142.396   4,39% 
        

7.456.257   -0,09% 
Κέρδη (ζημίες) από τη 
συνήθη λειτουργία 
(ΚΠΤΦ) 198,05% 

     
2.719.780   -9,07%      2.473.176   92,54% 

(+)Αποσβέσεις -2,33% 
           

365.537   9,03% 
           

398.538   -1,54% 
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων 
φόρων και αποσβέσεων 
(ΚΠΤΦΑ) 139,77% 

     
3.085.318   -6,92%      2.871.714   42,50% 

(-)Χρηματοοικονομικά 
έξοδα 19637,09% 

           
131.761   63,48% 

           
215.407   4900,14% 

(+)Έσοδα (ζημίες) από 
επενδύσεις  0 0 -25,00% 

(-)Αποσβέσεις -2,33% 
           

365.537   9,03% 
           

398.538   -1,54% 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  183,81% 
     

2.588.019   -12,76%      2.257.769   76,36% 

(-)Φόρος εισοδήματος -50,11% 
           

406.672   93,08% 
           

785.189   115,13% 

(-)Λοιποί φόροι -192,29% 
           

314.122   -122,14% 
-           

69.546   50,08% 
Κέρδη (ζημίες) μετά 
φόρων 327,12% 

     
1.867.226   -17,41%      1.542.126   86,67% 

  
  

 

Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 

Ιδιοκτήτες μητρικής  
        

1.867.226   
        
1.542.126    

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0 

          
Κέρδη/ζημίες μετά φόρων 
ανά μετοχή (€) 0,07 0,06 
Μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών   

      
26.252.040     

      
26.252.040    
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Πίνακας 6.  Αποτελέσματα χρήσης ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. – Συγκριτικές καταστάσεις 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

11/12 

2012 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

12/13 

2013 

Κύκλος εργασιών 
    

896.186.496   0,43% 
    

900.051.674   -14,04% 
    

773.678.137   

(-)Κόστος πωληθέντων 
    

870.082.081   0,87% 
    

877.647.792   -14,06% 
    

754.229.622   

Μικτό αποτέλεσμα     26.104.414   -14,18% 
   

22.403.882   -13,19%    19.448.515   

(+)Λοιπά λειτουργικά έσοδα 
        

1.950.530   -17,80% 
        

1.603.433   1,39% 
        

1.625.657   

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
      

24.087.917   -4,54% 
      

22.993.794   -16,65% 
      

19.166.255   
Κέρδη (ζημίες) από τη συνήθη 
λειτουργία (ΚΠΤΦ) 

        
3.967.028   -74,45% 

     
1.013.521   88,25%      1.907.917   

(+)Αποσβέσεις 
        

4.376.203   14,74% 
        

5.021.376   -43,27% 
        

2.848.800   
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων φόρων 
και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ)      8.343.231   -27,67% 

     
6.034.897   -21,18%      4.756.717   

(-)Χρηματοοικονομικά έξοδα 
        

3.500.365   -4,75% 
        

3.334.144   13,25% 
        

3.775.902   

(+)Έσοδα (ζημίες) από επενδύσεις  0 0 0 

(-)Αποσβέσεις 
        

4.376.203   14,74% 
        

5.021.376   -43,27% 
        

2.848.800   

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  
           

466.663   -597,28% -  2.320.623   -19,51% -  1.867.985   

(-)Φόρος εισοδήματος 
           

110.975   4,15% 
           

115.582   -55,57% 
             

51.347   

(-)Λοιποί φόροι 
             

15.432   -100,00% 0 0 

Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων          340.257   -815,99% -  2.436.205   -21,22% -  1.919.332   

        
Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 
  

Ιδιοκτήτες μητρικής  
           

340.257   -  2.436.205   
-      

1.919.332   

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0 0 

            
Κέρδη/ζημίες μετά φόρων ανά 
μετοχή (€) 0,02 -0,11 -0,09 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 
      
22.280.000      

      
22.280.000      

      
22.280.000    
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
13/14 

2014 
ΜΕΤΑΒΟΛ

Η 14/15 

2015 
ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Κύκλος εργασιών -6,28% 
    

725.095.885   -10,38% 
    

649.823.480   -7,57% 

(-)Κόστος πωληθέντων -6,50% 
    

705.236.977   -11,11% 
    

626.918.505   -7,70% 

Μικτό αποτέλεσμα  2,11%    19.858.908   15,34%    22.904.975   -2,48% 

(+)Λοιπά λειτουργικά έσοδα 0,96% 
        

1.641.344   2,63% 
        

1.684.563   -3,20% 

(-)Λοιπά λειτουργικά έξοδα -2,90% 
      

18.610.829   3,57% 
      

19.274.533   -5,13% 
Κέρδη (ζημίες) από τη συνήθη 
λειτουργία (ΚΠΤΦ) 51,44%      2.889.423   83,95%      5.315.006   37,30% 

(+)Αποσβέσεις 5,67% 
        

3.010.233   4,53% 
        

3.146.682   -4,58% 
Κέρδη (ζημίες) προ τόκων 
φόρων και αποσβέσεων 
(ΚΠΤΦΑ) 24,03%      5.899.657   43,43%      8.461.687   4,65% 

(-)Χρηματοοικονομικά έξοδα 5,53% 
        

3.984.625   5,47% 
        

4.202.687   4,88% 
(+)Έσοδα (ζημίες) από 
επενδύσεις  0 0 

(-)Αποσβέσεις 5,67% 
        

3.010.233   4,53% 
        

3.146.682   -4,58% 

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων  -41,37% -    1.095.201    -201,56%      1.112.319    -214,93% 

(-)Φόρος εισοδήματος -93,10% 
               

3.544   11725,84% 
           

419.108   2895,33% 

(-)Λοιποί φόροι 0 0 -25,00% 

Κέρδη (ζημίες) μετά φόρων -42,75% -    1.098.745    -163,09%          693.211    -260,76% 

        

Τα Κέρδη/Ζημίες κατανέμονται σε : 

Ιδιοκτήτες μητρικής  -      1.098.745   
           
693.211    

Μη ελέγχουσα συμμετοχή  0 0 

          
Κέρδη/ζημίες μετά φόρων ανά 
μετοχή (€) -0,05 0,03 
Μέσος σταθμικός αριθμός 
μετοχών   

      
22.280.000      

      
22.280.000    
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3.3 Ανάλυση ταμειακών ροών 

 

 

Στην εξεταζόμενη πενταετία 2011-2015, η εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. ξεκινά με θετική 

καθαρή ταμειακή ροή από τις λειτουργικές δραστηριότητες 4.124.583€, η οποία μειώνεται 

παραπάνω από 100% με σε μία χρήση, φτάνοντας το 2012 να έχει αρνητικό πρόσημο και τιμή 

-4.449.404€. Η αρνητική αυτή ταμειακή ροή περιορίζεται σε μέγεθος το 2013, όπου 

εμφανίζει τιμή -2.774.745€ και ακολούθως τις τελευταίες δύο χρήσεις 2014 και 2015 έχει 

σχετικά σταθερή τιμή στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, 

2.856.364€ το 2014 και λίγο μικρότερη 2.542.541 € το 2015.   

Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες για την AS Company ξεκινάνε 

με τιμή 4.048.795,08 € και ακολουθούν πτωτική πορεία, φτάνοντας το 2015 να είναι 

519.056,30 €. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση το 2013, που από θετική ταμειακή ροή  

3.220.362,03 € το 2012  εμφανίζει αρνητική τιμή το 2013 με τιμή -178.132,25 €.  

Τέλος, οι ταμειακές ροές για την επιχείρηση ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ξεκινάνε το 2011 με 

ποσό 14.133.741€, το υψηλότερο της πενταετίας, μειώνεται δραματικά την επόμενη χρήση 

2012, φτάνοντας σε τιμή -330.224 €, αυξάνεται το 2013, μειώνεται και πάλι το 2014 και 

καταλήγει το 2015 να είναι 8.206.258 €.    

Σχετικά με τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες για την επιχείρηση 

Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. διαπιστώνουμε ότι κάθε χρόνο έχει αρνητικό πρόσημο, με μόνη 

εξαίρεση το 2012, όπου η τιμή τους είναι 1.803.051 €. Η μεγαλύτερη μείωση και αρνητική 

τιμή τους καταγράφεται το 2013, όπου είναι -2.134.752 €.    

Ίδια εικόνα παρατηρείται και στην AS Company σχετικά με τις ταμειακές ροές από 

επενδυτικές δραστηριότητες, με αρνητικά ποσά σε όλα τα έτη της μελέτης, εκτός από το 

2012, όπου είναι θετική ίση με 71.678,47 €. Στη συνέχεια ακολουθεί πτωτική πορεία με 

αρνητικές τιμές, φτάνοντας το 2014 την μέγιστη αρνητική τιμή της -1.948.362,47 € ενώ στην 

επόμενη χρήση 2015 η ταμειακή ροή βελτιώνεται, αν και εξακολουθεί να είναι αρνητική - 

449.447,81 €.  

Αρνητικές τιμές στις ροές από επενδυτικές δραστηριότητες παρατηρούνται και στην 

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. καθόλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας. Η εταιρία ξεκινάει το 

2011 καταγράφοντας την αρνητικότερη τιμή της δεκαετίας -8.947.942 € και συνεχίζει 

αυξομειούμενη αλλά πάντα με αρνητικές τιμές. Η λιγότερο αρνητική χρονιά για τις ταμειακές 

ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ήταν το 2013, όπου η τιμή είναι -1.796.950 €.  
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Όσον αφορά τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, για την 

επιχείρηση Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., ξεκινούν το 2011 με την χαμηλότερη τιμή της πενταετίας 

ίση με -10.952.542 €, βελτιώνεται το 2012 παρουσιάζοντας τιμή -3.484.370 € και φτάνουν 

στην λιγότερη αρνητική εμφάνιση το 2013 με τιμή -2.430 €. Στην τελευταία χρήση οι ροές 

από χρηματοδοτικές δραστηριότητες επιδεινώνονται και πάλι και η τιμή τους είναι -248.407€.  

Για την AS Company, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες είναι 

επίσης αρνητικές καθόλη την πενταετία, με την πιο αρνητική τιμή τους, -3.109.503 € το 2011 

και την λιγότερο αρνητική τιμή τους το 2013, οπότε εμφανίζονται -242.520 €.    

Τελειώνοντας την ανάλυση των ταμειακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες,  

η ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ξεκινά το 2011 με την πιο αρνητική τιμή της εξεταζόμενης περιόδου - 

4.603.485 €, ακολουθούν διακυμάνσεις, μέχρι το 2014, οπότε εμφανίζει τη μοναδική θετική 

ταμειακή ροή ίση με 2.509.943 €.  

 

 

Πίνακας 7.  Κατάσταση Ταμειακών Ροών – Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.  
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ  
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.  

2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες 4.124.583 -  4.449.404 -  2.774.745 2.856.364 2.542.541 
Καθαρή ταμειακή ροή 

από τις επενδυτικές 
δραστηριότητες -   797.914 1.803.051 -  2.134.752 - 1.075.880 -  862.870 

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες -  10.952.542 -   3.484.370 -  2.430 -  248.407 
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Πίνακας 8.  Κατάσταση Ταμειακών Ροών – AS Company 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ  AS 
COMPANY  

2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις λειτουργικές 

δραστηριότητες 
             
4.048.795    

             
3.220.362    -  178.132 

             
1.440.085    

             
519.056    

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις επενδυτικές 

δραστηριότητες -  10.884 
                  
71.678    -   1.930.368    -  1.948.362    -  449.448           

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις 

χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες -  3.109.503    -  1.139.819    -   242.520    -   295.968    - 1.338.583    

 

 

 

 

 

Πίνακας 9.  Κατάσταση Ταμειακών Ροών – ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ  ΡΕΒΟΙΛ 
Α.Ε.Ε.Π  

2011 2012 2013 2014 2015 

Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες 14.133.741 -  330.224 6.889.476 -  1.203.299 8.206.258 
Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις επενδυτικές 
δραστηριότητες -  8.947.942 -   2.519.710 -  1.796.950 -  5.995.716 -    2.329.594 
Καθαρή ταμειακή ροή 
από τις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες -    4.603.485 -    262.259 -   3.673.799 2.509.943 -    2.373.121 
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3.4 Ανάλυση αριθμοδεικτών 

 
 
Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστούν για τις τρεις επιλεχθείσες εταιρίες του κλάδου του 

λιανικού εμπορίου τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών με βάση τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν την τελευταία 5ετία.  

 
 

3.4.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 
 
 

3.4.1.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 
 
Για την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., όπως φαίνεται στον πίνακα 10, ο δείκτης γενικής 

ρευστότητας μόνο κατά τη διετία 2013-2014 είναι μεγαλύτερος της μονάδας, που σημαίνει 

πως η ρευστότητα είναι ικανοποιητικού επιπέδου. Όλες τις υπόλοιπες χρήσεις είναι 

μικρότερος της μονάδας, που σημαίνει πως το κυκλοφορούν ενεργητικό της δεν αρκεί για την 

κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  

 Η AS Company, βάσει των στοιχείων του πίνακα 11, φαίνεται πως διαθέτει πολύ 

μεγαλύτερη ρευστότητα, αφού ο δείκτης γενικής ρευστότητας καθόλη την εξεταζόμενη 

πενταετία είναι μεγαλύτερος του 2, φτάνοντας το 2014 να έχει τιμή 6,61, που σημαίνει πως το 

κυκλοφορούν ενεργητικό είναι 6,61 φορές οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.   

 Από τις τρεις εταιρίες τις χαμηλότερες τιμές στο δείκτη γενικής ρευστότητας έχει η 

ΡΕΒΟΪΛ ΑΕΕΠ, αφού και στις πέντε εξεταζόμενες χρήσεις παρουσιάζει τιμές πολύ 

χαμηλότερες της μονάδας, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε αδυναμία κάλυψης του 

συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της 

στοιχεία.   
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3.4.1.2 Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 
 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, ο δείκτης άμεσης ρευστότητας χρησιμοποιείται 

προκειμένου να αποτυπώσει καλύτερα την ρευστότητα, παρακάμπτοντας τα μειονεκτήματα 

του δείκτη γενικής ρευστότητας και αποτελεί καλύτερο δείκτη για τη σύγκριση μεταξύ 

διαφορετικών εταιριών. Σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη αυτού, φαίνεται και πάλι πως τη 

μεγαλύτερη ρευστότητα εκ των τριών την έχει η AS Company. Αντίθετα, οι άλλες δύο, 

Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε και ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. έχουν σε κάθε εξεταζόμενη χρήση τιμή του 

δείκτη άμεσης ρευστότητας αισθητά κάτω από τη μονάδα, που σημαίνει πως υστερούν σε 

ρευστότητα. 

 
 

3.4.1.3  Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 

 
 

Ο τρίτος δείκτης που μελετάται είναι το καθαρό κεφάλαιο κίνησης και μετράει τη συνολική 

ρευστότητα της επιχείρησης. Από τα δεδομένα των πινάκων 10, 11 και 12 προκύπτει και πάλι 

πως η AS Company έχει τη μεγαλύτερη συνολική ρευστότητα.  

Η εταιρία Σφακιανάκης ξεκινά με αρνητικές τιμές καθαρού κεφαλαίου κίνησης της 

διετία 2011-2012, αλλάζει πρόσημο και παίρνει τη μέγιστη θετική τιμή του το 2013 ενώ στη 

συνέχεια μειώνεται λαμβάνοντας και πάλι αρνητική τιμή το 2015. Οι αρνητικές τιμές 

κεφαλαίου κίνησης είναι ένα αρνητικό σημάδι – στοιχείο, που χρήζει διαχείρισης, διότι 

δηλώνει προβλήματα ικανοποίησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.  

Τέλος, σε ότι αφορά την ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. και αυτός ο δείκτης δείχνει την δυσχερή 

κατάσταση ρευστότητας, καθώς εμφανίζει αρνητικές τιμές και τις πέντε εξεταζόμενες 

χρήσεις. Το 2013 καταγράφεται η πιο αρνητική τιμή του (-37.143.037 €) ενώ τις δύο 

επόμενες χρήσεις με προσπάθειες της Διοίκησης βελτιώνεται σε μικρό βαθμό ο δείκτης αλλά 

και πάλι παραμένει αρνητικό το πρόσημο.  
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3.4.2 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

 

 

Η ανάλυση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας είναι συμπληρωματική και περισσότερο 

λεπτομερής από την ανάλυση της γενικής ρευστότητας, καθώς οι προκείμενοι δείκτες 

δείχνουν την ταχύτητα με την οποία τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να 

μετατραπούν σε μετρητά ή πωλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν, για παράδειγμα, ο δείκτης 

δραστηριότητας «κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων» αυξηθεί, τα προβλήματα 

ρευστότητας θα μπορούσαν να λυθούν (Penman, 2007).  

 

 

3.4.2.1  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

 
 
Όπως επισημάνθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, επειδή στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται 

και σύγκριση μεταξύ των εταιριών στον τύπο υπολογισμού της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων (inventory turnover) λαμβάνεται στον αριθμητή το κόστος πωληθέντων, και όχι 

οι πωλήσεις.  

 Για την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., ο δείκτης καταγράφει ανοδική πορεία και 

λαμβάνει τη μέγιστή του τιμή το τελευταίο εξεταζόμενο έτος 2015, που ισούται με 6,88. 

Αυτό σημαίνει ότι τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις 6,88 φορές μέσα στη χρήση ή 

διαφορετικά διατυπωμένα, η μέση περίοδος αποθεματοποίησης είναι 360/6,88≈52 ημέρες, 

ένα αρκετά καλό ύψος κερδοφορίας και ρευστότητας για μια εταιρία με αντικείμενο την 

εμπορία αυτοκινήτων.  

 Το ύψος που παρουσιάζει ο δείκτης για την εταιρία εμπορίας παιχνιδιών είναι σχετικά 

μικρός, αλλά συνάδει με τις εποχιακές ανάγκες των πελατών της. Είναι κατά μέσο όρο 3,23 

φορές το χρόνο η μετατροπή των αποθεμάτων σε πωλήσεις, γεγονός που ερμηνεύεται από 

την εποχιακή έκρηξη ζήτησης ειδών παιχνιδιού κάθε περίπου 3 μήνες (Χριστούγεννα, 

Απόκριες, Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές και σχολική περίοδος). Η AS Company ξεκίνησε 

το 2011 με τη χαμηλότερη τιμή στον δείκτη 2,6, αυξάνει το 2012 φτάνοντας το 3,79 και στη 

συνέχεια μειώνεται για τα δύο επόμενα έτη φτάνοντας το 2015 να αυξάνεται και πάλι στο 

3,95.  
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 Τέλος, όπως αναμένεται για μια εταιρεία πετρελαιοειδών, με αντικείμενο την εμπορία 

υγρών καυσίμων, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων είναι πολύ υψηλή. 

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από κυκλοφοριακή ταχύτητα 138,59 το 2011, καταγράφει μικρή 

πτώση το 2012 και στη συνέχεια για τα δύο επόμενα έτη αυξάνεται, φτάνοντας στη μέγιστη 

τιμή 194,35 φορές για το 2014 ενώ η αμέσως επόμενη χρονιά παρουσιάζει την πιο χαμηλή 

τιμή της εξεταζόμενης περιόδου, 100,15 φορές, που σημαίνει πως τα αποθέματα υγρών 

καυσίμων μετατρέπονται σε πωλήσεις 100,15 φορές μέσα στη χρήση, δηλαδή περίπου κάθε 

3,6 ημέρες.  

   

 

3.4.2.2  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Ο δεύτερος δείκτης δραστηριότητας που μελετάται στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης της παρούσης εργασίας είναι ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, που εκφράζει πόσο αποτελεσματικά μπορεί να χρησιμοποιήσει η 

εταιρία το πάγιο ενεργητικό της. Τη χειρότερη θέση στην αποτελεσματική χρήση των παγίων 

της φαίνεται πως έχει η εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε., η οποία με εξαίρεση το 2011, όλα τα 

επόμενα έτη έχει τιμές μικρότερες της μονάδας. Αυτό μεταφράζεται ως εξής: για κάθε ένα 

ευρώ που η εταιρία επένδυε σε πάγια, της απέφερε πωλήσεις μικρότερες του ενός ευρώ, 

δηλαδή δεν χρησιμοποιούσε αποτελεσματικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η εταιρία εξακολουθούσε να επενδύει σε πάγια και όπως φαίνεται 

από τις δημοσιευμένες καταστάσεις ιδιαίτερα επένδυε σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ενώ οι 

πωλήσεις δεν κατέγραφαν ανάλογη αύξηση ώστε να παραμείνει σταθερή η κυκλοφοριακή 

ταχύτητα ή ακόμη καλύτερα να αυξηθεί.  

Η AS Company ξεκινά το 2011 με κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 2,23, που φθίνει μέχρι και το 2013, ενώ τα επόμενα δύο έτη ακολουθεί ανοδική 

πορεία, φτάνοντας 3,34, τιμή η οποία θεωρείται καλή ένδειξη για την αποτελεσματικότητα 

χρήσης του παγίου ενεργητικού.   

Σε ό, τι αφορά την ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π., ο συγκεκριμένος δείκτης είναι γενικά καθόλη 

την εξεταζόμενη πενταετία υψηλός, ωστόσο από το 2013 μέχρι και το 2015 παρουσιάζει 

πτωτική πορεία, καταλήγοντας σε τιμή 10,83, γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην πτώση 

του κύκλου εργασιών της.  
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3.4.3 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 
 

3.4.3.1  Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

 
 

Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης αποτελεί πολύ σημαντικό αριθμοδείκτη της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ο οποίος υπολογίζει το ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων 

που προέρχεται από ξένα κεφάλαια. Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2, όσο 

μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση.  

 

 

Διάγραμμα 1. Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2011-2015) 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων 10, 11, 12 και του παραπάνω διαγράμματος (1),  

φαίνεται πως η εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. έχει την μεγαλύτερη 

χρηματοοικονομική μόχλευση, αφού τα τελευταία τρία έτη έχει φτάσει να καλύπτει το 

σύνολο σχεδόν των κεφαλαίων της από ξένα κεφάλαια.  

Η ΡΕΒΟΪΛ  Α.Ε.Ε.Π. είχε αρχικά αναλογία ξένων κεφαλαίων προς συνολικά 6/10, στη 

συνέχεια εμφάνισε ραγδαία μείωση του δείκτη το 2013, καλύπτοντας μόλις το 4% των 

συνολικών της κεφαλαίων με ξένα κεφάλαια, αφού όπως προκύπτει και από τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις δεν χρησιμοποιεί πλέον βραχυπρόθεσμο δανεισμό 

και μειώθηκε και το ποσό των μακροπρόθεσμων δανείων. Από την επόμενη όμως χρήση 
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(2014) η κατάσταση επανέρχεται στα προηγούμενα δεδομένα με την αναλογία των ξένων 

κεφαλαίων προς τα συνολικά να είναι περίπου ½.  

Η AS Company διατηρεί γενικά χαμηλά επίπεδα κεφαλαιακής μόχλευσης, 

σημειώνοντας «βουτιά» το 2013 σε μόλις 3,2% ενώ στη συνέχεια αυξάνεται η χρήση ξένων 

κεφαλαίων σε επιτρεπτά πάντα πλαίσια και είναι κοντά στο 10% τις χρήσεις 2014 και 2015.  

 

 

3.4.3.2  Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

 
 
Ο δείκτης κάλυψης τόκων δείχνει την ικανότητα της εταιρίας να καλύπτει τα 

χρηματοοικονομικά της έξοδα (τόκους).  

Σύμφωνα με τα δεδομένα η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. παρουσιάζει δυσχέρεια στην 

κάλυψη των τόκων της λαμβάνοντας αρνητικές τιμές στον δείκτη καθόλη την εξεταζόμενη 

πενταετία, με χειρότερη τιμή το 2012 ενώ στις επόμενες χρήσεις με δράσεις της διοίκησης οι 

τιμές του δείκτη ακολουθούν πορεία βελτίωσης – αν και εξακολουθούν να είναι αρνητικές.  

Οι άλλες δύο εταιρίες παρουσιάζουν θετικές και υψηλές τιμές στο δείκτη κάλυψης 

τόκων που σημαίνει ότι μπορούν να αποπληρώνουν τους τόκους τους ακόμη και όταν τα 

κέρδη πριν από τόκους, φόρους, αποσβέσεις έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Εντύπωση 

προκαλεί η τιμή του δείκτη κάλυψης τόκων το 2013, οπότε λαμβάνει την μέγιστη τιμή 

1927,57 ! Αυτό οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων, της βελτίωσης του συντελεστή 

μικτού κέρδους και της συγκράτησης των δαπανών, τα οποία προκάλεσαν την βελτίωση των 

κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά + 91,1%, που σε απόλυτα 

μεγέθη ανήλθε σε 613.470,35 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο δείκτης κάλυψης τόκων παρουσίασε 

αυτή την ραγδαία άνοδο (Ετήσια Οικονομική Έκθεση ΑS Company, 2013).  

Η ΡΕΒΟΪΛ κατέγραψε την μέγιστη τιμή της το 2011, που ισούται με 2,36, ακολούθησε 

πτωτική πορεία τα δύο επόμενα έτη και από το 2014 αυξήθηκε, φτάνοντας το 2015 να έχει 

τιμή 2,01.  
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3.4.4 Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας 
 
 

3.4.4.1  Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 
 

Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει την αποδοτικότητα των πωλήσεων στη 

δημιουργία κερδών και όσο μεγαλύτερος είναι, τόσο πιο επικερδής θεωρείται η επιχείρηση, 

καθώς αντιπροσωπεύει καλύτερη τιμολογιακή πολιτική και ορθότερη διαχείριση των εξόδων 

της.  

Η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. έχει αρνητικές τιμές καθαρού περιθωρίου κέρδους σε όλες τις 

πέντε χρήσεις και τη χειρότερη τιμή να εμφανίζεται το 2012, γεγονός το οποίο οφείλεται στην 

μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της έντονης κρίσης που παρουσίασε ο κλάδος του 

αυτοκινήτου την περίοδο αυτή. Στη συνέχεια βελτιώνεται, αλλά παραμένοντας πάντα με 

αρνητικό πρόσημο, ενώ την τελευταία εξεταζόμενη χρήση (2015) και πάλι πέφτει.  

Για την AS Company, επίσης το 2012 ήταν μια «κακή» χρονιά, όπου σημειώθηκε η 

κατώτερη τιμή του δείκτη και στη συνέχεια αυξήθηκε, δείχνοντας ότι οι πωλήσεις έγιναν πιο 

αποδοτικές ως προς τα καθαρά κέρδη. Μικρή ωστόσο πτώση παρατηρήθηκε το 2015, όπου ο 

δείκτης έλαβε τιμή 7,20%, λόγω μείωσης των καθαρών κερδών αν και αυξήθηκε ο κύκλος 

εργασιών (πωλήσεις).  

Στην ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ο δείκτης παρουσιάζει μικρή, κοντά στο μηδέν, τιμή το 2011, 

στη συνέχεια μειώνεται και παίρνει αρνητικές τιμές, φτάνοντας το 2015 να είναι 0,11%, που 

σημαίνει ότι το καθαρό κέρδος της εταιρίας είναι 0,11€ για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων που 

πραγματοποιεί.  
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Διάγραμμα 2. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (2011-2015) 

 
 

3.4.4.2  Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 

 
 

Ο δείκτης ROA (Return on Assets) μετρά την ικανότητα της επιχείρησης να κάνει χρήση των 

ιδίων πόρων της προκειμένου να πραγματοποιήσει κέρδη. Από το διάγραμμα 3 είναι εμφανές 

ότι η AS Company έχει την καλύτερη απόδοση ενεργητικού ενώ η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε έχει 

αρνητικές τιμές και σε αυτό τον δείκτη. Συγκεκριμένα, η AS Company έχει ανοδική πορεία 

στο δείκτη αποδοτικότητας ενεργητικού, με μέγιστη τιμή το 2014 ίση με 6,95% ενώ στη 

συνέχεια το 2015 εμφανίζει πτώση και έχει τιμή 5,40%.  

 Παρατηρούμε ότι η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. εμφανίζει την χαμηλότερη απόδοση στο 

ενεργητικό της το 2012 ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ανοδική πορεία μέχρι και το 2014 (με 

τιμή -6,87%) ενώ το 2015 παρουσιάζει και πάλι πτώση. Γενικά, η εταιρία αυτή δεν δύναται 

να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους πόρους της για να πραγματοποιήσει κέρδη.  

Η ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. έχει μια σχετικά σταθερή ανοδική πορεία στον ROA από το 2012 

μέχρι και το 2015, αυξάνοντας την απόδοση ενεργητικού της και μετατρέποντας τη από 

αρνητικό πρόσημο σε θετικό το 2015: ROA2015=0,65%.  
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Διάγραμμα 3.  ROA (2011-2015) 

 
 

3.4.4.3  Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

  
 

 

Διάγραμμα 4.  ROE (2011-2015) 
 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει τα κέρδη που έχουν παραχθεί από 

τα χρήματα των μετόχων της εταιρίας, μετρά δηλαδή πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούντα αυτά 

τα κεφάλαια.   
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Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE – Return on Equity) είναι θετικός 

καθόλη την πενταετία μόνο για την AS Company με ανοδική πορεία μέχρι το 2015, όπου 

πέφτει στο 7,27%. Οι θετικές τιμές του αποτελούν έναν καλό οιωνό για τους μετόχους και 

φαίνεται ότι η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει νέα κεφάλαια από την 

κεφαλαιαγορά.  

Η ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π αν και τα πρώτα έτη έχει αρνητικές τιμές στο δείκτη, καταφέρνει 

να τον βελτιώσει και τελικά το 2015 σημειώνει θετική τιμή ίση με 4,07%. Τέλος, η 

Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και σε αυτό τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας καταγράφει αρνητικές 

τιμές με έντονη πτώση φτάνοντας το 2015 σε τιμή -2970,19%, λόγω των μεγάλων ζημιών, 

που εγείρει έντονους προβληματισμούς  σε μετόχους και υποψήφιους επενδυτές.  

 

 

3.4.5 Αριθμοδείκτες Επενδυτικοί  
 
 

3.4.5.1  Μερισματική Απόδοση (Dividend Yield) 

 
 

Από την παρούσα εργασία επαληθεύεται η άποψη αναλυτών του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Αθηνών ότι τα μερίσματα είναι «είδος προς εξαφάνιση», αφού όπως φαίνεται από τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία των πινάκων καμία από τις 3 εταιρίες δεν διένειμε μέρισμα την 

πενταετία 2011-2015, αφού σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση αποφάσιζε τη μη 

διανομή μερίσματος για την AS Company προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά της, αν 

και το αποτέλεσμα χρήσης ήταν κερδοφόρο ενώ οι άλλες δύο εφόσον κατέγραφαν ζημίες και 

δεδομένης της γενικευμένης χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, δεν διένειμαν μέρισμα.  

 Η εικόνα αυτή δείχνει πως και οι μετοχές και των τριών εταιριών δεν είναι καθόλου 

ελκυστικές επιλογές  για τους επενδυτές. Άμεσα ζημιωμένοι είναι οι ιδιώτες μικρο-επενδυτές, 

το ελληνικό δημόσιο και τα ξένα funds που προσδοκούσαν μερισματικές αποδόσεις.   
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3.4.5.2  Κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ , EPS) 
 
 
Ο δείκτης των κερδών ανά μετοχή επιτρέπει τη σύγκριση εταιριών εντός του κλάδου στον 

οποίο ανήκουν.   

 

Διάγραμμα 5. Κέρδη ανά Μετοχή (ΚΑΜ) 2011-2015 

 

Η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, έχει την πορεία 

εταιρίας που είναι σε ύφεση, ζημιογόνα καθόλη την πενταετία, παρουσιάζει την κατώτερη 

τιμή κερδών ανά μετοχή (-5,11 €) το 2012 αφού η ζημίες αυξήθηκαν σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά κατά περίπου 52%. Στη συνέχεια τα ΚΑΜ αυξάνονται μέχρι και το 

2014, ενώ το 2015 πέφτουν και πάλι στα -3,65 €.  

Η  AS Company παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα ΚΑΜ στη μελέτη μας, με μικρές 

αλλά τουλάχιστον θετικές τιμές και τις πέντε χρήσεις. Η ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. ξεκινά με μικρή 

θετική τιμή κερδών ανά μετοχή (0,02 €) το 2011, τις επόμενες τρεις χρήσεις μειώνεται και 

έχει αρνητική τιμή λόγω των ζημιών που καταγράφονται και μόνο το 2015 επανέρχεται με 

θετικό πρόσημο ο δείκτης, και τα κέρδη ανά μετοχή είναι 0,03.  
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Πίνακας 10.  Αριθμοδείκτες Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. 
 
  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ           

Γενική ρευστότητα 0,48 0,38 1,30 1,18 0,90 

Άμεση ρευστότητα 0,30 0,23 0,79 0,73 0,56 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης -119.692.413 -144.952.712 16.134.319 9.731.887 -8.449.399 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

          

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 3,91 3,59 4,70 6,40 6,88 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 1,03 0,73 0,77 0,87 0,92 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

Κεφαλαιουχική Μόχλευση 81,53% 88,02% 98,59% 99,10% 99,50% 

Κάλυψη τόκων  -0,60 -1,33 -0,68 -0,34 -0,07 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ           

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους  -13,99% -30,04% -15,96% -10,44% -13,90% 

Απόδοση συνολ. Ενεργητικού [ROA] -9,01% -14,94% -8,97% -6,87% -9,70% 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων [ROE] -56,18% -215,22% -791,69% -991,65% -2970,19% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ           

Μερισματική Απόδοση 0 0 0 0 0 

Κέρδη ανά Μετοχή (ΚΑΜ) -3,36 -5,11 -2,95 -2,30 -3,65 
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Πίνακας 11.  Αριθμοδείκτες AS Company 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ AS 
COMPANY 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ           

Γενική ρευστότητα 2,66 4,08 3,4 6,61 4,91 

Άμεση ρευστότητα 2,17 3,53 2,9 5,57 4,26 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης 
        

12.372.479    
        

13.829.169    
        

14.753.937    
        

17.041.257    
        

17.645.186    

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ           

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2,6 3,79 3,44 2,97 3,95 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 2,23 2,19 2,2 2,84 3,34 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

Κεφαλαιουχική Μόχλευση 18,48% 9,76% 3,20% 10,28% 9,11% 

Κάλυψη τόκων  33,62 - 1927,57 23,42 13,33 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ           

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους  3,80% 1,27% 2,58% 9,70% 7,20% 

Απόδοση συνολικού ενεργητικού[ROA] 2,42% 0,82% 1,69% 6,95% 5,40% 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων           [ROE] 3,70% 1,15% 2,31% 9,01% 7,27% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ           

Μερισματική Απόδοση 0 0 0 0 0 

Κέρδη ανά Μετοχή (ΚΑΜ) 0,03 0,01 0,02 0,07 0,06 
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Πίνακας 12.   Αριθμοδείκτες ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΒΟΙΛ 
ΑΕΕΠ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ           

Γενική ρευστότητα 0,74 0,60 0,55 0,59 0,64 

Άμεση ρευστότητα 0,66 0,51 0,49 0,53 0,55 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης - 20.364.146    - 29.150.010   - 37.143.037   -26.908.337    - 26.734.114    

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ             

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 138,59 133,46 161,55 194,35 100,15 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 14,51 15,17 13,23 11,8 10,82 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΕΟΥΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

Κεφαλαιουχική Μόχλευση 0,62 0,62 0,04 0,51 0,47 

Κάλυψη τόκων  2,38 1,81 1,26 1,48 2,01 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ           

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους  0,04% -0,27% -0,25% -0,15% 0,11% 

Απόδοση συνολικού ενεργητικού[ROA] 0,29% -2,37% -1,85% -1,10% 0,65% 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων           [ROE] 1,53% -12,44% -10,97% -6,71% 4,07% 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ             

Μερισματική Απόδοση 0 0 0 0 0 

Κέρδη ανά Μετοχή (ΚΑΜ) 0,02 -0,11 -0,09 -0,05 0,03 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Για τον σχολιασμό των σχέσεων μεταξύ των οικονομικών μεγεθών και των αριθμοδεικτών 

που ολοκληρώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς επίσης και για την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων σε αυτό το κεφάλαιο, απαιτείται ο συνδυασμός των κατεχόμενων γνώσεων 

τόσο λογιστικής όσο και χρηματοοικονομικής, ώστε να είναι εμπεριστατωμένα, επαρκή και 

αξιόπιστα. Ακόμη, η ορθή ανάλυση προϋποθέτει γνώση της εγχώριας αγοράς αλλά και της 

διεθνούς, αφού η πρώτη δέχεται τις επιδράσεις της δεύτερης, και κατά συνέπεια επηρεάζεται 

ο κλάδος στον οποίο ανήκουν οι εταιρίες. Ο κλάδος αποτελεί το μικροοικονομικό περιβάλλον 

της κάθε επιχείρησης και όσο πιο πλήρης είναι η γνώση του αναλυτή γι αυτόν, τόσο πιο 

αποκαλυπτική είναι η ανάλυση και πιο ακριβή τα συμπεράσματα που διατυπώνει.  

Στην παρούσα εργασία, έχοντας ολοκληρώσει την έρευνα σε θεωρητικό και πρακτικό 

επίπεδο για τις τρεις εταιρίες του κλάδου λιανικού εμπορίου, καταλήγουμε σε ορισμένα 

συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για τους αναλυτές και επενδυτές, 

που επιθυμούν να βρούνε τις κατάλληλες μετοχές εταιριών προκειμένου να επενδύσουν.  

Συγκεκριμένα, συνάγεται το συμπέρασμα πως η AS Company είναι η πιο ελκυστική εταιρία 

προκειμένου να επενδύσει κάποιος δεδομένου ότι σε κάθε κατηγορία δεικτών παρουσιάζει τα 

καλύτερα αποτελέσματα μεταξύ των τριών και ακολουθεί η REVOIL. Τελευταία και με 

ιδιαίτερη χρηματοοικονομική δυσπραγία φαίνεται πως  είναι η Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε., οπότε 

σε αυτή θα πρέπει να εστιάσει η διοίκηση της εταιρίας προκειμένου να μειώσει τη 

χρηματοοικονομική μόχλευση, να αυξήσει την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και 

ενεργητικού και να παρουσιάσει και βελτίωση στα κέρδη ανά μετοχή.  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάλυση με βάση τις ετήσιες καταστάσεις και 

τους αριθμοδείκτες είναι η πλέον πρωτογενής και αρχική που θα πρέπει να λάβουν υπόψη 

τους οι υποψήφιοι επενδυτές γιατί πολλές φορές ενδεχομένως να δώσουν λανθασμένη 

πληροφόρηση σχετικά με την πορεία της μετοχής της εισηγμένης εταιρίας. Συνεπώς, κρίνεται 

σκόπιμο η αρχική αυτή ανάλυση που έγινε στα πλαίσια της παρούσης εργασίας να 

συμπληρωθεί από τεχνική ανάλυση, ανάλυση της χρηματιστηριακής αγοράς και διάφορα 

οικονομετρικά μοντέλα. 
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