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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή μας έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει με σαφήνεια κατ’ 

αρχήν τι είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση  και ποιά είναι η οικονομική της πορεία 

μέσα σε 5 έτη με την βοήθεια της οικονομικής ανάλυσης. Το κύριο μέρος της 

εργασίας απαρτίζεται από τη αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης, δηλαδή ποιά 

είναι η εταιρεία, με τι ασχολείται  όπως και επίσης ποιοί είναι οι στόχοι της. Επί 

προσθέτως, με την βοήθεια των τύπων των αριθμοδεικτών θα δείξουμε αν η 

επιχείρηση σε όλα αυτά τα έτη έχει πετύχει την επίτευξη των στόχων της, που είναι η 

αύξηση των κερδών της. 

 

Λέξεις – κλειδιά : οικονομική πορεία, οικονομική ανάλυση, στόχοι, αριθμοδείκτες. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Our project has the purpose to describe and analyze clarity in principle what is this 

company and what is the economic course within 5 years with the help of economic 

analysis . The main part of the work consists of a detailed description of the company, 

for example, what is this company, what it does, as well which are the main purposes. 

In addition, with the help of standard ratios we will show if the company all these 

years has succeeded in accomplishing their goals, which is to increase its profits. 

 

Key-words : Financial performance, financial analysis, objectives, financial ratios. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες, καθώς και τα αποτελέσματα μιας 

επιχείρησης αντικατοπτρίζονται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις. 

Όμως οι πληροφορίες αυτές από μόνες τους συχνά δεν παρέχουν πραγματική εικόνα 

της περιουσιακής κατάστασης μιας επιχείρησης με αποτέλεσμα οι μέτοχοι, το 

ευρύτερο επενδυτικό κοινό, οι τράπεζες, ακόμη και οι αρμόδιες Εποπτικές Αρχές να 

μην έχουν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την δράση μιας επιχείρησης. 

Επιβάλλεται επομένως η ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση των 

επιμέρους οικονομικών δεδομένων και την περαιτέρω διερεύνησή τους, τόσο σε 

επίπεδο συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και σύγκρισης αυτών σε διαχρονικό αλλά 

και κλαδικό επίπεδο. 

 

Η χρήση λοιπόν των αριθμοδεικτών αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες και 

δυναμικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Πολλές φορές όμως ένας 

αριθμοδείκτης από μόνος του μπορεί να παρέχει μόνο ενδείξεις και να αδυνατεί να 

δώσει την πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης μια επιχείρησης αν δεν συγκριθεί με 

τους άλλους αντιπροσωπευτικούς ή πρότυπους ή με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες 

μιας σειράς ετών. 

 

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την εταιρία Enarxis 

Dynamic Media Ltd για μια σειρά ετών. Θα εξετάσουμε την πορεία της κατά τα 

τελευταία πέντε έτη αναλύοντας τους αριθμοδείκτες που αφορούν τη ρευστότητα, την 

αποδοτικότητα και τη χρονική διάρκεια ανανέωσης των αποθεμάτων, των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων καθώς και  πόσο εντατικά χρησιμοποιεί το 

ενεργητικό της και τα ίδια κεφάλαια. 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση ίσως να παρουσιάζει αδυναμίας καθώς είναι μια 

εξωτερική ανάλυση, στηριζόμενη μόνο στα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

2.1 ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η Enarxis Dynamic Media Ltd ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1999 στην Αθήνα, 

Ελλάδα. Αρχικά, ξεκίνησε ως εταιρεία ανεξάρτητου χονδρεμπορίου video games 

αποκλειστικά και μόνο την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς παιχνιδιών video 

games. Χωρίς επίσημες αντιπροσωπείες και τις συμφωνίες διανομής, η εταιρεία 

λειτουργούσε παράλληλα με τις επίσημες διανομείς αγοράζοντας παιχνίδια (video 

games) από όλο τον κόσμο, στηρίζοντας στην πολύχρονη προϋπηρεσία των 

ιδρυτικών μελών της. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος η εταιρεία να γίνει παγκόσμια 

και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά αντιληπτή, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή και, στη 

συνέχεια, την επέκταση της ζώνης του ευρώ. Μια αντίληψη που, σε εύθετο χρόνο, 

μετέτρεψε το αποκλειστικά ελληνικό προσανατολισμό προς την αγορά της εταιρείας, 

σε ένα πιο ανοικτό και διεθνές πρότυπο για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην 

βιομηχανία των video games. Από τότε η Enarxis εξυπηρετούσε τη πιο εναλλακτική 

και πιο οικονομικά αποδοτική επιλογή, καθώς και ως αντίβαρο στην ολοένα 

συρρικνούμενη του χώρου της αγοράς που είχε τότε μείνει ανοικτή από τους 

επίσημους διανομείς. Την ίδια στιγμή, συνέχισε να επεκτείνει πελάτες, προμηθευτές 

και προϊόντα σε όλο τον κόσμο του χαρτοφυλακίου, κερδίζοντας πολύτιμη ορμή και 

την αναγνώριση κερδίζοντας τελικά μια καλή θέση σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

Μέσα από σκληρή δουλειά, στη γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση των πελατών,  

στην ανταγωνιστική τιμολόγηση, και η συνεχής επένδυση σε υποδομές 

πληροφορικής, η Enarxis Dynamic Media έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως μια 

αξιόπιστη διεθνής εταιρεία που τηρεί τις υποσχέσεις της και υποστηρίζει τους 

εταίρους της . 

Σήμερα και από τα μέσα του 2008,η Enarxis Dynamic Media λειτουργεί στις νέες 

εγκαταστάσεις γραφείων και αποθηκών 700 τετραγωνικών μέτρων και συμμετέχει 

ενεργά στις συναλλαγές video-games που αφορούν εμπορεύματα προς και από 54 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα μέλη του προσωπικού είναι άτομα με εμπειρία στο 
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τομέα της ειδικότητάς τους. Αποτελούν μια συνεκτική ομάδα, αφιερωμένη στην 

υπηρεσία, την υποστήριξη και την ικανοποίηση του πελάτη και καθοδηγείται από τον 

στόχο της στην παραγωγή Enarxis excel μεταξύ των εταιρειών του κλάδου της.  

Από τις αρχές του 2011, η Enarxis έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις με διάφορους 

ανεξάρτητους εκδότες, τους προγραμματιστές και τους κατασκευαστές της 

βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών, καταφέρνοντας να δημιουργήσει πρώτα, άμεσες 

συμφωνίες διανομής video-games στην ιστορία της. Επί του παρόντος,η Enarxis 

διανέμει τα προϊόντα από Bohemia Interactive, Datel Advanced Gaming Technology, 

Deep Silver, Eaxus, Excalibur Publishing, Focus Multimedia, Kalypso Media, Koch 

Media, Lace Mamba Global, Madrics, Mastertronic, pQube, Soedesco, Nordic 

Games, Rising Star Games, BitComposer Games, TopWare Interactive and UIG 

Entertainment. Παράλληλα, η Enarxis προσφέρει εμπορεύματα από όλες τις άλλες 

μεγάλες εταιρίες και κατασκευαστές όπως η Sony, Electronic Arts, Microsoft, 

Nintendo, η Ubisoft, Activision, Namco Bandai, SEGA, η ΚΟΝΑΜΙ και πολλοί 

άλλοι, σε παγκόσμια ευρέως ανταγωνιστικές τιμές. Παρ 'όλα αυτά, συνεχώς 

προσπαθούν να επεκτείνουν τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες με νέες και 

με τους εκδότες και τους επίσημους διανομείς σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας έτσι 

στους εταίρους της το βέλτιστο μείγμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές σε 

συνδυασμό με τη μέγιστη διαθεσιμότητα και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

Από τις αρχές του 2012 Enarxis έχει δημιουργήσει ένα νέο business unit που 

ασχολείται αποκλειστικά με τις πωλήσεις Προμηθειών, διανομή και την εξαγωγή των 

παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων Food & Drinks. 

Σήμερα εξυπηρετώντας πάνω από 920 έμπορους, χονδρέμπορους, διανομείς, e-tailers, 

παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, αλυσίδες καταστημάτων, 

καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, τα video clubs και υπεραγορές στην Ελλάδα, 

καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο, εστιάζοντας κυρίως στη Βαλκανική και την 

κυπριακή αγορά, η Enarxis έχει καταφέρει να επιτύχει εξαιρετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. Με την εισαγωγή των νέων B2B στην ιστοσελίδα της, 4ης γενιάς ERP και 

πρόσφατα ένα εγκατεστημένο state-of-the-art Warehouse & Logistics Management 

System,  η Enarxis είναι εξοπλισμένη με τα καλύτερα εργαλεία στην αντιμετώπιση 

των μελλοντικών προκλήσεων, με εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων 

της αβεβαιότητας. 

Συνολικά έσοδα της εταιρείας για το έτος 2010 υπερέβη το ποσό των 23 εκατ. € 

(958.000 μονάδες που πωλούνται), για το 2011 το ποσό των € 21 εκατομμυρίων 
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(1.010.000 μονάδες που πωλούνται) και για το 2012 υπερέβη το ποσό των 25 εκατ. € 

(1.260.000 μονάδες που πωλούνται). Ως αναγνώριση των προσπαθειών της, η Enarxis 

Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει απονεμηθεί τη «Strongest Companies in Ελλάδα" 

διάκριση από την ICAP Group για 2 συναπτά έτη, 2010 και 2011, και από τις 2 012 

έχει ένα "DUNS Registered Member" από Dan & Bradstreet . 

 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Ιούλιος 1999 

Η Enarxis Dynamic Media Ltd, ιδρύθηκε από τον Ιωάννη, τον Κωνσταντίνο & 

Νικόλα Γεωργακόπουλο σε ένα μικρό γραφείο 60τμ στην οδό Κριτίου 30, περιοχή 

Νέος Κόσμος, Αθήνα. 

 

Σεπτέμβριος 2004 

Μια νέα αποθήκη 100τ.μ. είναι μισθωμένη στο ίδιο κτίριο, ώστε να διευκολύνει και 

να υποστηρίζει την επέκταση της αύξησης των επιχειρήσεων διανομής Video-Games. 

 

Ιούνιος 2005 

Το επόμενο σύστημα της εταιρείας γενιάς ERP είναι on-line, επεκτείνοντας 

περαιτέρω την υποδομή της και παρέχοντας τα εργαλεία για την παροχή καλύτερων 

υπηρεσιών προς τους πελάτες, την έξυπνη ροή πληροφοριών διαχείρισης και την 

εκτεταμένη ηλεκτρονική οργάνωση. 

 

Τέλη 2006 

Το ορόσημο των εσόδων 5.000.000,00 ευρώ έχει επιτευχθεί. Με την προσθήκη, μέχρι 

τότε, περισσότερα από 5 μέλη του προσωπικού, η Enarxis σιγά-σιγά μετατρέπεται 

από μια οικογενειακή μικρή επιχείρηση σε ένα σημαντικό ανταγωνιστή στο τομέα 

της διανομής Video-Games. 

 

Αύγουστος 2008 

Το αρχηγείο μετεγκαταστάθηκε σε ένα νέο κτίριο. Το νέο κτίριο εκτείνεται σε 

100τ.μ. χώρου γραφείων και 650τ.μ. χώρου αποθήκης. 
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Σεπτέμβριος 2009 

Νέα υπηρεσία μεταφοράς, logistics και διανομής είναι εγκατεστημένες για μια πιο 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών ως επίκεντρο όλα τα σχετικά θέματα. 

 

Ιανουάριος 2010 

Η εφαρμογή του νέου Συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης της εταιρείας (WMS) 

πηγαίνει εν μέρει στο επιχειρησιακό χειρισμό ηλεκτρονικά, προς το παρόν, μόνο στο 

τμήμα υποδοχής των εργασιών. 

 

Ιανουάριος 2011 

Το νέο Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS), πηγαίνει σε πλήρη λειτουργία. Από 

τότε και για όλα τα προϊόντα παραλαβής και αποστολής, οι RMAs και Επιστροφές 

Προμηθευτών προς και από την κύρια αποθήκη, επεξεργάζονται και ελέγχονται 

ηλεκτρονικά με τη χρήση του PDA εξοπλισμού. 

 

Μάιος 2011 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

Topware INTERACTIVE AG και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Ιούνιος 2011 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

DEEPSILVER και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Αύγουστος 2012 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

BOHEMIA INTERACTIVE και τη διανομή των προϊόντων της στην 

Ελλάδα. Επίσης, για πρώτη φορά, θα ξεκινήσει ένα in-house ανάπτυξη σε εταιρική 

ιστοσελίδα. 

 

Σεπτέμβριος 2012 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της UIG 

και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 



  10 

Οκτώβριος 2012 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

Mastertronic, MULTIMEDIA FOCUS & LACE MAMBA GAMES και τη διανομή 

των προϊόντων τους στην Ελλάδα. 

 

Νοέμβριος 2012 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

EXCALIBUR στη δημοσίευση και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Φεβρουάριος 2013 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

ΚΑΛΥΨΩ MEDIA και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Απρίλιος 2013 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

αύξησης GAMES STAR και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Μάιος 2013 

Η Enarxis Dynamic Media ΕΠΕ αναλαμβάνει την επίσημη αντιπροσώπευση της 

NORDIC GAMES και τη διανομή των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 

Ιούλιος 2013 

Το νέο αυτόματο σύστημα διαχείρισης Μεταφορών για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών επικοινωνίας με τις εταιρείες μεταφοράς (π.χ. Couriers) και την 

οργάνωση για την αποστολή είναι εν μέρει σε λειτουργία. 
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2.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή της μέχρι και σχετικά πρόσφατα, η 

επιχειρηματική της δραστηριότητα ήταν κυρίως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια(video-

games) στο να αγοράζει και έπειτα να τα πουλάει σε μεγάλες και γνώστες αλυσίδες 

καταστημάτων. Αλλά μέχρι πρόσφατα, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης αλλά πιο 

σημαντικά της ηλεκτρονικής ανάπτυξης στο χώρο των ηλεκτρικών παιχνιδιών η 

επιχείρηση προχώρησε και σε άλλες λύσεις για την αντιμετώπιση του πιθανού 

κινδύνου από την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Αυτή η λύση είναι να εισχωρήσει και 

σε άλλους τομείς στον ανταγωνιστικό τομέα, με αποτέλεσμα πλέον εκτός από video-

games πουλάει και ελληνικά τρόφιμα. Παρακάτω θα αναλύσουμε αυτές τις δύο 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 

2.3.1 Παραδοσιακά ελληνικά τρόφιμα και ποτά 

 

 Η Enarxis Dynamic Media Ltd, κάνοντας καλή χρήση των 15 χρόνων εμπειρίας στο 

διεθνές εμπόριο, έχει καθιερώσει, από το 2011, παραδοσιακά ελληνικά φαγητά και 

Ποτά Μονάδος Διαπραγμάτευσης προϊόντων με σκοπό να προσφέρει σε όλους τους 

πελάτες της μια μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά, αυθεντικά, υψηλής ποιότητας 

προϊόντα, πουλώντας σε ελληνικές οικογένειες, όπως και σε  μεγάλα οργανικά 

αγροκτήματα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων 

και ισχυρών σχέσεων με τους παραγωγούς της. 

 Γίνεται τακτική επίσκεψη  στα αγροκτήματά τους, για να δοκιμάσουν τα προϊόντα 

τους και να βεβαιωθούν ότι η ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας διατηρείται σε 

υψηλό επίπεδο σε όλες τις διαδικασίες της παραγωγής. Όλοι οι προμηθευτές της 

εταιρείας είναι πιστοποιημένοι με τα απαραίτητα ελληνικά, ευρωπαϊκά και 

παγκόσμια πιστοποιητικά για την ποιότητα και την ασφάλεια των Συστημάτων 

Διαχείρισης Τροφίμων.    Η εταιρεία  σήμερα δραστηριοποιείται στην διανομή 

παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων διατροφής στις ευρωπαϊκές, ρωσικές και 

κινεζικές αγορές, αλλά είναι πάντα με ανυπομονησία στο να επεκτείνεται σε νέα 

εδάφη. Διανέμει τα προϊόντα διατροφής σε όλο τον κόσμο με: βιολογικά 

καταστήματα, Deli καταστήματα, παντοπωλεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, 

ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, χονδρέμποροι, εμπορικές εταιρείες. 
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   Στόχος στο μοντέλο διαπραγμάτευσης της εταιρείας είναι να προσφέρει στους 

πελάτες της, τη δυνατότητα να απλοποιήσει τη διαδικασία για την εξεύρεση, την 

αξιολόγηση, την αγορά, την ομαδοποίηση και τη μεταφορά ελληνικών προϊόντων 

Food & Drinks οπουδήποτε στον κόσμο, εξοικονομώντας έτσι χρόνο στην έρευνα, 

στις προμήθειες και τα χρήματα για τις τιμές κόστους όπως και επίσης και στη 

μεταφορά. Μπορεί να γίνει επιλογή σε οποιαδήποτε ποσότητα οποιουδήποτε από τα 

προϊόντα της με σκοπό την οικοδόμηση μιας αποστολής  για την αποτελεσματικότητα 

του κόστους μεταφοράς. Δεν υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες, χωρίς ποσοστώσεις. 

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της με εξαιρετική πριν και μετά την 

πώληση εξυπηρέτηση των πελατών. Η παράδοση γίνεται σε λίγες μέρες για την 

εταιρεία με χαμηλό κόστος. Τέλος, προσπαθεί συνεχώς να προσθέσει νέα προϊόντα 

από όλη την Ελλάδα, με στόχο την υψηλότερη ποιότητα και την αυθεντικότητα. Μια 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων της, αναφέρεται στις  ακόλουθες κατηγορίες : 

 Ελαιόλαδο & Ελιές 

 Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας 

 Ξύδι 

 Βότανα & Μπαχαρικά 

 Όσπρια 

 Κρασί 

 Νερό 

 Γλυκά & Μαρμελάδες 

 Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής 

 Προϊόντα ζυμαρικών 

 Σάλτσες 

 

 

2.3.2 Ηλεκτρονικά παιχνίδια(Video-games) 

 

Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει ενεργό χονδρεμπόριο και διανομή των Video 

Games που συνδέονται με εμπορεύματα από το 1999. 

Από τις αρχές του 2011 διαπραγματεύεται με διάφορους ανεξάρτητους εκδότες, 

προγραμματιστές και τους κατασκευαστές στη βιομηχανία των video games, με 

αποτέλεσμα  η συγκρότηση των άμεσων συμφωνιών διανομής με διάφορους εκδότες, 

όπως : Bohemia Interactive, Datel, Deep Silver, Eaxus, Excalibur Εκδόσεις Focus 
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Multimedia, Kalypso Media, Koch Media, Lace Mamba Global, Madrics, 

Mastertronic, pQube, Soedesco, Nordic Games, Rising Games Star, BitComposer 

Games, Topware Interactive και UIG Entertainment. 

Παράλληλα, η Enarxis προσφέρει εμπορεύματα από όλες τις άλλες μεγάλες εταιρίες 

και  κατασκευαστές όπως η Sony, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo,  Ubisoft, 

Activision, Namco Bandai, SEGA,  ΚΟΝΑΜΙ και πολλές άλλες, σε παγκόσμια 

ευρέως ανταγωνιστικές τιμές. Παρ 'όλα αυτά,  συνεχώς προσπαθούν να επεκτείνουν 

τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνεργασίες με νέες, και με τους εκδότες όπως και 

με τους επίσημους διανομείς σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας έτσι στους εταίρους 

της το βέλτιστο μείγμα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές, σε συνδυασμό με τη 

μέγιστη διαθεσιμότητα και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

 Στην αποθήκη που βρίσκονται τα προϊόντα της περιλαμβάνει εμπορεύματα που 

εκτείνονται σε όλες τις διαθέσιμες μορφές κονσόλας, όπως Playstation 2, Playstation 

3,  Playstation 4, X360 και  Xbox ONE, NDS, 3DS, DSi, Wii, WiiU και PC. 

Κατηγορίες των διαθέσιμων εμπορευμάτων περιλαμβάνουν βιντεοπαιχνίδια, 

λογισμικό, κονσόλες, αξεσουάρ, Ελεγκτές, Φιγούρες & παιχνίδια. 

Για όλες τις παραπάνω μορφές, κατηγορίες, και εκδότες, η Enarxis προσφέρει νέες 

κυκλοφορίες, επιστροφές καταλόγου  και ανακατασκευασμένα εμπορεύματα.  
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2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. έχει εδώ και πολλά χρόνια υιοθετήσει μια ποικιλία 

εσωτερικών περιβαλλοντικών  διαδικασιών που έχει στόχο να εκφράσει την 

περιβαλλοντική συνείδηση και τον προσανατολισμό της διοίκησης και των 

εργαζομένων της. Ο στόχος αυτών των πρακτικών είναι ο περιορισμός των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η επιχειρηματική της δραστηριότητα στο 

περιβάλλον. Παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη περιγραφή των φιλικών προς το 

περιβάλλον δράσεων που εφαρμόζονται σήμερα από την εταιρεία : 

  

Τόνερ & δοχεία μελάνης 

Σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, 12 laser και inkjet εκτυπωτές τεχνολογίας 

είναι σε παραγωγική λειτουργία. Αυτά, δεν απορρίπτονται στους κάδους 

απορριμμάτων. Αντ 'αυτού,  συλλέγονται σε ειδικούς κάδους Toner, και στη συνέχεια 

αποστέλλονται σε επιλεγμένους συνεργάτες για την ανακαίνιση και 

ξαναγέμισμα. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, τα δοχεία 

επιστρέφονται και επαναχρησιμοποιούνται για όσες φορές είναι δυνατόν, 

εξοικονομώντας έτσι οικονομικούς πόρους και συμβάλλοντας στην προστασία του 

περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση των σχετικών αποβλήτων. 

  

Μπαταρίες 

Όλες οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της εταιρείας για διάφορους 

σκοπούς, είναι επαναφορτιζόμενες και  τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των συγκεκριμένων αποβλήτων και την εξοικονόμηση 

πόρων. Όταν οι μπαταρίες ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους, συλλέγονται σε 

ειδικούς κάδους που τοποθετούνται σε χώρους της εταιρείας και στη συνέχεια  

στέλνονται για  ανακύκλωση. 

  

Λαμπτήρες 

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν τις διάφορες θέσεις εντός της 

εταιρείας είναι  τεχνολογίας LED, εξοικονομώντας έτσι σημαντικές ποσότητες 

ηλεκτρικής ενέργειας και οικονομικών πόρων. Επιπλέον, όλες οι λάμπες που 

ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους, συλλέγονται σε ειδικό κάδο και στη συνέχεια 

στέλνονται στη PHOTOKYKLOSI για ανακύκλωση. 
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Χαρτικά 

Όλα τα απόβλητα χαρτιού που προέρχονται από τις εκτυπώσεις γραφείου, 

αλληλογραφία ταχυδρομείου,  αρχεία καθαρισμού ή άλλο χαρτί που καταναλώνουν 

λειτουργίες γραφείου επεξεργάζονται προσεκτικά για λόγους ασφαλείας μέσω των 

μηχανημάτων τεμαχισμού. Από εκείνο το σημείο συλλέγονται σε δοχεία 

αποθήκευσης και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση σε εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι περίπου 200 κιλά χαρτί γραφείου συλλέγονται, 

επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται κάθε μήνα. 

  

Απορρίμματα συσκευασιών 

Η αποθήκη της εταιρείας λαμβάνει, κάνει την ανασυσκευασία και αποστέλλει 

χιλιάδες κομμάτια των εμπορευμάτων κάθε μέρα δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό 

ποσό απορριμμάτων  που προέρχονται κυρίως από το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο 

συσκευασίας (Master Κουτιά, εσωτερικά χαρτοκιβώτια, υλικά πληρώσεως κλπ.). Όλα 

τα απόβλητα που παράγονται από τη δραστηριότητα αυτή συλλέγονται σε όλη την 

εργάσιμη εβδομάδα σε ειδικούς χώρους που βρίσκονται στην αποθήκη και στη 

συνέχεια διαβιβάζονται μαζί με τα απορρίμματα χαρτιού που προέρχονται από τις 

δραστηριότητες του γραφείου σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Υπολογίζεται ότι 

περίπου 2,5 τόνοι αποβλήτων συσκευασίας ανακυκλώνονται μέσω αυτής της 

διαδικασίας κάθε μήνα. 

  

Παλέτες 

Ένα ακόμη  απόβλητο  από τις δραστηριότητες της αποθήκης είναι οι 

χρησιμοποιημένες  παλέτες. Όταν οι παλέτες είναι σε πλεόνασμα ή είναι 

κατεστραμμένες συλλέγονται σε μηνιαία βάση από την αποθήκη και στη συνέχεια 

προωθούνται στην ανακύκλωση και στις εγκαταστάσεις ανακαίνισης. 

  

Ηλεκτρονική αλληλογραφία των εμπορικών και μη εμπορικών εγγράφων 

Από τους 18 μήνες λειτουργίας, η εταιρεία απασχολεί μια αυτοματοποιημένη 

διαδικασία μέσω της οποίας όλα τα απαραίτητα έγγραφα για όλες τις εμπορικές 

συναλλαγές  αποστέλλονται στον πελάτη ή συνεργάτη. Η αποστολή τους γίνεται 

αυτόματα μέσω των συστημάτων ERP της εταιρείας με αποτέλεσμα την 

εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από την εξάλειψη της εκτύπωσης και των 

ταχυδρομικών τελών. Επίσης παράγουν σημαντικά λιγότερα απόβλητα. 
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Συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης 

Ξεκινώντας από το 2010, η Enarxis συμμετέχει σε Συλλογικά Συστήματα για την 

ανακύκλωση των ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Συσκευών Α.Ε.), 

μπαταρίες (ΑΦΗΣ) και τα υλικά συσκευασίας (ΕΕΑΑ). Αν και συμμετέχει σε αυτά τα 

Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης, η Enarxis πληρώνει τις οφειλές της στη 

συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση 

της πλειοψηφίας των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητές της. 

 

2.5 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης αποτελεί µία ενδιάμεση εταιρική µορφή, η οποία 

συνδυάζει προσωπικά και κεφαλαιουχικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι 

ότι για τα χρέη της εταιρίας ευθύνεται µόνον η ίδια η εταιρία ως νοµικό πρόσωπο και 

όχι οι εταίροι.  

Η Ε.Π.Ε. αποτελεί τη συνηθέστερη εταιρική µορφή µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων, λόγω του γεγονότος ότι συνδυάζει προσωπικά στοιχεία (δηλ. 

διαπροσωπικές σχέσεις εταίρων που υπάρχουν σε µία οικογενειακή επιχείρηση) και 

κεφαλαιουχικά στοιχεία (ευθύνη νοµικού προσώπου εταιρίας για χρέη και όχι ευθύνη 

των εταίρων). Επιπλέον η Ε.Π.Ε. αποτελεί τη συνέχεια, κατά κάποιον τρόπο, µιας 

οµόρρυθµης εταιρίας, στην εξελικτική της πορεία, όταν ο κύκλος των εργασιών της 

αρχίζει να διευρύνεται και η εταιρία θέλει να «ανοιχθεί» περισσότερο, πριν το στάδιο 

της µετατροπής της σε Ανώνυµη Εταιρία.  

  

Για τη σύσταση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης απαιτείται σύµβαση, δηλαδή 

συµφωνία τουλάχιστον δύο ή περισσοτέρων εταίρων για την επιδίωξη του κοινού 

εµπορικού σκοπού. Είναι δυνατή και η σύσταση µονοπρόσωπης εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης από ένα µόνο φυσικό πρόσωπο. Οι εταίροι µπορεί να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και η σύµβαση καταρτίζεται πάντοτε µε 

συµβολαιογραφικό έγγραφο (όχι µε ιδιωτικό συµφωνητικό διότι είναι άκυρο). Επίσης 

απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Το καταστατικό της Ε.Π.Ε. έχει εκ του νόµου ένα 

ελάχιστο περιεχόµενο, πρέπει δηλαδή να περιέχει συγκεκριµένες διατάξεις και 

υπόκειται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας, πρέπει δηλαδή να γίνεται ευρύτερα γνωστό 

για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών και προστασίας των συναλλασσοµένων.  
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  Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στο περιεχόµενο του καταστατικού, αυτό θα πρέπει 

να περιέχει υποχρεωτικά µε ποινή ακυρότητας τα εξής στοιχεία :  

 

 • Την εταιρική επωνυµία.  

 • Το σκοπό της εταιρίας, ο οποίος αναφέρεται στη δραστηριότητα της  

 εταιρίας  

 • Την έδρα της εταιρίας, η οποία είναι ο τόπος διοίκησης της εταιρίας  

 • Στοιχεία των ιδρυτών της εταιρίας.  

 • Την διάρκεια της εταιρίας, η οποία είναι πάντοτε ορισµένου  

 χρόνου.  

 • Το εταιρικό κεφάλαιο.  

 • Τα εταιρικά µερίδια και τα µερίδια συµµετοχής.  

 • Την αξία και το είδος των εισφορών των εταίρων. Οι εισφορές  

 µπορεί να είναι χρηµατικές ή σε είδος (π.χ. εισφορά ακινήτου για τη  

 στέγαση των γραφείων της εταιρίας, ή επίπλωσης), ή ακόµη να  

 συνίστανται και σε παροχή εργασίας.  

 

2.6 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Γενικά 

 

Η Enarxis Dynamic Media Ltd, προτιμάει να διαφοροποιεί και συγκεκριμενοποιεί 

τους στόχους της. Αυτό είναι και ένα σημάδι μιας υγιής επιχείρησης. Όπως και κάθε 

αναπτυσσόμενη επιχείρηση, έτσι και η Εταιρεία επιθυμεί την διατήρηση και αύξηση 

του ποσοστού κέρδους της και μεριδίου αγοράς. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούμε 

παρακάτω 

 

2.6.1 Εγχώριους 

 

Οι στόχοι της Εταιρείας σχετικά με τις εγχώριες δραστηριότητές της μοιάζουν αρκετά 

με τους στόχους αντίστοιχων κερδοφόρων εταιριών. Όπως θα ανέμενε κανείς, η 

εταιρία αποσκοπεί αρχικά στην διατήρηση του υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων, 

καθώς η αγορά είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη και ασταθής, πόσο μάλλον τα τελευταία 

έτη επί οικονομικής κρίσης. Έχοντας όμως επιτύχει ένα σταθερό δίκτυο και έχοντας 
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εδραιώσει το όνομά της στον χώρο προώθησης video games, επιθυμεί και στοχοποιεί 

την επέκτασή της σε περισσότερες περιοχές και στην συνεργασία της με 

περισσότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον αυτών, έχει ξεκινήσει διαδικασίες για B2B 

πωλήσεις μέσω του διαδικτύου, το οποίο και αναμένουν να λειτουργεί 100% το 2ο 

τρίμηνο του 2014. 

Για τον χώρο πωλήσεων τροφίμων, αν και νέα στον χώρο, με την χρήση του 

προϋπάρχοντος δικτύου video games, κατάφερε να εισέλθει δυναμικά στην αγορά. 

Για τα ερχόμενα έτη, η Εταιρεία αποσκοπεί σε ελεγχόμενη και σταδιακή επέκταση 

του δικτύου της, ώστε να μην διαταράξει την ήδη καλή της πορεία με επικίνδυνες 

κινήσεις. 

 

2.6.2 Διεθνείς 

 

Οι στόχοι της Εταιρείας σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητές της αποτελούν τους 

κυρίως στόχους της Εταιρείας για το άμεσο μέλλον της, καθώς θα της επιτρέψει να 

ανοιχτεί σε νέες αγορές.  

Για τον τομέα των video games, το πρώτο βήμα θα γίνει με την ανάπτυξη του B2B 

εμπορίου, στο οποίο το ενδιαφερόμενο κοινό του τομέα έχει ήδη αρχίσει να προτιμάει 

για την αμεσότητα και τις καλύτερες τιμές που προσφέρει. Εκτός αυτού, το τμήμα 

πωλήσεων σε συνδυασμό με το τμήμα marketing της επιχείρησης, εξερευνούν 

διάφορες αγορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ελέγχοντας τα 

περιθώρια επέκτασης της επιχείρησης στις αγορές αυτές. 

Για τον τομέα των τροφίμων, είναι σχετικά πιο εύκολη η επέκταση τους στο 

εξωτερικό, λόγω της ποιότητας των τροφίμων που προωθεί η επιχείρηση, αλλά και 

λόγο της σταθερής ζήτησής τους ως αναγκαίο αγαθό. Όπως και για τους εγχώριους 

στόχους της, έτσι και στους διεθνείς προτιμάει να ανοιχτεί σταδιακά και ελεγμένα σε 

νέες αγορές, κυρίως λόγο της μη-μακροχρόνιας ενασχόλησης της εταιρείας με τον 

τομέα αυτό των πωλήσεων. 
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2.7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Επιμελητήριο Αθηνών Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕΑ) 

 

 Η Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. υπήρξε μέλος του ΕΒΕΑ, δεδομένου ότι ιδρύθηκε 

τον Ιούλιο του 1999. Το ΕΒΕΑ είναι ένας πολύτιμος αρωγός και σύμβουλος όσον 

αφορά τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

  

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

 

Μέσα από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ η εταιρεία διαχειρίζεται την εκπαίδευση του 

προσωπικού της μέσω σεμιναρίων και διάφορων μαθημάτων, νέα έρευνα 

προσλήψεων καθώς και συμμετοχή σε κρατικά προγράμματα για την ενίσχυση της 

απασχόλησης. Εγγεγραμμένος από τον Ιούλιο του 1999 με αριθμό εγγραφής είναι 

676.953.226. 

   

Ελληνικό Ινστιτούτο Logistics Management (HILME) 

Από τον Ιούνιο του 2013, η Enarxis Dynamic Media Ltd είναι μέλος του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Διαχείρισης Logistics. Μέσα από αυτό κερδίζει πολύτιμη 

ανατροφοδότηση και διορατικότητα, προκειμένου να επεκταθεί και να εξελιχθεί στις 

υποδομές logistics(επιμελητεία) και των πρακτικών της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ 

 

 

3.1 ΘΕΩΡΙΑ 

 

Οι επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες), εκτός από το δικαίωμα να διαλέξουν το είδος 

της οικονομικής τους δραστηριότητας, έχουν και υποχρεώσεις, διότι υπάρχουν 

ορισμένοι θεσμοί (αστικός και εμπορικός νόμος, φορολογικές διατάξεις, έθιμα, 

εμπορικές συνήθειες κ.λπ. ) που περιορίζουν και ελέγχουν τον τρόπο δράσης τους. Ο 

υπεύθυνος καλείται να οργανώνει τον καταμερισμό των έργων και της παραγωγικής 

εργασίας μέσα στα παραπάνω πλαίσια, φαινόμενο πολύπλοκων σχέσεων και 

εξαρτήσεων ώστε να απαιτείται ένα σύστημα οργάνωσης για καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα . 

 

Έννοια της οργάνωσης 

Ορισμός : "Οργάνωση είναι μια διαδικασία (μέθοδος-τρόπος)που προσδιορίζει 

και ταξινομεί την εργασία που θα εκτελεστεί για την επίτευξη προκαθορισμένων 

στόχων." 

(Μαρία Ροδοσθένους βιβλ."ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" εκδ. 2004) 

 

 3.1.1 Οργάνωση Λογιστηρίου 

 

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου είναι η ορθή 

οργάνωσή του, που στόχο έχει την καλύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση  του 

προσωπικού και των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, την εξοικονόμηση χρόνου και την 

όσο το δυνατόν τελειότερη διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών. 

 Η αρμονική συνεργασία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων είναι 

απαραίτητος όρος για την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου. 
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Η αρχή της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος (ποσοτικά και ποιοτικά) με 

ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της θυσίας (οικονομική αρχή) έχει απόλυτη εφαρμογή 

και στην περίπτωση του λογιστηρίου. 

Ορισμός :  "Οργάνωση λογιστηρίου είναι η διαδικασία που προσδιορίζει και 

ομαδοποιεί τη λογιστική εργασία, ώστε η εκτέλεσή της από τους ανθρώπους και 

τα μέσα που διαθέτει το λογιστήριο να γίνεται εύρυθμα, απρόσκοπτα και 

αποδοτικά και εντός των προθεσμιών που τίθενται από τη φορολογιστική 

νομοθεσία." (Μαρία Ροδοσθένους βιβλ."ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" εκδ. 2004) 

Λειτουργικές βαθμίδες οργάνωσης του λογιστηρίου 

 

Κάθε επιχείρηση ως ανεξάρτητος οργανισμός παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς :  

1. Το είδος και τη φύση της . 

2. Τον τρόπο σύνθεσης του κύκλου εργασιών της και  

3. την προοπτική διεύρυνσης του οικονομικού μεγέθους και της παραγωγικής 

και συναλλακτικής έκτασης του κύκλου αυτού . 

 

Ο οργανωτής λογιστής επιβάλλεται να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια τις 

ιδιαιτερότητες της επιχείρησης, ώστε να οργανώσει με επιτυχία το λογιστήριό της.     

Το έργο της οργάνωσης του λογιστηρίου διαμερίζεται σε εργασίες οι οποίες βέβαια 

αποσκοπούν στον ίδιο στόχο .  

Οι μορφές εκτέλεσης του οργανωτικού έργου καθορίζονται από ένα είδος διαδικασίας 

– λειτουργίας, της οποίας οι βαθμίδες είναι :  

 Χωροθέτηση του λογιστηρίου, που αφορά την επιλογή του χώρου 

εγκατάστασης και τη διάρθρωση του με βάση τόσο το εσωτερικό, όσο και το 

εξωτερικό του περιβάλλον. 

 Η οργάνωση των δικαιολογητικών εγγράφων, που βασίζεται στη διαμόρφωση 

και το χειρισμό αυτών . 

Η επιλογή και εφαρμογή του καταλληλότερου λογιστικού συστήματος, με τα 

λογιστικά του βιβλία τηρούμενα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, και της λογιστικής 

τεχνικής. 

 Η κατάρτιση του σχεδίου των λογαριασμών εναρμονισμένου με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή τα κλαδικά τοιαύτα) ή με 
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τα Διεθνή Πρότυπα (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) κατά 

περίπτωση . 

 Ο προγραμματισμός για την προμήθεια, συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή 

των φορολογικών και λοιπών εντύπων στο Δημόσιο (φορολογική αρχή, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.) και η φροντίδα να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στις 

λοιπές φορολογικές της υποχρεώσεις .  

 Η κατάρτιση προγράμματος ταμειακής κίνησης όπου θα αναγράφονται οι 

προβλεπόμενες εισπράξεις και πληρωμές κατά το διάστημα που προγραμματίζουμε 

με σκοπό :  

 Την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης για την ομαλή 

λειτουργία της επιχείρησης. 

 Την πρόβλεψη και έγκαιρη εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων κατά 

καιρούς πιστώσεων και  

 Την πρόβλεψη τυχόν πλεονασμάτων ρευστών διαθεσίμων για τη λήψη μέτρων 

προς αποδοτικότερη τοποθέτησή τους . 

 Είναι δυνατό μία επιχείρηση με ορθό οικονομικό προγραμματισμό και με 

μικρό κέρδος να μην σταματήσει την παραγωγική της διαδικασία, ενώ άλλη με 

μεγάλο κέρδος αλλά μη ορθό οικονομικό προγραμματισμό να μη μπορεί να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα την εκποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων σε χαμηλή τιμή ή το δανεισμό με υψηλό τόκο κ.λπ. 

 Το ανθρώπινο δυναμικό και η οργάνωση της εργασίας του, όπου πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας ότι στο τμήμα πρέπει να γίνεται καταμερισμός των εργασιών 

κατ’ άτομο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του 

τμήματος και ταυτόχρονα να αποφεύγεται η υποαπασχόληση του προσωπικού . Όσο 

περισσότερο είναι το προσωπικό, τόσο πιο στενά είναι τα ρια των αρμοδιοτήτων κάθε 

υπαλλήλου (μεγαλύτερη εξειδίκευση) . Ο οργανωτής λογιστής πρέπει να είναι ο 

κατάλληλος άνθρωπος που θα εκτιμήσει σωστά την εργασία των άλλων και θα 

φροντίσει να δοθούν κίνητρα με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητάς τους . 

 Η επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού σε μηχανικά και ηλεκτρονικά 

μέσα νέας τεχνολογίας, έπιπλα κ.λπ., ώστε να είναι εύχρηστα και λειτουργικά  

 η διαδικασία της μηχανογράφησης, κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να 

αντιμετωπισθούν πρόσθετα και ειδικά προβλήματα που έχουν σχέση με την  

επιλογή του ηλεκτρονικού συστήματος και του είδους του προγράμματος του 
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πακέτου, την επιμόρφωση του προσωπικού κ.ά. (Μαρία Ροδοσθένους βιβλ. 

"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" εκδ. 2004). 

 

3.2 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Με τις διατάξεις του νέου νόμου οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται, 

από 1/1/2013, σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Κριτήρια 

για την ένταξη αυτή αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των 

εργασιών και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.  

 Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές 

ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρίες. 

Η επιχείρηση λόγω του νόμου περί Ε.Π.Ε., όπως επίσης και αυτά που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας). 

Το τμήμα λογιστηρίου αποτελείται από 3 άτομα (1 προϊστάμενο και 2 βοηθοί) όπως 

θα δούμε και στο παρακάτω υποκεφάλαιο (3.4). 

Το λογιστήριο έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσα στην επιχείρηση το οποίο 

πρέπει να τηρεί. Αυτές είναι οι εξής : 

 credit control, το οποίο ελέγχει τα υπόλοιπα των πελατών. Για παράδειγμα, αν 

κάποιος έχει όριο παραγγελίας 5.000 ευρώ, και κάνει μία παραγγελία ύψους 3.000 

ευρώ, και χρωστάει από άλλες συναλλαγές 4.000 ευρώ, τότε η επιχείρηση δεν θα του 

προμηθεύσει εμπορεύματα μέχρι να πληρώσει την διαφορά που είναι 2.000 ευρώ. 

 Ανάλογα με την συμπεριφορά του πελάτη, το λογιστήριο κοιτάει-ενημερώνει 

τους πελάτες της για ανεξόφλητες απαιτήσεις. 

 Ελέγχει τα τρέχοντα υπόλοιπα της εταιρείας. 

 Προσπαθεί να είναι συνεπής από την μεριά του στους πληρωτέους 

λογαριασμούς της επιχείρησης και στις ανεξόφλητες υποχρεώσεις. 

 Καταχωρεί τιμολόγια αγορών και τσεκάρει τις ποσότητες και αξίες ανάλογα 

με την παραγγελία. Δηλαδή, ελέγχει αν συμφωνεί το τιμολόγιο με το χαρτί της 

παραγγελίας που έχει εκδώσει το τμήμα αγορών της εταιρείας. Αν συμφωνούν, τότε 

προχωράει στην τιμολόγηση. Σε αυτήν την περίπτωση το λογιστήριο προσδιορίζει το 

πότε η εταιρία πρέπει να πληρώσει τον προμηθευτή. Και έπειτα η υπεύθυνη του 

τμήματος λογιστηρίου θα πληρώσει την υποχρέωση με έμβασμα από την τράπεζα. 
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Στην περίπτωση όμως που δεν συμφωνούν τότε ζητάει πιστωτικό τιμολόγιο 

ποσότητας και αξίας ή μόνο αξίας. 

 Επίσης συμφωνεί πάντα καρτέλες πελατών / προμηθευτών. 

 Ασχολείται με την κοστολόγηση των εμπορευμάτων της επιχείρησης. 

 Κάνει αποτίμηση των αποθεμάτων. 

 Καταχωρεί κάθε μέρα δαπάνες / εξοδολόγια / έξοδα και συμφωνεί με τις 

τράπεζες. 

 Κρατάει ταμείο για τους πελάτες λιανικής. Παραγγελίες κάτω των 500 ευρώ. 

Αυτό το κάνει γιατί λόγω νόμου αν η παραγγελία ξεπεράσει τα 500 ευρώ τότε ο 

πελάτης δεν θεωρείται λιανικής και πρέπει να προκαταβάλει τα λεφτά στην τράπεζα 

για την αποφυγή παράνομων δραστηριοτήτων(κλέψιμο). 

 

Τα αρχεία για την διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της τα χωρίζουν ανά μήνα τα 

οποία είναι : 

 Τράπεζες 

 Ενδοκοινοτικές εξαγωγές 

 Εξαγωγές Τρίτων Χωρών 

 Αγορές Εσωτερικού 

 Αγορές Ενδοκοινοτικές 

 Αγορές Τρίτων Χωρών 

 Ασφάλειες 

 Προσωπικοί φάκελοι 

 Δαπάνες 

 Τιμολόγια μεταφορών 

 Ελλείμματα-Πλεονάσματα αγορών 

 Πάγια 

 Διαφόρων πράξεων 

 ΙΚΑ 

 Εφορία 

 

Mετά την συγκέντρωση και την καταχώρηση όλων των τιμολογίων και έχουν 

τοποθετήσει σε αρχείο όλες τις ενδοκοινοτικές εξαγωγές, τότε τα στέλνει σε 
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εξωτερικό λογιστή ο οποίος υπολογίζει το Φ.Π.Α. για να δείξει αν έχουν χρεωστικό ή 

πιστωτικό υπόλοιπο και βγάζει τα leasting παραδόσεων και αποκτήσεων. 

 

3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 

 

Η εταιρεία, με τα στοιχεία του 2012, απασχολεί προσωπικό 30 ατόμων. Η δομή της 

δεν διαφέρει σημαντικά από αντίστοιχες εταιρείες, με μόνη διαφορά την ενασχόλησή 

της με δύο ασύνδετες κατηγορίες προϊόντων. Ακόμη και με την παραπάνω 

διαφοροποίηση, η πλειοψηφία των τμημάτων της εταιρείας ενασχολείται και με τις 

δύο κατηγορίες προϊόντων, όπως θα φανεί στην συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 

για κάθε κατηγορία έχει προβλεφθεί ανεξάρτητος Υπεύθυνος, ενώ οι τρείς ιδιοκτήτες 

αναλαμβάνουν τον ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης. 

 

Οι τρεις ιδιοκτήτες της Εταιρείας, έχουν χωρίσει τα πεδία αρμοδιοτήτων τους έτσι 

ώστε ο καθένας να έχει το δικό τους τομέα ευθύνης, ενώ συνδυαστικά να έχουν όλο 

τον έλεγχο της επιχείρησης.  

Για την υποστήριξη της εταιρίας, απασχολείται συνολικά 9 άτομα προσωπικό, και πιο 

συγκεκριμένα ως ακολουθεί : 

 Διοίκηση : 1 άτομο (Διευθυντής) 

 Γραμματειακή υποστήριξη : 1 άτομο 

 IT - Entersoft : 1 άτομο 

 Λογιστήριο : 3 άτομα (1 προϊστάμενο και 2 βοηθοί) 

 Μάρκετινγκ : 3 άτομα (1 προϊστάμενο και 2 βοηθοί) 

 

Για την λειτουργία της εταιρίας, απασχολείται συνολικά 21  άτομα προσωπικό, τα 

οποία είναι χωρισμένα σε τομείς ως ακολουθεί : 

 Πωλήσεις (Video Games and Accessories) : 8 άτομα (1 Διευθυντής, 1 

προϊστάμενος και 6 βοηθοί) 

 Πωλήσεις (Τροφίμων) : 2 άτομα (1 Διευθυντής, 1 υπάλληλος) 

 Αποθήκη : 8 άτομα (1 προϊστάμενος παραλαβών, 1 προϊστάμενος αποστολών, 

4 υπάλληλοι, 2 οδηγοί) 

 Logistics : 3 άτομα (1 προϊστάμενος, 2 υπάλληλοι) 
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Η μισθοδοσία του προσωπικού στην Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. γίνεται κάθε 

τέλος του μήνα. Από τα τέλη του 2008 και έπειτα, η εταιρία, προς διευκόλυνση των 

υπαλλήλων που απασχολεί, ακολούθησε διαφορετικό τρόπο μισθοδοσίας. Στο μέσο 

του μήνα (15η κάθε μηνός) καταθέτει έναντι του μισθού του τρέχοντος μήνα το 50% 

του συνολικού μισθού για τον κάθε εργαζόμενο, γεγονός που διευκολύνει και 

ευχαριστεί όλο το απασχολούμενο προσωπικό. Και προ της αλλαγής και έπειτα, η 

μισθοδοσία γίνεται με έμβασμα στους εκάστοτε προσωπικούς λογαριασμούς στην 

"Τράπεζα Πειραιώς". 

 

3.4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ SOFTWARE 

 

Η διατήρηση τόσο των λογιστικών εφαρμογών όσο και των εμπορικών γίνεται όπως 

είναι αναμενόμενο με ένα κεντρικό μηχανογραφημένο πρόγραμμα. Η επιλογή της 

Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. στο software μηχανογράφησης ήταν η αγορά αδείας 

χρήσης του προγράμματος της "Entersoft", και πιο συγκεκριμένα το Entersoft 

Business Suite® ERP, που επιτρέπει στην εταιρία να αναθέτει διαφορετικούς ρόλους 

και ελευθερίες χρήσης σε κάθε μοναδικό χρήστη (με την χρήση του προσωπικού του 

ID και password κατά την είσοδο στο πρόγραμμα) και καλύπτει επιτυχώς στο σύνολό 

του τόσο τις λογιστικές όσο και τις εμπορικές λειτουργίες της εταιρείας. Το 

πρόγραμμα επιτρέπει την άμεση πληροφόρηση για διάφορα στοιχεία της εταιρείας 

μέσω διαφόρων Dashboards, και βοηθάει στην στρατηγική ανάλυση της μελλοντικής 

κίνησης της εταιρείας. 

 

Συνοπτικά, το Entersoft Business Suite® ERP καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας 

στους παρακάτω τομείς : 

 Οικονομική Διαχείριση 

 Γενική Λογιστική 

 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.) 

 Προϋπολογισμός & Έλεγχος 

 Χρηματοοικονομική Διαχείριση 

 Διαχείριση Εισπρακτέων και Πληρωτέων 

 Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών 

 Διαχείριση Πωλήσεων και Διανομών 

 Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

4.1 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

4.1.1 Έννοια της αναλύσεως 

 

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ο ρόλος της Λογιστικής, 

τουλάχιστον από τεχνικής απόψεως τελειώνει. Σε αυτό το σημείο, η Λογιστική 

έρχεται να παίξει έναν άλλο, πιο σπουδαίο ρόλο, ο οποίος έχει να κάνει με τη 

διερεύνηση, ερμηνεία, και εν συνεχεία αξιολόγηση των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών αυτών καταστάσεων. 

 

Οι χρηματοοικονομικών καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή 

πληροφοριών, παρέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος για την οικονομική μονάδα έτσι ώστε να μπορεί να πάρει όλες τις 

σωστές αποφάσεις. Ωστόσο, για να μπορεί κανείς να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα 

για μια επιχειρησιακή μονάδα είναι απαραίτητες και κάποιες άλλες πληροφορίες, οι 

οποίες περιλαμβάνονται στους απολογισμού, που καταρτίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς 

επίσης και άλλα εξωλογιστικά δεδομένα. Έτσι, οι όποιες σημειώσεις που συνοδεύουν 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των 

τελευταίων και πρέπει να μελετώνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και 

της αξιολόγησης των δεδομένων της οικονομικής μονάδας. 

 

Σύμφωνα με τα όσα είπαμε παραπάνω, η πλέον σημαντική πηγή πληροφοριών για 

την χρηματοοικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης είναι οι βασικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλαδή ο ισολογισμός και η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Σε αυτές τις καταστάσεις παρουσιάζονται τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής 

μονάδας, οι πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της καθώς επίσης και τα οικονομικά 

αποτελέσματα από τις δραστηριότητές της. 

 



  28 

Χρηµατοοικονοµική ανάλυση οπότε ονοµάζεται η διερεύνηση και η αξιοποίηση των 

δεδοµένων τα οποία παίρνουµε από τις οικονοµικές ή λογιστικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, δηλαδή από πίνακες στους οποίους απεικονίζονται τα στοιχεία της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, τα αποτελέσµατα της διαχείρισής 

τους και η διάθεση των αποτελεσµάτων. Με την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών εκτιµάται η εξέλιξη της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και απόδοσης µιας 

επιχείρησης.  

 

4.1.2 Σκοπός της αναλύσεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτείται μια βασική εξοικείωση με τις βασικές 

μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις 

επιδιώξεις των αναλυτών, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι, πιστωτές, κρατικές 

υπηρεσίες, χρηματιστές κ.ο.κ., το είδος της χρηματοοικονομικής ανάλυσης που 

απαιτείται διαφοροποιείται. 

 

Ωστόσο, μπορεί να τηρούνται διάφοροι μέθοδοι αναλύσεως δίνοντας κάθε φορά 

έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για 

παράδειγμα, οι βραχυχρόνιοι πιστωτές μιας οικονομικής μονάδας ενδιαφέρονται, 

πάνω από όλα, για την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πιστωτές της επιχείρησης ενδιαφέρονται 

πρωτίστως να εξασφαλίσουν την καταβολή από μέρους της οικονομικής μονάδας 

τόσο των τόκων όσο και την επιστροφή του δανειακού κεφαλαίου. 

 

Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με μακροχρόνιους δανειστές, εκείνο που 

τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι μακροχρόνιοι οικονομικοί δείκτες της 

επιχείρησης, όπως είναι η διάρθρωση των κεφαλαίων της, τα τρέχοντα και 

μελλοντικά της κέρδη και οι μεταβολές της οικονομικής της θέσης. 

 

Από την πλευρά της, η διοίκηση της επιχείρησης ενδιαφέρεται κυρίως για τη σύνθεση 

και την διάρθρωση των κεφαλαίων της, καθώς επίσης και για τις προοπτικές και την 

κερδοφόρα δυναμικότητα αυτής. 
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Προκειμένου οι παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων να μπορέσουν να προχωρήσουν 

στην χρηματοοικονομική ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών μονάδων, 

απαραίτητο είναι να κάνουν συγκρίσεις και να υπολογίσουν σχέσεις, οι οποίες και θα 

αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα στηρίξουν τις αποφάσεις  τους. 

 

Με αυτόν τον τρόπο οι όποιες αποφάσεις των ενδιαφερόμενων δεν στηρίζονται σε 

υποθέσεις αλλά σε συγκεκριμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μειώνεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα που ενυπάρχει σε όλες 

τις αποφάσεις. 

 

Σκοπός της είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων και η αξιοποίησή τους ώστε η 

εξεταζόµενη επιχείρηση να εκµεταλλεύεται τα δυνατά της σηµεία προς όφελός της 

και να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διορθώσει τις αδυναµίες της. Μια από 

τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης αποτελεί η χρήση των 

αριθµοδεικτών, οι οποίοι βοηθούν στην ερµηνεία των οικονοµικών στοιχείων των 

επιχειρήσεων. Μέσω των αριθµοδεικτών γίνεται αµέσως αντιληπτή η πραγµατική 

αξία και η σπουδαιότητα των απολύτων µεγεθών, πράγµα που οδήγησε στην 

καθιέρωση της χρησιµοποίησής τους. Ένας µεµονωµένος όµως αριθµοδείκτης δεν 

µπορεί να µας δώσει πλήρη εικόνα της οικονοµικής θέσης µιας επιχείρησης αν δε 

συγκριθεί µε τους αντίστοιχους του ίδιου κλάδου ή της ίδιας επιχείρησης διαχρονικά. 

Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες αναλύονται ανά οµάδες στα επόµενα κεφάλαια.  

 

Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι και ο ανθρώπινος παράγοντα δεν έρχεται να παίξει 

τον δικό του ρόλο και να δώσει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα στις όποιες αποφάσεις. 

Όπως ήδη αναφέραμε νωρίτερα, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

και η τεχνική που χρησιμοποιείται κάθε φορά, μπορεί να γίνεται από διαφορετική 

σκοπιά, σύμφωνα πάντα με τον επιδιωκόμενο σκοπό του κάθε ενδιαφερόμενου. 

Έτσι είναι χρήσιμο πριν από κάθε ανάλυση να γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση 

ορισμένων λογαριασμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προκειμένου να : 

 Μειώνονται εκείνα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για επεξεργασία και 

μελέτη. 

 Η κατάταξή τους να είναι τέτοια που θα διευκολύνει τις επιδιώξεις του 

οικονομικού αναλυτή. 
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 Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ορισμένων αθροισμάτων, καθώς επίσης και 

ορισμένων επί μέρους ποσών, με τα οποία να μπορούν να υπολογιστούν ορισμένοι 

αριθμοδείκτες. 

 

Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες αναλύονται ανά οµάδες στα επόµενα κεφάλαια.  
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4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

 

Παρακάτω θα δείξουμε τον υπολογισμό σημαντικών αριθμοδεικτών βάση από τους 

ισολογισμούς 5 συγκεκριμένων ετών (2008, 2009, 2010, 2011, 2012). Επίσης θα 

απεικονίσουμε και τα αντίστοιχα γραφήματά τους για την διευκόλυνση 

παρακολούθησης των τιμών τους. 
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4.2.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Ή 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή 

ΕΜΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΕΡ) 

 = 

«Κυκλοφορούν» ενεργητικό + 

μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις + 

μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

1,898,490.62
950,637.67

	 	1,99	 έ  

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

2,810,174.32
1,602,347.49

	 	1.75	 έ  

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 
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2,963,465.09
1,363,559.34

	 	2.17	 έ  

 

 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

2,541,248.33
765,356.83

	 	3.32	 έ  

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

3,310,501.35
1,222,085.35

	 	2.71	 έ  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  Ή ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ) 

 = 

Διαθέσιμα + Ευχερούς 

ρευστοποιήσεως στοιχεία του 

ενεργητικού + Μεταβατικοί 

λογαριασμοί Ενεργητικού 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις – 

Προκαταβολές πελατών + 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

– προεισπραχθέντα έσοδα 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
1,063,409.66 32,076.85 317,239.98

950,637.67
	 	

1,412,726.49
950,637.67

	 	1.48	 έ  

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
1,661,869.10 77,440.95 174,748.67

1,602,347.49
	 	

1,914,058.72
1,602,347.49

	 	1.19	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
1,418,594.56 131,911.76 292,535.58

1,363,559.34
	 	

1,843,041.9
1,363,559.34

	 	1.35	 έ  
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
933,322.26 134,798.99 282,861.44

765,356.83 107,255.61
	 	

1,350,983.29
658,101.22

	 	2.05	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
884,577.94 153,154.71 581,056.34

1,222,085.35
	 	

1,875,163.75
1,222,085.35

	 	1.53	 έ  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

(ΤΡ) 

 = 

Διαθέσιμα + Χρεόγραφα 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις – 

Προκαταβολές πελατών + 

Μεταβατικοί λογαριασμοί 

Παθητικού - Προεισπραχθέντα 

έσοδα 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
32,076.85 317,239.98

950,637.67
	 	

349,316.83
950,637.67

	 	0.36	 έ  

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
174,748.67 77,440.95

1,602,347.49
	 	

252,189.62
1,602,347.49

	 	0.15	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
292,535.58 131,911.76

1,363,559.34
	 	

424,447.34
1,363,559.34

	 	0.31	 έ  
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
282,861.44 134,798.99

765,356.83
	 	

417,660.43
765,356.83

	 	0.54	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
581,056.34 153,154.71

1,222,085.35
	 	

734,211.05
1,222,085.35

	 	0.60	 έ  
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ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΑΔ)  = 

Διαθέσιμα + Χρεόγραφα + 

Απαιτήσεις 

(Κόστος Πωληθέντων + Έξοδα 

Διοικητικής λειτουργίας + Έξοδα 

λειτουργίας  Έρευνας και Ανάπτυξης 

+ Έξοδα Διάθεσης + 

Χρηματοοικονομικά έξοδα – 

Αποσβέσεις) / 365 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
1,063,409.66 32,076.85 317,239.98

37,794.5
	 	

1,412,726.49
37,794.5

	 	37.37	

	37	 έ  

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
174,748.67 77,440.95 1,661,869.10

14,444,447.79 679,133.63 257,521.74 35,180.93
365

	 	
1,914,058.72
42,236.39

 

	45.31 	 	45	 έ  

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 
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292,535.58 131,911.76 1,418,594.56

21,169,271.15 814,832.25 324,705.93 53,863.99
365

	 	
1,843,041.9
61,267.598

	

	30.08	 	30	 έ  

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
282,861.44 134,798.99 933,322.26

19,181,740.16 1,279,482.87 56,225.77 60,893.46
365

	

	
1,350,983.29
56,045.3571

	 	24.10	 	24	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
581,056.34 153,154.71 884,577.94

22,491,719.70 1,560,111.99 48,401.69 93,202
365

	 	
1,618,788.99
65,772.68

	

	24.61	 	25	 έ  
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4.2.2 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  (ΚΤ. αποθ.) 
 = 

Κόστος πωληθέντων 

Μέσο όρο αποθεμάτων 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
13,061,393.27

485764.13 235,066.96
2

	 	
13,061,393.27
360415.545

	 	36.23	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
36.23

	 10.07 	10	 έ  

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
14,444,447.79

896,115.6 485,764.13
2

	 	
14,444,447.79
690,939.865

	 	20.90	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
20.90

	 17.46 	17	 έ  
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Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

 

	 	
21,169,271.15

1,120,423.19 896,115.6
2

	 	
21,169,271.15
1,008,269.395

	20.99	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
20.99	

	 17.38 	17	 έ  

 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
19,181,740.16

1,190,265.64 1,120,423.19
2

	 	
19,181,740.16
1,155,344.415

	16.60	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
16.60

	 21.98 	22	 έ  

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
22,491,719.70

1,691,712.36 1,190,265.64
2

	 	
22,491,719.70
1,440,989

	15.60	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
15.60

	 23.39 	23	 έ  
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  (ΚΤ. απαιτ.) 
 = 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) με 

πίστωση 

Μέσο όρο απαιτήσεων από πελάτες 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
14,179,336.64

1,063,409.66 1,296,039.53
2

	 	
14,179,336.64
1,179,724.595

	

	12.02	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
12.02	

	 30.36 	30	 έ  

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
15,787,525.52

1,661,869.10 1,063,409.66
2

	 	
15,787,525.52
1,362,639.38

	11.58	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
11.58

	 31.51 	31	 έ  
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Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

	 	
22817341.99

1418594.56 1661869.10
2

	 	
22817341.99
1540231.83

	14.81	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
14.81

	 24.64 	24	 έ  

 

 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
20,880,955.81

933,322.26 1,369,487.72
2

	 	
20,880,955.81
1,151,404.99

	

	18.14	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
18.14

	 20.12 	20	 έ  

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
24,523,097.89

884,577.94 933,322.26
2

	 	
24,523,097.89
908,950.1

	26.97	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
26.97

	 13.53 	13	 έ  
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  (ΚΤ. προμ.) 
 = 

Σύνολο αγορών αποθεμάτων και 

υπηρεσιών με πίστωση (Κόστος 

πωληθέντων - Αρχικό Απόθεμα + 

Τελικό Απόθεμα) 

Μέσος όρος βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων προς προμηθευτές 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
13,312,090.44

352,944.06 372,793.60
2

	 	
13,312,090.44
362,868.83

	 	36.68	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
36.68

	 9.95 	10	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
14,811,132.31

795,269.27 352,944.06
2

	 	
14,811,132.31
574,106.665

	 25.79	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
25.79

	 14.15 	14	 έ  
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Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
21,332,314.71

487,737.34 795,269.27
2

	 	
21,332,314.71
641,503.305

	 	33.25	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
33.25

	 10.97 	11	 έ  

 

 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
19,138,024.26

288,355.47 487,737.84
2

	 	
19,138,024.26
388,046.655

	 	49.32	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
49.32

	 7.40 	7	 έ  

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
22,974,896.51

255,458.29 288,355.47
2

	 	
22,974,896.51
271,906.88

	 	84.49	 έ 	/	έ  

έ 	 ή 	
365
84.49

	 4.32 	4	 έ  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

(ΛΚ) 
 = 

Ζωής απαιτήσεων + Ζωής 

αποθεμάτων 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 30	 	10	 	40	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 31	 	17	 	48	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 24	 	17	 	41	 έ  
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 20	 	22	 	42	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 13	 	23	 	36	 έ  
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  (ΕΚ)  = 
Λειτουργικός κύκλος –Ζωής 

Προμηθευτών 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 40 10	 	30	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 48 	14	 	34	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 41 	11	 	30	 έ  
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 42 	7 	36	 έ  

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 36 	4	 	32	 έ  
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4.2.3 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Δομής και Βιωσιμότητας 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - 

ΔΣΚ) 

 = 

Ίδια Κεφάλαια * 100 

(Τα ίδια κεφάλαια προκύπτουν από 

το σύνολο του ενεργητικού 

ελαττωμένου κατά το ποσό των 

υποχρεώσεων) 

Σύνολο Παθητικού ή Ενεργητικού 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
996,797.47
2,107,110.30

	 	0.4730 	47.30	% 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

977,510.66
2,977,542.55

	 	0.3282 	32.82	% 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 
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1,557,462.67
3,145,294.12

	 	0.4951 	49.51	% 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
1,859,719.22
2,658,409.40

	 	0.6995 69.95	% 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
2,201,381.69
3,423,477.04

	 	0.6430 	64.30	% 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ  (ΔΥ)  = 

Σύνολο Υποχρεώσεων * 100 

Σύνολο Παθητικού 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
950,637.67
2,107,110.30

	 	0.4511 	45.11	% 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
1,769,014.16
2,977,542.55

	 	0.5941 	59.41	% 

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
1,463,559.35
3,145,294.12

	 	0.465 	46.53	% 
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
798,690.18
265,809.4

	 	0.3004 	30.04	% 

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
1,222,085.35
3,423,477.04

	 	0.3569 	35.69	% 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  (ΔΔΕ) 
 = 

Σύνολο Δανείων * 100 

Σύνολο Παθητικού 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

		0	 	 	 ί 	 	 ύ 	 	 ά 	 ό	 ά 	  

 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
166,666.67
2,977,542.55

	 	0.0559 	5.59	% 

 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
100,000.01
3,145,294.12

	 	0.0318 	3.18	% 
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	
33,333.35
2,658,409.4

	 	0.0125 	1.25	% 

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	0	 	 	 ί 	 	 ύ 	 	 ά 	 ό	 ά 	  
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4.2.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ    = 

Καθαρά κέρδη 

Ίδια Κεφάλαια 

(Τα ίδια κεφάλαια προκύπτουν από 

το σύνολο του ενεργητικού 

ελαττωμένου κατά το ποσό των 

υποχρεώσεων) 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

ό 	
532,265.34
996,797.47

	 	0.5339 	53.39	% 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

ό 	
473,328.32
977,510.66

	 	0.4842 	48.42	% 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 
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ό 	
791,201.22
1,557,462.67

	 	0.5080 	50.80	% 

 

Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

ό 	
467,371.30
1,859,719.22

	 	0.2513 	25.13	% 

 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

ό 	
760,362.48
2,201,381.69

	 	0.3454 34.54	% 
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ΑΣΚ) 

 = 

Καθαρά κέρδη 

Μέσο όρο ενεργητικού 

 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
532,265.34

2,107,110.30 1,838,885.68
2

	 	
532,265.34
1,972,997.99

	 	0,2697 	26.97	% 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
473,328.32

2,977,542.55 2,107,110.30
2

	 	
473,328.32

2,542,326.425
	 	0.1861 	18.61	% 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
791,201.22

3,145,294.12 2,977,542.55
2

	 	
791,201.22

3,061,418.335
	 	0.2584 	25.84	% 
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
467,371.30

2,658,409.40 3,145,294.12
2

	 	
467,371.30
2,901,851.76

	 	0.1610 	16.10	% 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
760,362.48

3,423,477.04 2,658,409.40
2

	 	
760,362.48
3,040,943.22

	 	0.2500 	25	% 
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙΚ) 
 = 

Καθαρά κέρδη  

Μέσο όρο ιδίων κεφαλαίων 

Μέσος όρος Ιδίων Κεφαλαίων = ( Ίδια Κεφάλαια Τρέχουσας + Ίδια Κεφάλαια Προηγούμενης) / 2 

 

Για το έτος 2008 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
532,265.34

996,797.47 765,497.41
2

	 	
532,265.34
881,297.44

	 	0.6039 	60.39	% 

 

 

Για το έτος 2009 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
473,328.32

977,510.66 996,797.47
2

	 	
473,328.32
987,154.065

	 	0,4794 	47.94	% 

 

 

Για το έτος 2010 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
791,201.32

1,557,462.67 977,510.66
2

	 	
791,201.32
1,267,486.66

	 	0.6242 	62.42	% 
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Για το έτος 2011 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
467,371.30

1,859,719.22 1,557,462.67
2

	 	
467,371.30
1,708,590.94

	 	0.2735 	27.35	% 

 

 

Για το έτος 2012 βάση του ισολογισμού, από τα στοιχεία που παρουσίασε η "Enarxis 

Dynamic Media Ltd" : 

 

	 	
760,362.48

2,201,381.69 1,859,719.22
2

	 	
760,362.48

2,030,550.455
	 	0.3744 	37.44	% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 

 

 

5.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

5.1.1 Έμμεση Ρευστότητα 

 

Το 2008 τα στοιχεία του Ενεργητικού της εταιρείας κάλυπταν περίπου 2 φορές το 

ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το δείκτη έμμεσης 

Ρευστότητας στο 1,99. Την επόμενη χρονιά(2009) έχουμε μια σημαντική αύξηση στα 

αποθέματα και στις απαιτήσεις της εταιρείας κάτι που αυξάνει το Κυκλοφορούν 

Ενεργητικό της και ταυτόχρονη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της, 

ουτώς ώστε ο αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας να μειωθεί όχι ανησυχητικά στο 

1,75. Το 2010 και 2011 παρατηρούμε μια ανοδική πορεία του δείκτη .Αυτό συνέβη 

διότι το Κυκλοφορούν Ενεργητικό παρέμεινε σταθερό από το 2009 στο 2010 και 

μειώθηκε ελάχιστα το 2011 την ίδια στιγμή που οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική μείωση και στις δυο χρονιές, με αποτέλεσμα τα 

στοιχεία του Κυκλοφορούν Ενεργητικού να είναι διπλασία ή ακόμα και να καλύπτουν 

τρεις φορές τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το 2012 το Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

συνέχισε την ανοδική του πορεία, αλλά λόγω αύξησης των υποχρεώσεων προς τις 

τράπεζες και διανομής μερισμάτων προς τους μετόχους, αυξήθηκαν και οι 

υποχρεώσεις κάτι που είχε ως επακόλουθο μια μικρή μείωση του αριθμοδείκτη στο 

2,71 αλλά ικανοποιητικού για την εταιρεία. 

 

5.1.2 Άμεση Ρευστότητα 

 

Οι αριθμοδείκτες ΑΡ κρίνονται ικανοποιητικοί και για τις 5 εξεταζόμενες χρονιές. 

Από το 2008 στο 2009 παρατηρείται  μείωση του αριθμοδείκτη και αυτό διότι παρόλο 

που υπάρχει αύξηση στα περισσότερα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

Ενεργητικού, υπάρχει  και μία αρκετά μεγάλη αύξηση στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Το 2010 ο αριθμοδείκτης θα φτάσει πάλι τα επίπεδα του 2008 καθώς 

έχουμε μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και αύξηση των διαθεσίμων 

.Όπως αναφέραμε και στους δείκτες Έμμεσης Ρευστότητας, το 2011 παρατηρούμε 
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μια μεγάλη μείωση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές και τράπεζες με αποτέλεσμα 

τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του Ενεργητικού να μπορούν να καλύψουν στο 

διπλάσιο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης σημαντικό ρόλο στην αύξηση του 

αριθμοδείκτη αποτελούν και οι προκαταβολές πελατών που μειώνουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στον παρανομαστή του κλάσματος. Το 2012 ο 

αριθμοδείκτης μειώνεται από 2,05 σε 1,39 μονάδες εξαιτίας μίας εκ νέου αύξησης 

των υποχρεώσεων. 

 

5.1.3 Ταμειακή Ρευστότητα 

 

Παρατηρώντας και τις αυξομειώσεις του δείκτη Ταμειακής Ρευστότητας 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι δείκτες μέτρησης της ρευστότητας 

ακλουθούν την ίδια πορεία. Όπως και οι υπόλοιποι δείκτες έτσι και ο δείκτης 

Ταμειακής Ρευστότητας υπόκειται  σε μείωση του 2009 όταν άφησε τα πρώτα της 

σημάδια η οικονομική κρίση. Από το 2010 και μετέπειτα, ο αριθμοδείκτης θεωρείται 

αρκετά ικανοποιητικός καθώς τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα της εταιρείας 

αυξήθηκαν  τόσο ώστε το 2011 και 2012 να υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρώσουν 

το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

5.1.4 Αμυντικό Διάστημα 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και έπειτα από 

κάποιους υπολογισμούς διαπιστώσαμε πως η εταιρεία είναι αναγκασμένη να ξοδεύει 

αρκετά χρήματα σε ημερήσια βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να μπορεί 

να καλύπτει τα ημερήσια έξοδα της με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της 

περίπου για 1 μήνα κατά μέσο όρο και τις 5 εξεταζόμενες χρονιές. Το 2008 τα άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία της εταιρείας ήταν αρκετά για να καλύπτουν τα ημερήσια 

έξοδα της για 37 ημέρες. Το 2009 τα ημερήσια έξοδα της αυξήθηκαν αλλά 

περισσότερο αυξήθηκαν οι απαιτήσεις και τα χρεόγραφα της, οπότε το Αμυντικό 

Διάστημα διαμορφώθηκε σε 45 περίπου ημέρες. Μια εκ νέου αύξηση  των ημερήσιων 

εξόδων οδήγησε σε πτώση του αριθμοδείκτη στις 30 ημέρες στο έτος 2010.Το 2011 

το Αμυντικό Διάστημα εξακολουθεί να μειώνεται καθώς οι απαιτήσεις και τα 

διαθέσιμα μειωθήκαν σημαντικά με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμητή του 

κλάσματος, παρόλο που την ίδια στιγμή τα ημερήσια έξοδα παρουσιάζονται 
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ελαττωμένα. Στα ίδια επίπεδα κυμαίνεται και το έτος 2012 ο συγκεκριμένος δείκτης 

καθώς έχουμε ταυτόχρονη αύξηση διαθεσίμων αλλά και ημερησίων εξόδων της 

εταιρείας. 

 

5.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  

 

5.2.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

 

Ο δείκτης της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων μειώνεται και τις πέντε 

χρονιές με αποτέλεσμα οι ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στις αποθήκες της 

εταιρείας να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Η εταιρεία κάθε χρόνο προβαίνει σε 

αγορά όλο και περισσοτέρων εμπορευμάτων, γεγονός το οποίο προκαλούσε αύξηση 

στο κόστος πωλήσεων της. Το έτος 2008 η εταιρεία κάθε 10 ημέρες και 36 περίπου 

φορές το χρόνο ανανέωνε τα αποθέματά της, κάτι το οποίο σημαίνει και αρκετή 

κίνηση στην αγορά. Το έτος 2009 τα αποθέματα της εταιρείας αυξήθηκαν αρκετά με 

αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμοδείκτη σε ρευστοποίηση αποθεμάτων 20 φορές το 

χρόνο. Την επόμενη χρονιά(2010) τα αποθέματα στις αποθήκες της συνεχίζουν να 

αυξάνονται με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα ο δείκτης 

να παρουσιάζει αύξηση, αλλά όχι σημαντική. Το 2011 η εταιρεία ρευστοποιούσε και 

ανανέωνε τα αποθέματα της 16 περίπου φορές μέσα στο έτος. Ο δείκτης μειώθηκε σε 

σχέση με το 2010,λογω μείωσης του κόστους πωλήσεων. Το έτος 2012 παρατηρείται 

συνέχεια στην καθοδική πορεία του αριθμοδείκτη, λόγω μεγάλης αύξησης των 

αποθεμάτων, με αποτέλεσμα την ανανέωση τους από την εταιρεία 15 φορές μέσα στο 

έτος. 

 

5.2.2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

 

Παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη αυτού, διαπιστώνουμε αρχικά με μια πρόχειρη 

ματιά πως εκτός από μια μικρή μείωσή του από το έτος 2008 στο 2009,απο εκεί και 

πέρα παρουσιάζει μόνο αυξήσεις και μάλιστα σημαντικές. Το 2008 η εταιρεία 

εισέπραττε τις απαιτήσεις της  κατά μέσο όρο 1 φορά το μήνα. Αυτό δεν άλλαξε πολύ 

το 2009,αφου έκανε είσπραξη απαιτήσεων 11 φορές μέσα στο έτος. Από εδώ και στο 

εξής, ίσως από αλλαγή πολιτικής των απαιτήσεων  και σε συνδυασμό με τη μείωση 

των απαιτήσεων από πελάτες, με ταυτόχρονη αύξηση πωλήσεων, ο αριθμοδείκτης το 
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2010 αυξάνεται 3 φορές ανά έτος. Το έτος 2011 παρόλο που έχουμε μείωση των 

πωλήσεων, παρατηρούμε μία αρκετά μεγάλη μείωση των απαιτήσεων λόγω 

είσπραξης εξολοκλήρου ενός ποσού χρωστούμενου από το Ελληνικό δημόσιο. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του αριθμοδείκτη σε 18 φορές ανά έτος. 

Το 2012 έχουμε εκ νέου μείωση των απαιτήσεων με ταυτόχρονη πολύ σημαντική 

αύξηση των πωλήσεων κατά 4.000.000,00 € περίπου, με αποτέλεσμα η εταιρεία να 

εισπράττει τις απαιτήσεις της τη συγκεκριμένη χρονιά κάθε 13 ημέρες. 

Συμπερασματικά οι τιμές του δείκτη αυτού κινούνται αρκετά θετικά για την εταιρεία. 

 

5.2.3 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 

 

Παρατηρώντας αρχικά τις τιμές του αριθμοδείκτη αυτού, εύκολα παρατηρεί κανείς 

ότι παρουσιάζει περισσότερες αυξήσεις παρά μειώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία 

ταχτοποιούσε τις υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές της όλο και πιο συχνά και 

δεν επέτρεπε την ύπαρξη τους, για περισσότερες από 11 ημέρες, στις 4 από τις 5 

εξεταζόμενες χρονιές. Πιο αναλυτικά, το 2008 με αγορές 13.000.000,00 € και μέσο 

όρο (Μ.Ο)προμηθευτών περίπου στις 363.000,00 €, η επιχείρηση εξοφλούσε τις 

υποχρεώσεις τις σε προμηθευτές 36 φορές μέσα στο έτος. Την επόμενη 

χρονιά(2009)μια μικρή αύξηση των αγορών αλλά και αύξηση των προμηθευτών 

πάνω από το διπλάσιο, δικαιολογούν τη σημαντική μείωση του αριθμοδείκτη. Το έτος 

2010 η εταιρεία αυξάνει κατά πολύ τις αγορές της και ταυτόχρονα μειώνει τις 

υποχρεώσεις της προς τους προμηθευτές, με αποτέλεσμα ο αριθμοδείκτης να 

πλησιάσει τα επίπεδα του έτους 2008.Το έτος 2011 ο λογαριασμός Προμηθευτές 

συνεχίζει να μειώνεται, κάτι που προκαλεί εκ νέου σημαντική αύξηση του 

αριθμοδείκτη, με την εταιρεία να εξοφλεί τους προμηθευτές της 49 φορές και κάθε 7 

μέρες μέσα στο έτος. Ο αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών θα 

παρουσιάσει τη μεγαλύτερη αύξηση του, το έτος 2012,λογω του ότι οι αγορές της 

επιχείρησης ήταν περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά και αντίστοιχα οι υποχρεώσεις 

σε προμηθευτές ήταν οι λιγότερες. 

 

5.2.4 Λειτουργικός Κύκλος 

 

Όπως γνωρίζουμε οι δείκτες της Κυκλοφοριακής Ταχύτητας και Ημερών Ζωής 

κινούνται αντιστρόφως ανάλογα. Οπότε και ο Λειτουργικός Κύκλος, ο οποίος 
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αποτελείται από τις Ημέρες Ζωής των εμπορευμάτων και εκείνες των απαιτήσεων, 

παρουσιάζουν μεταβολές αντίθετου πρόσημου από αυτές των Κυκλοφοριακών 

Ταχυτήτων. Το 2008 ο χρόνος που απαιτήθηκε από την απόκτηση εμπορευμάτων ή 

πρώτων υλών μέχρι και την είσπραξη του τιμήματος από την πώληση των τελικών 

προϊόντων, ήταν 40 ημέρες. Την επόμενη χρονιά (2009) η εταιρεία ανακύκλωνε τα 

αποθέματά της λιγότερο συχνά, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ημέρες παραμονής 

τους στις αποθήκες και ταυτόχρονα ο Λειτουργικός Κύκλος. Το έτος 2010 προς 

ικανοποίησή της η εταιρεία εισέπραττε πιο συχνά τις απαιτήσεις της, με αποτέλεσμα 

να μειωθεί ο αριθμοδείκτης. Το 2011 έχουμε ταυτόχρονη μείωση της Ζωής 

Απαιτήσεων και αύξηση της Ζωής Αποθεμάτων, τέτοια ώστε ο Λειτουργικός Κύκλος 

να αυξηθεί μόλις κατά 1 ημέρα. Το έτος 2012 ο δείκτης αυτός παίρνει τη μικρότερη 

και πιο ευνοϊκή, σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές, για την εταιρεία τιμή, λόγο εκ 

νέου μείωσης των απαιτήσεών της παρόλο που η Ζωή Αποθεμάτων συνέχισε να 

αυξάνεται. 

 

5.2.5 Εμπορικός Κύκλος 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας που αναλύουμε. Η συνολική αύξηση του εμπορικού κύκλου από το 2008 

έως το 2012 είναι μόλις 2 ημέρες. Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από το 30 έως 36 

ημέρες, με τη Ζωή Προμηθευτών να μειώνεται στα περισσότερα έτη. Αυτό σημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση επενδύσεων της εταιρείας σε αποθέματα και απαιτήσεις δεν 

εξαρτάται από τους προμηθευτές, κάτι το οποίο προκύπτει αν αναλογιστούμε ότι η 

εταιρεία είναι προμηθευτική από τη φύση της. Το 2009 και το 2011 παρατηρούμε 

αύξηση στον εμπορικό κύκλο που οφείλεται σε αύξηση του λειτουργικού κύκλου, 

λόγω αύξησης ζωής απαιτήσεων και αποθεμάτων, και ταυτόχρονα σε μείωση της 

ύπαρξης υποχρεώσεων σε προμηθευτές. Το 2010 και το 2012 οι μειώσεις στον 

αριθμοδείκτη προκύπτουν από μείωση του λειτουργικού κύκλου αν και μειώνεται και 

η ζωή προμηθευτών σε αριθμό που δεν επηρεάζει σημαντικά τον αριθμοδείκτη. Οι 

μειώσεις αυτές στον εμπορικό κύκλο σημαίνουν και την μείωση των ποσών που είναι 

δεσμευμένα σε κεφάλαια κίνησης. 
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5.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

5.3.1 Δείκτης Σχέσεως Κεφαλαίων ή Αυτονομίας 

 

Το 2008 τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κάλυπταν περίπου το μισό μέρος του 

Ενεργητικού. Το έτος 2009 παρατηρούμε αύξηση στο εταιρικό κεφάλαιο της 

εταιρείας και μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο με αποτέλεσμα τα Ίδια Κεφάλαια 

να μειωθούν ελάχιστα. Απεναντίας όμως αυξηθήκαν οι λογαριασμοί των 

προμηθευτών και των υποχρεώσεων προς τράπεζες, κάτι το οποίο αυξάνει τον 

παρανομαστή του κλάσματος και μειώνει τον αριθμοδείκτη. Το 2010 τα 

αποτελέσματα εις νέο αυξάνουν αυτή τη φορά τα Ίδια Κεφάλαια τη στιγμή που οι 

υποχρεώσεις μειώνονται κι έτσι η εταιρεία είναι και πάλι κατά περίπου 50% 

αυτόνομη. Την επόμενη χρονιά(2011) ο Δείκτης Αυτονομίας παρουσιάζει αύξηση 

40% σε σχέση με το 2010,κατι που προκύπτει από εκ νέον αύξηση των Ιδίων 

Κεφαλαίων σε συνδυασμό με τη μείωση του Παθητικού λόγο μείωσης των 

υποχρεώσεων κατά το ήμισυ. Το 2012 τα Ίδια Κεφάλαια αποκτούν τη μέγιστη τιμή 

τους αλλά λόγο αυξησης, αυτη τη φορά των υποχρεώσεων ο αριθμοδείκτης 

παρουσιάζει μια μικρή μείωση σε σχέση με το 2011 που αποτελεί τη χρονιά οπού η 

επιχείρηση είχε τη μέγιστη αυτονομία της. 

 

5.3.2 Δείκτης Υπερχρέωσης 

 

Ο Δείκτης Υπερχρέωσης παρουσιάζει τις ακριβώς αντίθετες ανά χρονιά αυξομειώσεις 

σε σχέση με το Δείκτη Σχέσεως Κεφαλαίων. Όπως από τον υπολογισμό του 

προηγούμενου δείκτη, έτσι και τώρα προκύπτει ότι το 2011 ήταν η χρονιά όπου η 

εταιρεία είχε την καλύτερη θέση όσον αφορά το ύψος των υποχρεώσεων της προς το 

σύνολο του Παθητικού. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας αυξηθήκαν σημαντικά από το 

2008 στο 2009 με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν περίπου το 60% του Παθητικού. 

Την επόμενη χρονιά(2010) παρουσιάζεται βελτίωση η οποία θα συνεχιστεί και το 

2011 με πολύ σημαντικές μειώσεις στις υποχρεώσεις. Η τιμή του δείκτη το 2012 μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συνολική του μείωση σε σχέση με το 2008 ήταν 

περίπου 10%. 
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5.3.3 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 

 

Όπως παρατηρούμε στην εταιρεία δεν είχε χορηγηθεί δάνειο το 2008.Το 2009 όμως 

δανείστηκε 166.000,00€, κάτι το οποίο πιθανώς να οφείλεται στο ξέσπασμα της 

οικονομικής κρίσης, διαμορφώνοντας το δείκτη στο 5,6%.Έπειτα,ο αριθμοδείκτης 

μειώνεται και το 2010 και το 2011 κάτι που μπορεί να οφείλεται σε σωστή χρήση των 

δανείων και τη γρήγορη αποπληρωμή τους για να έρθουμε στο 2012 οπού η δανειακή 

επιβάρυνση της εταιρείας είναι μηδενική. 

 

5.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

5.4.1 Αποδοτικότητα 

 

Τις πρώτες τρεις χρονιές οι δείκτες αποδοτικότητας θεωρούνται αρκετά 

ικανοποιητικοί διότι κυμαίνονται στο 50% κατά μέσο όρο, το οποίο σημαίνει ότι η 

επιχείρηση με τα καθαρά της κέρδη έκανε απόσβεση του κεφαλαίου της μέσα σε 2 

χρόνια. Το 2010 βέβαια η εταιρεία παρουσίασε υψηλότερα κέρδη αλλά και 

υψηλότερα Ίδια Κεφάλαια, λόγω αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο. Τα 

κέρδη αυτά μειώθηκαν το 2011 και παράλληλα αυξήθηκαν περεταίρω τα κεφάλαια με 

αποτέλεσμα την πτώση του δείκτη Αποδοτικότητας στο 25%. Ο δείκτης αυξήθηκε σε 

34,5% το 2012 εξαιτίας μεγαλύτερης αύξησης καθαρών κερδών σε σχέση με την 

αύξηση των Ίδιων Κεφαλαίων. 

 

5.4.2 Αποδοτικότητα Συνολικού Κεφαλαίου 

 

Οι συγκεκριμένοι δείκτες κρίνονται ικανοποιητικοί για την εταιρεία. Ιδιαίτερα για τις 

χρονιές 2008, 2010, 2012 στις οποίες η επιχείρηση έδειξε ικανή να αξιοποιήσει τα 

συνολικά της κεφάλαια για να παράγει κέρδη. Το 2009 η επιχείρηση παρουσίασε 

περισσότερες πωλήσεις από το 2008 αλλά τα καθαρά κέρδη της τη συγκεκριμένη 

χρονιά είναι λιγότερα. Αυτό συνέβη διότι αυξήθηκαν τα έξοδα των λειτουργιών 

διοίκησης και διάθεσης αλλά και λόγω παρουσίας εκτάκτων κινδύνων. Το 2010 ο 

δείκτης φτάνει εκ νέου τα επίπεδα του 2008 διότι η επιχείρηση αύξησε πάρα πολύ τα 

κέρδη της. Το 2011 παρατηρούμε νέα πτώση κερδών και βάση των αποτελεσμάτων 

χρήσης της εταιρείας η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξόδων 
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διοικητικής λειτουργίας αλλά και σε υψηλότερη υποτίμηση συμμετοχών και 

χρεογράφων, με αποτέλεσμα και την πτώση του αριθμοδείκτη. Το 2012 έχουμε 

σημαντική αύξηση στα συνολικά κεφάλαια της εταιρίας αλλά και στις συνολικές της 

πωλήσεις. Η εταιρεία παρουσιάζει αρκετά αυξημένα κέρδη, κάτι που συνεπάγεται 

στην αύξηση της ικανότητάς της να αξιοποιεί τα συνολικά της κεφάλαια. 

 

5.4.3 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης αυξάνονται συνεχώς τα πέντε αυτά έτη. Ο 

συγκεκριμένος δείκτης όμως δεν ακολουθεί σταθερή πορεία διότι επηρεάζεται σε 

σημαντικότερο βαθμό από τα κέρδη της εταιρείας τα οποία αυξομειώνονται. Η γενική 

μεταβολή του αριθμοδείκτη καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας είναι αρνητική. Αν 

αναλογιστούμε ότι τα Ίδια Κεφάλαια συνεχώς αυξάνονται, αυτό σημαίνει ότι δεν 

επενδύθηκαν σωστά για να ανταμειφθούν από υψηλότερα κέρδη. Αυτό γίνεται 

ξεκάθαρο από τη διετία 2010-2011. Το 2011 η εταιρεία με αρχικό ίδιο κεφάλαιο 

1.500.000,00€ παρουσίασε πολύ χαμηλότερα κέρδη από το έτος 2010 το οποίο 

ξεκίνησε με λιγότερα Ίδια Κεφάλαια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  73 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

      Η χρήση των αριθμοδεικτών για την οικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων είναι 

πολύ σημαντική διότι  οι αριθμοδείκτες καταδεικνύουν την πορεία των επιχειρήσεων 

και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων των διοικήσεών τους. 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών της 

εταιρείας Enarxis Dynamic Media L.T.D. στα τρέχων έτη : 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012 είναι : 

Στην Έμμεση Ρευστότητα το έτος 2011 το Κυκλοφορούν Ενεργητικό κάλυπτε άνω 

του  τριπλάσιου(3,32) ποσού των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε σχέση με τις 

άλλες χρονιές. Στην Άμεση Ρευστότητα επίσης πάλι το έτος 2011 τα ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία μπορούν να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο διπλάσιο (2,05) 

σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χρονιές. Προχωρώντας στην Ταμειακή Ρευστότητα 

βλέπουμε ότι το έτος 2012 υπερισχύει με ελάχιστη διαφορά από το 2011 για την 

αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

του τελευταίου τύπου Ρευστότητας που αναλύσαμε, που είναι το Αμυντικό Διάστημα. 

Το 2009 ο δείκτης προσδιορίζει ότι αυξήθηκαν τα ημερήσια έξοδα της επιχείρησης, 

αλλά είχε περισσότερες απαιτήσεις και χρεόγραφα. 

 

Προχωρώντας στην Κυκλοφοριακή Ταχύτητα βλέπουμε ότι ο δείκτης του 2008 στα 

αποθέματα  είναι πάρα πολύ υψηλός με διαφορά σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Αυτό 

σημαίνει ότι τότε η επιχείρηση αγόραζε και ταυτόχρονα πουλούσε τα εμπορεύματα 

στους πελάτες της σχεδόν αμέσως. Βλέπουμε το 2012 η εταιρεία εισπράττει 

γρηγορότερα τις απαιτήσεις τις από τις υπόλοιπα έτη. Και καταλήγοντας στην 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα των προμηθευτών για ελάχιστη διαφορά υπερισχύει το έτος 

2012.  

 

Αλλά και οι 5 χρονιές είναι καλές διότι η επιχείρηση εμπνέει εμπιστοσύνη στην 

αγορά λόγω ότι ταχτοποιεί τις υποχρεώσεις της αρκετά γρήγορα, δείχνοντας ένα 

δυνατό ανταγωνιστικό προφίλ. Στο Λειτουργικό Κύκλο το 2012,παρολο που υπάρχει 

μείωση των απαιτήσεων και αύξηση των αποθεμάτων, οι συνολικές μέρες είναι 

λιγότερες από τις άλλες χρονιές. Συνεχίζοντας στον Εμπορικό Κύκλο, δεν υπάρχει 

σημαντική απόκλιση τιμών στις 5 χρονιές διότι τη στιγμή που μειώνεται σε γενικές 
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γραμμές ο Λειτουργικός Κύκλος μειώνεται και η Ζωή των Προμηθευτών, κάτι που 

οδηγεί σε μικρές μεταβολές των αριθμοδεικτών. 

Στη συνέχεια συμπεραίνουμε στους δείκτες Βιωσιμότητας ότι η Αυτονομία το 2011 

υπερέχει, επειδή τα κεφάλαια της εταιρείας κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του 

Ενεργητικού με ταυτόχρονα σημαντική μείωση των υποχρεώσεων της. Στο δείκτη της 

Υπερχρέωσης που λειτούργει αντίθετα από τον δείκτη Σχέσεως Κεφαλαίων 

(Αυτονομίας) μας δείχνει πάλι το 2011 ήταν η χρονιά που είχε τις λιγότερες 

υποχρεώσεις και παράλληλα περισσότερα Ίδια Κεφάλαια. Κλείνοντας από τους 

αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας, ο δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης μας παρουσιάζει ότι 

η εταιρεία δανείστηκε το 2009,πιθανως λόγω κρίσης αλλά αποπλήρωσε γρήγορα για 

να φτάσει στο 2012 χωρίς υποχρεώσεις σε τράπεζες. 

 

Τέλος, στους δείκτες Αποδοτικότητας το έτος 2008 έχει την πιο υψηλή απόδοση  

ανεξάρτητα από το ύψος των Ίδιων Κεφαλαίων που είναι χαμηλά σε σχέση με τις 

άλλες χρονιές. Γιατί μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έκανε καλύτερη εκμετάλλευση 

των κεφαλαίων της για να παράγει κέρδη. Στην Αποδοτικότητα Συνολικών 

Κεφαλαίων εκτός του ότι τα έτη 2009 και 2011 στιγματίστηκαν από χαμηλά κέρδη, 

επηρεάστηκαν (κέρδη)από τα λειτουργικά έξοδα αλλά και υποτίμησης συμμετοχών 

και χρεογράφων. Έτσι τις χρονιές 2008, 2010 και 2012 η επιχείρηση παρουσιάζει 

περισσότερα κέρδη σε σχέση με τα Ίδια Κεφάλαια την κάθε χρονιά. Για την 

Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων το έτος 2010 ο δείκτης παρουσιάζεται υψηλότερος 

διότι η μεταβολή των Ίδιων Κεφαλαίων από το 2009 σε συνδυασμό με την αύξηση 

των κερδών παρουσιάζει την εταιρεία αποδοτικότερη. 

 

Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα καθαρά κέρδη των χρήσεων, τους δείκτες 

αποδοτικότητας και ότι ο πρωτεύων στόχος μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι τα 

κέρδη, οδηγούμαστε στην διαπίστωση ότι η χρονιά όπου η επιχείρηση παρουσίασε το 

καλύτερο της πρόσωπο είναι το έτος 2010. Εκτός του ότι το συγκεκριμένο έτος, η 

εταιρεία εμφανίζει τα μεγαλύτερα κέρδη από κάθε άλλη χρονιά, εμφανίζει και την 

ικανότητα να ανταμείψει τα αρχικά της κεφάλαια πιο επιτυχημένα βάση του δείκτη 

αποδοτικότητας.  
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Η πρόταση μας για την συνέχιση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η 

αξιολόγηση και αξιοποίηση των αριθμοδεικτών. Μπορεί να γίνει περαιτέρω μελέτη 

των οικονομικών καταστάσεων για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία 

της στο μέλλον, όπως επίσης για την ανίχνευση περίπτωσης κινδύνου και χρεοκοπίας. 
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