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1. Εισαγωγή 
 

Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η επεξεργασία και ανάλυση των λογιστικών 

καταστάσεων των εταιριών με την επωνυμία  Βίβεχρων Α.Ε. και Χρωτέχ Α.Ε.για τα έτη 

2009 και 2010. Η ανάλυση αυτή γίνεται για να προσδιοριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία των εταιριών καθώς και η οικονομική της θέση. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανάλυση  λογιστικών καταστάσεων των παραπάνω 

εταιριών, δηλ. η επεξεργασία των ποσοτικών πληροφοριών και των λογιστικών 

καταστάσεων, συνεκτιμώντας και άλλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την 

λήψη οικολογικών αποφάσεων. Ακόμα σχέσεις που καταρτίζονται µε σκοπό τον 

προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας της οικολογικής µονάδος.  

Όπως είναι γνωστό στόχος µιας επιχείρησης δεν είναι μόνο η μεγιστοποίηση του 

κέρδους, αλλά και η αύξηση του μεριδίου της στην αγορά. Η αύξηση της άξιας της, 

σηματοδοτεί ότι µπορεί να 'πουλήσει' τον 'εαυτό' της όσο υψηλοτέρα γίνεται, 

εξασφαλίζοντας την βιοσημότητά της και την κερδοφορία της.  

 

Οι πήγες που μπορεί να πάρει κανείς από χρηματοοικονομικής πλευράς πληροφορίες 

είναι: 

• Ισολογισμός 

• Λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης 

• Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων κατάστασης ταμειακών ροών 

• Προσάρτημα 

• Πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή 

 

~ 3 ~ 
 



2.Βιβλιογραφικά στοιχεία με αντικειμενο την ανάλυση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 
2.1 Ρόλος της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 

Ο ρόλος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην ευρύτερη κοινωνία συνδέεται 

με αυτόν της κυκλοφορίας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και ερχεται να κάνει 

αφενός αποτελεσματικότερη τη χρήση τους στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, και 

αφ’ετέρου οικονομικότερη την παραγωγή και την κυκλοφορία τους. 

Τα παραπάνω οφέλη γίνονται εμφανέστερα αν λάβει κανείς υπόψην του ότι στην 

πρώτη περίπτωση η πληροφοριακή εκμετάλλευση μπορεί να αποδώσει περισσότερα με 

την εντατικότερη και πιο ελειδικευμένη επεξεργασία και μελέτη των τυποποιημένων, 

κωδικοποιημλενων και περιληπτικών λογιστικών καταστάσεων. Ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση ειναι γνωστό πόσο δαπανηρή είναι η δημοσίευση απο τους υπο εξέταση 

οργανισμούς όλων των στοιχείων σε τέτοια μορφή που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας χωρίς άλλη επεξεργασία 
 

2.2 Χρήστες χρηματοοικονομικής ανάλυσης  
ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Μέτοχοι 1. Μέτοχοι 

2. Πιστωτικά ιδρύματα       2.  Πιστωτικά ιδρύματα   

3. Προμηθευτές- πιστωτές       3.  Προμηθευτές- πιστωτές 

4. Ανταγωνιστές       4.  Πελάτες 

5. Κεντρική εξουσία       5.  Προσωπικό 

6. Αλλες επίσημες αρχές       6.  Ανταγωνιστές 

7. Εργατικά συνδικάτα       7.  Κεντρική εξουσία 

8. Επαγγελματικές οργανώσεις       8. Τοπική εξουσία 

9. Χρημ/κοι αναλυτές-σύμβουλοι       9.  Αλλες επίσημες αρχές 

10. Ακαδημαικοί- ερευνητές      10. Εργατικά συνδικάτα 

      11. Επαγγελματικές οργανώσεις 

~ 4 ~ 
 



      12. Το κοινό 

      13. Χρημ/κοι αναλυτές-σύμβουλοι 

      14. Ακαδημαικοί- ερευνητές 

 
3.Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 

  
Η ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε παράγει κυρίως οικοδομικά χρώματα. Διαθέτει όμως μια ευρύτατη 

γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε κατηγορία εφαρμογής χρώματος. Συνολικά 

παράγει περισσότερα από 200 διαφορετικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων 

και συσκευασιών με το εμπορικό σήμα «Χρωτέχ». Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 75% των 

πωλήσεών της αντιστοιχούν σε πωλήσεις χρωμάτων που προορίζονται για οικοδομική 

χρήση. Η παραγωγή βιομηχανικών και ναυτιλιακών χρωμάτων, καθώς επίσης και 

τυπογραφικών μελανιών, συμβάλλει με 25% περίπου στις συνολικές πωλήσεις. Η 

εταιρεία παράγει επίσης βερνίκια επιπλοποιίας. Αυτά όμως είναι ζήτημα αν αφορούν το 

1% των συνολικών πωλήσεων. Η εταιρεία πραγματοποιεί και εξαγωγές. 
 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  
Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών οικοδομών, αυτοκινήτων, βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων, βιομηχανικών προϊόντων μεταλλοτυπίας, επίπλων, ναυτιλίας και 

μονωτικών. 

 

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε διαθέτει μια μεγάλη ποικιλια χρωμάτων και ειδών οικονομικών 

κατασκευών. Το 45% των πωλησεων της βασίζεται στην πώληση χρωμάτων. Εχει 

αναπτύξη μεγάλη δράση στην πώληση οικολογικών χρωμάτων. Έχει αναπτύξει κ αι ενα 

μεγάλο δύκτιο εξαγωγών σε όλη την ευρώπη. 

 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
Παραγωγή βερνικιών, χρωμάτων και βιομηχανικών χρωμάτων. Εισαγωγή και χονδρική 

εμπορία βερνικιών. 
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ΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Druckfarben 27% 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ 20% 

ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η 13% 

ΧΡΩΤΕΧ 8% 

ΒΕΧΡΩ 5.5% 

ΒΕΡΝΙΛΑΚ 5.5% 

ΕΡ-ΛΑΚ 5% 

BERLING 3% 

DUROSTICK 3% 
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4.Οι Εταιρείες 
 

4.1 ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 

 

 
Η ΧΡΩΤΕΧ δημιουργήθηκε το 1945 και για πάνω από εξήντα χρόνια διατηρεί κυρίαρχη 

θέση στην ελληνική αγορά. Παράλληλα η ΧΡΩΤΕΧ έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Κύπρου, 

αποδεικνύοντας έτσι την διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της. 

 

Η επιτυχία της οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων 
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της η οποία διασφαλίζεται με αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Η συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων που, χωρίς συμβιβασμό στην 

ποιότητα, είναι ακόμα πιο φιλικά στο χρήστη και το περιβάλλον δίνουν λύσεις ακόμα και 

για τα πιο απαιτητικά συστήματα βαφής και προσφέρουν λύσεις στον τελικό χρήστη. 

 

Η στρατηγική της ΧΡΩΤΕΧ συνοψίζεται στους παρακάτω στρατηγικούς στόχους:  

• Διεξαγωγή συνεχούς έρευνας για ανάπτυξη προϊόντων που να καλύπτουν 

πλήρως τις ανάγκες του χρήστη  

• Ανάπτυξη προϊόντων με γνώμονα την προστασία του ανθρώπου και το 

περιβάλλον.  

• Παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων άριστης ποιότητας, υπό συνθήκες 

διαρκούς και αυστηρού ποιοτικού ελέγχου.  

• Διαρκής επικοινωνία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών της.  

 

Η ΧΡΩΤΕΧ έχοντας ως αρχή την «παραγωγή του κατάλληλου χρώματος για κάθε 

χρήση», διαθέτει σήμερα στην αγορά περισσότερα από 200 προϊόντα σε πληθώρα 

αποχρώσεων και συσκευασιών.  

 

Οι βασικότερες κατηγορίες των παραγόμενων χρωμάτων είναι:  

• Χρώματα οικοδομών (πλαστικά, ακρυλικά, βερνικοχρώματα, μονωτικά, στόκοι)  

• Βερνίκια - συντηρητικά ξύλου  

• Χρώματα μεταλλικών επιφανειών  

• Ναυτιλιακά χρώματα  

• Βερνίκια και λάκες μεταλλοτυπίας  

• Χρώματα βιομηχανικά και ειδικών εφαρμογών  

 

Η ΧΡΩΤΕΧ διαθέτει δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια στον Ασπρόπυργο Αττικής και στον 

Βόλο, και απασχολεί εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό προσωπικό. Το σύστημα 

ποιότητας ISO 9001 διασφαλίζει την άριστη λειτουργία και απόδοση σε όλα τα στάδια 

εργασιών από το σχεδιασμό ενός προϊόντος, την ανάπτυξη και την παραγωγή του έως 
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τη διανομή και την τεχνική εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιπλέον, τα συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία 

(OHSAS 1801) εκφράζουν την οικολογική ευαισθησία της ΧΡΩΤΕΧ, η οποία λειτουργεί 

με βασικό γνώμονα τη φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στα πλαίσια της 

προσπάθειας για διαρκή βελτίωση, η ΧΡΩΤΕΧ πραγματοποιεί συνεχείς επενδύσεις σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό, έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας. 

 

Πάνω απ’ όλα, η ΧΡΩΤΕΧ θέτει ως πρωταρχικό της στόχο τον διαρκή εκσυγχρονισμό σε 

κάθε τομέα, προκειμένου να εξασφαλίσει την συνεχή πρωτοπορία και την ικανοποίηση 

των αναγκών του κάθε πελάτη της. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ : Β. Νικολογιάννης  50% 

                                        Γ. Τσιμπούκης      50% 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε 

Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ 
50% 

Β. 
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

50% 
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1932 

Ιδρύεται η ετερόρρυθμος εταιρεία «Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας και Σία» με τον διακριτικό 

τίτλο «ΒΙΒΕΧΡΩΜ» από τον Στέφανο Διαμαντή Πατέρα και άλλα μέλη της γνωστής 

οικογένειας εφοπλιστών, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, 

εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών. 

  

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ εγκαθίσταται στο πρώτο της εργοστάσιο στη Νίκαια, σε οικόπεδο 2,5 

στρεμμάτων. 

  

Εδώ ξεκινάει η δυναμική και δημιουργική πορεία της ΒΙΒΕΧΡΩΜ, που θα γίνει η πρώτη 

βιομηχανία στον κλάδο των χρωμάτων και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της 

χώρας. 

 

 
1964-1965  

Κτίζεται το νέο εργοστάσιο της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στη Μάνδρα, σε έκταση 100 στρεμμάτων και 

μεταφέρεται σ’ αυτό η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. 

                                                       
1972 

  

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 55.000.000 δραχμές. 

 
Το διεθνές πρόσωπο της ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

  

Τον Αύγουστο του 1990 η ΒΙΒΕΧΡΩΜ κάνει το επόμενο καθοριστικό για την μελλοντική 

της εξέλιξη βήμα.  Γίνεται μέλος της NOBEL INDUSTRIES μίας από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανίες χρωμάτων της Ευρώπης και της CHEMAGRA που αντιπροσωπεύει ομάδα 

διεθνών επενδυτών.  
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Στις αρχές του 1994 η NOBEL INDUSTRIES συγχωνεύεται με την AKZO SA, τον 

ολλανδικό γίγαντα στα χημικά και δημιουργείται ηAKZO NOBEL, η μεγαλύτερη εταιρεία 

χρωμάτων στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκόσμια στον κλάδο 

των χημικών. 

 

Η αλλαγή αυτή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΒΙΒΕΧΡΩΜ έδωσε στην εταιρεία διεθνή 

εικόνα και την ικανότητα να αναπτύσσει, να παράγει και να προωθεί τα πλέον εξελιγμένα 

και πρωτοποριακά προϊόντα στην ελληνική αγορά. 

 

Σήμερα η ΒΙΒΕΧΡΩΜ ενεργό μέλος της ΑΚΖΟ NOBEL, από την ηγετική θέση που 

σταθερά κατέχει στην ελληνική αγορά, συνεχίζει την ανοδική της πορεία με μοντέρνα 

οργάνωση, δυναμική ομάδα διοίκησης και ένα σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό 265 

εργαζομένων. 

 

Το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρίας στεγάζονται στην ιδιόκτητη έκταση της 

εταιρείας, στη Μάνδρα Αττικής. Η εταιρία διατηρεί παράλληλα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας. Η εταιρεία διαθέτει το 

μεγαλύτερο και αποτελεσματικότερο δίκτυο διανομής με περισσότερααπό 2.000 σημεία 

πώλησης, εξυπηρετώντας έτσι κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. 

                           

                                                         
 

Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ παράγει μία πλήρη γκάμα προϊόντων υψηλής ποιότητας τα οποία 

καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς για οικοδομικά χρώματα, ειδικά χρώματα για τις 

βιομηχανίες, καθώς  και βερνίκια και λάκκες επιπλοποιίας. Όλα της τα προϊόντα είναι 

εφάμιλλα των καλύτερων χρωμάτων που παράγονται διεθνώς.    

Το 2006, που ήταν ακόμα μια χρονιά αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας, 

αποτέλεσε πάλι χρονιά υψηλής ανάπτυξης για την εταιρεία, με καθαρές πωλήσεις € 66 

εκ. και κέρδη μετά φόρων € 10 εκ., ενώ υπήρξε περαιτέρω βελτίωση σε οικονομικούς 

δείκτες. 
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Για την υποστήριξη της ανάπτυξης της εταιρίας γίνονται συστηματικές επενδύσεις σε κτίρια, 

εξοπλισμό, πληροφορική, συστήματα υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του 

περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. 

  

Στοχεύοντας σε ένα σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και σε όλες 

της τις δραστηριότητες, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ είναι η πρώτη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα 

που εφάρμοσε συστήματα διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγιεινή & 

την Ασφάλεια στην εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001/EMAS και 

OHSAS 18001, αποκτώντας τα αντίστοιχα διεθνή πιστοποιητικά. 

                                 

                                      

H ΒΙΒΕΧΡΩΜ πρωτοπόρα στην ελληνική αγορά των χρωμάτων, προσφέρει στους 

επαγγελματίες και τους καταναλωτές προϊόντα μοναδικής ποιότητας για κάθε χώρο, για 

κάθε ανάγκη και κάθε προτίμηση. 

 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ : Οικογένεια Πατέρα  43,8 % 

                                         Chemagra του  Ιωάννης Σιτινάς  30 % 

                                          

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΤΕΡΑΣ 
45% 

Chemagra 
31% 

ΑΛΛΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
24% 

ΠΑΤΕΡΑΣ 

Chemagra 

ΑΛΛΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 
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5.Βασικοί Αριθμοδείκτες 
 

 

5.1 Αριθμοδείκτες Ρευστοτητας 

• Γενική - Έμμεση Ρευστότητα 

• Άμεση ρευστότητα 

• Ταμιακή Ρευστότητα 

• Αμυντικό Διάστημα 

5.1.1 Γενική - Έμμεση Ρευστότητα 

Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

Τι δείχνει.  

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη φαινομενική, ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών 
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περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού στον ισολογισμό της µονάδος µε τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του ενός έτους από την 

ημερομηνία του ισολογισμού, και όχι τόσο την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει σε πρόσθετο 

δανεισµό, βεβαίως. Επιπλέον, το µέγεθος του δείκτη τούτου (αλλά και των συγγενών  

του) χαρακτηρίζει, εφ' όσον αυτός πραγµατικά ελέγχεται από τη διοίκηση,  

την επιχειρηµατική προσωπικότητα τούτης σαν επιθετικής ή συντηρητικής.  

 

Πού χρησιµοποιείται. 

 

 Χρησιµεύει στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσµης ρευστότητας της επιχείρησης και 

ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης  

από προµηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από τις τράπεζες αλλά και στην  

διατήρηση τούτης, από τη διοίκηση, σε ορθολογικά επίπεδα.  

 

Όριο > 1 

 

5.1.2 Άμεση Ρευστότητα 
 

Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορουν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 
                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Τι δείχνει. 

 Τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών στοιχείων προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελώντας έτσι μια πιο αυστηρή μέτρηση της 

ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας το (μέσο ετήσιο) άθροισμα όλων των στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού στον ισολογισμό πλην των αποθεμάτων και των προκαταβολών για 

αποθέματα και άλλα μακροπρόθεσμης χρήσης στοιχεία (π.χ. για πάγια) με το μέσο 
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άθροισμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο παθητικό. Στα δύο σύνολα 

περιλαμβάνονται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού και πάντοτε 

υπό την προηγούμενη αίρεση, βεβαίως, του κριτηρίου επιλογής που αναφέραμε 

παραπάνω στην περίπτωση του δείκτη γενικής ρευστότητας για ένταξη ενός 

λογαριασμού στην κατηγορία του συγκεκριμένου δείκτη. 

 

 Πού χρησιμοποιείται. 

 

 Στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της μονάδος καθώς 

και στην αξιολόγηση της απόδοσης του τμήματος πωλήσεων σε συνδυασμό και με τους 

όρους πωλήσεων.  

 

Όριο > = 1 

 

5.1.3 Ταμιακή Ρευστότητα 
 

Ταμιακή ρευστότητα = Ταμιακά και ισοδύναμα ταμιακά στοιχεία 

                                                Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

 

 
 Τι δείχνει. 

 

Ο πλέον ενδεικτικός δείκτης ρευστότητας είναι βέβαια ο  

δείκτης ταµειακής ρευστότητας. Δείχνει απλά την αριθµητική σχέση των  

ταµειακών και ισοδύναµων ταµειακών στοιχείων µε τις βραχυπρόθεσµες  

υποχρεώσεις.  

     

Πού χρησιµοποιείται.  

 

Στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της µονάδος αλλά 

και της αποδοτικότητα; Του τµήµατος εισπράξεων και πληρωµών.  
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Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας ,µε το (µέσο) σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, το (µέσο) 

σύνολο των λογαριασµών ταµείου, επιταγών µε τρέχουσα ηµεροµηνία πληρωµής, 

καταθέσεις όψεως και προθεσµίας (για µεγαλύτερη ακρίβεια αφαιρείται από τις 

τελευταίες το πιθανό ποσό που χάνεται από το κλείσιµο του λογαριασµού πριν τη 

συµφωνηµένη προθεσµία), και ξένα νοµίσµατα και χρεόγραφα ή οµόλογα 

διαπραγµατευόµενα στο χρηµατιστήριο. Και εδώ συνιστάται η χρήση του µέσου ετήσιου 

ύψους των αντίστοιχων λογαριασµών. 

Όριο < 1 

 
 
 
5.1.4 Αμυντικό Διάστημα 
 

Αμυντικό Διάστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                   Ημερήσια Έξοδα 

Τι δείχνει. 

Δείχνει για πόσες ηµέρες τα ρευστά και τα ρευστοποιήσιµα  

στοιχεία της επιχείρησης µπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά της έξο-  

 δα.   

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

 Διαιρώντας το άθροισµα των ταμιακών, ισοδύναμων τηνιακών, και απαιτήσεων, µε τα 

προβλεπόμενα ημερήσια λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης για την τρέχουσα χρήση 

επιχείρησης και ειδικότερα µε τα έξοδα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να 

διατηρηθεί η επιχείρηση σε λειτουργία, π.χ. εργατικά, πρώτες και βοηθητικέ; ύλες 

εργοδοτικές εισφορές συν εκείνες τις άλλες, ιδιαίτερες κατά επιχείρηση δαπάνες, οι 
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οποίες εί ναι εκ των πραγµάτων απαραίτητο να πληρωθούν . Εννοείται ότι από τις 

λειτουργικές δαπάνες αφαιρούνται οι προκαταβόλες που έχουν  

δοθεί γι' αυτές και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, ούτε στον  

αριθμητή σαν ρευστοποιήσιµα στοιχεία. Η πρόβλεψη των µμελλοντικών  

καθημερινών λειτουργικών δαπανών µπορεί να γίνει µε βάση τις δαπάνες  

αυτές όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως της  

τελευταίας χρήσεως -και αφού αφαιρεθούν από αυτές εκείνες οι οποίες δεν  

συνεπάγονται εκταμίευση στην τρέχουσα χρήση (αποσβέσεις, φορολογικές 

υποχρεώσεις που, για διάφορους λόγους, µμεταφέρονται σε επόµενες  

χρήσεις, κ.λπ.) καθώς και οι λειτουργικές εκείνες δαπάνες οι οποίες θεωρούνται 

ελαστικές ως προς την εξόφλησή τους ή δεν θα επαναληφθούν στην τρέχουσα χρήση. 

Προσαρμογή των δαπανών αυτών θα πρέπει να γίνεται επίσης και για δραστικές 

µμεταβολές στον πληθωρισµό ή το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης (κανονικέ; 

αυξήσεις εργατικών, αύξηση αποθεμάτων και υπόλοιπων πελατών λόγω αύξησης των 

πωλήσεων κ.λπ.). 

 

Πού χρησιμοποιείται. 

  

Στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και  

την ομαλή λειτουργία της επιχείρηση; σε συνδυασμό και με τους άλλους  

σχετικού; δείκτες αλλά και στη βιωσιμότητα τούτης σε περίπτωση κρίσε-  

ως οπότε θα συντρέχουν και θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι αντίστοιχοι  

σχετικοί με την επιχειρηματική κρίση αριθμοδείκτες στους οποίους θα  

αναφέρουμε παρακάτω. 

 

Όριο : εξαρτώνται κυρίως από τις καθημερινές ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της 

κάθε επιχείρησης και λιγότερο από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Τυχόν 

εποχικότητα στις πωλήσεις των επιχειρήσεων μπορεί να επηρεάσει το δείκτη. 

 
5.2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα 
 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 
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• Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 
 

  
5.2.1 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 
 

ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                              Μ.Ο Αποθεμάτων 

 
Τι δείχνει.  

 

Πόσες φορές τα εμπορεύσιμα αποθέματα της μονάδος ανακυκλώνονται μέσα στη 

χρήση, δηλαδή μετατρέπονται σε υπόλοιπα πελατών και από εκεί σε µετρητά ή 

γραµµάτια και πάλι σε αποθέµατα. Σε ηµέρες (διαιρώντας µε το δείκτη «φορές;» τις 365 

ηµέρες του έτους ή µε τον ειδικό τύπο κατ' ευθείαν) δείχνει πόσο διάστηµα απαιτείται για 

τη ρευστοποίηση των αποθεµάτων.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας µε το µέσο ύψος αποθεμάτων στον  ισολογισµό το κόστος πωληθέντων από 

την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

 

 Πού χρησιμοποιείται 

 

Συμπληρωματικά, και σε συνδυασμό με τους δείκτες ρευστότητας που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και 

δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδος. Χρησιμεύει, επίσης, εσωτερικά, στην 

αξιολόγηση  

της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και διαχείρισης αποθεμάτων της  

επιχείρησης από τα αντίστοιχα τμήματα τούτης και, εξωτερικά, στην  

εκτίμηση της ποιότητας των αποθεμάτων ειδικά σε μια απόφαση υποθήκευσης των 

αποθεμάτων από μια τράπεζα. Από τη μελέτη της διαχρονικής  

εξέλιξης του δείκτη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτίωση  
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ή μη της θέσης της επιχείρησης στην αγορά. 

 

Όριο > 1 

 

5.2.2 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 
 

ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                        Μ.Ο Απαιτήσεων 
Τι δείχνει.  

 

Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα υπόλοιπα του λογαριασμού 

«Απαιτήσεις» και είναι βοηθητικό; στην αξιολόγηση των παραπάνω δεικτών 

ρευστότητας. Σε ημέρες δείχνει το διάστημα  

που απαιτείται για την είσπραξη ρευστοποίηση των υπόλοιπων αυτών.  

 

Πού χρησιμοποιείται.  

 

Συμπληρωματικά, και σε συνδυασμό με τους δείκτες ρευστότητας που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της πιστοληπτική ς και 

δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδος. Χρησιμεύει, επίσης, στην αξιολόγηση της 

απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης 

από το αντίστοιχο τμήμα τούτης καθώς και του τμήματος εισπράξεων. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και στην απόφαση factoring των  

υπόλοιπων των πελατών μιας επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός εκφράζει και  

την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης προς τους πελάτες ή τους πιθανούς πελάτες της 

αλλά και προς τους ανταγωνιστές της γενικότερα.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

 Διαιρώντας με το μέσο ετήσιο ύψος των απαιτήσεων  

του ισολογισμού (μη αφαιρούμενων των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) τις 

καθαρές πωλήσεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως  

οι οποίες υποτίθεται ότι γίνονται όλες επί πιστώσει. 
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Όριο > 1 

 

5.2.3 Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών 
 

   ΚΤ Προμηθευτών = Κοστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

 
Ο δείκτης αυτός εκφράζει το πόσες φορές πληρώνονται οι υποχρεώσεις μέσα στο 

οικονομικό έτος έναντι των προμηθευτών. Το ζητούμενο είναι η μείωση από χρήση σε 

χρήση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των προμηθευτών ώστε να μπορούμε να 

πληρώνουμε τα χρέη μας αργότερα δηλαδή να αυξάνεται η διάρκεια των πιστώσεων 

που μας χορηγούν οι προμηθευτές. 

 

5.3 Κεφαλαιακή Δομής και Βιωσιμότητας 
 

• Σχέσεων κεφαλαίων 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης  

• Χρηματοδότησης παγίων 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 
 

 

5.3.1 Σχέσεων κεφαλαίων 
 

1. Σχέσεων Κεφαλαίων =     Ιδια Κεφάλαια       

                                                     Σύνολο Παθητικού 

 

2. Σχεσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια    

                                           Σύνολο Παθητικού 
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Τι δείχνει. 

Τη σχέση των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης προς το σύνολο των κεφαλαίων της.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

 Διαιρώντας το σύνολο (όχι μέσο όρο) των ίδιων ή των ξένων  

κεφαλαίων της επιχείρησης με το σύνολο του παθητικού ή ενεργητικού  

της στον ισολογισμό. Πρόβλημα παρουσιάζεται όταν η επιχείρηση έχει  

στους λογαριασμούς κεφαλαίων και λογαριασμό αναπόσβεστης επιχορήγησης και ως 

προς την οποία επιχορήγηση δεν έχουν λήξει οι περιορισμοί κάτω από τους οποίους 

τούτη είχε αρχικά δοθεί ή δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα κάποιοι σχετικοί όροι και (στην 

αντίθετη περίπτωση) προβλέπεται ή υπάρχει η πιθανότητα να επιστραφούν τα κεφάλαια 

αυτά στο χορηγό τους. Βεβαίως, το αρνητικό αυτό ενδεχόμενο σπάνια προκύπτει αλλά,  

θεωρητικά, υπάρχει και υπάρχει, έτσι, και διχογνωμία ως προς το αν θα  

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια οι υπό όρον δοθείσες  

επιχορηγήσεις ή να συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις έστω και 

όταν δεν διαφαίνεται το αρνητικό ενδεχόμενο επιστροφής  

τους. 

 

Πού χρησιμοποιείται. 
 
 Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται, μαζί µε άλλους  

συγγενείς δείκτες, κυρίως στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας µιας επιχείρησης. 

Χρησιμεύει, επίσης, στην εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας μονάδος δίνοντας 

ένα μέτρο κάλυψης που µπορούν να προσφέ-  

ρουν οι ιδιοκτήτες στους πιστωτές. Από την άλλη µεριά, η σχέση ιδίων  

προς σύνολο κεφαλαίων δίνει και µια εικόνα της αυτονοµίας που µπορεί να  

έχει µια επιχείρηση και της ανεξαρτησίας της από δανεικά κεφάλαια και  

άλλους πιστωτές. Ταυτοχρόνως, όµως, φαίνεται αντίστοιχα και το επίπεδο  

κεφαλαιακήξ µόχλευσης στο οποίο (σκόπιµα, θα πρέπει) διατηρεί την  

επιχείρηση η διοίκησή της. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα αποκαλυφθεί και η 

αποτελεσματικότητα ή µη της διοίκηση; να εκµεταλλευθεί  

(στην περίπτωση που είναι ευνοϊκό) το περιθώριο για περαιτέρω µόχλευση και να 
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βελτιώσει έτσι την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων, Θα µπορούσαµε να πούµε, επίσης, 

ότι ένας υψηλός δείκτης ιδίων προς σύνολο κεφαλαίων τουλάχιστον δεν προδιαθέτει 

αρνητικά για τη ρευστότητα στα επόµενα χρόνια αφού από την πλευρά των (χαµηλού 

ύψους) ξένων κεφαλαίων  

η πίεση για. ταµιακές εκροές εξυπηρέτησής τους θα είναι χαµηλή και  

αντιμετωπίσιμη, ειδικά σε περιόδους χαµηλής κερδοφορίας. 

 

Όριο < 1 

 

 

 

 

 
5.3.2 Υπερχρέωσης & επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 
 

     Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 
Τι δείχνει.  

 

Τη σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα  

το επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος  

είναι ο δείκτη; (και πάνω από τη μονάδα),τόσο υπερχρεωμένη είναι η  

επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο το επίπεδο άσκηση; κεφαλαιακή ς μόχλευσης. 

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας το σύνολο των υποχρεώσεων με το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων στον 

ισολογισμό. Αναφορικά με την παρουσία  

στον αριθμητή του κλάσματος όλων των υποχρεώσεων θα πρέπει να υπογραμμίσουμε 

ότι πολλές από αυτές τις υποχρεώσεις δεν προέρχονται από κανονικό δανεισμό αλλά 

τούτες εκδηλώνονται αυτόματα και παράλληλα  
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με ορισμένες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

Πού χρησιµοποιείται. 

 

Χρησιµεύει σαν άµεση ένδειξη της υπερχρέωσης  

της επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια και χρησιµοποιείται πιο πολύ από τους  

δανειστές της επιχείρησης για να εκτιµήσουν το βαθµό ασφάλειας που  

τους εξασφαλίζουν τα ίδια κεφάλαια αλλά και από τη διοίκηση και τους  

µετόχους της εταιρίας για να διαπιστώσουν το επίπεδο στο οποίο έχει  

φθάσει η χρήση κεφαλαικής µόχλευσης ή αυτό που λέγεται διεθνώς  

trading οn the equity. 

Όριο > = 1 

 
 
5.3.3 Χρηματοδότησης παγίων 
 
       Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                                   Καθαρή Αξία Παγίων 

 

Τι δείχνει. 

Δείχνει τη σχέση ίδιων κεφαλαίων προς την (καθαρή) αξία  

των πάγιων της επιχείρησης.  

       

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια µε την καθαρή αξία  

των πάγιων της µμονάδος (αφαιρούμενων του συνόλου των συσσωρευμένων  

αποσβέσεων από το λογαριασµό «Αποσπασθέντα πάγια») στον ισολογισμό. 

       

Πού χρησιμοποιείται 

 

Ο δείκτης χρησιμοποιείται στον προσδιορισµό,  
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βασικά, του τρόπου χρηματοδότησης των πάγιων της επιχείρησης και  

είναι και µια ένδειξη της άνεσης που έχει η επιχείρηση σε κεφάλαια κίνησης αφού ένας 

δείκτης χρηματοδότησης πάγιων µμεγαλύτερος της  

µμονάδος δείχνει ότι μέρος και των (τρεχουσών) αναγκών της εταιρίας σε  

κεφάλαια κίνησης έχει καλυφθεί από μακροπρόθεσμα και µμάλιστα ίδια  

κεφάλαια. 

 

Όριο =, > , < 1 ανάλογα με τον κλάδο 

 

 

 
 
 
5.3.4 Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο                     
υποχρεώσεων 
 

   Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

 προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

 

Τι δείχνει. 

 Τη σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού  

µε το σύνολο των υποχρεώσεων.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας το σύνολο του κυκλοφορούντος µε το  

σύνολο των υποχρεώσεων ,στον ισολογισμό, συμπεριλαμβανομένων και  

των μεταβατικών λογαριασµών εκατέρωθεν.  

 

Πού χρησιμοποιείται.  
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Ο δείκτης είναι µια ένδειξη της μακροχρόνιας  

ρευστότητας της επιχείρησης. Ένας υψηλός (ίσος ή και µμεγαλύτερος της  

μονάδος) δείκτης σηµαίνει ότι αν δεν υπάρξουν σοβαρές, συσσωρευµένες  

ζηµιές στο μέλλον, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως αυτές γίνονται  

σταδιακά βραχυπρόθεσμες, θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης ή σοβαρή  

αναστάτωση της οµαλής λειτουργίας της. Χρησιμοποιείται από τους δανειστές και τους 

χρηματοοικονομικούς αναλυτές. 

 

Όριο =, > 1 

 

 

 
5.4 Απόδοσης Κεφαλαίων 
 

• Απόδοσης συνόλου απασχολούμενων κεφαλαίων 

• Απόδοσης κεφαλαίων 

 

 

5.4.1 Απόδοσης συνόλου απασχολούμενων κεφαλαίων 
 
 

Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 

                           κεφαλαίων                     Σύνολο Παθητικού 

 
Τι δείχνει.  

 

Δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης πρός  

το µέσο όρο του συνόλου των κάθε πηγής κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση  

της επιχείρηση; κατά την ίδια χρήση.  
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Πώς υπολογίζεται. 

 

 Διαιρώντας ,με το σύνολο του μέσου όρου του παθητικού ,τα καθαρά κέρδη προ φόρων 

στα οποία έχουν επαναπροστεθεί τα  

χρηματοοικονομικά έξοδα που είχαν αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό των  

καθαρών κερδών αφού ο παρονομαστής περιλαμβάνει και τα ξένα κεφά-  

λαια στα οποία σαν αμοιβή αντιστοιχούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα. 

     

Πού χρησιμοποιείται.  

 

Η απόδοση συνόλου επενδυμένων κεφαλαίων  

έχει ευρεία χρήση και πολλούς ενδιαφερόμενους. Συνιστά τη βασικότερη  

ένδειξη αποδοτικότητας μίας μονάδος ανεξάρτητα της πηγής των διάφο-  

ρων κεφαλαίων της και αντανακλά την ικανότητα τούτης σαν οικονομικού  

φορέα να παράγει κέρδη σε πρώτο επίπεδο. 

 
Όρια < , = 1 

 
5.4.2 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
 

      Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο 

                                                      Ίδια Κεφάλαια 

 
Τι δείχνει. 

 

Δείχνει την αναλογία των καθαρών κερδών της χρήσης προς  

ο μέσο όρο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της  

επιχείρηση; σε μια χρήση. 

  

Πώς υπολογίζεται. 

 

Διαιρώντας τα καθαρά κέρδη προ φόρων με το σύνολο του μέσου όρου των ιδίων 

κεφαλαίων. Για τον ακριβή υπολογισμό  
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ων ίδιων κεφαλαίων που ήταν στη διάθεση της επιχείρηση; κατά τη  

χρήση ισχύουν αυτά που αναφέρθηκαν για το δείκτη συνόλου επενδεδυ-  

μένων κεφαλαίων προηγουμένως.  

 

Πού χρησιμοποιείται. 

 

Η απόδοση ίδιων κεφαλαίων -σε συνδυασμό και  

με τον αντίστοιχο κίνδυνο, ο οποίος στην απλή σύγκριση αριθμοδεικτών  

ου ίδιου κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο ίδιος για όλες τις επιχει-  

ρήσεις του κλάδου- χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη  

αμοιβής των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση. 

 

Όριο < , = , > 1 ανάλογα με τον κλάδο 

 

5.5 Αποδοτικότητας 
 

• Μικτού κέρδους  

• Κόστους πωληθέντων 

 
5.5.1 Μικτού κέρδους 
 

     Μικτού κέρδους =    Μικτά κέρδη        .              

                                  Καθαρές πωλήσεις  

 

Τι δείχνει. 

Δείχνει τη σχέση των μικτών αποτελεσμάτων προς τις καθαρές πωλήσεις.  

 

Πώς υπολογίζεται. 

 

Μικτά αποτελέσµατα εκμετάλλευσης (καθαρές πωλήσεις µείον κόστος πωληθέντων) δια 
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καθαρές πωλήσεις της χρήσεως από  

την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  

 

Πού χρησιµοποιείται. 

 

Ο δείκτης µετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων µίας επιχείρησης και αντανακλά την 

αποτελεσµατικότητα του τµήματος; πωλήσεων και marketing γενικότερα να διαµορφώνει 

συµφέρουσες  

τιµές στην αγορά αλλά και του τµήµατος προµηθειών ή/και παραγωγής να  

ελέγχει το κόστος των προϊόντων. Είναι, επίσης, µια πρώτη ένδειξη της  

αποδοτικότητας της επιχείρησης αφού ένα µικρό ποσοστό µικτού κέρδους  

δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την κάλυψη των υπολοίπων εξόδων και  

της εµφάνισης καθαρού κέρδους τελικά.  

Όριο < 1 

 

5.5.2 Κόστους πωληθέντων 
 

     Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων    

                                              Καθαρές πωλήσεις 

Τι δείχνει. 

Δείχνει τη σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων  

προς τις καθαρές πωλήσεις και μετρά την αποτελεσματικότητα ελέγχου  

του κόστους πωληθέντων.  .  

 

Πώς υπολογίζεται.  

 

Κόστος πωληθέντων δια καθαρές πωλήσεις χρήσε-  

ως από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  

 

Πού χρησιμοποιείται. 

 

Ο δείκτης είναι συναφής με το δείκτη μικτοί  
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κέρδους και ισχύουν τα ίδια που αναφέρθηκαν στο δείκτη αυτόν προηγουμένως. 

Προσφέρεται επίσης και για την αξιολόγηση, ξεχωριστά, του κόστους πωληθέντων αφού 

η επίδραση της μεταβολής της τιμής των προϊόντων. 

 

 

5.6 Εκμετάλλευσης Στοιχείων 
 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού 

• Εκμετάλλευσης παγίων 

• Εκμετάλλευσης ίδιων κεφαλαίων 

 

 
5.6.1 Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού 
 

   Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                    Σ. Ενεργητικού 

 

Τι δείχνει 

 

Δείχνει το σχετικό μέγεθος του ενεργητικού σε σύγκριση με τις πωλήσεις και το 

αντίστροφο ή την κυκλοφορία/ ανακύκλωση του ενεργητικού. Το δείκτη τον συναντήσαμε 

και προηγουμένως στο σύνθετο δείκτης Du Pont 

 

Πώς υπολογίζεται 

 

Καθαρές πωλήσεις δια το μέσο συνολικό ενεργητικού που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση 

στη χρήση 

 

Που χρησιμοποιείται 

 

Στην εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η 

επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία, γενικώς , προς επίτευξη πωλήσεων. Ένας 
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χαμηλός τέτοιος δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην 

επιχείρηση σε σχέση με τις πωλήσεις που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν στην 

δεδομένη αγορά και συγκυρία από την εν λόγω μονάδα.  

 

Όριο > 1 ανάλογα με τον κλάδο 

 
5.6.2 Εκμετάλλευσης παγίων 
 

     Εκμετάλλευσης παγίων =    Πωλήσεις   

                                                 Σ. Παγίων 

 

 
Τι δείχνει 

 

Δείχνει το σχετικό μέγεθος του πάγιου ενεργητικού σε σύγκριση με τις πωλήσεις και το 

αντίστροφο ή την κυκλοφορία/ανακύκλωση του πάγιου ενεργητικού της επιχείρησης 

 

Πως υπολογίζεται 

 

Καθαρές πωλήσεις δια το μέσο συνόλου του πάγιου ενεργητικού που χρησιμοποιούσε η 

επιχείρηση στη χρήση 

 

Που χρησιμοποιείται 

 

Στην εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η 

επιχείρηση τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Από την άλλη μεριά, ένας χαμηλός 

τέτοιος δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων της 

επιχείρησης σε πάγια και σε σχέση, πάντα , με τις δυνατότητες της μονάδος για 

πωλήσεις. 

 

Όριο = , > 1 ανάλογα με τον κλάδο 
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5.6.3 Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων 
 

Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                                   Συν. ιδίων κεφαλαίων 

 
Τι δείχνει 

 

Δείχνει το σχετικό μέγεθος των ιδίων κεφαλαίων σε σύγκριση με τις πωλήσεις ή κατά 

πολλους το βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης με βάση τις 

πωλήσεις της. 

 

Πως υπολογίζεται 

 

Καθαρές πωλήσεις δια μέσο του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης των 

επιχορηγήσεων μη συμπεριλαμβανομένων. 

 

Πού χρησιμοποιείται 

 

Στην εκτίμηση του ορθολογικού μεγέθους των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε 

σχέση με τις πωλήσεις της. Ένας υψηλός δείκτης σημαίνει ότι η επιχείρηση 

πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με ολίγα ίδια κεφάλαια το οποίο μπορεί να οδηγήσει 

σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι επικερδείς.  Στην αντίθετη περίπτωση οι 

ζημιές θα είναι ανάλογα μεγαλύτερες λόγω των αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων 

που δημιουργούν τα ξένα κεφάλαια. Ένας υψηλός δείκτης, επίσης , είναι ένδειξη 

μεγάλου κινδύνου για τους πιστωτές της επιχείρησης λόγω της αρνητικής (για τους 

πιστωτές) σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια.  

Όριο > 1 στα πλαίσια του κλ 

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2008 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

•  Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                     Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

=36.441.994 + 1.714.335  = 1,20 

                                              31.610.622 + 83.526 

   Αυτός είναι ένας καλός  δείκτης ρευστότητας γιατί το φυσιολογικό του εύρος είναι από 
1 εως 2.  

                                                  

• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορούν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

                                  

                                                 = (36.441.944 + 1.714.335) – 6.166.373 = 0,80 

                                                                          31.610.622 

Και αυτός ο δείκτης όπως και ο δείκτης έμμεσης ρευστότητας είναι καλός γιατί βρίσκεται 
και αυτός εντός του φυσιολογικού εύρους, το οποίο είναι μεταξύ 

 0,7 < ΑΡ < 1,2 

 

• Ταμιακή ρευστότητα =        Διαθέσιμα  +  Χρεόγραφα     ,                

                                           Β. Υποχρεώσεις –Προκ. Πελ 

                                                     =           943.268      = 0,03              

                                                      31.610.622 – 542.890  

Ο δείκτης Ταμιακής ρευστότητας πρέπει συνήθως να είναι μικρότερος του 1.( ΤΡ < 1) 

Στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης της ταμιακής ρευστότητας είναι 0,03 , ο οποίος 

είναι ένας καλός δείκτης 

• Αμυντικό Διαστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερήσια Έξοδα 

                      =                          943.268 + 29.332.303                  = 193 ημέρες                                                                        

                ( 41.324.461 + 15.935.365 – 28.354 - 0)/365     
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Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι άμα ρευστοποιήσω τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα και τις 

απαιτήσεις μας θα μπορέσω να καλύψω τα έξοδα μου για 193 μερες. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 

• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                      Μ.Ο Αποθεμάτων 

 

                                 =             41.324.461           = 6,74 

                                    (6.166.373 + 6.093.254)/2 

 

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι τα αποθέματα μέσα στην αποθήκη ανακυκλώνονται 6,74 

φορές το χρόνο. Οσο μεγαλύτερος ο ΚΤ αποθεμάτων τοσο μεγαλύτερη είναι η 

αποδοτικότητα. 

* τα 6.093.254 είναι τα αποθέματα του έτους 2007   

• ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                         Μ.Ο Απαιτήσεων 

 

                                               =              74.845.589              . = 2,67 

                                       ( 29.332.303 + 26.595.738)/2 

 

ή  365 / 2,67  = 136 ημέρες  

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι οι απαιτήσεις τις επιχείρησης εισπράττονται 2,67 φορές 

το χρόνο. 

*τα 26.595.738 είναι οι απαιτήσεις του έτους 2007 

 

• ΚΤ Προμηθευτών = Κοστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

 

                                     = 41.324.461 + 6.166373 – 6.093.254. = 3,14 
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                                             ( 13.010.353 + 13.295.540) / 2  

 

ή  365 / 3,14 = 116 ημέρες  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =     Ιδια Κεφάλαια       

                                                     Σύνολο Παθητικού 

 

                                                  =  18.210.417  = 0,35 = 35% 

                                                      51.264.329 

 

• Σχεσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   .  

                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       

                                       =  33.053.912  = 0,65 = 65% 

                                           51.264.329 

Από τις δυο αυτές σχέσεις βλέπουμε ότι επειδή έχει πολλά Ξένα Κεφάλαια η εταιρεία 

είναι υπερδανεισμένη και χρωστάει πολλά.  

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια  = 33.053.912 = 1,81 φορές 

Κεφαλαιακής μόχλευσης      Ίδια Κεφάλαια     18.210.417 

                                             

Τα όρια αυτού του δείκτη είναι ( ΞΚ / ΙΚ <= 2 ). Αυτός ο δεικτης μας δείχνει πόσες φορες 

μεγαλύτερα είναι τα Ξένα κεφάλαια από τα Ίδια κεφάλαια. Στην προκείμενη περίπτωση 

τα Ξένα κεφάλαια είναι 1,81 φορές μεγαλύτερα από τα Ίδια κεφαλαια. Η εταιρεία είναι 

υπερχρεωμένη 

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 
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                                            Καθαρή Αξία Παγίων 

 

                                       = 18.210.417  = 1,41 φορές 

                                          12.841.581 

 

Επειδή ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων είναι μεγαλύτερος της μονάδος μας δείχνει ότι 

μέρος και των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης έχει καλυφθεί από 

μακροπρόθεσμα κ κυρίως ίδια κεφάλαια. 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

            προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

 

                                                 = 36.441.944 = 1,15 

                                                    31.610.622 

 

Επειδή αυτος ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας μας φανερώνει ότι αν δεν 

υπάρξουν σοβαρές , συσσωρευμένες ζημιές στο μέλλον οι υποχρεώσεις της 

επιχείρησης θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί αναδιάρθρωση της 

κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της λειτουργίας της.  

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη+Τόκ. έξοδα = 17.266.225 + 84431 = 0,34 

 κεφαλαίων                             Σύνολο Παθητικού            51.264.329 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο  

                                                 Ίδια Κεφάλαια   

 

                                           = 17.266.225 = 0,98 

                                              18.210.417    
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Ο δείκτης αυτός είναι μικρότερος της μονάδας λόγω του μεγάλου ποσού των Ιδίων 

κεφαλαίων. Είναι καλό μια επιχείρηση να έχει πολλά ίδια κεφάλαια γιατί αυτά 

χρηματοδοτούν τα πάγια της επιχείρησης καθώς και άλλες υποχρεώσεις της. Παρ’όλα 

αυτά πρέπει να προσέξει γιατί βρίσκεται πολύ κοντά στν μονάδα.   

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

• Μικτού κέρδους =          Μικτά κέρδη        . 

                                  Καθαρές πωλησεις 

 

                               = 33.521.128 = 0,44 

                                  74.845.589 

 

• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων. 

                                         Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 41.324.461 = 0,55 

                                            74.845.589 

 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                    Σ. Ενεργητικου 

 

                                                                 = 74.845.589   = 1,45 

                                                                    51.264.329 

 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις  = 74.845.589 = 5,82 

                                          Σ. Παγίων     12.841.581 
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Αυτός ο δείκτης είναι πολύ φυσιολογικός και μας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν έχει 

υπερεπενδύσει κεφάλαια στην απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

 

• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                        Συν. ιδίων κεφαλαίων 

 

                                                         = 74.845.589  = 4,11 

                                                            18.210.417 

 

 

 

 

6.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2008 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

• Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                     Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

=26.557.873 + 613.891  = 2,60 

                                              10.309.617 + 173.544 

 

Κατά το έτος 2008 η εταιρεία ΧΡΩΤΕΧ  έχει γενική ρευστότητα αρκετά πάνω απο το όριο 

το οποίο είναι απο 1 έως 2.                                        
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• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορούν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

                                  

                                                 = (26.557.873 + 613.891  ) – 6.891.705 = 1,97 

                                                                          10.309.617 

Και στον δείκτη της άμεσης ρευστότητας ο δείκτης ειναι επίσης πάνω από το όριο το 

οποίο είναι απο 0,7 έως και 1,2 

 

• Ταμιακή ρευστότητα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα                

                                           Β. Υποχρεώσεις –Προκ. Πελ 

                                                     =             265.703               = 0,02             

                                                      10.309.617 – 183.094  

 

• Αμυντικό Διαστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερήσια Έξοδα 

                      =                               265.703 + 19.400.465                             =                                                                         

                      ( 17.340.432 + 8.300.733 – 707.226)/365     

288 ημέρες  

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι άμα ρευστοποιήσω τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα και τις 

απαιτήσεις μας θα μπορέσω να καλύψω τα έξοδα μου για 288 μερες. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
 

• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                 Μ.Ο Αποθεμάτων 

 

                                 =             17.340.432           = 2,45 
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                                    (6.891.705 + 7.223.389)/2 

 
Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι τα αποθέματα μέσα στην αποθήκη ανακυκλώνονται 2,45 

φορές το χρόνο. Οσο μεγαλύτερος ο ΚΤ αποθεμάτων τοσο μεγαλύτερη είναι η 

αποδοτικότητα. 

 

            • ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                 Μ.Ο Απαιτήσεων 

 

                                    =                 27.008.210            . = 1,46 

                                       ( 19.400.465 + 17.370.451)/2 

 

ή  365 / 1,46  = 250 ημέρες  

 

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι οι απαιτήσεις τις επιχείρησης εισπράττονται 1,46 φορές 

το χρόνο. 

 

 • ΚΤ Προμηθευτών = Κοστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

 

                                     = 17.340.432 + 6.891.705 – 7.223.389 = 4,68 

                                             ( 3.288.241 + 3.967.305) / 2  

 

ή  365 / 4,68 = 78 ημέρες  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =     Ιδια Κεφάλαια       

                                                     Σύνολο Παθητικού 
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                                                  =  20.183.186  = 0,55 = 55 % 

                                                      36.693.726 

 

• Σχεσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   .  

                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       

                                       =  16.510.540  = 0,45 = 45% 

                                           36.693.726 

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

            Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 

                                            = 16.510.540 = 0,82 φορές   

                                               20.183.186   

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                       Καθαρή Αξία Παγίων 

 

                                       = 16.510.540  =1,74  φορές 

                                          9.457.377 

 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

            προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

 

                                                 = 26.557.873 = 1,62 

                                                    16.309.617 

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 
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 κεφαλαίων                             Σύνολο Παθητικού 

 

                                                 

                                                = 548.536 + 743.423 = 0,03 

                                                         36.693.726 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο  

                                           Ίδια Κεφάλαια   

 

                                           =    548.536 = 0,02 

                                              20.183.185    

 

 

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

• Μικτού κέρδους =          Μικτά κέρδη        . 

                                  Καθαρές πωλησεις 

 

                               = 9.667.778 = 0,36 

                                  27.008.210 

 

• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων. 

                                         Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 17.340.432 = 0,64 

                                            27.008.210 

 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .   

                                                                    Σ. Ενεργητικου 
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                                                                = 27.008.210   = 0,73 

                                                                    36.693.726 

 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις  = 27.008.210 = 2,85 

                                          Σ. Παγίων       9.457.377 

 

 

 

• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                        Συν. ιδίων κεφαλαίων 

                                                                    =  27.008.210 = 1,34 
                                                                       20.183.156 

 

 

 

6.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2009 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

• Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                     Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

                                                 = 28.005.511 + 1.020.100  = 29.025.611  = 1,29 

                                                    22.302.219 + 45.420          22.347.369  

 

• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορούν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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                                                 = (28.005.511 +1.020.100) – 5.948.621 = 1,03 

                                                                          22.302.219 

 

• Ταμιακή ρευστότητα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα                

                                           Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

                                                     =           728.538           = 0,03               

                                                      22.302.219 - 496227 

 

 

 

• Αμυντικό Διάστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερήσια Έξοδα 

                      =               728.538 + 21.328.352                    .                                           

           ( 33.720.560 + 15.527.754 - 103.725 – 0)/365          = 164 ημέρες 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                           Μ.Ο Αποθεμάτων 

 

                                =            33.720.560              = 5,56  φορές 

                                   (5.948.621 + 6.166.373)/2 

 

* τα 6.166.373 είναι τα αποθέματα του έτους 2008   
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• ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                Μ.Ο Απαιτήσεων 

 

                                        =                 61.836.633             = 2,44 φορές 

                                          ( 21.328.352 + 29.332.303)/2 

ή    365 / 2,44 = 150 μέρες 

*τα 29.332.303 είναι οι απαιτήσεις του έτους 2008 

 

• ΚΤ Προμηθευτών = Κόστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

 

                                  = 33.720.560 + 5.948.621 – 6.166.373 =2,81 φορές 

                                         (10.772.609 + 13.010.353)/2 

 

ή  365 / 2,81 = 130 μέρες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =   Ίδια Κεφάλαια       

                                                     Σύνολο Παθητικού 

 

                                                  = 17.863.154  = 0,42 = 42% 

                                                     41.974.406 

 

• Σχεσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   = 
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                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       = 24.111.252 = 0,58 = 58% 

                                          41.974.406 

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

       Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 

                                             =  24.111.252  = 1,34 φορές  

                                                 17.863.154 

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                                Καθαρή Αξία Παγίων 

  

                                             = 17.863.154 = 1,39 

                                                12.764.599 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

       προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

 

                                                 = 28.005.511 = 1,25 

                                                    22.302.219 

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 

       κεφαλαίων                                    Σύνολο Παθητικού 

 

                                                 = 12.189.378 + 145.485 = 0,29  
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                                                             41.974.406 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο = 12.189.378 = 0,68 

                                                      Ίδια Κεφάλαια       17.863.154   

 

ΑΠΟΔΟΤιΚΟΤΗΤΑΣ 

• Μικτού κέρδους =    Μικτά κέρδη        =        28.166.072 = 0,46 

                                  Καθαρές πωλησεις          61.836.633 

     

 

• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων  = 

                                              Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 33.720.560 = 0,54 

                                            61.836.633 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                              Σ. Ενεργητικού 

                                                                 = 61.836.633  = 1,47 

                                                                    41.974.406 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις   

                                                      Σ. Παγίων 

                                                       = 61.836.633 = 4,84 

                                                          12.764.599 
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• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                             Συν. ιδίων κεφαλαίων  

                                                          = 61.836.633  = 3,46 

                                                             17.863.154 

                                                 

6.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2009 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

• Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                           Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

=23.989.803 +688.495  = 1.84 

                                              13.321.127+86.025 

                                                     

• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορούν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

                                  

                                                 = (23.989.803 +688.495) – 5.353.139 = 1,45 

                                                                          13.321.127 

 

• Ταμιακή ρευστότητα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα                

                                           Β. Υποχρεώσεις –Προκ. Πελ 

                                                     =           335.511           = 0,02               

                                                      13.321.127 – 114.743  
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Ο δείκτης Ταμιακής ρευστότητας πρέπει συνήθως να είναι μικρότερος του 1.( ΤΡ < 1) 

Στην προκειμένη περίπτωση ο δείκτης της ταμιακής ρευστότητας είναι 0,02  ο οποίος 

είναι ένας καλός δείκτης. 

 

• Αμυντικό Διαστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερήσια Έξοδα 

                      =                           335.512 + 18.301.151                                 , =                                                                      

           ( 13.974.831+1.794.061+1.082.939+4.797.516-405.949)/365     

320 ημέρες 

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι άμα ρευστοποιήσω τα διαθέσιμα, τα χρεόγραφα και τις 

απαιτήσεις μας θα μπορέσω να καλύψω τα έξοδα μου για 320 μέρες. 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                    Μ.Ο Αποθεμάτων 

 

                                =            13.974.831               = 2.28  φορές 

                                   (5.353.139 + 6.891.705)/2 

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι τα αποθέματα μέσα στην αποθήκη ανακυκλώνονται 2.28 

φορές το χρόνο. Όσο μεγαλύτερος ο ΚΤ αποθεμάτων τόσο μεγαλύτερη είναι η 

αποδοτικότητα. 

* τα 6.891.705 είναι τα αποθέματα του έτους 2008   

 

• ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                Μ.Ο Απαιτήσεων 
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                                        =                 21.984.867             = 1,16 φορές 

                                          ( 18.301.152 + 19.400.465)/2 

 

ή    365 / 1,16 = 314 μέρες 

Αυτός ο δείκτης μας δείχνει ότι οι απαιτήσεις τις επιχείρησης εισπράττονται 1,16 φορές 

το χρόνο. 

*τα 19.400.465 είναι οι απαιτήσεις του έτους 2008 

• ΚΤ Προμηθευτών = Κόστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

                                  = 13.974.831 + 5.353.139 – 6.891.705 =4,22 φορές 

                                         (2.557.116 + 3.288.241)/2 

 

ή  365 / 4,22 = 86 μέρες  

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =  Ίδια Κεφάλαια       

                                                            Σύνολο Παθητικού 

 

                                                  = 19.917.664   = 0.59 = 59% 

                                                     33.381.717  

 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   = 

                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       = 13.464.052   =0,40  = 40% 

                                          33.381.717 
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Από τις δυο αυτές σχέσεις βλέπουμε ότι επειδή έχει πολλά Ίδια Κεφάλαια η εταιρεία είναι 

δεν είναι δανεισμένη και  δεν χρωστάει πολλά.  

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

      Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 

                                             =  13.464.052   = 0,67 φορές  

                                                 19.917.664 

 

Τα όρια αυτού του δείκτη είναι ( ΞΚ / ΙΚ <= 2 ). Αυτός ο δείκτης μας δείχνει πόσες φορές 

μεγαλύτερα είναι τα Ξένα κεφάλαια από τα Ίδια κεφάλαια. Στην προκείμενη περίπτωση 

τα Ξένα κεφάλαια είναι 0,67 φορές μεγαλύτερα από τα Ίδια κεφάλαια. Η εταιρεία δεν 

είναι χρεωμένη. 

 

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                                        Καθαρή Αξία Παγίων 

  

                                             = 19.917.664 = 2,30 

                                                8.645.592 

 

Επειδή ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων είναι μεγαλύτερος της μονάδος μας δείχνει ότι 

μέρος και των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης έχει καλυφθεί από 

μακροπρόθεσμα κυρίως ίδια κεφάλαια. 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

       προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 
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                                                 = 23.989.803   = 1,80 

                                                    13.321.127 

 

Επειδή αυτός ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας μας φανερώνει ότι αν δεν 

υπάρξουν σοβαρές, συσσωρευμένες ζημιές στο μέλλον οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 

θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής 

της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της λειτουργίας της.  

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 

      κεφαλαίων                                    Σύνολο Παθητικού 

 

                                                

                                               

                                                  = -196.223 + 443.137  = 0,007  

                                                             33.381.717 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο 

                                                              Ίδια Κεφάλαια 

 

                                                 =  -196.223    = -0.009 

                                                    19.917.664 

 

Ο δείκτης αυτός είναι μικρότερος της μονάδας λόγω του μεγάλου ποσού των Ιδίων 

κεφαλαίων. Επίσης ο δεικτης αυτός ειναι αρνητικός γιατί ιη επιχείρηση κατα το έτος 2009 

είχε ζημιές. Είναι καλό μια επιχείρηση να έχει πολλά ίδια κεφάλαια γιατί αυτά 

χρηματοδοτούν τα πάγια της επιχείρησης καθώς και άλλες υποχρεώσεις της. Στην 

παρούσα κατάσταση όμως η επιχείρηση κρίνεται καλό να κανει διορθωτικές κινήσεις για 

να βελτιώσει τα κέρδη της και να ανακαμψει μετα απο μια ζημιωγόνα περίοδο. 
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Μικτού κέρδους =    Μικτά κέρδη        =      8.010.035   = 0,36 

                                  Καθαρές πωλήσεις         21.984.867 

     

 

• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων  = 

                                              Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 13.974.831  = 0,63 

                                            21.984.867 

 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                    Σ. Ενεργητικού 

                                                                

                                                                = 21.984.867 = 0,65 

                                                                    33.381.717 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις   

                                               Σ. Παγίων 

                                                       = 21.984.867  = 2,54 

                                                          8.645.592 
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Αυτός ο δείκτης είναι πολύ φυσιολογικός και μας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν έχει 

υπερεπενδύσει κεφάλαια στην απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

 

• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                             Συν. ιδίων κεφαλαίων  

                                                         

                                                          = 21.984.867   = 1,103 

                                                             19.917.664 

Αυτός είναι σχετικά ψηλός άρα η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με λίγα 

ίδια κεφάλαια άρα είναι οι πωλήσεις πιο κερδοφόρες. 

 

 

 

6.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2010 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

• Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                     Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

                                                  = 28.584.895 + 1.300.982  = 29.885.877  = 1,38 

                                                   21.690.675 + 28.075       21.718.750 

 

 

• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορουν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
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                                                     (28.584.895 + 1.300.982) – 5.312.859  = 1,13 

                                                                     21.690.675 

 

• Ταμιακή ρευστότητα = Ταμιακά και ισοδύναμα ταμιακά στοιχεία 

                                                         Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

                                                    =           1.104.501          = 0,05 

                                                        21.690.675 + 28.075 

 

• Αμυντικό Διαστημα = Διαθέσιμα + Χρεογραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερισια Εξοδα 

 

      =              1.104.501 + 22.167.535                 .                         

      (34.578.276 + 13.545.333 – 89.340 + 0)/365     = 176 ημέρες 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 
• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                      Μ.Ο Αποθεμάτων 

 

                                 =           34.578.276              = 6,14 

                                    (5.948.621 + 5.312.859)/2 

 
 

• ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                Μ.Ο Απαιτήσεων 

 

                                               =              58.769.960                . = 2,70  

                                       (21.328.352 + 22.167.535)/2 

 

ή  365 / 2,70  = 135 ημέρες  
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• ΚΤ Προμηθευτών = Κοστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

 

                                     = 34.578.276 + 5.312.859 – 5.948.621 = 3,26 

                                             ( 10.772.609 + 10.054.376) / 2  

ή  365 / 3,26 = 112 ημέρες 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =     Ιδια Κεφάλαια       

                                                     Σύνολο Παθητικού 

 

                                                  =  18.193.418  = 0,44 = 44% 

                                                      41.538.850 

 

 

• Σχεσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   .  

                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       

                                       =  23.345.432  = 0,56 = 56% 

                                           41.538.850 

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 

                                            = 23.345.432 = 1,29 φορές   

                                               18.193.418   

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                            Καθαρή Αξία Παγίων 

 

                                       = 18.193.418  = 1,57 

                                          11.564.695 

~ 55 ~ 
 



 

 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

            προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

 

                                                 = 28.584.895 = 1,31 

                                                    21.690.676 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 

 κεφαλαίων                                    Σύνολο Παθητικού 

 

                                                 

                                                = 10.638.705 + 102.099 = 0,26 

                                                              41.538.850 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο  

                                                 Ίδια Κεφάλαια   

 

                                           = 10.638.705 = 0,58 

                                              18.193.418     

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

• Μικτού κέρδους =    Μικτά κέρδη        . 

                                  Καθαρές πωλησεις 

 

                               = 24.191.684  = 0,41 

                                  58.769.960 
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• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων. 

                                              Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 34.578.276 = 0,58 

                                            58.769.960 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                    Σ. Ενεργητικου 

 

                                                                 = 58.769.960   = 1,41 

                                                                    41.538.850 

 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις  = 58.769.960 = 5,08 

                                          Σ. Παγίων     11.564.695 

 

• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                             Συν. ιδίων κεφαλαίων 

 

                                                         = 58.769.960  = 3,23 

                                                            18.193.418 

 

6.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 

ΕΤΟΥΣ 2010 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
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• Γενική ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου 

                                                     Βραχ/σμες Υποχρεώσεις + Μεταβ/κοι Παθητικού 

 

=   22.427.080+498.012   = 1,95 

                                                   11.647.691+107.581 

                                                     

 

• Άμεση ρευστότητα = (Κυκλοφορούν + Μεταβ/κοι Ενεργ/κου) – Αποθ/τα 

                                                                  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

                                  

                                                 = (22.427.080+498.012) – 4.935.227 = 1,54 

                                                                          11.647.691 

• Ταμιακή ρευστότητα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα                

                                           Β. Υποχρεώσεις –Προκ. Πελ 

                                                   

                                                   =           231.790           = 0,02               

                                                      11.647.691– 59.177  

 

• Αμυντικό Διάστημα = Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + Απαιτήσεις  

                                                          Ημερήσια Έξοδα 

                      =                231.790 + 17.260.063       .                                           

           (12.679.859+1.783.944+583.456+4.480.390-286.672)/365 =331 ημέρες 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

• ΚΤ Αποθεμάτων = Κόστος Πωληθέντων 

                                    Μ.Ο Αποθεμάτων 
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                               =            12.679.659               = 2.46  φορές 

                                   (4.935.227 +5.353.139 )/2 

 

* τα 5.353.139 είναι τα αποθέματα του έτους 2009   

 

• ΚΤ Απαιτήσεων = Πωλήσεις επί πιστώσει  

                                                         Μ.Ο Απαιτήσεων 

 

                                        =                 19.468.283             = 1,09 φορές 

                                          (17.260.063+ 18.301.152)/2 

 

ή    365 / 1,09 = 334 μέρες 

 

• ΚΤ Προμηθευτών = Κόστος πωλ/ντων + Τ.Α – Α.Α 

                                              Μ.Ο Προμηθευτών 

                                  = 12.679.860 + 4.935.227 – 5.353.139 =5,51 φορές 

                                         (2.557.116 + 1.891.983)/2 

 

ή  365 / 5,51 = 66 μέρες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =  Ίδια Κεφάλαια .       

                                                     Σύνολο Παθητικού 

 

                                                  = 19.544.012   = 0.62 = 62% 

~ 59 ~ 
 



                                                     31.313.056  

 

• Σχέσεων Κεφαλαίων =      Ξένα Κεφάλαια   = 

                                           Σύνολο Παθητικού 

 

                                       = 11.769.044   =0,37  = 37% 

                                          31.313.056 

Από τις δυο αυτές σχέσεις βλέπουμε ότι επειδή έχει πολλά Ίδια Κεφάλαια η εταιρεία είναι 

δεν είναι δανεισμένη και  δεν χρωστάει πολλά.  

 

• Υπερχρεώσεις & επιπέδου  =  Ξένα Κεφάλαια 

      Κεφαλαιακής μόχλευσης          Ίδια Κεφάλαια 

 

 

                                             =  11.769.044   = 0,60 φορές  

                                                 19.544.012    

 

Τα όρια αυτού του δείκτη είναι ( ΞΚ / ΙΚ <= 2 ). Αυτός ο δείκτης μας δείχνει πόσες φορές 

μεγαλύτερα είναι τα Ξένα κεφάλαια από τα Ίδια κεφάλαια. Στην προκείμενη περίπτωση 

τα Ξένα κεφάλαια είναι 0,60 φορές μεγαλύτερα από τα Ίδια κεφάλαια. Η εταιρεία δεν 

είναι χρεωμένη. 

 

• Χρηματοδότηση Παγίων =      Ίδια Κεφάλαια        . 

                                                  Καθαρή Αξία Παγίων 

                                                       = 19.544.012   = 2,34 

                                                             8.346.442 
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Επειδή ο δείκτης χρηματοδότησης παγίων είναι μεγαλύτερος της μονάδος μας δείχνει ότι 

μέρος και των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης έχει καλυφθεί από 

μακροπρόθεσμα κυρίως ίδια κεφάλαια. 

 

• Κυκλοφορούντος ενεργητικού  = Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

      προς σύνολο υποχρεώσεων              Υποχρεώσεις 

                                                 = 22.427.080= 1,92 

                                                    11.647.691 

 

Επειδή αυτός ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας μας φανερώνει ότι αν δεν 

υπάρξουν σοβαρές, συσσωρευμένες ζημιές στο μέλλον οι υποχρεώσεις της επιχείρησης 

θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής 

της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της λειτουργίας της.  

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

• Απόδοσης συνόλου απασχολ. = Κέρδη + Τόκοι έξοδα 

 κεφαλαίων                                    Σύνολο Παθητικού 

 

                                                 = -329.360 + 321.203  = -0,0002  

                                                             31.313.056 

 

• Απόδοση ιδίων κεφαλαίων = Κέρδη προ φόρο 

                                                      Ίδια Κεφάλαια 

                                                 =  -329.360   = -0.016 

                                                    19.544.012    
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Ο δείκτης αυτός είναι μικρότερος της μονάδας λόγω του μεγάλου ποσού των Ιδίων 

κεφαλαίων. Είναι καλό μια επιχείρηση να έχει πολλά ίδια κεφάλαια γιατί αυτά 

χρηματοδοτούν τα πάγια της επιχείρησης καθώς και άλλες υποχρεώσεις της.   

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

• Μικτού κέρδους =    Μικτά κέρδη        =      6.788.423   = 0,34 

                                  Καθαρές πωλήσεις         19.468.283 

     

• Κόστους πωληθέντων = Κόστος πωληθέντων  = 

                                              Καθαρές πωλήσεις 

 

                                         = 12.679.859   = 0, 65 

                                            19.468.283 

 

 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

• Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού =     Πωλήσεις       .  

                                                                             Σ. Ενεργητικού 

                                                                 = 19.468.283= 0,62 

                                                                    31.313.056 

 

• Εκμετάλλευσης παγίων =  Πωλήσεις   

                                                       Σ. Παγίων 

                                                     

                                                      = 19.468.283 = 2,33 

                                                          8.346.442 
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Αυτός ο δείκτης είναι πολύ φυσιολογικός και μας δείχνει ότι η επιχείρηση δεν έχει 

υπερεπενδύσει κεφάλαια στην απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.  

• Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων =   Καθαρές πωλήσεις   .  

                                                             Συν. ιδίων κεφαλαίων  

                                                          = 19.468.283  = 0,996 

                                                             19.544.012 

Αυτός είναι σχετικά ψηλός άρα η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με λίγα 

ίδια κεφάλαια άρα είναι οι πωλήσεις πιο κερδοφόρε 

 

 

 

 

 

 

6.7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΧΡΩΤΕΧ 

Αριθμοδείκτες                                                              2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Γενική ρευστότητα  1,20 1,29 1,38 2,60 1,84 1,95 

Άμεση ρευστότητα  0,80 1,03 1,13 1,97 1,45 1,54 

Ταμιακή ρευστότητα  0,03 0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 

Αμυντικό Διάστημα  193 164 167 228 320 331 

ΚΤ Αποθεμάτων  6,74 5,56 6,14 2,45 2,28 2,46 

ΚΤ Απαιτήσεων  2,67 2,44 2,70 1,46 1,16 1,09 

ΚΤ Προμηθευτών  3,14 2,81 3,26 4,68 4,22 5,51 

Σχέσεων Ίδιων Κεφαλαίων   
35% 42% 44%  

55% 59% 62% 

Σχέσεων Ξένων Κεφαλαίων   
65% 58% 56%  

45% 40% 37% 
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Υπερχρεώσεις & επιπέδου Κεφαλαιακής 
μόχλευσης  

 
 

1,81 1,34 1,29 

 
 
 

0,82 0,67 0,6 

Χρηματοδότηση Παγίων  1,41 1,39 1,57 1,74 2,3 2,34 

Κυκλοφορούντος ενεργητικού  προς 
σύνολο υποχρεώσεων 

 
 
 

1,15 1,25 1,31 

 
 
 

1,62 1,8 1,92 

Απόδοσης συνόλου απασχολ. 
Κεφαλαίων 

 
 

0,34 0,29 0,26 

 
 

0,03 0,007 -0,0002 

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων   
0,98 0,68 0,58  

0,02 -0,009 -0,016 

Μικτού κέρδους  0,44 0,46 0,41 0,36 0,36 0,34 

Κόστους πωληθέντων  0,55 0,54 0,58 0,64 0,63 0,65 

Εκμετάλλευσης συνόλου ενεργητικού   
 

1,45 1,47 1,41 

 
 

0,73 0,65 0,62 

Εκμετάλλευσης παγίων  5,82 4,84 5,08 2,85 2,54 2,33 

Εκμετάλλευσης ιδίων κεφαλαίων   
 

4,11 3,46 3,23 

 
 

1,34 1,103 0,996 

 

6.8 Συμπεράσματα μελέτης και διαγραμματική παρουσίαση  

Η εταιρεία Χρωτέχ Α.Ε κατέχει υψηλότερο δείκτη γενικής ρευστότητας , κάτι το οποίο 

σημαίνει , ότι η επιχείρηση  είναι καλύτερη από πλευράς ρευστότητας και είναι ικανή να 

ανταποκριθεί στην πληρωμή των καθημερινών υποχρεώσεων της , σε αντίθεση με τη 

Βίβεχρωμ Α.Ε που ο δείκτης κυμαίνεται σε πιο χαμηλά επίπεδα . 
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Συγκρίνοντας το δείκτη άμεσης ρευστότητας των 2 εταιρειών προκύπτει , ότι τα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της Χρωτέχ Α.Ε καλύπτουν περισσότερες φορές τις 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις απ’ ότι η Βιβεχρωμ Α.Ε  την ίδια χρονική περίοδο. 

Ο δείκτης ταμειακής ρευστότητας αποδεικνύει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία της Βιβεχρωμ 

Α.Ε  καλύπτουν τις  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περισσότερες φορές από ότι η  

Χρωτέχ Α.Ε . 

 

Ο δείκτης κυκλοφορίας αποθεμάτων όσο μεγαλύτερος είναι τόσο πιο αποτελεσματικά 

λειτουργεί η επιχείρηση . Για το λόγο αυτό όπως προκύπτει από τον πίνακα η  Βιβεχρωμ 

διαθέτει μεγαλύτερο δείκτη και τα δυο έτη . 
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 ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΧΡΩΤΕΧ 
2008 4,3 2,4 
2009 2,5 4,4 
2010 3,5 1,8 

   
 

 

 

Ο δείκτης κυκλοφορίας απαιτήσεων όσο υψηλότερος είναι τόσο μικρότερος είναι ο 

χρόνος δεσμεύσεως των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θέση της από  απόψεως 

χορηγούμενων πιστώσεων . Όπως προκύπτει από τον πίνακα η Βιβεχρωμ Α.Ε διαθέτει 

υψηλότερο δείκτη  και τα δυο έτη και μάλιστα με αυξανόμενη τάση σε αντίθεση με τη 

Χρωτεχ Α.Ε της οποίας ο δείκτης μειώνεται . 

 

Ο δείκτης υπερχρέωσης  μας δείχνει ότι η Βιβεχρωμ Α.Ε είναι υπερχρεωμένη και έχει 

υψηλότερο επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης .  
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Ο δείκτης αποδοτικότητας και για τις 2 εταιρείες είναι μικρότερος της μονάδας και αυτό 

σημαίνει  ότι και οι 2  επιχειρήσεις  είναι αποδοτικές  και έχουν  την ικανότητα σαν 

οικονομικοί φορείς  να παράγουν  κέρδος σε πρώτο επίπεδο .  

 

 
 

 
ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΧΡΩΤΕΧ 

2008 0,98 0,02 
2009 0,68 -0,009 
2010 0,58 -0,016 

 

 

 

Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης μικτού κέρδους τόσο καλύτερη είναι η θέση της 

επιχειρήσεως  , διότι μπορεί να μπορεί να αντιμετωπίσει χωρίς δυσκολία αύξηση του 

κόστους των πουλημένων  προϊόντων της . Η εταιρεία Βιβεχρωμ Α.Ε διαθέτει υψηλότερο 

δείκτη μικτού κέρδους διότι οι πωλήσεις και το κέρδος είναι υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες της Χρωτεχ Α.Ε .  

 

Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των 2 εταιρειών για τον δείκτη κέρδος ανά μετοχή 

διότι είναι δύσκολο να ερμηνευθούν  εφόσον οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τον ίδιο 

αριθμό μετοχών .  
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Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης  χρηματοδότησης παγίων ενδέχεται να αντανακλά μια 

κάποια υπερεπένδυση των κεφαλαίων της επιχείρησης σε ακίνητα και λοιπά πάγια 

στοιχεία η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί επωφελής για την επιχείρηση δεδομένου ότι 

απαιτεί μεγάλες ετήσιες αποσβέσεις οι οποίες μειώνουν τα κέρδη της . Αυτό αντανακλά 

την κατάσταση της Βιβερχωμ Α.Ε  η οποία διαθέτει περισσότερα πάγια από ότι η 

Χρωτεχ Α.Ε .  

 

Ένας σχετικά υψηλός δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 

παρέχει ένδειξη ότι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφληθούν από 

τα κεφάλαια κινήσεως . Είναι λοιπόν φανερό από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα 

ότι η εταιρεία Χρωτεχ Α.Ε διαθέτει υψηλότερο δείκτη άρα μπορεί να καλύψει τις 

υποχρεώσεις της . 

 

Ο δείκτης εκμεταλλευσης ιδίων κεφαλαίων όσο μεγαλύτερος είναι τόσο καλύτερη είναι η 

θέση της  επιχείρησης διότι πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με σχετικά μικρό ύψος 

ιδίων κεφαλαίων .Ο δείκτης είναι μεγαλύτερος για τη Βιβεχρωμ Α.Ε ωστόσο αυτό μπορεί 

να σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είναι ευνοημένη διότι λειτουργεί βασιζόμενη στα ξένα 

κεφάλαια σε αντίθεση με τη Χρωτεχ Α.Ε. 
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΧΡΩΤΕΧ 

2008 4,11 1,34 
2009 3,46 1,103 
2010 3,23 0,996 

 

 
ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ 2008-2009 
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ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε 2009-2010 
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ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε 2009-2010
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ΧΡΩΤΕΧ 2008-2009 
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8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://www.exipno.gr 

http://www.statbank.gr 

http://www.express.gr/ 

http://www.econ3.gr  

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Κωνσταντίνος Κάντζος 
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http://www.exipno.gr/
http://www.statbank.gr/
http://www.express.gr/
http://www.econ3.gr/
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