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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

Ο Γιώργος Τσινάβος, ιδρυτής της εταιρίας, ανοίγει ένα μικρό 

ζαχαροπλαστείο στις Σέρρες που παράγει και διαθέτει παγωτά και 

είδη ζαχαροπλαστικής στην πόλη. Οι πρώτες διανομές παγωτού 

γίνονταν με πλανόδιους πωλητές και ειδικά χειροκίνητα καροτσάκια 

που είχαν ως ψυκτικό μέσο τον πάγο και το αλάτι.  

 

Τα παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ και ιδιαίτερα το Κασάτο ένα "ιδιαίτερο" παγωτό 

βασισμένο στο πρόβειο γάλα με πολύ πλούσια γεύση, αρχίζουν να 

αποκτούν φήμη και εκτός των ορίων των Σερρών.  

 

 
 

1963 

Αρχίζουν να τοποθετούνται τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία με παγωτά στην αγορά των 

Σερρών. 

 
  

1968 

Οι εγκαταστάσεις μεταφέρονται σε νέους ιδιόκτητους χώρους και το 1971 η εταιρία 

αποκτά την πρώτη αυτόματη γραμμή παραγωγής παγωτού που σηματοδοτεί την αρχή 

μιας νέας εποχής. 
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1987 

Κατασκευάζεται το εργοστάσιο της ΚΡΙ ΚΡΙ  με παραγωγικές μονάδες παγωτού και 

γιαουρτιού και ταυτόχρονα δημιουργείται στην Ξάνθη η πρώτη αποκλειστική 

αντιπροσωπία παγωτού εκτός του Νομού Σερρών. 

 
  

1991 
Ξεκινά η παραγωγή και διάθεση παραδοσιακού πρόβειου και 

αγελαδινού γιαουρτιού από φρέσκο γάλα του νομού Σερρών που 

κερδίζει τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα ξεκινά και  η εξαγωγική 

δραστηριότητα της εταιρίας με στόχο τη Βαλκανική Αγορά και 

συγκεκριμένα την Π.Γ.Δ.Μ. 

 
  

1996 
Δημιουργία υποκαταστήματος της ΚΡΙ ΚΡΙ Α. Ε. στην Αθήνα στα 

πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης του εμπορικού της δικτύου και 

της επέκτασής της στην Αγορά της Αττικής. 

 

 
  

1997 

Μπαίνει σε εφαρμογή τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1.9 δις. δρχ. που αφορά 

σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για την αύξηση και βελτίωση της παραγωγής των 

προϊόντων ΚΡΙ ΚΡΙ. 

 
  

1998 
Ολοκληρώνεται η κατασκευή αυτόνομου εργοστασίου παραγωγής γιαουρτιού. 
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2000 

Λανσάρεται η πολύ επιτυχημένη σειρά ΣΠΙΤΙΚΟ, γιαούρτι σε 

οικογενειακή συσκευασία 1 kg σε λευκό και με γεύση φρούτων, 

που διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προϊόντα γιαουρτιού στην 

αγορά, κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και γίνεται  ο 

πρωταγωνιστής στην αγορά της οικογενειακής συσκευασίας 

πανελλαδικά. 

 
  
2002 

Η ΚΡΙ ΚΡΙ  κάνει ένα ακόμα βήμα μπαίνοντας στην αγορά του 

Φρέσκου Γάλακτος. Το Φρέσκο Γάλα ΚΡΙ ΚΡΙ, με πλούσια γεύση 

και υψηλή διαθρεπτική αξία αποκτά ηγετική θέση στην τοπική αγορά 

των Σερρών. 

 

 

 

 
  

2003 
Ημερομηνία σταθμός για την εταιρία που εισάγεται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. 

και ταυτόχρονα προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Με τα κεφάλαια 

που αντλεί από την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. προχωρεί σε επενδύσεις που αφορούν 

σε κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και σε ενδυνάμωση 

του δικτύου διανομής και πωλήσεων. 

 
  

2004 
Η ΚΡΙ ΚΡΙ εμπλουτίζει την γκάμα των προϊόντων της με τη νέα 

σειρά γιαουρτιού Γιαούρτι Σερρών ΚΡΙ ΚΡΙ σε δύο τύπους: 

αγελάδος και στραγγιστό, που παράγεται μόνο από ολόφρεσκο 
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γάλα ημέρας, το οποίο συλλέγεται αποκλειστικά από επιλεγμένες κτηνοτροφικές 

μονάδες του νομού Σερρών. 

 
2007 

Επιτυχημένη είσοδος στην κατηγορία παιδικού γιαουρτίου με 

τον ήρωα Scooby Doo.Τα παιδικά γιαούρτια μας παράγονται 

απο φρέσκο γάλα αγελάδος και είναι εμπλουτισμένα με 

ασβέστιο και βιταμίνες. 

 

 
2009 

Συνεργασία των παγωτών ΚΡΙ – ΚΡΙ με τον απόλυτο Έλληνα star 

Σάκη Ρουβά  

 
2010 

Συνέχεια της επιτυχημένης συνεργασίας με τον Σάκη 

Ρουβά.Επαναλανσάρισμα των γιαουρτιών ΚΡΙ –ΚΡΙ στην αγορά και 

ενίσχυση της σειράς με ενα νέο προιόν ΚΡΙ –ΚΡΙ Στραγγιστό 2% με 

γλυκό κουταλιού. 

    

 
Οι επιτυχίες του χθες οδηγός για το αύριο. Από το 1954 έως και σήμερα σταθερή 

αποστολή της εταιρίας είναι η προσφορά στο καταναλωτικό κοινό, μεγάλης ποικιλίας 

προϊόντων με πλούσια γεύση, υψηλή διατροφική αξία και ξεχωριστή ποιότητα, 

χρησιμοποιώντας πάντοτε τις καλύτερες πρώτες ύλες σε αυστηρά ελεγχόμενες 

συνθήκες υγιεινής. 

 

Σήμερα η ΚΡΙ-ΚΡΙ έχει αναπτύξει το δίκτυο της σε περισσότερους από 35 νομούς της 

χώρας και στοχεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις αναπτυξιακές της προοπτικές, 

τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Χάρη στην συνεπή προς την 

αποστολή της στρατηγική, η ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
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των οικονομικών της μεγεθών και κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο κερδοφόρες 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 
 

Διασφάλιση ποιότητας 
 

Στρατηγική επιλογή, αλλά και δέσμευση όλων μας στην Κρι Κρι, αποτελεί η παραγωγή 

και διάθεση προΐόντων γάλακτος εξαιρετικής ποιότητας. 

Με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή, το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό 

της εταιρείας μας ελέγχει καθημερινά όλες τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή των προΐόντων μας. 

Για τον σκοπό αυτό, έχουμε πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές και εφαρμόζουμε 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000. 

Επιπλέον, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε σύστημα HACCP (ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416: 

2000 για όλες τις γραμμές παραγωγής - γάλα, γιαούρτι, παγωτό - έτσι ώστε, να 

διασφαλίζεται πλήρως η υγιεινή και η ασφάλεια των προΐόντων μας. 

Διαθέτουμε αναγνωρισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με άρτιο εξοπλισμό και το 

κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, για τη διεξαγωγή των αυστηρών 

διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζουμε καθημερινά. 

Τέλος, στην Κρι Κρι, έχουμε λάβει τη σχετική πιστοποίηση δύο συστημάτων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO 14001: 1996 και EMASEK 761/ 2001, τα οποία και 

εφαρμόζουμε καθημερινά, κάνοντας πράξη την ευαισθησία μας σε θέματα προστασίας 

του περιβάλλοντος. 

  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Όλες οι δραστηριότητες της Κρι Κρι Α.Ε. πραγματοποιούνται με κύριο γνώμονα την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των πελατών και καταναλωτών της, με τρόπο 
7 

 



φιλικό προς το περιβάλλον και με κύρια επιδίωξη τα προΐόντα και οι υπηρεσίες της να 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της. 

 

H εταιρία δεσμεύεται: 
 

Για τη διάθεση των απαραίτητων πόρων και κατάλληλων μέσων με στόχο την 

υποστήριξη και συνεχή βελτίωση των συστημάτων ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, 

BRC, IFS, OHSAS 18001 

 

Την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ασφάλεια των προΐόντων, την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και των συνεργατών μας σε 

θέματα ασφάλειας των προΐόντων μας, σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

και σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και ευαισθητοποίησης 

 

 Τήρηση της ηθικής και κοινωνικής ευθύνης σχετικά με τις δραστηριότητές της 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

Οι κύριοι στόχοι της εταιρίας είναι: 

Στόχοι Ποιότητας 

Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και επίτευξη των στόχων για την ποιότητα 

 

Τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων για τη σήμανση των προϊόντων που 

περιέχουν αλλεργιογόνα 

 

Παραγωγή προϊόντων Non-GMO 

 

Η  ανταγωνιστική  μας  θέση  στην  αγορά  να  βελτιώνεται  και  η  εμπιστοσύνη των 

πελατών  στην  εταιρία  μας  να  αυξάνεται. 

 

Στόχοι Υγείας & Ασφάλειας 
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Την αποφυγή τραυματισμών και ασθενειών και τη διασφάλιση της υγείας σε όλο 

μας το προσωπικό 

 

Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος αναγνώρισης, διαχείρισης και ελέγχου 

κινδύνων 

 

Στόχοι για το Περιβάλλον 

 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και προσπάθεια πρόληψης 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και προώθηση της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πελάτες και συνεργάτες 

 

Στόχοι για την Ασφάλεια των Προϊόντων 

Διασφάλιση ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν την υγεία των 

καταναλωτών 

 

Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων 

 

Εφαρμογή των καλών βιομηχανικών πρακτικών σε όλη την παραγωγική 

δραστηριότητά της 

H πολιτική της εταιρίας είναι γνωστή σε όλο το προσωπικό της και διαθέσιμη στο 

κοινό. 

Στην Κρι Κρι, μας διακρίνουν θεμελιώδεις αρχές στα θέματα σχέσεων 

του προσωπικού: 

 

σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα 

 

ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
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Οι ίδιες αρχές, διέπουν τις πράξεις μας και πέρα από τα όρια της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Παρέχουμε ευέλικτο ωράριο 

εργασίας, ιδιόκτητο βρεφονηπιακό σταθμό για τα παιδιά των εργαζομένων 

στις Σέρρες, καθώς και πληθώρα άλλων παροχών, με στόχο την αναγνώριση 

της ατομικής συμβολής, αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

Σήμερα, την οικογένεια Κρι Κρι αποτελούν 300 άνθρωποι που καλύπτουν 

πλήθος ειδικοτήτων στις κεντρικές εγκαταστάσεις των Σερρών, αλλά και στα 

υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης και Αθηνών. 

  

 Η δέσμευση της Εταιρίας: 

Δεσμευόμαστε απέναντι στους ανθρώπους μας για συνεχόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση και επενδύουμε σημαντικά κονδύλια ετησίως για 

την εκπαίδευσή τους. 

Η εξειδίκευση, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η συνεχόμενη εκπαίδευση 

του έμψυχου δυναμικού μας αποτελούν τα όπλα μας για την αντιμετώπιση 

των αλλεπάλληλων προκλήσεων στον επαγγελματικό στίβο. 

Αναγνωρίζουμε τη συμμετοχή του προσωπικού στα επιτεύγματα της εταιρίας 

μας. Οι προσπάθειές μας, πάντα με τον ίδιο ζήλο, αποσκοπούν στη 

συνεχόμενη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να παραμένει 

μονίμως ευχάριστο, αποδοτικό, αλλά και πάνω απ’ όλα "ανθρώπινο". Εξ 

άλλου, η κουλτούρα μας θέλει "τη διαφορά να την κάνουν οι άνθρωποι 

ανεξάρτητα από τη θέση τους στο οργανόγραμμα της εταιρίας μας". 
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Οι αρχές της Εταιρίας: 

 
Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί και διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της εταιρίας μας. Διέπονται από υπευθυνότητα και αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και συμπεριφέρονται με γνώμονα τις αρχές μας: 

 

Ενδιαφέρον για τους πελάτες και τους καταναλωτές  

 

Ενδιαφέρον για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

 

Υπερηφάνεια για την εταιρία 

  

Ειλικρίνεια και ευθύτητα 

 

Ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων κερδών και μακροπρόθεσμων 

οφελών 

 

Διαφορετικότητα 

 

Σεβασμός στους άλλους, ομαδική επιτυχία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 

Οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας 

  

Μόλις 5χλμ από το κέντρο των Σερρών, 

βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο της 

Κρι Κρι σε ένα οικόπεδο 48.800 τμ2. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 16.400 τμ2 

απαρτίζονται από 2 διαφορετικά 

εργοστάσια (εργοστάσιο παραγωγής 

γαλακτοκομικών και εργοστάσιο 

παγωτών), ψυκτικούς θαλάμους 33.800 κυβικών μέτρων και σύγχρονο 

μηχανολογικό εξοπλισμό νέας οικολογικής τεχνολογίας. 

 Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των προϊόντων έχουν 

πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000, ενώ εφαρμόζεται σύστημα HACCP 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416:2000 για όλες τις γραμμές παραγωγής 

των προϊόντων μας, δηλ. γάλα, γιαούρτι και παγωτό, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται πλήρως η υγιεινή και η ασφάλεια του καταναλωτή. 

  

  

Γραμμή Παραγωγής Γαλακτοκομικών 

  
Στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προΐόντων, παραδίδονται 

καθημερινά τόνοι φρέσκου ελληνικού γάλακτος, από επιλεγμένες φάρμες του 

Νομού Σερρών, για να καλυφθεί η ζήτηση σε γάλα και γιαούρτι. Πιο 

συγκεκριμένα, παράγονται καθημερινά 3.500 τόνοι γάλακτος που εξυπηρετούν 

μόνο τον Νομό Σερρών και 14.000 τόνοι γιαουρτιού που διατίθενται σε όλη 

την Ελλάδα. 
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Διαδικασία Παραγωγής Γιαουρτιών: 

 

 
  

Διαδικασία Παραγωγής Γάλακτος: 

 

 
  

Γραμμή Παραγωγής Παγωτού 

  

Το εργοστάσιο παγωτού είναι εξοπλισμένο με τις πιο εξελιγμένες και σύγχρονες 

γραμμές παραγωγής, που επιτρέπουν ετήσια παραγωγική δυνατότητα 9.500 

χιλ. τόνων για τη σεζόν του παγωτού (8 μήνες). 

  

Διαδικασία Παραγωγής Παγωτού: 
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Ποιοτικός Έλεγχος 

 

  
Η Κρι Κρι Α.Ε. διαθέτει αναγνωρισμένο εργαστήριο 

ποιοτικού ελέγχου για όλα τα προΐόντα της, με άρτιο 

εξοπλισμό και κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό για τη 

διεξαγωγή των αυστηρών διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται καθημερινά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

Διεθνείς αγορές:  

Οι δραστηριότητές μας στις Βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία και 

Fyrom, αναπτύσσονται μέσω των θυγατρικών μας εταιριών, ενώ η διείσδυση 

και ανάπτυξή μας στις υπόλοιπες αγορές γίνεται μέσω συνεργασιών με κατά 

τόπους αντιπροσώπους και διανομείς.   

 .  
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Θυγατρική εταιρία στο Κουμάνοβο, Fyrom 

 
KRI  KRI  KUMANOVO  DOO  

 

Η θυγατρική εταιρία Κρι Κρι Κουμάνοβο, με συμμετοχή 

70% της Κρι Κρι Α.Ε., κατέχει ηγετική θέση στην αγορά 

του παγωτού και των γαλακτοκομικών.  

Στην έδρα της εταιρίας στο Κουμάνοβο, οι κτιριακές εγκαταστάσεις 1.400 

τετραγωνικών μέτρων στεγάζουν αυτόνομη γραμμή παραγωγής παγωτού 

και γιαούρτης, αποθήκες Α’ υλικών και ψυκτικούς θαλάμους, σε ένα 

οικόπεδο συνολικής έκτασης 6.200 τ.μ.. 

  

 
 

Αυτόνομη εμπορική εταιρία στη Βουλγαρία 
 

KRI  KRI  BULGARIA  

 

Αυτόνομη εμπορική εταιρία, η οποία αναπτύσσει τη διείσδυση των παγωτών μας σε 

όλα τα επίπεδα και τους τομείς της αγοράς, με σεβασμό και προσήλωση στις 

θεμελιώδεις αρχές και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας.  

  

AMPEREL  OOD  

 

Αποκλειστική διανομή για τα γαλακτοκομικά προΐόντα. 

  
Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Ο κ. Π. Τσινάβος, 

ανοίγοντας τη συνομιλία μας, εξειδικεύει: «Χωρίς πρόοδο στη δημοσιονομική 

εξυγίανση είναι δύσκολο να υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων. Όσο οι διεθνείς χρηματαγορές παραμένουν κλειστές για τις τράπεζες 

τόσο θα σφίγγεται η στρόφιγγα του δανεισμού των επιχειρήσεων. Η έλλειψη 

ρευστότητας ήδη έχει δημιουργήσει ασφυξία στον επιχειρηματικό κόσμο ειδικά της 
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Βόρειας Ελλάδας, αν κι ευτυχώς στην περίπτωσή μας, με ελάχιστο δανεισμό, δεν 

αντιμετωπίζουμε σχετικό πρόβλημα. 

 

Κατά τα άλλα, όσο περισσότερο επιβαρύνονται φορολογικά τα μικρά και μεσαία 

εισοδήματα τόσο περισσότερο θα οξύνεται η ύφεση στη ζήτηση, πλήττοντας την 

πραγματική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία τροφίμων σήμερα είναι 

κυριολεκτικά όμηρος της υπέρογκης κερδοσκοπικής αύξησης των πρώτων υλών –του 

καφέ, της ζάχαρης, του κακάο, του βουτύρου, του γάλακτος κλπ. 

 

Έτσι, κάθε χρόνο αυτοί που μονοπωλούν τις αγορές των πρώτων υλών τρίβουν τα 

χέρια τους στα διεθνή χρηματιστήρια, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις υποφέρουμε, 

καθώς το κόστος μας καλπάζει ανεξέλεγκτα -σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έως 

100%-, ενώ είμαστε υποχρεωμένοι να το απορροφούμε εξαιτίας της πτώσης της 

ζήτησης». 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. 

Α) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

1.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣΉ ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
  Μας δείχνει το μέτρο της ρευστότητας μιας επιχείρησης αλλά και το περιθώριο 

ασφάλειας που διατηρεί για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κάποια ανεπιθύμητη 

εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό + 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

+ Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
Παθητικού 
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Έτος 2008: 
 
 

= 2,83 
 
 

Έτος 2009: 
 

=2,77 
 
 

Έτος 2010: 
 

= 2,31 
 

2.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Μας δηλώνει τη σχέση των πλέον ρευστοποιημένων κυκλοφοριακών στοιχείων της  

επιχείρησης προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 
 

Διαθέσιμα + Ευχερούς ρευστοποιήσεως 
στοιχεία + Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Ενεργητικού 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – 

Προκαταβολές Πελατών + Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί Παθητικού – 
Προεισπραχθέντα Έσοδα 

 
Έτος 2008: 
 

 = 2,69 
 
 

 
Έτος 2009: 
 

 = 2,40 
 
 

Έτος 2010: 
 

 = 1.98 
 
 

 
 
 
 

22.474.363 
7.960.635 

23.094.278 
8.320.758 

21.850.497 
9.473.188 

1.759.990+16.324.156 
7.960.635-1.248.573 

4.215.921+13.994.799 
8.320.758-736.639 

2.291.976+15.276.755 
9.473.188-580.150 
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3.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη τα ταμειακά και ισοδύναμα ταμειακά στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.  

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Διαθέσιμα + Χρεόγραφα 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – 
Προκαταβολές Πελατών + 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί 

Παθητικού – Προεισπραχθέντα 
Έσοδα 

Έτος 2008: 
 

= 0,26 
 
 

Έτος 2009: 
 

=0,55 
 
 

Έτος 2010: 
 

=0,26 
8893038 
 

4.ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (DEFENSIVE INTERVAL) 
 
Το Αμυντικό διάστημα εκφράζει το χρονικό διάστημα σε ημέρες για το οποίο η 

 επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες εάν ρευστοποιήσει τα  

 στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (εκτός αποθεμάτων). 

 
 

ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
(DEFENSIVE INTERVAL) 

 

Διαθέσιμα + Χρεόγραφα+ 
Απαιτήσεις 

Ημερήσια Έξοδα 
Έτος 2008: 
 
 

= 189 ημέρες 
 
 

 
 

1.751.990 
7.960.635-1.248.573 

4.215.921 
8.320.758-736.639 

2.291.976 
9.473.188-580.150 

1.751.990+16.324.156 
23.217.304+10.999.160+1.848.226+175.310-1.334.756/365 
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Έτος 2009: 
 
 

=194 ημέρες 
 
 

Έτος 2010: 
 

=152 ημέρες 
 
 

 
 
Β) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
 
5.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣΤΩΝΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
(INVENTORYTURNOVERRATIO) 
 

Ο Αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές ανακυκλώνονται τα αποθέματα μέσα 

στη χρήση. 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΤΩΝΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
(INVENTORYTURNOVERRATIO) 

 

Κόστος Πωληθέντων   

Μέσο Ύψος Αποθεμάτων 
Έτος 2008: 
 

= 6 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) 
 
 

 
 

= 60,8 ημέρες (διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων) 
 
 

Έτος 2009: 
 

=4,71φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) 
 

=77,5 ημέρες (διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων) 
 
 

Έτος 2010: 
 

=6,33 φορές (ανακύκλωση αποθεμάτων) 
 
 

4.215.921+13.994.779 
21.881.611+11.853.758+1.985.625+112.423-1.560.177/365 

2.291.976+15.276.755 
29.024.173+12.400.602+2.071.434+135.993-1.681.331/365 

23.217.304 
4.398.217+3.333.908/2 

365 
6 

21.881.611 
4.883.578+4.398.217/2 
365 
4,71 

29.024.173 
4.281.765+4.883.578/2 
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=57,67 ημέρες (διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων) 
 
 

 
6.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Μας δηλώνει πόσες φορές μέσα στο έτος θα εισπράξω τις απαιτήσεις. 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΤΑΧΥΤ

ΗΤΑΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
με πίστωση    

Μέσο ύψος απαιτήσεων από 
πελάτες 

   Έτος 2008: 
 

 
= 2,65 
 
 

= 137,5 ημέρες 
 
 

   
 
 Έτος 2009: 

 
=2,65 
 
 

=137,5 ημέρες 
 
 

 
Έτος 2010: 
 

=3,22 
 
 

=113,4 ημέρες 
 
 

7.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων, δηλώνει τη σχέση του 

συνόλου αγορών αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση ως προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. 

 

365 
6,33 

39.735.683 
16.324.156+13.560.614/2 

365 
2,65 

40.254.280 
13.994.779+16.324.156/2 

365 
2,65 

47.195.965 
15.276.755+13.994.779/2 

365 
3,22 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣΤΑΧΥΤΗ

ΤΑΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Σύνολο αγορών αποθεμάτων 
και υπηρεσιών με πίστωση   

Μέσος όρος βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων προς 

προμηθευτές 
 
Οι αγορές υπολογίζονται από τη σχέση:  

 
Κόστος Πωληθέντων= Α/Α + Αγορές -Τ/Α 

 
Έτος 2008: 
 
Αγορές=23.217.304-3.333.908+4.398.217= 24.281.613 
 
Για Υποχρεώσεις προς τους Προμηθευτές: 

= 5.560.838,5 
 
 

Έτσι προκύπτει:  
 

= 4,37  
 
 

 
= 83,5 ημέρες (μέση χρονική περίοδος πληρωμής προμηθευτών) 
 
 
Λειτουργικός Κύκλος= Κ. Τ. Αποθεμάτων σε ημέρες + Κ. Τ. Απαιτήσεων 

σε ημέρες: 
 
60,8+137,5= 198,3 
 
 
 
Εμπορικός Κύκλος= Λειτουργικός Κύκλος – Κ. Τ. Υποχρεώσεων: 
 
198,3-83,5= 114,8 
 
Έτος 2009: 
 
Αγορές=21.881.611-4.398.217+4.883.578= 24.366.972 
 
Για Υποχρεώσεις προς τους Προμηθευτές: 
 
 

=6.200.820 
 
 

 
 
 

3.217.114+2.858.064+2.624.383+2.422.116 
2 

24.281.613 
5.560.838,5 

 
365 
4,37 

3.994.220+2.332.242+3.217.114+2.858.064 
2 
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Έτσι προκύπτει:  
 

=3,60 
 
 

 
=101,3 ημέρες (μέση χρονική περίοδος πληρωμής προμηθευτών) 
 
 

Λειτουργικός κύκλος: είναι η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από την αγορά 

αποθεμάτων έως την είσπραξη των απαιτήσεων που προήλθαν από τη πώληση 

αυτών των αγαθών. 

 

Λειτουργικός Κύκλος= Κ. Τ. Αποθεμάτων σε ημέρες + Κ. Τ. Απαιτήσεων σε 
ημέρες: 
 
77,5 + 137,5=215ημέρες 
Εμπορικός Κύκλος= Λειτουργικός Κύκλος – Κ. Τ. Υποχρεώσεων: 
 
215 – 101,3= 113,7 ημέρες 
 
Έτος 2010: 
 
Αγορές=29.024.173-4.883.578+4.281.765=28.422.360 
 
 
Για Υποχρεώσεις προς τους Προμηθευτές: 
 
 

=6.193.111,5 
 
 

Έτσι προκύπτει: 
 

=4,59 
 
 

=72,52 ημέρες (μέση χρονική περίοδος πληρωμής προμηθευτών) 
 
 

Λειτουργικός Κύκλος:57,66 + 113,35=171 ημέρες 
 
Εμπορικός Κύκλος:171 – 72,52=91,48  ημέρες 
 
 
Γ) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
 

24.366.972 
6.200.820 

365 
3,60 

3.303.125+3.994.220+2.756.636+2.332.242 
2 

28.422.360 
6.193.111,5 

365 
4,59 
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8.ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ) 
Μας δείχνει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων ως προς το σύνολο των κεφαλαίων σε 

ποσοστό επί τοις εκατό.  

 
 

ΔΕΙΚΤΗΣΣΧΕΣΕΩΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ) 
 
 

Ίδια Κεφάλαια * 100 

Σύνολο Παθητικού 
 
Έτος 2008: 
 

*100 = 60,20% (Αυτονομία) 
 
 

Έτος 2009: 
 

*100 =62,5% (Αυτονομία) 
 
 

 
Έτος 2010: 
 

*100=61,7% (Αυτονομία) 
 
 

 
 
 
9.ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ 
 
Δηλώνει τη συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων  προς το σύνολο του παθητικού. 
 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ 

 

Σύνολο Υποχρεώσεων * 100 

Σύνολο Παθητικού 
 
 
Έτος 2008: 

*100= 39,8% (Υπερχρέωση) 
 
 

 
Έτος 2009: 

*100=37,5% (Υπερχρέωση) 
 
 

Έτος 2010: 
 

*100=38,4% (Υπερχρέωση) 
 

25.375.386 
42.197.161 

27.375.465 
43.806.378 

27.077.262 
43.933.171 

16.821.774 
42.197.161 

16.430.913 
43.806.378 

16.855.902 
43.933.171 
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10.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Εκφράζει το τρόπο που η επιχείρηση χρηματοδοτεί τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ίδια Κεφάλαια 

Πάγια 

 
Έτος 2008: 
 

= 1,28 
 
 

Έτος 2009: 
 

=1,32 
 
 

Έτος 2010: 
 

=1,22 
 
 

 
11.ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
 
Εκφράζει τη σχέση των συνολικών δανείων προς το σύνολο του παθητικού. 
 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
 

Σύνολο Δανείων * 100 

Σύνολο Παθητικού 
 
Έτος 2008: 
 

= 1.721.491  * 100 / 42.197.161 = 4,08% 
 
 

 
= 400.676  * 100 / 42.197.161 = 0,95% 
 
 

Έτσι έχω Σύνολο: 5,03% 
 
Έτος 2009: 
 

= 1.493.044 * 100 / 43.806.378 = 3.40% 
 

25.375.386 
19.722.797 

27.375.465 
20.712.100 

27.077.268 
22.082.674 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 
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= 335.039  * 100 / 43.806.378 = 0,70% 
 
 

Έτσι έχω Σύνολο: 4,10% 
 
Έτος 2010: 
 

=1.354.713 * 100 / 43.933171 = 3,08% 
 
 
= 487.312 * 100 / 43.933.171 = 1,11% 
 
 

Έτσι έχω Σύνολο: 4,19% 
 
 
12.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 
Μας δείχνει το ποσοστό συμμετοχής του πάγιου ενεργητικού στο σύνολο του 

ενεργητικού. 

 

 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
 

 

 
 

1)   Πάγιο Ενεργητικό 
Σύνολο Ενεργητικού 

 
2)   Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Σύνολο Ενεργητικού 

 
Έτος 2008: 
 
1)           
                                                    *100 =46,75% 
  
 
2)     
     *100= 53,25 
 
Έτος 2009: 
 
1) 
      *100= 47,28% 
 
2)     
     *100= 52,72% 
 
 
Έτος 2010: 
 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 
            Παθητικό 

19.722.797 
42.197.161 

22.474.363 
42.197.161 

20.712.100 
43.806.378 

23.094.278 
43.806.378 
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1) 
      *100= 50,26%   
 
 
2)     
      *100= 49,74% 
   
 
Δ) ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (PROFITABILITYRATIOS) 
 
13.ΑΡΙΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ:Μετρά τη κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων 

στην επιχείρηση κεφαλαίων (ιδίων + ξένων) και μπορεί να υπολογιστεί είτε για το 

σύνολο της επιχείρησης, είτε για τα τμήματά της. 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 
  (Κέρδη προ φόρων     +       
  χρηματοοικονομικά έξοδα) *100 

Σύνολο Παθητικού 

 
Έτος 2008: 
 

*100= 8,72% 
 
 

Έτος 2009: 
 

*100= 8,70% 
 
 

 
 
Έτος 2010: 
 

*100= 7,21% 
 
 

 
 
 
 
14.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

Παρουσιάζεται η αναλογία των κερδών προ φόρων προς το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων κατά την ίδια χρήση.  

22.082.674 
43.933.171 

21.850.497 
43.933.171 

3.504.953+175.310 
        42.197.161 

3.700.212+112.423 
43.806.378 

3.033.177+135.993 
        43.933.171 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

 Κέρδη προ φόρων * 100 

Ίδια Κεφάλαια 

Έτος 2008: 
 

*100= 13,8% 
 
 

Έτος 2009: 
 

*100= 13,5% 
 
 

Έτος 2010: 
*100= 11,20% 
 
 

Παρατηρούμε πως ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και στα τρία έτη 

είναι μεγαλύτερος από τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. 

Έτσι συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση δεν επιτυγχάνει χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

 
 
15.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 
Δείχνει το ποσοστό μικτού κέρδους ως προς τις καθαρές πωλήσεις αποθεμάτων. 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 
ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
 

Μικτό Κέρδος * 100 

Καθαρές Πωλήσεις αποθεμάτων 
και υπηρεσιών 

 
Έτος 2008: 
 

*100= 41,57% 
 
 

Έτος 2009: 
 

*100= 45,64% 
 
 

Έτος 2010: 
 

*100= 38,50% 
 
 

 

    3.504.953 
    25.375.386 

3.700.212 
27.375.465 

    3.033.177 
    27.077.268 

   16.518.379 
    39.375.683 

18.372.670 
40.254.280 

18.171.793 
47.195.965 
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Ε) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 
16.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Μας δείχνει τι κέρδος αναλογεί σε κάθε μετοχή. 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΚΕΡΔΩΝΑΝΑ 

ΜΕΤΟΧΗ 
 

Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 

Μέσος σταθμικός όρος του 
αριθμού των μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

 
Έτος 2008: 
 

=  0,11 ανά μετοχή 
 
 

 
 
Έτος 2009: 
 

     =  0,14 ανά μετοχή 
 
 

Έτος 2010: 
 

    = 0,08 ανά μετοχή 
 
 

17.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
 
Δηλώνει το ποσοστό συνόλου μερισμάτων χρήσης προς το σύνολο καθαρών κερδών 

μετά φόρων. 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΥΨΟΥΣ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ 
 

Σύνολο μερισμάτων χρήσεως * 
100 

Σύνολο Καθαρών κερδών μετά 
φόρων 

 
Έτος 2008: 
 

*100= 42,78% 
 
 

Έτος 2009: 
 

*100= 38,70% 
 
 

   2.517.710 
    23.340.096 

3.260.444 
23.340.096 

2.502.615 
33.065.136 

   1.077.235 
    2.517.710 

1.260.365 
3.260.444 
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Το έτος 2010 η εταιρία ακολούθησε μηδενική μερισματική πολιτική, δηλαδή δεν 

απένημε μερίσματα στους μετόχους της και γι’αυτό το λόγο δεν υπολογίζουμε τον 

αριθμοδείκτη αυτό. 

 
18.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε) 
 
Μας δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η χρηματιστηριακή τιμή μετοχής σε σχέση 

με τα πραγματικά κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε χρήση. 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ  ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε) 

 

Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής 

Καθαρά Κέρδη Χρήσης μετά 
φόρων ανά μετοχή (Μέσος 

σταθμικός όρος έτους) 
 
 

Οι τιμές για τους μήνες του 2008 είναι: 1) 2,57 , 2) 2,33 , 3) 2,04 , 4) 1,91 ,  
5) 2,21 , 6) 2,12 , 7) 1,90 , 8) 1,84 , 9) 1,74 , 10) 1,51 , 11) 1,47 , 12) 1,35 
 
Έτσι προκύπτει Μέσος όρος χρηματιστηριακής τιμής μετοχής: 22,99/12 = 1,92 
 
Έτος 2008: 
 

= 17,45 
 
 

Οι τιμές για τους μήνες του 2009 είναι: 1) 1,39 , 2) 1,30 , 3) 1,44 , 4) 1,61 ,  
5) 1,97 , 6) 1,76 , 7) 1,64 , 8) 1,60 , 9) 1,56 , 10) 1,56 , 11) 1,48 , 12) 1,37 
 
Έτσι προκύπτει Μέσος όρος χρηματιστηριακής τιμής μετοχής: 18,68/12 = 1,55 
 
Έτος 2009: 
 

= 11.07 
 
 

Οι τιμές για τους μήνες του 2010 είναι: 1) 1,41 , 2) 1,31 , 3) 1,33 , 4) 1,38 , 

5) 1,26 , 6) 1,31 , 6) 1,31 , 7) 1,38 , 8) 1,01 , 9) 0,89 , 10) 0,85 , 11) 0,76 , 12) 0,82 
Έτσι προκύπτει Μέσος όρος χρηματιστηριακής τιμής μετοχής: 13,71/12 = 1,14 

 
 

Έτος 2010 
1,14 = 14,25 
 0,08 
 

   1,92 
    0,11 

   1,55 
    0,14 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2008 2009 2010 

1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ 
Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2,83 2,77 2,31 

2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2,69 2,40 1,98 

3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,26 0,55 0,26 
4 ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ(DEFENSIVE INTERVAL) 189 ημ. 194 ημ. 152 ημ. 

5 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
(INVENTORYTURNOVERRATIO) 

6 φορές 
 

60,8 ημ. 

4,71φορές 
 

77,5 ημ. 

6,33φορές 
 

57,67 ημ. 

6 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2,65φορές 
137,5 ημ. 

2,65φορές 
137,5 ημ. 

3,22φορές 
113,4 ημ. 

7 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4,37φορές 
83,5 ημ. 

3,60φορές 
101,3 ημ. 

4,59φορές 
72,52 ημ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 198,3 ημ. 215 ημ. 171 ημ. 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 114,8 ημ. 113,7 ημ. 91,48 ημ. 

8 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ) 60,20% 62,50% 61,70% 

9 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ 39,80% 37,50% 38,40% 

10 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1,28 1,32 1,22 

11 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 5,03% 4,20% 4,19% 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4,08% 3,40% 3,08% 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,95% 0,70% 1,11% 

12 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: 
i)ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ii)ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 

46,75% 
 

53,25% 

 
 

47,28% 
 

52,72% 

 
 

50,26% 
 

49,74% 

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 8,72% 8,70% 7,21% 

14 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 13,80% 13,50% 11,20% 

15 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 41,57% 45,64% 38,50% 

16 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,11€/μετ. 0,14€/μετ. 0,08€/μετ. 

17 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 42,78% 38,70% - 

18 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΜΕΤΟΧΗΣΠΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ (Ρ/Ε) 17,36φορ. 11,07φορ. 14,25φορ. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

Στον Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής ή Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας βλέπουμε ότι 

μεταξύ των 3 ετών το 2008 ο Αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με το 2009 

και το 2010.Συνεπώς το 2008 η επιχείρηση είναι σε καλύτερη θέση από πλευράς 

ρευστότητας. 

Ο Αριθμοδείκτης Άμεσης ή Ειδικής Ρευστότητας βλέπουμε ότι είναι αρκετά 

ικανοποιητικός εφόσον είναι άνω της μίας μονάδας και μάλιστα στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ο Αριθμοδείκτης θεωρείται ιδανικός αφού τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις 

καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, για το έτος 2008 με 2,69 και για το 

2009 με 2,40 (πολύ καλά) και για το 2010 1,98 (αρκετά καλά). 

Ο Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας θα ήταν ικανοποιητικός με αποτέλεσμα 

κοντά στη μονάδα. Έτσι στη συγκεκριμένη επιχείρηση παρατηρούμε πως το έτος 2009 

είναι καλύτερη η ταμειακή  Ρευστότητα με αποτέλεσμα 0,55 σε σύγκριση με το 2008 

που είναι ακόμα πιο χαμηλό, δηλαδή 0,26 ομοίως και για το 2010. 

Στον Αριθμοδείκτη Αμυντικού Διαστήματος, η επιχείρηση για το έτος 2009 μπορεί να 

λειτουργήσει  περισσότερες ημέρες σε σχέση με το 2008, με τη χρησιμοποίηση των 

αμυντικών περιουσιακών στοιχείων της (διαθέσιμα + απαιτήσεις) χωρίς να καταφεύγει 

στη χρησιμοποίηση των εσόδων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της. Αυτό 

δείχνει ότι γίνεται αύξηση και παρέχει ένδειξη θετικής εξέλιξης στη κατάσταση της 

επιχείρησης.Ενώ το έτος 2010 μπορει να λειτουργήσει λιγότερες μέρες σε σχέσημε το 

2009 και το 2008,με τη χρισημοποίηση των αμυντικών περιουσιακών στοιχείων 

της.Αυτό δείχνει ότι γίνεται μείωση και είναι ένδειξη αρνητικής εξέλιξης για την 

επιχείρηση. 

Στον Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Αποθεμάτων, όσο μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός των φορών που γίνεται ανακύκλωση των αποθεμάτων, τόσο 

μικρότερος είναι ο αριθμός ημερών παραμονής των αποθεμάτων. Αυτό είναι και το 

επιθυμητό για μια επιχείρηση αφού με αυτό τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική. Τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση λοιπόν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε πιο αποτελεσματική 

το έτος 2008 σε σύγκριση με το 2009 αφού το πρώτο έτος τα αποθέματα έχουν μείνει 

λιγότερες ημέρες στην αποθήκη,ενώ το έτος 2010 βλέπουμε ότι είναι πιο 

αποτελσματική και απο τα 2 προηγούμενα έτη καθώς ειναι μεγαλύτερος ο αριθμός των 

φορών που γίνεται ανακύκλωση των αποθεμάτων. 
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Στον Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Απαιτήσεων, ο χρόνος δέσμευσης 

των κεφαλαίων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή μεταξύ των τριών ετών καθώς το 2008 

και 2009 συπτοματικά ειναι ίδιος ενώ το 2010 μειώνεται ελάχιστα, αλλά δεν θεωρείται 

ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, αφού είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των ημερών. Η 

επιχείρηση προφανώς θα πρέπει να προβεί σε αλλαγή πολιτικής χορηγούμενων 

πιστώσεων. 

Στον Αριθμοδείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας των Υποχρεώσεων, βλέπουμε πως η 

επιχείρηση το έτος 2008 εξοφλεί πιο γρήγορα σε αριθμό ημερών σε σχέση με το 2009 

τους προμηθευτές της. Έτσι θεωρείται καλύτερο το πρώτο έτος αφού η επιχείρηση 

εξοφλεί πιο άμεσα τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές.Το 

2010 η επιχείρηση εξοφλεί γρηγορότερα τους προμηθευτές απο τα δυο προηγούμενα 

έτη. 

Όσον αφορά το Λειτουργικό Κύκλο, θεωρείται καλύτερο το έτος 2010 που παρουσιάζει 

λιγότερο αριθμό ημερών από την αγορά των αποθεμάτων έως και την είσπραξη των 

αποθεμάτων. 

Στον Εμπορικό Κύκλο δεν εμφανίζεται αξιοσημείωτη μεταβολή μεταξύ των δύο 

πρώτων ετών της αναλυσής μας, ωστόσο παρατηρούμε πως  οι ημέρες που θα 

εισπράξω αφού έχω εξοφλήσει τους προμηθευτές είναι περίπου 115 ημέρες.Το έτος 

2010 μειώνεται αισθητά ο αριθμός των ημερών αλλά το ιδανικότερο για την επιχείρηση 

θα ήταν να έχουν εισπραχθεί οι πωλήσεις των αποθεμάτων πριν να πληρωθούν οι 

προμηθευτές. 

Στον Δείκτη Σχέσεως Κεφαλαίων (Αυτονομίας) ,δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεταβολή μεταξύ 

των τριών ετών. Η επιχείρηση παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό ιδίων κεφαλαίων σε 

σχέση με το σύνολο του παθητικού. Συνεπώς η πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για 

την εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης είναι μικρή. 

Στον Δείκτη Υπερχρέωσης, δεν υπάρχει επίσης ιδιαίτερη μεταβολή ανάμεσα στα τρία 

έτη. Το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηματοδοτηθεί από τους 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους πιστωτές της επιχείρησης δε ξεπερνά ούτε 

καν το 40%. Έτσι η επιχείρηση παρουσιάζει ικανοποιητικό βαθμό προστασίας των 

πιστωτών της. 
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Ο Αριθμοδείκτης Χρηματοδότησης της Περιουσίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση 

σημείωσε άνοδο από το έτος 2008 στο έτος 2009. Αυτό σημαίνει πως η αύξηση του 

παγίου κεφαλαίου χρηματοδοτείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό από τα ίδια κεφάλαια 

παρά από το δανεισμό.Την επόμενη όμως χρονία παρουσιάζει μια μικρή πτώση όπου 

αυτό σημαίνει πως η μείωση του παγίου κεφαλαίου χρηματοδοτείται κατά μεγαλύτερο 

ποσοστό από δανεισμόπαρά από τα ίδια κεφάλαια το έτος 2010. 

Στον Δείκτη Επιβάρυνσης παρατηρούμε πως το έτος 2008 είναι μεγαλύτερο το 

ποσοστό κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2009 και ομοίως για το 2010. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό δανειακής επιβάρυνσης που έχει χρηματοδοτηθεί μέσω 

δανείων είτε από βραχυπρόθεσμα, είτε από μακροπρόθεσμα δάνεια είναι σημαντικά 

χαμηλό και δεν ξεπερνά το 5% των συνολικών κεφαλαίων που διαθέτει η επιχείρηση. 

Στον Αριθμοδείκτη Παγιοποιήσεως της Περιουσίας, εμφανίζεται αύξηση από το 2008 

στο 2009 και αυτό σημαίνει ότι περισσότερα πάγια καλύπτουν το ενεργητικό. Συνεπώς 

το 2009 η επιχείρηση παρουσιάζει μικρότερο κυκλοφορούν ενεργητικό και αυτό 

συμβαίνει γιατί τα πάγια στοιχεία παρουσιάζουν μια αντίστοιχη αύξηση, κάτι το οποίο 

δηλώνει καλύτερη διοίκηση όσον αφορά την είσπραξη απαιτήσεων και παραμονής 

αποθεμάτων μέσα στην επιχείρηση.το ίδιο εξακολουθεί να συμβαίνει και το 2010 όπου 

παρουσιάζεται μεγαλύτερη αύξηση. 

Στον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας της Επιχείρησης / Συνόλου Κεφαλαίων, δεν 

υπάρχει μεταβολή μεταξύ των δύο ετών. Παρόλα αυτά ο αριθμοδείκτης είναι αρκετά 

χαμηλός και δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Το γεγονός αυτό μπορεί να παρέχει ένδειξη 

για ενδεχόμενη διακοπή δραστηριότητας της επιχείρησης.Επίσης 2010 εξακολουθεί να 

ειναι πολυ χαμηλός και μαλιστά μειώμενος σαφώς επιραζόμενος και απο την 

παγκόσμια οικονομίκη κρίση και αρκετά ανυσηχητίκος. 

Στον Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, δεν παρατηρείται επίσης 

μεταβολή μεταξύ των δύο ετών. Όμως τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι 

επιχειρηματίες, αποδίδουν ένα χαμηλό ποσοστό του 13%, σε σχέση με το γεγονός ότι 

έχουν δεσμεύσει κεφάλαια και το ποσοστό αυτό δείχνει σίγουρα ότι είναι κάτω των 

προσδοκιών των επιχειρηματιών.Επίσης και το έτος 2010 εξακολουθεί να είναι κάτω 

των προσδοκιών τους και πλέον με ποσοστό πολύ χαμηλότερο τις τάξεως του 

11,20%. 
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Ο Αριθμοδείκτης Μικτού Κέρδους προς Καθαρές Πωλήσεις, φαίνεται πως είναι πιο 

ικανοποιητικός το 2009 για τη διοίκηση της επιχείρησης, διότι παρουσιάζει μεγαλύτερο 

μικτό σε σύγκριση με το 2008,ενώ είναι πιο ανησυχητικός το 2010 για τη διοίκηση της 

επιχείρησης, διότι παρουσιάζει μικρότερο μικτό σε σύγκριση με το 2009 και το 2008 

Στον Αριθμοδείκτη Κερδών ανά Μετοχή, η επιχείρηση το έτος 2009 παρουσιάζει 

μεγαλύτερα κέρδη σε σχέση με το μετοχικό κεφάλαιο που δεν έχει μεταβληθεί απο το 

έτος 2008 που συγκρίνουμε. Συνεπώς ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης το 2009 που 

παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση, είναι πιο ικανοποιητικός για τη διοίκηση.Αντιθέτως το 

έτος 2010 η επιχείρηση χώρις να κάνει καμία μεταβολή στο μετοχικό της κεφάλαιο 

παρουσιάζει μικρότερα κέρδη απο τα δυο προηγούμενα έτη.Συνεπώς ο συγκεκριμένος 

αριθμοδείκτης το 2010 είναι επίσης πολύ απογοητευτικός για τη διοίκηση και πρέπει 

να λάβει επειγόντως κρίσιμες αποφάσεις όπως για παράδειγμα αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου ή δανεισμό. 

Για τον Αριθμοδείκτη Ύψους Μερισμάτων προς Καθαρά Κέρδη, όσο μεγαλύτερο είναι 

το ποσοστό των διανεμηθέντων κερδών, τόσο μεγαλύτερο είναι το καταβαλλόμενο 

στους μετόχους μέρισμα. Έτσι αφού ο αριθμοδείκτης το έτος 2008 παρουσίασε 

μεγαλύτερο ποσοστό, συνεπώς έδωσε μεγαλύτερο μέρισμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ακολούθησε πιο συντηρητική μερισματική πολιτική. 

(Για παράδειγμα τα κράτησε η ίδια για να τα χρηματοδοτήσει σε μελλοντικές 

επενδύσεις.) Το 2010 όπως προαναφέραμε δεν έχουμε μερίσματα καταβληθέντα λόγω 

κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών. 

Ο Αριθμοδείκτης Σχέσης Τιμής Μετοχής προς Καθαρά Κέρδη, δείχνει πόσες φορές 

διαπραγματεύεται μία μετοχή τα κέρδη του προηγούμενου έτους στο χρηματιστήριο ή 

πόσα χρήματα είναι εύκαιρος να καταβάλλει ένας επενδυτής για κάθε ευρώ κέρδους 

της επιχείρησης. Εδώ φαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση το έτος 2008 

παρουσίασε μεγαλύτερα χρηματιστηριακά κέρδη, παρότι ο αριθμοδείκτης κερδών ανά 

μετοχή είναι μικρότερος σε σχέση με τα δύο επόμενα έτη της ανάλυσής μας, με την 

διαφορά ότι το έτος 2010 η μετοχή δείχνει να ανακάμπτει σημαντικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η ρευστότητα της επιχείρησης είναι αρκετά ικανοποιητική, διότι είναι αρκετά άνω του 

ορίου και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για τη πορεία της επιχείρησης. 

 

 Στην αποδοτικότητα, παρατηρούμε πως ενώ η επιχείρηση έχει επάρκεια ιδίων 

κεφαλαίων, η αποδοτικότητά τους είναι σε πολύ χαμηλό βαθμό εάν προφανώς το 

συγκρίνουμε με επιχειρήσεις ιδίου κλάδου. Συνεπώς η σύγκριση με μια εταιρία 

αντίστοιχης δραστηριότητας καθώς και η σύγκριση με το κλάδο που ανήκει η 

επιχείρηση, θα μας έδινε πιο αξιόπιστα συμπεράσματα ως προς τη πορεία 

δραστηριότητας της επιχείρησης και τη μελλοντική της εξέλιξη. Επίσης σημαντική είναι 

η παρατήρηση, όσον αφορά στο γεγονός ότι ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας 

συνολικών κεφαλαίων είναι μικρότερος του αριθμοδείκτη ιδίων κεφαλαίων και στα δύο 

έτη, όπου αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην επιτυγχάνει 

χρηματοοικονομική μόχλευση. 

 

 Ακόμη συμπεραίνουμε πως δεν έχει υπάρξει στην επιχείρηση υψηλός δανεισμός, 

λαμβάνοντας υπόψη τα χαμηλά ποσοστά των μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων δανείων. Επίσης από τον Εμπορικό Κύκλο, παρατηρούμε ότι η 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να πληρώνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τους 

προμηθευτές της, ενώ αντίθετα μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα για την είσπραξη 

από τις πωλήσεις. Έτσι, καταλαβαίνουμε πως ένας ενδεχόμενος δανεισμός θα τη 

βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. 

 

Τέλος όσον αφορά στη χρηματοδότηση της περιουσίας είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι η αύξηση του παγίου κεφαλαίου χρηματοδοτείται σε μεγαλύτερο βαθμό από  τα ίδια 

κεφάλαια παρά από το δανεισμό. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο των 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύρια αντικείμενα της αποτελούν η παραγωγή και 

διάθεση παγωτού, γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. Η διάθεση των προϊόντων 
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πραγματοποιείται από ευρύ πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων, αποτελούμενο από super 

markets και μικρά σημεία. Επίσης, πραγματοποιούνται εξαγωγές σε περισσότερες 

από 10 χώρες του εξωτερικού. Η έδρα της εταιρείας και η κύρια παραγωγική μονάδα 

της βρίσκεται στις Σέρρες. Λειτουργεί επίσης και παραγωγική μονάδα στην ΠΓΔΜ 

(θυγατρική 71,15%) για την εξυπηρέτηση των βαλκανικών αγορών, ενώ πρόσφατα 

ιδρύθηκε και εμπορική εταιρεία στη Σόφια (συμμετοχή 49%) με στόχο την ενίσχυση 

της παρουσίας της ΚΡΙ-ΚΡΙ στην αγορά της Βουλγαρίας. Επιπλέον, η ΚΡΙ ‐ΚΡΙ 

διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής, για την εξυπηρέτηση 

της αγοράς της Ν. Ελλάδας. 

 

Ι. EΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Συνολικά ο Όμιλος πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17,2% (47.196 χιλ € 

έναντι 40.254 χιλ. € στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009. 

Οι πωλήσεις παγωτού του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση 14,5% (23.437 χιλ € έναντι 

20.476 χιλ. € στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009. Η μεταβολή αυτή, είναι 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης των εξαγωγών και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, μιας 

και οι πωλήσεις παγωτού στην εγχώρια αγορά σημείωσαν μικρή μείωση, κυρίως λόγω 

του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών του Ομίλου 

παρουσίασαν αύξηση 18,9% (23.460 χιλ € έναντι 19.729 χιλ €) στη χρήση 2010 έναντι 

εκείνης του 2009, παρουσιάζοντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλες τις αγορές. Το γεγονός 

αυτό επιβεβαιώνει τα αμυντικά χαρακτηριστικά του κλάδου βασικών ειδών διατροφής, 

που εμφανίζει μεγαλύτερη ανελαστικότητα ζήτησης και αντίσταση στις επιπτώσεις του 

περιορισμού του εισοδήματος των καταναλωτών. 

Τέλος, οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2010 έναντι 

του 2009 (13.047 χιλ € έναντι 6.287 χιλ €) αποτελώντας περισσότερο από το 25% των 

συνολικών πωλήσεων. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για 

αναζήτηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στις κοντινές αγορές 

του εξωτερικού, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων 

και μείωση της εξάρτησης από συγκεκριμένες αγορές. 

 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 
Παρουσιάζεται μείωση των κερδών προ φόρων του Ομίλου κατά 18,0% (3.033 χιλ € 

έναντι 3.700 χιλ €) στη χρήση 2010 έναντι εκείνης του 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά 
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από φόρους του Ομίλου που αντιστοιχούν σε μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν 

σε 2.692 χιλ € από 3.267 χιλ € το 2009. 

Ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια και τα 

μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου ήταν η απορρόφηση των αυξήσεων του ΦΠΑ, 

που σημειώθηκαν το 2010και αφορούσαν στις πωλήσεις παγωτού της εγχώριας 

αγοράς.  

Επίσης, τα περιθώρια κερδοφορίας επηρεάστηκαν αρνητικά από την αύξηση της 

συμμετοχής στις συνολικές πωλήσεις των προϊόντων με χαμηλότερα περιθώρια, όπως 

αυτά της ιδιωτικής ετικέτας. Τέλος, λόγω του δυσχερούς οικονομικού κλίματος, ο 

Όμιλος αναγκάστηκε να προβεί σε αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών απαιτήσεων, 

ύψους 600 χιλ. € περίπου. 

 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Η διοίκηση επιδιώκει να διατηρεί μικρή έκθεση σε δανειακά κεφάλαια. Για τη 

χρηματοδότηση των πρόσφατα ολοκληρωθέντων επενδυτικών προγραμμάτων η 

εταιρεία έχει συνάψει ομολογιακό δάνειο 2.000.000 € μακροπροθέσμου χαρακτήρα 

διαρκείας 10 ετών. Κατά την 31/12/2010, το υπόλοιπο των οφειλόμενων δανείων του 

Ομίλου ανέρχεται σε 1.842 χιλ. € περίπου, ενώ ο καθαρός δανεισμός είναι μηδενικός. 

 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Το 2010 συνεχίσαμε την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της εταιρείας, 

ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Στο παγωτό, προσθέσαμε νέους 

κωδικούς στη γκάμα του τυποποιημένου, ενώ, παράλληλα, ενισχύσαμε και τις 

κατηγορίες του οικογενειακού και επαγγελματικού παγωτού με νέες γεύσεις. Για την 

ενίσχυση των βασικών προϊοντικών μαρκών μας (MASTER, RODEO, DOLCE VITA), 

επιδοθήκαμε σε εντατική διαφήμιση, με διαφημιστικό σποτ στο οποίο 

πρωταγωνιστούσε δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής. Ακόμα, στην κατηγορία του 

επαγγελματικού παγωτού αναπτύσσουμε εντατικά τα «μίνι παγωτίνια», που 

απευθύνονται σε ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια, αξιοποιώντας τη νέα ειδική γραμμή 

παραγωγής υψηλών δυνατοτήτων. 
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Στο γιαούρτι, προχωρήσαμε στον εμπλουτισμό της γκάμας μας με νέα προϊόντα, ενώ 

παράλληλα στηρίζουμε την παρουσία των υπαρχόντων κωδικών μας, με 

«προσφορές» προς τον καταναλωτή. Όσον αφορά τις πωλήσεις μας στο εξωτερικό, 

προωθούμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές αγορές με τη σειρά 

στραγγιστού γιαουρτιού “YOGOOD”, ενώ λανσάραμε και τη σειρά στραγγιστού 

γιαουρτιού “SIRIS” που απευθύνουμε σε αγορές με χαμηλότερα κατά κεφαλήν 

εισοδήματα, όπως αυτές των βαλκανίων.  

Τέλος, έχουμε συνάψει 6 συμφωνίες για την παραγωγή γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, 

με εγχώριους ομίλους super markets, επιδιώκοντας την αξιοποίηση της τάσης για 

συγκέντρωση της κατανάλωσης στις μεγάλες αλυσίδες. 

Το 2010 προχωρήσαμε σε ενέργειες για ενίσχυση του μεριδίου μας στην εγχώρια 

αγορά, όπως η απορρόφηση της αύξησης του ΦΠΑ και η διατήρηση των τιμών και 

των εμπορικών προσφορών μας. Παράλληλα, ενισχύσαμε την παρουσία μας στις 

αγορές των Βαλκανίων, και προχωρήσαμε στην ίδρυση εμπορικής εταιρείας στη Σόφια 

(συμμετοχή 49%) με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στην αγορά 

της Βουλγαρίας. 

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Για την επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών υποδομών μας και της λειτουργίας 

διάθεσης, συνεχίζουμε την έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Συνολικά, το 2010 οι 

επενδύσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα € 4.000 χιλ. και αφορούσαν κυρίως σε επέκταση 

και εκσυγχρονισμό των παραγαγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και σε ενίσχυση του 

δικτύου πωλήσεων με την αγορά καταψυκτών για τα σημεία πώλησης. 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Η διοίκηση της εταιρείας προωθεί τη μείωση των συνολικών αποθεμάτων, με στόχο 

τον περιορισμό των χρηματοοικονομικών της εξόδων. Η εταιρεία είναι εκτεθιμένη σε 

κίνδυνο απώλειας εσόδων σε περιπτώσεις απότομων αλλαγών στις τιμές των πρώτων 
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υλών, συνεπεία της μη δυνατότητας άμεσης μετακύλισης του κόστους στις τιμές 

πώλησης. Τέλος, οι εταιρείες του ομίλου δεν έχουν κάποια σημαντική εξάρτηση από 

συγκεκριμένους προμηθευτές δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής τους δεν τις 

προμηθεύει προϊόντα σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των αγορών 

τους. 

 
ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση των εταιρειών του 

ομίλου δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών καθώς κανένας 

πελάτης του ομίλου δεν απορροφά πάνω από 10% του κύκλου εργασιών τους. Η 

πελατειακή βάση των εταιρειών του ομίλου αφορά ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων, 

διεσπαρμένο γεωγραφικά. Οι εταιρείες του ομίλου στοχεύουν στην ικανοποίηση 

μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων (πελατών) μέσα από τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη 

γκάμα των προϊόντων που διαθέτουν, επιδιώκοντας ταυτόχρονα στην άμεση 

ικανοποίηση των αναγκών τους και στην αύξηση της εμπιστοσύνης τους, μέσα από 

διάφορες διαδικασίες και παροχές. Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν 

από τις εμπορικές τους πιστώσεις η μητρική εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση καθολικής 

ασφάλισης πιστώσεων εξωτερικού που καλύπτει τυχόν απώλειες λόγω 

αφερεγγυότητας των πελατών της μέχρι το 80% του συνόλου των οφειλών τους. Τα 

συνολικά όρια κάλυψης ανά πελάτη καθορίζονται από την ασφαλιστική εταιρεία. 

Συνεπώς σε περίπτωση επέλευσης του πιστωτικού κινδύνου, ο κίνδυνος για την 

εταιρεία από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της περιορίζεται στο 20% των 

καλύψεων της ασφαλιστικής εταιρείας και στο ποσοστό των τυχόν υπερβάσεων. Στον 

εσωτερικό τομέα από τους πελάτες-αντιπροσώπους της η μητρική εταιρεία λαμβάνει 

προσωπικές εγγυήσεις ύψους διπλάσιου του κύκλου εργασιών 2 μηνών εφαρμόζοντας 

σταθερά την πιστωτική της πολιτική. Η απόφαση της διοίκησης της μητρικής εταιρείας 

για τον περιορισμό του χρόνου πίστωσης των πελατών της, θα επιδράσει θετικά στα 

βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
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