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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην συγκριτική μελέτη της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

δύο ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών της ελληνικής Super league και δύο ποδοσφαιρικών 

ανώνυμων εταιριών της αγγλικής Premier League. Αρχικά περιγράφονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του αθλητισμού, του οποίου μέρος είναι και το ποδόσφαιρό, τόσο ως προϊόν, 

όσο και ως προς την οικονομία του, προκειμένου να κατανοήσουμε την φύση και την 

οικονομική κατάσταση του ποδοσφαίρου. 

Στην συνέχεια περιγράφονται οι θεσμοί που περιβάλλουν το ποδόσφαιρο σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, ιστορικά και διοικητικά, προκειμένου να κατανοηθεί η πολυεπίπεδη 

οργάνωση του και ο επηρεασμός του από αυτή. Επίσης, επιχειρείται η κατανόηση του 

οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί το ποδόσφαιρο στις δύο χώρες. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση των αριθμοδεικτών των τεσσάρων συλλόγων, αρχικά με 

την παρουσίαση των αριθμοδεικτών σε θεωρητικό επίπεδο και στην συνέχεια σε πρακτικό 

επίπεδο, εφαρμοσμένους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των συλλόγων. Τέλος, 

πραγματοποιείτε σύγκριση μεταξύ των συλλόγων και μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου 

να κατανοηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση των 

ποδοσφαιρικών συλλόγων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Ο αθλητισμός είναι ένας δυναμικός και ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας με μακροοικονομικό 

αντίκτυπο.1 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παγκόσμια αθλητική βιομηχανία 

συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, αδειοδοτημένων προϊόντων και των χώρων 

βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και της υγείας, δημιουργεί έσοδα 700 δισεκατομμυρίων 

ετησίως, κάτι που αντιστοιχεί στο 1% περίπου, του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος.2 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αθλητισμό και τον διαφοροποιούν από άλλες 

υπηρεσίες και δραστηριότητες, είναι ότι: 

 Έχει συγκεκριμένους κανόνες 

 Είναι οργανωμένος 

 Είναι παιγνιώδης και εξαρτάται από τις φυσικές ικανότητες του ατόμου 

 Εξαρτάται άμεσα από εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

 Το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο 

 Εμπεριέχει ταυτόχρονα τα στοιχεία του συναγωνισμού, της συνεργασίας και της 

σύγκρισης (Shilbury & Deane, 1998).3 

Παράλληλα με την ανάπτυξη του αθλητισμού υπήρξαν και εξελίξεις στα οικονομικά και 

διοικητικά του πεπραγμένα που είχαν ως επακόλουθο την ανάπτυξη των διοικητικών και 

οικονομικών λειτουργιών των οντοτήτων που υπάρχουν εντός του (ομοσπονδίες, σύλλογοι, 

εταιρίες αθλητικών ειδών, κ.α.). Έτσι και τα οικονομικά του αθλητισμού εξελίσσονται 

                                                      
1 Λευκή Βίβλος Για Τον Αθλητισμό (Ευρωπαϊκή Ένωση 2007) <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=EN> accessed 13 October 2017.) 
2 Sport Tech Innovation In The Start Up Nation (Deloitte United Kingdom 2017) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/technology-media-
telecommunications/sport_tech_report090317.pdf> accessed 13 October 2017 
3 Παπαδημητρίου Δήμητρα (2005), Διοίκηση αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, Αθήνα, Εκδόσεις 
κλειδάριθμος  
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συνεχόμενα διεθνώς. Αυτό οφείλεται από τη μια πλευρά στη συνεχώς αυξανόμενη οικονομική 

σημασία του αθλητισμού ενώ από την άλλη στις πολύ δυνατές οικονομικές εξαρτήσεις και 

επιρροές που δέχεται ο αθλητισμός από άλλους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίοι με τη σειρά 

τους επηρεάζουν την εξέλιξή του.4 

Από την ανάπτυξη αυτή διαπιστώθηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

τα οικονομικά των αθλητικών φορέων και οι οποίες είναι: 

 Η δυσκολία κοστολόγησης κάθε μονάδας αθλητικού προϊόντος με τον παραδοσιακό 

τρόπο 

 Η τιμή του αθλητικού προϊόντος αυτού καθ’ αυτού είναι μικρή, σε σύγκριση με το 

συνολικό κόστος που καταβάλει ο φίλαθλος στην διάρκεια της αθλητικής εμπειρίας που 

δέχεται 

 Τα έμμεσα έσοδα είναι συχνά περισσότερο από τα άμεσα λειτουργικά έσοδα.5 

Όπως όλα τα αθλήματα, έτσι και το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι αστάθμητων 

παραγόντων, οι οποίοι συμβάλουν στην δυσκολία πρόβλεψης του αποτελέσματος. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν και οι παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, ο οποίες παρά το γεγονός της 

σημαντικής του εξέλιξης, παραμένουν στην κορυφή, για παράδειγμα η ομάδα με τους 

περισσότερους τίτλους, η Real Madrid.6 

 Ο «βασιλιάς των σπορ» μεταμορφώθηκε σταδιακά σε βιομηχανία εκατομμυρίων, που 

εξαπλώνεται πέρα από τα γήπεδα, στις τηλεοράσεις, στα καταστήματα, ακόμα και στο 

χρηματιστήριο. Το ποδόσφαιρο από αγαπημένο άθλημα των φτωχών, με οπαδούς χούλιγκαν, 

μετατρέπεται σε σπορ για όλη την οικογένεια, με απήχηση που ξεπερνά τόσο τις κοινωνικές 

ανισότητες, όσο και τα εθνικά σύνορα.7 

                                                      
4 Charalampos Kolimpalis and Pantelis Sklias, (2005) 'Οικονομική Του Αθλητισμού: Εφαρμογή Των Αρχών Της 
Οικονομικής Επιστήμης Στην Έρευνα Των Δραστηριοτήτων Του Αθλητισμού' Επιθεώρηση οικονομικών 
επιστημών, Vol. 8 ,pp. 143-157 <http://cris.teiep.gr/jspui/bitstream/123456789/1149/> accessed 12 October 
2017. 
5 Bernard J. Mullin, Stephen Hardy and William A. Sutton (2004) Αθλητικό Μάρκετινγκ 2η Έκδοση, Εκδόσεις 
Πασχαλίδης 
6 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
7 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
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Αυτό οδήγησε τις ποδοσφαιρικές εταιρίες, στο να είναι κερδοφόρες, καθώς επενδύονται 

εκατομμύρια σε αυτές. Εν ολίγοις, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο γεννήθηκε ασπαζόμενο την 

ιδέα του κέρδους, το οποίο πάντοτε υπήρχε. Για την πραγματοποίηση του κέρδους αυτού οι 

σύλλογοι στόχευσαν στα έσοδα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα ποδοσφαιρικής 

ανάπτυξης, καθώς οι ανάγκες σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές.8 

Μεγάλο μέρος των εσόδων αυτών προέρχονται τόσο από εταιρίες αθλητικού ρουχισμού οι 

οποίες, έτσι και αλλιώς προϋπήρχαν στον χώρο και απλώς υποχρεώθηκαν να αυξήσουν το 

μπάτζετ τους για να ακολουθήσουν τον γιγαντισμό του, όσο και από μια σειρά εταιρειών, οι 

οποίες είναι άσχετες με τα αθλητικά προϊόντα, και χρυσοπληρώνουν την είσοδο τους, 

διεκδικώντας μία εξασφαλισμένη προβολή.9 

Επίσης μεγάλη συμβολή στην αύξηση των εσόδων έχουν και η τηλεόραση στην αρχή και 

το Internet αργότερα, δημιουργώντας μια τεράστια αγορά και δίνοντας στις ομάδες την 

δυνατότητα να αποχτήσουν οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Παρότι αρχικά υπήρχε ένας 

σκεπτικισμός σχετικά με την συμβολή της τηλεόρασης, γρήγορα αποδείχτηκε ότι ήταν 

λανθασμένος, αυξάνοντας την προβολή και συνεπώς την αξία των ομάδων. Αυτό με την σειρά 

του οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των εισιτηρίων, αλλά και στην περαιτέρω αύξηση των 

εσόδων μέσω των χορηγών.10 

Ενδεικτική, είναι η αύξηση που πραγματοποιήθηκε στα έσοδα της ευρωπαϊκής 

ποδοσφαιρικής αγοράς και έφθασε τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015/16, με αύξηση κατά 

13%  από το 2014/15, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής 

στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και της επίπτωσης του Euro 

2016 σε αυτά.11 

Τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης αύξησαν τα έσοδα τους κατά 11% την 

περίοδο 2015/2016, έχοντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων όλων 

των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Καθοριστικότερη συμβολή σε αυτό διαδραμάτισε η αύξηση 

                                                      
8 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
9 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
10 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
11 Ahead Of Curve, Annual Review Of Football Finance (Deloitte United Kingdom 2017) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-
review-of-football-finance-2017.pdf> accessed 12 October 2017 
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των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα κατά 14%, τα οποία είναι και περισσότερο από το 

50% των συνολικών εσόδων των πρωταθλημάτων αυτών.12 

 

 

 

Σκοπός Εργασίας 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων δύο συλλόγων της Αγγλίας και δύο της Ελλάδας κατά την εξαετία 2010-011 ως 

και το 2015-2016 και η ερμηνεία των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των ομάδων αυτών 

μέσα από αριθμοδείκτες. Οι αριθμοδείκτες αυτοί επηρεάζονται και από τις συνολικές 

οικονομικές συνθήκες και κανόνες που υπάρχουν κατά την περίοδο της ανάλυσης. Με τον 

τρόπο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εξέταση κάποιων βασικών μεταβλητών μιας εταιρίας όπως: 

η αποδοτικότητα, το περιθώριο κέρδους, η κυκλοφοριακή ταχύτητα, η ρευστότητα και η 

κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Τέλος, ο σύγκριση των δεικτών αυτών μεταξύ τους, διαχρονικά αλλά και των ομάδων 

ανά χώρα θα βοηθήσει στην διατύπωση όσο το δυνατών ποιο ασφαλών συμπερασμάτων, 

σύμφωνα με τα οποία θα προσδιοριστεί η οικονομική κατάσταση των συγκεκριμένων 

συλλόγων για την εξεταζόμενη εξαετία, 2011 – 2016. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείτε να απαντήσει η εργασία αυτή είναι:  

                                                      
12 Ahead Of Curve, Annual Review Of Football Finance (Deloitte United Kingdom 2017) 
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-
review-of-football-finance-2017.pdf> accessed 12 October 2017 
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 Σε ποια  οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι σύλλογοι 

 Ποια είναι η αποδοτικότητα, το περιθώριο κέρδους, η κυκλοφοριακή ταχύτητα, η 

ρευστότητα και η κεφαλαιακή διάρθρωση 

 Η σύγκριση των παραπάνω ανά ομάδα και χώρα 

 

 

Μεθοδολογία 

 

 

Για την συγκεκριμένη ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δύο ποδοσφαιρικές ομάδες από την 

Αγγλική Premier League και δύο από την Ελληνική Super League. Η Premier League 

επιλέχθηκε να συγκριθεί με το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί θεωρείτε το πλουσιότερο 

πρωτάθλημα σύμφωνα με έρευνες της Deloitte. 

Οι τέσσερις αυτές εταιρίες που αντιστοιχούν στις τέσσερις ποδοσφαιρικές ομάδες είναι 

οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ Ξάνθη από την Ελλάδα και οι Stoke City FC Limited και 

Manchester United FC Limited από την Αγγλία. 

Οι ομάδες αυτές επιλέχτηκαν βάση της συνεχής συμμετοχής τους στις ανώτερες 

κατηγορίες των πρωταθλημάτων τους και βάση της θέσης τους σε αυτά, κατά την εξεταζόμενη 

εξαετία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

FIFA 

 

 

Η Federation Internationale de Football Association (FIFA) είναι ο οργανισμός που διοικεί 

παγκόσμια το ποδόσφαιρο και είναι ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στον κόσμο. Ελέγχει 

έξι συνομοσπονδίες, οι οποίες διοικούν το ποδόσφαιρο σε περιφερειακό επίπεδο. Αναγνωρίζει 

211 κρατικές ομοσπονδίες και τις αντίστοιχες εθνικές ανδρών και 129 εθνικές γυναικών.13 H 

έδρα της FIFA είναι η Ζυρίχη, στην Ελβετία.14 

Κύριος στόχος της FIFA είναι η συνεχής βελτίωση του ποδοσφαίρου καθώς και η 

παγκόσμια προώθηση, δια μέσου αξιών, νεανικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης, 

ο δεύτερος στόχος της, είναι η διοργάνωση διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων, μέσω τον οποίων 

επιδιώκει να αγγίξει, να ενώσει και να εμπνεύσει τον κόσμο.15 

Ανώτατο σώμα της FIFA είναι η συνέλευση, ο οποία αποτελείτε από ένα άτομο από 

κάθε ομοσπονδία – μέλος της. Η συνέλευση συγκαλείτε μια φορά τον χρόνο τακτικά και  

έκτακτα μετά από αίτημα του 1/5 των ομοσπονδιών. Μπορεί να τροποποιήσει τους 

εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς επίσης και να εκλέξει Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και τα 

άλλα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Επίσης, υπό την εποπτεία της εκτελεστικής επιτροπής 

λειτουργούν και άλλα σώματα της FIFA, όπως η οικονομική επιτροπή, η πειθαρχική επιτροπή, 

η επιτροπή διαιτησίας κ.α..16 

                                                      
13 'FIFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA> accessed 13 October 2017 
14 'FIFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA> accessed 13 October 2017 
15 FIFA Statutes (Federation International de Football Association, 2016) 
<http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutsweben_neutral.pdf> 
accessed 12 October 2017 
16 FIFA Statutes (Federation International de Football Association, 2016) 
<http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutsweben_neutral.pdf> 
accessed 12 October 2017 
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Η FIFA ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904, μετά την ανάγκη για έναν οργανισμό που θα 

συντόνιζε το άθλημα σε παγκόσμια βάση. Αρχικά, αποτελούνταν μόνο από ευρωπαϊκά κράτη 

αλλά στην συνέχεια πέρασε και σε άλλες ηπείρους όπως η Αφρική, η Νότια και η Βόρεια 

Αμερική.17 

Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις που διεξάγει η FIFA είναι το Παγκόσμιο κύπελλο και το 

κύπελλο συνομοσπονδιών κάθε τέσσερα χρόνια. Επίσης, έχει υπό την οργάνωσή της, την 

διεξαγωγή των ολυμπιακών αγώνων και τα παγκόσμια κύπελλα κάτω των 17 και κάτω των 20 

ετών. Με την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, διοργανώνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου γυναικών καθώς και τα αντίστοιχα κάτω των 20 και 17 ετών. Σε επίπεδο 

σωματείων διοργανώνει το Σωματειακό Παγκόσμιο Κύπελλο (Διηπειρωτικό Κύπελλο). Άλλες 

διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της FIFA είναι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Beach 

Soccer και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Futsal.18 

 

UEFA 

 

 

Η Union of European Football Association (UEFA) είναι το διοικητικό όργανο του 

αθλήματος στην Ευρώπη. Είναι μία από τις έξι συνομοσπονδίες του κόσμου που ανήκουν στην 

FIFA. Αριθμεί 55 μέλη εθνικών ομοσπονδιών, μερικές εκ των οποίων ανήκουν ή έχουν 

περιοχές τους στην Ασία.19  

Οι κυριότεροι στόχοι της είναι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν το 

ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, η προώθηση του αθλήματος σε πνεύμα ενότητας, ειρήνης, 

αλληλεγγύης, κατανόησης και δίκαιου παιχνιδιού, χωρίς καμία διάκριση από πλευράς 

πολιτικής, φυλής, θρησκείας και φύλου. Επίσης, υποχρέωση της είναι η διατήρηση του καλού 

κλίματος μεταξύ των εμπλεκομένων που συνδέονται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο καθώς και 

την διαφύλαξη της ακεραιότητας των ενώσεων της.20 

                                                      
17 'FIFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA> accessed 13 October 2017 
18 'FIFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/FIFA> accessed 13 October 2017 
19 'UEFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA> accessed 12 October 2017 
20 'About UEFA - Inside UEFA – UEFA.Com' (UEFA.com, 2017) <http://www.uefa.org/about-uefa/index.html> 
accessed 13 October 2017 



8 
 

Η UEFA ιδρύθηκε το 1965 στη Βασιλεία μετά από την σύσκεψη μεταξύ της Ιταλικής , 

Βέλγικης και της Γαλλικής Ομοσπονδίας. Αρχικά αριθμούσε 25 μέλη – ομοσπονδίες, ενώ στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 διπλασιάστηκαν. Η αρχική τοποθεσία των κεντρικών της 

γραφείων ήταν στο Παρίσι. Αργότερα μεταφέρθηκαν στο Βερολίνο, ενώ το 1995 

μεταφέρθηκαν στη Νιων της Ελβετίας όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Πρόεδρος της UEFA 

είναι ο Aleksander Ceferin, ο οποίος εκλέχτηκε το 2016.21 

Υπό την αιγίδα της UEFA διοργανώνονται κάθε χρόνο σε διασυλλογικό επίπεδο το 

UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Super Cup. Σε επίπεδο 

χωρών διοργανώνεται το UEFA European Championship κάθε τέσσερα χρόνια.22 

 

Financial Fair Play (FFP) 

 

 

Ιστορία 

 

 

Τα Financial Fair play Regulations (FFP) συμφωνήθηκαν επί της αρχής το Σεπτέμβριο 

του 2009 από την UEFA και είναι μέρος των κανόνων αδειοδότησης των ομάδων στις 

διοργανώσεις της χώρας τους καθώς και στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Αφορμή 

ήταν μια αναφορά της UEFA, την ίδια χρονιά, που έδειχνε ότι περισσότεροι από το 50% από 

τους 655 ευρωπαϊκούς συλλόγους παρουσίασαν ζημίες μεγαλύτερης της προηγούμενης 

χρονιάς και παρόλο που ένα μικρό ποσοστό μπορούσε να ανταπεξέλθει λόγο του πλούτου των 

ιδιοκτητών τους, ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετώπιζε σημαντικό οικονομικό κίνδυνο. 23 

                                                      
21 'UEFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA> accessed 12 October 2017 
22 'UEFA' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA> accessed 12 October 2017 
23 'UEFA Financial Fair Play Regulations' (En.wikipedia.org, 2017) 
<https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Financial_Fair_Play_Regulations> accessed 13 October 2017 
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Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν το 2010 και οι πρώτες αξιολογήσεις ξεκίνησαν το 2011. Από 

την χρονιά εκείνη οι ομάδες για να συμμετάσχουν στις διοργανώσεις της UEFA θα έπρεπε να 

αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλο σύλλογο, παίχτες, και κοινωνικές 

και λογιστικές αρχές κατά την διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή, έλεγχαν αν οι ομάδες πλήρωναν 

τους λογαριασμούς τους. 

Από το 2013 οι σύλλογοι αξιολογούνται και σχετικά με τις απαιτήσεις νεκρού σημείου 

(break-even) που έχει θέσει η UEFA προκειμένου να εξισορροπηθούν τα έσοδα με τα έξοδα 

και να αποφευχθεί η συσσώρευση χρεών για τους συλλόγους. Για το λόγο αυτό, ο Ανεξάρτητος 

Οργανισμός Χρηματοοικονομικού Ελέγχου των συλλόγων (CFCB) ανέλυσε τα οικονομικά 

στοιχεία των τελευταίων τριών περιόδων, για όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν σε 

διοργανώσεις της UEFA. Οι πρώτες κυρώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της 

απαίτησης νεκρού σημείου επιβλήθηκαν ακολουθώντας την αξιολόγηση αυτή, τον Μάιο του 

2014. Οι περιστάσεις αυτές σχετικά με την μη τήρηση της απαίτησης αυτής ήταν 

αποτελεσματικές για την περίοδο 2014/2015. 

Από τον Ιούνιο του 2015 η UEFA αναβάθμισε τους κανονισμούς αυτούς (όπως 

συμβαίνει σε όλους τους κανονισμούς) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιστάσεων με 

στόχο την ενθάρρυνση πιο βιώσιμων επενδύσεων διατηρώντας τον έλεγχο της υπέρβασης. Οι 

καταστάσεις που αντιμετωπίζονται στον κανονισμό αυτό αναφέρονται σε περιπτώσεις 

συλλόγων που απαιτούν επιχειρηματική αναδιάρθρωση, συλλόγων που αντιμετωπίζουν 

ξαφνικά οικονομικά προβλήματα, καθώς και συλλόγους που αντιμετωπίζουν σοβαρές δομικές 

ελλείψεις των αγορών στον τομέα λειτουργείας του.  Για πρώτη φορά φέτος, το έργο του CFCB 

εκτείνεται σε ομάδες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν ακόμα σε κάποια διοργάνωση αλλά 

που προσδοκούν και επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποια φάση στο μέλλον.24 

 

 

 

                                                      
24 ‘Financial Fair Play: All you need to know ' (UEFA.com, 2017) 
<http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html> accessed 12 October 2017 
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Σκοπός 

 

 

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι να: 

 Να βελτιώσουν την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα των συλλόγων, 

αυξάνοντας την διαφάνεια και την αξιοπιστία τους. 

 Να θέσουν την απαραίτητη σημασία στην προστασία των πιστωτών και να 

εξασφαλίσουν ότι οι σύλλογοι διευθετούν τις υποχρεώσεις τους με τους εργαζόμενους, 

τις κοινωνικές / φορολογικές αρχές και άλλους συλλόγους άμεσα 

 Να εισαγάγουν περισσότερη πειθαρχία και ορθολογικότητα στα οικονομικά των 

ποδοσφαιρικών συλλόγων 

 Να ενθαρρύνουν τους συλλόγους να λειτουργούν με βάση τα δικά τους έσοδα 

 Να ενθαρρύνουν υπεύθυνες δαπάνες για την μακροημέρευση του ποδοσφαίρου 

 Να προστατεύσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ευημερία του ευρωπαϊκού 

διασυλλογικού ποδοσφαίρου.25 

 

Περιεχόμενο 

 

 

Το περιεχόμενο των κανονισμών Financial Fair Play, σύμφωνα με την αναθεωρημένη 

έκδοση του 2015, περιγράφει θέματα οικονομικής φύσης που πρέπει να πληρούν οι 

ποδοσφαιρικές ομάδες ως εταιρίες προκειμένου να λάβουν την άδεια συμμετοχής στις επίσημες 

διοργανώσεις της UEFA.26 

                                                      
25  UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
26 UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στους κανονισμούς αυτούς περιγράφονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρέπει 

να καταρτίζονται καθώς και οι ελάχιστές απαιτήσεις γνωστοποίησης και οι κατάλληλες 

λογιστικές αρχές. Στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται: 

a) Ισολογισμός 

b) Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

c) Κατάσταση ταμειακών ροών 

d) Σημειώσεις, που περιλαμβάνουν μια περίληψη των λογιστικών πολιτικών και άλλες 

επεξηγηματικές σημειώσεις 

e) Χρηματοοικονομική ανασκόπηση από την διοίκηση.27 

 

ΜΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

Οι υποψήφιοι άδειας πρέπει να αποδείξουν ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

άλλους συλλόγους, εργαζόμενους, κοινωνικές και φορολογικές αρχές. Ο σύλλογος πρέπει να 

αποδείξει ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι την 31 Μαρτίου του προηγούμενου 

έτους. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς άλλους συλλόγους αναφέρονται σε υποχρεώσεις που 

είναι αποτέλεσμα μεταγραφικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων 

κατάρτισης και των συνεισφορών αλληλεγγύης όπως ορίζεται στο Κανονισμό Ιδιότητας και 

Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της FIFA, καθώς και κάθε οφειλόμενο ποσό μετά την 

εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. 

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εργαζομένους αναφέρονται κάθε μορφή οφειλόμενου 

ανταλλάγματος προς εργαζόμενους (επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, διοικητικό, τεχνικό 

ιατρικό και προσωπικό ασφαλείας), ως αποτέλεσμα συμβατικών ή νόμιμων υποχρεώσεων, 

                                                      
 
27 UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
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συμπεριλαμβανομένων ημερομισθίων, μισθών, πληρωμών δικαιωμάτων εικόνας και άλλες 

παροχές.  

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς κοινωνικές και φορολογικές αρχές αναφέρονται στις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν προς τους παραπάνω φορείς ως αποτέλεσμα συμβατικών ή 

νόμιμων υποχρεώσεων αναφορικά με τους εργαζόμενους της.28 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο σύλλογος πρέπει να συντάσσει και υποβάλλει μελλοντικά χρηματοοικονομικά 

στοιχεία που να αποδεικνύουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης μέχρι το τέλος της περιόδου 

αδειοδότησης. Αν ένας σύλλογος, επαληθεύει το περιεχόμενο των παρακάτω δεικτών τότε έχει 

υποπέσει σε παράβαση αυτών. 

α) Δείκτης 1: Συνέχιση Δραστηριότητας 

Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που 

υποβλήθηκαν, συμπεριλαμβάνει έμφαση ουσίας ή επιφυλακτικό πόρισμα / γνωμάτευση σε 

σχέση με την βιωσιμότητα της επιχείρησης.  

 

β) Δείκτης 2: Αρνητική καθαρή θέση 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν γνωστοποιούν καθαρή θέση παθητικού 

(αρνητική καθαρή θέση), που έχει επιδεινωθεί σε σχέση με το ποσό που περιέχεται στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου έτους.29 

 

                                                      
28 UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
29 UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ BREAK-EVEN (ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ) 

Η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων είναι το break event αποτέλεσμα. Τα 

έσοδα και τα έξοδα αναφέρονται μόνο σε αυτά που αναγνωρίζει η UEFA. Το αποτέλεσμα αυτό 

υπολογίζεται σε επίπεδο τριετίας (εξαίρεση το 2014 υπολογιζόταν για δύο έτη)30, δηλαδή της 

χρονιάς που τελείωσε και των δύο προηγούμενων.  

Η αποδεκτή απόκλιση στην περίπτωση ελλείματος είναι 5 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία 

χρόνια. Ωστόσο, μπορεί να υπερβεί αυτό το επίπεδο μέχρι και 30 εκατομμύρια ευρώ (εξαίρεση 

2013 και 2014, που μπορούσε να υπερβεί μέχρι τα 45 εκατομμύρια)31, εάν η υπέρβαση 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισφορές κεφαλαίου των μετόχων. Ωστόσο, ένα μικρότερο ποσό 

μπορεί να αποφασιστεί εν ευθέτω χρόνων από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.32 

Πίνακας 1: Οι αποκλίσεις που επιτρέπονται από την UEFA 

Επιτρεπτό επίπεδο απόκλισης 

Περίοδος ελέγχου Αριθμός σεζόν Εξεταζόμενες σεζόν Επιτρεπτή απόκλιση 

Σ-2 Σ-1 Σ Άνοιγμα μέσω 

κεφαλαίων 

Άνοιγμα δίχως 

κεφάλαια 

13-14 2 - 11-12 12-13 45 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

14-15 3 11-12 12-13 13-14 45 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

15-16 3 12-13 13-14 14-15 30 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

16-17 3 13-14 14-15 15-16 30 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

17-18 3 14-15 15-16 16-17 30 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

18-19 3 15-16 16-17 17-18 <30 εκ. ευρώ 5 εκ. ευρώ 

Πηγή:Contra.gr, 'Φάκελος Financial Fair Play: Το Contra.Gr Απαντάει Σε 15 Ερωτήματα' 

                                                      
30 ‘Financial Fair Play: All you need to know ' (UEFA.com, 2017) 
<http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html> accessed 12 October 2017 
31 ‘Financial Fair Play: All you need to know ' (UEFA.com, 2017) 
<http://www.uefa.com/community/news/newsid=2064391.html> accessed 12 October 2017 
32 UEFA Club Licensing And Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (Union of European Football 
Association 2015) 
<http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOA
D.pdf> accessed 12 October 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Οικονομικό περιβάλλον 

 

 

Η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των αναπτυγμένων χωρών. Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της 

ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η βιομηχανική παραγωγή τροφίμων και η 

επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χημικά, τα προϊόντα μετάλλου, η μεταλλευτική και οι 

μονάδες διύλισης πετρελαίου.33 

Η ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το έτος 

2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε σημαντικά λόγω δημοσιονομικών 

ανισορροπιών, οι οποίες εκτόξευσαν το δημόσιο χρέος. Η ανάγκη εξυγίανσης  οδήγησε τη 

χώρα στην ένταξή της σε τριμερή μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την 

ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των 

δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 6 έτη επηρέασαν, όπως ήταν 

                                                      
33 'Οικονομία της Ελλάδας' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%
CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82> accessed 13 October 
2017 
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αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ.34 Στο τέλος του 2016, το ΑΕΠ ανέρχονταν στα 

194,6 δις δολάρια35 και το δημόσιο χρέος της χώρας στο 179% του ΑΕΠ.36 

Παρά αυτή την οικονομική κρίση η επίδραση της Super League στην εθνική οικονομία  

παραμένει σημαντική όπως δείχνει η μελέτη του ΙΟΒΕ και της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, η οποία 

πραγματοποιήθηκε το 2014. Η έρευνα αυτή δείχνει, ότι ο πυρήνας δραστηριοτήτων της Super 

League (εισιτήρια και συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις)) δημιουργεί πάνω από 180 

εκατομμύρια ευρώ σε όρους ΑΕΠ, ενώ πολύ υψηλότερη είναι η επίδραση στο ΑΕΠ  από τις 

δραστηριότητες του οικοσυστήματος (τυχερά παιχνίδια, τηλεοπτικές μεταδόσεις, αθλητική 

ενημέρωση, διαφήμιση, εστίαση και ένδυση), φτάνοντας στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Επίσης, προκύπτει ότι σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάτε σε περισσότερες από 40 

χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέλος, τα δημόσια έσοδα που εισπράττονται άμεσα και έμμεσα, μέσω 

φόρων και εργοδοτικών εισφορών, ανέρχονται σε 550 εκατομμύρια ευρώ.37 

 

ΕΠΟ 

 

 

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποτελεί τον ανώτατο διοικητικό οργανισμό 

ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).38 Είναι μέλος της FIFA από το 1927 και της UEFA από το 1954 

καθώς και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Το 2006 αποβλήθηκε από την FIFA λόγο 

                                                      
34 'Η ελληνική οικονομία' (Enterprisegreece.gov.gr, 2017) <http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-
shmera/giati-ellada/h-ellhnikh-oikonomia> accessed 13 October 2017. 
35 'Παγκόσμιοι Δείκτες Ανάπτυξης-Public Data Explorer Της Google' (Google.gr, 2017) 
<https://www.google.gr/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&idim=country%3A
GRC%3APRT&hl=el&dl=el#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&fdim_y=gdp_expe
nditure_component:12&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:GRC:GBR&ifdim=region&hl=el&
dl=el&ind=false> accessed 13 October 2017 
36 'Eurostat: Δημοσιονομικό Πλεόνασμα 0,7% Του ΑΕΠ - Στο 179% Το Ελληνικό Χρέος' (Skai.gr, 2017) 
<http://www.skai.gr/news/finance/article/344699/eurostat-dimosionomiko-pleonasma-07-tou-aep-sto-179-
to-elliniko-hreos/> accessed 13 October 2017 
37 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ' (Stochasis.com, 2017) 
<http://www.stochasis.com/el/iobe> accessed 13 October 2017 
38 'Καταστατικό Ε.Π.Ο.' (Epo.gr, 2011) <http://www.epo.gr/News.aspx?a_id=42398> accessed 13 October 2017 
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της κατάργησης της διάταξης για το αυτοδιοίκητο, με την επαναφορά της οποίας επανήλθε και 

η ιδιότητα μέλους της.39 

Ιδρύθηκε το 1926 από τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Πειραιώς, Αθηνών και 

Μακεδονίας – Θράκης.40 Πρώτος πρόεδρος της ΕΠΟ ήταν ο Απόστολος Νικολαΐδης. Από το 

2015 πρόεδρος είναι ο Γεώργιος Γκιργκιτζής.41 

Βασικά όργανα της ΕΠΟ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η 

Εκτελεστική Γραμματεία, η Εξελεγκτική Επιτροπή και τα Δικαιοδοτικά Πειθαρχικά όργανα. 

Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν όλα τα μέλη της ΕΠΟ και είναι υπεύθυνη για την έγκριση 

και την τροποποίηση του καταστατικού και των κανονισμών. Το διοικητικό συμβούλιο 

αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο της ΕΠΟ και συμμετέχουν σε αυτό 21 μέλη.42 

Η ΕΠΟ έχει υπό την ευθύνη της την διοργάνωση του πρωταθλήματος της Γ’ 

ερασιτεχνικής κατηγορίας, του Κυπέλλου Ελλάδας, του Κυπέλλου ερασιτεχνών και των 

πρωταθλημάτων μεικτών ομάδων ενώσεων, στις κατηγορίες νέων, παίδων και προπαίδων. 

Επίσης, διοικεί τις αντιπροσωπευτικές εθνικές ποδοσφαίρου της χώρας.43 

 

Super League 

 

 

Η Super League είναι το υψηλότερου επιπέδου πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας. 

Διεξάγετε από την Super League Hellas και υπό την εποπτεία της ΕΠΟ. Ιδρύθηκε το 2006 

αντικαθιστώντας την τότε Α’ Εθνική.44 Είναι Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

                                                      
39 'Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_Ποδοσφαιρική_Ομοσπονδία> accessed 13 October 2017 
40 'Καταστατικό Ε.Π.Ο.' (Epo.gr, 2011) <http://www.epo.gr/News.aspx?a_id=42398> accessed 13 October 2017 
41 'Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_Ποδοσφαιρική_Ομοσπονδία> accessed 13 October 2017 
42 'Καταστατικό Ε.Π.Ο.' (Epo.gr, 2011) <http://www.epo.gr/News.aspx?a_id=42398> accessed 13 October 2017 
43 'Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ελληνική_Ποδοσφαιρική_Ομοσπονδία> accessed 13 October 2017 
44 'Πρωτάθλημα Ελλάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτάθλημα_Ελλάδας_ποδοσφαίρου_ανδρών> accessed 13 October 2017 
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με κυριότερο σκοπό την οργάνωση και την διεξαγωγή του επαγγελματικού πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής.45 

Από την έναρξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1927 μόνο 6 ομάδες έχουν 

κατακτήσει το Πρωτάθλημα (Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, ΑΕΛ). Η Α’ 

εθνική ξεκίνησε το 1959 ως επίσημο πανελλαδικό Πρωτάθλημα.46 

Η Super League αποτελείτε από 16 ομάδες μετά την μείωση που πραγματοποιήθηκε 

την σεζόν 2014-2015, όταν και αγωνιζόταν στην κατηγορία 18 ομάδες. Για την έξοδο στις 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις διεξάγονται αγώνες play-off μεταξύ της δεύτερης, ως και της 

πέμπτης βαθμολογικά ομάδας.47 

Η οργανωτική δομή της Super League αποτελείτε από την γενική συνέλευση, το 

διοικητικό συμβούλιο και τα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα. Στην γενική συνέλευση 

συμμετέχουν όλα τα μέλη της Super League Ελλάδας. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται 

από τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Τέλος, τα δικαιοδοτικά πειθαρχικά όργανα 

αποτελούνται από επιτροπές όπως η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή και η επιτροπή 

επίλυσης οικονομικών διαφορών48 

 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 

 

 

Ο Ολυμπιακός, ιδρύθηκε το 1925 στον Πειραιά. Η σημερινή του ονομασία 

«Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς» προήλθε από την συγχώνευση δυο 

                                                      
45 'Ποιοι είμαστε' (Superleaguegreece.net, 2017) <http://www.superleaguegreece.net/el/management/about-
us> accessed 13 October 2017 
46 'Superleague Greece' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Superleague_Greece> 
accessed 13 October 2017 
47 'Superleague Greece' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Superleague_Greece> 
accessed 13 October 2017 
48 'Πρωτάθλημα Ελλάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Πρωτάθλημα_Ελλάδας_ποδοσφαίρου_ανδρών> accessed 13 October 2017 
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σωματείων,  του Πειραϊκού και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.49 Ο Νότης Καμπέρος έδωσε 

το όνομα, «Ολυμπιακός», υποδηλώνοντας με την ονομασία αυτή, δύναμη, αθλητική ισχύ, ήθος, 

ευγενή άμιλλα, και φυσικά το ολυμπιακό ιδεώδες.50 Ο Μιχάλης Μανούσκος, ο οποίος 

διατέλεσε και πρώτος Πρόεδρος, προσέθεσε το «Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς».  Έμβλημα 

του είναι ο Δαφνοστεφανωμένος Έφηβος και χρώματα του το κόκκινο και το λευκό. 51 

Σύμφωνα με την UEFA, είναι η ποιο δημοφιλής ομάδα στην Ελλάδα καθώς κατέχει 

τους περισσότερους τίτλους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισαν και τα εφτά συνεχόμενα 

πρωταθλήματα που κατέκτησε το 1997-2003 το οποίο είναι και ρεκόρ για τα Ελληνικά 

δεδομένα.52 

Από το 1997 χρησιμοποιούσε ως έδρα του το Ολυμπιακό Στάδιο. Το 2004 ανοίγουν οι 

πύλες του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού, με την ονομασία «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο 

Φάληρο του Πειραιά και χωρητικότητας 32.115 θέσεων.53 

Σήμερα πρόεδρος της ομάδας είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης στον οποίο ανήκει το 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών (67%) από το 2010. Τις μετοχές αγόρασε από τον πρώην 

πρόεδρο της ομάδας Σωκράτη Κόκκαλη ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 1993.54 Το 10%  των  

μετοχών ανήκει στο ιδρυτικό σωματείο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς.55 

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει 43 Πρωταθλήματα Ελλάδος 27 Κύπελλα Ελλάδος, εκ των 

οποίον τα 17 είναι νταμπλ, 4 Σούπερ Καπ Ελλάδος και 1 Βαλκανικό Κύπελλο.56 Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο έχει προκριθεί δύο φορές σε προημιτελική φάση διοργάνωσης, στο Champions League 

                                                      
49 Τάκης Αλεξόπουλος (2002), Το Ποδόσφαιρο Από Την Θεωρία Στην Πράξη, Τόμος 1, Αθήνα, Εκδόσεις 
Σαββάλλας 
50 ‘Ιστορία’ (Olympiacos.org | Official Website of Olympiacos Piraeus, 2017) 
<http://www.olympiacos.org/history> accessed 13 October 2017 
51 'ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.' (Osfp.gr, 2017) <http://www.osfp.gr/page/istoria> accessed 13 October 2017 
52 ‘Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)’ (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)> accessed 13 October 2017 
53 ‘Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)’ (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)> accessed 13 October 2017 
54 ‘Ιστορία’ (Olympiacos.org | Official Website of Olympiacos Piraeus, 2017) 
<http://www.olympiacos.org/history> accessed 13 October 2017 
55 ‘Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)’ (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)> accessed 13 October 2017 
56 'ΙΣΤΟΡΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.' (Osfp.gr, 2017) <http://www.osfp.gr/page/istoria> accessed 13 October 
2017 
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την περίοδο 1998-99, και στο Κύπελλο Κυπελλούχων την περίοδο 1992-93 και είναι ιδρυτικό 

μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA).57 

 

 

ΠΑΕ Ξάνθη ΑΟ 

 

 

Η Ξάνθη ιδρύθηκε το 1967 μετά την συγχώνευση των δύο μεγάλων ομάδων της πόλης, 

την Ασπίδα και τον Ορφέα. Αρχική της ονομασία ήταν Αθλητικός Όμιλος Ξάνθης. Μετά την 

ίδρυσή της, η νεοσύστατη ομάδα απέφυγε να αγωνιστεί στο τοπικό πρωτάθλημα και 

αγωνίστηκε απευθείας στην Β’ κατηγορία του πρωταθλήματος. Για τα επόμενα 18 χρόνια 

αγωνίζεται στην κατηγορία αυτή μέχρι την χρονιά 1984-1985, όταν και πέφτει στην Γ’ εθνική. 

Εκεί μένει μία χρονιά και ξανά ανεβαίνει στην Β’ εθνική. Την περίοδο 1988-1989 ανεβαίνει 

Α’ κατηγορία όπου και είναι μέχρι την περίοδο 2015-2016, συμπληρώνοντας 28 συνεχή 

χρόνια.58 

Το 1991 για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μια εταιρία 

αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ομάδας και συνδέει το όνομά της με αυτό της Π.Α.Ε.. Η 

εταιρία ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την ομάδα αλλάζοντας παράλληλα την ονομασία  της 

ομάδας σε «SCODA ΞΑΝΘΗ». Η λύση της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε το 2016 

επαναφέροντας την ονομασία της σε ΑΟ Ξάνθη ΠΑΕ.59 

Το έμβλημα της ομάδας απεικονίζει τον Δημόκριτο του Αβδηρίτη, ενός Θρακιώτη 

φιλόσοφου. Συμβολίζει την φιλοσοφία του συλλόγου και την αθλητική σκέψη των ιδρυτών 

                                                      
57 ‘Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)’ (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ολυμπιακός_Σ._Φ._Π._(Ποδόσφαιρο)> accessed 13 October 2017 
58 'Ιστορία Της Ομάδας' (Xanthifc.gr, 2017) <http://xanthifc.gr/index.php/istoriaomadas/> accessed 13 October 
2017 
59 'Ιστορία Της Ομάδας' (Xanthifc.gr, 2017) <http://xanthifc.gr/index.php/istoriaomadas/> accessed 13 October 
2017 
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του. Το έμβλημα της ομάδας διατηρήθηκε μέχρι το 1991 και παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας τα 

βασικά στοιχεία του διατηρήθηκαν.60 

Το πρώτο γήπεδο της Ξάνθης ήταν αυτό του Α.Ο.Ξ. που κατασκευάστηκε στις αρχές 

του αιώνα και άνηκε στον Ορφέα Ξάνθης. Το σημερινό γήπεδο που αγωνίζεται η Ξάνθη 

κατασκευάστηκε το 2004. Η χωρητικότητα του είναι 7.361 θέσεων, εκ των οποίον οι 6.000 

είναι σκεπαστές. Από το 2004 μέχρι το 2016 η ονομασία του γηπέδου ήταν SCODA ΞΑΝΘΗ 

Arena, ενώ μετά την απομάκρυνση της ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ μετονομάστηκε σε ΞΑΝΘΗ FC 

«Arena».61 

Η Ξάνθη έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας και ένα Γ’ κατηγορίας. Στην 

Α’ εθνική η υψηλότερη θέση που έχει φτάσε είναι η 4η τη σεζόν 2004-2005 ενώ στο κύπελλο 

έχει φτάσει στον τελικό την σεζόν 2014-2015. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει συμμετάσχει στο 

κύπελλο UEFA τέσσερις φορές, με τελευταία την σεζόν 2014-2015, οπού έκανε και την πρώτη 

της νίκη, αλλά παρόλα αυτά, χωρίς να κάνει κάτι αξιόλογο.62 

  

                                                      
60 'Έμβλημα' (Xanthifc.gr, 2017) <http://xanthifc.gr/index.php/emvlima/> accessed 13 October 2017 
61 'Έδρα' (Xanthifc.gr, 2017) <http://xanthifc.gr/index.php/edra/> accessed 13 October 2017 
62 'Ιστορία Της Ομάδας' (Xanthifc.gr, 2017) <http://xanthifc.gr/index.php/istoriaomadas/> accessed 13 October 
2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΓΓΛΙΑ 

 

 

Οικονομικό περιβάλλον 

 

 

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η πέμπτη μεγαλύτερη εθνική οικονομία 

παγκοσμίως, με βάση το ονομαστικό ΑΕΠ. Το 2016, ήταν ο δέκατος μεγαλύτερος εξαγωγέας 

αγαθών στον κόσμο και ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών. Είχε επίσης, τη δεύτερη 

μεγαλύτερη εσωτερική άμεση επένδυση και την τρίτη μεγαλύτερη εξωτερική άμεση 

επένδυση.63 

Μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούνιο του 2016 να εγκαταλείψει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινώς γνωστή ως Brexit, η στερλίνα μειώθηκε σε χαμηλό 31 ετών έναντι 

του αμερικανικού δολαρίου και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών υποχώρησε αισθητά, όπως 

και ο δείκτης διαχειριστών προμηθειών . Η Τράπεζα της Αγγλίας απάντησε μειώνοντας τα 

επιτόκια σε νέο ιστορικό χαμηλό 0,25%. Η Τράπεζα αγόρασε επίσης £ 60 δισ. κρατικών 

ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου και £ 10 δισ. εταιρικών ομολόγων, λαμβάνοντας το ποσό 

της ποσοτικής χαλάρωσης από τη μεγάλη ύφεση σε £ 435 δισ.64 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια από τις πιο παγκοσμιοποιημένες οικονομίες και 

αποτελείται από τις οικονομίες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας 

Ιρλανδίας. Η Αγγλία είναι μια ιδιαίτερα βιομηχανική χώρα.65 Είναι σημαντικός παραγωγός 

                                                      
63 'Economy Of The United Kingdom' (En.wikipedia.org, 2017) 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdom> accessed 13 October 2017 
64 'Economy Of The United Kingdom' (En.wikipedia.org, 2017) 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdom> accessed 13 October 2017 
65 'Economy Of The United Kingdom' (En.wikipedia.org, 2017) 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_Kingdom> accessed 13 October 2017 
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κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και χημικών προϊόντων. Αν και τα αυτοκίνητα, οι μηχανές 

και τα αεροσκάφη είναι μεταξύ των άλλων σημαντικών βιομηχανικών προϊόντων της Αγγλίας, 

ένα σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος της χώρας προέρχεται από το City of London. Το 

City of London είναι ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα παγκοσμίως. Οι 

τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συμβολαίων 

μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πολύ συγκεντρωμένα στην πόλη.66 

Σημαντική είναι και η συνεισφορά του αθλητισμού και κυρίως του ποδοσφαίρου στην 

αγγλική οικονομία. Μία έρευνα της Ernst and Young (EY) για την Premier League έδειξε ότι 

για την σεζόν 2013/2014 άμεσα και έμμεσα, μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού της, εισέφερε £6,2 

δισεκατομμύρια στην οικονομική της παραγωγή και £3,4 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ καθώς 

επίσης £2,4 δισεκατομμύρια σε φόρους. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι απασχολεί πάνω από 

100.000 εργαζομένους. Η φορολογική εισφορά περιλαμβάνει και £891 εκατομμύρια σε φόρους 

που πληρώνονται άμεσα από τους παίχτες.67 

 

THE FA 

 

 

Η Αγγλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (the FA) είναι το ανώτερο διοικητικό όργανο 

στην Αγγλία, στο Jersey, στο Guernsey και στο Isle of Man.68 Ιδρύθηκε το 1863, είναι η 

αρχαιότερη ποδοσφαιρική ομοσπονδία στον κόσμο και είναι υπεύθυνη για το επαγγελματικό 

και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην περιφέρειά της. Ως η αρχαιότερη ομοσπονδία δεν 

χρησιμοποιεί την εθνική ονομασία της χώρας. Έδρα της είναι το Wembley Stadium, στο 

Λονδίνο.69 

                                                      
66 'Economy Of England' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_England> 
accessed 13 October 2017 
67 ‘The Economic Impact Of The Premier League’ (Ernst & Young (EY) 2015) 
<http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_The_economic_impact_of_the_Premier_League/$FILE/EY-
The-economic-impact-of-the-Premier-League.pdf> accessed 13 October 2017 
68 'The Football Association' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association> 
accessed 13 October 2017 
69 'Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας' (El.wikipedia.org, 2017) 
<https://el.wikipedia.org/wiki/Ποδοσφαιρική_Ομοσπονδία_Αγγλίας> accessed 13 October 2017 
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Η FA επιβλέπει όλους του αγώνες εντός της περιφέρειάς της σε εθνικό επίπεδο και 

έμμεσα σε τοπικό επίπεδο μέσω των County Football Associations. Επίσης είναι υπεύθυνη για 

την διοργάνωση του FA Cup, καθώς επίσης και για τον ορισμό διοίκησης των εθνικών ομάδων 

ανδρών, γυναικών και νέων.70 

Η FA είναι μέλος της UEFA από το 1954, της FIFA από το 1905 και της IFAB από το 

1886. Επίσης είναι μέλος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής έχοντας τον έλεγχο των 

εθνικών Ολυμπιακών ομάδων ανδρών και γυναικών.71 

Όλοι οι επαγγελματικοί σύλλογοι είναι μέλη της ομοσπονδίας. Παρότι δεν συμμετέχει 

στην διοίκηση της Premier League, έχει δικαίωμα να ασκήσει βέτο, τόσο στον ορισμό του 

προέδρου και του διευθύνον συμβούλου του πρωταθλήματος, όσο και στην αλλαγή των 

κανόνων του πρωταθλήματος.72 

 

Premier League 

 

 

Η Premier League είναι το ανώτατο πρωτάθλημα του αγγλικού ποδοσφαιρικού 

συστήματος. Η επίσημη ονομασία της εταιρίας είναι Football Association Premier League Ltd. 

(FAPL). Αποτελείτε από τις 20 ομάδες- μέλη, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. 

Παρά τις συμπαντικές επιτυχίες του Αγγλικού ποδοσφαίρου από την δεκαετία του ’70 

στα τέλη του ’80 άρχισε η πτώση του, λόγο του χουλιγκανισμού στα αγγλικά γήπεδα και τον 

πενταετή αποκλεισμό των αγγλικών ομάδων από τις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 1988 

                                                      
70 'The Football Association' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association> 
accessed 13 October 2017 
71 'The Football Association' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association> 
accessed 13 October 2017 
72 'The Football Association' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association> 
accessed 13 October 2017 
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ιδρύθηκε η Football League First Division, η οποία δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί επάξια τα 

άλλα κορυφαία πρωταθλήματα της εποχής.73 

Αυτό οδήγησε στην ίδρυση της Premier League το 1992 από 22 ομάδες που 

αποχώρισαν από το υπάρχων πρωτάθλημα. Δικαιολογία για την σύσταση του καινούργιου 

πρωταθλήματος ήταν η εμπορική και οικονομική της ανεξαρτησία τόσο από την ομοσπονδία 

όσο και από το υπάρχων πρωτάθλημα.74 Από την έναρξη του πρωταθλήματος ως Premier 

League το πρωτάθλημα έχουν κερδίσει 6 ομάδες (Manchester United, Manchester City, 

Arsenal, Chelsea, Blackburn Rovers, Leicester City).75 

Η Premier League από το 1993, έχει χορηγούς, με την ονομασία του πρωταθλήματος 

να μεταβάλλεται συμπεριλαμβάνοντάς τους σε αυτή. Οι τρεις χορηγοί από την ίδρυση του 

πρωταθλήματος είναι οι Carling, Barclaycard και Barclays. Επίσης, επίσημος χορηγός για την 

μπάλα είναι από το 2000 η Nike και την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων παρέχουν η Sky Sport 

και η ESPN.76 

 

 

Manchester United F.C. 

 

 

Η Manchester United ιδρύθηκε το 1878 με την ονομασία Newton Health L&YR 

Football Club και μετράει πάνω από 138 χρόνια ζωής. Η πρώτη της συμμέτοχή στο 

                                                      
73 'Πρέμιερ Λιγκ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Πρέμιερ_Λιγκ> accessed 13 October 
2017 
74 'Πρέμιερ Λιγκ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Πρέμιερ_Λιγκ> accessed 13 October 
2017. 
75 'Premier League' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Premier_League> accessed 13 
October 2017 
76 'Πρέμιερ Λιγκ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Πρέμιερ_Λιγκ> accessed 13 October 
2017. 
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πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας ήταν την περίοδο 1892-1893. Το όνομα της 

ομάδας άλλαξε το 1902, σε Manchester United Football Club.77  

Είναι μία από τις ποιο δημοφιλείς ομάδες στον κόσμο. Πέρα από τις πολλές αθλητικές 

της επιτυχίες είναι γνωστή και από την τραγωδία που την σημάδεψε το 1958 στο Μόναχο, όπου 

έχασαν την ζωή τους οχτώ παίχτες της, γνωστοί και ως Μπέμπηδες του Busby.78 

Το έμβλημά της ομάδας προέρχεται από αυτό της πόλης (Manchester City Council), το 

οποίο και χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο στην αρχή. To 1970 τροποποιήθηκε με τις 

σημαντικότερες αλλαγές να είναι η αντικατάσταση των τριών γραμμών, με έναν κόκκινο 

διάβολο, και η αντικατάσταση των ρόδων που προϋπήρχαν δεξιά και αριστερά με δύο 

ποδοσφαιρικές μπάλες στην θέση τους και τέλος την ονομασία της ομάδας πάνω και κάτω από 

το έμβλημα. Το 1998 ξανά άλλαξε με σημαντικότερη αλλαγή αυτή της ονομασίας που 

αναγράφονταν πάνω του, από Manchester United Football Club, σε Manchester United.79 

Το πρώτο γήπεδο της ομάδας ήταν το North Road στο Newton Heath. Το 1910 η 

Manchester United μετακομίζει στο σημερινό της γήπεδο το Old Trafford, το οποίο απέκτησε 

για £60.000. Το γήπεδο είχε, αρχικά, χωρητικότητα 80000 θέσεων. Στο πέρασμα του χρόνου 

και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατάργηση των θέσεων όρθιων βάση κανονισμού και 

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1996, σήμερα έχει χωρητικότητα περίπου 76.000 θέσεις.80 

Ο σύλλογος ανήκει στην εταιρία Manchester United plc. η οποία εδρεύει στα νησιά 

Cayman. Το 2005 ο Malcolm Grazer αγόρασε το 28,7% από τους McManus και Magnier μέσω 

της Red Football Ltd. αποχτώντας τον έλεγχο της επιχείρησης.81 

Η Manchester United έχει κατακτήσει σε εθνικό επίπεδο 20 πρωταθλήματα Αγγλίας, 

12 κύπελλα Αγγλίας, 21 Community Shield, και 4 Λιγκ Καπ. Σε διεθνές επίπεδο έχει 

                                                      
77 'History' (Ir.manutd.com, 2017) <http://ir.manutd.com/company-information/history.aspx> accessed 13 
October 2017 
78 'Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Μάντσεστερ_Γιουνάιτεντ> 
accessed 13 October 2017 
79 'Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Μάντσεστερ_Γιουνάιτεντ> 
accessed 13 October 2017 
80 'Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Μάντσεστερ_Γιουνάιτεντ> 
accessed 13 October 2017 
81 'Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Μάντσεστερ_Γιουνάιτεντ> 
accessed 13 October 2017 
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κατακτήσει 3 Champions League, 1 Κύπελο Κυπελλούχων,  1 Super Cup, 1 Διηπειρωτικό 

Κύπελλο και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.82 

 

Stoke City F.C. 

 

 

Η Stoke ιδρύθηκε το 1863 και είναι ο δεύτερος παλιότερος επαγγελματικός 

ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο μετά Notts County. Αρχικά, ονομαζόταν Stoke 

Ramblers, ονομασία που διατήρησε μέχρι το 1878 όταν και άλλαξε σε Stoke. Το 1925 

μετονομάστηκε σε Stoke City μετά την αναβάθμιση της περιοχής σε πόλη.83 

Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις που αγωνιζόταν αρχικά ο σύλλογος. Πιθανώς να 

αγωνίστηκε κατά περιόδους σε γήπεδα στην περιοχή Lonsdale Street καθώς και σε αυτή του 

Campbell Road. Αργότερα, το 1875 μετακόμισε στο Sweeting Field όπου έμεινε μέχρι το 1878. 

Την ίδια χρονιά μετακόμισε στο Victoria Ground, όπου αγωνιζόταν για 119 χρόνια. Το 1997 

μετακόμισε, στο Britannia Stadium, χωρητικότητας περίπου 28.000 θέσεων, το οποίο κόστισε 

14,7 εκατομμύρια λίρες και αγωνίζεται ως σήμερα. Το όνομα του γηπέδου άλλαξε  σε bet365 

Stadium το 2016.84 

H Stoke έχει κατακτήσει εντός συνόρων 2 πρωταθλήματα Championship, 2 

πρωταθλήματα δεύτερης κατηγορίας Αγγλίας, 1 πρωτάθλημα Football Alliance, 1 πρωτάθλημα 

Birmingham and District League, 2 πρωταθλήματα Southern League Division 2, 1 League Cup, 

2 Football League Trophy, 1 Watney Cup καθώς και 25 περιφερειακά κύπελλα. Στην Ευρώπη, 

έχει καταφέρει να βγει 3 φορές, 2 στο UEFA Cup και μία στο Europa League, με 

σημαντικότερη αυτή της περιόδου 2011-2012, που έφτασε στους 32 της διοργάνωσης.85 

                                                      
82 'Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ' (El.wikipedia.org, 2017) <https://el.wikipedia.org/wiki/Μάντσεστερ_Γιουνάιτεντ> 
accessed 13 October 2017 
83 'Stoke City F.C.' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Stoke_City_F.C.> accessed 13 
October 2017 
84 'Stoke City F.C.' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Stoke_City_F.C.> accessed 13 
October 2017 
85 'Stoke City F.C.' (En.wikipedia.org, 2017) <https://en.wikipedia.org/wiki/Stoke_City_F.C.> accessed 13 
October 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

 

Αριθμοδείκτες ρευστότητας 

 

 

Μία εταιρία παρουσιάζει χρηματοοικονομική ρευστότητα όταν είναι ικανή να πληρώσει 

έγκαιρα τους λογαριασμούς της.86 Ως ρευστότητα ορίζεται η ταχύτητα με την οποία ένα 

στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε ρευστό χωρίς απώλειες.87 

Ο βαθμός στον οποίο μπορεί να το κάνει αυτό εξαρτάται από το συσχετισμό του ύψους 

των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.88 

 

Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (Current ratio) 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το Κυκλοφορούν ενεργητικό με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης.89 Είναι ιστορικά ο παλιότερος δείκτης που χρησιμοποιήθηκε από 

                                                      
86 Sheridan Titman, Arthur J. Keown and John D. Martin (2015), Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Αρχές και 
Εφαρμογές, Ενδέκατη Αμερικανική Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
<https://books.google.gr/books?id=6nHoCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false> accessed 13 October 2017 
87 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
88 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
89 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
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τους αναλυτές και θεωρείται ο πλέον σημαντικός, για την σωστή χρηματοοικονομική 

ανάλυση.90 

Συνήθως, το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει τα ταμειακά διαθέσιμα, τα 

μετατρέψιμα χρεόγραφα, τις απαιτήσεις ή εισπρακτέους λογαριασμούς και τα αποθέματα. Από 

την άλλη, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελούνται από πληρωτέους λογαριασμούς, τα 

βραχυπρόθεσμα πληρωτέα γραμμάτια, τις τρέχουσες δόσεις των μακροπρόθεσμων δανείων, 

τους φόρους που οφείλονται και τις δεδουλευμένες δαπάνες (κυρίως μισθούς). Αποτελεί το 

ποιο συνηθισμένο μέτρο μέτρησης της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης, διότι 

δείχνει κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από την 

ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων εντός της περιόδου.91 Επίσης, αξιολογεί το 

περιθώριο ασφαλείας προκειμένου  η επιχείρηση να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις 

καθημερινές της υποχρεώσεις.92 

Ο δείκτης αυτός μετράει το περίσσευμα ρευστών που υπάρχει πάνω από τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το πλεόνασμα αυτό αποτελεί ένα περιθώριο ασφαλείας για 

τους πιστωτές.93 Ικανοποιητικό θεωρείται όταν το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι διπλάσιο από 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή μια τιμή γύρο στο 2. Συνήθως, ο δείκτης αυτός 

συνεκτιμάτε με τον δείκτη ειδικής ρευστότητας.94 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας, τόσο καλύτερη η 

ρευστότητα της επιχείρησης.95 Δηλαδή, τόσο ευκολότερα μπορεί να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα στοιχεία του κυκλοφορούν ενεργητικού. Η διαχρονική 

                                                      
90 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
91 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής, 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
92 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
93 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 
94 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
95 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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αύξηση του δείκτη σημαίνει βελτίωση της τρέχουσας ρευστότητας ενώ η μείωση, την 

επιδείνωση αυτής.96 

Ένας πολύ χαμηλός δείκτης εκφράζει οικονομική αδυναμία και αδυναμία 

ανταπόκρισης στις βραχυπρόθεσμες οφειλές της εταιρίας. Αντίθετα, ένας πολύ υψηλός δείκτης 

δείχνει υπερβολική ή ανεπαρκή διαχείριση αποθεμάτων, πιστωτών και μετρητών, καθώς 

επίσης και την πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν επαρκώς η πιστωτικές συναλλαγές.97 

Μειονέκτημα του δείκτη αυτού είναι ότι όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το 

κυκλοφορούν ενεργητικό δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ρευστότητας.98 Τα στοιχεία αυτά είναι τα 

μη εμπορεύσιμα αποθέματα και οι επισφαλείς απαιτήσεις.99 Αναλυτικότερα, μια επιχείρηση 

που περιέχει στο κυκλοφορούν ενεργητικό μεγαλύτερη αναλογία μετρητών είναι σε καλύτερη 

θέση από μια άλλη, η οποία περιέχει μεγαλύτερη αναλογία σε αποθέματα και παράλληλα 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ως προς την τιμή του αριθμοδείκτη.100 Δεδομένου αυτού θα πρέπει 

να είμαστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμαι τον δείκτη αυτό και ιδιαίτερα όταν τον 

χρησιμοποιούμαι ως βάση για την σύγκριση εταιριών, διότι υπάρχει περίπτωση να βγουν λάθος 

συμπεράσματα.101 

 

Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

Ταμειακά διαθέσιμα / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο αριθμοδείκτης αυτός επιτρέπει στην επιχείρηση και στον 

εξωτερικό παρατηρητή να κατανοήσουν κατά πόσο και αν οι τρέχουσες και ληξιπρόθεσμες 

                                                      
96 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
97 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
98 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
99 'ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ' (Taxheaven.gr) <https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm> 
accessed 13 October 2017 
100 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
101 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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υποχρεώσεις καλύπτονται από τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία, σε μία δεδομένη περίοδο. 

Στα διαθέσιμα περιλαμβάνονται τα μετρητά και όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι εύκολα 

ρευστοποιήσιμα.102 Η τιμή του δείκτη είναι συνήθως μικρότερη της μονάδας, ακόμα και στην 

περίπτωση των τραπεζών.103 Ο αριθμοδείκτης αυτός αποκτά μεγάλη σημασία μόνο αν 

χρησιμοποιείτε με αυτούς της γενικής και άμεσης ρευστότητας.104 

 

Αριθμοδείκτες δραστηριότητας 

 

 

Οι δείκτες δραστηριότητας δείχνουν κατά πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση των 

πόρων της επιχείρησης, συγκρίνοντας το ύψος των πωλήσεων με τα διάφορα στοιχεία του 

ενεργητικού.105 Δηλαδή, μετράνε την ταχύτητα με την οποία αυτά τα περιουσιακά στοιχεία 

μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή πωλήσεις.106 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού (Total assets turnover) 

Πωλήσεις / συνολικό ενεργητικό 

                                                      
102 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
103 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 
104 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
105 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
106 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χρήση προς 

το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού που χρησιμοποιήθηκαν για να 

πραγματοποιηθούν οι παραπάνω πωλήσεις.107 

Ο δείκτης αυτός δείχνει αν υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε 

σχέση με το ύψος των πωλήσεων108 και κατά πόσο εντατικά χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά 

της στοιχεία για την πραγματοποίηση των πωλήσεών της.109 Εν συντομία, δείχνει τα έσοδα που 

δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης.110 Όσο μεγαλύτερος 

είναι, τόσο ποιο εντατικά χρησιμοποιούνται τα περιουσιακά της στοιχεία.111  

Επίσης, δείχνει κατά πόσο επιτυχημένες είναι οι επενδύσεις της επιχείρησης. 

Επιτυχημένες επενδύσεις συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων και συνεπώς στην αύξηση 

της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού.112 

Βέβαια, τα στοιχεία αυτού του δείκτη επηρεάζονται από την μέθοδο απόσβεσης που 

πραγματοποιεί η διοίκηση της εταιρίας, δηλαδή σταθερή ή αυξανόμενη.113 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιων περιουσιακών στοιχείων (Fixed assets 

turnover) 

Πωλήσεις / καθαρή αξία πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων μετριέται με τον λόγο των πωλήσεων προς τα 

καθαρά πάγια.114 Δείχνει τον βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων από την επιχείρηση σε σχέση 

                                                      
107 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
108 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
109 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
110 Λιβάνης Ευστράτιος, 2017, Σημειώσεις Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης 
Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 
111 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
112 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
113 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
114 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
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με τις πωλήσεις της. Επίσης, παρέχει ένδειξη για υπερεπένδυση σε πάγια. Όσο μεγαλύτερος ο 

συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο ποιο εντατικά  χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις. Μία διαχρονική μείωση του δείκτη αυτού σημαίνει 

υπερεπένδυση κεφαλαίων σε πάγια, σε σχέση με την δυνατότητα της επιχείρησης για 

πωλήσεις.115 

Όσων αφορά την εξέταση του δείκτη σε σύγκριση με άλλες εταιρίες, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην αξία των παγίων, καθώς εκφράζονται σε ιστορικές και όχι τρέχουσες 

τιμές. Ειδικότερα, στον διαχωρισμό τους σε παλαιά ή καινούργια. Λόγω του πληθωρισμού, η 

αξία των παλαιών παγίων είναι μικρότερη από αυτή των καινούργιων παγίων. Έτσι, η διαφορά 

στον δείκτη κυκλοφοριακή ταχύτητας παγίων μεταξύ δύο εταιριών μπορεί να οφείλεται στην 

χρησιμοποίηση παλαιών παγίων στοιχείων, σε ιστορικές τιμές, και όχι στην 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.116 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 

Πωλήσεις / κεφαλαίο κίνησης 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις πωλήσεις της χρήσης με το κεφάλαιο 

κίνησης. Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσα ευρώ καθαρών πωλήσεων πραγματοποιεί η επιχείρηση 

για κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης το οποίο δεν χρησιμοποιείτε στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει έλλειψη καθαρού κεφαλαίου κίνησης και 

χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων ή χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων. 

Αντίθετα, ένας χαμηλό δείκτης μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός πλεονάσματος του καθαρού 

κεφαλαίου κίνησης, τοποθετημένο σε προσωρινές επενδύσεις.117 

 

                                                      
115 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
116 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
117 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
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Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

Πωλήσεις / ίδια κεφάλαια 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις πωλήσεις με το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της 

χρήσης. Δείχνει τον βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με βάση τις 

πωλήσεις.118 Η ανακύκλωση αυτή των ιδίων κεφαλαίων σε συνδυασμό με το περιθώριο 

κέρδους προσδιορίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.119 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού, σε τόσο καλύτερη θέση είναι η 

επιχείρηση καθώς με λιγότερα ίδια κεφάλαια πραγματοποιεί υψηλότερες πωλήσεις και ως εκ 

τούτου δημιουργεί υψηλότερα κέρδη. Αντίθετα μία μικρή τιμή του δείκτη οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι ζημίες θα είναι ανάλογα μεγαλύτερες λόγω των αυξημένων 

χρηματοοικονομικών εξόδων που δημιουργούν τα ξένα κεφάλαια.120 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

Πωλήσεις / απαιτήσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις ετήσιες πωλήσεις με το σύνολο των απαιτήσεων της 

επιχείρησης, για μία συγκεκριμένη χρήση. 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση η επιχείρηση εισπράττει τις 

απαιτήσεις της.121 Επίσης, ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει και μικρότερο χρόνο 

δέσμευσης των κεφαλαίων, αλλά και καλύτερη θέση από άποψης χορηγήσεων πιστώσεων προς 

την επιχείρηση.122 

                                                      
118 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
119 'ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ' (Taxheaven.gr) <https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm> 
accessed 13 October 2017 
120 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
121 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 
122 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
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Για να κριθεί ικανοποιητικός ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, η τιμή του θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Φυσικά αυτό εξαρτάται τόσο από το είδος της εταιρίας αλλά 

και από τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την συγκεκριμένη περίοδο.123 

Τέλος, μια υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων μπορεί να σημαίνει μείωση των 

πιθανοτήτων για ζημίες από επισφαλείς πελάτες. Η διαχρονική παρακολούθηση της τάσης του 

αριθμοδείκτη είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση της ποιότητας και της ρευστότητας των 

απαιτήσεων.124 

 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 

Κόστος πωληθέντων / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το κόστος πωληθέντων με τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει κατά πόσο και πόσες φορές μέσα στην χρήση 

ανανεώθηκαν οι ληφθείσες, από την επιχείρηση πιστώσεις. Η διαχρονική παρακολούθηση της 

τάσης του αριθμοδείκτη αυτού μας δείχνει αν υπάρχουν μεταβολές στην πιστοληπτική πολιτική 

της εταιρίας.125 

 

Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

 

                                                      
123 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 
124 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
125 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 



36 
 

Οι δείκτες αυτοί μετρούν τα κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι ιδιοκτήτες σε σύγκριση 

με αυτά των πιστωτών της επιχείρησης. Υπολογίζουν κατά πόσο τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης χρηματοδοτούνται από την καθαρή θέση ή με δανεισμό της επιχείρησης.126 

Αναλυτικότερα, πληροφορούν σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί 

τις υποχρεώσεις της έναντι των πιστωτών της, τα αναμενόμενα κέρδη από την χρήση ξένων 

κεφαλαίων καθώς επίσης και το βαθμό ελέγχου που έχουν οι ιδιοκτήτες.127 

 

Δείκτης χρέους (Debt ratio) 

Σύνολο υποχρεώσεων/ Ενεργητικό 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των δανείων με το σύνολο του ενεργητικού ή 

παθητικού.128 Τα δάνεια περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.129 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό της σχέσης των συνολικών κεφαλαίων που 

προήλθαν από τους πιστωτές της,130 προς το σύνολο των κεφαλαίων, που χρησιμοποιούνται με 

οποιονδήποτε τρόπο από την επιχείρηση. Χρησιμεύει στην εκτίμηση της δανειακής 

επιβάρυνσης.131 

Οι πιστωτές προτιμούν δείκτες μέτριας επιβάρυνσης, διότι όσο μικρότερος είναι ο 

δείκτης τόσο περισσότερο προστατεύονται από πιθανές ζημίες στην περίπτωση της 

                                                      
126 Sheridan Titman, Arthur J. Keown and John D. Martin (2015), Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Αρχές και 
Εφαρμογές, Ενδέκατη Αμερικανική Έκδοση, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
<https://books.google.gr/books?id=6nHoCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&
cad=0#v=onepage&q&f=false> accessed 13 October 2017 
127 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
128 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
129 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
130 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
131 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
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ρευστοποίησης της επιχείρησης.132 Υψηλές τιμές του δείκτη αποτελούν ένδειξη αύξησης του 

κινδύνου για τους πιστωτές, λόγο της πιθανότητας να καταστεί η επιχείρηση αφερέγγυα, 

προτού ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις τους, έναντί της.133 

Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες προτιμούν υψηλούς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, είτε για να 

διογκώσουν τα κέρδη τους, είτε για να περιορίσουν τον δικό τους έλεγχο μέσω της μείωσης 

των ιδίων κεφαλαίων. Όταν ο δείκτης είναι πολύ υψηλός, οι ιδιοκτήτες είναι πολύ πιθανό να 

οδηγηθούν σε ανεύθυνες ενέργειες. Αυτό γιατί, το μερίδιο τους είναι αρκετά μικρό έτσι ώστε 

πιθανές επιτυχείς κερδοσκοπικές ενέργειες επιφέρουν συμπαντικά κέρδη, ενώ από την άλλη, 

ανεπιτυχείς κερδοσκοπικές ενέργειες δημιουργούν περιορισμένες ζημίες, καθώς η επένδυση 

είναι πολύ μικρή.134 

 

Αριθμοδείκτης Σχέσεων κεφαλαίων (Αυτονομίας) 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο ενεργητικού 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με το 

σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού της. Εκφράζει την σχέση των ιδίων κεφαλαίων και 

των συνολικών κεφαλαίων  που είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση.135 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τον βαθμό της αυτονομίας που έχει η επιχείρηση και την 

ανεξαρτησία της από τα δανειακά κεφάλαια και τους πιστωτές της.136 Επίσης, δείχνει τον βαθμό 

στον οποίο η επιχείρηση χρηματοδοτείται από το χρέος μέσω μακροπρόθεσμων κεφαλαίων 

που καταβάλλονται από τρίτους και των οποίων τα επιτόκια θα πρέπει να δοθούν από τους 

ιδιοκτήτες μέσω της χρηματοδότησης από τα κεφάλαιά τους (μετοχές και αποθεματικά σε 

                                                      
132 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
133 Λιβάνης Ευστράτιος, 2017, Σημειώσεις Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης 
Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 
134 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
135 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
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136 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
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περιπτώσεις εταιριών). Τέλος, ο δείκτης αυτός είναι ένα μέσο φερεγγυότητας και σταθερότητας 

της επιχείρησης.137 

Οι τιμές που παίρνει είναι από 0-100. Ικανοποιητικότερος είναι ο δείκτης που είναι 

κοντά στο 100. Ένας υψηλός δείκτης δεν αξιολογείτε αρνητικά ως προς την ρευστότητα στα 

επόμενα χρόνια, καθώς από την πλευρά των ξένων κεφαλαίων, οι ταμειακές εκροές θα είναι 

χαμηλές και αντιμετωπίσιμες.138 Επίσης, ένας υψηλός δείκτης εξασφαλίζει την υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης καθώς αυξάνεται η ευχέρεια αντιμετώπισης των 

προβλημάτων της μέσω του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων. 

Γενικά, το κατώτερο ανεκτό ποσοστό δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 25%. Μια 

πτώση χαμηλότερη από το ποσοστό αυτό, θεωρείτε επικίνδυνη καθώς κινδυνεύει από 

υποτίμηση, ανεξαρτήτως της περιουσιακή της διάρθρωσης, διότι μπορεί να οδηγήσει σε 

εκμηδενισμό των ιδίων κεφαλαίων αφού δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Σε μια τέτοια περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να περάσει στα χέρια των πιστωτών της. 

Παρόλα αυτά η αναλογία του δείκτη εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως την 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το κόστος των ξένων κεφαλαίων. Δηλαδή, 

όταν η αποδοτικότητα του συνολικού απασχολούμενου κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από αυτή 

των ξένων κεφαλαίων, συμφέρει να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο ποσοστό ξένων κεφαλαίων 

γιατί ο επιχειρηματίας καρπώνεται την διαφορά. Στην περίπτωση αυτή μια αύξηση της 

αναλογίας ξένων κεφαλαίων, σημαίνει την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. 

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή τα επιτόκια των ξένων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερα 

από την αποδοτικότητα των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων, όσο αυξάνεται η 

αναλογία ξένων κεφαλαίων τόσο μειώνεται η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 

Επίσης, εξαρτάται από την σύνθεση του ενεργητικού της επιχείρησης και τον 

διαχωρισμό του σε εντάσεως παγίων ή εντάσεως εργασίας. Επιχειρήσεις εντάσεως παγίων 

έχουν ανάγκη μακροπρόθεσμα κεφάλαια και ιδιαίτερα, ίδια κεφάλαια. Γενικά, θεωρείτε ότι ο 

βαθμός κάλυψης του ενεργητικού εκφρασμένος από τον αριθμοδείκτη πάγιο ενεργητικό / ίδια 

                                                      
137 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
138 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
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κεφάλαια πρέπει να ισούνται με την μονάδα. Δηλαδή, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία να 

ισούνται με την καθαρή θέση της εταιρίας. Για να εξασφαλιστεί σταθερότητα θα πρέπει η 

εταιρία να μπορεί να καλύψει το πάγιο ενεργητικό της (ελάχιστο απόθεμα υλών), με κεφάλαια 

που έχει στην διάθεσή της επ’ αόριστο και συμπληρωματικά μόνο, με ξένα μακροπρόθεσμα 

κεφάλαια. Αν η ανάγκες διαρκείας, καλυφθούν με βραχυπρόθεσμο δανεισμό θα γίνει δύσκολη 

η αποπληρωμή τους. 

Από την άλλη, οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας π.χ. παροχής υπηρεσιών έχουν 

χαμηλότερο αριθμοδείκτη, διότι δεν χρειάζονται πολλές πάγιες εγκαταστάσεις, άρα δεν είναι 

αναγκαία η υψηλή συμμετοχή (ίδια κεφάλαια). Στις επιχειρήσεις εντάσεως παγίων ισχύει το 

αντίθετο. 

Σε γενικές γραμμές, τα υψηλότερα επίπεδα αριθμοδεικτών εξάρτησης, είναι ποιο 

κατάλληλα, όταν τα επίπεδα των κερδών δεν έχουν την τάση να παρουσιάζουν διακυμάνσεις 

από έτος σε έτος. Τα υψηλά επίπεδα αριθμοδεικτών εξάρτισης συνήθως συνδέονται και με την 

απόκτηση ακριβών περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα ή πλοία.139 

 

Αριθμοδείκτης ξένων προς ίδια 

Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων  με το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων. Δείχνει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης140 

και ποιο συγκεκριμένα αν υπάρχει υπερδανεισμός.141  Χρησιμοποιείτε από τους δανειστές για 

να εκτιμηθεί ο βαθμός ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια, αλλά και από τη 

                                                      
139 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
140 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
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141 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
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διοίκηση και τους μετόχους, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο που έχει φτάσει η 

κεφαλαιακή μόχλευση.142 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερο υπερχρεωμένη είναι η 

επιχείρηση.143 Επίσης, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση και ο κίνδυνος. Σημαντικό για τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη 

είναι και ότι, όσο υψηλότερος είναι, τόσο ποιο περιορισμένη είναι και η δανειοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης.144 

Επιχειρήσεις με πολλά πάγια περιουσιακά στοιχεία, με σταθερές ταμειακές ροές ή και 

με τα δύο παρουσιάζουν υψηλό δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, επιχειρήσεις με 

λίγα πάγια περιουσιακά στοιχεία, με μη σταθερές ταμειακές ροές ή και τα δύο παρουσιάζουν 

χαμηλό δείκτη.145 

 

Αριθμοδείκτης χρηματοδότησης παγίων 

Ίδια κεφάλαια / Καθαρή αξία παγίων 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα ίδια κεφάλαια με την καθαρή αξία των παγίων.146 

Μπορεί να καταρτιστεί με δύο παραλλαγές. Στην πρώτη, την στενή έννοια, στα ίδια κεφάλαια 

περιλαμβάνονται μόνο το καταβλημένο κεφάλαιο, η διαφορά από έκδοση των μετοχών υπέρ 

το άρτιο και τα κάθε είδους αποθεματικά. Στην δεύτερη, την ευρεία έννοια, περιλαμβάνονται 

εκτός από τα παραπάνω και το υπόλοιπο κερδών που μεταφέρεται εις νέο και τα κεφάλαια, που 

η φύση τους επιτρέπει την εξομοίωσή τους με τα ίδια κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις και δάνεια 

από τον επιχειρηματία ή τους εταίρους), δηλαδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.147 

                                                      
142 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Ρευστότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_refstotita.pdf> accessed 13 October 2017 
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144 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
145 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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accessed 13 October 2017 



41 
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τον βαθμό χρηματοδότησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τα ίδια κεφάλαια.  Για την κατάρτιση και 

αξιολόγηση του παραπάνω δείκτη λαμβάνεται υπόψιν ότι η σταθερότητα, η οποία χαρακτηρίζει 

τα ίδια κεφάλαια, προσδίδει στο τρόπο χρηματοδοτήσεως των μέσων δράσεως, αναμφισβήτητη 

ασφάλεια όταν η τιμή του υπερβαίνει το 100%.148 

Μια αυξητική τάση της τιμής του αριθμοδείκτη δείχνει ότι η επέκταση του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της επιχείρησης έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τα ίδια κεφάλαια, παρά από δανειακά κεφάλαια.149 

 

Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

 

 

Οι δείκτες κερδοφορίας μετρούν της επιτυχία της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδος 

από τις πωλήσεις και τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει.150 Δηλαδή, υποδεικνύουν κατά 

πόσο αποτελεσματικά διοικείται μία επιχείρηση.151 

 

Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους (Gross profit margin) 

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 

Το περιθώριο μικτού κέρδους υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε τα μικτά κέρδη 

εκμεταλλεύσεως με τις πωλήσεις της χρήσης.152 Απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού 
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πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
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κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων,153 δείχνοντας το ποσοστό των εσόδων που απομένει 

στην εταιρία αφού έχει πληρώσει το κόστος των προϊόντων.154 Επίσης,  ο δείκτης εκφράζει την 

αποδοτικότητα της εταιρίας,155 καθώς επίσης, και την αποτελεσματικότητα και την πολιτική 

καθορισμού των τιμών από μέρους της διοίκησης.156 Ο δείκτης επηρεάζεται από την τιμή 

πώλησης, τον όγκο πωλήσεών και το κόστος παραγωγή.157 

Το μικτό κέρδος είναι το οικονομικό εκείνο περιθώριο, με το οποίο η επιχείρηση 

καλύπτει το λειτουργικό της κόστος που δεν απορροφάτε από το κόστος παραγωγής της, τους 

τόκους των δανειακών της κεφαλαίων, τους τόκους των ιδίων κεφαλαίων, την 

αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων, αναγκαίων για την συνέχιση της δραστηριότητας της, 

την πληρωμή των φόρων που αναλογούν στα κέρδη της και την διάθεσή τους.158 

Μία διαχρονική αύξηση του δείκτη σημαίνει υψηλότερο ποσοστό μεικτού κέρδους, το 

οποίο σε συνδυασμό με σταθερές ή αυξανόμενες πωλήσεις μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 

μεικτών κερδών.159 

Ένας υψηλός δείκτης δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές 

αγορές και να πουλάει σε υψηλές τιμές, ενώ ένας μικρός δείκτης το αντίθετο.160 Επίσης, ένας 

υψηλός δείκτης μπορεί να οφείλετε στο χαμηλό κόστος παραγωγής της επιχείρησης ή στην 

τιμολογιακή πολιτική της.161 Τέλος, δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια αύξηση του 

κόστους με σχετική ευκολία.162 Παρόλα αυτά, και ένας χαμηλός δείκτης είναι σε θέση να 

                                                      
153 'ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ' (Taxheaven.gr) <https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm> 
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154 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
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156 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
157 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
158 'ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ' (Taxheaven.gr) <https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm> 
accessed 13 October 2017 
159 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
160 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
161 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
162 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
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δημιουργήσει υψηλά κέρδη, απαιτώντας χαμηλό δείκτη είσπραξης απαιτήσεων και χαμηλό 

δείκτη κυκλοφορίας αποθεμάτων.163 

 

Αριθμοδείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (Operating profit margin) 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων / Πωλήσεις 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) με τις 

πωλήσεις.164 Απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος των λειτουργικών κερδών ως ποσοστό επί των 

πωλήσεων.165 Με λίγα λόγια, μετράει το ποσό του κέρδους από κάθε ευρώ πώλησης, αφού 

έχουν πληρωθεί όλα τα έξοδα, εξαιρουμένων των τόκων και των φόρων.166 

Μετράει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης και την αποδοτικότητα των 

πωλήσεων από την κανονική δραστηριότητα της επιχείρησης, δηλαδή πόσο επικερδής είναι οι 

δραστηριότητες παραγωγής, πώλησης και διάθεσης της επιχείρησης.167 Παρόλα αυτά, πρέπει 

να χρησιμοποιείτε με προσοχή καθώς για ορισμένες επιχειρήσεις τα μη λειτουργικά έξοδα είναι 

σημαντικό κομμάτι των συνολικών τους εξόδων.168 

 

Αριθμοδείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους (Net profit margin) 

Αποτελέσματα προ φόρων / Πωλήσεις 

                                                      
163 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
164 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
165 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
166 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
167 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
168 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
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Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα αποτελέσματα προ φόρων με τις πωλήσεις της χρήσης. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείτε για την μέτρηση της συνολικής αποδοτικότητας της 

επιχείρησης, σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα και για τον λόγο αυτό είναι πολύ χρήσιμος 

για τους μετόχους. Αυτό συμβαίνει διότι, αν το καθαρό κέρδος δεν είναι αρκετό, η επιχείρηση 

δεν είναι σε θέση πετύχει ικανοποιητική απόδοση της επένδυσης.169 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό επί του περιθωρίου κέρδους με το οποίο 

πωλείται το παραγόμενο προϊόν της επιχείρησης. Δείχνει το ποσοστό κέρδους που απομένει 

στην επιχείρηση, αφού αφαιρεθεί το κόστος πωληθέντων και τα υπόλοιπα έξοδα της. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο ποιο επικερδής η επιχείρηση. Επειδή 

ο αριθμοδείκτης εκφράζει το καθαρό κέρδος ως ποσοστό επί των πωλήσεων, το καθαρό κέρδος 

λαμβάνεται προ φόρων. Ο αριθμοδείκτης επίσης δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να 

αντιμετωπίζει δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, όπως ο ανταγωνισμός των τιμών, η χαμηλή 

ζήτηση κ.τ.λ.,170 καθώς επίσης και την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει τα έξοδά της και 

να εφαρμόζει σωστή τιμολογιακή πολιτική.171 

Το περιθώριο καθαρού κέρδους πρέπει να συγκρίνεται και να αξιολογείται σε σύγκριση 

με το περιθώριο μεικτού κέρδους Κατά την ερμηνεία του δείκτη θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

ότι η αξιολόγηση του θα πρέπει να λαμβάνεται σε σχέση με τις επενδύσεις ή το κεφάλαιο και 

όχι με τις πωλήσεις.172 

 

Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού (Return of assets) 

Αποτελέσματα προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού 

                                                      
169 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
170 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
171 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
172 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
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Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων με το σύνολο του 

ενεργητικού.173 Μετράει την απόδοση των συνολικών επενδύσεων της επιχείρησης174 καθώς 

και την ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί τους πόρους της για την πραγματοποίηση 

κερδών175 και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργεία της.176 

Φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια 

που προσφέρονται για επένδυση.177  

Η απόδοση επενδύσεων, η οποία συνδέει τα καθαρά έσοδα με το σύνολο των 

κεφαλαίων (σύνολο ενεργητικού), προσφέρει ένα πρότυπο αξιολόγησης του μέσου όρου που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να επενδυθούν στο ενεργητικό της επιχείρησης. Αύξηση της 

απόδοσης των επενδύσεων σημαίνει αύξηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.178 

Η αύξηση της αποδοτικότητας των επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να επιτευχθεί με 

την αύξηση των κερδών ή την μείωση των επενδυμένων κεφαλαίων ή και με τα δύο. Ποιο 

αναλυτικά, μερικοί τρόποι πραγματοποίησης των παραπάνω είναι η αύξηση των πωλήσεων, η 

μείωση δαπανών πωλήσεων και διοίκησης, η μείωση του άμεσου κόστους των πωληθέντων, η 

μείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων και η μείωση του κεφαλαίου κίνησης.179 

 

 

Αριθμοδείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων / Σύνολο παθητικού 

                                                      
173 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Αποδοτικότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_apodotikotitas.pdf> accessed 13 October 2017 
174 Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 
πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
175 Αθανάσιος Γ. Νούλας, (2015), Χρηματοοικονομική διοίκηση, Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις 
176 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
177 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
178 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
179 Λιβάνης Ευστράτιος, 2017, Σημειώσεις Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης 
Λογιστικής και Ελεγκτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 



46 
 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων, με τος σύνολο 

του παθητικού. Δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις πηγές 

προέλευσης τα κεφαλαίων της, καθώς και την αποδοτική χρησιμοποίηση αυτών, από μεριάς 

διοίκησης, για την παραγωγή κέρδους.180 

Ο υπολογισμός του δείκτη αυτού μπορεί να αποτελέσει οδηγό για μία επιχείρηση στις 

περιπτώσεις της εξαγοράς ή της έναρξης νέων δραστηριοτήτων. Αν ο δείκτης αυτός είναι 

χαμηλότερος από το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, τότε μια αύξηση αυτού θα μειώσει τα 

κέρδη της επιχείρησης. Επίσης, ένας μικρός δείκτης μπορεί εύκολα να μηδενιστεί σε περιόδους 

κρίσεως.181 

 

Αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return of net worth) 

Αποτελέσματα προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 

Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων , με το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων.182 Ο δείκτης αυτός εκφράζει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης 

και μας πληροφορεί αν επιτεύχθηκε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, μετρά την 

αποτελεσματικότητα με την οποία απασχολούνται τα κεφάλαια της επιχείρησης. Αποτελεί τον 

βασικό δείκτη τον οποίο η διοίκηση της επιχείρησης, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, 

τείνει να προβάλει με τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο απολογισμό της.183 

Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι μια επιχείρηση πάει καλά, και 

μπορεί να οφείλετε σε μια επιτυχημένη διοίκηση, σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες ή στην 

ορθή χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της. Στην περίπτωση της σωστής χρησιμοποίησης των 

                                                      
180 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
181 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
182 Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
183 'Οι 10 Σημαντικότεροι Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες' (TO BHMA, 1999) 
<http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=117657> accessed 13 October 2017 
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κεφαλαίων ωφελούνται οι μέτοχοι, καθώς τα ξένα κεφάλαια κοστίζουν λιγότερο από αυτά που 

αποδίδουν στην επιχείρηση.184 

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι συνάρτηση του περιθωρίου επί των 

πωλήσεων, σε σχέση με την ταχύτητα ανακυκλώσεως των ιδίων κεφαλαίων.185 Επίσης, ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων πρέπει να συνεκτιμάτε με την φύση της επιχείρησης, 

την μέση αποδοτικότητα του κλάδου, καθώς και την παγιοποίηση.  Στις επιχειρήσεις εντάσεως 

εργασίας ο αριθμοδείκτης μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλός. Το αντίθετο συμβαίνει στις 

επιχειρήσεις εντάσεως παγίων. Φυσικά, επιζητούμε την μέγιστη τιμή.186 

  

                                                      
184  Άρθρο: Ερμηνεία - Υπολογισμός Δεικτών Κεφαλαιακής Δομής Και Βιωσιμότητας (specisoft.gr) 
<http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_erminia_d_kef_domi_biosim.pdf> accessed 13 October 
2017 
185 'ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ' (Taxheaven.gr) <https://www.taxheaven.gr/pagesdata/logsxedio/1_deiktes.htm> 
accessed 13 October 2017 
186 Απόστολος Κ. Αποστόλου (2015), Ανάλυση Λογιστικών - Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ελληνικά 
Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3760> accessed 13 
October 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

Γενική ρευστότητα 

Πίνακας 2: Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,73 0,52 1,37 1,48 0,76 1,60 1,08 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,51 0,71 0,99 0,52 0,54 0,62 0,65 

Manchester United FC 0,60 0,50 0,53 0,38 0,65 0,48 0,52 

Stoke FC 0,77 0,39 0,18 0,47 0,57 0,40 0,46 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

Η γενική ρευστότητα της Ξάνθης έχει ανοδική τάση. Κύριος λόγος για αυτό, είναι η μείωση 

των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του συλλόγου. Ο μέσος όρος του συλλόγου ανέρχεται στο 

1,08 και σημαίνει ότι για να εξοφληθούν οι βραχυπρόθεσμοι πιστωτές του, χρειάζεται να 

ρευστοποιήσει το κυκλοφορούν ενεργητικό στο 92% της αξίας του. 

Ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού έχει μία ελαφριά ανοδική πορεία αλλά διατηρείτε σε 

αρκετά χαμηλά επίπεδα. Σημαντικό παράγοντα σε αυτό, διαδραματίζει τόσο η αύξηση του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, όσο και η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. Ο 

μέσος όρος ανέρχεται στο 0,65 και δείχνει ότι μπορεί να καλυφθεί μόνο το 65% των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Και για τους δυο ελληνικούς συλλόγους υπάρχει ανοδική τάση αλλά μόνο η Ξάνθη 

μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της οριακά. Ο Ολυμπιακός στην 

περίπτωση που χρειαστεί δεν θα μπορέσει να καλύψει άμεσα το σύνολο των υποχρεώσεων του, 

κάτι που τον κάνει αφερέγγυο προς τους πιστωτές του. 

Ως προς τις αγγλικές ομάδες η γενική ρευστότητα τους είναι ιδιαίτερα χαμηλή και 

παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο πτωτική τάση. Ο δείκτης της Manchester έχει καθοδική τάση. 
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Ιδιαίτερο παράγοντα σε αυτό διαδραματίζει η μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων του συλλόγου. Μεγάλή προσοχή πρέπει να δοθεί και στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό το οποίο την χρονιά 2015 υπερδιπλασιάστηκε αλλά και πάλι δεν μπορούσε να 

καλύψει τις υποχρεώσεις του συλλόγου. Ο μέσος όρος του ανέρχεται στο 0,52 και δείχνει ότι 

μόνο το 52% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να καλυφθεί άμεσα από τα 

περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Σε ίδια και λίγο χειρότερη κατάσταση βρίσκεται και η ρευστότητα της Stoke. Η 

καθοδική τάση του αριθμοδείκτη οφείλετε στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

του συλλόγου. Κατά μέσο όρο ο σύλλογος μπορεί να καλύψει μόνο το 46% των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. 

Και οι δυο αγγλικοί σύλλογοι δείχνουν μία αδυναμία ανταπόκρισης των καθημερινών 

απαιτητών υποχρεώσεων, κάτι που τις θέτει αφερέγγυες προς του βραχυχρόνιους πιστωτές 

τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους συλλόγους σε έναν φαύλο κύκλο ενός ολοένα και 

μεγαλύτερου δανεισμού οδηγώντας τους συλλόγους σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

Η γενική ρευστότητα των συλλόγων και των δύο χωρών δεν είναι σε καλή κατάσταση. 

Μοναδική ομάδα που παρουσιάζει ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδας είναι η Ξάνθη, καθώς 

τα τέσσερα τελευταία χρόνια αυτή είναι μεγαλύτερη της μονάδας. Γενικότερα, οι ελληνικές 

ομάδες εμφανίζουν καλύτερες τιμές στον δείκτη καθώς δεν πέφτουν σε καμία χρονιά κάτω από 

το 0,5. Αντίθετα, οι αγγλικές ομάδες είναι σχεδόν μόνιμα κάτω από αυτή την τιμή. 



50 
 

Διάγραμμα 1:  Δείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Ταμειακή ρευστότητα 

 

Πίνακας 3: Δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,28 0,24 0,86 0,94 0,17 0,10 0,43 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,05 0,07 0,10 0,06 0,07 0,04 0,07 

Manchester United FC 0,42 0,21 0,21 0,08 0,12 0,18 0,20 

Stoke FC 0,35 0,17 0,08 0,22 0,29 0,11 0,20 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η ταμειακή ρευστότητα της Ξάνθης έχει μία ελαφριά πτωτική τάση. Σημαντικό 

παράγοντα σε αυτό διαδραματίζουν τα διαθέσιμα του συλλόγου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στην ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των διαθέσιμων, που πραγματοποίησε το 2013, που με 

την σειρά της οδηγεί σε μία μεγάλη αύξηση του δείκτη φτάνοντας τον στο 0,86, και στην 

συνέχεια την μείωση του δείκτη, ξανά σε φυσιολογικές τιμές. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο 0,43 

και δείχνει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του συλλόγου μπορούν να καλύψουν το 43% των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του. 
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Από την άλλη, ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού εμφανίζει μία σταθερότητα. 

Κυμαίνεται μεταξύ και 4% και 10%. Ο μέσος όρος κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων από τα ταμειακά διαθέσιμα του συλλόγου ανέρχεται στο 7%. 

Η ταμειακή ρευστότητα της Manchester έχει πτωτική τάση. Αυτό οφείλεται στις 

συνεχείς υπέρογκες αυξήσεις των υποχρεώσεων της, παρά το γεγονός ότι τα ταμειακά 

διαθέσιμα της πραγματοποιούν ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις τα τελευταία χρόνια προκειμένου 

να καλύψουν μέρος αυτών. Ο μέσος όρος του συλλόγου ανέρχεται στο 20%, θέτοντάς το ως 

το ποσοστό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που μπορούν να καλυφθούν από τα ταμειακά 

διαθέσιμα του συλλόγου. 

Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και ο αριθμοδείκτης της Stoke, ο οποίος εμφανίζει και εδώ 

μία πτωτική τάση. Κύριος λόγος και εδώ είναι η διαχρονική αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Ο μέσος όρος του συλλόγου ανέρχεται στο 0,2 και εκφράζει ότι ο βαθμός 

κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχεται στο 20%. 

Η ταμειακή ρευστότητα των ελληνικών συλλόγων παρουσιάζει δύο αντίθετα 

αποτελέσματα, με την Ξάνθη να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τους υπόλοιπους 

συλλόγους, ενώ ο Ολυμπιακός την χαμηλότερη. Μάλιστα η Ξάνθη παρουσιάζει την περίοδο 

2014  μια ιδιαίτερα υψηλή τιμή φτάνοντας κοντά στην μονάδα. Οι δύο αγγλικές ομάδες 

εμφανίζονται στα ίδια επίπεδα ταμειακής ρευστότητας.  
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Διάγραμμα 2: Δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

 

Πίνακας 4: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,33 0,32 0,59 0,46 0,45 0,68 0,47 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,33 0,99 1,09 1,14 1,20 1,09 0,98 

Manchester United FC 0,48 0,50 0,45 0,46 0,31 0,31 0,42 

Stoke FC 1,06 1,06 1,14 1,55 1,49 1,11 1,24 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού της Ξάνθης είναι κάτω της μονάδας και 

κυμαίνεται σταθερά γύρω στο 0,5, αν και υπάρχει μια πολύ μικρή άνοδος. Δηλαδή, η Ξάνθη 

πραγματοποίησε, κατά μέσο όρο, πωλήσεις 0,47 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρώ 

επενδύσεων ενεργητικού.  

Από την άλλη, η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού του Ολυμπιακού την χρονιά 

2011 είναι χαμηλά, ενώ τις επόμενες χρονιές ανεβαίνει διαδοχικά για να σταθεροποιηθεί σε 
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τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, ο σύλλογος πραγματοποίησε 

πωλήσεις, 0,98 ευρώ, για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στο ενεργητικό του. 

Από τον αριθμοδείκτη της Ξάνθης προκύπτει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία δεν 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά και ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων σε 

σχέση με τις πωλήσεις. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός δείχνει να χρησιμοποιεί ποιο εντατικά τα 

περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό εκφράζει και τον βαθμό επιτυχίας του συλλόγου στην 

πραγματοποίηση των επενδύσεων στα στοιχεία αυτά. 

Στα ίδια περίπου επίπεδα βρίσκονται και οι αριθμοδείκτες των αγγλικών συλλόγων. Ο 

αριθμοδείκτης της Manchester κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα με τις δύο τελευταίες χρονιές να 

υπάρχει μία μικρή πτώση, με τον μέσο όρο να ανέρχεται στο 0,42. Αυτό σημαίνει, ότι 

δημιουργεί πωλήσεις αξίας 0,42 ευρώ για κάθε ευρώ επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία. 

Από την άλλη, η Stoke φαίνεται να αξιοποιεί ποιο αποδοτικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία με τον δείκτη να είναι πάνω από την μονάδα και να αυξάνεται διαχρονικά, με εξαίρεση 

την τελευταία περίοδο. Κατά μέσο όρο η Stoke πραγματοποιεί πωλήσεις αξίας 1,24 ευρώ 

έναντι ενός ευρώ επενδύσεων σε περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της. 

Η Stoke χρησιμοποιεί ποιο εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία, ενώ σε αντίθετη 

κατάσταση βρίσκεται η Manchester η οποία όπως φαίνεται υπερεπενδύει στα περιουσιακά της 

στοιχεία σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Παρατηρούμε  ότι, η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού των συλλόγων και των δύο 

χωρών παρουσιάζουν μία αυξητική τάση με εξαίρεση αυτή της Manchester, η οποία 

παρουσιάζει μια διαχρονική μείωση της τιμής του δείκτη. Αντίθετα, ιδιαίτερα αξιόλογη είναι 

η αύξηση της αποδοτικότητας του ενεργητικού της Stoke, η οποία βρίσκεται πάνω από την 

μονάδα. Επίσης, και ο Ολυμπιακός κάνει μία αξιόλογη προσπάθεια να αυξήσει τον δείκτη 

σταθεροποιώντας τον τις τέσσερις τελευταίες περιόδους σε τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. 
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Διάγραμμα 3: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 

 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

 

Πίνακας 5: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,43 0,39 0,94 0,72 0,62 1,09 0,70 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,45 1,75 2,02 1,60 1,83 2,00 1,61 

Manchester United FC 0,82 0,75 0,74 0,66 0,48 0,59 0,67 

Stoke FC 2,55 1,59 1,53 4,49 6,71 2,21 3,18 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η Ξάνθη εμφανίζει ανοδική τάση στον συγκεκριμένο δείκτη, παρότι τόσο ο μέσος όρος 

όσο και η διαχρονική τιμή του δείκτη δεν είναι ικανοποιητικά. Εξαίρεση αποτελεί η χρονιά 

2016, στην οποία δείχνει βελτίωση του δείκτη, αφού για πρώτη φορά περνάει την μονάδα. Ο 

μέσος όρος είναι μικρότερος της μονάδας και ανέρχεται στο 0,7. Δηλαδή, ο σύλλογος 

πραγματοποιεί πωλήσεις αξίας 0,7 ευρώ για κάθε ευρώ επενδύσεων. 
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Ο δείκτης του Ολυμπιακού από την άλλη παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα με τα πάγια 

του να χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα, καθώς βρίσκεται κατά πλειοψηφία πάνω από την 

μονάδα με ανοδική τάση. Ο μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται στο 1,61, δηλαδή για κάθε ευρώ 

επένδυσης, πραγματοποιούνται 1,61 ευρώ πωλήσεων.  

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων του Ολυμπιακού δείχνει την μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα που έχουν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των δύο ελληνικών 

συλλόγων, προκειμένου να δημιουργούνται πωλήσεις. Αντίθετα, η Ξάνθη χρησιμοποιεί τα 

πάγια της μη αποδοτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερεπένδυση παγίων, παρότι την δεύτερη 

τριετία εμφανίζεται μία ενθαρρυντική βελτίωση σε σχέση με την πρώτη. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των παγίων της Manchester εμφανίζει φθίνουσα τάση, με 

τιμές κάτω της μονάδας. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο 0,67, δηλαδή πραγματοποιεί 0,67 ευρώ 

πωλήσεων για κάθε ευρώ επενδύσεων σε πάγια. 

Αντίθετα, η Stoke παρουσιάζει ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιμές στην πλειοψηφία των 

εξεταζόμενων περιόδων. Την πρώτη τριετία παρουσιάζει μία ελαφριά πτώση παραμένοντας 

πάνω από την μονάδα, ενώ την δεύτερη τριετία αυξάνεται ραγδαία φτάνοντας μέχρι το 6,71. Ο 

μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται στο 3,18, και σημαίνει ότι για κάθε ευρώ επενδύσεων έγιναν 

πωλήσεις αξίας 3,81 ευρώ. 

Ο αριθμοδείκτης της Stoke, δείχνει την μεγάλη εντατικότητα την οποία χρησιμοποιεί 

τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, αφού τα έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 3 φορές σε ένα 

χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της. Αυτό δεν ισχύει για την Manchester, 

αφού δεν χρησιμοποιεί επαρκώς τα πάγια της, υπερεπενδύοντας σε αυτά. 

Και εδώ φαίνεται οι δείκτες των αγγλικών ομάδων να είναι ελαφρώς υψηλότεροι από 

αυτούς των ελληνικών συλλόγων. Και εδώ η Stoke παρουσιάζει αρκετά υψηλές τιμές σε σχέση 

με τους άλλους συλλόγους, ακολουθούμενη από τον Ολυμπιακό κάνοντάς τες να παρουσιάζουν 

μία ιδιαίτερα αποδοτική χρήση των παγίων τους. 
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Διάγραμμα 4: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης 

Πίνακας 6: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη -3,84 -2,05 5,91 4,06 -5,77 4,87 0,53 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -1,33 -6,16 -187,74 -5,10 -4,09 -3,93 -34,73 

Manchester United FC -1,74 -1,49 -1,31 -0,95 -0,89 -0,54 -1,15 

Stoke FC -6,13 -1,97 -0,96 -2,10 -2,55 -1,50 -2,54 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η εκμετάλλευση του κεφαλαίου κίνησης της Ξάνθης σημειώνει μία μικρή διαχρονική 

αύξηση. Ο μέσος όρος του ανέρχεται στο 0,53. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν 

πωλήσεις αξίας 0,53 ευρώ για κάθε ευρώ καθαρού κεφαλαίου κίνησης που δεν 

χρηματοδοτήθηκε από τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της. 

Από την άλλη ο δείκτης του Ολυμπιακού εμφανίζει υψηλές αρνητικές τιμές και 

ειδικότερα την περίοδο 2013, που η τιμή του φτάνει στο -187. Για τον λόγο αυτό και ο μέσος 

όρος του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι ιδιαίτερα υψηλός, με τιμή στο -34. 
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Παρότι ο μέσος όρος της Ξάνθης δείχνει ικανοποιητική ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης, 

οι τιμές ανά χρονιά είναι είτε υψηλές θετικές, είτε υψηλές αρνητικές κάτι που δείχνει και στις 

δυο περιπτώσεις έλλειψη κεφαλαίου κίνησης. Ποιο συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση 

χαμηλό κεφάλαιο κίνησης και στην δεύτερη αρνητικό, τα οποία υποδεικνύουν τον κίνδυνο 

αδυναμίας εξυπηρέτησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του συλλόγου. Τα ίδια ισχύουν 

και για τον Ολυμπιακό καθώς σε όλες τις περιόδους διατηρεί τις αρνητικές τιμές του δείκτη, 

εκφράζοντας την μη ύπαρξη κεφαλαίου κίνησης 

Ο αριθμοδείκτης της Manchester παρουσιάζει αρνητικές τιμές αλλά και μία σταθερή 

διαχρονική αυξητική πορεία. Αυτό οφείλετε κυρίως, στο συνεχώς αυξανόμενο αρνητικό 

κεφάλαιο κίνησης του συλλόγου. Ο μέσος όρος του ανέρχεται στο -1,15.  

Και ο αριθμοδείκτης της Stoke παρουσιάζει αρνητική τιμή. Ο μέσος όρος του ανέρχεται 

στις -2,54 φορές. Παρά τις συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις του συλλόγου, το κεφάλαιο κίνησης 

παραμένει αρνητικό σε όλες τις περιόδους. 

Παρότι, η Manchester έχει ένα συνεχώς αυξανόμενο δείκτη, η τιμή του δείχνει ότι οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που δεν καλύπτονται από το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι 

μικρότερες στην πρώτη περίοδο και καλύπτονται ευκολότερα από τις πωλήσεις, ενώ στη 

συνέχεια η διαφορά αυτή αυξάνεται. Σε παρόμοια επίπεδα βρίσκεται και η Stoke, η οποία 

παρουσιάζει αρνητικές τιμές μεγαλύτερες της μονάδας. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα κεφαλαίου κίνησης και των τεσσάρων συλλόγων είναι σε 

αρνητικά επίπεδα, με εξαίρεση κάποιων περιόδων για την Ξάνθη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στον αριθμοδείκτη του Ολυμπιακού ο οποίος λαμβάνει υψηλό αρνητικό μέσο όρο λόγο 

της περιόδου 2013. 
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Διάγραμμα 5: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης 

 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ιδίων κεφαλαίων 

 

Πίνακας 7: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,79 0,85 1,08 0,76 0,91 0,90 0,88 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 11,27 20,02 17,96 9,23 3,89 6,20 11,43 

Manchester United FC 3,23 2,94 3,72 11,27 -4,00 -1,79 2,56 

Stoke FC 8,00 -65,56 -2,07 -3,46 -4,08 -4,66 -11,97 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο δείκτης εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων της Ξάνθης δείχνει μία μικρή αύξηση. Αυτό 

συμβαίνει χωρίς η τιμή του δείκτη να ξεπερνάει ιδιαίτερα την μονάδα. Ο μέσος όρος ανέρχεται 

στο 0,88. Δηλαδή, τα ίδια κεφάλαια δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε μια φορά προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν οι πωλήσεις. 

Από την άλλη ο δείκτης του Ολυμπιακού δείχνει είναι αρκετά υψηλότερος, ιδιαίτερα 

την πρώτη τριετία. Ο μέσος όρος ανέρχεται σε 11,43. Δηλαδή τα ίδια κεφάλαια 
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χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 11 φορές για να πραγματοποιηθούν οι ετήσιες πωλήσεις του 

συλλόγου. 

Από τον αριθμοδείκτη του Ολυμπιακού, προκύπτει ότι ο σύλλογος κάνει υψηλές 

πωλήσεις με χαμηλά ίδια κεφάλαια κάτι που πιθανώς οδηγεί στην διόγκωση των κερδών. 

Αντίθετα, η Ξάνθη παρουσιάζει έναν μικρότερο δείκτη, ο οποίος οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλότερων πωλήσεων. Αυτό αποτελεί 

ένδειξη για πιθανότητα αυξημένων ζημιών, που προκύπτει από την αύξηση των 

χρηματοοικονομικών εξόδων από την χρήση ξένων κεφαλαίων για την αύξηση των πωλήσεων. 

Η εκμετάλλευση ιδίων κεφαλαίων της Manchester τα πρώτα τέσσερα χρόνια 

εμφανίζεται ικανοποιητική, ενώ τα δύο τελευταία λαμβάνει αρνητικές τιμές. Ο μέσος όρος 

ανέρχεται στο 2,56. Δηλαδή κατά μέσο όρο τα ίδια κεφάλαια του συλλόγου ανακυκλώθηκαν 

2,56 φορές προκειμένου να πραγματοποιήσει τις ετήσιες πωλήσεις του. 

Ο δείκτης της Stoke την πρώτη χρονιά εμφανίζεται υψηλός, ενώ από τις επόμενες 

χρονιές παίρνει ιδιαίτερα υψηλές αρνητικές τιμές. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο -11,97, κάτι 

που δηλώνει την ανεπάρκεια των ιδίων κεφαλαίων στην πραγματοποίηση πωλήσεων. 

Η Manchester φαίνεται να κάνει αρκετά υψηλές πωλήσεις με χαμηλά κεφάλαια αρχικά, 

αυξάνοντας τα κέρδη της , αλλά στην πορεία τα ίδια κεφάλαια μειώνονται, αυξάνοντας την 

χρήση ξένων κεφαλαίων στην δημιουργία πωλήσεων. Ο υψηλός αρνητικός αριθμοδείκτης που 

παρουσιάζει η Stoke υποδεικνύει και εδώ αύξηση της χρήσης των ξένων κεφαλαίων με 

αποτέλεσμα της αύξησης των χρηματοοικονομικών τους εξόδων. 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών ομάδων είναι σε 

καλύτερη θέση από τον αντίστοιχο των αγγλικών. Ο αριθμοδείκτης αυτός, εμφανίζετε θετικός 

σε όλους τους συλλόγους, με εξαίρεση αυτόν της Stoke, ο οποίος εμφανίζεται αρνητικός, αλλά 

και της Ξάνθης, ο οποίος είναι μικρότερος της μονάδας. Υψηλότερος είναι αυτός του 

Ολυμπιακού καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιεί αρκετά τα ίδια κεφάλαια του προκειμένου να 

πραγματοποιεί πωλήσεις. 
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Διάγραμμα 6: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων 

 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 

 

Πίνακας 8: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 2,61 4,15 4,89 4,14 2,68 2,14 3,43 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 1,43 2,76 2,78 5,27 4,07 2,58 3,15 

Manchester United FC 3,99 2,62 1,93 2,01 1,27 1,19 2,17 

Stoke FC 3,45 5,85 8,22 4,53 3,91 3,12 4,85 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων της Ξάνθης δεν έχει ξεκάθαρη τάση αφού 

την χρονιά 2012 αυξάνεται και παραμένει σταθερά στο 4 για τις επόμενες τρείς χρονιές και 

ξαναπέφτει στα αρχικά επίπεδα τις δύο τελευταίες χρονιές. Ο μέσος όρος της Ξάνθης ανέρχεται 

στο 3,43, δηλαδή οι απαιτήσεις του συλλόγου ανακυκλώνονται πάνω από τρεις φορές μέσα σε 

μία χρονιά. 
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Από την άλλη ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού έχει μία ελαφριά ανοδική πορεία, 

παρότι τις δύο τελευταίες περιόδους υπάρχει μία μείωση. Αυτό οφείλετε κυρίως στην ανοδική 

τάση των πωλήσεων και παράλληλα στην σταθερότητα που υπάρχει στις απαιτήσεις. Οι 

απαιτήσεις που ανακυκλώνονται κατά μέσο όρο σε μια χρονιά βρίσκονται στις 3,15 φορές. 

Παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι των απαιτήσεων βρίσκονται στα ίδια επίπεδα. Η 

αύξηση του αριθμοδείκτη του Ολυμπιακού σημαίνει μείωση των πιθανοτήτων για ζημίες από 

επισφαλείς απαιτήσεις. Το ίδιο δεν ισχύει και για την Ξάνθη, καθώς η μείωση που 

πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια επιδεινώνει την κατάσταση της ως προς τις επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων της Manchester έχει πτωτική τάση. Κύριος 

λόγος για αυτή την μείωση του δείκτη είναι η σημαντική αύξηση των απαιτήσεων του 

συλλόγου. Ο μέσος όρος της κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων ανέρχεται στο 2,7, 

καθώς τόσες φορές ανακυκλώνονται οι απαιτήσεις μέσα στον χρόνο. 

Από την άλλη, ο αριθμοδείκτης της Stoke έχει ανά τριετία ανοδική και μετά καθοδική 

πορεία. Αυτή η αυξομείωση οφείλεται κυρίως στην τάση των απαιτήσεων του συλλόγου. Οι 

απαιτήσεις του συλλόγου ανακυκλώνονται κατά μέσο όρο 4,85 φορές σε ένα χρόνο. 

Και οι δύο σύλλογοι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα κατά το μέσο όρο των δεικτών τους. 

Επίσης, τουλάχιστον για την τελευταία τριετία η τάση των αριθμοδεικτών είναι αρνητική. Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια συνεχιζόμενη πτώση του δείκτη των συλλόγων θα μπορούσε 

να κριθεί ζημιογόνα, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες για μη αποπληρωμή επισφαλών 

απαιτήσεων.  

Ο μέσος όρος κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων των συλλόγων των δύο 

χωρών εμφανίζεται να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Υψηλότερος είναι αυτός της Stoke, ενώ 

χαμηλότερος αυτός της Manchester δείχνοντας μία φθίνουσα τάση. Οι ελληνική σύλλογοι 

εμφανίζουν και οι δύο ίδια τιμή στον δείκτη. 
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Διάγραμμα 7: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 

 

Πίνακας 9: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 2,08 1,68 1,68 2,32 2,10 3,07 2,16 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 1,24 1,59 1,91 1,89 1,92 1,63 1,70 

Manchester United FC 0,68 0,82 0,72 0,72 0,49 0,40 0,64 

Stoke FC 1,53 1,41 1,16 1,06 1,06 1,01 1,21 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των υποχρεώσεων της Ξάνθης παρουσιάζει μία ελαφρώς 

ανοδική πορεία. Σημαντικό παράγοντα σε αυτό διαδραματίζει η μείωση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της, η οποία είναι μεγαλύτερη από αυτή του κόστους πωληθέντων. Ο μέσος όρος 

ανανέωσης των ληφθέντων πιστώσεων του συλλόγου ανέρχεται σε 2,16 φορές. 
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Από την άλλη, ο δείκτης του Ολυμπιακού εμφανίζεται με ελαφριά ανοδική τάση αλλά 

ουσιαστικά παραμένει στα ίδια σταθερά επίπεδα, με μία μικρή μοναδιαία διακύμανση. Όπως 

φαίνεται επηρεάζεται τόσο από το κόστος πωληθέντων όσο και από τις βραχυχρόνιες 

υποχρεώσεις σε διαφορετικό βαθμό ανά τριετία. Ο μέσος όρος ανέρχεται σε 1,7 και εκφράζει 

ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανανεώθηκαν 1,7 φορές μέσα στην χρήση. 

Παρατηρούμε ότι η πιστοληπτική ικανότητα της Ξάνθης εκτός από ανοδική, που 

σημαίνει ότι οι μέρες εξόφλησης των πιστωτικών λογαριασμών της μειώνονται, παρουσιάζει 

και μεγαλύτερη διακύμανση σε σχέση με αυτή του Ολυμπιακού, η οποία δεν μεταβάλετε 

ιδιαίτερα. Επίσης, ο μέσος  δείκτης της Ξάνθης εμφανίζεται μικρότερος, καθώς εκφράζει τις 

περισσότερες μέρες που χρειάζεται ο σύλλογος για να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων της Manchester  παρουσιάζει μία ελαφρώς 

καθοδική πορεία, παρότι υπάρχει μία μικρή άνοδος στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου και 

με την τιμή του δείκτη να κυμαίνεται εντός ενός μικρού εύρους. Σημαντικό παράγοντα στην 

μείωση αυτή του δείκτη λαμβάνει η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο μέσος 

όρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων που ανανεώθηκαν μέσα στον χρόνο είναι 0,64 φορές 

σε σχέση με τα κόστη του συλλόγου. 

Στα ίδια επίπεδα  βρίσκεται και ο δείκτης της Stoke εμφανίζοντας και εδώ μία πτωτική 

τάση, μικρής κλίμακας. Η πτώση αυτή οφείλετε κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, οι οποίες αυξάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το κόστος πωληθέντων 

του συλλόγου. Οι ληφθείσες πιστώσεις του συλλόγου ανανεώθηκαν, κατά μέσο όρο, κατά 1,21 

φορές μέσα στην χρήση 

Ο αριθμοδείκτης και των δύο συλλόγων εμφανίζει τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα. Και 

για τους δύο συλλόγους μειώνεται  διαχρονικά κάτι που σημαίνει ότι οι μέρες εξόφλησης των 

υποχρεώσεων του αυξάνονται διατηρώντας την ρευστότητα των συλλόγων σε μεγαλύτερα 

επίπεδα. 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των υποχρεώσεων εμφανίζετε υψηλότερη στους ελληνικούς 

συλλόγους από τους αγγλικούς, με την Ξάνθη να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή. Στην αντίθετη 

πλευρά η Manchester εμφανίζει μια τιμή μικρότερη της μονάδας κάτι που σημαίνει ότι οι 

υποχρεώσεις τις ανακυκλώνονται πολύ αργά. 
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Διάγραμμα 8: Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων 

 

 

Δείκτης χρέους 

 

Πίνακας 10: Δείκτης χρέους 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,52 0,56 0,40 0,34 0,46 0,24 0,42 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,80 0,75 0,67 0,69 0,69 0,82 0,74 

Manchester United FC 0,85 0,83 0,88 0,96 1,08 1,17 0,96 

Stoke FC 0,87 1,02 1,55 1,45 1,37 1,24 1,25 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο δείκτης χρέους της Ξάνθης εμφανίζει μία πτωτική τάση. Κύριος λόγος για αυτό, 

φαίνεται να είναι η μείωση των υποχρεώσεων του συλλόγου. Ο μέσος όρος του δείκτη είναι 

42%, και σημαίνει ότι κατά το ποσοστό αυτό τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για την 

λειτουργία του συλλόγου, προέρχονται από τους πιστωτές. 

Από την άλλη ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού εμφανίζει μια σταθερότητα στις τιμές 

του δείκτη. Για την ακρίβεια, την πρώτη τριετία υπάρχει μία πτώση του δείκτη, για να 
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ξανανέβει στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου στα αρχικά επίπεδα. Ο μέσος όρος του δείκτη 

ανέρχεται στο 74% των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων, που χρηματοδοτούνται από τα ξένα. 

Η Ξάνθη εμφανίζει διαχρονικά έναν σχετικά χαμηλό δείκτη χρέους, καθώς σε καμία 

περίοδο δεν ξεπερνάει πολύ το 50%. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον αριθμοδείκτη του 

Ολυμπιακού, καθώς βρίσκεται πάνω από το 50%. Ο δείκτης της Ξάνθης θεωρείται ιδανικός για 

τους πιστωτές καθώς μειώνεται ο κίνδυνος για αυτούς σε περίπτωση ρευστοποίησης της 

επιχείρησης. Αντίθετα, ο δείκτης του Ολυμπιακού θεωρείτε ιδανικός για τον ιδιοκτήτη του 

καθώς μπορεί με τον τρόπο αυτό να διογκώσει τα κέρδη του, στις περιπτώσεις επιτυχών 

κερδοσκοπικών ενεργειών και να μειώσει τη ζημία του στην περίπτωση λανθασμένων 

ενεργειών. 

Ο αριθμοδείκτης χρέους της Manchester έχει ανοδική τάση. Σημαντικό παράγοντα σε 

αυτό, διαδραματίζει η αύξηση των υποχρεώσεων του συλλόγου. Το μέσο επίπεδο 

χρησιμοποίησης των συνολικών κεφαλαίων που προέρχονται από του πιστωτές ανέρχεται στο 

96%. 

Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και η τάση του δείκτη της Stoke. Και εδώ, κύριος 

παράγοντας είναι η αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων. Ο μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται 

στο 1,25, και δείχνει ότι όλα τα κεφάλαια προέρχονται από τους πιστωτές της. 

Όπως ο δείκτης της Stoke, έτσι και αυτός της Manchester, εκφράζουν τον υψηλό 

κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πιστωτές, σε περίπτωση ρευστοποίησης των δύο συλλόγων. 

Παρότι ο μέσος όρος της Manchester είναι χαμηλότερος της μονάδας, τις δύο τελευταίες 

περιόδους υπερβαίνουν το 100% των συνολικών κεφαλαίων του συλλόγου. 

Όπως παρατηρούμε, ο δείκτης χρέους είναι υψηλότερος στις αγγλικές ομάδες για όλες 

τις χρονιές. Ο δείκτης ξεπερνάει την μονάδα για την Stoke ενώ και για την Manchester είναι 

κοντά στην μονάδα. Από την άλλη, ο δείκτης της Ξάνθης φαίνεται να είναι σε 

ικανοποιητικότερα επίπεδα, με τον αντίστοιχο δείκτη του Ολυμπιακού να δείχνει αυξημένα 

δανειακά κεφάλαια. 
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Διάγραμμα 9: Δείκτης Χρέους 

 

 

Σχέσεως κεφαλαίων (Αυτονομίας) 

 

Πίνακας 11: Δείκτης σχέσεως κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,42 0,38 0,54 0,61 0,49 0,76 0,53 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,03 0,05 0,06 0,12 0,31 0,18 0,12 

Manchester United FC 0,15 0,17 0,12 0,04 -0,08 -0,17 0,04 

Stoke FC 0,13 -0,02 -0,55 -0,45 -0,37 -0,24 -0,25 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο δείκτης σχέσεως κεφαλαίων της Ξάνθης παρουσιάζει αυξητική τάση. Κύριος λόγος 

για αυτό, είναι η μείωση των συνολικών κεφαλαίων του συλλόγου, καθώς τα ίδια κεφάλαια 

παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο 0,53, και εκφράζει το 

ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που απαρτίζουν τα συνολικά κεφάλαια. 

Την ίδια ανοδική τάση ακολουθεί και ο αντίστοιχος αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού. 

Στην πορεία αυτή του δείκτη σημαντικό παράγοντα διαδραματίζουν, η παράλληλη μείωση των 
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κεφαλαίων του συλλόγου και η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του. Το μέσο ποσοστό των ιδίων 

κεφαλαίων που συμμετέχουν στα συνολικά κεφάλαια ανέρχεται στο 12%. 

Παρότι ο δείκτης και των δύο συλλόγων έχει ανοδική τάση, μόνο αυτός της Ξάνθης 

μπορεί να αξιολογηθεί θετικά. Αυτό γατί, σε όλες τις περιόδους είναι μεγαλύτερος του 25%, 

κάτι που σημαίνει ότι ο σύλλογος έχει μεγάλο βαθμό αυτονομίας και δεν κινδυνεύει από κάποιο 

αρνητικό οικονομικό γεγονός. Αντίθετα, ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται 

διαχρονικά σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τον κίνδυνο να εκμηδενιστούν τα ίδια κεφάλαια 

του συλλόγου. 

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται ο αριθμοδείκτης σχέσεως κεφαλαίων της Manchester, 

ο οποίος παρουσιάζει πτωτική τάση, φτάνοντας σε αρνητικές τιμές τις τελευταίες χρονιές. Ο 

λόγος για αυτό είναι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων και η παράλληλα αύξηση των συνολικών 

κεφαλαίων του συλλόγου. Ο μέσος όρος βρίσκεται στο 0,04. 

Την ίδια πορεία ακολουθεί και ο αριθμοδείκτης της Stoke καθώς μειώνεται. Και εδώ 

σημαντικό παράγοντα παίζουν τόσο η μείωση των ιδίων κεφαλαίων, καθώς και η αύξηση των 

κεφαλαίων του συλλόγου. Ο μέσος όρος του συλλόγου βρίσκετε σε αρνητικά επίπεδα με την 

τιμή του να ανέρχεται στο -0,25. Αυτό εκφράζει ότι κατά μέσο όρο τα ίδια κεφάλαια είναι -

25% των συνολικών κεφαλαίων. 

Η αρνητικές τιμές του δείκτη της Stoke αλλά και της Manchester τα τελευταία χρόνια 

δείχνουν ότι οι δυο ομάδες βασίζονται κυρίως στους πιστωτές τους καθώς το σύνολο των 

κεφαλαίων τους αποτελείτε από αυτούς. Επίσης, έχει πληγεί και η φερεγγυότητα και η 

πιστοληπτική τους ικανότητα, καθώς τα συνολικά περιουσιακά τους στοιχεία δεν επαρκούν για 

να καλύψουν τις συνολικές υποχρεώσεις των συλλόγων. 

O δείκτης σχέσεων κεφαλαίων των ελληνικών ομάδων εμφανίζει υψηλότερες τιμές. Η 

Ξάνθη έχει την υψηλότερη τιμή, καθώς τα ίδια κεφάλαιά της αποτελούνται με περισσότερο 

από 50% από ίδια κεφάλαια, ενώ από την άλλη η Stoke εμφανίζει αρνητική τιμή λόγο των 

αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 
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Διάγραμμα 10: Δείκτης σχέσεως κεφαλαίων 

 

 

Ξένα προς ίδια 

 

Πίνακας 12: Δείκτης ξένων προς ίδια 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 1,24 1,49 0,74 0,55 0,93 0,31 0,88 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 27,23 15,17 11,01 5,54 2,23 4,69 10,98 

Manchester United FC 5,67 4,90 7,20 23,29 -14,05 -6,78 3,37 

Stoke FC 6,58 -62,98 -2,82 -3,23 -3,73 -5,19 -11,89 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο αριθμοδείκτης της Ξάνθης έχει μια πτωτική διαχρονική τάση. Αυτό οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στη μείωση των ξένων κεφαλαίων. Η μέση αναλογία των ξένων προς ίδια κεφάλια 

ανέρχεται στο 88%. 

Αντίστοιχα και ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού παρουσιάζει πτωτική τάση, η οποία 

οφείλετε τόσο στην μείωση των υποχρεώσεων όσο και στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Ο 

μέσος όρος του δείκτη του συλλόγου ανέρχεται στο 10,98. 
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Παρότι υπάρχει μείωση του δείκτη και στους δύο συλλόγους, μόνο αυτός της Ξάνθης 

φτάνει σε τιμές που κρίνονται ικανοποιητικές για την δανειοληπτική ικανότητα του συλλόγου. 

Από την άλλη οι τιμές του Ολυμπιακού παρά την μείωσή τους είναι πολύ μεγαλύτερες της 

μονάδας, το οποίο σημαίνει ότι ο σύλλογος είναι υπερχρεωμένος. 

Ο αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια κεφάλαια της Manchester εμφανίζει ανοδική τάση 

μέχρι τις χρονιές που τα ίδια κεφάλαια εμφανίζουν αρνητικές τιμές και τις λαμβάνει και ο 

δείκτης. Ο μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται στο 3,37, δηλαδή κατά μέσο όρο παρέχονται 3,37 

φορές περισσότερα κεφάλαια από τους πιστωτές της παρά από τους μετόχους της. 

Ο αριθμοδείκτης της Stoke εμφανίζει αρνητικές τιμές, λόγο των αρνητικών ιδίων 

κεφαλαίων που παρουσιάζει διαχρονικά. Ο μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται στο -11,89. 

Και οι δύο σύλλογοι φέρονται να είναι υπερχρεωμένοι καθώς για την Manchester ο 

δείκτης είναι υψηλός και για την Stoke αρνητικός. Επίσης, φαίνεται ότι οι δύο αγγλικοί 

σύλλογοι δεν έχουν την ικανότητα να δανειστούν εύκολα. 

Τα ξένα προς ίδια κεφάλαια και των τεσσάρων συλλόγων βρίσκονται σε ιδιαίτερα 

δυσμενή θέση. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται η Ξάνθη που η αναλογία είναι μικρότερη της 

μονάδας. Και εδώ μοναδικός σύλλογος που εμφανίζει αρνητική τιμή είναι η Stoke. 
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Διάγραμμα 11: Δείκτης ξένων προς ίδια 

 

 

Χρηματοδότησης παγίων 

 

Πίνακας 13: Δείκτης χρηματοδότησης παγίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,55 0,46 0,87 0,95 0,68 1,22 0,79 

ΠΑΕ Ολυμπιακός 0,04 0,09 0,11 0,17 0,47 0,32 0,20 

Manchester United FC 0,25 0,25 0,20 0,06 -0,12 -0,33 0,05 

Stoke FC 0,32 -0,02 -0,74 -1,30 -1,64 -0,48 -0,64 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο αριθμοδείκτης χρηματοδότησης παγίων της Ξάνθης φέρεται να παρουσιάζει μία 

αυξητική τάση. Κύριος λόγος για αυτή την τάση είναι η μείωση των παγίων, καθώς τα ίδια 

κεφάλαια παραμένουν σε ίδια επίπεδα. Το μέσο ποσοστό χρηματοδότησης των παγίων από τα 

ίδια κεφάλαια του συλλόγου, ανέρχεται στο 79%. 

Στα ίδια επίπεδα τάσης βρίσκεται και ο δείκτης του Ολυμπιακού, οπού ορίζεται τόσο 

από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, όσο και από την μείωση της καθαρής αξίας των παγίων. 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chart Title

ΠΑΕ Ξάνθη ΠΑΕ Ολυμπιακός Manchester United FC Stoke FC



71 
 

Ο μέσος όρος του δείκτη είναι στο 0,2 και εκφράζει ένα χαμηλό ποσοστό χρηματοδότησης των 

παγίων από τα ίδια κεφάλαια του συλλόγου. 

Ο αριθμοδείκτης της Ξάνθης βρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα καθώς την τελευταία 

περίοδο ξεπερνάει την μονάδα δείχνοντας μία ασφάλεια στον σύλλογο καθώς τα πάγια 

υπερκαλύπτονται από τα ίδια κεφάλαια. Αντίθετα, ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού δείχνει 

ότι τα πάγια σε καμία χρονική περίοδο δεν καλύπτονται ούτε στο 50% τους από τα ίδια 

κεφάλαια. 

Ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων της Manchester παρουσιάζει καθοδική τάση η οποία 

οφείλεται στην παράλληλη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, φτάνοντάς τα σε αρνητικά επίπεδα 

και στην αύξηση των παγίων τους συλλόγου. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο 5%, το οποίο είναι 

ο βαθμός χρηματοδότησης των παγίων με ίδια κεφάλαια. 

Σε ίδια και χειρότερη κατάσταση βρίσκεται και ο δείκτης της Stoke. Και εδώ οφείλεται 

στην παράλληλη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και την αύξηση της καθαρής αξίας των παγίων. 

Ο μέσος όρος ανέρχεται στο -0,64 και δείχνει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

χρηματοδοτούνται αποπληκτικά από τα ξένα κεφάλαια. 

Και για τους δύο συλλόγους η χρηματοδότηση γίνεται κυρίως από τα ξένα κεφάλαια. 

Ο δείκτης της Manchester γίνεται αρνητικός τις τελευταίες δύο χρονιές λόγο των συνεχών 

ζημιών που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια. Το ίδιο ισχύει και για την Stoke καθώς εμφανίζει 

αρνητικό πρόσημο στις τελευταίες πέντε χρονιές. Αυτό εκφράζει τον χαμηλό βαθμό 

χρηματοδότησης των παγίων στοιχείων των αγγλικών συλλόγων από τα δανειακά κεφάλαια. 

Η χρηματοδότηση παγίων των ελληνικών ομάδων και εδώ είναι σε καλύτερα επίπεδα 

και κυρίως της Ξάνθης η οποία χρηματοδοτεί σε μεγάλο ποσοστό τα πάγια της από τα ίδια 

κεφάλαια της, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό ο οποίος τα χρηματοδοτεί κυρίως με ξένα 

κεφάλαια. Σε πολύ χειρότερη κατάσταση βρίσκονται οι δείκτες της Manchester και της Stoke, 

με τον δείκτη της πρώτης να είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα και της δεύτερης σε 

αρνητικά, δείχνοντας της αποκλειστική χρηματοδότησή τους με δανειακά κεφάλαια. 
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Διάγραμμα 12: Δείκτης χρηματοδότησης παγίων 

 

 

Μικτό περιθώριο κέρδους 

 

Πίνακας 14: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη -0,99 -0,72 0,23 -0,18 -0,51 -0,04 -0,37 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -0,89 0,11 0,23 0,22 -0,01 -0,09 -0,07 

Manchester United FC 0,04 -0,10 -0,17 -0,21 -0,59 -0,43 -0,24 

Stoke FC -0,10 -0,16 -0,47 0,05 0,03 -0,12 -0,13 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Το μικτό κέρδος της Ξάνθης εμφανίζεται αρνητικό στην πλειοψηφία των εξεταζόμενων 

περιόδων, με εξαίρεση την χρονιά 2013. Ο μέσος όρος ανέρχεται στο -0,37, δηλαδή, για κάθε 

ευρώ πωλήσεων υπάρχει ζημία 0,37 ευρώ κατά μέσο όρο την κάθε χρονιά. 

Ο Ολυμπιακός από την άλλη σημειώνει μία αύξηση την πρώτη τριετία φτάνοντας το 

2013 στο 0,23 ενώ την επόμενη τριετία ξαναπέφτει σε αρνητικά οριακά επίπεδα. Και ο μέσος 

όρος του Ολυμπιακού είναι σε αρνητικά επίπεδα φτάνοντας στο -0,05. 
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Η Ξάνθη δείχνει αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών της εξόδων και χαμηλές καθαρές 

πωλήσεις σε σχέση με το κόστος τους. Το ίδιο συμβαίνει, εν μέρει, και με τον Ολυμπιακό, 

καθώς ο μέσος όρος του είναι αρνητικός παρότι για την τριετία 2012-2014, ο δείκτης έχει 

θετικές τιμές. Αυτά οφείλονται είτε στην λανθασμένη τιμολογιακή πολιτική, είτε στο υψηλό 

κόστος, είτε και γενικότερα στην μη αποτελεσματική διοίκηση του συλλόγου. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται να υπάρχει μια τάση βελτίωσης του δείκτη και για τους δύο συλλόγους. Ο δείκτης 

αυτός διαχρονικά αυξάνεται καθώς και οι πωλήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ενδείξεις για 

βελτίωση των μικτών κερδών. 

Το μικτό περιθώριο κέρδους της Manchester United είναι αρνητικό τις περισσότερες 

χρονιές με μόνη εξαίρεση το 2011. Μετά την χρονιά αυτή λαμβάνει αρνητικές τιμές και 

μειώνεται συνεχόμενα με τον μέσο όρο να ανέρχεται στο -0,24. 

Σε παρόμοια επίπεδα κυμαίνεται και της Stoke, καθώς την πρώτη τριετία υπάρχει ένα 

αρνητικό συνεχώς φθίνων μικτό περιθώριο κέρδους, με την δεύτερη τριετία να βελτιώνεται 

αλλά να είναι σε χαμηλά επίπεδα. 

Η συνεχής φθίνουσα πορεία του δείκτη της Manchester, δείχνει την συνεχή αύξηση του 

κόστους, το οποίο παράλληλα με τις σταθερές πωλήσεις, μειώνουν τα μικτά κέρδη. Αντίθετα, 

ο δείκτης της Stoke, παραπέμπει σε  μία μικρή αύξηση του ποσοστού του μικτού κέρδους, το 

οποίο, παρά το γεγονός της αύξησης των πωλήσεων που πέτυχε, και την αύξηση του μικτού 

κέρδους που συνεπάγεται αυτή, αύξησε παράλληλα και τα κόστη της με αποτέλεσμα να μην 

μπορέσει να διατηρήσει την αύξηση αυτή. 

Το χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους που εμφανίζει η Manchester εκφράζει την 

αναποτελεσματικότητα της διοίκησης, τόσο ως προς την τιμολογιακή της πολιτική όσο και ως 

προς την υψηλή κοστολόγηση. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μην μπορεί να καλύψει μία 

περεταίρω αύξηση του ήδη υπάρχοντος κόστους, οδηγώντας σε μεγαλύτερες ζημίες. Το ίδιο 

ισχύει και για την Stoke η οποία φαίνεται να μην είναι σε θέση να καλύψει τα λειτουργικά της 

έξοδα. 

Ο δείκτης παρουσιάζεται αρνητικός και για τις τέσσερις ομάδες, αυτό οφείλεται στο 

ότι όλοι οι σύλλογοι παρουσιάζουν αρνητικά μικτά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά οι ελληνικές 

ομάδες παρουσιάζουν μία αύξηση παρότι κυμαίνονται μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική περίπτωση που μπορεί να διατηρηθεί διαχρονικά σε 

θετικά επίπεδα είναι αυτή του Ολυμπιακού για μία τριετία.  

 

Διάγραμμα 13: Δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους 

 

 

Λειτουργικό περιθώριο κέρδους 

 

Πίνακας 15: Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,09 -0,19 0,29 -0,06 -0,43 -0,08 -0,06 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -1,00 0,09 0,18 0,16 0,14 0,07 -0,06 

Manchester United FC 0,06 -0,05 -0,12 -0,18 -0,46 -0,48 -0,20 

Stoke FC -0,08 -0,14 -0,47 0,04 0,05 0,02 -0,10 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της Ξάνθης κυμαίνεται κυρίως σε 

αρνητικά επίπεδα με σημαντική εξαίρεση αυτή του 2013 όπου φτάνει στο 0,29. Στην αντίθετη 

πλευρά, η χειρότερη τιμή του δείκτη είναι την περίοδο 2015 με τον δείκτη να φτάνει στο -0,43. 
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Αυτό σημαίνει, ότι κατά μέσο όρο ο σύλλογος έχει 0,06 ευρώ ζημία αφού έχουν πληρωθεί όλα 

τα έξοδα εκτός των τόκων και των φόρων 

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε την χρονιά 2011, την οποία ο δείκτης 

είναι ιδιαίτερα χαμηλός, τις υπόλοιπες περιόδους ο δείκτης είναι θετικός χωρίς να σημαίνει 

αυτό ότι υπάρχει σταδιακή αύξησή του. Αντίθετα, την δεύτερη τριετία ο δείκτης δείχνει 

σημάδια μείωσης, σε αντίθεση με την πρώτη. Κατά μέσο όρο και εδώ παρουσιάζει ζημία 0,06 

ευρώ. 

Για την Ξάνθη παρατηρούμε, κατά την πλειοψηφία των περιόδων, ότι οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης είναι μη επικερδής. Από την μεριά του Ολυμπιακού, ο 

σύλλογος δείχνει υψηλότερη λειτουργική αποτελεσματικότητα, δηλαδή υψηλότερη 

αποδοτικότητα των πωλήσεων από τις δραστηριότητες του συλλόγου. 

Για την Manchester αν εξαιρέσουμε την χρονιά 2011, τις υπόλοιπες χρονιές 

παρουσιάζει σημαντική μείωση φτάνοντας παράλληλα σε αρνητική τιμή. Το ποσό της ζημίας 

από κάθε ένα ευρώ πωλήσεων, κατά μέσο όρο,  ανέρχεται στα 0,2 ευρώ, αφού έχουν πληρωθεί 

όλα τα έξοδα πλην φόρων και τόκων.  

Η Stoke από την άλλη, την πρώτη τριετία παρουσιάζει μία χαμηλή τιμή λειτουργικού 

περιθωρίου κέρδους, με αρνητικές τιμές, ενώ τη δεύτερη τριετία αυξάνεται φθάνοντας σε 

οριακά αλλά θετικά επίπεδα. Και στην περίπτωση της Stoke υπάρχει ζημία κατά μέσο όρο κατά 

0,1 ευρώ, παρόλη την βελτίωση της εικόνας τη δεύτερη τριετία. 

Και οι δύο αγγλικοί σύλλογοι δεν εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα τις πωλήσεις, ρίχνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την απόδοσή τους, κάνοντας τις δραστηριότητες ζημιογόνες, είτε οριακά 

κερδοφόρες ανά χρονιά. 

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους εμφανίζεται για τις ελληνικές ομάδες σε κάπως 

καλύτερη κατάσταση. Παρουσιάζει μία αύξηση την πρώτη τριετία ενώ την δεύτερη μειώνεται 

ξανά. Για τον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία παραμένει σε θετικά επίπεδα. Για τις 

αγγλικές, ο δείκτης της Manchester χειροτερεύει συνεχόμενα καθώς την τελευταία πενταετία 

βρίσκετε σε αρνητικά επίπεδα. Αντίθετα, ο δείκτης της Stoke την τελευταία τριετία φαίνεται 

να σταθεροποιείτε σε θετικά επίπεδα. 
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Διάγραμμα 14: Δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους 

 

 

Περιθώριο καθαρού κέρδους 

 

Πίνακας 16: Δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,01 -0,22 0,24 -0,01 -0,40 0,08 -0,05 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -1,06 0,00 0,00 0,09 -0,02 -0,09 -0,18 

Manchester United FC 0,06 -0,05 -0,12 -0,19 -0,47 -0,49 -0,21 

Stoke FC -0,08 -0,13 -0,47 0,04 0,05 0,02 -0,10 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Το ποσοστό καθαρού κέρδους της Ξάνθης είναι χαμηλό. Το υψηλότερο ποσοστό το 

πραγματοποίησε το 2013 φτάνοντας στο 24% ενώ το χαμηλότερο το 2014 στο -40%. Ο μέσος 

όρος του αριθμοδείκτη είναι στο -5%. Αυτό είναι το καθαρό ποσοστό που απομένει στην 

επιχείρηση αφού από τις καθαρές πωλήσεις έχει αφαιρεθεί το κόστος πωληθέντων και τα άλλα 

έξοδα. 
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Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και το περιθώριο καθαρού κέρδους του Ολυμπιακού. 

Εκτός από την πρώτη περίοδο την οποία είναι ιδιαίτερα χαμηλό, τις επόμενες περιόδους 

κυμαίνεται μεταξύ -9% και 9%. Ο μέσος όρος του ποσοστού κέρδους που απομένει στον 

σύλλογο μετά την αφαίρεση από τις πωλήσεις του κόστους αυτών και άλλων εξόδων ανέρχεται 

στο -15%. 

Τα αρνητικά περιθώρια κέρδους των δύο ομάδων οφείλονται κυρίως στην μη ικανότητα 

των διοικήσεων τους να ελέγξουν τα έξοδά τους και δεν εφαρμόζουν σωστή τιμολογιακή 

πολιτική. Επίσης, οφείλονται στις ζημίες που έχουν διαχρονικά οι σύλλογοι και δείχνουν την 

μη αποδοτικότητά τους σε σύγκριση με τα έσοδα τους, καθώς δεν μπορούν να πετύχουν μία 

ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεών τους. 

Ο αριθμοδείκτης της Manchester καταγράφει μία πτωτική τάση και οφείλεται στις 

συνεχώς αυξανόμενες ζημίες του συλλόγου. Ο μέσος όρος είναι στο -21% και εκφράζει το 

ποσοστό καθαρού κέρδους που προκύπτει από την αφαίρεση του κόστους πωληθέντων και των 

υπόλοιπων εξόδων του συλλόγου από τις καθαρές πωλήσεις 

Ο αριθμοδείκτης της Stoke παρουσιάζει την πρώτη τριετία αρνητικό περιθώριο 

κέρδους, ως αποτέλεσμα των ζημιών που καταγράφει. Την δεύτερη τριετία το ποσοστό 

περιθωρίου κέρδους λαμβάνει θετικές τιμές, καθώς ο σύλλογος αρχίζει να δημιουργεί κέρδη. 

Κατά μέσο όρο ο δείκτης ανέρχεται σε -10% καθώς ο σύλλογος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 

κέρδος στην πλειοψηφία των περιόδων του, καθώς τα κόστη και τα έξοδα του είναι 

περισσότερα από τις πωλήσεις του. 

Και οι δύο σύλλογοι φέρονται να μην έχουν την ικανότητα να επιτύχουν μία 

ικανοποιητική απόδοση σε σύγκριση με τα έσοδα τους με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ζημίες. 

Εξαίρεση αποτελεί η Stoke η οποία την τελευταία τριετία έχει δείξει την ικανότητά της να 

ελέγξει τα έξοδά της και παράλληλα να αυξήσει τις πωλήσεις της, παρουσιάζοντας έναν θετικό 

δείκτη. 

Το καθαρό περιθώριο κέρδους βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Αγγλία. Οι αριθμοδείκτες των ελληνικών ομάδων δεν δείχνουν κάποια ξεκάθαρη 

τάση, αν και ο δείκτης του Ολυμπιακού κάνει μία προσπάθεια να αυξηθεί μέχρι το 2014 και 

ξαναρχίζει να μειώνεται. Οι αγγλικές ομάδες και στον δείκτη αυτό καταγράφουν την πορεία 

του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους. 
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Διάγραμμα 15: Δείκτης περιθωρίου καθαρού κέρδους 

 

 

Αποδοτικότητα ενεργητικού 

 

Πίνακας 17: Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,00 -0,07 0,14 0,00 -0,18 0,06 -0,01 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -0,35 0,00 0,00 0,10 -0,02 -0,10 -0,06 

Manchester United FC 0,03 -0,03 -0,05 -0,09 -0,15 -0,15 -0,07 

Stoke FC -0,09 -0,14 -0,53 0,06 0,08 0,02 -0,10 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού της Ξάνθης παρουσιάζει μία ανοδική τάση. Αυτό 

οφείλετε κυρίως, στην μείωση του ενεργητικού, αλλά και στην μερική διαχρονική αύξηση των 

κερδών. Παρόλα αυτά, ο μέσος όρος του δείκτη παρουσιάζει μία οριακή αρνητική τιμή 

φτάνοντας στο -1%. 
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Σε λίγο χειρότερη θέση φέρεται να είναι και ο δείκτης του Ολυμπιακού παρότι 

παρουσιάζει και αυτός θετική τάση. Η κύρια αιτία αυτού είναι η μείωση του ενεργητικού του 

συλλόγου. Αυτό φαίνεται και από τον μέσο όρο του, ο οποίος ανέρχεται στο -6%. 

Παρότι και οι δύο σύλλογοι έχουν μία αυξητική τάση φαίνεται ότι δεν έχουν την 

ικανότητα να αξιοποιούν αποδοτικά τα περιουσιακά στοιχεία τους για την πραγματοποίηση 

κερδών. 

Ο δείκτης της Manchester εμφανίζει αρνητική τάση και οφείλετε κατά κύριο λόγο στις 

συνεχώς αυξανόμενες ζημίες του καθώς και στην αύξηση του ενεργητικού του συλλόγου. Ο 

μέσος όρος του συλλόγου ανέρχεται σε -7% 

Σε αντίθετη θέση βρίσκεται η Stoke  καθώς ο δείκτης αυξάνεται τις τελευταίες χρονιές 

με τον δείκτη να λαμβάνει θετικές τιμές. Κύριος λόγος για την αύξηση αυτή, είναι η δημιουργία 

κερδών την τελευταία τριετία. Παρόλα αυτά ο μέσος όρος είναι αρνητικός και ανέρχεται στο -

10%. Αυτό οφείλετε κυρίως στις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές της πρώτης τριετίας. 

Η Manchester φέρεται να μην μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά τα περιουσιακά της 

στοιχεία και αυτό να οδηγεί σε συνεχόμενες ζημίες. Από την άλλη, η Stoke φέρεται να έχει 

κάνει κάποια πρόοδο, καθώς έχει καταφέρει να αξιοποιήσει ποιο αποδοτικά τα περιουσιακά 

της στοιχεία τα τελευταία χρόνια. 

Η απόδοση του ενεργητικού όλων των ομάδων είναι σε αρνητικά επίπεδα. Παρόλα αυτά 

οι τιμές του δείκτη των ελληνικών συλλόγων βρίσκονται σε καλύτερα επίπεδα. Επίσης, ο 

δείκτης της Stoke δείχνει μία βελτίωση για την τελευταία τριετία καθώς σταθεροποιείται σε 

θετικές τιμές, ενώ αντίθετα ο δείκτης της Manchester πραγματοποιεί συνεχείς μείωση. 
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Διάγραμμα 16: Δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

 

 

Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

Πίνακας 18: Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,03 -0,06 0,17 -0,03 -0,19 -0,06 -0,02 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -0,33 0,09 0,20 0,18 0,17 0,07 0,06 

Manchester United FC 0,03 -0,02 -0,05 -0,09 -0,14 -0,15 -0,07 

Stoke FC -0,09 -0,14 -0,53 0,06 0,08 0,02 -0,10 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Ο δείκτης απασχολούμενων κεφαλαίων της Ξάνθης δεν παρουσιάζει κάποια ξεκάθαρη 

τάση, ακολουθώντας κυρίως την πορεία των κερδών προ τόκων και φόρων. Ο μέσος όρος του 

δείκτη ανέρχεται στο -0,02, κάτι που σημαίνει ότι τα κεφάλαια του συλλόγου δεν 

χρησιμοποιούνται αποδοτικά για την παραγωγή κέρδους. 

Από την άλλη, ο δείκτης του Ολυμπιακού παρουσιάζει μία ποιο ξεκάθαρη ανοδική τάση 

παρόλο που την δεύτερη τριετία μειώνεται μένοντας πάντα σε θετικά επίπεδα. Ο δείκτης του 
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Ολυμπιακού επηρεάζεται παράλληλα από την πτώση του συνόλου του παθητικού, και την 

αυξομείωση που παρουσιάζεται στα κέρδη προ τόκων και φόρων. Η μέση αποδοτικότητα των 

συνολικών κεφαλαίων που χρησιμοποιεί ο σύλλογος ανέρχεται στο 6%. 

Ο δείκτης του Ολυμπιακού παρότι έχει ανοδική τάση και θετικό πρόσημο βρίσκεται σε 

χαμηλά επίπεδα. Εξαίρεση σε αυτήν την πορεία είναι η πρώτη χρονιά παρουσιάζοντας 

ιδιαίτερα υψηλές ζημίες. Από την άλλη, και η αυξομείωση στα αποτελέσματα προ φόρων της 

Ξάνθης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές ως προς 

την χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους, κάτι που φαίνεται στον αριθμοδείκτη του συλλόγου 

με τον αντίστοιχό του Ολυμπιακού να κινδυνεύει να εκμηδενιστεί αν δεν δώσει ιδιαίτερη 

προσοχή. 

Ο αριθμοδείκτης της Manchester εμφανίζει πτωτική τάση. Σε αυτό συνεισφέρουν τόσο 

η μείωση των αποτελεσμάτων προ τόκων και φόρων το οποίο παρουσιάζει συνεχόμενες ζημίες, 

όσο και η αύξηση του συνολικού παθητικού του συλλόγου. Ο μέσος όρος του αριθμοδείκτη 

είναι αρνητικός και ανέρχεται στο -0,07 κάτι που δείχνει την μη αποδοτική χρήση των 

κεφαλαίων από την διοίκηση του συλλόγου. 

Σε αντίθετη θέση βρίσκεται ο αριθμοδείκτης της Stoke, ο οποίος εμφανίζει μία ανοδική 

τάση κυρίως την δεύτερη τριετία, αφού η πρώτη ξεκινάει με πτώση. Μεγαλύτερη βαρύτητα για 

τον καθορισμό της τάσης αυτής, έχουν τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων. Και εδώ ο 

μέσος όρος εμφανίζει αρνητικό πρόσημο, φτάνοντας στο -0,1, κάτι που σημαίνει ότι ο 

σύλλογος δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αποδοτικά τα κεφάλαιά του. 

Και οι δύο σύλλογοι φαίνεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τα 

κεφάλαιά τους. Παρόλα αυτά οι δύο σύλλογοι ακολουθούν αντίθετες πορείες, καθώς 

παρατηρούμε ότι γίνεται μία προσπάθεια από την διοίκηση της Stoke να βελτιώσει τον δείκτη 

παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται και πάλι σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, ο δείκτης της 

Manchester παρότι αρχικά ήταν θετικός αλλά με μικρό ποσοστό απόδοσης δεν κατάφερε να 

τον διατηρήσει, επηρεαζόμενη από τις συνεχής ζημίες και την αύξηση των υποχρεώσεών της. 

Ο δείκτης δείχνει ότι οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τις 

αγγλικές. Ο δείκτης εμφανίζει κατά μέσο όρο αρνητικά πρόσημα σε τρεις από τις τέσσερίς 

ομάδες. Μοναδική ομάδα που παρουσιάζει θετική τιμή είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρα της 

πρώτης χρονιάς δείχνει θετικές τιμές. Την ίδια περίπου πορεία ακολουθεί και ο δείκτης της 
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Stoke. Ακριβώς αντίθετη, είναι η κατάσταση της Manchester, όπου υπάρχει μία συνεχής 

διαχρονική μείωση. 

 

Διάγραμμα 17: Δείκτης απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 

 

 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

 

Πίνακας 19: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μ.Ο. 

ΠΑΕ Ξάνθη 0,01 -0,19 0,26 -0,01 -0,37 0,07 -0,04 

ΠΑΕ Ολυμπιακός -11,99 0,01 0,02 0,80 -0,06 -0,55 -1,96 

Manchester United FC 0,20 -0,15 -0,43 -2,18 1,90 0,87 0,03 

Stoke FC -0,66 8,83 0,97 -0,13 -0,21 -0,09 1,45 

Πηγές: businessregistry.gr, beta.companieshouse.gov.uk, et.gr 

 

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Ξάνθης δεν έχει κάποια ιδιαίτερη τάση 

κυρίως λόγο των αποτελεσμάτων προ φόρων. Ο μέσος όρος του δείκτη ανέρχεται στο -0,04 

κάτι που σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια δεν χρησιμοποιούνται ορθολογικά. 
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Από την άλλη ο αριθμοδείκτης του Ολυμπιακού εμφανίζει μία αυξητική τάση. Παρότι 

την περίοδο 2011 η αποδοτικότητα βρίσκεται σε πολύ χαμηλά αρνητικά επίπεδα, στην πορεία 

αυξάνεται λαμβάνοντας θετικές τιμές, αν και τις δυο τελευταίες περιόδους ξαναπέφτει σε 

αρνητικά επίπεδα. Ο δείκτης αυτός ακολουθεί τα αποτελέσματα προ φόρων. Η μέση 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά αρνητικά επίπεδα, 

φτάνοντας στο -1,96. Αυτό δείχνει ότι η διοίκηση του συλλόγου θα πρέπει να επανεξετάσει τον 

τρόπο χρησιμοποίησης των κεφαλαίων του.  

Και οι δύο σύλλογοι παρουσιάζουν αρνητικές τιμές κάτι που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις 

δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες κάτι που επηρεάζει και τα ίδια κεφάλαια. Επίσης τα ξένα 

κεφάλαια των συλλόγων κοστίζουν περισσότερο από τα ίδια κεφάλαια. Παρόλα αυτά ο 

σημαντικότερος λόγος για τον υψηλό αρνητικό μέσο όρο που παρατηρούμε στον Ολυμπιακό 

διαδραματίζει ο δείκτης της περιόδου 2011. 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων της Manchester εμφανίζει αρχικά 

μία καθοδική τάση μέχρι το 2014, ενώ τις δύο τελευταίες χρονιές ανοδική. Αρχικά, ο δείκτης 

ακολουθεί την πορεία των αποτελεσμάτων προ φόρων ενώ στην συνέχεια λόγο αρνητικών 

τιμών στα ίδια κεφάλαια λαμβάνει θετικές τιμές. Ο μέσος όρος της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων ανέρχεται στο 3%, και δείχνει ότι ο βαθμός με τον οποίο χρησιμοποιεί ο σύλλογος 

τα ίδια κεφάλαια του δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός. 

Ο αριθμοδείκτης της Stoke παρουσιάζει μία ελαφρώς ανοδική πορεία. Οι τιμές του 

δείκτη επηρεάζονται τόσο από τα αρνητικά κεφάλαια όσο και από τις ζημίες που παρουσιάζει 

ο σύλλογος. Ο μέσος όρος αποδοτικότητας του συλλόγου ανέρχεται στο 145% και δείχνει την 

ορθή χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων. 

Και οι δύο σύλλογοι παρουσιάζουν θετικούς μέσους όρους, με αυτόν της Stoke να είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τις χρόνιές 2015 

και 2016 για την Manchester και τις χρονιές 2013 και 2014 για την Stoke ο δείκτης λαμβάνει 

θετικές τιμές λόγο αρνητικών κεφαλαίων και παράλληλα ζημιών. 

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων εμφανίζεται καλύτερη για τις αγγλικές ομάδες 

έχοντας θετικό πρόσημο ενώ το αντίθετο συμβαίνει για τις ελληνικές. Εδώ πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι θετικοί δείκτες των αγγλικών συλλόγων οφείλονται κυρίως στα αρνητικά ίδια κεφάλαια 

σε συνδυασμό με τις ζημίες που πραγματοποιούν οι σύλλογοι. 
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Διάγραμμα 18: Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Κανένας σύλλογος δεν έχει ικανοποιητική ρευστότητα. Επαρκής ρευστότητα διαθέτει μόνο η 

Ξάνθη για να μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της στην περίπτωση που χρειαστεί να το 

κάνει άμεσα. Ο λόγος για αυτό είναι η μεγάλη ποσότητα διαθέσιμων που εμφανίζει διαχρονικά 

αλλά και η αρκετά μεγάλη ταχύτητα με την οποία εισπράττονται οι απαιτήσεις πάντα σε 

σύγκριση με τους άλλους συλλόγους. 

Η μειωμένη αυτή ρευστότητα μπορεί να επιβεβαιωθεί και από την διαχρονική αρνητική 

κυκλοφοριακή ταχύτητα που έχει το κεφάλαιο κίνησης, καθώς αυτό δεν υφίσταται, καθώς οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι περισσότερες από τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. 

Η ταχύτητα με την οποία ανακυκλώνονται τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού των 

συλλόγων αυξάνονται διαχρονικά για τις ελληνικές ομάδες. Αντίθετα, για τους αγγλικούς 

συλλόγους μειώνονται ή παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα. Ο λόγος για αυτό, είναι η 

υπερεπένδυση που γίνεται σε αυτά, που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

αξιοποιηθούν όλα πλήρως και αποτελεσματικά. 

Όσον αφορά την ανακύκλωση των στοιχείων του παθητικού παρατηρούμε ότι η 

κατάσταση είναι περίπου ίδια. Οι ελληνικές ομάδες είναι σε καλύτερη θέση με τον Ολυμπιακό 

να χρησιμοποιεί περισσότερες φορές τα ίδια κεφάλαια του, για να αύξηση της πωλήσεις του. 

Επίσης, οι υποχρεώσεις τους εξοφλούνται γρηγορότερα. Αντίθετα, οι αγγλικές ομάδες 

εμφανίζουν αρνητική κυκλοφοριακή ταχύτητα , καθώς υπάρχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και 

η εξόφληση των υποχρεώσεών τους διαρκεί πάνω από ένα χρόνο. Αυτό συμβαίνει διότι 

υπάρχουν συνεχόμενες ζημίες, οι οποίες μειώνουν τα ίδια κεφάλια και επιβραδύνουν την 

κάλυψη των υποχρεώσεων τους. 

Και ως προς το περιθώριο κέρδους σε όλες τις ομάδες εμφανίζεται αρνητικό. Αυτό 

οφείλετε κυρίως στις ζημίες που πραγματοποιούνται, παρότι οι πωλήσεις αυξάνονται. 

Εξαίρεση αποτελεί η Manchester της οποίας οι πωλήσεις παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα 
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και οι ζημίες αυξάνονται διαχρονικά. Επίσης, και το λειτουργικό κέρδος του Ολυμπιακού την 

τελευταία πενταετία εμφανίζει μόνο θετικές τιμές, με τα κέρδη προ τόκων και φόρων 

παραμένουν θετικά. 

Η απόδοση των διάφορων στοιχείων του ισολογισμού των συλλόγων είναι και αυτή 

αρνητική σε γενικές γραμμές. Και εδώ οι ζημίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα αλλά και 

η συνεχής αύξηση του ενεργητικού και των ξένων κεφαλαίων. Οι μεταβολές αυτές 

εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονα στην απόδοση της Manchester. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση των συλλόγων της Αγγλίας εμφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής 

καθώς οι υποχρεώσεις εμφανίζονται να υπερκαλύπτουν τα συνολικά κεφάλαια. Αυτό οφείλετε 

στην συνεχής αύξηση των ξένων κεφαλαίων τους. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να απειλείτε η 

βιωσιμότητα τους. Στην αντίθετη πλευρά η Ξάνθη φαίνεται να μπορεί να ελέγχει τον ρυθμό 

δανεισμού της, κρατώντας διαχρονικά σε ισορροπία τα ξένα και τα ίδια κεφάλαιά της. 

Εν κατακλείδι, τα σημαντικότερα προβλήματα των συλλόγων είναι η συνεχής αύξηση 

των υποχρεώσεων, η υπερεπένδυση που γίνεται στα στοιχεία του ενεργητικού της, και η 

χαμηλή απόδοση που έχουν αυτά καθώς επίσης και η μειωμένη ρευστότητα. Αυτά έχουν σαν 

αποτέλεσμα την μη επαρκής αύξηση των πωλήσεων, την μεγαλύτερη αύξηση του κόστους 

πωληθέντων και των τόκων, την μείωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και την μείωση 

της φερεγγυότητας τους. 

Παρόλα αυτά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν αναφερόμαστε σε ποδοσφαιρικές 

εταιρίες, αναφερόμαστε και στο άθλημα «ποδόσφαιρο» που είναι ο πυρήνας του προϊόντος που 

παράγουν αυτές. Όπως σε όλα τα αθλήματα, έτσι και στο ποδόσφαιρό υπάρχουν οι φορείς και 

οι κανόνες που το ακολουθούν καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού, ένα εκ 

των οποίων είναι η αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Για τον λόγο αυτό γίνονται προσπάθειες 

σε διεθνές επίπεδο για την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων και την δημιουργία κέρδους 

βασιζόμενα στις ιδιαιτερότητες του. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν, ότι οι οικονομικές αναλύσεις των 

εταιριών αυτών, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τον παράγοντα αυτό προκειμένου να 

εξάγονται ασφαλέστερα συμπεράσματα.  
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