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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η λογιστική αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κεφάλαιο της σημερινής 

επιχειρηματικής πρακτικής. Η πληροφόρηση, που παρέχεται μέσω της λογιστικής και πιο 

συγκεκριμένα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τόσο στους εσωτερικούς όσο και 

στους εξωτερικούς χρήστες κάθε επιχείρησης, τους βοηθά έτσι ώστε να εξαγάγουν 

συμπεράσματα για τις επιδόσεις και την οικονομική της πορεία. Στην παρούσα εργασία, οι 

οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση ενός είδους 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της ανάλυσης μέσω αριθμοδεικτών. Με την παραπάνω 

ανάλυση παρουσιάζονται στοιχεία για την αποδοτικότητα και τη ρευστότητα των 

εξεταζόμενων εταιριών. 

 Ειδικότερα, θα αναλυθούν με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών τέσσερις αμιγώς 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής φαρμάκου. Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν με βάση τον κύκλο 

εργασιών τους και τη διάρθρωσή τους. Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν είναι η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 

Ανώνυμος Εμποροβιομηχανική – Τουριστική - Ξενοδοχειακή και Ναυτιλιακή Ανώνυμος 

Εταιρεία, με τον διακριτικό τίτλο ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η  ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε., η ELPEN 

Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε. και η DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική 

Εταιρεία Φαρμάκων. 

 Ο φαρμακευτικός κλάδος είναι από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους των 

τελευταίων ετών και συνεισφέρει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Η 

εγχώρια αγορά φαρμάκου αποτελείται κυρίως από εισαγωγικές εταιρίες και όχι τόσο 

παραγωγικές αλλά οι τελευταίες έχουν κατορθώσει να προσαρμοστούν στα νέα διεθνή 

δεδομένα και να αυξήσουν την δυναμική τους παρόλο που ήλθαν αντιμέτωπες με την 

οικονομική κρίση που ξέσπασε στη χώρα μας το 2009. Τα στοιχεία του κλάδου προέκυψαν 

από τους οδηγούς της ICAP που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες των ελληνικών πανεπιστημίων 

και αφορούν τον ευρύτερο κλάδο Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά.   

 Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια, μέσω της ανάλυσης των 

αριθμοδεικτών, να προκύψουν συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική επίδοση των 

τεσσάρων προαναφερθέντων εταιριών για την περίοδο από το 2005 έως το 2015, χωρίζοντας 

αυτή την περίοδο σε δύο υποπεριόδους, προ κρίσης (2005-2009) και μετά κρίσης (2010-

2015). Έτσι θα υπάρξει μια εικόνα για την επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στους 

αριθμοδείκτες και στα βασικά μεγέθη των οντοτήτων και στο σύνολο του κλάδου.  
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ABSTRACT 

 

 

Accounting is an important and integral part of the current business practice. The information 

which is offered through accounting and more specifically companies’ financial statements to 

the internal as well as the external users helps them so that they can draw conclusions on 

companies’ performance and financial progress. In this project, the financial statements are 

used for a kind of financial analysis, financial ratio analysis. The current analysis is used to 

evaluate various aspects of a company’s operating and financial performance such as its 

efficiency, liquidity, profitability and solvency. 

 Specifically, we will analyse, through the financial ratios analysis, four Greek 

companies who producing medicine. The companies were chosen based on their revenues and 

their outline. The chosen companies are VIANEX S.A., Pharmathen S.A., ELPEN S.A. and 

DEMO S.A. 

 The pharmaceutical sector is among the most developing ones during the recent years 

and contributes a lot to the financial growth of our country. The domestic medical market 

consists mainly of import companies, and not productive ones, but they have managed to 

adapt to the new international facts and increase their potential even though they faced the 

economic crisis that broke out in our country in 2009.  The sector’s data derived from ICAP's 

guides which are in the libraries of Greek universities and they concern the broader sector of 

Medicines - Cosmetics - Detergents. 

 In this project, we will try, through financial ratios analysis, to draw conclusions on 

the financial rate of the four mentioned companies for the period from 2005 to 2015. This 

period divides into two sub-periods, before the crisis (2005-2009) and after the crisis (2010-

2015). This way, we will have a picture for the impact of the financial crisis on the financial 

ratios and the basic financial results of the companies and the whole sector. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των Επιστημών Υγείας της χώρας μας αναπτύσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς, καθώς όλο και περισσότερες νεοφυείς και νεοσύστατες επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν διεθνείς συνεργασίες στον τομέα της Έρευνας και της Ανάπτυξης, με σκοπό 

τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων. Αυτή η δυναμική εξέλιξη επιτυγχάνεται μέσω των 

διεθνώς αναγνωρισμένων ελληνικών Ερευνητικών Ινστιτούτων, Ερευνητικών Ομάδων και 

Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Μονάδων.  

Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τομέας, που διαχρονικά συνεισφέρει στην 

ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας, εστιάζοντας κυρίως στην εγχώρια κατανάλωση. Βέβαια, 

οι διεθνείς τάσεις έχουν αναδείξει την ανάγκη εύρεσης  εναλλακτικών επιλογών χαμηλού 

κόστους, προάγοντας τη θέση των γενόσημων φαρμάκων. Αυτή η στροφή της αγοράς προς τα 

γενόσημα φάρμακα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο, ο οποίος 

εκμεταλλευόμενος την τεχνογνωσία του και τις μεγάλες παραγωγικές του δυνατότητες, είναι 

σε θέση να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης του, εστιάζοντας τόσο στην Ελληνική αγορά, 

όσο και σε Ευρωπαϊκές και λοιπές αγορές.1 

 Συνεπώς, μελλοντικά δημιουργούνται ευκαιρίες για επενδύσεις στην ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, οι οποίες καθοδηγούνται από: 

 Τη μεγάλη δυνατότητα εξαγωγών για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, βασισμένη 

κυρίως στην ανάπτυξη των αγορών της Δυτικής και Κέντρο-Ανατολικής Ευρώπης και 

στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους. 

 Τη σημαντική ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην έρευνα, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών που 

εστιάζουν στη βιοτεχνολογία και σε καινοτόμες εφαρμογές Υγείας,  συχνά σε 

συνεργασία με διεθνώς καταξιωμένα Ερευνητικά Ινστιτούτα και ομάδες παγκόσμιας 

εμβέλειας.2 

Παρ’ όλες όμως τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα, που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

φαρμάκου, καλούνται να επιβιώσουν σε ένα αρκετά εχθρικό οικονομικό περιβάλλον, λόγω 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει την χώρα μας από το 2009 και έπειτα. Σημαντικό 

βήμα για την επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι να κατορθώσουν να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τις 

                                            
1 http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/episthmes-ygeias 
2 http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/episthmes-ygeias 

http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/episthmes-ygeias
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/ependyseis/ependytikoi-tomeis/episthmes-ygeias
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τάσεις της. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές στρέφονται προς την αγορά των γενόσημων 

φαρμάκων, τα οποία είναι φάρμακα χαμηλότερης τιμής. Επιπλέον, η ολοένα αυξανόμενη 

φορολόγηση και η έλλειψη στήριξης του ιδιωτικού τομέα από τις εκάστοτε πολιτικές αρχές, 

δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. 

 Βασικός στόχος των επιχειρήσεων, λοιπόν, είναι να καταφέρουν να διατηρήσουν την 

ανοδική τους πορεία και να διεκδικήσουν ακόμα μεγαλύτερα μερίδια στις διεθνείς αγορές. 

Θα πρέπει λοιπόν, να επιτύχουν μείωση του κόστους παραγωγής τους, χωρίς να επηρεαστεί η 

ποιότητα των προϊόντων τους. Ακόμη, καίριο ρόλο θα παίξουν οι επενδυτικές τους 

αποφάσεις, καθώς και η αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και των συντελεστών 

παραγωγής.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η σύγκριση των 

οικονομικών στοιχείων τεσσάρων παραγωγικών ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών κατά 

την περίοδο 2005-2015. Η προαναφερθείσα περίοδος θα χωριστεί σε δύο υποπεριόδους, 

2005-2009 και 2010-2015 ώστε να εξεταστεί η πορεία των επιχειρήσεων πριν και κατά την 

διάρκεια της κρίσης. Η προσέγγιση θα γίνει με την μέθοδο των αριθμοδεικτών και θα 

ακολουθήσει συγκριτική ανάλυση για τις αποδόσεις των εταιριών σε κάθε αριθμοδείκτη με 

την πάροδο του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες που θα τεθούν υπό εξέταση είναι: η 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε., η ELPEN Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε. και η 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. Φάρμακα. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα ασχοληθούμε με την έννοια της 

επιχείρησης καθώς και με τους στόχους της. Στη συνέχεια θα παρατεθούν οι βασικές 

λογιστικές παραδοχές και οι βασικές λογιστικές αρχές, έτσι ώστε ο αναγνώστης να 

κατανοήσει το πλαίσιο, με βάση το οποίο συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών. Ακολουθεί μια παρουσίαση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, των οικονομικών 

καταστάσεων και των χρηστών αυτών. Έπειτα, αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά του 

φαρμακευτικού κλάδου, τόσο σε διεθνές, όσο και σε ελληνικό επίπεδο, και παρατίθεται και 

SWOT Analysis του συγκεκριμένου κλάδου. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση των 

τεσσάρων εταιριών, που αναλύονται με την καταγραφή των γενικών στοιχείων τους, όπως η 

επωνυμία, η δραστηριότητα, τα προϊόντα και μια σύντομη ιστορική αναδρομή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων 

εταιριών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη μελέτη που θα εκπονηθεί. Ακολούθως, γίνεται η 

χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των φαρμακευτικών εταιριών 

με τη χρήση των αριθμοδεικτών. Αναλυτικότερα, θα αναφερθούν ο ορισμός, ο σκοπός και οι 

κατηγορίες των αριθμοδεικτών. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι αριθμοδείκτες ρευστότητας. 



3 

 

Θα ακολουθήσουν οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας ή κυκλοφοριακής ταχύτητας και οι 

αριθμοδείκτες χρέους ή χρηματοοικονομικής μόχλευσης και τέλος θα παρουσιαστούν οι 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Για όλους τους παραπάνω αριθμοδείκτες θα υπάρχει μια 

θεωρητική ανάλυση, θα παρουσιάζονται οι τιμές κάθε εταιρίας και του κλάδου για την 

περίοδο μελέτης, σε μορφή πίνακα, αλλά και σε μορφή διαγράμματος και θα υπάρχει και 

ένας σύντομος σχολιασμός των αποτελεσμάτων.  

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα γίνει μια 

προσπάθεια εξαγωγής και παρουσίασης γενικών συμπερασμάτων για κάθε επιχείρηση. Τα 

συμπεράσματα αυτά θα προκύψουν ως συνδυασμός των μεμονωμένων συμπερασμάτων, που 

θα έχουν ήδη εξαχθεί από κάθε αριθμοδείκτη για την αντίστοιχη εταιρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΚΛΑΔΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

 

1.1 Η Επιχείρηση Και Το Περιβάλλον Της 

 

 

Επιχείρηση καλείται μια αυτοτελής οικονομική μονάδα η οποία συνδυάζει συστηματικά τους 

συντελεστές παραγωγής (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) για την παραγωγή υλικών αγαθών και 

την παροχή υπηρεσιών, που συμβάλλουν αμέσως ή εμμέσως στην κάλυψη των ανθρωπίνων 

αναγκών, με τελικό στόχο την πραγματοποίηση κέρδους.3 

Η επιχείρηση υπάρχει σε ένα σύνθετο περιβάλλον το οποίο επιδρά στον τρόπο 

λειτουργίας της και στις αποφάσεις της διοίκησής της. Το περιβάλλον αυτό διακρίνεται σε 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται, κατά κύριο 

λόγο, από οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που 

βρίσκονται εκτός της επιχείρησης. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα 

την οικονομική μονάδα. Αυτοί είναι οι μέτοχοι, οι τράπεζες, τα σωματεία, οι πελάτες και οι 

προμηθευτές. Το εξωτερικό περιβάλλον είναι δυναμικό και μεταβάλλεται συνεχώς. Επομένως 

η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε αλλαγές, ώστε να μην τεθεί σε 

κίνδυνο η επιβίωσή της. Το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι παράγοντες εντός 

της επιχείρησης, που αποτελούν τους πόρους της και οι οποίοι είναι κυρίως οικονομικοί, 

φυσικοί, ανθρώπινοι και τεχνολογικοί.4 

 

 

  

                                            
3 Παπαδόπουλος Δ., Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων, Β’ Έκδοση, Τεύχος Α’, 

Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 63-64 
4 Montana P. and Charnov B., Μάνατζμεντ, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2002, σελ. 91-94  
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1.2 Η Λογιστική Επιστήμη: Βασικές Λογιστικές Αρχές & Παραδοχές 

 

 

Λογιστική είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη συστηματική καταγραφή και ταξινόμηση 

όλων των οικονομικών γεγονότων μιας οικονομικής μονάδας και την παροχή πληροφοριών 

οικονομικού χαρακτήρα στους ενδιαφερόμενους, για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Οι 

ενδιαφερόμενοι διακρίνονται σε αυτούς που δρουν μέσα στην επιχείρηση (επιχειρηματίες, 

μέτοχοι, διοικούντες κ.λπ.) και σε αυτούς που βρίσκονται εκτός αυτής (τράπεζες, κράτος, 

υποψήφιοι επενδυτές κ.ά.).5 

 

 

1.2.1 Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

 

Οι εκθέσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής που συντάσσονται για εξωτερικούς χρήστες, θα 

πρέπει να ακολουθούν ένα κοινώς αποδεκτό σύνολο κανόνων και διαδικασιών, έτσι ώστε να 

προάγεται η συγκρισιμότητα και να εξαλείφεται η παραπλανητική παρουσίαση.6 Το σύνολο 

αυτών των κανόνων και διαδικασιών καλούνται βασικές λογιστικές αρχές και είναι οι εξής: 

1) Η αρχή του ιστορικού κόστους, η οποία ορίζει τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων 

των Οικονομικών Καταστάσεων της επιχείρησης, που γίνεται στο κόστος κτήσης. 

2) Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων, όπου τα έσοδα λογίζονται κατά το 

χρόνο πραγματοποίησής τους. Όταν δηλαδή η κυριότητα των πωλούμενων στοιχείων 

μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή και δημιουργείται απαίτηση του 

πρώτου από τον δεύτερο.  

3) Η αρχή του συσχετισμού εσόδων-εξόδων, όπου ορίζεται ότι το αποτέλεσμα μιας 

οικονομικής χρήσης προκύπτει από την αντιπαράθεση των εσόδων, που 

πραγματοποιήθηκαν, με τα αντίστοιχα έξοδα, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη χρήση 

αυτή. 

4) Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, η οποία επιβάλλει πως σε κάθε χρήση πρέπει 

να περιλαμβάνονται μόνο τα οικονομικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκειά της.  

                                            
5 Τουρνά Ε., Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ηλ. Βιβλίο), ΣΕΑΒ, Αθήνα, 2015, σελ. 11 
6 Garrison R. and Noreen E., Διοικητική Λογιστική, Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005, σελ. 7 
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5) Η αρχή της αντικειμενικότητας, η οποία ορίζει πως οι λογιστικές εγγραφές θα 

πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικώς προσδιορισμένα και ευκόλως επαληθεύσιμα 

γεγονότα. 

6) Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων, δηλαδή η επιχείρηση πρέπει να 

χρησιμοποιεί, διαχρονικά, τις ίδιες μεθόδους αποτίμησης, αναγνώρισης κ.λπ., έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των λογιστικών μεγεθών μεταξύ των 

χρήσεων. 

7) Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης, η οποία ορίζει πως στις οικονομικές καταστάσεις 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάζουν την 

πραγματική εικόνα της επιχείρησης. 

8) Η αρχή της συντηρητικότητας, βάσει της οποίας τα έσοδα και τα στοιχεία του 

Ενεργητικού θα πρέπει να εμφανίζονται στη χαμηλότερη αξία τους, ενώ τα έξοδα και 

τα στοιχεία του Παθητικού πρέπει να εμφανίζονται στην μεγαλύτερη αξία τους. 

9) Η αρχή της «πραγματικής εικόνας», η οποία ορίζει πως βασικός σκοπός των 

οικονομικών καταστάσεων είναι η εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 

εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

10) Η αρχή της «απόλυτης σαφήνειας», η οποία αξιώνει πως ο ισολογισμός θα πρέπει 

να δείχνει όχι μόνο την πραγματική εικόνα των οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης, αλλά να είναι και σαφής ώστε να μην αφήνει αμφιβολίες στους χρήστες 

του για το περιεχόμενό του. 

11) Η αρχή του μη συμψηφισμού λογαριασμών ενεργητικού-παθητικού και εσόδων-

εξόδων, βάσει της οποίας απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ 

ανομοιογενών κονδυλίων και επιτρέπεται η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. 

12) Η αρχή της δημοσιότητας και της καλής πληροφόρησης, σύμφωνα με την οποία οι 

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

θεσμικού πλαισίου για δημοσιότητα και να περιλαμβάνουν τις πιο σημαντικές 

πληροφορίες για την αντιπροσωπευτική παρουσίαση της εικόνας της επιχείρησης.7 

 

  

                                            
7 Μπατσινίλας Ε. & Πατατούκας Κ., Σύγχρονη Λογιστική Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με 

αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Τόμος Α’, 2η Έκδοση, Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα, 2012, σελ 

56-63 
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1.2.2 Βασικές Λογιστικές Παραδοχές 

 

 

Η Λογιστική λειτουργεί μέσα σε ένα καθορισμένο αλλά συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, το οποίο θέτει κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί αυτοί αποτελούν τις 

θεμελιώδεις λογιστικές παραδοχές και είναι οι εξής: 

1) Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας: η επιχείρηση αποτελεί μια ανεξάρτητη 

οντότητα από τον ιδιοκτήτη της στα πλαίσια της λογιστικής. 

2) Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης: οι οικονομικές 

καταστάσεις  πρέπει να συντάσσονται με την προϋπόθεση πως η επιχείρηση θα 

συνεχίσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα και δεν θα τεθεί σε ρευστοποίηση 

στο άμεσο μέλλον. 

3) Παραδοχή της νομισματικής μονάδας μέτρησης: οι νομισματικές μονάδες (χρήμα) 

αποτελούν την καλύτερη μονάδα μέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και των 

κεφαλαίων της οικονομικής οντότητας, καθώς και των μεταβολών τους και όλων των 

επιχειρηματικών συναλλαγών. 

4) Παραδοχή της περιοδικότητας: είναι σημαντικό τόσο για την ίδια την επιχείρηση, 

όσο και για τους ενδιαφερόμενους, που βρίσκονται έξω από αυτήν, να προσδιορίζεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα η πορεία των εργασιών της. Τα διαστήματα αυτά 

μπορεί να είναι το έτος, το εξάμηνο, το τρίμηνο, ο μήνας κ.λπ.8  

 

 

1.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση έχει ως στόχο την μετατροπή των αριθμητικών δεδομένων, 

που αντλούνται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, σε χρήσιμες πληροφορίες 

οι οποίες βοηθούν στην ορθή λήψη αποφάσεων από τους χρήστες, που βρίσκονται εκτός της 

επιχείρησης. Οι πληροφορίες αυτές σχετίζονται με διάφορα οικονομικά μεγέθη, ως προς το 

σύνολο της επιχείρησης, όπως η κερδοφορία, η αποδοτικότητα, ο κίνδυνος κ.ά.9 

                                            
8 Μπατσινίλας Ε. & Πατατούκας Κ., Σύγχρονη Λογιστική Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και με 

αναφορά κατά θέμα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Τόμος Α’, 2η Έκδοση, Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα, 2012, σελ 

56-63 
9 Τουρνά Ε., Χρηματοοικονομική Λογιστική (Ηλ. Βιβλίο), ΣΕΑΒ, Αθήνα, 2015, σελ. 13 
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Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

είναι οι κατωτέρω: 

 Αριθμοδείκτες, 

 Καταστάσεις τάσεως, 

 Καταστάσεις κοινού μεγέθους, 

 Συγκριτικές καταστάσεις.10 

 

 

1.3.1 Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις είναι η βασικότερη πηγή πληροφόρησης για την πορεία και την 

εικόνα μιας επιχείρησης. Οποιοσδήποτε χρήστης των οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος 

διαθέτει την κατάλληλη γνώση, μπορεί να εξάγει στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα, την 

κερδοφορία, τη ρευστότητα, τον κίνδυνο και άλλα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.11 

 Οι βασικές οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών είναι: 

 Ισολογισμός 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 Προσάρτημα (Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων)12 

 

 

1.3.2 Χρήστες Οικονομικών Καταστάσεων 

 

 

Η λογιστική έχει ως πρωταρχικό της σκοπό την παροχή πληροφοριών σε κοινωνικές ομάδες 

και φορείς, που ενδιαφέρονται για την επιχείρηση, δηλαδή στους χρήστες των οικονομικών 

                                            
10 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Βασικές Έννοιες Χρηματοοικονομικής, 

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός και Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Τεύχος Α’, Β’ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 

2005, σελ. 353 
11 Νούλας Α., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Θεσσαλονίκη, 

2015, σελ. 45 
12 Μπατσινίλας Ε. & Πατατούκας Κ., Σύγχρονη Λογιστική, ο.π., σελ. 41 
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καταστάσεων. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να διακριθούν στους άμεσα ενδιαφερόμενους 

(επιχειρηματίες, προμηθευτές, πιστωτές, πιθανοί επενδυτές, διοικούντες, φορολογικές αρχές, 

εργαζόμενοι, πελάτες) και στους έμμεσα ενδιαφερόμενους (οικονομικοί αναλυτές, 

χρηματιστήριο, δικηγόροι, τράπεζες πληροφοριών, εμπορικές ενώσεις, εργατικά σωματεία). 

Ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, οι χρήστες χρειάζονται τις παρεχόμενες 

πληροφορίες έτσι ώστε να εξάγουν συμπεράσματα και να λάβουν τις ορθές αποφάσεις 

σχετικά με τα μελλοντικά τους σχέδια. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι επενδυτές και οι 

μέτοχοι ενδιαφέρονται για την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, ενώ οι πιστωτές 

αναζητούν πληροφόρηση σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της.13 

 

 

1.4 Ο Κλάδος Των Φαρμάκων 

 

 

Η φαρμακευτική είναι αχώριστη από την ιστορία της ανθρωπότητας καθώς ικανοποιεί μία 

πολύ βασική της ανάγκη, την αντιμετώπιση των ασθενειών. Κατά την διάρκεια των αρχαϊκών 

χρόνων συσσωρεύτηκε μια αξιοσημείωτη γνώση σχετική με τα φάρμακα, την οποία όμως 

κατείχαν μόνο ιερείς-μάγοι. Θα χρειαστούν χιλιάδες χρόνια τυφλής εμπειρικής εφαρμογής για 

να γίνει σταδιακά κατανοητό ότι κάποια φάρμακα είναι πιο ισχυρά από άλλα και ότι η δράση 

τους εκδηλωνόταν ανεξάρτητα από το εάν η λήψη τους συνοδεύονταν από δοξασίες ή όχι. 

Στην αρχαία Ελλάδα ξεκινά και ολοκληρώνεται η ορθολογικοποίηση των εννοιών του 

φαρμάκου και της επιστήμης του, με τους Έλληνες φιλοσόφους να προσπαθούν να βρουν 

λογικές εξηγήσεις για όλους τους τομείς της ζωής. Επίσης, στην αρχαία Ελλάδα η 

ιατροφαρμακευτική και το φάρμακο χάνουν το θρησκευτικό και μαγικό τους χαρακτήρα και 

αποκτούν έναν πλήρως επιστημονικό χαρακτήρα. Η αληθινή επανάσταση όμως θα γίνει από 

τον Ιπποκράτη, ο οποίος εισάγοντας τις βάσεις όλων των επιστημονικών μεθόδων: 

παρατήρηση, ταξινόμηση, απόρριψη κάθε μη αποδεικνυόμενης θεωρίας, γενίκευση και 

αφαίρεση, κριτική συζήτηση και αναθεώρηση, θα απομακρύνει οριστικά τη μαγεία από τη 

θεραπευτική και θα συσχετίσει τις ασθένειες με τα αίτια που τις προκαλούν. Κατά το 

μεσαίωνα ολοκληρώνεται η διαφοροποίηση της φαρμακευτικής από την ιατρική και οι 

Άραβες είναι αυτοί που ανοίγουν τα πρώτα φαρμακεία. Ενώ κατά την Αναγέννηση ο 

                                            
13 Μπατσινίλας Ε. & Πατατούκας Κ., Σύγχρονη Λογιστική, ό.π., σελ. 43 
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Ελβετικής καταγωγής αλχημιστής, ιατρός και αστρολόγος Παράκελσος  είναι αυτός που θα 

αλλάξει την γνωσιολογική βάση της φαρμακευτικής και θα την στρέψει από την βοτανική 

στη χημεία. Θα χρησιμοποιήσει συστηματικά τις γνώσεις της χημείας προκειμένου να 

συνθέσει ουσίες με φαρμακευτική δράση. Τα φαρμακεία μετατρέπονται από απλούς χώρους 

αποθήκευσης σε χημικά εργαστήρια και οι φαρμακοποιοί παύουν πλέον να ακολουθούν 

ιατρικές εντολές και εισάγουν μεθόδους παρατήρησης και μελέτης. Στον 20ο αιώνα η 

φαρμακευτική επιστήμη γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση με κέντρα ανάπτυξης τόσο τις χώρες 

της Ευρώπης όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου (1914-1918), τα φαρμακεία διατηρούσαν τα σκήπτρα της παρασκευής των 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Χαρακτηριστικά, το 90% των φαρμάκων που διέθεταν οι 

φαρμακοποιοί τα έφτιαχναν μέσα στα εργαστήριά τους ενώ μόλις το 10 % προέρχονταν από 

τη φαρμακευτική βιομηχανία, που από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα είχε αρχίσει 

σταδιακά να αναπτύσσεται. Μετά το τέλος του πολέμου τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 

παραγωγής των βιομηχανικών φαρμάκων άλλαξαν, βελτιώθηκε αισθητά η ποιότητα τους ενώ 

είχαμε ταυτόχρονα μια έκρηξη στην ανακάλυψη νέων δραστικών ουσιών είτε φυσικών είτε 

χημικών, που μεταφράζονταν σε νέα ιδιοσκευάσματα για τη φαρμακοβιομηχανία. Έτσι οι 

φαρμακοβιομηχανίες αναλαμβάνουν τα σκήπτρα στην παρασκευή των φαρμάκων και τα 

φαρμακεία περιορίζονται στην διανομή των βιομηχανικών φαρμάκων και στη φαρμακευτική 

πληροφόρηση.14 

 

 

1.4.1 Ο Κλάδος Στην Διεθνή Αγορά 

 

 

Τα φάρμακα κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά τόσο της Ευρώπης όσο και στην αγορά των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις φαρμάκου 

διαμορφώθηκαν σε $1.069 δις. για το 2015, από $1.022 δις την προηγούμενη χρονιά, ενώ 

αναμένεται να ξεπεράσουν τα $1.400 δις. μέχρι το 2020. Ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων 

πραγματοποιείται στις ΗΠΑ (41%), ακολουθούν οι ευρωπαϊκές χώρες όπως: Γερμανία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία (13%), ενώ η αγορά της Κίνας απορροφά 

ποσοστό 11%.  

                                            
14 http://www.vision4pharmacy.gr/index.php/history 

http://www.vision4pharmacy.gr/index.php/history
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 Σύμφωνα με τον EFPIA η αγορά φαρμάκου της Ευρώπης, σε τιμές χονδρικής, 

εκτιμάται, για το 2015, σε €192 δις., από €183,9 δις το 2014 (αύξηση κατά 4,4%). Ενώ 

αντίστοιχα σε τιμές λιανικής, η αξία της Ευρωπαϊκής αγοράς φαρμάκου για το 2015 ανήλθε 

σε €279 δις. Τα παραγόμενα φάρμακα στην Ευρώπη είχαν αξία €225 δις. το 2015. Τέλος, οι 

μεγαλύτερες αγορές φαρμάκου της Ευρώπης είναι: της Γερμανίας (€29,2 δις.), της Γαλλίας 

(€27,4 δις.), της Ιταλίας (€21,5 δις.) και του Ηνωμένου Βασιλείου (€18,9 δις.).15 

 

 

1.4.2. Ο Κλάδος Στην Ελληνική Αγορά 

 

 

Η συνεισφορά της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας παραμένει σημαντική για την πορεία της 

οικονομίας. Σήμερα, στην ελληνική αγορά φαρμάκου δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός 

επιχειρήσεων, ως επί το πλείστον εισαγωγικές.  

 Η αξία των εντός των συνόρων παραγόμενων φαρμάκων αυξήθηκε, με μέσο ετήσιο 

ρυθμό, 10,5% από το 2002 έως το 2010, ενώ μετέπειτα σημείωσε πτώση. Βέβαια, η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία κατόρθωσε να προσαρμοστεί άμεσα στις νέες συνθήκες της αγοράς 

(γενόσημα φάρμακα, εξαγωγές κλπ.) με αποτέλεσμα την διεύρυνση της συνολικής αξίας της 

εγχώριας παραγωγής το 2013 κατά 12,5%. Ωστόσο, την επόμενη διετία υποχωρεί εκ νέου και 

το 2015 σημειώνει πτώση 1,2%. Αντίστοιχα με την αξία, και το συνολικό μέγεθος της 

εγχώριας αγοράς αυξήθηκε την περίοδο 2000-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό 14,1%. Η 

οικονομική κρίση, όμως, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις για τη δημοσιονομική εξυγίανση 

οδήγησαν σε συνεχόμενες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων και στη συρρίκνωση της 

αγοράς. Το 2015, όμως έχουμε ανακοπή της κατιούσας, με οριακή μείωση μόνο στη 

συνολική αξία της αγοράς κατά -0,3%. Με βάση τα στοιχεία του Ε.Ο.Φ., το 2015 διατέθηκαν 

στην αγορά 502,2 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων.16 

 

  

                                            
15 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2017, ICAP Group, Αθήνα 2017, σελ. 31 
16 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2017, ICAP Group, Αθήνα 2017, σελ. 29 
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1.4.3. S.W.O.T. Analysis Του Φαρμακευτικού Κλάδου 

 

 

Πίνακας 1: S.W.O.T. Analysis φαρμακευτικού κλάδου17 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Η φύση των προϊόντων, εφόσον 

το φάρμακο είναι αγαθό πρώτης 

ανάγκης με αυξητική ζήτηση. 

 Η διεθνής φαρμακοβιομηχανία 

αποτελείται από ισχυρές 

επιχειρήσεις και ομίλους που 

επενδύουν συνεχώς στην έρευνα 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

 Τα ανεπτυγμένα και εδραιωμένα 

δίκτυα διανομής 

(φαρμακαποθήκες) με ευρεία 

γεωγραφική κάλυψη. 

 Αυξανόμενοι δείκτες 

δημογραφικής γήρανσης της 

χώρας. 

 Ελεγχόμενο κέρδος, καθώς ο 

ορισμός της τιμής των προϊόντων 

περιορίζει την ανάπτυξη των 

φαρμακευτικών επιχειρήσεων. 

 Μεγάλη καθυστέρηση 

αποπληρωμής και συσσώρευση 

χρέους από πλευράς Δημόσιου 

τομέα. 

 Συχνές αλλαγές της κείμενης 

νομοθεσίας και καθυστέρηση στη 

λήψη αποφάσεων καθώς και στην 

έγκριση νέων φαρμάκων. 

 Υψηλά διοικητικά κόστη και 

τέλη. 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Εξέλιξη βιοτεχνολογίας και 

προώθηση νέων φαρμακευτικών 

σκευασμάτων. 

 Ανάπτυξη των εξαγωγών και 

διερεύνηση νέων αγορών. 

 Επιβολή διευρυμένης διείσδυσης 

των γενόσημων φαρμάκων στην 

εγχώρια αγορά τα επόμενα έτη. 

 Διευρύνεται η λίστα των 

ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και 

απελευθερώνονται τα κανάλια 

πώλησής τους. 

 Λήξη πατέντας φαρμάκων 

ευρείας κατανάλωσης. 

 Οι δεσμεύσεις των μνημονίων για 

δραστικές περικοπές δαπανών 

στην υγεία. 

 Διαρκείς ανατιμολογήσεις των 

φαρμάκων με επιπτώσεις στη 

διαθεσιμότητά τους και στα 

έσοδα των επιχειρήσεων. 

 Έλλειψη ρευστότητας στην αγορά 

και αύξηση των επισφαλειών. 

 Συσσωρευμένα χρέη 

ασφαλιστικών ταμείων και 

νοσοκομείων. 

 Επιβολή υψηλών εκπτώσεων / 

κλιμακωτών εισφορών στις 

επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

  

                                            
17 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας 2016, ICAP Group, Αθήνα 2016, σελ. 38 
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1.5 Γενικά Στοιχεία Των Υπό Μελέτη Εταιριών 

 

 

Στη παρούσα εργασία επιλέχθηκαν να μελετηθούν και να ερμηνευθούν τα οικονομικά 

στοιχεία τεσσάρων ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών. Κριτήριο επιλογής των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων ήταν: α) ότι είναι παραγωγικές και συνάμα εμπορικές με 

βασικό είδος εμπορίας τους τα φάρμακα και β) ότι είναι ελληνικές εταιρίες και όχι 

πολυεθνικές. Τέλος, επιλέχθηκαν οι παρακάτω εταιρίες διότι τα οικονομικά τους στοιχεία 

συγκλίνουν και τις καθιστούν άμεσα συγκρίσιμες. Για τους λόγους αυτούς επιλέχθηκαν οι: 

 ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.,  

 ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.,  

 ELPEN Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε. και  

 DEMO Α.Β.Ε.Ε. Φάρμακα. 

Παρακάτω παρατίθενται τα γενικά στοιχεία των προαναφερθέντων εταιριών καθώς και 

μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Επιπλέον αναφέρεται η κύρια δραστηριότητά τους και οι 

εγκαταστάσεις τους. 

 

 

1.5.1 Γενικά Στοιχεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.18                         

 

 

Η πρώτη από τις εταιρίες που θα μελετηθούν είναι η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Ανώνυμος 

Εμποροβιομηχανική- Τουριστική- Ξενοδοχειακή και Ναυτιλιακή Ανώνυμος Εταιρία, με τον 

διακριτικό τίτλο ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, τη συσκευασία, 

την προώθηση και τη διανομή γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για διάφορες 

θεραπευτικές κατηγορίες. 

Τα προϊόντα της ΒΙΑΝΕΞ κατανέμονται σε συνταγογραφούμενα, μη 

συνταγογραφούμενα, συμπληρώματα διατροφής, βρεφικής διατροφής, διαγνωστικά και 

καλλυντικά. Ειδικότερα, τα συνταγογραφούμενα προϊόντα διακρίνονται σε: 

γαστρεντερολογικά, αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, δερματολογικά, αντιοστεοπορωτικά, 

αντιβιοτικά, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ογκολογικά, αντιφλεγμονώδη, νευρολογικά, 

                                            
18 http://www.vianex.gr 

http://www.vianex.gr/
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ψυχιατρικά, ουρολογικά, αντιασθματικά και οφθαλμολογικά. Αντίστοιχα, τα μη 

συνταγογραφούμενα σκευάσματα αφορούν:  αναλγητικά και αντισηπτικά, ενώ τα καλλυντικά 

επικεντρώνονται σε προϊόντα περιποίησης δέρματος. 

Η πορεία της εταιρίας ξεκίνησε το 1924 όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άνοιξε ένα 

από τα πρώτα φαρμακεία της Αθήνας. Το μεγάλο βήμα γίνεται το 1960 όταν ο Παύλος 

Γιαννακόπουλος ιδρύει την ΦΑΡΜΑΓΙΑΝ, η οποία επεκτείνεται γρήγορα, τόσο εντός όσο 

και εκτός Ελλάδος, ως αντιπρόσωπος μεγάλων διεθνών φαρμακευτικών εταιριών. Τη 

σημερινή επωνυμία, η εταιρία την λαμβάνει το 1971. Έτος το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο 

για την εξέλιξή της και την καταξίωσή της, καθώς φαρμακευτικές εταιρίες διεθνούς φήμης, 

όπως οι Merck & Co (ΗΠΑ), Takeda Chemical Industries (Ιαπωνία), Boots (Μ. Βρετανία), 

Sigma Tau Industries (Ιταλία) κ.ά. αναθέτουν στη ΒΙΑΝΕΞ την παραγωγή των προϊόντων 

τους στα εργοστάσιά της. Το 1977 η εταιρία ξεκινάει τη βιομηχανική της δραστηριότητα με 

τη δημιουργία του πρώτου εργοστασίου της στο 12ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – 

Λαμίας. Ενώ το 1983 το εργοστάσιο της Winthrop-Sterling εκσυγχρονίζεται για να γίνει το 

δεύτερο εργοστάσιο της ΒΙΑΝΕΞ στην Παλλήνη και υπογράφεται συμφωνία με τον οίκο 

Merck & Co. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η εταιρία αποκτά το τρίτο εργοστάσιό της, 

επίσης στην Παλλήνη, επεκτείνοντας τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της εταιρίας 

Upjohn. Μια δεκαετία αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 ιδρύεται η θυγατρική ΒΙΑΝ Α.Ε. 

για τη διακίνηση γνωστών μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών και 

παραφαρμακευτικών προϊόντων. Το 1997 μεταστεγάζονται τα γραφεία της κεντρικής 

διοίκησης και του κέντρου διανομής τελικών προϊόντων της εταιρίας στις πρώην 

εγκαταστάσεις της Hoechst στη Βαρυμπόμπη. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, η μονάδα 

παραγωγής αντιβιοτικών του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας στη 

Βιομηχανική Ζώνη Πατρών αναβαθμίζεται πλήρως, ώστε να γίνει το τέταρτο εργοστάσιο της 

εταιρίας, ακολουθώντας πάντα τα αυστηρότερα πρότυπα παραγωγής. Ένας άλλος σημαντικός 

σταθμός είναι το 2006 όταν ιδρύεται η ELDRUG S.A., η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα 

και ανάπτυξη. Μια σημαντική επιβράβευση έρχεται το 2011 καθώς ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Φαρμάκων αναγνωρίζει τη ΒΙΑΝΕΞ ως επίσημο προμηθευτή. Τέλος, το 2013 η 

ΒΙΑΝΕΞ επιτυγχάνει τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία Lilly για την παραγωγή 

10.000.000 τεμαχίων βανκομυκίνης ετησίως και εξαγωγή του 100% της παραγωγής στην 

Κίνα. 

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης ανά την Ελλάδα είναι: 

 Διοίκηση: 18ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14671, Νέα Ερυθραία 

 Γραφεία Θεσσαλονίκης: Ακάδημου 113, Κόμβος Μακρυγιάννη 56224, Εύοσμος 
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 Α’ Εργοστάσιο: 12 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση 

Αττικής 

 Β’ Εργοστάσιο: 15 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος 15351, Παλλήνη Αττικής 

 Γ’ Εργοστάσιο: 16 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος 15351, Παλλήνη Αττικής 

 Δ’ Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών 25018, Αγ. Στέφανος, Πάτρα 

 

 

1.5.2 Γενικά Στοιχεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε.19   

 

 

Η δεύτερη εταιρία, που περιλαμβάνεται στη μελέτη μας, είναι η ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. η 

οποία έχει ως δραστηριότητά της την ανάπτυξη, την εμπορία και την διανομή φαρμακευτικών 

προϊόντων. 

 Τα προϊόντα της εταιρίας διακρίνονται, ανά θεραπευτική κατηγορία, σε: 

αγγειολογικά, αναλγητικά, ανοσοκατασταλτικά, αντιαλλεργικά, αντιβιοτικά, αντιεπιληπτικά, 

αντι-ιικά, αντιμυκητιασικά, αντιψυχωτικά, αναισθητικά, αντιρετροϊκής για τη θεραπεία του 

HIV-1, αντιαιμοπεταλιακά, αντιαρρυθμικά, αντιδιαβητικά, αντιθρομβωτικά, 

αντικαταθλιπτικά, αντιπαρκινσονικά, αντιϋπερλιπιδαιμικά, αντιυπερτασικά, 

γαστρεντερολογικά, δερματολογικά, καρδιολογικά, ογκολογικά, αντιεμετικά, θεραπείας 

ορμονικών διαταραχών, ηρεμιστικά, νευρολογικά, αντιοστεοπορωτικά, θεραπείας διαφόρων 

μορφών καρκίνου, ουρολογικά, οφθαλμολογικά, αντιφλεγμονώδη, σκευάσματα για ασθενείς 

με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, χημειοθεραπευτικά.  

 Η ΦΑΡΜΑΤΕΝ ιδρύεται το 1969 από τον Νικόλαο Κάτσο, ξεκινά την παραγωγική 

της δραστηριότητα το 1972, ενώ το 1975 δημιουργεί το πρώτο προϊόν της. Το 1993 έχουμε 

παράδοση σκυτάλης από τον Νικόλαο Κάτσο στο Βασίλειο Κάτσο και στη Νέλλη Κάτσου. 

Το τέλος της δεκαετίας του ’90 βρίσκει την εταιρία να έχει επαναπροσδιορίσει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες στοχεύοντας πλέον στην Ευρωπαϊκή αγορά. Τα πρώτα 

βήματα για την κατάκτηση αυτού του στόχου γίνονται το 2002, όταν γίνεται η προώθηση του 

πρώτου προϊόντος της Pharmathen στην Ε.Ε. (Fluconazole). Το 2005, η Pharmathen 

κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών εταιριών στην Ευρώπη, με βάση την 

ετήσια παραγωγή μελλοντικών προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών 

                                            
19 http://www.pharmathen.com 

http://www.pharmathen.com/
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(pilenine products). Το 2006 η εταιρία εγκαινιάζει τις εγκαταστάσεις Δραστικών Πρώτων 

Υλών (API) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την καθετοποίηση παραγωγής. Όμως, η 

σημαντικότερη, έως σήμερα, χρονιά για την Pharmathen είναι το 2010, καθώς αποκτά 

ερευνητικές εγκαταστάσεις για τη σύνθεση Δραστικών Πρώτων Υλών (API) στην Ινδία, 

ξεκινά η λειτουργία της νέας παραγωγικής μονάδας στις Σάπες Ροδόπης και η παρουσία της 

εταιρίας διεθνώς εκτείνεται πλέον σε 65 χώρες. Την επόμενη χρονιά εντάσσει στις 

δραστηριότητές της την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων ειδικών τεχνολογιών. Το 2012, 

ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ξεπερνά το ορόσημο των 150 εκατ. € ενώ η εταιρία 

επεκτείνεται εκ νέου. Αυτή τη φορά στο χώρο του φαρμακείου, με την εκπροσώπηση διεθνώς 

αναγνωρισμένων brands. Τέλος, το 2013 επιτυγχάνεται το πρώτο λανσάρισμα προϊόντος στις 

ΗΠΑ. 

 Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται: 

 Διοίκηση: Λ. Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι, Αθήνα  

 Εγκαταστάσεις Παλλήνης: Δερβενακίων 6, 15351, Παλλήνη, Αθήνα 

 Εγκαταστάσεις Σαπών Ροδόπης: ΟΤ 5, Σάπες-Βιομηχανικό Πάρκο, 69300, Ροδόπης 

 

 

1.5.3 Γενικά Στοιχεία ELPEN Α.Ε.20    

 

 

Η επόμενη εξεταζόμενη εταιρία είναι η ELPEN Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε., η οποία 

περιλαμβάνει στις δραστηριότητές της τόσο την παραγωγή, την πώληση και την εξαγωγή 

φαρμακευτικών σκευασμάτων, όσο και την έρευνα και ανάπτυξη αυτών.  

 Τα προϊόντα της ELPEN, που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Στις κατηγορίες αυτές συγκαταλέγονται: τα αντιαναιμικά, 

τα αγγειοδιασταλτικά, τα αντιπηκτικά, τα αντιδιαβητικά, τα υπολιπιδαιμικά, τα 

αντιμικροβιακά, τα αντιβιοτικά, τα αντιφλεγμονώδη, τα αντιβηχικά, τα ουρολογικά, τα 

σκευάσματα για το πεπτικό έλκος, τα σκευάσματα για το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό 

και το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα σκευάσματα αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης. 

 Η ιστορία της ELPEN ξεκινά το 1965, όταν ιδρύεται από τον Δημήτριο Πενταφράγκα. 

Επτά χρόνια αργότερα, το 1972, κατασκευάζεται η παραγωγική μονάδα στο Πικέρμι. Ενώ τις 

                                            
20 http://www.elpen.gr 

http://www.elpen.gr/
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επόμενες χρονιές η εταιρία συνάπτει συμφωνίες παρασκευής με τις πολυεθνικές Eaton 

(1975), Dow-Chemicals (1976), Warner Lambert και Pierre Fabre (1977). Λίγο μετά την 

συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας, το 1988, καταφέρνει να συμπεριληφθεί ανάμεσα 

στις 50 πρώτες φαρμακευτικές εταιρίες της Ελλάδας. Το 1989 επεκτείνει την παραγωγική της 

μονάδα κατά 7.000 τμ. Το 1990 διευρύνει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της με αρκετά 

φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και με πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα. Την επόμενη 

χρονιά συνάπτει συμφωνία άδειας παρασκευής με την ιταλική Italfarmaco και συμφωνία 

κοινού marketing με την γερμανική Bayer. Το 1997, επεκτείνεται εκ νέου η παραγωγή της, 

καθώς τίθεται σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής με τεχνολογία αιχμής, για ενέσιμες 

κεφαλοσπορίνες, όπου και παρασκευάζονται φάρμακα που προορίζονται για νοσοκομειακή 

χρήση. Ενώ το 1999 αγοράζει ένα κτίριο 1.000 τμ. στο κέντρο της Αθήνας όπου στεγάζονται 

έκτοτε τα τμήματα πωλήσεων και marketing. Την ίδια χρονιά αναπτύσσονται και οι 

εγκαταστάσεις έρευνας και τεχνολογίας, ενώ κατορθώνει να καταταχθεί 13η ανάμεσα σε 

περισσότερες από 250 φαρμακευτικές εταιρίες. Στην αρχή της επόμενης χιλιετίας 

εξασφαλίζει συνεργασίες για πρωτότυπα φαρμακευτικά σκευάσματα με πολυεθνικές εταιρίες, 

όπως η Novartis, η Baxter, η Bayer, η Lundbeck και η Ferring. Τέλος, το 2012, η εταιρία 

βελτιώνει εκ νέου την θέση της στην αγορά, αφού κατατάσσεται 7η ανάμεσα σε 400 και 

πλέον φαρμακευτικές εταιρίες, εγχώριες και πολυεθνικές. Την ίδια χρονιά ιδρύεται και η 

ELPEN Pharma GmbH στην Γερμανία. 

 Η επιχείρηση έχει τις εγκαταστάσεις της: 

 Έδρα: Λ. Μαραθώνος 95, 19009, Πικέρμι Αττικής 

 Λογιστήριο: Αγίας Παρασκευής 14, 19009, Πικέρμι Αττικής 

 Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο: Λ. Μαραθώνος 95, 19009, Πικέρμι Αττικής 

 Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης Ν. Ελλάδος: Σεβαστείας 11, 11528, Αθήνα 

 Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης Β. Ελλάδος: Εθν. Αντιστάσεως 114, 55134, 

Θεσσαλονίκη 
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1.5.4 Γενικά Στοιχεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. Φάρμακα21        

 

 

Η τελευταία εταιρία, που θα συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη είναι η DEMO Ανώνυμος 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

και στην προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. 

 Τα προϊόντα της DEMO καλύπτουν τις θεραπευτικές κατηγορίες: της αιματολογίας, 

της νεφρολογίας, της ογκολογίας, των αντιβιοτικών, της νευρολογίας, της ουρολογίας, της 

παθολογίας, της πνευμονολογίας, της καρδιολογίας και της γενικής ιατρικής. Η εταιρία 

απευθύνεται κυρίως στην νοσοκομειακή αγορά και τα πιο δημοφιλή προϊόντα της είναι  οι 

άσηπτες κόνεις καρβαπενέμης, άσηπτες κόνεις κεφαλοσπορίνης, λυόφιλες κόνεις, αμπούλες 

και φιάλες τεχνολογίας blow-fill-seal (φούσκωμα – γέμισμα – σφράγιση), παρεντερικά 

διαλύματα ηλεκτρολυτών, σκευάσματα σε πόσιμη μορφή. 

 Τα πρώτα βήματα για την δημιουργία της εταιρίας έγιναν το 1965, όταν ο Σταύρος 

Δέμος ανοίγει ένα απλό φαρμακείο, ενώ το 1973 ιδρύεται η DEMO Α.Β.Ε.Ε. Το 1985 η 

εταιρία στρέφεται στη διεθνή αγορά και αναπτύσσει το Τμήμα Παγκόσμιων Πωλήσεων, το 

οποίο πλέον εξάγει σε 52 χώρες σε 5 ηπείρους. Ενώ το 1997 η εταιρία αποφασίζει να 

προσανατολιστεί στην εγχώρια νοσοκομειακή αγορά με τη δημιουργία της πρώτης πλήρους 

αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής πλαστικών φιαλιδίων στην Ελλάδα. Αυτή η 

στρατηγική απόφαση αποδίδει καρπούς το 2000 όταν η DEMO κατακτά την πρώτη θέση 

ανάμεσα στους προμηθευτές της εγχώριας νοσοκομειακής αγοράς. Τέλος, το 2005 η εταιρία 

δημιουργεί Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, έκτασης 1.500 τμ. και κατασκευάζει το τρίτο 

εργοστάσιο παραγωγής της έκτασης 45.000 τμ. 

 Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται: 

 Έδρα: 21ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών – Λαμίας, Κρυονέρι 14568, Αττική 

 Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 15ο χλμ Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, Θέρμη, 

57001, Θεσσαλονίκη 

  

                                            
21 http://www.demo.gr 

http://www.demo.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

2.1 Αριθμοδείκτες 

 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

τη χρήση των αριθμοδεικτών. Η μελέτη θα χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους: 2005-2009 

και 2010-2015. Αυτό θα γίνει διότι το 2009 αποτέλεσε κομβικό έτος για την ελληνική 

οικονομία, καθώς ήταν το έτος κατά το οποίο εκδηλώθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση στη 

χώρα μας. 

Η μέθοδος των αριθμοδεικτών είναι πιθανότατα η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για την 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως αριθμοδείκτης ορίζεται ο αριθμός που 

προκύπτει από το συσχετισμό δύο ή περισσότερων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

της επιχείρησης. Σκοπός της ανάλυσης με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών είναι η μείωση του 

μεγάλου όγκου δεδομένων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Από τον 

ορισμό, είναι προφανές πως θα μπορούσε να προκύψει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δεικτών 

αμφιβόλου χρησιμότητας για την ανάλυσή μας. Για να περιοριστεί λοιπόν το πεδίο δράσης 

των αναλυτών κατά το σχηματισμό των αριθμοδεικτών, στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται πως 

θα πρέπει να υπάρχει λογική σχέση μεταξύ του αριθμητή και του παρονομαστή. Λογική 

σχέση υπάρχει μεταξύ συγκρίσιμων μεγεθών, δηλαδή μεγεθών που αν συσχετισθούν θα 

προκύψει μια οικονομική σχέση. Ακόμη, λογική σχέση υπάρχει μεταξύ μεγεθών που 

βασίζονται σε κοινές αξίες. Τέλος, λογική είναι και η σχέση των μεγεθών που βρίσκονται σε 

συνάρτηση μεταξύ τους, δηλαδή των μεγεθών που μεταβάλλονται κατά τρόπο που μπορεί να 

προσδιορισθεί. 

Οι αριθμοδείκτες μπορούν να ομαδοποιηθούν με διάφορους τρόπους. Ο πλέον αποδεκτός 

είναι αυτός που γίνεται με κριτήριο τις διάφορες οικονομικές πτυχές της δραστηριότητας της 

επιχείρησης. Η ομαδοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

1) Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

2) Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
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3) Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

4) Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας ή Κερδοφορίας.22 

 

 

2.1.1 Οικονομικά Στοιχεία Εξεταζόμενων Εταιριών & Κλάδου 

 

 

Τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών, που παρατίθενται κατωτέρω, αντλήθηκαν από τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εκάστοτε οικονομικής χρήσης για κάθε εταιρία. 

Τα στοιχεία του κλάδου αντλήθηκαν από στοιχεία των οδηγών της ICAP, που αναφέρονται 

στον κλάδο Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά. 

 

Πίνακας 2: Οικονομικά Στοιχεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (2005-2009) 

Στοιχεία 2005 2006 2007 2008 2009 

Πάγια 19.883.047 19.044.294 19.029.265 21.645.327 21.214.775 

Αποθέματα 

Αρχής 
38.396.456 34.790.360 39.123.862 62.575.456 61.823.910 

Αποθέματα 

Τέλους 
34.790.360 39.123.862 62.575.456 61.823.910 65.936.086 

Απαιτήσεις 69.663.323 100.023.504 138.572.681 183.234.711 208.057.241 

Κυκλ. Ενεργ. 106.733.840 146.240.237 208.762.778 248.724.009 285.224.034 

Σύνολο 

Ενεργ. 
130.690.836 170.155.405 232.280.044 270.653.433 306.629.162 

Ίδια 

Κεφάλαια 
17.342.769 18.236.767 18.320.376 72.304.669 20.834.521 

Μακρ. 

Υποχρ. 
0 0 0 0 0 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
111.105.835 149.294.593 211.341.879 192.334.627 283.562.103 

Σύνολο 

Υποχρ. 
111.105.835 149.294.593 211.341.879 192.334.627 283.562.103 

Σύνολο 

Παθητικού 
130.690.836 170.155.405 232.280.044 270.653.433 306.629.162 

Τόκοι 2.235.200 2.035.912 4.547.958 5.873.007 3.022.919 

Πωλήσεις 249.707.406 286.089.158 323.011.173 354.449.893 376.865.080 

Κόστος 

Πωληθ. 
165.055.433 188.771.559 207.133.530 216.029.977 233.096.241 

ΚΠΦ 50.603.867 56.728.091 64.359.778 68.823.725 63.661.044 

                                            
22 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 358-359 
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Καθαρά 

Κέρδη 
32.868.452 40.228.768 46.227.622 51.470.149 40.738.184 

 

 

Πίνακας 3: Οικονομικά Στοιχεία ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. (2010-2015) 

Στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πάγια 19.826.704 19.213.393 20.231.721 21.492.240 27.402.542 30.608.103 

Αποθέματα 

Αρχής 
65.936.086 54.813.093 46.349.471 49.956.888 47.820.570 41.863.119 

Αποθέματα 

Τέλους 
54.813.093 46.349.471 49.956.888 47.820.570 41.863.119 43.434.735 

Απαιτήσεις 106.826.933 75.338.569 90.937.549 73.551.356 56.477.207 74.295.139 

Κυκλ. 

Ενεργ. 
252.852.764 128.002.734 145.384.188 124.426.898 101.638.779 122.824.778 

Σύνολο 

Ενεργ. 
272.764.376 155.755.033 181.027.765 156.362.507 134.835.416 160.853.102 

Ίδια 

Κεφάλ. 
20.936.771 32.712.215 54.172.982 43.131.941 22.855.061 34.699.707 

Μακρ. 

Υποχρ. 
0 0 0 0 8.236.554 17.330.510 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
245.799.502 111.467.187 111.093.834 102.485.154 100.409.540 108.822.886 

Σύνολο 

Υποχρ. 
245.799.502 111.467.187 111.093.834 102.485.154 108.646.094 126.153.395 

Σύνολο 

Παθητικ. 
272.764.376 155.755.033 181.027.765 156.362.507 134.835.416 160.853.102 

Τόκοι 3.611.706 24.334.460 3.593.556 1.896.390 2.429.050 2.502.340 

Κύκλος 

Εργας. 
322.017.226 301.894.558 240.194.300 247.498.029 206.889.570 210.269.984 

Κόστος 

Πωληθ. 
209.991.795 201.812.367 156.801.837 178.729.706 156.938.800 156.168.281 

ΚΠΦ 18.982.016 30.466.771 27.618.935 10.490.406 4.329.899 9.072.728 

Καθαρά 

Κέρδη 
1.982.251 26.775.457 31.425.920 37.882.916 23.284.203 6.523.361 

 

Ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία, τα πάγια στοιχεία, παρατηρούμε πως γενικά η 

εταιρία διατηρεί τα πάγια της σε σταθερά επίπεδα μέχρι το 2007. Την επόμενη διετία 

ακολουθεί μια παροδική αύξηση, η οποία επανέρχεται και επεκτείνεται από το 2012 κι 

έπειτα. Στη συνέχεια καταγράφονται τα αποθέματα της επιχείρησης, τα οποία αυξάνονται 

μέχρι και το 2009, ενώ την επόμενη χρονιά σημειώνουν μείωση η οποία όμως 

σταθεροποιείται, με μικρές διακυμάνσεις, μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Οι 

απαιτήσεις της ΒΙΑΝΕΞ ακολουθούν ανοδική πορεία μέχρι και την έλευση της οικονομικής 
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κρίσης στη χώρα μας, αλλά μετά το 2010 σημειώνουν ραγδαία μείωση, με μοναδικές 

εξαιρέσεις τα έτη 2012 και 2015.  

Παρακολουθώντας την άλλη πλευρά του Ισολογισμού, παρατηρούμε πως τα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης εκτοξεύονται το 2008, όπου και σημειώνουν υπερτριπλάσια 

αύξηση. Η αύξηση αυτή μπορεί να μην είναι διαχρονική αλλά παρατηρείται εκ νέου αυξητική 

τάση μετά το 2011. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως δεν υπάρχουν 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πέραν από την τελευταία διετία της μελέτης μας. Όσον αφορά 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΒΙΑΝΕΞ παρατηρούμε πως μέχρι το 2009 ακολουθούν 

αυξητική τάση ενώ μειώνονται το 2010 και από εκεί και έπειτα ακολουθούν σταθερή πορεία. 

Η τελευταία κατηγορία δεδομένων προέρχεται από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης και από τα πράγματα που πρέπει να τονιστούν είναι η αύξηση των τόκων, η οποία 

οφείλεται στις προβλέψεις υποτίμησης χρεογράφων και συμμετοχών κατόπιν της 

ανακοίνωσης του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων. Ακόμα, παρατηρούμε πως τόσο ο 

κύκλος εργασιών της εταιρίας, όσο και το κόστος πωληθέντων της αυξάνονται μέχρι το 2009, 

αλλά από εκεί και έπειτα ακολουθούν πτωτική πορεία. Η πορεία των δύο προαναφερθέντων  

στοιχείων μπορεί να είναι κοινή, αλλά δεν είναι αναλογική, με τις πωλήσεις να μειώνονται με 

ταχύτερο ρυθμό, και αυτό είναι εμφανές στα κέρδη προ φόρων, τα οποία καταποντίζονται 

από το 2010 και μετά. Όμοια πορεία ακολουθούν και τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, με 

εξαίρεση το 2012 και το 2013. Η αλλαγή τάσης όμως οφείλεται, όπως πληροφορούμαστε από 

την έκθεση της ελεγκτικής ομάδας, στον μη σωστό υπολογισμό των πρόσθετων φόρων και 

των προσαυξήσεων, που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο και έτσι τα κέρδη 

εμφανίζονται σημαντικά αυξημένα. 

 

Πίνακας 4: Οικονομικά Στοιχεία Pharmathen Α.Β.Ε.Ε. (2005-2009) 

Στοιχεία 2005 2006 2007 2008 2009 

Πάγια 12.069.510 18.799.736 25.560.590 38.353.339 43.837.292 

Αποθέματα 

Αρχής 
3.958.052 4.821.375 10.663.976 15.802.834 32.815.532 

Αποθέματα 

Τέλους 
4.821.375 10.663.976 15.802.834 32.815.532 27.923.407 

Απαιτήσεις 11.347.357 18.351.362 22.187.136 41.044.501 43.785.483 

Κυκλ. Ενεργ. 16.611.459 31.164.935 41.870.284 78.828.583 75.008.393 

Σύνολο 

Ενεργ. 
29.028.970 51.196.971 67.981.752 119.311.093 122.153.255 

Ίδια 

Κεφάλαια 
12.709.960 18.207.895 23.884.849 41.816.093 51.182.085 
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Μακρ. 

Υποχρ. 
7.736.292 12.513.169 23.913.077 29.597.127 32.016.130 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
8.582.718 20.473.484 20.161.798 47.662.953 38.717.246 

Σύνολο 

Υποχρ. 
16.319.011 32.986.654 44.074.875 77.260.080 70.733.376 

Σύνολο 

Παθητικού 
29.028.970 51.196.971 67.981.752 119.311.093 122.153.255 

Τόκοι 430.270 1.106.457 1.923.555 3.363.060 3.521.758 

Πωλήσεις 21.928.833 34.290.939 43.477.559 74.118.356 89.324.605 

Κόστος 

Πωληθ. 
11.542.968 17.725.096 21.663.436 39.606.373 49.448.088 

ΚΠΦ 2.115.431 3.438.268 4.407.806 7.892.950 10.143.277 

Καθαρά 

Κέρδη 
2.500.894 5.239.162 8.565.727 16.313.842 16.955.033 

 

 

Πίνακας 5: Οικονομικά Στοιχεία Pharmathen Α.Β.Ε.Ε. (2010-2015) 

Στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πάγια 73.883.352 76.350.121 84.507.489 92.782.634 97.287.965 114.824.739 

Αποθέματα 

Αρχής 
27.923.407 20.518.575 29.779.444 25.815.945 27.239.355 20.866.692 

Αποθέματα 

Τέλους 
20.518.575 29.779.444 25.815.945 27.239.355 20.866.692 20.875.497 

Απαιτήσεις 38.702.427 45.711.545 49.125.221 42.317.745 42.557.825 44.315.377 

Κυκλ. 

Ενεργ. 
84.058.624 84.456.306 85.640.640 84.599.967 87.035.905 98.133.856 

Σύνολο 

Ενεργ. 
158.832.646 162.077.338 172.081.459 180.356.032 188.685.909 212.958.595 

Ίδια 

Κεφάλ. 
67.727.731 71.694.625 89.015.971 101.916.096 113.768.427 97.295.689 

Μακρ. 

Υποχρ. 
27.229.550 24.177.330 12.700.070 16.513.026 23.925.294 53.229.042 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
62.906.614 65.733.506 69.982.621 59.741.343 48.611.071 62.433.864 

Σύνολο 

Υποχρ. 
90.136.163 89.910.836 82.682.691 76.254.368 72.536.366 115.662.906 

Σύνολο 

Παθητικ. 
158.832.646 162.077.338 172.081.459 180.356.032 188.685.909 212.958.595 

Τόκοι 3.235.858 5.019.100 7.512.327 4.412.473 3.785.926 6.491.444 

Κύκλος 

Εργας. 
98.685.955 108.479.936 149.321.132 161.497.127 161.272.519 163.150.066 

Κόστος 

Πωληθ. 
53.055.337 60.448.081 98.481.404 96.504.932 97.847.359 104.724.074 
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ΚΠΦ 9.890.664 7.183.493 10.500.225 19.038.024 13.765.777 15.193.645 

Καθαρά 

Κέρδη 
16.773.416 15.695.270 21.835.944 34.907.860 38.639.326 9.267.033 

  

Η Pharmathen αυξάνει συνεχώς τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, με πιο σημαντική 

την αύξηση που σημειώθηκε από το 2009 προς το 2010. Αντίστοιχα, τα αποθέματά της 

αυξάνονται, αρχικά μέχρι το υψηλότερο σημείο τους για την εξεταζόμενη περίοδο και από 

εκεί και έπειτα ακολουθούν μια σχετικά σταθερή πορεία με μικρές διακυμάνσεις. Ομοίως και 

οι απαιτήσεις της, οι οποίες μετά το 2008 είναι σταθερές, με εξαίρεση μια μικρή κάμψη το 

2010. 

 Στην απέναντι πλευρά της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης βλέπουμε πως η 

Pharmathen αυξάνει μέχρι και το 2014 τα ίδια κεφάλαιά της. Οι μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της ακολουθούν ομοίως μια αυξητική τάση μέχρι το 2009, ακολουθεί μια 

τριετία κάμψης αλλά το τελευταίο έτος της μελέτης μας ανακάμπτουν. Ανοδική πορεία 

ακολουθούν και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εν λόγω επιχείρησης με μοναδικές 

εξαιρέσεις τα έτη 2009, 2013 και 2014.  

 Προχωρώντας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και ειδικότερα στους 

χρεωστικούς τόκους παρατηρούμε πως με την έλευση της κρίσης σημειώνουν μια πορεία 

γεμάτη αυξομειώσεις και αλλαγές τάσης. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις και το κόστος 

πωληθέντων της Pharmathen διευρύνονται συνεχώς, με μια αμελητέα κάμψη το 2014. Λογικό 

και επόμενο είναι λοιπόν, μια ανάλογη πορεία να έχουν και τα κέρδη προ φόρων της 

οντότητας. Τέλος, άξια σχολιασμού είναι η πορεία των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Τα 

κέρδη ξεκινούν με μια αυξητική τάση μέχρι και το 2008, ακολουθεί μια περίοδος 

σταθερότητας και μια μικρή κάμψη το 2011. Από εκεί και έπειτα σημειώνεται μια ραγδαία 

τριετής αύξηση, η οποία όμως ακολουθείται με μια ακόμα πιο ραγδαία ετήσια μείωση, η 

οποία έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των κερδών σχεδόν στο 25% των προηγούμενων 

κερδών.  

 

Πίνακας 6: Οικονομικά Στοιχεία ELPEN Α.Ε. (2005-2009) 

Στοιχεία 2005 2006 2007 2008 2009 

Πάγια 7.144.799 9.094.325 9.948.882 9.776.222 14.208.300 

Αποθέματα 

Αρχής 
20.655.802 23.231.622 24.009.207 24.826.325 25.351.006 

Αποθέματα 

Τέλους 
23.231.622 24.009.207 24.826.325 25.351.006 31.264.520 

Απαιτήσεις 29.297.533 37.372.255 50.714.565 60.316.948 71.538.797 
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Κυκλ. Ενεργ. 67.659.711 81.473.192 95.358.419 119.246.174 144.746.996 

Σύνολο 

Ενεργ. 
74.816.546 90.579.064 105.319.651 129.036.614 158.977.173 

Ίδια 

Κεφάλαια 
25.129.195 30.855.929 37.047.151 39.397.788 40.659.169 

Μακρ. 

Υποχρ. 
0 0 0 0 0 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
49.416.379 55.897.366 60.129.867 72.718.562 92.602.596 

Σύνολο 

Υποχρ. 
49.416.379 55.897.366 60.129.867 72.718.562 92.602.596 

Σύνολο 

Παθητικού 
74.816.546 90.579.064 105.319.651 129.036.614 158.977.173 

Τόκοι 18.229 18.897 21.128 22.178 32.206 

Πωλήσεις 74.401.370 88.389.726 104.807.603 120.579.287 132.891.048 

Κόστος 

Πωληθ. 
48.782.569 52.863.769 57.422.617 59.783.916 70.261.002 

ΚΠΦ 1.483.697 6.979.681 8.990.399 11.442.002 14.574.166 

Καθαρά 

Κέρδη 
2.326.693 4.986.026 7.048.587 8.258.001 8.462.077 

 

 

Πίνακας 7: Οικονομικά Στοιχεία ELPEN (2010-2015) 

Στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πάγια 15.413.716 15.304.313 19.705.265 20.349.743 26.860.935 43.772.196 

Αποθέματα 

Αρχής 
31.264.520 26.802.184 24.788.700 18.479.168 22.942.162 17.574.750 

Αποθέματα 

Τέλους 
26.802.184 24.788.700 18.479.168 22.942.162 17.574.750 16.592.533 

Απαιτήσεις 44.549.112 38.354.457 39.642.685 33.745.681 30.954.734 39.561.496 

Κυκλ. 

Ενεργ. 
118.646.903 112.609.667 105.482.816 114.287.948 78.572.676 90.045.771 

Σύνολο 

Ενεργ. 
134.677.078 128.486.475 137.867.908 147.140.778 119.272.800 133.817.967 

Ίδια 

Κεφάλ. 
37.661.416 40.664.303 40.052.196 50.556.073 37.402.030 42.031.837 

Μακρ. 

Υποχρ. 
0 0 0 0 0 0 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
75.749.362 69.031.542 68.836.128 81.890.420 67.412.085 84.059.636 

Σύνολο 

Υποχρ. 
75.749.362 69.031.542 68.836.128 81.890.420 67.412.085 84.059.636 

Σύνολο 

Παθητικ. 
134.677.078 128.486.475 137.867.908 147.140.778 119.272.800 133.817.967 
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Τόκοι 1.593.945 38.571 4.937.668 29.714 18.356 24.367 

Κύκλος 

Εργας. 
118.938.094 113.215.533 115.332.549 112.408.171 113.949.055 119.784.368 

Κόστος 

Πωληθ. 
70.061.565 64.398.430 61.117.033 55.988.802 51.098.675 42.864.790 

ΚΠΦ 8.217.291 5.489.373 4.272.774 14.106.500 4.903.868 4.916.264 

Καθαρά 

Κέρδη 
4.278.550 3.088.691 7.107.335 20.333.413 -9.003.435 4.940.988 

 

 Εξετάζοντας τα αντίστοιχα στοιχεία της ELPEN, βλέπουμε πως τα πάγια στοιχεία της 

αυξάνονται συνεχώς, με μόνες περιόδους στασιμότητας τα έτη 2007-2008 και 2010-2011. 

Αντίστοιχα τα αποθέματά της αυξάνονται μέχρι το 2010, οπότε και αρχίζει η περίοδος 

κάμψης, με μόνη προσπάθεια ανάκαμψης το 2013. Ομοίως και οι απαιτήσεις, ενώ 

ακολουθούν μια ανοδική πορεία μέχρι το 2009, με την εμφάνιση των επιπτώσεων της κρίσης 

μειώνονται ραγδαία. 

 Τα ίδια κεφάλαια της ELPEN παραμένουν σταθερά, ως επί το πλείστον, κατά τη 

διάρκεια της μελέτης. Η μόνη εξαίρεση παρουσιάζεται το 2013, οπότε και υπάρχει μια 

αύξηση περίπου κατά 25%, αλλά την αμέσως επόμενη χρονιά επανέρχεται η κανονικότητα. 

Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης εταιρίας είναι πως και τα έντεκα χρόνια της 

παρούσας έρευνας δεν εμφανίζει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης, μετά την πρώτη 

τετραετία, κατορθώνει να ελέγξει και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, εκτός από το 

2013. Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων τη συγκεκριμένη περίοδο, σε 

συνδυασμό με την αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα πως ίσως πραγματοποιήθηκε κάποιου είδους βραχυχρόνιας επένδυση. 

 Ακολούθως έχουν καταγραφεί οι τόκοι της επιχείρησης, οι οποίοι διαγράφουν μια 

σταθερή πορεία στην πάροδο των χρόνων εκτός από το 2010 και το 2012 οπότε και είναι οι 

χρονιές δημιουργίας προβλέψεων υποτίμησης των συμμετοχών και χρεογράφων λόγω του 

PSI. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης διευρύνεται μέχρι και το 2009 αλλά από εκεί και 

έπειτα σημειώνει συνεχόμενη μείωση, την οποία κατορθώνει να ανακόψει μόλις το 2015. Το 

κόστος πωληθέντων ακολουθεί παρόμοια πορεία με τις πωλήσεις, αλλά η μείωση του δεν 

είναι ανάλογη με την αντίστοιχη των πωλήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στα λειτουργικά κέρδη. Τέλος, τόσο τα κέρδη προ φόρων, όσο και τα καθαρά 

κέρδη της ELPEN ενώ ξεκινούν δυναμικά την πρώτη τετραετία και αυξάνονται συνεχώς, το 

2010 συρρικνώνονται σχεδόν στο μισό, με την καθοδική πορεία να συνεχίζεται και τα 
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επόμενα δύο χρόνια. Το 2013 υπάρχει μια ανάκαμψη αλλά δεν διήρκησε, καθώς τελικά 

επανέρχονται στα επίπεδα που επικράτησαν με την έναρξη της κρίσης. 

 

Πίνακας 8: Οικονομικά Στοιχεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. (2005-2009) 

Στοιχεία 2005 2006 2007 2008 2009 

Πάγια 24.071.556 36.661.217 48.549.574 55.020.943 52.332.818 

Αποθέματα 

Αρχής 
14.359.590 16.950.413 15.715.792 20.115.811 24.665.196 

Αποθέματα 

Τέλους 
16.950.413 15.715.792 20.115.811 24.665.196 32.398.443 

Απαιτήσεις 50.580.462 59.120.099 73.456.536 99.783.899 125.622.223 

Κυκλ. Ενεργ. 69.349.731 76.155.857 94.650.774 125.595.541 168.319.538 

Σύνολο 

Ενεργ. 
93.700.270 113.442.788 144.858.271 183.485.325 223.720.684 

Ίδια 

Κεφάλαια 
34.763.968 43.205.866 48.085.127 48.993.882 56.502.095 

Μακρ. 

Υποχρ. 
11.484.844 19.787.871 48.047.100 46.708.226 47.813.098 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
46.774.445 50.115.210 48.500.933 87.639.063 119.166.774 

Σύνολο 

Υποχρ. 
58.259.289 69.903.081 96.548.033 134.347.289 166.979.872 

Σύνολο 

Παθητικού 
93.700.270 113.442.788 144.858.271 183.485.325 223.720.684 

Τόκοι 2.304.992 2.053.882 3.147.716 3.773.916 3.574.225 

Πωλήσεις 70.372.639 72.562.850 78.136.539 90.041.798 96.658.758 

Κόστος 

Πωληθ. 
56.448.450 56.856.555 59.868.281 70.253.188 73.795.722 

ΚΠΦ 300.548 3.789.150 3.592.885 696.197 1.896.647 

Καθαρά 

Κέρδη 
398.160 2.465.647 2.205.554 622.990 483.629 

 

 

Πίνακας 9: Οικονομικά Στοιχεία DEMO Α.Β.Ε.Ε. (2010-2015) 

Στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πάγια 47.377.293 42.280.367 91.232.416 88.507.271 85.920.673 83.476.587 

Αποθέματα 

Αρχής 
32.398.443 20.950.331 22.644.264 20.510.285 21.370.109 20.344.036 

Αποθέματα 

Τέλους 
20.950.331 22.644.264 20.510.285 21.370.109 20.344.036 25.412.444 

Απαιτήσεις 125.987.345 57.656.895 89.363.499 55.595.979 57.450.163 71.964.700 
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Κυκλ. 

Ενεργ. 
158.096.939 161.669.061 126.726.648 111.458.754 116.556.409 121.369.878 

Σύνολο 

Ενεργ. 
208.983.501 207.905.578 217.959.064 199.966.024 202.477.081 204.846.465 

Ίδια 

Κεφάλ. 
50.610.517 52.340.847 47.139.071 49.386.163 57.913.042 70.892.612 

Μακρ. 

Υποχρ. 
45.011.720 37.491.592 51.647.759 25.931.560 68.833.302 70.894.897 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
112.827.173 117.508.944 119.172.234 124.648.301 75.730.737 63.058.956 

Σύνολο 

Υποχρ. 
157.838.893 155.000.536 170.819.993 150.579.861 144.564.039 133.953.853 

Σύνολο 

Παθητικ. 
208.983.501 207.905.578 217.959.064 199.966.024 202.477.081 204.846.465 

Τόκοι 6.693.314 5.936.180 5.104.451 5.036.381 3.873.287 3.171.069 

Κύκλος 

Εργας. 
95.174.510 93.294.534 107.032.253 105.190.295 111.834.087 123.333.187 

Κόστος 

Πωληθ. 
72.735.591 62.776.411 66.304.044 66.039.464 61.667.438 65.360.105 

ΚΠΦ -6.381.449 2.846.914 6.209.592 5.371.953 16.860.371 18.984.548 

Καθαρά 

Κέρδη 
-3.418.397 -4.325.353 4.348.438 1.825.435 11.256.764 13.180.505 

 

 Στους ανωτέρω πίνακες παρουσιάζονται τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία, που θα 

μας βοηθήσουν στην ανάλυση της εταιρίας DEMO. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της 

συγκεκριμένης εταιρίας αυξάνονται μέχρι το 2008, ακολουθεί μια μικρή κάμψη για τα 

επόμενα τρία χρόνια, αλλά διπλασιάζονται το 2012 και παραμένουν σταθερά από τότε και 

στο εξής. Τα αποθέματα και αυτά με την σειρά τους αυξάνονται μέχρι το 2009, αλλά το 2010 

σημειώνουν μια σημαντική μείωση, η οποία όμως περιορίζεται σε αυτή τη χρονιά και μόνο, 

καθώς τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα αποθέματα είναι σχετικά σταθερά. Οι απαιτήσεις της 

εταιρίας, ενώ μέχρι το 2010 ακολουθούν αυξητική πορεία, από εκεί και έπειτα σημειώνουν 

μια περίοδο με αρκετές διακυμάνσεις χωρίς να παρατηρείται μια συγκεκριμένη τάση. 

 Στην πλευρά της Καθαρής Θέσης και των Υποχρεώσεων βλέπουμε, πως η επιχείρηση 

τα πρώτα τέσσερα χρόνια αυξάνει συνεχώς τα ίδια κεφάλαια της, τα οποία μειώνονται το 

2010 και παραμένουν στάσιμα μέχρι το 2013, αλλά αυξάνονται εκ νέου την τελευταία διετία. 

Όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της DEMO, γνωρίζουν μια σημαντική 

αύξηση, πέραν του διπλάσιου, κατά το 2007. Παραμένουν σταθερά μέχρι το 2010, ακολουθεί 

μια τριετία με μεγάλες αυξομειώσεις και την τελευταία διετία αυξάνονται εκ νέου. Οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με την σειρά τους, ενώ είναι σταθερές τα πρώτα τρία χρόνια, 
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γνωρίζουν μια ραγδαία αύξηση κατά τα έτη 2008 και 2009 και ενώ σταθεροποιούνται μέχρι 

το 2013, από εκεί και έπειτα σημειώνουν πτώση.  

 Στο λειτουργικό κομμάτι των συγκεντρωμένων στοιχείων παρατηρούμε πως και σε 

αυτή την επιχείρηση επηρεάζεται το ύψος των τόκων λόγω των προβλέψεων για υποτίμηση 

συμμετοχών και χρεογράφων κατά το 2010. Τα προηγούμενα χρόνια οι τόκοι ακολουθούσαν 

μια μικρή ανοδική πορεία ενώ το 2010 διπλασιάζονται. Βέβαια, μέσα στην επόμενη 

πενταετία, η DEMO κατορθώνει να αποσβέσει αυτή την ραγδαία αύξηση και να επαναφέρει 

τους τόκους της στα επίπεδα που ήταν προ κρίσης. Η πολιτική πωλήσεων της εταιρίας θα 

μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως είναι αρκετά επιτυχημένη, καθώς ο κύκλος εργασιών της 

διευρύνεται συνεχώς, με μόνη περίοδο στασιμότητας τα έτη 2010 και 2011. Παράλληλα το 

κόστος πωληθέντων παραμένει στάσιμο την πρώτη τριετία, σημειώνει μια αύξηση κατά το 

2008 αλλά από εκεί και έπειτα και μέχρι το τέλος του εξεταζόμενου διαστήματος παραμένει 

σταθερό με μια μικρή μείωση. Οι διαφορετικές πορείες των πωλήσεων και του κόστους 

πωληθέντων έχουν εμφανείς επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων, τα οποία αυξάνονται 

σημαντικά το 2006 και το 2007 αλλά μετά ακολουθεί μια περίοδος συνεχόμενης πτώσης, που 

θα οδηγήσει ακόμα και σε εμφάνιση ζημίας το 2010. Η ανάκαμψη, όμως είναι άμεση καθώς 

από το 2011 και μετά διαγράφουν ανοδική πορεία. Παρόμοια πορεία με τα κέρδη προ φόρων 

έχουν και τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, με μόνη διαφορά πως εδώ η ζημιογόνος 

περίοδος δεν διαρκεί μόνο το 2010 αλλά και την επόμενη χρονιά. 

 

 

Πίνακας 10: Οικονομικά Στοιχεία Κλάδου (2005-2009) 

Στοιχεία 2005 2006 2007 2008 2009 

Πάγια 1.455.337.000 808.047.053 867.497.815 958.409.243 1.012.329.415 

Αποθέματα 

Αρχής 
937.126.000 900.922.000 511.667.793 589.211.324 680.166.479 

Αποθέματα 

Τέλους 
900.922.000 511.667.793 589.211.324 680.166.479 732.805.279 

Απαιτήσεις 978.247.494 1.167.258.514 1.438.503.248 1.737.609.071 1.991.814.403 

Κυκλ. Ενεργ. 3.126.692.000 1.778.429.936 2.170.912.778 2.582.706.006 2.927.402.218 

Σύνολο 

Ενεργ. 
4.582.030.000 2.586.476.987 3.038.410.596 3.541.115.249 3.939.731.633 

Ίδια 

Κεφάλαια 
1.537.027.000 697.817.817 865.395.348 1.030.394.243 982.775.251 

Μακρ. 

Υποχρ. 
368.079.950 330.992.436 359.084.311 318.769.652 373.150.111 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
2.600.358.050 1.487.243.563 1.702.312.433 2.043.099.987 2.406.070.904 
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Σύνολο 

Υποχρ. 
2.968.438.000 1.818.235.999 2.061.396.744 2.361.869.639 2.779.221.015 

Σύνολο 

Παθητικού 
4.582.030.000 2.586.476.987 3.038.410.596 3.541.115.249 3.939.731.633 

Τόκοι 74.200.000 33.817.489 51.611.768 50.321.399 42.202.962 

Πωλήσεις 4.721.851.000 2.654.969.124 2.907.876.861 3.230.230.378 3.427.315.076 

Κόστος 

Πωληθ. 
3.169.345.000 1.805.859.154 1.926.501.749 2.120.331.568 2.274.057.665 

ΚΠΦ 269.712.000 203.503.600 272.735.005 195.910.009 227.353.066 

Καθαρά 

Κέρδη 
183.404.160 134.754.291 191.676.190 130.552.421 166.519.765 

 

 

Πίνακας 11: Οικονομικά Στοιχεία Κλάδου (2010-2015) 

Στοιχεία 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πάγια 1.094.541.382 1.192.806.279 1.243.504.239 1.234.011.271 1.266.791.868 1.132.149.100 

Αποθέματα 

Αρχής 
732.805.279 659.202.703 655.437.520 654.131.341 645.749.406 625.551.259 

Αποθέματα 

Τέλους 
659.202.703 655.437.520 654.131.341 645.749.406 625.551.259 589.557.659 

Απαιτήσεις 2.141.892.556 1.618.444.426 1.750.744.697 1.597.343.826 1.466.033.889 1.269.267.715 

Κυκλ. 

Ενεργ. 
2.964.377.811 2.472.768.235 2.577.366.308 2.504.287.499 2.309.363.784 2.091.406.927 

Σύνολο 

Ενεργ. 
4.058.919.180 3.665.574.510 3.820.870.537 3.738.298.768 3.576.155.651 3.223.556.035 

Ίδια 

Κεφάλ. 
956.667.717 970.852.385 1.489.160.591 1.562.334.634 1.564.738.469 1.371.355.603 

Μακρ. 

Υποχρ. 
366.678.880 403.809.124 418.427.384 306.911.529 378.385.651 412.167.806 

Βραχυπρ. 

Υποχρ. 
2.548.904.852 2.091.910.874 1.734.630.625 1.740.358.595 1.545.924.625 1.375.798.321 

Σύνολο 

Υποχρ. 
2.915.583.732 2.495.719.998 2.153.058.009 2.047.270.124 1.924.310.276 1.787.966.127 

Σύνολο 

Παθητικ. 
4.058.919.180 3.665.574.510 3.820.870.537 3.738.298.768 3.576.155.651 3.223.556.035 

Τόκοι 47.965.335 78.798.094 55.939.277 43.476.855 49.963.146 42.360.579 

Κύκλος 

Εργας. 
3.291.259.952 3.245.114.176 3.102.605.182 3.108.263.266 2.937.972.469 2.675.639.868 

Κόστος 

Πωληθ. 
2.292.341.800 2.164.745.723 2.079.406.216 2.079.018.870 1.913.009.408 1.727.320.957 

ΚΠΦ -4.183.415 30.953.604 64.046.452 137.877.928 177.561.581 140.572.546 

Καθαρά 

Κέρδη 
-40.840.478 19.348.361 36.617.468 119.683.734 219.317.782 186.912.028 

 

 Στους δύο τελευταίους πίνακες παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του γενικού 

κλάδου των φαρμάκων-καλλυντικών-απορρυπαντικών έτσι όπως παρουσιάζονται στους 



31 

 

οδηγούς της ICAP, όπως αυτοί έχουν δοθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα 

πρέπει να τονιστεί πως τα οικονομικά στοιχεία για το 2005 προέρχονται και αυτά από τον 

αντίστοιχο οδηγό της ICAP αλλά αφορούν τον κλάδο χημικών, όπου και περιλαμβάνονται 

κάποιες επιπλέον επιχειρήσεις από αυτές που υπάρχουν κατά τα επόμενα έτη, οι οποίες όμως 

δεν επηρεάζουν την μελέτη μας. 

Σχολιάζοντας τα υπάρχοντα στοιχεία, παρατηρούμε πως τα πάγια στοιχεία του 

κλάδου αυξάνονται συνεχώς με μόνα έτη κάμψης το 2013 και το 2015. Στη συνέχεια 

συναντάμε τα αποθέματα και τις απαιτήσεις του κλάδου που ακολουθούν κοινή πορεία στην 

πάροδο των χρόνων. Διαγράφουν σταθερή ανοδική πορεία μέχρι και το 2010 αλλά από εκεί 

και έπειτα ξεκινά η κάμψη, με μόνη εξαίρεση το 2012 για τις απαιτήσεις, που οδηγεί και τα 

δύο μεγέθη σε επίπεδα που βρίσκονταν κατά τα πρώτα χρόνια της μελέτης.  

 Στην άλλη πλευρά του Ισολογισμού, μπορεί εύκολα κάποιος να δει πως τα ίδια 

κεφάλαια του κλάδου μόνο σταθερά δεν παραμένουν. Ξεκινούν με μείωση, αλλά την επόμενη 

τριετία έχουν ανοδική τάση, η οποία ανακόπτεται και αντιστρέφεται το 2009, 

σταθεροποιούνται την επόμενη διετία για να ανακάμψουν μέχρι το 2014, αλλά κλείνουν την 

εξεταζόμενη περίοδο και πάλι με μείωση. Στον αντίποδα, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

παραμένουν σχετικά σταθερές καθόλα τα έτη έρευνας με μικρές μόνο αυξομειώσεις. Οι 

βραχυπρόθεσμες πάλι, ακολουθούν την πορεία των αποθεμάτων και των απαιτήσεων καθώς 

θα μπορούσαμε να χωρίσουμε την πορεία τους σε δύο φάσεις, στην προ και μετά κρίσης. 

Μέχρι το 2010 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται συνεχώς, ενώ με την αρχή της 

κρίσης ξεκινά η κάμψη τους. 

 Στα στοιχεία που πάρθηκαν από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης βλέπουμε, 

όπως είναι λογικό, αρκετές ομοιότητες με την πορεία των αντίστοιχων στοιχείων στο επίπεδο 

των εταιριών. Οι τόκοι του κλάδου μετά την πρώτη αύξηση ακολουθούν μια σταθερή πορεία 

με μόνη εξαίρεση το 2011, οπότε και εμφανίζονται οι προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 

και χρεογράφων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του συγκεκριμένου κλάδου εμφανίζει 

ξεκάθαρα τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς αυξάνεται μέχρι το 2009, 

αλλά από εκεί και έπειτα ακολουθεί μια ολοένα και πιο πτωτική πορεία. Μια αντίστοιχη 

πορεία ακολουθεί και το κόστος πωληθέντων του συνόλου των επιχειρήσεων, μόνο που η 

κάθοδος ξεκινά από το 2011 και όχι από το 2010 όπως στις πωλήσεις. Κλείνοντας, συναντάμε 

τα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη σε επίπεδο κλάδου, όπου παρατηρούμε πως και 

αυτά ακολουθούν παρόμοια πορεία. Αρχικά αυξάνονται μέχρι το 2009, με μια μικρή κάμψη 

το 2008. Στη συνέχεια, ο κλάδος εμφανίζεται ζημιογόνος με τα κέρδη προ φόρων να 

βρίσκονται οριακά υπό του μηδενός αλλά τα καθαρά κέρδη να απέχουν πολύ από την 
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κερδοφορία. Τα πράγματα όμως αντιστρέφονται την αμέσως επόμενη χρονιά οπότε και 

ξεκινά μια συνεχόμενη διεύρυνση των κερδών του κλάδου, τόσο πριν όσο και μετά τους 

φόρους. Αυτή η ανάκαμψη ανακόπτεται την τελευταία χρονιά της μελέτης μας, όπου 

σημειώνεται μια μικρή κάμψη.  

 

 

2.2 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

 

Ως αριθμοδείκτες ρευστότητας ορίζονται εκείνοι οι αριθμοδείκτες που αναφέρονται στην 

ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της τρέχουσας χρήσης και τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Χρησιμοποιούνται, λοιπόν, για την αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσμης χρηματοοικονομικής δυνατότητας της επιχείρησης.23 

 Οι ενδείξεις για την ρευστότητα μιας επιχείρησης παρέχονται από μία σειρά 

αριθμοδεικτών, κάποιοι από τους οποίους θα εξεταστούν στη συνέχεια. Οι αριθμοδείκτες 

ρευστότητας που θα αναλυθούν είναι: 

1. Αριθμοδείκτης γενικής (ή κυκλοφοριακής) ρευστότητας 

2. Αριθμοδείκτης ειδικής (ή άμεσης) ρευστότητας. 

 

 

2.2.1 Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

 

Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας υπολογίζεται ως εξής: 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό περιλαμβάνει τα κονδύλια των αποθεμάτων, των 

απαιτήσεων, των χρεογράφων, και των διαθεσίμων. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να λαμβάνει 

τιμές μεγαλύτερες της μονάδας και αναφέρεται στο κατά πόσο τα κυκλοφοριακά περιουσιακά 

στοιχεία της επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων 

δανειστών της οντότητας. Κατά γενική παραδοχή, αν η τιμή του δείκτη μιας επιχείρησης 

είναι γύρω στο 2 τότε η επιχείρηση έχει ικανοποιητική ρευστότητα, ενώ αν ο δείκτης 

                                            
23 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 361 
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πλησιάζει στη μονάδα γίνεται οριακά αποδεκτός. Στις περιπτώσεις που βρίσκεται κάτω της 

μονάδος τότε είναι πιθανό η οντότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.24 

 

Πίνακας 12: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,96 0,98 0,99 1,29 1,01 

Pharmathen  1,94 1,52 2,08 1,65 1,94 

ELPEN Α.Ε. 1,37 1,46 1,59 1,64 1,56 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 1,48 1,52 1,95 1,43 1,41 

Μ.Ο. Κλάδου  1,20 1,20 1,28 1,26 1,22 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 13: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 1,03 1,15 1,31 1,21 1,01 1,13 

Pharmathen  1,34 1,28 1,22 1,42 1,79 1,57 

ELPEN Α.Ε. 1,57 1,63 1,53 1,40 1,17 1,07 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 1,40 1,38 1,06 0,89 1,54 1,92 

Μ.Ο. Κλάδου 1,16 1,18 1,49 1,44 1,49 1,52 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 Διάγραμμα 1: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 

 

                                            
24 Ευθυμόγλου Π., Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τεύχος Α’, Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, 

Πειραιάς, 2009, σελ. 104-105 
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Παρατηρούμε πως για την ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ο δείκτης για τα πρώτα χρόνια της μελέτης 

μας, 2005-2007, βρίσκεται οριακά κάτω της μονάδας, κάτι που δείχνει πως πιθανότατα η 

επιχείρηση αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ρευστότητας. Ενώ το 2008 υπάρχει μια 

σημαντική αύξηση του δείκτη, την επόμενη χρονιά επανέρχεται πάλι κοντά στην μονάδα. 

Όλα τα επόμενα χρόνια οι τιμές του δείκτη γενικής ρευστότητας για την ΒΙΑΝΕΞ 

κυμαίνονται λίγο πάνω από την μονάδα, κάτι που ερμηνεύεται ως οριακά αποδεκτό και πως η 

εταιρία ανταποκρίνεται οριακά στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

  Αντίστοιχα οι τιμές του δείκτη για την Pharmathen είναι αρκετά καλύτερες από αυτές 

της ΒΙΑΝΕΞ. Ξεκινά το 2005 με τιμή οριακά κάτω από την ιδανική (το 2) ενώ το 2006 

σημειώνει μια σημαντική πτώση, την οποία όμως υπερκαλύπτει την επόμενη χρονιά, όταν 

ξεπερνά τις 2 μονάδες. Με την αρχή της κρίσης όμως, επανέρχεται σε τιμές κάτω του 2, οι 

οποίες σημειώνουν πτωτική πορεία μέχρι το 2012. Τα χρόνια 2013 και 2014 ο δείκτης 

ανακάμπτει αλλά το 2015 σημειώνει εκ νέου πτώση. 

Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω εταιρίες, ο δείκτης της ELPEN σημειώνει ανοδική 

πορεία μέχρι το 2012, με μόνη εξαίρεση το 2009, το οποίο οφείλεται στον ερχομό της 

οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Από το 2012 όμως και μετά ο δείκτης ακολουθεί πτωτική 

πορεία μέχρι και το 2015 όπου και φτάνει σε τιμή οριακά πάνω από τη μονάδα. Η πορεία 

αυτή δείχνει πως η εταιρία ίσως τα επόμενα χρόνια αντιμετωπίσει πρόβλημα εκπλήρωσης 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της.  

Τέλος, η DEMO ξεκινά με πολύ καλές προοπτικές, καθώς τα πρώτα χρόνια ακολουθεί 

ανοδική πορεία φτάνοντας το 2007 μέχρι το 1,95, δηλαδή πολύ κοντά στην ιδανική τιμή. 

Όμως, από το 2008 και έπειτα έρχεται μια συνεχόμενη πτώση που την οδηγεί το 2013 σε 

τιμές κάτω της μονάδας, δημιουργώντας έτσι αμφιβολίες για την ικανότητα της εταιρίας να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια της 

μελέτης δείχνει να ανακάμπτει, καταφέρνοντας να διπλασιάσει σχεδόν την τιμή του δείκτη 

μέσα σε μια διαχειριστική χρήση και το 2015 να βρεθεί και πάλι σε απόσταση αναπνοής από 

την άριστη τιμή των δύο μονάδων. 

 Όλες οι εταιρίες, εκτός από την ΒΙΑΝΕΞ, κατορθώνουν να βρίσκονται πάνω από τον 

μέσο όρο του κλάδου τουλάχιστον μέχρι την έλευση της κρίσης. Το 2013 όλες σημειώνουν 

επιδόσεις χαμηλότερες από αυτές του κλάδου, στον οποίο ανήκουν, ενώ τα τελευταία χρόνια 

της έρευνας μόνο η Pharmathen και η DEMO κατορθώνουν να ξεπεράσουν τη μέση τιμή που 

επιτυγχάνουν οι ομοειδείς επιχειρήσεις.  

 

 



35 

 

2.2.2 Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 

 

Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας μας δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Υπολογίζεται από 

την διαίρεση των κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων με την μεγαλύτερη ρευστότητα 

προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία με τη 

μεγαλύτερη ρευστότητα περιλαμβάνουν: τους λογαριασμούς των απαιτήσεων, απαλλαγμένων 

από τις επισφαλείς απαιτήσεις, των χρεογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων. Δεν 

περιλαμβάνεται ο λογαριασμός των αποθεμάτων που είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί.25 Ο 

μαθηματικός τύπος υπολογισμού αυτού του δείκτη είναι: 

Αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας = 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα Τέλους

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 

Ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας αποτελεί καλύτερη ένδειξη της ικανότητας μια 

επιχείρησης να εξοφλεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, από ό,τι ο προηγούμενος 

αριθμοδείκτης. Ένας αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας, γύρω στη μονάδα, θεωρείται 

ικανοποιητικός, ενώ ένας αριθμοδείκτης μικρότερος της μονάδας δείχνει πως τα αμέσως 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της επιχείρησης είναι ανεπαρκή για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της επιχείρησης να 

εξαρτάται από τις μελλοντικές της πωλήσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μια μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των αριθμοδεικτών γενικής και ειδικής ρευστότητας αποτελεί ένδειξη 

ύπαρξης αυξημένων αποθεμάτων στην επιχείρηση.26 

 

Πίνακας 14: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,65 0,72 0,69 0,97 0,77 

Pharmathen  1,37 1,00 1,29 0,97 1,22 

ELPEN Α.Ε. 0,90 1,03 1,17 1,29 1,23 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 1,12 1,21 1,54 1,15 1,14 

Μ.Ο. Κλάδου  0,86 0,85 0,93 0,93 0,91 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

                                            
25 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 362-363 
26 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 4η Έκδοση, Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα, 

1994, σελ. 56-57   
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Πίνακας 15: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,81 0,73 0,86 0,75 0,60 0,73 

Pharmathen  1,01 0,83 0,85 0,96 1,36 1,24 

ELPEN Α.Ε. 1,21 1,27 1,26 1,12 0,90 0,87 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 1,22 1,18 0,89 0,72 1,27 1,52 

Μ.Ο. Κλάδου 0,90 0,87 1,11 1,07 1,09 1,09 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 2: Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

 

 Γίνεται φανερό πως οι τιμές του δείκτη άμεσης ρευστότητας είναι σε κάθε περίπτωση 

χαμηλότερες από αυτές του δείκτη έμμεσης ρευστότητας, κάτι που μαρτυρά την 

συντηρητικότητα του πρώτου. Η ΒΙΑΝΕΞ σε αυτόν τον δείκτη σημειώνει μια πορεία με 

αρκετές μεταβολές, χωρίς να καταφέρνει να διατηρήσει μια σταθερή πορεία ανάμεσα στις 

χρήσεις. Την πιο σημαντική μείωση την σημειώνει από το 2008 προς το 2009 κάτι το οποίο 

δικαιολογείται από την γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας εκείνη την περίοδο. 

Κοινό σημείο όλων των ετών είναι πως σε κανένα έτος ο δείκτης δεν ξεπερνά την μονάδα, 

κάτι που σημαίνει πως τα κυκλοφοριακά στοιχεία με μεγάλη ρευστότητα της επιχείρησης δεν 

μπορούν να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Επίσης, παρατηρείται μια διαφορά 

μεταξύ του αριθμοδείκτη γενικής και ειδικής ρευστότητας η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0,3-0,5 

μονάδες που θεωρείται οριακά μη σημαντική, με αποτέλεσμα να συμπεραίνουμε πως η 

επιχείρηση δεν έχει αυξημένα αποθέματα. 

 Για τον ίδιο δείκτη η Pharmathen σημειώνει καλύτερες επιδόσεις αν και αυτή μέχρι το 

2011 έχει αρκετές διακυμάνσεις. Από τότε όμως και για τα επόμενα τρία έτη έχει ανοδική 
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πορεία, ενώ κλείνει την περίοδο μελέτης με μια ελαφριά πτώση. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 

τιμές του δείκτη, ως επί το πλείστον, βρίσκονται πάνω από τη μονάδα, ενώ και τις χρονιές 

που δεν κατάφερναν να την ξεπεράσουν, την προσέγγιζαν οριακά. Βέβαια εδώ παρατηρούμε 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δύο δεικτών ρευστότητας, οι οποίες ξεπερνούν τις 

περισσότερες χρονιές την μισή μονάδα. Άρα γι’ αυτή την εταιρία τα αποθέματα παίζουν 

σημαντικό ρόλο για την ρευστότητά της. 

 Για την ELPEN ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας ακολουθεί κοινή πορεία με τον 

δείκτη γενικής ρευστότητας. Ακολουθεί ανοδική πορεία μέχρι το 2011 με μια μικρή κάμψη 

τα έτη 2009 και 2010 ενώ από το 2012 και μετά ακολουθεί πτωτική πορεία. Από την αρχή της 

περιόδου μελέτης όταν και η τιμή του δείκτη βρίσκεται κάτω της μονάδος μέχρι και το 2014 

που επανέρχεται ακριβώς στην ίδια τιμή, ο δείκτης βρίσκεται πάνω της μονάδος δείχνοντας 

πως τα ταχέως ρευστοποιήσιμα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

μπορούν να καλύψουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Η ELPEN έχει τις ίδιες αποκλίσεις 

μεταξύ των δύο δεικτών ρευστότητας με την ΒΙΑΝΕΞ, κάτι το οποίο συνεπάγεται πως και 

αυτή έχει οριακά κανονικά αποθέματα σε σχέση με το κυκλοφορούν ενεργητικό της. 

 Η τελευταία εταιρία της μελέτης, η DEMO, εμφανίζει μια αρκετά ικανοποιητική 

εικόνα, καθώς οι τιμές του δείκτη της βρίσκονται, ως επί το πλείστον, άνω της ιδανικής τιμής, 

παρότι το 2008 παρουσιάζει μια σημαντική μείωση, της τάξεως των 0,4 μονάδων. Τις 

μοναδικές χρονιές που βρέθηκε κάτω της μονάδος, είναι κατά την επόμενη περίοδο κάμψης 

της κατά τα έτη 2012 και 2013, σημειώνοντας όμως σημαντική ανάκαμψη κατά τα επόμενα 

έτη. Όπως και στις προηγούμενες εταιρίες, έτσι και σε αυτήν οι δείκτες γενικής και ειδικής 

ρευστότητας αποκλίνουν μεταξύ τους κατά  0,3-0,5 μονάδες ενώ τα χρόνια 2012 και 2013 οι 

δείκτες της συγκεκριμένης εταιρίας δείχνουν να συγκλίνουν, έχοντας διαφορά μόνο 0,2 

μονάδων. Άρα και η DEMO δείχνει να κρατά τα αποθέματά της σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε 

σχέση με το υπόλοιπο κυκλοφορούν ενεργητικό της. 

 Όσον αφορά την συνολική εικόνα του κλάδου, είναι φανερό πως και σε αυτό τον 

δείκτη η ΒΙΑΝΕΞ δεν ξεπερνά τις μέσες τιμές του κλάδου παρά μόνο το 2008. Η Pharmathen 

με την σειρά της βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο μέχρι και το 2010. Την επόμενη τριετία 

(2011-2013) βέβαια, θα σημειώσει μια παροδική μείωση και θα πέσει κάτω από τον μέσο 

όρο, ανακάμπτει όμως την τελευταία διετία. Ανάλογη πορεία ακολουθεί και η DEMO, με 

μόνη διαφορά πως η περίοδος ύφεσης κράτησε μόνο δύο χρόνια και όχι τρία, όπως στην 

προηγούμενη εταιρία. Τέλος, η ELPEN, ενώ σημειώνει μια πολύ καλή πορεία μέχρι το 2011 

με τις τιμές της να είναι μεγαλύτερες από τις μέσες τιμές, από εκεί και πέρα ακολουθεί μια 

συνεχόμενη πτωτική τάση, η οποία μέχρι το τέλος της μελέτης μας δεν έχει ανακοπεί. 
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2.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας ή Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 

 

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας μετρούν την ταχύτητα με την οποία διάφορα περιουσιακά 

στοιχεία δύνανται να μετατραπούν σε μετρητά ή πωλήσεις. Οι δείκτες αυτοί είναι πιο 

λεπτομερείς και ακριβείς από τους αντίστοιχους δείκτες ρευστότητας και αποκαλύπτουν την 

πραγματική ρευστότητα των διαφόρων στοιχείων της εταιρίας.27 Οι αριθμοδείκτες 

δραστηριότητας, που θα μελετηθούν στη συνέχεια είναι: 

1. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

2. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

3. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

4. Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

5. Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων 

 

 

2.3.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της. Ακόμα, παρέχει ένδειξη του αν 

υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια, σε σχέση με τις πωλήσεις. Υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων = 
Πωλήσεις

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
 

Όσο μεγαλύτερη είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων, τόσο πιο εντατική είναι η 

χρησιμοποίησή τους σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης.28 

  

                                            
27 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 81 
28 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 86-87 
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Πίνακας 16: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων  

2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 12,56 15,02 16,97 16,38 17,76 

Pharmathen  1,82 1,82 1,70 1,93 2,04 

ELPEN Α.Ε. 10,41 9,72 10,53 12,33 9,35 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 2,92 1,98 1,61 1,64 1,85 

Μ.Ο. Κλάδου  3,24 3,29 3,35 3,37 3,39 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 17: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων  

2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 16,24 15,71 11,87 11,52 7,55 6,87 

Pharmathen  1,34 1,42 1,77 1,74 1,66 1,42 

ELPEN Α.Ε. 7,72 7,40 5,85 5,52 4,24 2,74 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 2,01 2,21 1,17 1,19 1,30 1,48 

Μ.Ο. Κλάδου 3,01 2,72 2,50 2,52 2,32 2,36 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 3: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων  

 

Παρατηρούμε πως υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση μεταξύ των τιμών, στις οποίες 

κινούνται οι εταιρίες, καθώς η ΒΙΑΝΕΞ και η ELPEN κινούνται σε τιμές άνω των 5 φορών, 

ενώ οι Pharmathen και η DEMO κινούνται σε τιμές μεταξύ της 1 με 2 φορές, το οποίο 
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αποδεικνύει πως υπάρχει υπερεπένδυση σε πάγια. Βέβαια, οι δύο τελευταίες εταιρίες 

παρουσιάζουν μια πιο σταθερή πορεία με την πάροδο του χρόνου καθώς η επένδυση σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία ακολουθείται με αντίστοιχη αύξηση των πωλήσεων. Μετά το 2012, 

εμφανίζονται οι συνέπειες της κρίσης κι έχουν μια συγκρατημένη πτώση. Αντιθέτως, οι δύο 

πρώτες εταιρίες μπορεί να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις και να χρησιμοποιούν εντατικά 

τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία αλλά μετά το 2009 η πτώση του δείκτη είναι ραγδαία. 

Είναι εμφανές πως η κρίση έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις σε αυτές τις εταιρίες από ότι στις 

προηγούμενες. Βέβαια η πτώση στο δείκτη της ΒΙΑΝΕΞ οφείλεται σε πτώση των πωλήσεών 

της ενώ ο δείκτης της ELPEN μειώνεται καθώς η επιχείρηση επενδύει σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία και η αύξηση αυτή των παγίων της δεν είχε άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των 

πωλήσεών της. 

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός, πως οι τιμές αυτού του αριθμοδείκτη για τις 

ΒΙΑΝΕΞ και ELPEN βρίσκονται καθ’ όλη την διάρκεια της ερευνάς πάνω από τις μέσες 

τιμές του κλάδου και μόνο την τελευταία χρονιά ο δείκτης της ELPEN δείχνει να πλησιάζει 

τον μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, οι Pharmathen και DEMO δεν θα βρεθούν ποτέ πάνω 

από τον μέσο όρο του κλάδου σε όλα τα έτη των υπολογισμών μας. 

 

 

2.3.2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων μιας επιχείρησης αποτελεί ένα ακόμη μέτρο του 

βαθμού χρησιμοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς δείχνει πόσες φορές 

ανανεώνονται τα αποθέματα της επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = 
Κόστος Πωληθέντων

Μέσο απόθεμα προϊόντων
 

Χρησιμοποιείται το μέσο απόθεμα προϊόντων, διότι τα αποθέματα τέλους μιας διαχειριστικής 

χρήσης δεν είναι αντιπροσωπευτικά για το ύψος των αποθεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

χρήσεως αυτής.  

 Γενικά οι εταιρίες στοχεύουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερους αριθμοδείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία 

τους. Όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας των αποθεμάτων είναι χαμηλή, τότε μπορεί να υπάρχει 

ένδειξη υπεραποθεματοποίησης, η οποία συνδέεται με υψηλό κόστος διατήρησης των 
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αποθεμάτων αυτών. Από την άλλη πλευρά, υψηλές τιμές αυτού του δείκτη δεν συνδέονται 

απαραίτητα με ανάλογα υψηλά κέρδη, καθώς μπορεί να μειώνεται η τιμή πώλησης των 

προϊόντων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλος όγκος πωλήσεων.  

 Ο αριθμοδείκτης της κυκλοφορίας των αποθεμάτων θα πρέπει να συγκρίνεται τόσο με 

τον αντίστοιχο προηγούμενων χρήσεων της ίδιας εταιρίας, όσο και με τους δείκτες ομοειδών 

επιχειρήσεων, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν ενδείξεις μη ομαλής εξέλιξης της οικονομικής 

μονάδας.29 

 

Πίνακας 18: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 4,51 5,11 4,07 3,47 3,65 

Pharmathen  2,63 2,29 1,64 1,63 1,63 

ELPEN Α.Ε. 2,22 2,24 2,35 2,38 2,48 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 3,61 3,48 3,34 3,14 2,59 

Μ.Ο. Κλάδου  3,45 2,56 3,50 3,34 3,22 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 19: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 3,48 3,99 3,26 3,66 3,50 3,66 

Pharmathen  2,19 2,40 3,54 3,64 4,07 5,02 

ELPEN Α.Ε. 2,41 2,50 2,83 2,70 2,52 2,51 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 2,73 2,88 3,07 3,15 2,96 2,86 

Μ.Ο. Κλάδου 3,29 3,29 3,18 3,20 3,01 2,84 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

                                            
29 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 76-79 
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Διάγραμμα 4: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

  

Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει πως η ΒΙΑΝΕΞ σημειώνει τις 

μεγαλύτερες τιμές από όλες τις εξεταζόμενες εταιρίες μέχρι και το 2011, παρόλο που μεταξύ 

του 2006 και του 2008 σημειώνει μια σημαντική πτώση σχεδόν δύο μονάδων. Στα πρώτα 

χρόνια της κρίσης κατορθώνει να διατηρήσει σταθερή την ταχύτητα κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων της, το 2011 σημειώνει μια μικρή ανάκαμψη αλλά από εκεί και έπειτα 

ακολουθεί μια πορεία με συνεχείς μεταβολές. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί πως η 

γενικότερη εικόνα του δείκτη της εμφανίζει μια πτωτική τάση η οποία αποτελεί ένδειξη 

υπεραποθεματοποίησης, αδυναμίας αποτελεσματικής πώλησης των αποθεμάτων της και 

πίεσης στην βραχυχρόνια ρευστότητα, όπως φαίνεται και από την κίνηση των δεικτών 

ρευστότητας της εταιρίας. Αντιθέτως, η Pharmathen ξεκινά με μία πτωτική τάση τα δύο 

πρώτα χρόνια της μελέτης μας, αλλά μετά το 2007 η πορεία της είναι μόνο ανοδική, 

βελτιώνοντας την διαχείριση των αποθεμάτων της. Από την πλευρά της η ELPEN, θα λέγαμε 

πως έχει καταφέρει να έχει την πιο σταθερή πορεία, μέσα στο χρόνο, με μικρές μόνο 

αυξομειώσεις. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μικρή, αλλά συνεχής πτώση 

των τιμών του δείκτη, κάτι που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομική εξέλιξη 

της επιχείρησης σε συνδυασμό με την ανάλογη πορεία των δεικτών ρευστότητάς της. Τέλος, 

η DEMO είναι η μόνη εταιρία η οποία πέτυχε να βελτιώσει το δείκτη της κατά την διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης ενώ πρωτύτερα είχε μια πτωτική πορεία. Αυτό αποτελεί ένδειξη μιας 

αλλαγής στην πολιτική πώλησης των αποθεμάτων, της η οποία γίνεται ολοένα και πιο 

αποτελεσματική με την πάροδο των ετών.  

Εξετάζοντας τις παραπάνω εταιρίες σε συνδυασμό με την συνολική πορεία του 

κλάδου καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η ΒΙΑΝΕΞ σημειώνει την καλύτερη πορεία 

καθώς βρίσκεται πάνω από την μέση τιμή του κλάδου από το 2007 και μετά. Η DEMO 
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βρίσκεται οριακά κάτω από τον μέσο όρο ενώ η Pharmathen παρόλο που μέχρι το 2009 έχει 

πτωτική πορεία, θα καταφέρει να ανακάμψει και από το 2012 και έπειτα να ξεπερνά τις μέσες 

τιμές των ομοειδών επιχειρήσεων. Η ELPEN, τέλος, σημειώνει την χειρότερη δυνατή πορεία 

σε σχέση με την μέση τιμή του δείκτη καθώς δεν καταφέρνει να την ξεπεράσει σε κανένα 

σημείο. 

 

 

2.3.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

 

 

Με τον συγκεκριμένο δείκτη μπορεί να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα με την οποία 

χρησιμοποιούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, για την πραγματοποίηση 

πωλήσεων. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού υπολογίζεται ως ακολούθως: 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού = 
Πωλήσεις

Σύνολο Ενεργητικού
 30 

Όταν ο αριθμοδείκτης σημειώνει υψηλές τιμές συνεπάγεται πως η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ αντιθέτως, οι χαμηλές τιμές προμηνύουν πως η 

οικονομική μονάδα θα πρέπει να προχωρήσει, είτε σε αύξηση χρησιμοποιήσεως των 

περιουσιακών της στοιχείων, είτε σε ρευστοποίηση μέρους αυτών. 

 Ο δείκτης αυτός, όπως και ο προηγούμενος, μας δίνει καλύτερη πληροφόρηση όταν 

παρακολουθείται διαχρονικά. Η ανοδική του πορεία ερμηνεύεται ως εντατικότερη 

εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, διότι η άνοδος του συνδέεται είτε 

με αύξηση των πωλήσεων, είτε με αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων, σε 

συνάρτηση με την αύξηση του ενεργητικού. Η πτωτική του πορεία, από την άλλη πλευρά, 

ερμηνεύεται ως μια κάποια υπερεπένδυση κεφαλαίων στα περιουσιακά στοιχεία.31 

  

                                            
30 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 86 
31 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 84-85 
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Πίνακας 20: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 1,91 1,68 1,39 1,31 1,23 

Pharmathen  0,76 0,67 0,64 0,62 0,73 

ELPEN Α.Ε. 0,99 0,98 1,00 0,93 0,84 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,75 0,64 0,54 0,49 0,43 

Μ.Ο. Κλάδου  1,03 1,03 0,96 0,91 0,87 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 21: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 1,18 1,94 1,33 1,58 1,53 1,31 

Pharmathen  0,62 0,67 0,87 0,90 0,85 0,77 

ELPEN Α.Ε. 0,88 0,88 0,84 0,76 0,96 0,90 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,46 0,45 0,49 0,53 0,55 0,60 

Μ.Ο. Κλάδου 0,81 0,89 0,81 0,83 0,82 0,83 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 5: Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού 

 

Παρατηρώντας τους αριθμοδείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας των ενεργητικών 

στοιχείων των τεσσάρων εταιριών βλέπουμε πως η ΒΙΑΝΕΞ σημειώνει τις καλύτερες 

επιδόσεις σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Βέβαια, μέχρι το 2010 έχει μια πτωτική πορεία, η 

οποία όμως οφείλεται κυρίως στην επένδυση της στην ίδρυση και στην αγορά εξοπλισμού 

της ELDRUG S.A. Στην επόμενη χρήση, παρουσιάζει μια ραγδαία άνοδο η οποία όμως 
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ακολουθείται από μία σχεδόν ισόποση πτώση την επόμενη χρονιά, ενώ από εκεί και πέρα 

σημειώνει αυξομειώσεις. 

Όλες οι υπόλοιπες εταιρίες σημειώνουν τιμές κάτω της μονάδας, κάτι που σημαίνει 

πως κάθε ένα ευρώ επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία αποφέρει πωλήσεις αξίας μικρότερης 

του ενός ευρώ. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν πως και οι τρεις εταιρίες πάσχουν από υπερεπένδυση 

κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος των πωλήσεών τους. Αυτό συνεπάγεται πως οι διοικήσεις 

των επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να υπάρξει μια εντατικοποίηση αύξησης 

των πωλήσεων, γιατί αλλιώς μπορεί να οδηγηθούν σε αδυναμία εκπληρώσεως των 

υποχρεώσεών τους. 

Συμπεριλαμβάνοντας στη σύγκριση και τη συνολική πορεία του κλάδου παρατηρούμε 

πως η ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζει να απέχει κατά πολύ και από τις υπόλοιπες εταιρίες και από την 

μέση πορεία του κλάδου. Η DEMO από την άλλη πλευρά βρίσκεται αρκετά κάτω από τον 

μέσο όρο του κλάδου. Οι Pharmathen και ELPEN κινούνται σχετικά κοντά στις μέσες τιμές 

του κλάδου τους. Με την Pharmathen να βρίσκεται οριακά χαμηλότερα τις περισσότερες 

χρονιές ενώ τα έτη 2012-2014 βρίσκεται οριακά υψηλότερα. Ενώ η  ELPEN σχεδόν 

ταυτίζεται με την πορεία του κλάδου. 

 

 

2.3.4 Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

 

Η μέση περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων δίνει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου η 

εταιρία εισπράττει τις απαιτήσεις της. Δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων = 
Απαιτήσεις

Πωλήσεις

360

 

 Ο δείκτης αυτός παρέχει πληροφόρηση, τόσο για την αποτελεσματικότητα της 

διοίκησης να εισπράττει τις απαιτήσεις της επιχείρησης, όσο και για την πιστωτική πολιτική 

της. Στόχος κάθε διοίκησης είναι να διατηρεί τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων 

όσο το δυνατό μικρότερη, καθώς αυτό συνεπάγεται καλύτερη ρευστότητα και κερδοφορία.32 

  

                                            
32 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 83-84 
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Πίνακας 22: Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 100,43 125,86 154,44 186,10 198,75 

Pharmathen  186,29 192,66 183,71 199,36 176,47 

ELPEN Α.Ε. 141,76 152,21 174,20 180,08 193,80 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 258,75 293,31 338,44 398,95 467,87 

Μ.Ο. Κλάδου  74,58 158,27 178,09 193,65 209,22 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 23: Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 119,43 89,84 136,30 106,98 98,27 127,20 

Pharmathen  141,18 151,70 118,44 94,33 95,00 97,78 

ELPEN Α.Ε. 134,84 121,96 123,74 108,07 97,80 118,90 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 476,55 222,48 300,57 190,27 184,94 210,06 

Μ.Ο. Κλάδου 234,28 179,54 203,14 185,00 179,64 170,78 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 6: Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

 

 Είναι εμφανές πως οι τρεις πρώτες εταιρίες ακολουθούν μια κοινή πορεία σε αυτόν 

τον δείκτη. Έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης με την ΒΙΑΝΕΞ να έχει για μια ακόμη 

φορά την καλύτερη επίδοση, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε πως με μικρές αποκλίσεις 

έχουν τις ίδιες διακυμάνσεις. Αντιθέτως, η DEMO σε κάθε περίπτωση έχει πολύ μεγάλη 
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απόσταση από τις άλλες εταιρίες. Αρχικά η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς 

μέσα στην πρώτη πενταετία η περίοδος είσπραξης των απαιτήσεων σχεδόν διπλασιάζεται. Με 

αρχή όμως μια ραγδαία μείωση το 2011, τα δεδομένα είναι πιο ενθαρρυντικά, αφού 

καταφέρνει να περιορίσει την περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων κάτω του ενός έτους. 

 Εντάσσοντας και τα στοιχεία του κλάδου για αυτόν τον αριθμοδείκτη, είναι εμφανές 

πως οι ΒΙΑΝΕΞ, Pharmathen και ELPEN βρίσκονται κάτω ή πολύ κοντά στον μέσο όρο, κάτι 

που συνεπάγεται πως έχουν αποτελεσματική πιστωτική πολιτική και δεν αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ρευστότητας. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η DEMO, η οποία μόνο την διετία 2013-

2014 δείχνει να πλησιάζει τις μέσες τιμές του κλάδου, ενώ κατά τα υπόλοιπα χρόνια 

εμφανίζει μεγάλες αποκλίσεις. 

 

 

2.3.5 Μέση Περίοδος Εξόφλησης Υποχρεώσεων 

 

 

Στην ίδια λογική με τον προαναφερθέντα δείκτη κινείται και ο δείκτης υπολογισμού της 

μέσης περιόδου εξόφλησης των υποχρεώσεων μιας εταιρίας. Καταδεικνύει το χρονικό 

διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο 

τύπος με τον οποίο υπολογίζεται το παραπάνω διάστημα είναι: 

Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων  = 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κόστος Πωληθέντων

360

 

Η διαχρονική μελέτη αυτού του αριθμοδείκτη αναδεικνύει την πολιτική της 

επιχείρησης ως προς την χρηματοδότηση των αγορών της. Οι μεταβολές στον δείκτη με την 

πάροδο του χρόνου δείχνουν την αλλαγή της πιστοληπτικής πολιτικής της κάθε 

επιχείρησης.33 Επίσης δείχνουν τη δυνατότητα ή αντίστοιχα την αδυναμία κάθε επιχείρησης 

να επιμηκύνει την περίοδο αποπληρωμής των υποχρεώσεών της.  

  

                                            
33 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 73-74 
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Πίνακας 24: Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 242,33 284,71 367,31 320,51 437,94 

Pharmathen  267,68 415,82 335,05 433,23 281,88 

ELPEN Α.Ε. 364,68 380,66 376,97 437,89 474,47 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 298,30 317,32 291,65 449,09 581,34 

Μ.Ο. Κλάδου  295,37 296,48 318,11 346,89 380,90 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 25: Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 421,39 198,84 255,06 206,43 230,33 250,86 

Pharmathen  426,84 391,48 255,82 222,86 178,85 214,62 

ELPEN Α.Ε. 389,23 385,90 405,47 526,54 474,93 705,97 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 558,43 673,87 647,05 679,49 442,10 347,33 

Μ.Ο. Κλάδου 400,29 347,89 300,31 301,36 290,92 286,74 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 7: Μέση Περίοδος Πληρωμής Υποχρεώσεων 

 

 Από τους παραπάνω υπολογισμούς προκύπτει πως η ΒΙΑΝΕΞ είχε μια συνεχώς 

αυξανόμενη μέση περίοδο αποπληρωμής των υποχρεώσεών της μέχρι το 2010, ενώ το 2011 

σημειώνεται μια αρκετά σημαντική μείωση, κάτι που σίγουρα οφείλεται στην ανασφάλεια 
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που επικρατούσε στην ελληνική οικονομία εκείνη την χρονική περίοδο. Η Pharmathen από 

την άλλη, τα χρόνια πριν την χρηματοπιστωτική κρίση είχε πολλές μεταβολές στην 

πιστοληπτική της πολιτική, ενώ από το 2010 και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια οι μέρες 

αποπληρωμής των υποχρεώσεών της συνεχώς μειώνονται. Η ELPEN από την δική της 

σκοπιά ακολούθησε όλα τα έτη της μελέτης μια πιο συντηρητική στάση, όπου δεν υπήρχαν 

σημαντικές διακυμάνσεις. Εξαίρεση αποτελούν το 2013 και το 2015, όπου βλέπουμε πως η 

μέση περίοδος πληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της ξεπερνάει το ενάμισι έτος 

για το 2013 και πλησιάζει τα δύο ημερολογιακά έτη για το 2015, κάτι που ίσως προμηνύει 

προβλήματα ρευστότητας και προκαλεί δυσπιστία στις αγορές. Τέλος, η DEMO μέχρι και το 

2013 ακολουθεί μια συνεχόμενη αυξητική τάση των ημερών εκπλήρωσης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της με μικρές μόνο διακυμάνσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια 

όμως, παρατηρείται ραγδαία συρρίκνωση του περιθωρίου αποπληρωμής κάτι που ίσως 

οφείλεται στην αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής ως προς τους προμηθευτές 

νοσοκομειακού υλικού.  

 Συγκριτικά με την πορεία του κλάδου, συμπεραίνουμε πως η DEMO και σε αυτόν τον 

δείκτη απέχει κατά πολύ από τις υπόλοιπες ομοειδείς επιχειρήσεις, ενώ η ELPEN κινείται και 

αυτή πάνω από τον μέσο όρο, με μόνη εξαίρεση το έτος οπότε και ξέσπασε η κρίση στην 

Ελλάδα, το 2010. Οι άλλες δύο εταιρίες, το πρώτο μισό της εξεταζόμενης περιόδου κινούνται 

εκατέρωθεν της γραμμής μέσων τιμών του κλάδου, αλλά από το 2011 και έπειτα 

αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους σε διάστημα μικρότερο από εκείνο, που αποπληρώνει η 

πλειοψηφία του κλάδου. 

 Αν τώρα συγκρίνουμε τους δύο τελευταίους δείκτες για κάθε εταιρία ξεχωριστά, θα 

παρατηρήσουμε πως, ως επί το πλείστον, οι υποχρεώσεις των εταιριών αυτών εξοφλούνται με 

βραδύτερο ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις τους. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις 

δεν χρειάζονται μεγάλο απόθεμα σε άμεσα ρευστοποιήσιμα κυκλοφοριακά στοιχεία, καθώς 

παρέχεται μια κάποια χρηματοδότηση από τους πιστωτές τους, οι οποίοι φαίνεται να τους 

δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από ότι οι ίδιες οι εταιρίες δείχνουν προς τους πελάτες 

τους. Εξαίρεση βέβαια των παραπάνω αποτελούν τα έτη μέχρι το 2007 για την DEMO όπου 

αρχικά, οριακά εισπράττει λίγο πιο γρήγορα από ότι πληρώνει ενώ το 2007 καλείται να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της πριν εισπράξει τις αντίστοιχες απαιτήσεις της, κάτι το οποίο 

αποτελεί ένδειξη πως η διοίκησή της δεν ακολουθούσε σωστή πολιτική διαχείρισης των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεών της.   
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2.4 Αριθμοδείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

 

 

Αυτή η κατηγορία αριθμοδεικτών παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και στους 

μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης σχετικά με τη σημασία του ξένου κεφαλαίου 

στην κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η σημασία του ξένου 

κεφαλαίου τόσο μεγαλύτερες είναι και οι υποχρεώσεις ικανοποίησής του. Το τελευταίο 

αυξάνει την αβεβαιότητα σε σχέση με την ικανότητα της επιχείρησης να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της και με την απόδοση των επενδύσεων στην επιχείρηση αυτή.34 Στην παρούσα 

μελέτη θα εξεταστούν οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες χρέους:  

1. Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης 

2. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 

 

 

2.4.1 Αριθμοδείκτης Βαθμού Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

 

Ο δείκτης αυτός μετρά το σύνολο των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, ως προς το ποσοστό 

της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης, ή διαφορετικά δείχνει το ποσοστό του συνολικού 

ενεργητικού το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές της εταιρίας. Η τιμή αυτού του 

δείκτη δίνεται βάσει της ακόλουθης σχέσης: 

Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης = 
Σύνολο Υποχρεώσεων

Σύνολο Ενεργητικού
 

 Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να διατηρούν χαμηλά το βαθμό δανειακής 

επιβάρυνσης καθώς όσο μικρότερες τιμές παίρνει τόσο μεγαλύτερο είναι το περιθώριο 

ασφαλείας των πιστωτών, σε περίπτωση ρευστοποίησης της επιχείρησης. Αντίθετα, αν ο 

δείκτης αυτός σημειώνει υψηλές τιμές, τότε αυτές αποτελούν ένδειξη μεγάλης 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης και υψηλού κινδύνου με την επιχείρηση να αδυνατεί να 

καλύψει τις υποχρεώσεις της.35 

  

                                            
34 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 366 
35 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 367 
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Πίνακας 26: Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,85 0,88 0,91 0,71 0,92 

Pharmathen  0,56 0,64 0,65 0,65 0,58 

ELPEN Α.Ε. 0,66 0,62 0,57 0,56 0,58 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,62 0,62 0,67 0,73 0,75 

Μ.Ο. Κλάδου  0,65 0,70 0,68 0,67 0,71 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 27: Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,90 0,72 0,61 0,66 0,81 0,78 

Pharmathen  0,57 0,55 0,48 0,42 0,38 0,54 

ELPEN Α.Ε. 0,56 0,54 0,50 0,56 0,57 0,63 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,76 0,75 0,78 0,75 0,71 0,65 

Μ.Ο. Κλάδου 0,72 0,68 0,56 0,55 0,54 0,55 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 8: Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Μελετώντας τους παραπάνω πίνακες και το διάγραμμα κατανοούμε πως όλες οι 

εταιρίες εξαρτώνται αρκετά από τα ξένα κεφάλαια καθώς σε όλες καταλαμβάνουν ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% των συνολικών κεφαλαίων, εξαιρουμένης της τριετίας 2012-2014 για 

την Pharmathen. Βέβαια είναι εμφανές, πως αυτή που έχει ως επί το πλείστον τις υψηλότερες 

τιμές είναι η ΒΙΑΝΕΞ, ενώ η DEMO ακολουθεί μια πορεία, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια των 
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ετών μελέτης ο βαθμός δανειακής επιβάρυνσής της συνεχώς αυξάνεται αλλά τα τελευταία 

χρόνια κατορθώνει να τον επαναφέρει στα πρότερα επίπεδα. Αντιθέτως, οι άλλες δύο εταιρίες 

κατορθώνουν να περιορίζουν όλο και περισσότερο την συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων 

στην κεφαλαιακή δομή τους, υποχωρώντας όμως τα τελευταία χρόνια της μελέτης.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως η ΒΙΑΝΕΞ, σε όλα τα χρόνια της έρευνάς 

μας, και η DEMO, στην πλειονότητα αυτών, ξεπερνούν το μέσο όρο του κλάδου, κάτι που 

συνεπάγεται πως χρηματοδοτούν το σύνολο του ενεργητικού τους από τους πιστωτές τους 

πολύ περισσότερο από τη μέση επιχείρηση του κλάδου. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει με τις 

υπόλοιπες δύο εξεταζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες σημειώνουν τιμές που δεν υπερβαίνουν 

το μέσο όρο του κλάδου. Έτσι, κάθε πιθανός επενδυτής συμπεραίνει ότι παρέχουν ένα κάποιο 

μεγαλύτερο περιθώριο ασφαλείας στους πιστωτές, τους σε σχέση με τις δύο πρώτες εταιρίες. 

 

 

2.4.2 Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων  

 

 

Με αυτόν το δείκτη μετράται ο βαθμός στον οποίο μπορεί μια επιχείρηση να μειώσει τα 

κέρδη της, χωρίς να υπάρξει αδυναμία κάλυψης των ετήσιων τόκων της. Με τον όρο τόκοι 

νοούνται οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα. Η σχέση με την οποία υπολογίζεται ο 

παραπάνω δείκτης είναι: 

Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων = 
ΚΠΦ + Τόκοι

Τόκοι
 

Στόχος κάθε επιχείρησης όσο και των επενδυτών και πιστωτών της είναι η επίτευξη υψηλών 

τιμών αυτού του δείκτη, καθώς έτσι εξασφαλίζεται υψηλότερο περιθώριο ασφαλείας για τις 

επενδύσεις και τις πιστώσεις.36 

  

                                            
36 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 368 
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Πίνακας 28: Δείκτης Κάλυψης Τόκων 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 23,64 28,86 15,15 12,72 22,06 

Pharmathen  5,92 4,11 3,29 3,35 3,88 

ELPEN Α.Ε. 82,39 370,35 426,51 516,91 453,53 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 1,13 2,84 2,14 1,18 1,53 

Μ.Ο. Κλάδου  4,63 7,02 6,28 4,89 6,39 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Πίνακας 29: Δείκτης Κάλυψης Τόκων 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 6,26 2,25 8,69 6,53 2,78 4,63 

Pharmathen  4,06 2,43 2,40 5,31 4,64 3,34 

ELPEN Α.Ε. 6,16 143,32 1,87 475,75 268,15 202,76 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,05 1,48 2,22 2,07 5,35 6,99 

Μ.Ο. Κλάδου 0,91 1,39 2,14 4,17 4,55 4,32 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

Είναι εμφανές, από τους πίνακες, πως η ELPEN βρίσκεται εκτός σύγκρισης καθώς 

παρατηρείται πολύ χαμηλή συμμετοχή ξένου κεφαλαίου στην κεφαλαιακή δομή της. Επίσης 

είναι σημαντικό πως δεν υπάρχει καθόλου μακροπρόθεσμος δανεισμός, παρά μόνο 

βραχυπρόθεσμος, και γι’ αυτό οι τόκοι που καλείται να πληρώσει η ELPEN, 

υπερκαλύπτονται από τα κέρδη της. Θεωρείται λοιπόν πιο αποδοτικό να την αποκλείσουμε 

από την απεικόνιση των στοιχείων σε γράφημα έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των 

υπόλοιπων επιχειρήσεων. 

 

 

Διάγραμμα 9: Δείκτης Κάλυψης Τόκων 
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 Οι υπόλοιπες εταιρίες έχουν πιο συγκρίσιμες τιμές. Η ΒΙΑΝΕΞ αρχικά βλέπουμε πως 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές μια πτωτική πορεία, στην οποία όμως υπάρχουν κάποιες 

χρονιές, όπου επιδιώκεται η αναστροφή του κλίματος, αλλά με εξαίρεση το 2014 βρίσκεται 

πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η Pharmathen με τη σειρά της ακολουθεί μια πολύ καλή 

πορεία, αν και ξεκινά με μια σημαντική μείωση. Τα επόμενα χρόνια βελτιώνει συνεχώς τις 

τιμές του δείκτη μέχρι τα έτη 2011-2012, οπότε και επηρεάζεται από την οικονομική κρίση 

που έπληξε τη χώρα μας, καταφέρνει να ανακάμψει για μια διετία, αλλά να σημειώσει μια εκ 

νέου πτώση το 2015. Παρόλη την όποια επίδραση της κρίσης στις τιμές του δείκτη της, θα 

πρέπει να τονιστεί πως κατά την διάρκεια της ύφεσης κατορθώνει να σημειώνει τιμές 

καλύτερες από την μέση επιχείρηση του κλάδου. Η DEMO από την άλλη πλευρά είναι αυτή 

που μέχρι τα τελευταία έτη της μελέτης μας σημειώνει τις χαμηλότερες επιδόσεις, σε σχέση 

με τις υπόλοιπες εταιρίες και με τον κλάδο, κατορθώνοντας οριακά σε κάποιες περιπτώσεις 

να μπορεί να μειώσει μέχρι και δύο φορές τα κέρδη της, χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες 

στην κάλυψη των τόκων της. Βέβαια κατά τα δύο τελευταία έτη σημειώνει σημαντική 

βελτίωση των τιμών της και έτσι βελτιώνει το περιθώριο ασφαλείας της, ξεπερνώντας και τις 

μέσες τιμές των ομοειδών επιχειρήσεων για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

 

2.5 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

 

Οι αριθμοδείκτες απόδοσης δείχνουν πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της εκάστοτε 

επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί χωρίζονται σε δύο είδη. Οι πρώτοι εξετάζουν την 

αποδοτικότητα σε σχέση με τις πωλήσεις και οι δεύτεροι σε σχέση με το επενδυθέν 

κεφάλαιο.37 Οι δείκτες αποτελέσματος που θα εξεταστούν παρακάτω είναι: 

1. Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους 

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

4. Συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 

 

  

                                            
37 Ευθυμόγλου Π., Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Τεύχος Α’, Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, 

Πειραιάς, 2009, σελ. 107 
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2.5.1 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 

 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους δείχνει το ποσοστό των εσόδων το οποίο καρπώνεται η 

επιχείρηση, αφού αποπληρώσει το κόστος των προϊόντων της. Προκύπτει ως εξής: 

Μικτό Περιθώριο Κέρδους  =  
Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων

Πωλήσεις
 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει την πολιτική τιμών που ακολουθείται και την αποτελεσματικότητα 

της επιχείρησης. Είναι προφανές πως στόχος είναι ο όσο το δυνατό υψηλότερος δείκτης. Εάν 

ο δείκτης σημειώνει συνεχόμενη αύξηση με την πάροδο των χρόνων και ταυτόχρονα οι 

πωλήσεις της επιχείρησης μένουν τουλάχιστον σταθερές τότε θα παρατηρηθεί αύξηση των 

μικτών κερδών.38 

 Αν ο δείκτης αυτός είναι υψηλός, συνεπάγεται πως η διοίκηση της επιχείρησης 

επιτυγχάνει να αγοράζει φθηνά και να πουλά σε υψηλές τιμές. Αντίστοιχα όμως, μια 

επιχείρηση με χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους, μπορεί να έχει προβεί σε επενδύσεις που δεν 

ανταποκρίνονται στον όγκο των πωλήσεών της, με αποτέλεσμα αυτό να ερμηνεύεται σε 

υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων της. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως το κόστος 

πωληθέντων επηρεάζεται και από την μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων της εκάστοτε 

εταιρίας. Έτσι, για παράδειγμα, σε περιόδους πληθωρισμού η μέθοδος FIFO δίνει μεγαλύτερο 

περιθώριο κέρδους, σε σχέση με κάποια άλλη μέθοδο αποτίμησης καθώς εμφανίζει μειωμένο 

το κόστος πωληθέντων.39 

 

Πίνακας 30: Μικτό Περιθώριο Κέρδους 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,34 0,34 0,36 0,39 0,38 

Pharmathen  0,47 0,48 0,50 0,47 0,45 

ELPEN Α.Ε. 0,34 0,40 0,45 0,50 0,47 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,20 0,22 0,23 0,22 0,24 

Μ.Ο. Κλάδου 0,33 0,32 0,34 0,34 0,34 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

  

                                            
38 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 92-93 
39 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 94-95 
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Πίνακας 31: Μικτό Περιθώριο Κέρδους 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,35 0,33 0,35 0,28 0,24 0,26 

Pharmathen  0,46 0,44 0,34 0,40 0,39 0,36 

ELPEN Α.Ε. 0,41 0,43 0,47 0,50 0,55 0,64 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,24 0,33 0,38 0,37 0,45 0,47 

Μ.Ο. Κλάδου 0,30 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 10: Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

 

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως η ΒΙΑΝΕΞ ακολούθησε μια 

σχετικά σταθερή πορεία, η οποία χωρίζεται σε δύο φάσεις, μία πριν την κρίση, όπου 

σημειώνεται μια διαχρονική αύξηση του δείκτη και μία μετά κρίσης, όπου ο δείκτης συνεχώς 

μειώνεται, ενώ μετά το 2013 πέφτει και κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η Pharmathen 

με την σειρά της ακολουθεί σε γενικές γραμμές μια πτωτική πορεία με φωτεινές εξαιρέσεις 

κάποια έτη, οπότε και υπήρχαν κάποιες προσπάθειες ανάκαμψης, αλλά συγκρίνοντας την 

εικόνα της με αυτή του κλάδου βλέπουμε πως έχει καλύτερες επιδόσεις από τη μέση 

επιχείρηση. Στην ακριβώς αντίθετη φάση είναι οι δύο τελευταίες εταιρίες. Η ELPEN, με μόνη 

περίοδο καμπής τα χρόνια εκδήλωσης της κρίσης (’09, ’10), κατορθώνει να βελτιώνει 

συνεχώς τις τιμές του μικτού περιθωρίου κέρδους της, άρα και την αποτελεσματικότητά της 

και να βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τις μέσες τιμές. Τέλος, η DEMO, παρόλο που ξεκινά 

στην πιο δυσμενή θέση από όλες τις εξεταζόμενες επιχειρήσεις και αρκετά κάτω από τον 
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μέσο όρο του κλάδου, κατορθώνει να σημειώσει μια διαχρονικά ανοδική πορεία και να 

αυξάνει συνεχώς την αποδοτικότητα της πολιτικής των τιμών της με συνέπεια να αυξάνονται 

τα κέρδη της, ξεπερνώντας από το 2011 και έπειτα τις αποδόσεις της μέσης ομοειδούς 

επιχείρησης. 

 

 

2.5.2 Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 40, 41 

 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό των πωλήσεων. Με λίγα λόγια ο 

δείκτης αυτός δίνει το ποσοστό κέρδους που αποκομίζει η επιχείρηση από τις πωλήσεις της, 

αφού αφαιρεθούν το κόστος πωληθέντων και τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης. Υπολογίζεται 

από την ακόλουθη σχέση: 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους  =  
Καθαρά Κέρδη

Πωλήσεις
 

 Επειδή με αυτόν τον δείκτη μετράται η αποδοτικότητα των πωλήσεων σε σχέση με τα 

καθαρά κέρδη, είναι κατανοητό πως όσο υψηλότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο 

επικερδής είναι η επιχείρηση. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί πως οι τιμές του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους εξαρτώνται από την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει τα έξοδα της 

και να εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική. 

  

Πίνακας 32: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,13 0,14 0,14 0,15 0,11 

Pharmathen  0,11 0,15 0,20 0,22 0,19 

ELPEN Α.Ε. 0,03 0,06 0,07 0,07 0,06 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 

Μ.Ο. Κλάδου  0,04 0,05 0,07 0,04 0,05 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

  

                                            
40 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 94-95 
41 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 96-97 
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Πίνακας 33: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,01 0,09 0,13 0,15 0,11 0,03 

Pharmathen  0,17 0,14 0,15 0,22 0,24 0,06 

ELPEN Α.Ε. 0,04 0,03 0,06 0,18 -0,08 0,04 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. -0,04 -0,05 0,04 0,02 0,10 0,11 

Μ.Ο. Κλάδου -0,01 0,01 0,01 0,04 0,07 0,07 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 11: Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

 

 Ερμηνεύοντας το παραπάνω γράφημα καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αρχικά η 

Pharmathen και έπειτα η ΒΙΑΝΕΞ σημειώνουν την καλύτερη γενική πορεία, παραμένοντας 

πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο με εξαίρεση την 

τελευταία χρονιά. Κατά τ’ άλλα, βλέπουμε πως γενικά προσπαθούν να βελτιώνουν τις τιμές 

του δείκτη τους, αλλά δεν το καταφέρνουν κατά την περίοδο εκδήλωσης της οικονομικής 

κρίσης, δηλαδή την τριετία 2009-2011, όμως από το 2014 και έπειτα η πτώση είναι 

σημαντική. Η ELPEN ακολουθεί μια πιο συντηρητική πορεία μέχρι και το 2012, 

σημειώνοντας μικρές διακυμάνσεις αλλά παραμένοντας σταθερά πάνω από τις μέσες τιμές 

του κλάδου. Την επόμενη χρονιά όμως εμφανίζει αρχικά μια ραγδαία αύξηση, φτάνοντας σε 

τιμή τριπλάσια από αυτή της προηγούμενης χρονιάς αλλά την αμέσως επόμενη αυτή η 

αύξηση καταποντίζεται και φτάνει μέχρι και σε αρνητική τιμή ενώ τελικά κατορθώνει να 
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ανακάμψει σε θετικές τιμές το 2015. Τέλος, η DEMO είναι αυτή που ξεκινά με τιμές κάτω 

από το μέσο όρο και ακολουθεί μια συνεχώς πτωτική πορεία μέχρι και το 2011. Την αμέσως 

επόμενη χρονιά όμως, καταφέρνει να ανακάμψει και μάλιστα να ξεπεράσει και την μέση 

επιχείρηση του κλάδου. Ενώ πέρα από μια μικρή κάμψη το 2013, ακολουθεί μια ολοένα 

αυξανόμενη πορεία, καταλήγοντας το 2015 να σημειώνει την καλύτερη επίδοση από τις 

τέσσερις εξεταζόμενες επιχειρήσεις. 

 

 

2.5.3 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity 

– ROE) 

 

 

Ο χρηματοοικονομικός αυτός δείκτης δείχνει το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια επιχείρηση 

τα ίδια κεφάλαιά της για να δημιουργήσει κέρδη. Χρησιμοποιείται για να δείξει την 

αποτελεσματικότητα μια εταιρίας. Αυτός ο δείκτης ενδιαφέρει αρκετά τους μετόχους. Ένας 

δείκτης με χαμηλές τιμές, σε σχέση με τους δείκτες άλλων επιχειρήσεων, συνεπάγεται 

χαμηλές δυνατότητες της επιχείρησης να αντλήσει, εκ νέου, κεφάλαια από την 

κεφαλαιαγορά, εμποδίζοντας την όποια επέκταση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς 

της. Αντιθέτως, αν ο δείκτης σημειώνει υψηλές τιμές, τότε η επιχείρηση εμφανίζεται πιο 

επιθυμητή για τους επενδυτές.42 Υπολογίζεται σε ποσοστιαίες μονάδες και δίνεται από τον 

τύπο: 

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) =  
Καθαρά Κέρδη

Ίδια Κεφάλαια
 

 

Πίνακας 34: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 1,90 2,21 2,52 0,71 1,96 

Pharmathen  0,20 0,29 0,36 0,39 0,33 

ELPEN Α.Ε. 0,09 0,16 0,19 0,21 0,21 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 

Μ.Ο. Κλάδου  0,12 0,19 0,22 0,13 0,17 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

                                            
42 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 96 
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Πίνακας 35: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,09 0,82 0,58 0,88 1,02 0,19 

Pharmathen  0,25 0,22 0,25 0,34 0,34 0,10 

ELPEN Α.Ε. 0,11 0,08 0,18 0,40 -0,24 0,12 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. -0,07 -0,08 0,09 0,04 0,19 0,19 

Μ.Ο. Κλάδου -0,04 0,02 0,02 0,08 0,14 0,14 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 12: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 

 

Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω δεδομένα και την γραφική απεικόνισή τους, 

καταλήγει εύκολα στο συμπέρασμα πως η ΒΙΑΝΕΞ είναι η μόνη που ακολουθεί μια πορεία 

με μεγάλες διακυμάνσεις και δεν μπορεί εύκολα να συγκριθεί με τις υπόλοιπες εταιρίες και 

τον κλάδο, παρά μόνο για κάποιες χρονιές. Παρ’ όλες τις αυξομειώσεις κατορθώνει να 

βρίσκεται πάντα πάνω από τον μέσο όρο, ακολουθώντας όμως γενικά μια πτωτική πορεία 

στην πάροδο του χρόνου. Οι υπόλοιπες εταιρίες ακολουθούν μια πιο συντηρητική πορεία και 

βρίσκονται σχετικά κοντά, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις μέσες τιμές του κλάδου. 

Συγκριτικά, η Pharmathen έχει τις καλύτερες αποδόσεις ανάμεσά τους, διατηρώντας πάντα 

μια απόσταση ασφαλείας από το μέσο όρο με εξαίρεση το 2015. Η ELPEN με τη σειρά της 

βρίσκεται πάντα οριακά λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω από την μέση απόδοση του κλάδου 

και η DEMO είναι η μόνη, που ενώ σημειώνει κάμψη μέχρι και το 2011, από εκεί και έπειτα 
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σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερες αποδόσεις, ξεπερνώντας και αυτές της μέσης επιχείρησης 

του κλάδου κατά την τελευταία διετία της μελέτης. 

 

 

2.5.4 Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Επί Του Συνολικού Επενδυθέντος 

Κεφαλαίου (Return On Total Assets Ratio – ROA) 

 

 

Ο τελευταίος αριθμοδείκτης της μελέτης προσδιορίζει το ποσοστό απόδοσης του συνολικού 

κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στην επιχείρηση.43 Αποτελεί, επίσης, ένα είδος αξιολόγησης 

και ελέγχου του έργου της διοίκησής της, καθώς δείχνει την ικανότητα των διοικούντων να 

χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους πόρους της οντότητας για την επίτευξη κερδών. Όσο 

μεγαλύτερη η απόδοση, τόσο αποτελεσματικότερα ασκεί η διοίκηση τα καθήκοντά της.44 Ο 

δείκτης αποδοτικότητας του ενεργητικού υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

Απόδοση επί του Συνόλου Ενεργητικού (ROA) =  
Καθαρά Κέρδη

Σύνολο Ενεργητικού
 45

 

 

Πίνακας 36: Απόδοση επί του Συνόλου Ενεργητικού (ROA) 2005-2009 (προ κρίσης) 

Εταιρίες 2005 2006 2007 2008 2009 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,25 0,24 0,20 0,19 0,13 

Pharmathen  0,09 0,10 0,13 0,14 0,14 

ELPEN Α.Ε. 0,03 0,06 0,07 0,06 0,05 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 

Μ.Ο. Κλάδου  0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

  

                                            
43 Λαζαρίδης Γ. & Παπαδόπουλος Δ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση, ό.π., σελ. 370 
44 Νούλας Αθ., Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, ο.π., σελ. 97 
45 Νιάρχος Ν., Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, ο.π., σελ. 104 
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Πίνακας 37: Απόδοση επί του Συνόλου Ενεργητικού (ROA) 2010-2015 (μετά κρίσης) 

Εταιρίες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 0,01 0,17 0,17 0,24 0,17 0,04 

Pharmathen  0,11 0,10 0,13 0,19 0,20 0,04 

ELPEN Α.Ε. 0,03 0,02 0,05 0,14 -0,08 0,04 

DEMO Α.Β.Ε.Ε. -0,02 -0,02 0,02 0,01 0,06 0,06 

Μ.Ο. Κλάδου -0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,06 

Πηγή: Ίδιοι Υπολογισμοί 

 

 

Διάγραμμα 13: Απόδοση επί του Συνόλου Ενεργητικού (ROA) 

 

Παρακολουθώντας το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανές πως όλες οι εταιρίες 

επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από την έλευση της οικονομικής κρίσης αλλά από το 2011 

και έπειτα σημειώνουν σημάδια ανάκαμψης. Αναλυτικότερα, η ΒΙΑΝΕΞ αρχίζει να έχει 

πτωτική πορεία από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, φτάνοντας στην κατώτερη τιμή της 

το 2010. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός, πως επανακάμπτει σχεδόν στην αρχική της 

τιμή εντός της επόμενης διετίας, αλλά αυτή η ανάκαμψη ακολουθείται από μια σχεδόν 

ανάλογη πτώση και το 2015 είναι η μοναδική χρονιά που θα βρεθεί κάτω από τον μέσο όρο 

του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, η Pharmathen ξεκινά με μια μικρή βελτίωση της 

αποδοτικότητας της, η οποία ανακόπτεται με την έναρξη της κρίσης, αλλά από το 2011 

αρχίζει και πάλι η ανοδική της πορεία μέχρι το 2014, από όπου σημειώνει μια κατακόρυφη 

μείωση και πέφτει και αυτή κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η ELPEN για μια ακόμη 
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φορά βρίσκεται αρκετά κοντά στις μέσες τιμές του κλάδου μέχρι και το 2012, ενώ για την 

επόμενη χρήση σημειώνει μια μεγάλη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Το 2014 όμως η 

αποδοτικότητα του ενεργητικού της μειώνεται σημαντικά φτάνοντας σε αρνητική τιμή την 

οποία όμως κατορθώνει να ανακόψει το αμέσως επόμενο έτος και να ανακτήσει τις μισές 

περίπου μονάδες που απώλεσε κατά την κάμψη. Η τελευταία εξεταζόμενη εταιρία, η DEMO, 

έχει τις χαμηλότερες αποδόσεις από όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, αλλά και από την μέση 

επιχείρηση του κλάδου, μέχρι και το 2011. Από το επόμενο έτος ξεκινά μια ανοδική πορεία 

με μικρές κάμψεις, αλλά κατορθώνει να φτάσει και να ξεπεράσει το μέσο όρο του κλάδου 

κατά την τελευταία διετία σημειώνοντας την καλύτερη απόδοση για το 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

3.1 Η Πορεία της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 

 

 

Η ΒΙΑΝΕΞ στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ κατά κύριο λόγο σημειώνει 

επιδόσεις καλύτερες από τη μέση επιχείρηση του κλάδου της, θα λέγαμε πως δεν έχει τόσο 

καλή πορεία. Η συνολική εικόνα της εταιρίας δείχνει πως αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα 

ρευστότητας, το οποίο οφείλεται κυρίως στη συνεχή και υψηλή χρήση βραχυπρόθεσμου 

δανεισμού για την κάλυψη των επενδύσεων και των λειτουργικών εξόδων της. Επίσης, σε 

γενικές γραμμές, μειώνεται ολοένα και περισσότερο η αποτελεσματικότητα διαχείρισης και 

διάθεσης των αποθεμάτων της, κάτι που οδηγεί σε μείωση των πωλήσεων, 

υπεραποθεματοποίηση και επιβάρυνση επιπλέον της ρευστότητας. Παρόλο που έχει μια καλή 

ισορροπία, μεταξύ της είσπραξης των απαιτήσεων της και της αποπληρωμής των 

υποχρεώσεών της και θα έπρεπε να μην χρειάζεται μεγάλα αποθέματα άμεσα 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων, παρατηρούμε πως οι δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν 

οριακή δυνατότητα ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τελευταίες είναι 

αυτές οι οποίες στηρίζουν κατά κόρον τη λειτουργία της επιχείρησης, αυξάνοντας έτσι την 

χρηματοοικονομική μόχλευση και μειώνουν ολοένα και περισσότερο τη  δυνατότητα 

κάλυψης των χρηματοοικονομικών εξόδων, της που σε συνδυασμό με τη μείωση των 

πωλήσεων με την έλευση της κρίσης, επηρεάζουν εμφανώς τα περιθώρια κέρδους και τα 

περιθώρια ασφαλείας της επιχείρησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο αδυναμίας ανταπόκρισης στις 

υποχρεώσεις της. Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις ενδείξεις των δεικτών απόδοσης των 

κεφαλαίων, έχουν ως απόρροια να συμπεραίνουμε πως δεν γίνεται αποτελεσματική 

αξιοποίηση των επενδυμένων κεφαλαίων, οι πωλήσεις είναι λιγότερες των 

χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων και παρότι η ΒΙΑΝΕΞ είναι από τις πρωταγωνίστριες 

επιχειρήσεις του κλάδου της, κάνει τους επενδυτές να διστάζουν να επενδύσουν σε αυτή και 

τις αγορές να τις παρέχουν κεφάλαια υπό διαφορετικούς, πιο δυσμενείς για την ίδια, όρους.  
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3.2 Η Πορεία της ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Η μελέτη των δεικτών της Pharmathen μας καταδεικνύει πως η συνολική εικόνα της 

επιχείρησης είναι αρκετά σταθερή, ίσως με μια μικρή κάμψη κατά την εκδήλωση της 

οικονομικής κρίσης και με μια μεγάλη επιδείνωση κατά την τελευταία εξεταζόμενη χρονιά. 

Δεν δείχνει να εμφανίζει προβλήματα ρευστότητας ή να διατρέχει κίνδυνο αδυναμίας 

ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της, καθώς και αυτή παρέχει μικρότερη πίστωση από αυτή 

που της παρέχουν οι προμηθευτές της. Έχει ολοένα καλύτερη κυκλοφορία αποθεμάτων, που 

παίζουν σημαντικό ρόλο για τη βραχυπρόθεσμη ρευστότητά της και χρηματοδοτείται εξίσου 

από ίδια και ξένα κεφάλαια, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλο περιθώριο ασφαλείας. Το μόνο 

τρωτό σημείο της εταιρίας φαίνεται πως είναι η υπερεπένδυση σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών της, κάτι που επηρεάζει αρνητικά και 

την κυκλοφορία του συνόλου του ενεργητικού της και θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για 

μελλοντικά προβλήματα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της, αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα. 

Βέβαια αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τις αγορές, που δείχνουν να έχουν σταθερά 

εμπιστοσύνη στην επιχείρηση και έτσι να έχει τη δυνατότητα να αναζητά εκ νέου κεφάλαια 

για τη χρηματοδότησή της. Αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι πως οι αποδόσεις των κερδών 

και των επενδυμένων κεφαλαίων, της φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από το ξέσπασμα 

της χρηματοοικονομικής κρίσης και παρόλη την προσπάθεια της να ανακάμψει, οι επιπτώσεις 

είναι αρκετά εμφανείς κατά την τελευταία χρονιά όπου και έχουμε μεγάλες μειώσεις τόσο 

των περιθωρίων κέρδους όσο και της απόδοσης των συνολικών επενδυόμενων κεφαλαίων. 

 

 

3.3 Η Πορεία της ELPEN Φαρμακευτική Βιομηχανία Α.Ε. 

 

 

Η ELPEN είναι μια εταιρία που στην πλειονότητα των εξεταζόμενων ετών, οι περισσότεροι 

δείκτες της εμφανίζουν μια σταθερότητα, η οποία όμως μεταβάλλεται ραγδαία κατά το τέλος 

της περιόδου που μελετάμε.  

 Αρχικά παρατηρούμε πως μετά το 2012, αρχίζουν να υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν 

προβλήματα ρευστότητας στο άμεσο μέλλον, καθώς οι δείκτες ρευστότητάς της ακολουθούν 

πτωτική πορεία. Η ρευστότητα όμως, είναι λογικό να επηρεαστεί, καθώς σε όλη την διάρκεια 
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των ετών παρατηρούμε πως η εταιρεία περνά από την εντατικοποίηση στην υπερεπένδυση 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και επιπρόσθετα τα τελευταία χρόνια έχουμε και μη 

αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων της. Είναι εμφανές λοιπόν, πως η ELPEN 

βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο της πορείας της, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το 

επενδυτικό της πλάνο και η αύξηση του πάγιου εξοπλισμού της δεν αποδίδει μια ταυτόχρονη 

αύξηση των πωλήσεων.  Είναι αξιοσημείωτο όμως το γεγονός, πως επιλέγει να 

χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της τόσο με ίδια όσο και με ξένα κεφάλαια, αλλά επιλέγει να 

δανείζεται μόνο βραχυχρόνια και να κατορθώνει να επιτυγχάνει κέρδη, που υπερκαλύπτουν 

τα χρηματοοικονομικά της έξοδα.  

 Παρακολουθώντας κανείς την πορεία μόνο του μικτού περιθωρίου κέρδους, θα 

μπορούσε να πει πως η ELPEN αποτελεί μια υγιή επιχείρηση, η οποία βελτιώνει συνεχώς την 

αποτελεσματικότητά της. Συνδυάζοντας όμως, τον πιο συντηρητικό δείκτη του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους με την μέση περίοδο αποπληρωμής των υποχρεώσεών της και βλέποντας 

πως ο πρώτος ακολουθεί μια πορεία με μεγάλες αυξομειώσεις κατά το κλείσιμο της περιόδου, 

που παρουσιάζεται, και η δεύτερη αυξάνεται ραγδαία για το 2015 μπορεί να καταλήξει στο 

συμπέρασμα, πως δικαίως και οι αγορές δείχνουν τη δυσπιστία τους απέναντι στην εταιρία τα 

τελευταία χρόνια, όπως καταδεικνύουν και οι αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων. Αυτό 

συμβαίνει γιατί αν συνδυαστούν όλα όσα προαναφέρθηκαν, το πόρισμα που βγαίνει είναι, 

πως η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε μια αναδιάρθρωση του τρόπου διοίκησής της, καθώς 

υπάρχουν ενδείξεις πως έχει μπει σε μια φάση κάμψης, με όλα να προμηνύουν πως σύντομα 

θα έχει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της. 

 

 

3.4 Η Πορεία της DEMO Α.Β.Ε.Ε. Φάρμακα 

 

 

Η τελευταία εταιρία που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη είναι η DEMO, η οποία, αν και 

περνά δύσκολες περιόδους δεν φαίνεται να εμφανίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία να 

απειλούν την πορεία της. 

 Αρχικά, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, ούτε πρόβλημα 

υπεραποθεματοποίησης. Αντιθέτως, ρισκάρει αλλάζοντας την πολιτική διαχείρισης των 

αποθεμάτων της εν μέσω κρίσης, κάτι το οποίο όμως αποδίδει και φαίνεται στη βελτίωση της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων της. Η μόνη περίοδος που υπήρχαν ανησυχητικά 
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δείγματα ήταν κατά τα πρώτα εξεταζόμενα χρόνια, καθώς εισέπραττε τις απαιτήσεις της, 

στην καλύτερη περίπτωση, με την ίδια ταχύτητα που αποπλήρωνε τις υποχρεώσεις της και 

έτσι ήταν αναγκασμένη να διατηρεί μεγάλο απόθεμα άμεσα ρευστοποιήσιμων 

κυκλοφοριακών στοιχείων, ώστε να αποκλείσει την πιθανότητα αδυναμίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών της. 

 Επειδή η εταιρία αποφάσισε το 2005 να επενδύσει στη δημιουργία και κατασκευή 

καινούργιας μονάδας παραγωγής αλλά και εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, είναι 

φυσιολογικό πως παρουσιάζει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, σε 

σχέση με τις πωλήσεις της, κατά την πλειονότητα των χρόνων της εξεταζόμενης περιόδου, 

αλλά είναι εμφανές πως γίνεται μια προσπάθεια περιορισμού κατά την τελευταία διετία και 

πως πλέον το επενδυτικό πρόγραμμα αποδίδει σε όρους πωλήσεων. Η DEMO έχει 

αποφασίσει να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, κυρίως με ξένα κεφάλαια, άρα είναι 

φυσικό επακόλουθο ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να εμφανίζει ολοένα και περισσότερο 

αυξημένες τιμές, ενώ ταυτόχρονα να περιορίζεται η ευελιξία της εταιρίας ως προς τη μείωση 

των κερδών της σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά της έξοδα. Βέβαια, την τελευταία διετία 

ο δανεισμός περιορίζεται και κατά συνέπεια βελτιώνεται και το περιθώριο ασφαλείας της 

οντότητας. 

 Η βελτίωση των πωλήσεων και της διαχείρισης των αποθεμάτων, ο περιορισμός του 

δανεισμού και η βελτιωμένη αναλογία μεταξύ χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων και 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων έχουν αντίκτυπο στους δείκτες αποδοτικότητας της 

εταιρίας. Παρατηρούμε πως και οι δύο δείκτες περιθωρίου κέρδους μετά το 2011 ακολουθούν 

κοινή ανοδική πορεία, με αποκορύφωμα το ότι η επιχείρηση πετυχαίνει το καλύτερο καθαρό 

περιθώριο κέρδους στο κλείσιμο της εξεταζόμενης περιόδου, σε σχέση με όλες τις άλλες 

επιχειρήσεις. Αυτό συνεπάγεται πως έχει την καλύτερη διαχείριση του κόστους παραγωγής 

της, σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί. Παρόμοια πορεία ακολουθούν και 

οι δείκτες απόδοσης κεφαλαίων, που ενώ αρχικά δείχνουν πως γίνεται μια ανορθόδοξη 

διαχείριση των όποιων κεφαλαίων που επενδύονται, το κλίμα σταδιακά αλλάζει και οι 

τελευταίες ενδείξεις παρουσιάζουν την DEMO ως μια ελκυστική επιχείρηση για τους 

επενδυτές, όπου αν επενδύσουν θα έχουν μια πολύ καλή απόδοση. 
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