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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα 

συνεχώς  

μεταβαλλόμενο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό ανέκαθεν 

δημιουργούσε  την ανάγκη για πληροφόρηση, όμως τα τελευταία τρία χρόνια η 

πληροφόρηση έγινε πιο σημαντική απο ποτέ. 

 Απο έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 απο την “marc 

A.E”  διαπιστώθηκε ότι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, κυρίως 

μικρομεσαίες, έχουν επηρεαστεί αισθητά απο την κρίση. Οι επιπτώσεις είναι 

πολλές( μείωση τζίρου, καθυστέρηση εισπράξεων, έλλειψη ρευστότητας, μείωση 

προσωπικού κτλ.) και φέρουν διάφορα προβλήματα, κυρίως οικονομικής και 

κοινωνικής φύσεως. 

 Δρώντας  λοιπόν σε ένα περιβάλλον αστάθειας είναι λογικό να υπάρχει άγχος 

και πανικός όμως αυτά οδηγούν σε επιπόλαιες και βιαστικές κινήσεις οι οποίες 

μπορεί στο μέλλον να αποβούν μοιραίες .Αυτό το οποίο απαιτείται για την 

σωστή διαχείριση των πραγμάτων είναι  ένα σύστημα λεπτομερούς  και διαρκούς 

πληροφόρησης ώστε να προβλέπονται και να αποφεύγονται οι κίνδυνοι και να 

αξιοποιούνται οι τυχόν ευκαιρίες . 

 Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να χρησιμοποιήσω κάποιες μεθόδους 

ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεικτών που αφορούν πέντε  διαδοχικά έτη  για 

να ελέγχξω αν η απόδοση της εταιρίας «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι η 

κατάλληλη ,αν έχει την επιθυμητή εξέλιξη και να εξάγω διάφορα 

συμπεράσματα με απώτερο σκοπό να μην κινδυνεύσει η βιωσιμότητα της 

επιχείρησης στο μέλλον.  

Η εργασία μου είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

Τυχόν λάθη ή παραλείψεις  βαρύνουν αποκλειστικά εμένα και θα εκτιμούσα την 

επισήμανση τους, ώστε να βελτιωθούν και εξελιχτούν μελλοντικά.  

 

Καραγκιόζογλου Κατερίνα 

ΑΘΗΝΑ 

Μάιος 2013 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» 
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ  

Ο όμιλος «Κωνσταντινίδης» αποτελείται απο μία αλυσίδα καταστημάτων, 

αυστηρά οικογενειακού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στον χώρο της 

ζαχαροπλαστικής απο τις αρχές του 20ου αιώνα.  

Με 18 καταστήματα παραγωγής και πώλησης, σε 

Αθήνα,Λάρισα,Θεσσαλονίκη,Βόλο και Πλαταμώνα είναι μία εταιρία που 

συνεχώς αναπτύσσεται. 

Η εταιρία «Κωνσταντινίδης»  δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε  όλες τις σύγχρονες 

μεθόδους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και επενδύει στον ανθρώπινο 

παράγοντα. 

Στόχος της εταιρίας: Η κυριάρχηση της στον ελληνικό χώρο αλλά και η 

επέκταση της σε γνωστές ευρωπαικές μεγαλουπόλεις. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ  

Η εταιρία έχοντας ως οδηγό την παράδοση και την ποιότητα έχει σαν όραμα να 

χτίσει ένα περιβάλλον δημιουργίας. 

Βασικές αξίες:  

 Διατήρηση αναλλοίωτων των συνταγών που έχουν κληρονομήσει απο 

τους παππούδες τους. 

 Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση των πελατών 

τους. 

 Αξιοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, προσφεροντάς τους συνεχή 

εκπαίδευση, προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική βράβευση. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

Η ιστορία της εταιρίας «Κωνσταντινίδης» ξεκινάει το 1920 στην Νίγδη της 

Μικράς Ασίας. Στα πρώτα τους βήματα ασχολήθηκαν με την παραγωγή 

μελιού και αγνών υλικών. Ο Γρηγόρης Κωνσταντινίδης όμως, δάσκαλος στο 

κύριο επάγγελμα του και πατέρας μίας πολυμελούς οικογένειας, δεν 

αρκέστηκε σε αυτά. Ήταν σαν άνθρωπος ανήσυχος και με δημιουργικό 

πνεύμα και μετά απο διάφορες αναζητήσεις στράφηκε στο εμπόριο, το οποίο 

τον έφερε σε μία πρώτη επαφή με την τέχνη της ζαχαροπλαστικής.  

Γύρω στο 1920 άνοιξε το πρώτο υποτυπώδες ζαχαροπλαστείο. 

Το 1922 μετά την μικρασιάτικη καταστροφή κατέληξαν στην Λάρισα.Εκεί οι 

δύο γυιοι του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, ο Λάζαρος και ο Στέλιος, άνοιξαν το 

πρώτο τους ζαχαροπλαστείο το 1925 το οποίο έφτιαχνε γλυκά απο φυσικά 

προιόντα με μέλι, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, αλεύρι κ.τ.λ, 

εγκαινιάζοντας έτσι μία μακρόχρονη παράδοση χρήσης αγνών και φυσικών 

υλικών. 

 

Ο Κωνσταντινίδης Λάζαρος, ο μικρότερος γυιος του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, 

πήγε αργότερα στην Αθήνα και ξεκίνησε να μαθαίνει κοντά σε αξιόλογους  

Έλληνες αλλά και Γάλλους ζαχαροπλάστες που επισκέφτονταν συχνά την 

Αθήνα για να διδάξουν την τέχνη τους. 

 

Το 1932 άνοιξε στην Λάρισα το πρώτο μεγάλο σύγχρονο ζαχαροπλαστείο της 

οικογένειας «Κωνσταντινίδη» με το όνομα «Κυψέλη».  Η «Κυψέλη έγινε 

γρήγορα γνωστή σε όλη την Ελλάδα κυρίως για τους κουραμπιέδες, το 

τσουρέκι της και το φημισμένο μιλφέιγ των ζαχαροπλαστείων 

«Κωνσταντινίδη» 

 

Σήμερα, η Τρίτη γενιά, όλα παιδιά του Λάζαρου Κωνσταντινίδη, διευθύνουν 

τον όμιλο εταιριών «Κωνσταντινίδης» , ο οποίος αποτελείται απο 18 

καταστήματα σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πλαταμώνα. 
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ΤΑ ΠΙΟ ΦΗΜΙΣΜΕΝΑ ΓΛΥΚΑ  

 

 

 

 
ΜΙΛΦΕΙΓ 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ 

 
ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ 
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ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Ο καθένας απο εμάς έχει το δικαίωμα να επισκεφτεί το Ανοιχτό Εργαστήριο 

της εταιρείας «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» και να δει πώς 

παρασκευάζονται τα γλυκά της εταιρείας, τα υλικά που χρησιμοποιούνται 

και αν τηρούνται όλα τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής. 

 

 
 

Οι εργαζόμενοι είναι φιλικοί και εξυπηρετικοί και αφήνουν στον πελάτη μία 

μοναδική εμπειρία. 

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας θα μας υποδεχτούν όπως αν κάναμε 

μία επίσκεψη στο σπίτι ενός φίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ  
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2007 2008 2009 2010 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2007 2008 2009 2010 2011

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 152,75 398,39 507,69 721,21 736,81 Μετοχικό κεφάλαιο 354,35 354,35 354,35 354,35 354,35

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 149,87 154,25 109,44 231,11 249,74 Αποθεματικά κεφάλαια

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 2,88 244,14 398,25 490,1 487,07 Τακτικό Αποθεματικό 86,5 110 118,12 137,2 148,21

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ειδικά Αποθεματικά 211,47 211,48 211,48 211,48 61,51

Ενσώματες ακινητοποιήσεις Αφορολογ.αποθεματικά ειδικ.διαταξ 81,51 81,51 81,51 81,51 211,47

Κτίρια και τεχικά έργα 489,75 517,05 517,05 530,38 754,93 379,48 402,99 411,11 430,19 421,19

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 341,04 378,36 409,83 426,05 495,32

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 148,71 138,69 107,22 104,33 259,61 Αποτελέσματα εις νέο

Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις 459,55 536,74 809,53 931 1321,52 Υπόλοιπο κερδών είς νέο 36,81 145,21 36,98 41,35 209,28

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 268,19 315,9 374,93 472,5 591,37 Υπόλοιπο κερδών προηγούμ.χρήσης 256,33 239,14 438,35 475,33 516,68

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 191,36 220,84 434,6 458,5 730,15 293,14 438,35 475,33 516,68 725,96

Μεταφορικά μέσα 114,08 73,49 73,49 79,16 104,49 ΣΥΝΟΛΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1026,97 1195,69 1240,79 1301,22 1501,5

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 49,36 34,61 46,92 59,76 75,53 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 64,72 38,88 26,57 19,4 28,96 Μακρ.υποχρεώσεις

Έπιπλά & λοιπός εξοπλισμός 1153,64 1254,3 1479,11 1616,43 1768,4 Λοιπές μακροπρ. Υποχρεώσεις 157,77 32,6

ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 942,81 1055,72 1180,65 1316,03 1528,7

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 210,83 198,58 298,46 300,4 239,7 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

615,62 596,99 866,85 882,63 1258,42 Προμηθευτές 305,21 354,14 572,81 506,08 980,12

Συμμετοχές & άλλες μακρ.απαιτήσεις Επιταγές πληρωτέες 249,89 377,66 795,92 784,48 1227,96

Λοιπές μακρ.απαιτήσεις 77,09 78,54 86,46 92,6 101,45 Υποχρεώσεις απο φόρους-Τέλη 159,48 267,72 141,44 408,3 78,32

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 692,71 675,53 953,31 975,23 1359,87 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 93,52 103,28 131 163,38 213,7

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μερίσματα πληρωτέα 300 466,2 108,62 220,03 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Πιστωτές διάφοροι 157,9 153,26 156 165,9 201,33

Εμπορεύματα 17,05 20,87 31,1 22,53 29,72 1266 1722,26 1905,76 2248,17 2701,43

Προιοντα έτοιμα & ημιτελή 8,26 8 27,13 27,99 32,72 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1266 1722,26 2063,53 2280,77 2701,43

Πρώτες και βοηθητικές Υλες 74,38 161,75 71,83 103,83 146,12

Είδη συσκευασίας 101,09 100,46 144,22 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

99,69 190,62 231,15 254,81 352,78 Λοιποί μεταβατικοί λ\σμοί παθητικού 454,6 200 23,8

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες 5,41 17,39 11,12 3,32 4,43

Χρεώστες διάφοροι 25,59 50,71 14,34 12,29 15,5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2294,15 2918,19 3305,08 3626,47 4222,91

Ελληνικό Δημόσιο 84,12 138,6 111,65 175,41 88,09

Επισφαλείς πελάτες 157,77

Λ/σμοί διαχ/σεως προκατ. & πιστώσεων 0,8 24 35,63 10 0

115,92 230,7 330,51 201,02 108,02

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Λοιπά χρεόγραφα 619,68 578,5 324,22 4,22 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο 312,6 275,2 341,19 493,47 627,63

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 377,43 644,47 724,16 1157,07 1286,66

690,03 919,67 1065,35 1650,54 1914,29

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1525,32 1919,49 1951,23 2110,59 2375,09

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα επόμενων χρήσεων 66,67 71,9

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6,57 7,13 2,29 50,55 0,88

73,24 79,03 2,29 50,55 0,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2294,15 2918,19 3305,08 3626,47 4222,91

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε" ETH 2007-2011
ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΑ)
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2007 2008 2009 2010 2011

4986,76 5571,92 6269,41 8462,85 8925,58

ΜΕΙΟΝ 2894,83 3086,88 3599,68 4795,09 5423,04

2091,93 2485,04 2669,73 3667,76 3502,54

ΠΛΕΟΝ 4,62 0 0 0 76,00

ΣΥΝΟΛΟ 2096,54 2485,04 2669,73 3667,76 3578,54

ΜΕΙΟΝ 448,25 486,61 652,83 896,52 985,76

1210,74 1394,34 1462,97 1945,13 2247,57

437,55 604,09 553,93 826,11 345,21

ΠΛΕΟΝ 34,95 41,17 24,29 18,25 27,71

ΜΕΙΟΝ 0 0 0 167,68 0

0,66 0,8 0,48 0,74 2,09

0 0 254,25 0 0

471,83 644,46 323,49 675,94 370,83

ΠΛΕΟΝ

20,63 36,14 0,03 0,02 0,38

ΜΕΙΟΝ 2,18 1,45 4,39 19,48 19,05

0 0 0 0 0,46

0 0 0 0 16,03

490,29 679,15 319,13 656,48 355,66

ΜΕΙΟΝ 276,05 220,6 318,48 318,19 434,5

276,05 220,60 318,48 318,19 434,50

0 0 0 0 0

490,29 679,15 319,13 656,48 335,66

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε" ETH 2007-2011

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΑΔΑ)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ

2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ

4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ

2.ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜ. ΣΥΜΜΕΤ & ΧΡΕΟΓΡ.

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ

1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ

3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

ΜΕΙΟΝ: ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ           
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσω κάποιους βασικούς χρηματοικονομικούς δείκτες 

με σκοπό να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε την πορεία της επιχείρησης 

εντός πέντε διαδοχικών ετών. Οι δείκτες εκφράζουν την σχέση μεταξύ δύο 

μεγεθών με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα. Τους χρησιμοποιούμε είτε για να αναλύσουμε την τρέχουσα 

κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, είτε για να δούμε τις προοπτικές της 

επιχείρησης και να λάβουμε σοβαρές αποφάσεις. 

Το θετικό των δεικτών είναι ότι υπολογίζονται εύκολα και βοηθούν στις 

συγκρίσεις είτε μεταξύ ετών είτε μεταξύ άλλων επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. 

Μέσω αυτών μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες σχετικά με την βιωσιμότητα 

της επιχείρησης, να δούμε την αποτελεσματικότητα κάποιου πιθανού 

επενδυτικού σχεδίου, να προβλέψουμε κάποια πιθανή χρεοκοπία, να 

εκτιμήσουμε την περιουσία τηςεπιχείρησης. 

Οι παραπάνω πληροφορίες ενδιαφέρουν αφενός την διοίκηση της επιχείρησης 

για την διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου μία άλλη ομάδα 

ενδιαφερόμενων  όπως  επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,προμηθευτές, 

εργαζόμενους κ.τ.λ 

Από πού αντλούμε πληροφορίες για τον υπολογισμό των δεικτών: 

 Από τον Ισολογισμό:  Είναι ένας πίνακας ο οποίος δείχνει σε μία δεδομένη 

χρονική στιγμή την περιουσία της επιχείρησης 

 Από την Κ.Α.Χ: Είναι μία κατάσταση η οποία μας δείχνει τα έσοδα και τα 

έξοδα μίας επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή 

 Από τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων: Ο πίνακας αυτός μας δείχνει 

πως διανέμονται τα κέρδη τα οποία υπολογίστηκαν. Ένα μέρος των 

κερδών δίνεται για μερίσματα, για αποθεματικά, για φόρο εισοδήματος ή 

άλλες διατάξεις τις οποίες ορίζει ο νόμος. Το ποσό που εν τέλει απομένει 

μοιράζεται στους μετόχους/εταίρους. 
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Μειονεκτήματα αριθμοδεικτών: Οι αριθμοδείκτες είναι απόλυτα μεγέθη  

τα οποία δεν μπορούν να μας δώσουν πολλές πληροφορίες αν σταθούν 

μεμονωμένοι. Για να έχει νόημα η χρήση αριθμοδεικτών θα πρέπει να γίνει 

είτε σύγκριση μεταξύ ετών, είτε με τον ανταγωνισμό ή γενικά με τον 

συγκεκριμένο κλάδο. 

Έχω διακρίνει τους αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιήσω σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες ανάλογα με το έιδος πληροφόρησης που παρέχει ο καθένας απο 

αυτούς. 

Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Χρησιμοποιούνται για να δούμε κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Χρησιμοποιούνται για να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης της 

επιχείρησης και περιουσιακής συγκρότησης του ενεργητικού της 

 ΔΕΙΚΤΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

Χρησιμοποιούνται για να δούμε τον βαθμό κερδοφορίας της επιχείρησης 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουμε τον βαθμό 

αποτελεσματικότητας με τον οποίο πραγματοποιούνται οι βασικές 

δραστηριότητες της επιχείρησης. 
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2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

Ένα απο τα πιο βασικά σημεία που πρέπει να ελέγχει μία επιχείρηση 

προκειμένου  να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της είναι το επίπεδο ρευστότητας 

, δηλαδή η ικανότητα της να εξοφλεί τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές,τους 

προμηθευτές, τους τρέχοντες λογαριασμούς της, να καταβάλλει μισθούς και 

γενικά να έχει μια υγιή πιστοληπτική ικανότητα. 

2.2.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας υπολογίζεται απο τον λόγο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση. Ο 

δείκτης αυτός μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τον 

κλάδο στον οποίο ανήκει. Οι αποδεκτές τιμές που λαμβάνει ο δείκτης είναι 

μεταξύ 1 και 2. Αντίθετα αν ο δείκτης αυτός είναι υπερβολικά μεγάλος πιθανόν 

να σημαίναι ότι η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τις χρηματοδοτικές δυνατότητες 

που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μεγενθύνεται στην  αγορά της όσο θα 

μπορούσε.Ακόμα ένας υπερβολικά μεγάλος δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 

πιθανόν να κρύβει την ύπαρξη κατεστραμμένων-απαξιωμένων εμπορευμάτων.   

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης 

Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.44). 

Ο Δ.Κ.Ρ για την επιχείρηση «Κωνσταντινίδης» διαμορφώνεται ώς εξής για τα 

αντίστοιχα έτη: 

  Κ.Ε Β.Υ Δ.Κ.Ρ (Κ.Ε/Β.Υ) 

2007 1525,32 1266,00 1,20 

2008 1919,49 1722,26 1,11 

2009 1951,23 1905,76 1,02 

2010 2110,59 2248,17 0,94 

2011 2375,09 2701,43 0,88 

Πίνακας 2.2.1.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» για τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 2011 
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2.2.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης άμεσης ρευστότητας υπολογίζεται απο τον λόγο (Κυκλοφορούν 

ενεργητικό –Αποθέματα) προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. Ουσιαστικά 

αυτός ο δείκτης είναι παρόμοιος με αυτόν της κυκλοφοριακής ρευστότητας με 

την διαφορά ότι αφαιρούνται τα αποθέματα.Αυτό γίνεται γιατί τα αποθέματα 

δεν ρευστοποιούνται εύκολα και θέλουμε να αξιολογήσουμε την ικανότητα της 

επιχείρησης να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς όμως να 

συμπεριλαμβάνονται τα αποθέματα, τα οποία σχετίζονται περισσότερο με τον 

ρυθμό παραγωγής και διάθεσης τους.Ο δείκτης κρίνεται ως ικανοποιητικός όταν 

είναι κοντά στο 1 (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.44) 

Ο Δ.Α.Ρ για την επιχείρηση «Κωνσταντινίδης» διαμορφώνεται ώς εξής για τα 

αντίστοιχα έτη: 

 Κ.Ε ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Β.Υ Δ.Α.Ρ 

2007 1525,32 99,69 1266 1,13 

2008 1919,49 190,62 1722,26 1,00 

2009 1951,23 231,15 1905,76 0,90 

2010 2110,59 254,81 2248,17 0,83 

2011 2375,09 352,78 2701,43 0,75 

Πίνακας 2.2.2.1 Δείκτης άμεσης  ρευστότητας για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» για τα έτη 2007,2008,2009, 2010 και 2011 
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2.2.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Υπολογίζεται απο τον λόγο χρηματικών διαθεσίμων προς κυκλοφορούν 

ενεργητικό. Οι τιμές που λαμβάνει ο δείκτης είναι μεταξύ του μηδενός και της 

μονάδας. Όσο πιο κοντά πλησιάζει ο δείκτης στην μονάδα τόσο καλύτερο βαθμό 

ρευστότητας έχουμε. (ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

Γ.ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑ,ΠΑ.ΠΕΙ,ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ,2008) 

Για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Σ.Ε Δ.Μ 

(ΧΡΗΜ.ΔΙΑΘ/Σ.Ε) 

2007 690,03 2294,15 0,3 

2008 919,67 2917,95 0,32 

2009 1065,35 3305,08 0,32 

2010 1650,54 3626,48 0,46 

2011 1914,29 4222,91 0,45 

Πίνακας 2.2.3.1 Δείκτης μετρητών για την εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε» για τα έτη 2007,2008,2009, 2010 και 2011 

2.2.4 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής και άμεσης ρευστότητας για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» θεωρείται ικανοποιητικός γιατί κυμαίνεται 

κοντά στην μονάδα.  

Βέβαια απο το 2007 εώς το 2011 που εξετάζουμε παρατηρείται μία σταδιακή 

μείωση στον δείκτη και συγκεκριμένα ο Δ.Κ.Ρ μέσα σε 5 χρόνια έχει μειωθεί κατά 

ποσοστό 27% ενώ ο Δ.Α.Ρ κατά  33%. Σίγουρα δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή 

την μείωση, η οποία είναι σημαντική αλλά αν συνυπολογίσουμε την συγκυρία 

της οικονομικής κρίσης τότε αυτή η μείωση ήταν αναμενόμενη και ώς ένα σημείο 

λογική αφού το γλυκά, τα οποία είναι η κύρια δραστηριότητα της εταιρίας που 

εξετάζουμε δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης.

 
Πίνακας 2.2.4.1: Γραφική απεικόνιση του Δ.Κ.Ρ για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  για τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 2011 
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Πίνακας 2.2.4.2: Γραφική απεικόνιση του Δ.Α.Ρ για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  για τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 2011 

Αντιθέτως ο δείκτης μετρητών της επιχείρησης «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  

αυξήθηκε το 2010 κατά 34% γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει είσπραξη 

απαιτήσεων και αύξηση διαθεσίμων. Η μείωση του δείκτη το 2011 είναι αρκετά 

μικρή ώστε να μας προβληματίσει. 

 
Πίνακας 2.2.4.3: Γραφική απεικόνιση του Δ.Α.Ρ για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  για τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 2011 
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2.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ  Η 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  

Οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορούν να πληροφορορήσουν την 

διοίκηση της επιχείρησης και τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους (πχ επενδυτές) 

για τα δάνεια που έχει η επιχείρηση και επιπρόσθετα παρέχουν πληροφόρηση 

σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της.Η επιχείρηση μπορεί να 

χρηματοδοτήσει τα στοιχεία του Ενεργητικού της είτε με Ίδια κεφάλαια (αυτά 

που ανήκουν στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης) είτε με Ξένα κεφάλαια 

(προέρχονται απο ξένες πηγές) είτε με τον συνδυασμό αυτών των δύο. Οι 

επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν μεγάλη χρηματοοικονομική μόχλευση δεν 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο σε φάσεις ύφεσης, όμως σε περιόδους άνθησης 

συνήθως έχουν χαμηλότερες αποδόσεις απο άλλες επιχειρήσεις που έχουν 

μεγαλύτερη χρηματοοικονομική μόχλευση. 

 

2.3.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 

Υπολογίζεται από το λόγο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ίδια 

κεφάλαια της επιχείρησης.Ο δείκτης χρέους δεν έχει συγκεκριμένες τιμές που 

μπορεί να λάβει. Μπορεί να ισούται με την μονάδα, να είναι μικρότερος ή και 

μεγαλύτερος απο αυτή. “Οι δείκτες χρεόυς δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο μία 

επιχείρηση χρηματοδοτεί τις συνολικές τις επενδύσεις. Ειδικότερα οι δείκτες 

αυτοί απεικονίζουν την έκταση την οποία μια επιχείρηση χρηματοδοτεί τις 

επενδύσεις της με δανειακά κεφάλαια.” 1 (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση 

σελ.51) 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 

2007 0,00 1026,97 0,00 

2008 0,00 1195,69 0,00 

2009 155,77 1240,79 0,13 

2010 32,6 1301,22 0,03 

2011 0,00 1501,50 0,00 

Πίνακας 2.3.1.1 Δείκτης χρέους για την εταιρεία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007, 2008,2009 2010 και 2011 
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2.3.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Υπολογίζεται από το λόγο των παγίων περιουσιακών στοιχείων προς το σύνολο 

του ενεργητικού. Ανάλογα με την τιμή του έχουμε διάκριση των επιχειρήσεων 

σε:  

 Έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων (κυρίως οι βιομηχανικές 

επιχειρήσεις) 

 Έντασης κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (κυρίως οι εμπορικές 

επιχειρήσεις) 

(Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων , ΝΙΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ,2004) 

 

Για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΝΕΡΓ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

2007 692,71 2294,15 0,30 

2008 675,53 2918,19 0,23 

2009 953,31 3305,08 0,29 

2010 975,23 3626,47 0,27 

2011 1359,87 4222,91 0,32 

Πίνακας 2.3.2.1 Δείκτης παγιοποίησης περιουσίας για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» για τα έτη 2007,2008, 2009,2010 και 2011. 

 

2.3.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Υπολογίζεται από το λόγο των παγίων περιουσιακών στοιχείων προς τα ίδια 

κεφάλαια. 

Ο δείκτης αυτός καταγράφει το ποσοστό χρηματοδότησης των παγίων 

περιουσιακών 

στοιχείων από την καθαρή θέση της επιχείρησης. (Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Λογιστικών Καταστάσεων , ΝΙΑΡΧΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,2004) 
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Για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ. 

2007 692,71 1026,97 0,67 

2008 675,53 1195,69 0,56 

2009 953,31 1240,79 0,77 

2010 975,23 1301,22 0,75 

2011 1359,87 1501,50 0,91 

Πίνακας 2.3.3.1 Δείκτης αυτοχρηματοδότησης παγίων στοιχείων για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2008, 2009 και 2010 

 

2.3.4 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Η εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» φαίνεται ότι αποφεύγει να 

χρηματοδοτείται με ξένα κεφάλαια και ειδικά με τον δανεισμό αφού μόνο το 

έτος 2009 έλαβε κάποιο δάνειο και εξόφλησε το 77% αυτού μέσα στο 2010 ενώ το 

2011 φαίνεται ότι δεν έχει καμία μακροπρόθεσμη υποχρέωση.  

 Αυτή είναι μία θετική εικόνα της επιχείρησης και δείχνει ότι είναι φερέγγυα 

απέναντι στις υποχρεώσεις της αλλά είναι καλό και για εκείνη αφού στην 

περίοδο κρίσης που διαννύουμε είναι πιο ασφαλές να μην έχεις οφειλές σε 

τράπεζες. 

 Παρόλαυτα δεν είναι αρνητικό μια επιχείρηση να βασίζεται σε ξένα κεφάλαια 

αρκεί να κάνει επενδύσεις με αυτά ώστε να φέρει αποδοτικότητα και 

περισσότερα έσοδα μελλοντικά. 

 
Πίνακας 2.3.4.1 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Χρέους για την εταιρία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011 
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Απο τον δείκτη παγιοποίησης περιουσίας βλέπουμε ότι η 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι μάλλον εντάσεως κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων αφού μόνο το 27% του ενεργητικού της αφορά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία. Το γεγονός αυτό επιβεαιώνει τον κανόνα αφου η εταιρία 

που εξετάζουμε είναι κυρίως εμπορική. 

 
Πίνακας 2.3.4. 2 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Παγιοποίσης Περιουσίας για την 

εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007,2008,2009,2010,2011 

Επίσης πέρα απο τον δείκτη χρέους ο δείκτης αυτοχρηματοδότησης πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων είναι μία ακόμα ένδειξη  ότι η επιχείρηση στηρίζεται 

πιο πολύ στα δικά της κεφάλαια παρά στα ξένα για να χρηματοδοτήσει τα πάγια 

περιουσιακά της στοιχεία.  

 
Πίνακας 2.3.4.3 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Αυτοχρηματοδότησης Πάγιων 

για την εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 

2007,2008,2009,2010,2011 
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2.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

Οι δείκτες οικονομικής απόδοσης είναι εξαιρετικά σημαντικοί γιατί δείχνουν το 

πόσο κερδοφόρα ή μή είναι κάποια επιχείρηση. 

2.4.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Δείχνει το μικτό περιθώριο κέρδους που απολαμβάνει κάποια επιχείρηση απο 

την πώληση ενός προιόντος. Ο δείκτης υπολογίζεται απο τα έσοδα της 

επιχείρησης μείον το κόστος πωληθέντων προς τα έσοδα της. Το περιθώριο 

μικτού κέρδους αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης, (δηλαδή 

την πρόσθεστη αξία που έχουν οι πωλήσεις έναντι του κόστους τους) και την 

ικανότητα της διοίκησης της επιχείρησης να ελαχιστοποιεί το κόστος των 

πωλήσεων της. Το κόστος διακρίνεται σε σταθερό και μεταβλητό. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το σταθερό κόστος τόσο λιγότερο θα είναι το μικτό περιθώριο 

κέρδους σε μία πιθανή μείωση των πωλήσεων. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 

1η έκδοση σελ.53) 

 Ο Δ.Μ.Π.Κ  υπολογίζεται για την επιχείρηση «Κωνσταντινίδης» ώς εξής: 

 ΕΣΟΔΑ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

Δ.Μ.Π.Κ 

2007 4986,76 2894,83 1,72 

2008 5571,92 3086,88 1,81 

2009 6269,41 3599,68 1,74 

2010 8462,85 4795,09 1,76 

2011 8925,58 5423,04 1,65 

Πίνακας 2.4.1.1 Υπολογισμός Δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους για την 

επιχ/ση «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» για τα ετη 2007,2008,2009,2010 και 2011 
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2.4.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Ο δείκτης απόδοσης καθαρής θέσης δείχνει πόσο αποδίσει η καθαρή θέση σε 

σχέση με τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης.Υπολογίζεται απο τον λόγο Καθαρά 

Κέρδη προς Καθαρή Θέση. Στην ουσία ο δείκτης αυτός δείχνει την 

αποτελεσματικότητα με την οποία μία επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια 

των ιδιοκτητών της, καθώς παρουσιάζει το μέγεθος των κερδών που 

δημιούργηθηκε απο τα κεφάλαια, που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην 

επιχείρηση. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, 

Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.57) 

Ο Δ.Α.Κ.Κ  υπολογίζεται για την επιχείρηση «Κωνσταντινίδης» ώς εξής: 

 

Πίνακας 2.4.2.1 Υπολογισμός Δείκτη Απόδοδης Καθαρής Θέσης  για την επιχ/ση 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» για τα έτη 2007-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

Δ.Α.Κ.Θ 

2007 420,29 1026,97 0,41 

2008 679,15 1195,69 0,57 

2009 319,13 1240,79 0,26 

2010 656,48 1301,22 0,50 

2011 335,66 1501,50 0,22 



 

27 

 

2.4.3 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους εμφανίζει μία αύξηση το 2008 σε σύγκριση 

με το 2007. Στην συνέχεια παρατηρείται μία μείωση, το 2010 ο Δ.Μ.Π.Κ 

αυξάνεται και τελικά το 2011 ο δείκτης μειώνεται κατά 4% σε σύγκριση με το 

2007. 

 Στο χρονικό διάστημα που εξετάζουμε ο δείκτης είναι σταθερός, χωρίς 

ιδιαίτερες αυξήσεις ή μειώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί τα δύο μεγέθη τα οποία 

χρησιμοποιούμε για να υπολογιστεί ο Δ.Μ.Π.Κ είναι ανάλογα, δηλαδή όσο 

αυξάνεται ο Κύκλος Εργασιών αυξάνεται και το Κόστος Πωλήσεων. 

 
Πίνακας 2.4.3.1 Γραφική απεικόνιση του Δ.Μ.Π.Κ από το 2007-2011 για την 

εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε» 

Οι τιμές του Δείκτη Απόδοσης Καθαρής Θέσης ήταν αρκετά καλές τα πρώτα δύο 

χρόνια που εξετάζουμε. Αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια τις επιχείρησης έχουν 

υψηλή αποδοτικότητα, συνεπώς και η εταιρεία μεγαλύτερο ποσοστό καθαρών 

κερδών. 

 Το 2009 όμως η τιμή του δείκτη μειώνεται αισθητά  όπως και τα καθαρά κέρδη 

της επιχείρησης. Παρόλαυτα οι πωλήσεις της επιχείρησης δεν μειώθηκαν όπως 

παρατηρούμε από την Κ.Α.Χ. Ο λόγος που μειώθηκαν σημαντικά τα καθαρά 

κέρδη της επιχείρησης είναι διότι προέκυψαν διαφορές αποτίμησης συμμετοχών 

& χρεογράφων και παράλληλα μειώθηκαν σχεδόν 99%  τα έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα σε σχέση με το 2008.  

Σημαντική αύξηση στον Δ.Α.Κ.Θ παρατηρούμε το 2010, αφού τα Καθαρά Κέρδη 

της εταιρείας αυξάνονται περίπου 51% περισσότερο από την προηγούμενη 

χρονιά. 

Το 2011 η εταιρεία δεν καταφέρνει να διατηρήσει σταθερή την τιμή του δείκτη 

λόγω σημαντικής μείωσης των Καθαρών Κερδών της και έτσι ο Δ.Α.Κ.Θ 

μειώνεται κατά 51% το 2011. 
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Πίνακας 2.4.3.2 Γραφική απεικόνιση του ΔΑ.Κ.Θ  από το 2007-2011 για την 

εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε» 
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2.5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Με την βοήθεια των συγκεκριμένων δεικτών μπορούμε να δούμε πόσο εύκολα 

μετατρέπει η επιχείρηση τα αποθέματα και προιόντα της σε πωλήσεις και 

ρευστά διαθέσιμα.Αυτός ο δείκτης έχει νόημα να παρακολουθείται αν κάνουμε 

διαχρονική σύγκριση ή αν κάνουμε σύγκριση με ομοειδείς επιχειρήσεις. 

2.5.1 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα των 

εμπορευμάτων μετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσου των 

πωλήσεων. Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το μέσο ύψος 

αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης.Επειδή οι πωλήσεις πραγματοποιούνται 

σε όλη την διάρκεια του έτους ενώ τα αποθέματα αντιστοιχούν σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μερικοί αναλυτές χρησιμοποιούν την μέση αξία 

αποθεμάων αντί των συνολικών αποθεμάτων στον παρονομαστή του 

δείκτη.(όπως δείχνει και ο παραπάνω τύπος). (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 

1η έκδοση σελ.46) 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

ΕΤΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΑΡΧΗΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

ΤΕΛΟΥΣ Δ.Κ.Τ.Α 

2007 4.986,76 87,45 99,7 53,29 

2008 5.571,92 99,7 190,63 38,38 

2009 6.269,42 190,63 231,15 29,73 

2010 8.462,85 231,15 255,93 34,75 

2011 8.925,58 255,93 352,78 29,33 

Πίνακας 2.5.1.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων για την 

εταιρεία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007,2008, 2009,2010 και 

2011. 
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2.5.2 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει η 

επιχείρηση για την πώληση των εμπορευμάτων της. Υπολογίζεται από το λόγο 

των 360 ημερών του έτους προς το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, 

Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.49) 

 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 
Πίνακας 2.5.2.1 Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων για την εταιρεία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007, 2008, 2009 ,2010 και 2011. 

 

2.5.3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΉΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο δεικτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτησεων δείχνει πόσες φορές, κατά 

μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις 

της επιχειρήσεως. Υπολογίζεται από το λόγο τών πωλήσεων προς το μέσο ύψος 

απαιτήσεων αρχής και τέλους χρήσης.  Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο 

μικρότερος είναι ο χρόνος δεσμεύσεως των κεφαλαίων και τόσο καλύτερη η θέση 

της από απόψεως χορηγούμενων πιστώσεων. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 

1η έκδοση σελ.49) 

 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

ΕΤΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΧΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΕΛΟΥΣ Δ.Κ.Τ.Α 

2007 4.986,76 114,2 115,92 43,34 

2008 5.571,92 115,92 230,7 32,15 

2009 6.269,42 230,7 330,51 22,34 

2010 8.462,85 330,51 201,02 31,84 

2011 8.925,58 201,02 108,02 57,76 

 

Πίνακας 2.5.3.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων για την εταιρεία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011. 

  

ΕΤΗ Δ.Κ.Τ.Α Μ.Δ.Π.Α

2007 53,29 6,76

2008 38,38 9,38

2009 29,73 12,11

2010 34,75 10,36

2011 29,33 12,27
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2.5.4. ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει η 

επιχείρηση για την είσπραξη των απαιτήσεών της. Υπολογίζεται από το λόγο 

των 360 ημερών του έτους προς το δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας 

απαιτήσεων. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων 

της επιχείρησης, τόσο μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για τη δημιουργία επισφαλών 

απαιτήσεων.Η μέση περίοδος είσπραξης συγκρίνεται συνήθως με την περίοδο 

πίστωσης την οποία παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της. Για παράδειγμα 

εαν η πιστωτική περίοδος την οποία παρέχει η επιχείρηση στους πελάτες της 

είναι 30 ημέρες και η μέση περίοδος είσπραξης είναι 35 ημέρες, τότε ο δείκτης 

αυτός δηλώνει ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει πρόβλημα στην έγκυρη είσπραξη 

των απαιτήσεων της και ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσει την πιστωτική της 

πολιτική. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, 

Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.48) 

 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 

Πίνακας 2.5.4.1 Μέση διάρκεια παραμονής απαιτήσεων για την εταιρεία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 2008, 2009 και 2010 

 

2.5.5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρησιμοποίησης των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της. 

Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το μέσο ύψος παγίων 

περιουσιακών στοιχείων αρχής και τέλους χρήσης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμοδείκτης αυτός, τόσο πιο εντατική είναι η χρησιμοποίηση των παγίων 

στοιχείων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Όσο μικρότερος είναι ο 

δείκτης αυτός τόσο περισσότερα πάγια χρησιμοποεί μία επιχείρηση για την 

δημιουργία συγκεκριμένου ύψους πωλήσεων. (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 

1η έκδοση σελ.47) 

 

ΕΤΗ Δ.Κ.Τ.Α Μ.Δ.Π.Α 

2007 43,84 8,21 

2008 32,15 11,20 

2009 22,34 16,11 

2010 31,84 11,31 

2011 57,76 6,23 
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Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

 

ΕΤΗ Πωλήσεις 

Πάγια αρχής 

χρήσης 

Πάγια τέλους 

χρήσης Κ.Τ.Π.Σ 

2007 4986,72 718,6 692,71 7,07 

2008 5.571,92 692,71 675,53 8,14 

2009 6.269,42 675,53 953,31 7,70 

2010 8.462,85 953,31 975,23 8,78 

2011 8.925,58 975,23 1359,87 7,64 

Πίνακας 2.5.5.1 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας παγίων περιουσιακών 

στοιχείων για την εταιρεία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για τα έτη 

2007,2008, 2009, 2010 και 2011. 

 

2.5.6 ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η μέση περίοδος πληρωμής είναι παρόμοια με την μέση περίοδο είσπραξης, 

μόνο που αντιστοιχεί στους πληρωτεόυς λογαριασμούς της επιχείρησης. Ο 

δείκτης αυτός δείχνει το μέσο χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένουν οι 

προμηθευτές, μετά την πραγματοποίηση μίας πώλησης προς την επιχείρηση, για 

να πληρωθούν. Υπολογίζεται απο τον λόγο: (Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/ 

Πωλήσεις) * 365 

(ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Δημήτρης 

Βασιλείου,Νικόλαιος Ηρειώτης 1η έκδοση σελ.50) 

Για την εταιρεία «Κωνσταντινίδης» ο δείκτης διαμορφώνεται ως εξής για τα 

παρακάτω έτη: 

ΕΤΗ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Δ.Κ.Τ.Υ 

2007 1266 4986,76 92,66 

2008 1722,26 5571,92 112,82 

2009 1905,76 6269,41 110,95 

2010 2248,17 8462,85 96,96 

2011 2701,43 8925,58 110,47 

Πίνακας 2.5.6.1 Πίνακας Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων για τα 

έτη 2007-2011 για την εταιρία «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» 
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2.5.7  ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων για την εταιρεία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» φαίνεται να είναι αρκετά υψηλός το πρώτο 

έτος σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, όπου διαρκώς μειώνεται. 

 

 
Πίνακας 2.57.1 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 

2011 

 

Ο παραπάνω δείκτης (Δ.Κ.Τ.Α) μπορεί να μας φανεί αρκετά χρήσιμος ώστε να 

βρούμε πόσες ημέρες μένουν τα εμπορεύματα μας στην αποθήκη μας. Το 

επιθυμητό είναι τα εμπορεύματα να μένουν όσο το δυνατόν λιγότερο στο χώρο 

μας γιατί αυτό σημαίνει ότι παράγονται και άμεσα πωλούνται. Όπως βλέπουμε 

στον πίνακα 2.5.2.1 ο Δείκτης Μέσης Διάρκειας Παραμονής Αποθεμάτων 

σταδιακά αυξάνεται ανά τα έτη αφού παράλληλα  μειωνόταν ο Δ.Κ.Τ.Α από τον 

οποίο επηρεάζεται άμεσα ο δείκτης. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πχ το 2007 

πούλαγε τα εμπορεύματα της περίπου σε 7 ημέρες ενώ το 2011 χρειάζεται 

σχεδόν 13 ημέρες, δηλαδή περίπου τις διπλάσσιες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Πίνακας 2.5.7.2 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Μέσης Διάρκειας Παραμονής 

Αποθεμάτων για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 

2011 
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων το 2007 έχει μία αρκετά υψηλή 

τιμή, γεγονός το οποίο δείχνει πως η επιχείρηση δεν έχει μόνο πωλήσεις αλλά 

και εισπράξεις. Βλέπουμε πως τα επόμενα τρία έτη ο Δ.Κ.Τ.Α μειώνεται 

σημαντικά, ίσως η εταιρεία έθετε και κάποιο όριο πίστωσης αφού όπως 

βλέπουμε οι πωλήσεις αυξάνονταν ανά τα έτη. Το 2011 η επιχείρηση τα πάει 

αρκετά καλά στον τομέα των εισπράξεων αφού ο δείκτης αυξάνεται αισθητά και 

δείχνει ότι εισπράττουμε  περίπου 14 φορές περισσότερο από το 2007 που ήταν 

μία καλή χρονιά εξίσου. 

 

 
Πίνακας 2.5.7.3 Γραφική απεικόνιση του Δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Απαιτήσεων για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 

2011 

 

Ο δείκτης μέσης διάρκειας παραμονής απαιτήσεων μας δείχνει πιο ξεκάθαρα το 

θέμα των εισπράξεων, αφού  χρησιμοποιώντας τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ταχύτητας απαιτήσεων βλέπουμε κατά μέσο όρο σε πόσες περίπου ημέρες 

εισπράττουμε. Το 2007 η εταιρεία εισέπραττε ανά 7 ημέρες, ενώ τα επόμενα έτη 

μέχρι και το 2010 οι μέρες αυξάνονταν και έτσι καθυστερούσαν οι εισπράξεις. 

Ίσως το 2011 η εταιρεία άλλαξε σύστημα εισπράξεων ή τακτική πίστωσης και 

έτσι καταφέρνει το 2011 να εισπράττει ανά 6 ημέρες. 

 

 
 

Πίνακας 2.5.7.4 Γραφική απεικόνιση του  δείκτη Μέσης Διάρκειας Παραμονής  

Απαιτήσεων για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 

2011 
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Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

κυμαίνεται μεταξύ 7-9. Το 2010 φαίνεται πως τα πάγια απόδοσαν περισσότερα 

απο τα προηγούμενα έτη σε σύγκριση με τις πωλήσεις. Γενικά όμως αυτός ο 

δείκτης δεν θα μπορούσε να λαμβάνει πολύ υψηλές τιμές αφού η εταιρεία 

«ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε»  δεν είναι έντασης παγίων. 

 

 
Πίνακας 2.5.7.5 Γραφική απεικόνιση του  δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Πάγιων Στοιχείων  για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 

και 2011 

Ο Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων είναι κατά μέσο όρο σε 104 

ημέρες, δηλαδή σε περίπου 3,5 μήνες. Αν αυτό το συγκρίνουμε με τον δείκτη 

μέσης διάρκειας παραμονής απαιτήσεων, ο οποίος μας δείχνει ότι εισπράττουμε 

κατά μέσο όρο ανά 6 ημέρες, τότε βλέπουμε πως η επιχείρηση είναι σε πολύ 

καλή θέση και ότι έχει πετύχει πολύ καλές συμφωνίες με τους προμηθευτές της. 

 
Πίνακας 2.5.7.6 Γραφική απεικόνιση του  δείκτη Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Υποχρεώσεων  για την εταιρία «Κωνσταντινίδης» τα έτη 2007,2008,2009,2010 και 

2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙ ΟΛΟΓΗΣΗ  
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3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με την ανάλυση δεικτών που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 2 μπορούμε να έχουμε 

μία συνολική εικόνα για την επιχείρηση «ΓΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε». Η 

ρευστότητα της είναι ικανοποιητική γιατί καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της αλλά οριακά. Θα πρέπει να αυξηθεί το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της επιχείρησης για να αυξηθεί και ο δείκτης και να είμαστε πιο 

αισιόδοξοι για το μέλλον.  

Επίσης απο τους δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης βλέπουμε καταρχήν 

πως η επιχείρηση δεν βασίζεται στο δανεισμό αλλά και όταν παρουσιάζεται η 

ανάγκη να δανειστεί είναι φερέγγυα απέναντι στους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς. Αυτό δείχνει ένα πολύ καλό προφίλ και σε περίπτωση που 

παραστεί ανάγκη να δανειστεί θα έχει περισσότερες πιθανότητες σε σύγκριση 

με κάποια άλλη. 

Τα Καθαρά Κέρδη της επιχείρησης μειώνονται αρκετά το 2011 σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη, και αυτό γιατί αυξήθηκαν αρκετά τα Έξοδα Διοικητικής 

Λειτουργίας και Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως. Το ότι αυξήθηκαν αυτά τα έξοδα 

δεν είναι απαραίτητα αρνητικό γιατί μπορεί η επιχείρηση να διέθεσε κάποια 

χρήματα στην πρόσληψη προσωπικού ή στο κομμάτι του marketing. Επίσης 

παρουσιάστηκαν κάποιες έκτακτες ζημιές, όπως και έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων και έτσι μειώθηκε το ποσοστό Απόδοσης Καθαρής Θέσης. 

Από τους Δείκτες Δραστηριότητας παρατηρούμε πως η εταιρία «ΓΡ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» πουλάει τα εμπορεύματα της σε περίπου 12 ημέρες 

ενώ τα προηγούμενα έτη χρειαζόταν σχεδόν τον μισό χρόνο. Και πάλι όμως το 

γεγονός αυτό δεν είναι ανησυχητικό διότι ο Δείκτης υπολογίζεται από τα 

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» ,συμπεριλαμβανομένων των Α και Βοηθητικών Υλών, όπως και 

ειδών συσκευασίας, των οποίων οι τιμές έχουν αυξηθεί αισθητά τα 2 τελευταία 

χρόνια. Ένα ακόμα ενδεχόμενο είναι η επιχείριση να αγοράζει μεγαλύτερες 

ποσότητες για να πετυχαίνει καλύτερες τιμές ή καλύτερους τρόπους πληρωμής. 

Στον τομέα των εισπράξεων η εταιρεία ειδικά το 2011 κατάφερε σημαντική 

πρόοδο αφού σε 6 μόλις μέρες η εταιρεία εισπράττει τα υπόλοιπα της. 

Αυτομάτως το γεγονός αυτό βοηθάει στην ρευστότητα της επιχείρησης η οποία 

είναι αρκετά «περιζήτητη» την περίοδο αυτή. 

Σε γενικές γραμμές καταλήγουμε πως η επιχείρηση που εξετάσαμε δεν έχει 

προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να μας ανησυχήσουν.  Επειδή όμως η περίοδος 

που διανύουμε είναι οικονομικά δύσκολη θα πρότεινα στην εταιρεία «ΓΡ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» όσο είναι δυνατόν να στηριχτεί στα δικά της 

κεφάλαια και όσο το δυνατόν να αυξήσει την ρευστότητα της. Το τελευταίο ίσως 

μπορούσε να το πετύχει με κάποια καλή εμπορική πολιτική, πχ να κάνει κάποια 

έκπτωση σε πελάτες που κάνουν λογαριασμό πάνω από ένα ποσό ή σε πελάτες 

που πληρώνουν επιτόπου να υπάρχει μία ανταμοιβή. Ένας ακόμα τρόπος να 
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αυξήσει την πελατεία της ίσως ήταν να κάνει delivery στην ευρύτερη περιοχή. 

Την κίνηση αυτή έχουν κάνει πολλές εταιρίες παρόμοιου κλάδου και δείχνει να 

είναι αποτελεσματική.  

Τέλος όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η επιχείρηση που εξετάζουμε έχει 

πετύχει μία πολύ καλή συμφωνία πληρωμής προμηθευτών. Το γεγονός ότι 

εισπράττει σε πολύ λιγότερες ημέρες απο τις ημέρες πληρωμής είναι θετικότατο. 

Το αποδίδω σε καλή συμφωνία και όχι σε αδυναμία πληρωμής έχοντας υπόψιν 

ότι η ρευστότητα της επιχείρησης είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα και ότι 

εισπράττει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  
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