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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
 
Ο μελνδνρεηαθφο θιάδνο ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδξακαηίδεη έλαλ απφ ηνπο 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηψλ. Οη 
επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο έρνπλ 
βειηησζεί πνιχ ζηελ  εμππεξέηεζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ. Οη εηαηξίεο 
ΛΑΜΦΑ Α.Δ., ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. θαη ΓΔΚΔ Α.Δ. θαηέρνπλ έλα κεγάιν κεξίδην ζηνλ 
μελνδνρεηαθφ θιάδν ζηε ρψξα καο. Ζ κειέηε θαη ζχγθξηζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο κε αξηζκνδείθηεο, ζα καο νδεγήζεη 
ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία ηνπο ηα ηειεπηαία ηξία έηε. ην πξψην 
θεθάιαην ζα γίλεη κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε θαη ζα αλαθεξζνχλ νη κνξθέο θαη ε 
ηππνινγία ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νη 
αξηζκνδεηθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  
   ην ηξίην ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δείθηεο γηα 
ηελ θάζε κηα επηρείξεζε μερσξηζηά ζηα έηε 2010, 2011 θαη 2012. Ζ αλάιπζε 
ηνπο απηή ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε 
ηνπο θαη ηελ επίδξαζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα ηεο 
νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ην ηειεπηαίν θεθάιαην  γίλεηαη ε ζχγθξηζε 
ησλ εηαηξηψλ κε βάζε ηνπο αξηζκνδεηθηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε 
πνηα  επηρείξεζε  εκθάληζε ηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή πνξεία 
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ABSTRACT 
 

    The hotel industry plays an important role in the country's economy and  
actively participates in the economic growth. Hotels have been  
considerably improved their services as well as their clients'  
satisfaction in order to compete with the high competition. Our hotels'  
sample include three very well known, named LAMSA, IONIKI and GEKE 
which hold a considerable percentage of the Greek hotel industry. The 
present dissertation focuses on the analysis of the financial data of the above  
hotels which will help us to derive sufficient and clear conclusions  
regarding their financial performance over the last three years.  
Financial ratios will help us to derive conclusions on the hotels'  
performance. Due to the fact that the hotel industry is a key industry  
for the country's economy it is very interesting to point out whether or  
not the industry's performance suffered from the  serious financial  
problems due to the economic crisis. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

  
   Αλαληίξξεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έζνδα πνπ 
εηζπξάηηεη ε ρψξα καο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ βειηίσζε θαη 
νξγάλσζε ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ νδεγνχλ ζηελ 
αχμεζε  ηνπ ηνπξηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 
  Οη εηαηξίεο ΛΑΜΦΑ Α.Δ., ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΚΑΗ ΓΔΚΔ Α.Δ. είλαη εηζεγκέλεο  ζην 
ρξεκαηηζηήξην ζηνλ θιάδν ηαμίδηα θαη αλαςπρή, κε ζχκβνιν ΛΑΜΦΑ,  ΗΟΝΑ 
θαη ΠΡΔΕΣ αληίζηνηρα. Ζ καθξφρξνλε πνξεία ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε ηνπο ηα ηειεπηαία έηε απνηειεί 
θίλεηξν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ηνπο. 
  ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν μεθηλψληαο 
κε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή, δηαρσξηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 
θαηάηαμε ηνπο κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ αζηέξσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη ε 
ζεκαζία θαη ν ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνπξηζκφ. 
  ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ νη αξηζκνδείθηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
ηελ αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ εηαηξηψλ. 
πγθεθξηκέλα ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα γίλεη κε αξηζκνδείθηεο 
ξεπζηφηεηαο, δξαζηεξηφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη δηάξζξσζεο θαη 
βησζηκφηεηαο.  
   ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηεο εηαηξίαο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 
φπνπ μεθηλά κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην ηζηνξηθφ ηεο 
εηαηξίαο θαη ελ ζπλερεία δίλνληαη νη πίλαθεο ππνινγηζκνχ αξηζκνδεηθησλ ησλ 
ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ 2010, 2011 θαη 2012. Με ηελ εηθφλα ησλ ηξηψλ εηψλ 
γίλεηαη θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ κεηαβνιψλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα 
ηεο εηαηξίαο. ην ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην νκνίσο αλαπηχζζνληαη ηα 
ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. θαη ΓΔΚΔ Α.Δ.  
   Ζ ζχγθξηζε ησλ δεηθηψλ ζε θάζε εηαηξία νδεγεί ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 
παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπο, ηελ εηθφλα πνπ είραλ ζην 
παξειζφλ θαη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ζην κέιινλ. Δίλαη πνιχ 
ζεκαληηθφ γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ εηαηξηψλ ε κειέηε ηεο πνξείαο ησλ 
θαηαζηάζεσλ νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πξνθείκελνπ λα 
γίλνπλ εάλ είλαη  απαξαίηεην αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ηνπο.  
  ην έθην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 
αξηζκνδεηθηψλ ησλ εηαηξηψλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 
πνηα απφ ηηο ηξεηο εηαηξίεο έρεη ηελ θαιχηεξε ξεπζηφηεηα, εηζπξάηηεη 
πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη απνπιεξψλεη  ηαρχηεξα ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο. Δπηπιένλ κε βάζε ηνπο δείθηεο είλαη εθηθηφ λα δνχκε ηελ 
απφδνζε ησλ θεξδψλ αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηα ηξία έηε, 
θαζψο επίζεο ηελ δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο.  
 ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ 
εηψλ έρνπκε κηα θαιή εηθφλα γηα ηνλ επεξεαζκφ ησλ δεδνκέλσλ ησλ εηαηξηψλ 
απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή κεηαβνιή πνπ  επήιζε ζηε ρψξα καο ηα 
ηειεπηαία έηε. 
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1
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ . Ζ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΑΝΑ ΣΟΤ ΑΗΧΝΔ1 

 

   Ζ ηζηνξία ησλ μελνδνρείσλ έρεη ηελ ειηθία πνπ έρεη θαη ν αλζξψπηλνο 
πνιηηηζκφο. Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θάζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θηινμελίαο απφ ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο. Ζ πξψηε θάζε αθνξά ζε 
πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε επηθηλδπλφηεηα θαη ε δπζθνιία ησλ ηαμηδηψλ 
πεξηφξηδαλ ηηο κνλαρηθέο κεηαθηλήζεηο, νπφηε ειάρηζηνη ηαμηδηψηεο έθζαλαλ ζε 
πφιεηο. Ζ δεχηεξε θάζε αθνξά ζε πεξηφδνπο πνπ ην εκπφξην θαη άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο ιεηηνχξγεζαλ σο θίλεηξα γηα ηαμίδηα, νπφηε ν αξηζκφο ησλ 
ηαμηδησηψλ απμήζεθε αηζζεηά. ηελ Σξίηε θάζε, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 
κεηαθίλεζεο, ε ζηξαηησηηθή επνπηεία θαη ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
έθαλαλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ηηο κεηαθηλήζεηο. 

Ζ πξψηε θάζε ζπλδέεηαη κε ηελ επνρή πνπ ν μέλνο ήηαλ έλα ζπάλην 
θαηλφκελν. ‘Έηζη φηαλ έλαο επηζθέπηεο έθζαλε ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή, φινη 
επηδεηνχζαλ ηελ παξέα ηνπ, ε νπνία έδηλε θνηλσληθή αίγιε. Σαπηφρξνλα φκσο 
νη ληφπηνη έπαηξλαλ απφ ηνλ μέλν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε Θέκαηα 
ζηξαηησηηθά, πνιηηηζηηθά θαη ηερληθά, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
ζεκαληηθή αμία. ‘Έηζη, ινηπφλ, θαηά θαλφλα ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο ν 
μέλνο ήηαλ πεξηδήηεηνο θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο κάρνληαλ γηα ην πνηνο ζα 
ηνλ θηινμελήζεη. 

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ φκσο (δεχηεξε θάζε) ν αξηζκφο ησλ μέλσλ 
κεγάισλε θαη ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο κείσλε ηε δήηεζε. ‘Όηαλ νη μέλνη 
έγηλαλ πνιινί, κεηψζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα απηνχο. Γελ μερψξηδε πιένλ ζηηο 
θνηλσλίεο ηεο επνρήο απηφο πνπ θηινμελνχζε έλαλ μέλν, δηφηη ππήξραλ 
Πνιινί μέλνη πνπ δεηνχζαλ θηινμελία. Σαπηφρξνλα νη πιεξνθνξίεο πνπ 
κεηέθεξαλ ήηαλ ήδε γλσζηέο, δηφηη ηηο είραλ κεηαθέξεη πην πξηλ άιινη μέλνη 
επηζθέπηεο. Σφηε ρξεηάζηεθε λα κεζνιαβήζεη ε πνιηηεία γηα λα αληηκεησπηζζεί 
ην πξφβιεκα θαηαιχκαηνο ησλ μέλσλ. 

ηελ Σξίηε θάζε θαη φηαλ πιένλ νη μέλνη έγηλαλ, εηδηθά ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 
θαη πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ, πνιινί ζε αξηζκφ, γηα λα εμαζθαιίζνπλ θάπνην 
θαηάιπκα έπξεπε λα πιεξψζνπλ, Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία άξρηζαλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο ηα μελνδνρεία, 

ήκεξα νη ηνπξίζηεο θηλνχληαη θαηά εθαηνκκχξηα θάζε ρξφλν Ζ εκπνξία ηεο 
θηινμελίαο έρεη πάξεη επηζηεκνληθέο δηαζηάζεηο θαη ν ηνπξηζκφο απνηειεί 
κεγάιεο ζεκαζίαο θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθφ θαηλφκελν, ηφζν γηα ηηο ρψξεο 
πνπ δέρνληαη ηνπξηζκφ, φζν Καη γηα ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη Οη 
ηνπξίζηεο. 
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1.2 ΜΟΡΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 
1Οη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Δ.Ο.Σ. σο εμήο: 

 Ξελνδνρεία (θιαζηθνχ ηχπνπ, ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, 
κνηέι παξαδνζηαθά  θαηαιχκαηα). 

 Υψξνη νξγαλσκέλεο θαηαζθήλσζε ο (θάκπηλγθ) 

 Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 

 Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 

 Απηνηξνθνδνηνχκελα ηνπξηζηηθά Καηαιχκαηα (ηνπξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη 

ηνπξηζηηθέο επαχιεηο) 

 Ξελψλεο λεφηεηαο 

 Κέληξα γπκληζηψλ 

Σα μελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ παξέρνπλ θαηάιπκα, ηξνθή, δηαζθέδαζε θαη 
θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ Σχπν θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο ζηελ 
πνιπηειείαο (ή ΑΑ’), Α, Β, Γ, Γ, ή Δ ηάμε. Σα μελνδνρεία επηπισκέλσλ 
δηακεξηζκάησλ δηαζέηνπλ επηθνηλσλνχληα δσκάηηα εμνπιηζκέλν κε θνπδίλα 
θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α, Β, Γ θαη Γ. 

Σα motels είλαη μελνδνρεία εγθαηεζηεκέλα ζε εθηφο πφιεο νδηθέο αξηεξίεο, νη 
νπνίεο εμππεξεηνχλ ηνπο κεηαθηλνχκελνπο κε ηξνρνθφξα, κπνξνχλ δε λα 
αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β. 

Παξαδνζηαθά θαηαιχκαηα νλνκάδνληαη ηα μελνδνρεία πνπ δηαηεξνχλ 
παξαδνζηαθή κνξθή, ηφζν ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο φζν θαη ζηελ επίπισζή 
ηνπο θαη βξίζθνληαη ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

Σα camping δηαζέηνπλ ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηεο ζθελήο ή ηξνρφζπηηνπ πνπ 
είηε θέξλεη καδί ηνπ ν ηνπξίζηαο είηε δηαζέηεη ε επηρείξεζε Σα camping 
δηαζέηνπλ δηάθνξεο επθνιίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, φπσο παξνρή λεξνχ θαη 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, εζηηαηφξην, mini market θιπ. Καηαηάζζνληαη ζηελ Α, Β, 
Γ, ή Γ ηάμε. 

Σα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα είλαη θαηαιχκαηα ρακεινχ θφζηνπο θαη 
πεξηνξηζκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηάμεηο Α, Β, ή Γ. Σα 
απηνηξνθνδνηνχκελα θαηαιχκαηα (3811 ζ είλαη επηπισκέλεο νηθίεο, πνπ 
δηαρσξίδνληαη ζε δηακεξίζκαηα θαη νηθίεο κε απιή (επαχιεηο) θαη αληηζηνηρνχλ 
ζηελ Α ηάμε. Ολνκάδνληαη απηνηξνθνδνηνχκελα, δηφηη πξέπεη λα θξνληίζνπλ 
γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο νη πειάηεο. 

Οη μελψλεο λεφηεηαο είλαη επηρεηξήζεηο θηινμελίαο πνπ εμππεξεηνχλ κέιε 
δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ λεφηεηαο. 

Σα θέληξα παξαζεξηζκνχ γπκληζηψλ είλαη μελνδνρεία ή camping πνπ 
θηινμελνχλ γπκληζηέο. 
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Σν 30,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλήθεη 
ζηηο πςειέο ηάμεηο (ΑΑ’ θαη Α’), ην 24,5% ζηε Β’ ηάμε θαη ην 44,6% αλήθεη ζηηο 
ππφινηπεο ηάμεηο (Γ’, Γ’ θαη Δ’). 

1.3 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΑΣΔΡΧΝ 

1χκθσλα κε λνκνζρέδην πνπ επεμεξγάδεηαη ε θπβέξλεζε ηα μελνδνρεηαθά 
θαηαιχκαηα Θα θαηαηαγνχλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ κέρξη ηελ 30ή Ηνπλίνπ 
2003, νπφηε θαη ηα εηδηθά ζήκαηα ΔΟΣ ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην 
πξνεγνχκελν ζχζηεκα θαηεγνξηψλ ΑΑ’, Α’, Β’, Γ’, Γ’ θαη Δ’ παχνπλ λα 
ηζρχνπλ. 

Ζ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ κε ην ζχζηεκα ησλ αζηέξσλ εμαξηάηαη απφ έλα 
ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο αιιά θαη ζην 
επίπεδν παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη παξάγνληεο απηνί βαζκνινγνχληαη κε 
έλα ζχζηεκα κνξίσλ θαη ηα μελνδνρεία θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ 
κνξίσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη. 

Με βάζε ην ζρέδην Π.Γ. νη ιεηηνπξγηθέο κνξθέο ησλ θχξησλ μελνδνρεηαθψλ 
θαηαιπκάησλ νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

. Ξελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο 
αζηέξσλ (5 αζηέξσλ έσο θαη Η αζηέξα). 

Ξελνδνρεία ηχπνπ motel πνπ βξίζθνληαη επί νδηθψλ αξηεξηψλ κεγάιεο 
θπθινθνξίαο. Σα μελνδνρεία απηά θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 3 αζηέξσλ 
θαη 4 αζηέξσλ. 

Ξελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ. Πεξηιακβάλνπλ 
δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή πεξηζζφηεξσλ θχξησλ ρψξσλ θαη θαηαηάζζνληαη 
θαη ζηηο πέληε θαηεγνξίεο (5 αζηέξσλ έσο θαη Η αζηέξα). 

· Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ θαη επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ (μελνδνρεία 
κηθηνχ ηχπνπ) ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 300 
θιηλψλ. Καηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 4 αζηέξσλ θαη 5 αζηέξσλ. 

1.4 ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
 
Σα μελνδνρεία αλάινγα κε ην είδνο ηεο πειαηείαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Γηεξρνκέλσλ πειαηώλ. 

 Μαδηθνύ ηνπξηζκνύ, δειαδή νκάδσλ ηνπξηζηψλ.  

 Ξελνδνρεία καθξάο δηακνλήο, πνπ βξίζθνληαη ζε πφιεηο θαη 

θηινμελνχλ θνηηεηέο, κεηαλάζηεο θιπ. Σα μελνδνρεία απηά ελνηθηάδνπλ 

ηα δσκάηηά ηνπο κε ηελ εβδνκάδα ή ην κήλα. 

 Ξελνδνρεία νηθνγελεηαθνύ ηνπξηζκνύ, πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο 

ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο, φπσο θχιαμεο παηδηψλ, παηδηθέο ραξέο, 

παηδηθά πάξθν, θιπ. 

 Ξελνδνρείν (ηνπξηζηηθά) γηα κόλνπο, πνπ πξνζθέξνπλ ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε εξσηηθή ρξνηά. 
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 1Ξελνδνρείν ηνπξηζηηθά) γηα δεπγάξηα, πνπ ππάξρεη επίζεο εξσηηθή 

αηκφζθαηξα. 

 Ξελνδνρεία γπκληζηώλ. 

Σα μελνδνρεία αλάινγα κε ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

 πλερνύο ιεηηνπξγίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν. 

 Δπνρηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 Σα μελνδνρεία αλάινγα κε ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αζηηθά μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε πφιεηο. 

 Παξαζεξηζηηθά μελνδνρεία πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ πφιεηο, 

ζπλήζσο ζε πεξηνρέο κε θαιφ θιίκα, αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ ή 

θνληά ζε πεξηνρέο κε αμηνζέαηα. Ξελνδνρεία παξαρείκαζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο 

ρεηκεξίσλ αζιεκάησλ ή αμηφινγν θπζηθφ θάιινο. 

 Ξελνδνρείν ζπγθνηλσληαθώλ θέληξσλ, φπσο αεξνδξνκίσλ πνπ 

δέρνληαη πιεξψκαηα αεξνζθαθψλ ή ηαμηδηψηεο, ζε καξίλεο πνπ 

θηινμελνχλ ηδηνθηήηεο ή επηβάηεο γηνη, πιεζίνλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, πνπ θχξηα 

θηινμελνχλ ηαμηδηψηεο ησλ κέζσλ απηψλ. 

 Ξελνδνρεία ζπγθνηλσληαθώλ κέζσλ, φπσο θξνπαδηεξφπινηα, 

ζηδεξνδξνκηθέο θιηλάκαμεο θαη ιεσθνξεία νπ πξνζθέξνπλ 

ζηνηρεηψδεηο μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο. Ξελνδνρείν ηακαηηθψλ πεγψλ, 

SPA (Sanum Per Aqua) ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά ζε πεγέο κε 

ηακαηηθφ λεξφ εζσηεξηθήο ή εμσηεξηθήο ρξήζεο. Παξφκνηα μελνδνρεία 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ζαιαζζνζεξαπεία, 

ζεξαπεία κε θχθηα ή πεινζεξαπεία. 

Αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο αλέζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Σνπξηζηηθά μελνδνρεία (πνιπηειείαο, Α’, Β’, Γ ηάμεο) 

 Λατθά μελνδνρεία (Γ’ θαη Δ’ ηάμεο, καθξάο δηακνλή ή δηεξρνκέλσλ) 

Παλζηφλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο 

 Ξελνδνρείν clubs κε έληαζε ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο 

θαη άζιεζεο. 

Αλάινγα κε ηα πξνζθεξφκελα αγαζά δηαθξίλνληαη ζε: 

 Απιήο εθκεηάιιεπζεο (πξνζθέξνπλ κφλν χπλν) 

 ύλζεηεο εθκεηάιιεπζεο (πξνζθέξνπλ δηαηξνθή θαη άιιεο 

ππεξεζίεο). 
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Αλάινγα κε ηηο θηηξηαθέο ηνπο εγθαηαζηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Πνιπώξνθα 

 Γηάηαμεο πηεξύγσλ 

 Αλεμάξηεησλ νηθηζκώλ (bungalows) 

 Μηθηά. 

1.5 Ο ΣΟΤΡΗΜΟ Χ Ο ΚΤΡΗΟΣΔΡΟ  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΠΔΛΑΣΔΗΑ 
ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 
 
1Σα μελνδνρεία πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πνιιψλ ηχπσλ πειάηεο. 
ε εκπφξνπο πνπ ηαμηδεχνπλ γηα επαγγεικαηηθέο ππνζέζεηο, ζε αλζξψπνπο 
πνπ ηαμηδεχνπλ γηα ιφγνπο πγείαο, ζε ζπλέδξνπο, ζε άηνκα πνπ επηιέγνπλ ην 
μελνδνρείν ζαλ ρψξν κφληκεο δηαβίσζεο θιπ. Αιιά ν θχξηνο φγθνο ηεο 
μελνδνρεηαθήο πειαηείαο είλαη ηνπξίζηεο. Σνπξίζηεο είλαη ηα άηνκα πνπ 
δηαθηλνχληαη πξφζθαηξα απφ ηνλ ηφπν ηεο κφληκεο δηακνλήο ηνπο ζε άιινλ, 
κε ζθνπφ ηελ ςπρηθή ηνπο επραξίζηεζε. Ζ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηνπνίεζε 
νξηζκέλεο θνξέο πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα κίαο ρψξαο, νπφηε αλαθεξφκαζηε ζε 
εζληθφ ηνπξηζκφ, αιιά θαηά Κχξην ιφγν αθνξά ζε κεηαθηλήζεηο ηνπξηζηψλ 
απφ ηε κία ρψξα ζε άιιεο, νπφηε αλαθεξφκαζηε ζε δηεζλή ηνπξηζκφ. 

ν εζληθφο ή εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο απνηειεί κία ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, 
δηφηη ξέεη ρξήκα ζηε πεξηθέξεηα, δεδνκέλνπ φηη ζη πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο 
πεξηνρέο βξίζθνληαη ζηελ εμνρή. Σαπηφρξνλα νη θάηνηθνη ησλ κεγαινππφιεσλ 
έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηθέξεηαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη 
ηνπο δεζκνχο θαη ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο. Να ιεθζεί ππφςε φηη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ νη ‘Έιιελεο δελ θάλνπλ εζσηεξηθφ ηνπξηζκφ αιιά εμσηεξηθφ, 
Θα δεκηνπξγεζεί εθξνή ρξήκαηνο πξνο άιιεο ηνπξηζηηθέο ρψξεο. 

ν δηεζλήο ηνπξηζκφο απνηειεί κεγάιεο ζεκαζίαο νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
δξαζηεξηφηεηα. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ην θπξηφηεξν απνηέιεζκα είλαη ε 
κεηαθίλεζε ρξήκαηνο απφ ηηο «πξνζθέξνπζεο» ρψξεο ζηηο ρψξεο 
«απνδέθηεο». Ζ εηζξνή ηνπξηζηηθνχ ρξήκαηνο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, έπαημε 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ 
πιαλήηε, νη νπνίεο φκσο δηέζεηαλ αμηφινγνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο 

Οη ηνπξίζηεο δελ είλαη πειάηεο κφλν ησλ μελνδνρείσλ. Οη ηνπξίζηεο είλαη 
πειάηεο κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, εζηηαηνξίσλ, κπαξ, θέληξσλ 
δηαζθέδαζεο, ζαιάζζησλ θαη κε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζηεκάησλ 
πνπ πσινχλ αλακλεζηηθά δψξα θαη είδε ιατθήο ηέρλεο θιπ. Οη επηρεηξήζεηο 
απηέο, πνπ ν θχξηνο φγθνο πειαηείαο ηνπο είλαη ηνπξίζηεο, ιέγνληαη 
ηνπξηζηηθέο. 

Γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη ηνπξίζηεο απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φκσο, 
ιεηηνπξγεί έλα άιιν θχθισκα επηρεηξήζεσλ πνπ εθνδηάδεη ηηο ηνπξηζηηθέο. 
Πξφθεηηαη γηα εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, επηρεηξήζεηο εμνπιηζκνχ 
μελνδνρείσλ θαη επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο 
παξαγσγήο αλακλεζηηθψλ δψξσλ, επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ έηνηκνπο 
παγνθχβνπο θιπ. Καη αζθαιψο, γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
είλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγία άιισλ, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ ηα κεραλήκαηα 

                                                 
1
 Λαινχκεο Γεκήηξεο   2002 ζει.44 ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ 

http://www.stamoulis.gr/%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3_au-739942.aspx
http://www.stamoulis.gr/%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3_au-739942.aspx
http://www.stamoulis.gr/%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3_au-739942.aspx
http://www.stamoulis.gr/SearchShop2.aspx?TableLookupStr=295@~763558


ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 12 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ πξναλαθεξφκελσλ θαη ηηο εθνδηάδνπλ κε πξψηεο χιεο. 
Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ, φηη ν ηνπξηζκφο δξαζηεξηνπνηεί ζε φιε ζρεδφλ ηε ρψξα 
έλα ηεξάζηην ζχλνιν επαγγεικαηηψλ, δεκηνπξγεί θαη ζπληεξεί κεγάιν αξηζκφ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ην εηζφδεκα πνπ παξάγεη δηαλέκεηαη νκαιά ζηνπο 
δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο Οηθνλνκίαο. 

Απφ Κνηλσληθήο άπνςεο είλαη θαλεξφο ν ζεηηθφο ξφινο ηνπ δηεζλνχο 
ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο θέξλεη ζε επαθή ιανχο θαη πνιηηηζκνχο θαη ππεξεηεί ηελ 
θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πάλσ ζηε γε. Σαπηφρξνλα 
φκσο ππάξρνπλ θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, δηφηη ζηηο Σνπξηζηηθέο πεξηνρέο 
παξαηεξείηαη αιινίσζε ησλ εζψλ, ξεπζηφηεηα ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη 
πξνζήισζε ζηελ απφθηεζε πινχηνπ. 

Απφ νηθνινγηθήο άπνςεο νη ηνπξίζηεο απνηεινχλ έλα πιήζνο, πνπ ζπρλά 
είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ Σν ληφπηα πιεζπζκφ. Σν πιήζνο απηφ 
δηακνξθψλεη κία πξφζθαηξε θνηλσληθή νξγάλσζε, ε νπνία αλακηγλχεηαη κε 
ηελ θνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα πνιιέο θαη δηάθνξεο 
πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο αληαιιαγέο. Σν πιήζνο απηφ φκσο ζπρλά 
απνηειεί αηηία θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ εζψλ θαη 
εζίκσλ ηεο πεξηνρήο 

1.6 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ  ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 1 ν θιάδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (μελνδνρία) επεξεάδεη απφ 
νηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο άπνςεο φιε ηε ρψξα. Γεδνκέλνπ φηη ηα βαζηθά 
ζηνηρεία ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο είλαη ε κεηαθίλεζε, ε δηακνλή θαη ε 
δηαηξνθή, ηα μελνδνρεία απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν ηεο ηνπξηζηηθήο 
ππνδνκήο κίαο ρψξαο, δηφηη ρσξίο μελνδνρεία δελ είλαη δπλαηή ε δηακνλή ησλ 
ηνπξηζηψλ. Ζ χπαξμε μελνδνρείσλ θαηά ζπλέπεηα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο, ε νπνία (αλάπηπμε) πνζνηηθά εμαξηάηαη 
απφ ηνλ αξηζκφ θιηλψλ (δπλακηθφηεηα) ηεο μελνδνρίαο θαη πνηνηηθά απφ ηελ 
θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο.Σα 
μελνδνρεία απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηεο ηνπηθήο πξσηνγελνχο παξαγσγήο, 
αιιά θαη είλαη ζεκαληηθνί πειάηεο βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, 
ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε άιισλ θιάδσλ ηεο εζληθήο 
νηθνλνκίαο. Σα μελνδνρεία είλαη δηαζπαξκέλα ζηελ επηθξάηεηα, ζπκβάιινληαο 
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ζηελ απνθέληξσζε ηεο 
εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σαπηφρξνλα ηα μελνδνρεία 
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πφξσλ ηήο θαηά πεξηνρή ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. Ζ ηζηνξία ησλ μελνδνρείσλ απνθαιχπηεη φηη απηά 
αλαπηχζζνληαη αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο επνρήο. ηνπο μελνδνρεηαθνχο 
ρψξνπο δηνξγαλψλνληαη ζπρλά πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ελψ ζπλαληψληαη θαη 
επηθνηλσλνχλ πνιίηεο απφ φια ηα κέξε ηεο γεο. Σν μελνδνρεηαθφ γίγλεζζαη 
κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα βαξφκεηξν ηνπ παγθφζκηνπ πνιηηηζκνχ. 
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2
ν 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ 
 

2.1 ΓΔΗΚΣΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 Ο φξνο ξεπζηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη θαη επέθηαζε ζηελ 
ηθαλφηεηα ηεο λα κεηαηξέπεη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία ζε ρξεκαηηθά κέζα. 
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνηθήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ή ε 
κεησκέλε ξεπζηφηεηα κπνξεί λα ζεκαίλεη κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηελ δεκηνπξγία 
ή ζηελ παξαπέξα αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο θαη αθφκα ηελ εζπεπζκέλε 
ξεπζηνπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ελδερνκέλσο έλαξμε 
πησρεχζεσο. Γεληθά ε κεησκέλε ξεπζηφηεηα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ θαη κεηψλεη ηνλ νξίδνληα δξάζεσο κηαο επηρεηξήζεσο.  
    Απφ ηελ πιεπξά ησλ πηζησηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρεηξήζεσο ε 
κεησκέλε ξεπζηφηεηα κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ 
είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ ή κεξηθή θαη πηζαλψο νιηθή απψιεηα ηνπο. Αιιά 
θαη ε ππεξεπάξθεηα δηαζεζίκσλ θαη ξεπζηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα 
απνηειεί γηα ηελ επηρείξεζε εκπφδην ζηελ θαλνληθή ηεο αλάπηπμε, αθνχ έλα 
κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο κέλεη αλαμηνπνίεην, έλεθα ηνπ ππεξχςεινπ βαζκνχ 
ξεπζηφηεηαο. Γη απηφ είλαη αλάγθε λα δηαηεξείηαη κηα ζσζηή αλαινγία 
αλάκεζα ζηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρεηξήζεσο θαη θπξίσο σο 
πξνο ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, ε νπνία λα ηεο επηηξέπεη λα εθπιεξψλεη κε 
ζρεηηθή άλεζε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε επίηεπμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο ζηφρσλ. 1  
    Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεσο κηαο επηρεηξήζεσο θαη 
ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηηο. 
Παξαθάησ αλαιχνληαη νη αξηζκνδείθηεο βξαρππξφζεζκεο ξεπζηφηεηαο. 
 
2.1.1 Γείθηεο Γεληθήο ή θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο  

 
   Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν 
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
 

Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο  =   Γηαζέζηκα +  Απαηηήζεηο + Απνζέκαηα 

Ρεπζηόηεηαο                        Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 

 
Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο είλαη ηα δηαζέζηκα, νη απαηηήζεηο, ηα απνζέκαηα. Οη 
θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο, είλαη νη βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο 

                                                 
1
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(πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ, κεξίζκαηα πιεξσηέα, θφξνη πιεξσηένη, 
βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηξαπεδψλ θαη φρη νη πξνθαηαβνιέο πειαηψλ). 
    Αλ ε ξνε ησλ θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε είλαη νκαιή θαη ζπλερήο θαη 
ππάξρεη αθξηβήο αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ εηζεξρνκέλσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 
εμνθινπκέλσλ ππνρξεψζεσλ, ηφηε ε επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί 
πςειφ πεξηζψξην αζθαιείαο ζε θεθάιαηα θηλήζεσο, (φηαλ ηα ξεπζηά πνπ 
εηζπξάηηεη είλαη ηζα κε απηά πνπ πιεξψλεη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο). 
   Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ηφζν θαιχηεξε 
είλαη απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο ε ζέζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεσο. 
    Καηά ηε κειέηε ηνπ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηφηεηαο , ζα πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην θπθινθνξνχλ 
ελεξγεηηθφ θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κηαο ζην ζχλνιν απηνχ. Απηφ 
γηαηί κηα εηαηξία πνπ έρεη, ζε πνζνζηφ πεξηζζφηεξα κεηξεηά είλαη ζε θαιχηεξε 
απφ απφςεσο ξεπζηφηεηαο , ζέζε απφ κηα άιιε πνπ ερεη πεξηζζφηεξα ζε 
πνζνζηφ απνζέκαηα , έζησ θαη αλ θαη νη δπν έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκνδείθηε 
γεληθήο ξεπζηφηεηαο.1 
  Γεληθά ν αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δίλεη ην έλα επξψ ππνρξεψζεσλ 
απφ πφζα επξψ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαιχπηεηαη, απνηειψληαο έηζη 
ζηνηρείν θεξεγγπφηεηαο γηα ηνπο βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο. Έκκεζα, 
ζπλεπψο δίλεη ην πεξηζψξην αζθάιεηαο πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε γηα λα είλαη 
ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα θάπνηα θαθή εμέιημε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο, 
ιακβάλνληαο ππφςε βεβαίσο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θπθινθνξνχλησλ 
ζηνηρείσλ .2  
 
2.1.2 Γείθηεο εηδηθήο (Άκεζεο) ξεπζηόηεηαο 
 
   Ο αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο επηλνήζεθε γηα λα πεξηιάβεη φια ηα 
ζηνηρεία ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε ξεπζηά θαη αγλνεί 
φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηα νπνία δελ 
κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά. 
      Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρεηξήζεσο 
(κεηξεηά ζην ηακείν, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα, απαηηήζεηο) κε ην 
ζχλνιν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
 

Αξηζκνδείθηεο εηδηθήο =               Γηαζέζηκα +  Απαηηήζεηο            . 

Ρεπζηόηεηαο                           Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 
    Όια ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνλ αξηζκεηή ηνπ θιάζκαηνο ζηνηρεία είλαη 
δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ γξήγνξα ζε ρξήκα, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία, δει. 
ζηελ αμία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρεηξήζεσο, πιελ ησλ 
απαηηήζεσλ πνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνια θαη γξήγνξα κεηαηξέςηκεο ζε 
ρξήκα.3 

                                                 
1
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004ζει 55εθδ. ηακνχιε 

2
 Ησάλλεο Μπέεο ζει 76 εθδ. επίθεληξν 

3
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004ζει 61εθδ. ηακνπιε 
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   ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κηα κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ 
ησλ δπν δεηθηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο ξεπζηφηεηαο ζεκαίλεη κεγάια απνζέκαηα 
θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.1 
 
2.2 ΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 
   Ζ κειέηε ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ βνήζα 
θαη ζπκπιεξψλεη ηελ αλάιπζε  ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρεηξήζεσο, αθνχ 
φκσο ε ηειεπηαία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνηήζεσο 
ηνπο. Ζ επηρείξεζε έρεη , επελδχζεη θεθάιαηα ζε κέζα παξαγσγήο θαη ζε 
εκπνξεχζηκεο αμίεο. απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ αλακέλεη θέξδε. Σα 
θέξδε κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο παξαγσγήο, ηεο 
πσιήζεσο, ηνπ εθνδηαζκνχ κε πξψηεο χιεο θ.ν.θ ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη 
ζπλερψο. Όζν πην γξήγνξα επαλαιακβάλεηαη ε πην πάλσ δηαδηθαζία, ηφζν 
πεξηζζφηεξα είλαη ηα θέξδε. Αληίζεηα θάζε θαζπζηέξεζε έρεη δπζκελείο 
ζπλέπεηεο γηα ηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζε πξψην ζηάδην ζηελ 
απνδνηηθφηεηα ηεο.2 
   Ζ ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο βνεζά λα πξνζδηνξίζνπκε 
ην βαζκφ κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ξεπζηά. 
Παξαθάησ αλαιχνληαη νξηζκέλνη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
2.2.1 Γείθηεο ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ  
 
    Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ βξίζθεηαη αλ 
δηαηξέζνπκε ηελ αμία ησλ πηζησηηθψλ πσιήζεσλ κηαο επηρεηξήζεσο, κέζα ζηε 
ρξήζε κε ην κέζν φξν ησλ απαηηήζεσλ ηεο. Δπεηδή φκσο ζπλήζσο δελ 
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο πηζησηηθέο πσιήζεηο, θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ λα 
αλαθέξνληαη ζην κέζν φξν ησλ πξνεγνχκελσλ πηζηψζεσλ ιακβάλνληαη 
ππφςε νη θαζαξέο πσιήζεηο ηεο ρξήζεσο θαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ, 
φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, δει. ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, Δηδηθφηεξα 
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ απαηηήζεσλ είλαη πξνηηκφηεξν λα πάξνπκε ην κέζν 
φξν ησλ απαηηήζεσλ ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο ηεο ρξήζεσο δηφηη νη απαηηήζεηο  
δελ δίλνπλ αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα γηα ην χςνο απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ρξήζεσο. ηηο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη νη θνξησηηθέο εηζπξαθηέεο, ηα 
γξακκάηηα ή νη ζπλαιιαγκαηηθέο θαη νη απαηηήζεηο κε αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο. 
      Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ δείρλεη πφζεο θνξέο 
εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεσο νη απαηηήζεηο ηεο 
επηρεηξήζεσο. 
 

Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο =         Καζαξέο Πσιήζεηο            . 

Δηζπξάμεσλ Απαηηήζεσλ           Μέζνο ξνο Απαηηήζεσλ 

 

                                                 
1
 Ησάλλεο Μπέεο ζει77 εθδ. επίθεληξν 

2
 Αξγχξεο ι. Αδακίδεο 1998ζει 227 university studio press 
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  Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηα εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ παξέρεη έλδεημε ηεο 
πνηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ κηαο επηρεηξήζεσο1. 

 
2.2.2 Γείθηεο ηαρύηεηαο εμνθιήζεσο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 

 
     Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εμνθιήζεσο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ηεο ρξήζεσο κε ην κέζν 
χςνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κηαο επηρεηξήζεσο πξνο ηνπο 
πξνκεζεπηέο ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη φιεο νη αγνξέο γίλνληαη κε πίζησζε. 
 

Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο         =                  Κόζηνο Πσιεζέλησλ         .         
Βξαρππξόζεζκσλ                               Μέζν Όςνο    Βξαρππξόζεζκσλ                                                                                                       
Τπνρξεώζεσλ                                                     Τπνρξεώζεσλ   

 
    Ο αξηζκνδείθηεο δείρλεη πφζεο θνξέο ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαιχπηεη ηηο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. 
     Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αλ ζπγθξίλνπκε  ηελ ηαρχηεηα εηζπξάμεσο 
απαηηήζεσλ κε ηελ ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ θαη ε πξψηε είλαη κεγαιχηεξε απφ 
ηε δεχηεξε, ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρεηξήζεσο 
εμνθινχληαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φηη εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο. 
 
2.2.3 Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 
     Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο 
επηρεηξήζεσο εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο 
πσιήζεηο ηεο 
  Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ 
πσιήζεσλ κηαο ρξήζεσο κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ηεο 
επηρεηξήζεσο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηήο ρξήζεσο γηα 
ηελ επίηεπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο. 
 

Αξηζκνδείθηεο ηαρύηεηαο         =           Καζαξέο πσιήζεηο      . 

Κπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ                   ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

    
  Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ζεκαίλεη φηη 
ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 
λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο.  
   Αληίζεηα έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο απνηειεί έλδεημε φρη εληαηηθήο 
ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, νπφηε ζα πξέπεη ή λα 
απμήζεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο απηψλ ή λα πξνβεί ζε ξεπζηνπνίεζε 
κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.  
   Με άιια ιφγηα, ν αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη αλ ππάξρεη ε φρη 
ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην χςνο ησλ 
πσιήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί.1   
                                                 
1
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004ζει 75εθδ. ηακνπιε 
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 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ δείθηε απηνχ δηαρξνληθά δείρλεη ηελ πνξεία ηεο 
επηρεηξήζεσο σο πξνο ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 
ζηνηρείσλ. 
 
2.2.4 Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ δείρλεη ην βαζκφ 
ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο 
πσιήζεηο ηεο. 
    Με άιια ιφγηα δείρλεη ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε επηρείξεζε κε 
θάζε κνλάδα ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο είλαη ην πειίθν ηεο 
δηαηξέζεσο ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεσο κε ηα ίδηα θεθάιαηα . 
 

Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο                            =        Καζαξέο Πσιήζεηο          

Κπθινθνξίαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ                       ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  

 
     Όζν κεγαιχηεξνο είλαη  ν δείθηεο ηφζν θαιχηεξε είλαη ε ζέζε ηεο 
επηρεηξήζεσο δηφηη πξαγκαηνπνηεί κεγάιεο πσιήζεηο κε ζρεηηθά κηθξφ χςνο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ, γεγνλφο ην νπνίν ελδέρεηαη  λα νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε. 
Έηζη φζν δηαξθνχλ νη απμεκέλεο πσιήζεηο θαη ηα θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο, ην 
ειάρηζην απηφ χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ , πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί , κπνξεί λα 
ζεσξεζεί αξθεηφ. Αλ φκσο αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο πσιήζεσλ θαη ζεκεησζεί 
θάκςε απηψλ, ηφηε ην ζρεηηθά κηθξφ χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 
επηρεηξήζεσο δελ ζα κπνξέζεη λα απνξξνθήζεη ηηο δεκηέο πνπ ελδέρεηαη λα 
πξνθχςνπλ απφ ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ, νχηε ζα ππάξρνπλ αξθεηά 
θεθάιαηα θηλήζεσο γηα λα αληαπνθξηζεί ε επηρείξεζε ζηηο ηξέρνπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο.  Απφ πιεπξάο αζθάιεηαο φκσο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 
αξηζκφο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηφζν ιηγφηεξν επλντθή είλαη 
ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο, γηαηί ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε θπξίσο ζηα μέλα 
θεθάιαηα. Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ είλαη ελδερφκελν λα παξέρεη έλδεημε ππάξμεσο ππεξεπελδχζεσο 
ζε πάγηα ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο.2 
 
2.3 ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 
  Πξφρεηξε θαη άκεζε άπνςε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρεηξήζεσο κπνξεί 
λα δηακνξθσζεί απφ ηελ εμέηαζε ησλ θεξδψλ, ησλ πσιήζεσλ θαη άιισλ 
κεγεζψλ. Όπσο αλαθέξζεθε φκσο θαη ζε πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ βηβιίνπ 
απηνχ, νη κεηξήζεηο κεκνλσκέλσλ κεγεζψλ δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ αμηφπηζηα 
ζπκπεξάζκαηα, αλ δελ ζπγθξηζνχλ πξνο άιια θαηάιιεια κεγέζε. Έηζη δελ 
είλαη αξθεηφ, γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα επηρείξεζε ζαλ απνδνηηθφηεξε απφ κηα 
άιιε, λα παξνπζηάδεη π.ρ. κεγαιχηεξα θέξδε. Αληίζεηα αλ ηα θέξδε 
ζπγθξίλνληαλ ζηηο δπν επηρεηξήζεηο πξνο ην επελδπφκελν ζε θάζε κηα 
αληίζηνηρα θεθάιαην, ε εηθφλα ηεο απνδνηηθφηεηαο ζα ήηαλ πην αληηθεηκεληθή. 

                                                                                                                                            
1
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 93εθδ. ηακνπιε 

2
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 97εθδ. ηακνπιε 
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   Ζ ζρέζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο ην απαζρνινχκελν 
θεθάιαην ζεσξείηαη ζαλ έλα γεληθά παξαδεθηφ κέηξν ππνινγηζκνχ ηεο 
απνδνηηθφηεηαο θαη ζπγθξίζεσο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, αλ θαη ην γεγνλφο 
φηη αγλνείηαη ν παξάγνληαο ηνπ θηλδχλνπ απψιεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ππνβηβάδεη 
σο έλα βαζκφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο. Πξάγκαηη, αλ ν επηρεηξεκαηηθφο 
θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο γηα ηελ κηα απφ δπν ζπγθξηλφκελεο επηρεηξήζεηο, 
ελψ ε ζρέζε θεξδψλ θαη  θεθαιαίνπ ζα είλαη ίδηα θαη ζηηο δπν πξέπεη ε 
επηρείξεζε απηή λα ζεσξείηαη ιηγφηεξν απνδνηηθή1.  
  Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο εθθξάδνπλ ηελ ηζρχ ηεο επηρείξεζεο λα αμηνπνηεί 
ηα εηο δηάζεζε ηεο κέζα, εθθξαδφκελα απφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ πνπ 
έρνπλ γίλεη ζε απηήλ. πλδένπλ ην απνηέιεζκα ην θέξδνο κε ηα 
ρξεζηκνπνηεζέληα κέζα (θεθάιαηα)  γηα ηελ επίηεπμε ηνπ.2  
 
2.3.1 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο  

 
    Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο βξίζθεηαη αλ δηαηξέζνπκε ηα κεηθηά θέξδε 
ηεο ρξήζεσο κε ηηο θαζαξέο πσιήζεηο απηήο θαη δείρλεη ην κεηθηφ θέξδνο πνπ 
απνιακβάλεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ αμίαο 100 επξψ. 
 

Αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνύ    =  100 * Μηθηά Κέξδε Δθκ/ιεπζεσο  

     Κέξδνπο                                                          Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο 

 
Ο ππνινγηζκφο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο εκπνξηθέο θαη 
βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, γηαηί παξέρεη έλα κέηξν αμηνινγήζεσο ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηνπο. ’ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο ην θφζηνο 
πσιεζέλησλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνζεθηηθφο 
έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε θεξδνθφξαο δξαζηεξηφηεηαο. 
     Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν θαιχηεξε  απφ 
απφςεσο θεξδψλ είλαη ε ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 
ρσξίο δπζθνιία αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ ηεο Γεληθά 
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επίδξαζε απφ κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο 
ησλ πσιεζέλησλ ζα είλαη ιηγφηεξν δπζκελήο ζηελ επηρείξεζε εθείλε πνπ έρεη 
πςειφ αξηζκνδείθηε κηθηνχ θέξδνπο, απφ φηη ζα είλαη ζε κηα άιιε κε ρακειφ ην 
ζρεηηθφ δείθηε. 
   Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 
δηνηθήζεσο κηαο επηρεηξήζεσο λα επηηπγράλεη θζελέο αγνξέο θαη λα πσιεί ζε 
ςειέο ηηκέο. 
  Αληίζεηα έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη κηα φρη θαιή 
πνιηηηθή ηεο δηνηθήζεσο ζηνλ ηνκέα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ. 
    Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζε ζηαζηκφηεηα ησλ πσιήζεσλ κε απνηέιεζκα λα 
κελ πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
επηηεπρζνχλ κε ρακειέο ηηκέο. 
     Δίλαη φκσο δπλαηφλ, κηα επηρείξεζε λα έρεη ζέζεη ζθφπηκα έλα ρακειφ 
πεξηζψξην θέξδνπο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ 

                                                 
1
 Αξγχξεο ι. Αδακίδεο 1998 ζει 183 university studio press 

2
 Ησάλλεο Μπέεο ζει 73 εθδ. επίθεληξν 
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ή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ελφο λένπ πξντφληνο ηεο, ψζηε λα δηεπξχλεη ηε 
δπλακηθή παξνπζία ηεο ζηελ αγνξά.1 

 
2.4 ΓΔΗΚΣΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ  

 
     Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο 
επηρεηξήζεσο απφ καθξνρξφληα ζθνπηά πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο 
δηαξζξψζεσο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Λέγνληαο δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ κηαο 
επηρεηξήζεσο ελλννχκε ηα δηάθνξα είδε θαη ηηο κνξθέο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο. Έηζη έρνπκε ηα κφληκα θεθάιαηα, σο 
θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
ηεο. Απφ ηηο δηάθνξεο απηέο κνξθέο ππνρξεψζεσλ άιιεο εμαζθαιίδνληαη κε ηε 
παξνρή ππνζήθεο ή πξνζεκεηψζεσο ή ελέρπξνπ ελψ γηα ηηο άιιεο δελ 
παξέρεηαη θακηά εκπξάγκαηε αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο. 
    Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαξζξψζεσο ησλ θεθαιαίσλ απνξξέεη απφ ηελ 
νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηδίσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ 
θεθαιαίσλ. 
   Σα ίδηα θεθάιαηα είλαη εθείλα πνπ επσκίδνληαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 
πνπ αλαπφθεπθηα ππάξρεη ζε θάζε επηρείξεζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ είλαη φηη δελ έρνπλ νξηζκέλν ρξφλν επηζηξνθήο νχηε 
εμαζθαιηζκέλε απφδνζε, δεδνκέλνπ φηη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηνπο 
κέηνρνπο εμαξηάηαη απφ ηελ απφθαζε ηεο δηνηθήζεσο θαη ηεο γεληθήο 
ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ. 
 Σα ίδηα θεθάιαηα επεηδή ζεσξνχληαη κφληκα, επελδχνληαη θαηά θαλφλα ζε 
καθξνρξφληεο επελδχζεηο θαη εθηίζεληαη ζε πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απφ φηη 
ηα δαλεηαθά. 
   Αληίζεηα, ηα δαλεηαθά θεθάιαηα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ πξνζαπμεκέλα κε 
ηνπο ηφθνπο ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο. ε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε δελ είλαη 
ζε ζέζε λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ, ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα ππνζηνχλ δεκηά 
ηα ίδηα θεθάιαηα Απηήο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία ησλ μέλσλ 
θεθαιαίσλ ζην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρεηξήζεσο, ηφζν πεξηζζφηεξν 
ρξεσκέλε εκθαλίδεηαη απηή θαη ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ζηαζεξέο 
επηβαξχλζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπο. Τπάξρεη δειαδή 
κεγάιε πίεζε ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 
δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ ιεμηπξφζεζκα. Ζ πίεζε απηή είλαη 
πεξηζζφηεξν αηζζεηή ζε πεξίπησζε πνπ ζεκεησζεί θάκςε ησλ πσιήζεσλ ηεο 
επηρεηξήζεσο.  
    Γεληθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηη απνθάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε κηαο 
δεδνκέλεο δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ είλαη νη εμήο2 
1     Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο 
2      Ζ ζέζε ηεο επηρεηξήζεσο απφ απφςεσο θνξνινγίαο  
3    Ζ ηθαλφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο λα αληιεί θεθάιαηα κε επσθειείο γη απηήλ 
φξνπο, αθφκε θαη θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο. 
 

                                                 
1
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 103εθδ. ηακνπιε 

2
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 154εθδ. ηακνχιε 
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2.4.1 Γείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα θαη δείθηεο δαλεηαθώλ 
θεθαιαίσλ 

 
  Ζ ζρέζε απηή δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ 
κηαο επηρεηξήζεσο, πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο θνξείο ηεο. Ο 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ δείθηε απηνχ δίδεηαη απφ ηε ζρέζε. 

 

Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ     =  100*      Ίδηα Κεθάιαηα        . 

Πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα                                   πλνιηθά Κεθάιαηα 

 
Ζ δηαθνξά απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε απφ ην 100 δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ μέλσλ 
θεθαιαίσλ, πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνπο πηζησηέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
ελεξγεηηθνχ. 
  Ο αξηζκνδείθηεο μέλσλ ή δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  
 

Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθώλ   =   100 *     Ξέλα Κεθάιαηα    . 

Κεθαιαίσλ                                           πλνιηθά Κεθάιαηα 

 
   Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ 
έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο 
πηζησηέο ηεο επηρεηξήζεσο. 
    1Οη δπν παξαπάλσ αξηζκνδείθηεο δείρλνπλ ηε ζρέζε ησλ ηδίσλ θαη ησλ 
δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ κεηαμχ ηνπο, σο θαη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ησλ 
πηζησηψλ κηαο επηρεηξήζεσο. Έηζη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ κηαο επηρεηξήζεσο ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηφζν 
κεγαιχηεξε πξνζηαζία παξέρεηαη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο  θαη ηφζν κηθξφηεξε 
πίεζε αζθείηαη ζε απηή γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ πιεξσκή 
ηφθσλ. Παξ φια απηά, έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα 
ζπλνιηθά θεθάιαηα δελ απνηειεί απαξαίηεηα έλδεημε φηη ε επηρείξεζε 
αθνινπζεί ηνλ επσθειέζηεξν ηξφπν ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο. Θα πξέπεη λα 
ηνληζηεί, φηη ν αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα 
είλαη ηφζν ζπνπδαίνο φζν θαη ν αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρεηξήζεσο, 
δηφηη εκθαλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε απηήο θαη αληαλαθιά ηε καθξνρξφληα 
ξεπζηφηεηα ηεο κε ην λα παξέρεη έλδεημε γηα ηελ χπαξμε ή φρη πηέζεσο γηα ηελ 
εμφθιεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
    Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα δείρλεη φηη 
ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ κηαο επηρεηξήζεσο. Αληίζεηα έλαο πνιχ ρακειφο αξηζκνδείθηεο 
απνηειεί έλδεημεο κηαο πην επηθίλδπλεο θαηαζηάζεσο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο 
λα πξνθχςνπλ κεγάιεο δεκίεο ζηελ επηρείξεζε, ησλ νπνίσλ ην βάξνο γηα ηελ 
θάιπςε ζα θέξνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα. Σνχην γίλεηαη εκθαλέζηεξν ζε πεξηφδνπο 
ρακειψλ θεξδψλ ζπλνδεπφκελσλ απφ ηελ πίεζε εμνθιήζεσο ππνρξεψζεσλ, 
νπφηε επηρεηξήζεηο κε ρακειή ζρέζε ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα 
βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε. 

                                                 
1
 Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 159εθδ. ηακνχιε 
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    Έηζη φηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα επηρεηξήζεσο είλαη πνιχ ιίγα, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο, ηφηε ηπρφλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζπλνδεπνκέλε απφ 
κεγάιεο δεκίεο κπνξεί λα κεηψζεη ηα ηδία θεθάιαηα ηεο ζε επηθίλδπλν ζεκείν 
θαη λα ρξεηαζηεί αλαδηνξγάλσζε. 
    Πάλησο, εθείλν ην νπνίν κπνξνχκε λα πνχκε γεληθά είλαη φηη , φηαλ ηα μέλα 
θεθάιαηα είλαη πνιχ ιίγα ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα, ηφηε ε ζέζε ηεο είλαη 
πάξα πνιχ αζθαιήο. Αληίζεηα ν ππεξδαλεηζκφο αληαλαθιά, ζπλήζσο, κηα πην 
επηζθαιή γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πηζησηέο ηεο θαηάζηαζε. ηελ 
πεξίπησζε απηή ελδέρεηαη νη πηζησηέο ηεο επηρεηξήζεσο λα ζειήζνπλ λα 
εθκεηαιιεπηνχλ ηε δχζθνιε ζέζε ηεο θαη λα ηε ζέζνπλ ζε θαηάζηαζε 
πησρεχζεσο, ή λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηε δηαρείξηζε ηεο, γεγνλφο ην νπνίν 
νδεγεί ζε απψιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. 
    Καηά ηε ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνδείθηε ηδίσλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα γηα κηα 
ζεηξά εηψλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηνπ απηνχ θιάδνπ, πνπ ηπρφλ 
παξαηεξνχληαη, ελδέρεηαη λα νθείινληαη είηε ζηελ αμία ησλ παγίσλ θαη ζην 
χςνο ησλ δηελεξγνχκελσλ απνζβέζεσλ, είηε ζηελ αθνινπζνχκελε νηθνλνκηθή 
πνιηηηθή θάζε κηαο επηρεηξήζεσο1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
  Νηθήηαο Νηάξρνο 2004 ζει 159εθδ. ηακνχιε 
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3o ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 
 

 
 

3.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΛΑΜΦΑ. Α.Δ.» 
 
1Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απηήο, 
απαξηίδεηαη απφ επηά έσο δέθα κέιε, ε δε ζεηεία απηψλ είλαη ηξηεηήο. 
   Σν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε απφ ηελ Έθηαθηε 
Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2012 θαη ε ζεηεία ηνπ νξίζηεθε ηξηεηήο, 
ιήγνπζα ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2015. Παξαθάησ παξαζέηνπκε ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο 
(κε ηε κνξθή 'Όλνκα, Σίηινο').  
 

 Γεώξγηνο Γαιαλάθεο – Πξόεδξνο- εθηειεζηηθό κέινο 

 Απόζηνινο Γνμηάδεο – Αληηπξόεδξνο- κε εθηειεζηηθό κέινο 

 Αλαζηάζηνο Υσκελίδεο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο- εθηειεζηηθό 
κεινο 

 Νηθόιανο Γάλδαινο .- εθηειεζηηθό κέινο 

 Μσξίο Μνληηάλν - κε εθηειεζηηθό κέινο 

 Αζαλάζηνο Παπαδόπνπινο – Αλεμάξηεην Μέινο - κε εθηειεζηηθό 

 Φίιηππνο ππξόπνπινο.- κε εθηειεζηηθό κεινο  

 Υιόε Λαζθαξίδε – εθηειεζηηθό κεινο  

 Σόκαο Μίιεξ – Αλεμάξηεην Μέινο.- κε εθηειεζηηθό 

 Tihomir Trivunac Με Δθηειεζηηθό - Αλεμάξηεην Μέινο 
 

(2Ζ "Δηαηξεία Διιεληθψλ Ξελνδνρείσλ Λάκςα Α.Δ." γλσζηνπνηεί φηη ν θχξηνο 
Tihomir Trivunac, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο, ππέβαιε ζηηο 4 Ηνπιίνπ 2013 ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ Μέινο ηνπ Γ.. 
ηεο εηαηξείαο.) 
 
ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
   
Γεώξγηνο Δκκ. Γαιαλάθεο, Πξόεδξνο Γ.. 
πνχδαζε Ννκηθά θαη Πνιηηηθέο επηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
Δξγάδεηαη σο Γηθεγφξνο θαη Ννκηθφο χκβνπινο απφ ην 1976, κε εμεηδίθεπζε 
ζην Ναπηηθφ θαη Δκπνξηθφ Γίθαην. 
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Αλαζηάζηνο Υσκελίδεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
1Γελλήζεθε ην 1954. Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΔΜΠ απφ ην 1977 θαη Γηδάθησξ 
ηεο ECOLENATIONALEDESPONTSETCHAUSSEESζην Παξίζη απφ ην 1982, 
κε εμεηδίθεπζε ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο κεγάιεο επελδχζεηο. Απφ ην 1983 είλαη 
ζηέιερνο Σερληθψλ Δηαηξεηψλ θαη έρεη δηαηειέζεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 
ΔΣΑ (1999-2004).Απφ ην 2004 είλαη χκβνπινο Αλάπηπμεο Δπελδχζεσλ κε 
έκθαζε ηηο ηνπξηζηηθέο. 
Απόζηνινο Γνμηάδεο, Αληηπξόεδξνο Γ.. 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1939.  Απφθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Υατδειβέξγεο (Οηθνλνκηθά) θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cornell ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηψλ (Ξελνδνρεηαθά).  Δπί 15 ζπλαπηά έηε εθιεγκέλνο Πξφεδξνο ηνπ 
Ξελνδνρεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Ξελνδφρσλ 
Αηηηθήο, Πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ θαη κέρξη ζήκεξα 
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Λάκςα Α.Δ. 
Νηθόιανο Γ. Γάλδνινο, Μέινο Γ.. 
πνχδαζε Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο θαη Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
ζηα Παλεπηζηήκηα Nevada θαη Pacific. Γηαζέηεη 25εηή εκπεηξία ζηελ Γηνίθεζε 
Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Δπηρεηξήζεσλ Καδίλν θαη Φπραγσγίαο. Πξψελ 
Αλψηεξν Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ηνπ ΔΟΣ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ. 
Σόκαο Μίιεξ, Μέινο Γ.. 
πνχδαζε Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην Michigan θαη έιαβε Ph.D. 
ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο απφ ην ίδην Παλεπηζηήκην. Πξψελ Γηπισκάηεο θαξηέξαο 
ηνπ State Department, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεηεηψλ κε θαζήθνληα Πξέζβε 
ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κξναηία. ήκεξα είλαη International Executive Director 
θαη CEO ηεο δηεζλνχο θηιαλζξσπηθήο νξγάλσζεο «Plan». 
Μσξίο Μνληηάλν, Μέινο Γ.. 
πνχδαζε Πνιηηηθφο Μεραληθφο ζην Παλεπηζηήκην Columbia ηεο Νέαο Τφξθεο 
θαη Οηθνλνκηθφο Μεραληθφο ζην Παλεπηζηήκην Stanford. Έρεη εξγαζζεί σο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο θαη Γηεπζπληήο Λεηηνπξγηψλ γηα ηε εηαηξεία «Frank Basil 
Inc.», Μεραληθφο χκβνπινο. 
Αζαλάζηνο Παπαδόπνπινο, Μέινο Γ.. 
πνχδαζε Μεραλνιφγνο – Μεραληθφο ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Μαζαρνπζέηεο 
θαη Tufts ηεο Βνζηψλεο. Δίλαη Αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο εηζαγσγήο θαη 
εκπνξίαο απηνθηλήησλ «Chev Hellas Α.Δ.» θαη κέινο ησλ Γ.. αξηζκνχ άιισλ 
εηζαγσγηθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. 
Φίιηππνο ππξόπνπινο, Μέινο Γ.. 
πνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην London School of 
Economics. Δίλαη Γηδάθησξ ηεο Ννκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Freiburg. 
Γηθεγφξνο Παξ’ Αξείσ Πάγσ θαη Καζεγεηήο ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ ζην 
Ννκηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
Υινε Μαξηα Λαζθαξηδε, Μεινο Γ.. θαη Γηεπζχληξηα Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο 
πνχδαζε Γηεζλείο ρέζεηο θαη Ηζηνξία (BA) ζην Παλεπηζηήκην Reading ηεο 
Αγγιίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα έθαλε 2 κεηαπηπρηαθά ζην Λνλδίλν, έλα ζε War 
Studies (MA) ζην King’s College θαη έλα ζε HR (MRS) ζην London School of 
Economics. Δθηειεί θαζήθνληα Γηεπζχληξηαο Δηαηξηθήο Αλάπηπμεο ζηελ 
Λάκςα Α.Δ. απφ ην 2008. 
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Tihomir R Trivunac, Μεινο Γ.. 
Γελλήζεθε ην 1953 ζηελ εξβηα. Δηλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξίαο 
Beogradsko Mesovito Preduzecee A.D (BMP), ζπγαηξηθήο ηεο Λακςα Α.Δ., 
απφ ην 1989. Ζ BMP είλαη ηδηνθηήηξηα εηαηξία ηνπ Ξελνδνρείνπ Hyatt Regency 
ζην Βειηγξάδη. 

 

3.2  ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ 
ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 

   1Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. είλαη κηα ηζηνξηθή 
επηρείξεζε ηεο νπνίαο ε παξνπζία θαη ε δξάζε είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε 
δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ "Μεγάιε Βξεηαλλία", πνπ ε 
αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηνπ αγγίδεη ηα 90 ρξφληα δσήο. Οη θπξηφηεξνη ζηαζκνί 
απηήο ηεο καθξφρξνλεο πνξείαο είλαη νη αθφινπζνη: 

1878: O άββαο Κέληξνο θαη ν ηάζεο Λάκςαο δεκηνπξγνχλ ην μελνδνρείν 
"Μεγάιε Βξεηαλλία", ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζ’ έλα απφ ηα πην φκνξθα αξρνληηθά 
ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ – δεκηνχξγεκα ηνπ θεκηζκέλνπ Γαλνχ αξρηηέθηνλα 
Θεφθηινπ Υάλζελ. 

  
1888: Mεηά ην ζάλαην ηνπ Κέληξνπ, ν Λάκςαο, παιηφο ζεθ ηνπ 
πεξίθεκνπ Maison Dorée ζην Παξίζη, απνθηά ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ 
μελνδνρείνπ πνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, γίλεηαη γλσζηφ ζ’ φιε ηελ 
Διιάδα.  
 
1896: Σν μελνδνρείν "Μεγάιε Βξεηηαλία" θηινμελεί ηνλ βαξφλν Πηεξ ληε 
Κνπκπεξηέλ, ηε Γηεζλή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη φινπο ηνπο μέλνπο 
αζιεηέο πνπ πήξαλ κέξνο ζηνπο πξψηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο, 
απνθηψληαο παγθφζκηα θήκε. 
  
1919: H "Μεγάιε Βξεηαλλία" πεξλά ζηα ρέξηα ηνπ γακπξνχ ηνπ Λάκςα, 
Θεφδσξνπ Πεηξαθφπνπινπ, ν νπνίνο ηδξχεη ηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ πξψηε κεγάιε 
αλαθαίληζε θαη επέθηαζή ηεο. 
  
1924 – 1930: Με ηελ θαηαζθεπή λέσλ πηεξχγσλ θαη κε ηελ πξνζζήθε ελφο 
νξφθνπ ζηνλ αξρηθφ ππξήλα ηνπ θηηξίνπ, ε "Μεγάιε Βξεηαλλία" 
κεηακνξθψλεηαη ζ’ έλα ηεηξαψξνθν επηβιεηηθφ μελνδνρείν πνπ πεξηιακβάλεη 
ηε ιακπξή αίζνπζα Salle des Fêtes – ην ζεκεξηλφ Grand Ballroom –ζε ζρέδηα 
ηνπ Διβεηνχ αξρηηέθηνλα Emil Vogt. 
  
1940 – 1944: Σηο παξακνλέο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πνιέκνπ θαη ηεο 
Καηνρήο, ην μελνδνρείν "Μεγάιε Βξεηηαλία" ζθξαγίδεηαη αλεμίηεια απφ ηα 
ηζηνξηθά γεγνλφηα. Δπί Μεηαμά, γηα ην θφβν ηνπ επεξρφκελνπ πνιέκνπ 
εηνηκάδεηαη έλα λέν ζχγρξνλν ηξαηεγείν ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν 
θηινμελεί ην αξρεγείν ηνπ Διιεληθνχ ηξαηνχ ηηο κέξεο ηνπ Έπνπο ηνπ ’40, 
θαζψο θαη ην Αξρεγείν ησλ Άγγισλ θαη Νενδειαλδψλ ζπκκάρσλ σο ηελ 
θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ. Μεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Αζελψλ, ε "Μεγάιε 
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Βξεηαλλία" επηηάζζεηαη απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα θαη ζην θηίξηφ ηεο 
εγθαζίζηαηαη ην Αξρεγείν ηνπ ηξαηνχ Καηνρήο. 
  
1956 – 1963: 1To μελνδνρείν ζηαδηαθά επεθηείλεηαη θαη αλαθαηαζθεπάδεηαη. Ο 
αξρηθφο ηνπ ππξήλαο θαηεδαθίδεηαη, ην θηίξην επηζθεπάδεηαη εθ βάζξσλ, 
επεθηείλεηαη θαηά ηέζζεξηο νξφθνπο κε ζρέδηα ηνπ αξρηηέθηνλα Κσλζηαληίλνπ 
Βνπηζηλά θαη αλαθαηλίδεηαη ξηδηθά. 
 
1991: Οη νηθνγέλεηεο Πεηξαθφπνπινπ θαη Γνμηάδε - ηδηνθηήηεο κέρξη ηφηε ηνπ 
μελνδνρείνπ – πσινχλ ην πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. ζην δηεζλή Όκηιν Ξελνδνρείσλ 
CIGA.  
 
1995: Ο Όκηινο Ξελνδνρείσλ CIGA εμαγνξάδεηαη δηεζλψο απφ ηελ 
ακεξηθαληθή πνιπεζληθή εηαηξεία μελνδνρείσλ SHERATON.  
 
1998: Ζ SHERATON εμαγνξάδεηαη απφ ηελ πνιπεζληθή STARWOOD 
HOTELS & RESORTS WORLDWIDE INC, κία απφ ηηο θνξπθαίεο 
πνιπεζληθέο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θαη franchise μελνδνρείσλ θαη ηνπξηζηηθψλ 
ζέξεηξσλ ζηνλ θφζκν, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη 850 μελνδνρεία ζε 95 ρψξεο, ηα 
νπνία απαζρνινχλ 145.000 εξγαδφκελνπο. 
  
1999: Ζ STARWOOD πσιεί, κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, ην 
πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ., δηαηεξεί φκσο ηε δηνίθεζε ηνπ μελνδνρείνπ.  
 
2000: Ο Όκηινο REGENCY ENTERTAINMENT ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ & 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ. απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. θαη ηνπ ηζηνξηθνχ μελνδνρείνπ "Μεγάιε 
Βξεηαλλία".  
 
2001: Απνθαζίδεηαη ε πιήξεο αλαθαίληζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 
μελνδνρείνπ "Μεγάιε Βξεηαλλία", ην νπνίν, κε κηα επέλδπζε € 85.000.000, 
πξννξίδεηαη λα γίλεη έλα απφ ηα πνιπηειέζηεξα ηεο Δπξψπεο. Σν μελνδνρείν 
θιείλεη πξνζσξηλά γηα λα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο.  
 
2003: Ρηδηθά αλαλεσκέλν, ην μελνδνρείν "Μεγάιε Βξεηαλλία" αλνίγεη θαη πάιη 
ηηο πχιεο ηνπ θαη απνηειεί πιένλ επίιεθην κέινο ηεο LUXURY COLLECTION 
ησλ μελνδνρείσλ STARWOOD. 
  
2005: H REGENCY ENTERTAINMENT ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ Α.Δ. 
πσιεί, κέζσ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, ην 20,1% ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο ζηε VENTURE ABILITY S.A.  
 
2006: H ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. - κέζσ ηεο 
ζπγαηξηθήο ηεο θππξηαθήο εηαηξείαο LUELLA ENTERPRISES COMPANY LTD 
– απνθηά, αληί ηνπ πνζνχ ησλ € 11.080.535,48, ην 51% ησλ κεηνρψλ ηνπ 
μελνδνρείνπ "Hyatt Regency" ζην Βειηγξάδη, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ πξψηε 
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επέλδπζε ζηελ ηζηνξία ηεο πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην μελνδνρείν "Μεγάιε 
Βξεηαλλία". 
 
3.3 ΑΝΑΛΤΖ  ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 
 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ Ή ΓΔΝΗΚΖ 
ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

'θπθινθνξνύλ '' ελεξγεηηθό 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 

      

έηνο 2010      

      

476 + 1.638 + 4.062 = 0,72    

4.275 + 4.273      

      

έηνο 2011      

      

402 + 1.199 + 1.664 = 0,37    

5.323 + 3.532      

      

έηνο 2012      

      

432 + 1.136 + 1.845 = 0,13    

21.142 + 4.302      

      

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Απαηηήζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

έηνο 2010      

      

1.638 + 4.062 = 0,67    

4.275 + 4.273      

      

      

έηνο 2011      

      

1.199 + 1.664 = 0,32    

5.323 + 3.532      
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έηνο 2012      

      

1.136 + 1.845 = 0,12    

21.142 + 4.302      

 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.     6.176        3.265        3.413    

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥ ΛΑΜΦΑ Α.Δ.     8.548        8.855      25.444    

ΛΑΜΦΑ Α.Δ.      0,72         0,37         0,13    

 

ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ Λ.ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 5.700 2.863 2.981 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΛΑΜΦΑ Α.Δ. 8.548 8.855 25.444 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,67 0,32 0,12 

 
   Όπσο αλαθέξζεθε ζην 2ν θεθάιαην νη δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δείρλνπλ 
ην πεξηζψξην αζθάιεηαο ηεο επηρείξεζεο  θαη ην κέηξν ξεπζηφηεηαο, γηα λα 
είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη θάπνηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε ξνή ησλ 
θεθαιαίσλ. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα γεληθήο ξεπζηφηεηαο ην 2011 ε κεγάιε 
κεηαβνιή ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ θαηά 
48,61%( 3.265 * 100/6175). Ο πην ηθαλνπνηεηηθφο δείθηεο παξνπζηάδεηαη ζην 
έηνο 2010 φπνπ ε επηρείξεζε θαιχπηεη θαηά 0,72 θνξέο ηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο ηεο, ελψ ην έηνο 2012 ε ζέζε ηεο εηαηξίαο είλαη εμαηξεηηθά 
δχζθνιε κε ην δείθηε λα είλαη 0,13 φπνπ νθείιεηαη ζην κεγάιν πνζφ ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Σν γεγνλφο φηη θαη ζηα ηξία έηε ν δείθηεο 
είλαη κηθξφηεξνο απφ ηε κνλάδα δείρλεη φηη απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο δελ 
είλαη θαιή ε ζέζε ηεο εηαηξίαο.  
  Ζ κεγάιε άλνδνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ 8.855 ζε 
25.444 ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηήζεθε γηα κηα επέλδπζε ηεο επηρείξεζεο 
πιελ φκσο ηα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε εηαηξία ζα 
αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ εμφθιεζε ή ειάηησζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
   Δπηπιένλ ππάξρεη αληίζηξνθε αλαινγία ζηα πνζά, δειαδή ε αχμεζε ησλ 
ηνπ πνζνχ ηνπ δαλεηζκνχ δελ επέθεξε αχμεζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ινηπά 
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Γεληθφηεξα δηαπηζηψλνπκε φηη δελ ππάξρεη νκαιή ξνή 
ησλ  θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε δηφηη ηα ξεπζηά πνπ εηζπξάηηεη είλαη πνιχ 
ιηγφηεξα απφ απηά πνπ πιεξψλεη γη ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 
 
3.4 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠ  ΠΔΛΑΣΔ 2.083 4.638 1.199 1.136 

     

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 3.361    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2011 2.919    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2012 1.168    
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ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  2009 2010 2011 2012 

ΒΡΑΥ. ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 21.668 4.275 5.323 21.142 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 4.686 4.273 3.532 4.302 

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 26.354 8.548 8.855 25.444 

     

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2010 17.451    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2011 8.702    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2012 17.150    

     

 

  2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) 26.892 23.781 18.506 

ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ 6.256 4.402 1.319 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ  20.636 19.379 17.187 

 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) κε 
πίζησζε 

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ από 
πειάηεο 

      

      

έηνο 2010      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  2.083 +4.638 = 3.361  

  2    

      

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  26.892   = 8,00  

  3.361    

      

      

      

έηνο 2011      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  1.199 + 4.638 = 2.919  

  2    

      

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  23.781   = 8,15  

  2.919    
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έηνο 2012      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  1.136 + 1.199 = 1.168  

  2    

Κπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ      

        18.506    = 15,84  

  1.168    

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΔΞΟΦΛΖΔΧΝ 
ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

Μέζνο όξνο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  

έηνο 2010      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

8.548 + 26.354 = 34.902   

 

34.902 = 17.451   

2      

 

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ    

20.636 = 1,18    

17.451      

 

      

έηνο 2011      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

8.855 +8.548 = 17.403   

      

      

 

17.403 = 8.702   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

19.379 = 2,23    

8.702      
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έηνο 2012      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

25.444 + 8.855 = 34.299   

 

34.299 = 17.150   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

17.187 = 1,00    

17.150      

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

      

έηνο 2010      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ      

 26.892 = 0,20     

 132.854     

      

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ      

 23.781 = 0,20     

 121.341     

      

έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ      

 18.506 = 0,16     

 112.560     

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 
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έηνο 2010      
      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ    

 26.892   =  0,38      

 71.598       

      

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ    

 23.781   =  0,37      

 64.844       

      

έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ     

 18.506   =  0,32      

 58.609       

 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 2011 2012 

ΠΧΛΖΔΗ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 26.892 23.781 18.506 

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 3.361 2.919 1.168 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 8,00 8,15 15,84 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΔΧ ΒΡΑΥ ΤΠΟΥ 2010 2011 2012 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ  ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 20.636 19.379 17.187 

Μ.Ο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥ  ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 17.451 8.702 17.150 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 1,18 2,23 1,00 

 
 
Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσο απαηηήζεσο δείρλεη πφζεο θνξέο, 

θαηά κέζν φξν εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεσο νη 

απαηηήζεηο ηεο επηρεηξήζεσο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ε εηαηξία θαη 

ζηα ηξία έηε παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά πφζα εηδηθφηεξα ην έηνο 2012 φπνπ 

θαίλεηαη λα εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 15,84 θνξέο, παξφιν πνπ κεηψλνληαη 

νη πσιήζεηο ηεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ινγηθφ λα ππάξρνπλ πςεινί δείθηεο 

είζπξαμεο απαηηήζεσλ δηφηη νη πειάηεο εμνθινχλ άκεζα ην θφζηνο δηακνλήο 

θαη ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη. 

  ην δεχηεξν πίλαθα ε κεγάιε πηψζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ δηπιαζηάδεη ην δείθηε ηαρχηεηαο εμνθιήζεσο απφ ην 2011 ελψ 

ην 2012 νη ηηκέο είλαη ίδηεο κε απνηέιεζκα ν δείθηεο λα είλαη ίζνο κε ηελ 

κνλάδα. 

     ηελ ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηψλ θαιχηεξε αλαινγία παξνπζηάδεηαη ην2011 

φπνπ ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαιχπηεη θαηά 2,23 θνξέο ηνλ κέζν φξν ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 
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 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη δείθηεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ είλαη 

κεγαιχηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο εμνθιήζεσο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο εμνθινχληαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ ηελ 

είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ. 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓ. 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 26.892 23.781 18.506 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 132.854 121.341 112.560 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,20 0,20 0,16 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)ΛΑΜΦΑ Α.Δ.  26.892 23.781 18.506 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 71.598 64.844 58.609 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,38 0,37 0,32 

 
 
   Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρεηξήζεσο 

εθθξάδεη ην βαζκφ ρξεζηκνπνηήζεσο απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο.  

Έλαο πςειφο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ζεκαίλεη φηη 

ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη δείθηεο 

θαη ησλ ηξηψλ εηψλ εκθαλίδνπλ κηθξά πνζνζηά φπνπ απνηεινχλ έλδεημε φρη 

εληαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη φηη δηαζέηνπλ  πνιπηειείο 

ππνδνκέο, δεδνκέλν ην φπνην αηηηνινγεί ηνπο κηθξνχο δείθηεο θπθινθνξίαο 

ελεξγεηηθνχ. 

  ηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ εκθαλίδνληαη ηηκέο 

πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα  πνπ ζεκαίλεη φηη νη πσιήζεηο ηεο  εηαηξίαο 

γίλνληαη κε ζρεηηθά κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε έλαο 

κεγάινο δείθηεο ζα ζήκαηλε φηη ε εηαηξία ζα πξαγκαηνπνηνχζε πςειφηεξα 

θέξδε κε ηελ ρξήζε κηθξνχ χςνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

   Χζηφζν φκσο απφ ηελ άπνςε αζθάιεηαο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο 

ηφζν πην δπζκελήο είλαη ε ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αθνχ ιεηηνπξγεί 

βαζηδφκελε ζηνλ μέλν δαλεηζκφ δειαδή ζηα μέλα θεθάιαηα. 

3.5 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ (PROFITABILITY RATIOS) 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 
ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΔ 

ΠΧΛΖΔΗ 

Μηθηό θέξδνο *100 

θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 
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έηνο 2010      

      

6.256 * 100 = 23,26    

26.892      

      

έηνο 2011      

      

4.402 * 100 = 18,51    

23.781      

      

έηνο 2012      

      

1.319 * 100 = 7,13    

18.506      

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 2010 2011 2012 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 625.600 440.200 131.900 
ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)ΛΑΜΦΑ 
Α.Δ. 26.892 23.781 18.506 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 23,26 18,51 7,13 

 
Ο αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο δείρλεη ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

κηαο επηρεηξήζεσο , θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Δίλαη θαλεξφ απφ 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη νη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο κεηψζεθαλ αηζζεηά απφ 

ην 2010 θαη ηαπηφρξνλα ππήξμε κείσζε ζην κηθηφ θέξδνο. πγθεθξηκέλα ηα 

κηθηά θέξδε ηεο εηαηξίαο ην 2010 ήηαλ 4,7  (625.600/131.900) θνξέο 

κεγαιχηεξα απφ ην 2012.  

  Σν χςνο ηνπ δείθηε κηθηνχ θέξδνπο ην έηνο 2010 δείρλεη κηα πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα  απφ άπνςε θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο φπνπ θαίλεηαη φηη 

κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο  

πσινχκελσλ πξντφλησλ. Ζ αλαινγία θεξδψλ θαη πσιήζεσλ ην 2011 

κεηψλεηαη  σζηφζν ν δείθηεο 18,51 παξακέλεη ηθαλνπνηεηηθφο. Σν έηνο 2012 ε 

εηαηξία βξίζθεηαη ζε εμαηξεηηθά δχζθνιε ζέζε δηφηη ε πηψζε ησλ θεξδψλ δελ 

έγηλε κε ηελ αληίζηνηρε πηψζε ησλ πσιήζεσλ πνπ ε εηαηξία αληηκεησπίδεη 

κεγάιν θφζηνο πσιεζέλησλ. Ζ πηψζε ηνπ δείθηε απφ 23,26 ζε 7,13 δείρλεη 

κηα φρη θαιή πνιηηηθή ηεο δηνηθήζεσο ζηνλ ηνκέα αγνξψλ θαη πσιήζεσλ. 

   ε  απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ άπνςε απνδνηηθφηεηαο δελ 

ήηαλ δπλαηφο ν ππνινγηζκφο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ελεξγεηηθνχ θαη 

ηδίσλ θεθαιαίσλ δηφηη ε εηαηξία εκθαλίδεη ην έηνο 2012 δεκηέο  αληί γηα θέξδε 

πξν θφξσλ.  
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3.6 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΗΑΡΘΡΧΖ   ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

        

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 
ΤΝΟΛΗΚΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ηδηα Κεθάιαηα 

πλνιηθά Κεθάιαηα 

        

έηνο 2010      

Ίδηα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 71.598 = 0,54      

   132.854     

έηνο 2011      

Ίδηα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 64.844 = 0,53      

   121.342     

έηνο 2012      

Ίδηα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 58.609 = 0,52      

   112.560     

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ξέλα Κεθάιαηα 

πλνιηθά θεθάιαηα 

        

έηνο 2010      

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 61.256 = 0,46      

   132.854     

    

 
 
    

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 56.498 = 0,47      

   121.342     
        

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 53.951 =  0,48      

   112.560     
        

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Ξέλα Κεθάιαηα 

Ηδία θεθάιαηα 
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έηνο 2010      

Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα 61.256 = 0,86      

   71.598     
        

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα 56.498 = 0,87      

   64.844     
        

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα 53.951 = 0,92      

   58.609     
        
        

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ηδηα Κεθάιαηα 

 

έηνο 2010      

Μαθ ππ πξνο ίδηα θεθάιαηα 52.708 = 0,74      

   71.598     

έηνο 2011      

Μαθ ππ πξνο ίδηα θεθάιαηα 47.643 = 0,73      

   64.844     

έηνο 2012      

Μαθ ππ πξνο ίδηα θεθάιαηα 28.507 = 0,49      

   58.609     

 
 

ΗΓΗΑ ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 71.598 64.844 58.609 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 132.854 121.342 112.560 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,54 0,53 0,52 

 
 

ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 61.256 56.498 53.951 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 132.854 121.342 112.560 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,46 0,47 0,48 

 
ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ 
θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ζην ζχλνιν ηνπ παζεηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Ζ αλαινγία 
ηνπο θαη ζηα ηξία έηε δελ εκθαλίδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο  θαη παξάιιεια κε 
ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζηάζηεθε κείσζε ζηελ ηηκή ησλ μέλσλ 
θεθαιαίσλ. 
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ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 61.256 56.498 53.951 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΛΑΜΦΑ Α.Δ. 71.598 64.844 58.609 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,86 0,87 0,92 

 
ηνλ δείθηε μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ παξαηεξνχκε φηη ηα μέλα θεθάιαηα 
είλαη ιηγφηεξα απφ ηα ηδία κε πνιχ κηθξή πνζνζηηαία δηαθνξά. Γλσξίδνπκε φηη 
φζν κεγαιχηεξν είλαη ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηηο 
ππνρξεψζεηο ηφζν κηθξφηεξε πίεζε αζθείηαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ηφθσλ. Σν γεγνλφο φηη ηα ηδία θεθάιαηα είλαη 
κεγαιχηεξα απφ ηα μέλα καο δείρλεη φηη ε ζέζε ηεο εηαηξίαο είλαη αξθεηά 
αζθαιήο απέλαληη ζηνπο πηζησηέο ηεο. 
 
 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 52.708 47.643 28.507 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 71.598 64.844 58.609 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,74 0,73 0,49 

 
Ο δείθηεο απηφο εκθαλίδεη ηελ αλαινγία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
πξνο ηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο θαη δείρλεη πφζε αζθάιεηα παξέρεη ζηνπο 
δαλεηζηέο ηεο ε επηρείξεζε. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ν 
δείθηεο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ κνλάδα θαη ζηα ηξία έηε κε αηζζεηή κείσζε 
ην 2012 πνπ νθείιεηαη ζηελ ειάηησζε ηνπ πνζνχ ησλ καθξνπξφζεζκσλ 
ππνρξεψζεσλ. Ο αλσηέξσ δείθηεο καο δίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εηαηξία 
παξέρεη αζθάιεηα ζηνπο πηζησηέο ηεο, εηδηθφηεξα ην 2012 φπνπ νη 
ππνρξεψζεηο είλαη ζρεδφλ ην 50% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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4o ΚΔΦΑΛΑΗΟ 
 

ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. 
 

 
 
4.1  ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.» 
 
1Ζ ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. δηνηθείηαη απφ επηακειέο 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εμειέγε κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ηεο 18εο Μαξηίνπ 2009 , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ' αξ 374/7.1.2013 απφθαζε 
ηνπ Γ.. απηήο. Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο είλαη ε 
αθφινπζε: 

 Γηάλλεο . Κσζηόπνπινο- Πξόεδξνο Γ.. - Δθηειεζηηθό Μέινο 

 Παύινο Γ. Καξαθώζηαο- Αληηπξόεδξνο Γ..- Δθηειεζηηθό κέινο  

 πύξνο Ν. Φηιάξεηνο- Γηεπζύλσλ ύκβνπινο - Δθηειεζηηθό Μέινο 

 Θεκηζηνθιήο Η. Κνξθόληδεινο – Δθηειεζηηθό Μέινο 

 Γεώξγηνο Δ. Πνηκελίδεο- Με Δθηειεζηηθό Μέινο 

 Γεώξγηνο Γ. Πακπνύθεο – Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθό Μέινο 

 Γεώξγηνο Π. Αξβαλίηεο- Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθό Μέινο 
 
Ζ ζεηεία ηνπ παξαπάλσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 18/03/2015. 
Σελ Δηαηξία εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη έλαληη 
θάζε ηξίηνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν Πξφεδξνο θ. Ησάλλεο . 
Κσζηφπνπινο, ν Αληηπξφεδξνο θ. Παχινο Γ. Καξαθψζηαο θαη ν Γηεπζχλσλ 
χκβνπινο θ. πχξνο Ν. Φηιάξεηνο κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη απφ 
θνηλνχ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θ. Νηθφιανο Κ. Ρνχζζνο θαη ν Πξντζηάκελνο 
Λνγηζηεξίνπ θ. Γεξάζηκνο Γ. Γαξνθαιάθεο.  
Σα Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αξκφδηα θαη 
επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζχλε εθηειέζεσο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαη ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο.  
Σα κε Δθηειεζηηθά Μέιε έρνπλ ηελ επζχλε ηεο παξαθνινπζήζεσο ησλ 
εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζζέηνληαο αμία κε ηε ζπκπιήξσζε γλψζεσλ 
θαη εκπεηξίαο. 
Σα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πξφζσπα ηα νπνία δελ 
έρνπλ ζρέζε εμαξηήζεσο κε ηελ Δηαηξία (φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ 
Νφκνπ 3016 - 17/5/2002).  

 
4.2 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 
 

1957. 2 χζηαζε ηεο Δηαηξίαο κε δηάξθεηα δσήο 70 έηε θαη αξρηθφ 
θεθάιαην Γνιάξηα ΖΠΑ 750.000 απφ ηνλ Όκηιν Απνζηφινπ Πεδά. Ζ αξρηθή 
επσλπκία ηεο Δηαηξίαο ήηαλ "Ξελνδνρεία θαI Δπηρεηξήζεηο ΠΔΕΑ Α.Δ." κε 

                                                 
1
 http://www.ionianhe.gr/page/default.asp?la=1&id=82 

2
 http://www.ionianhe.gr/ 
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ζθνπφ ηελ αλέγεξζε θαη ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ μελνδνρείσλ 
ππεξπνιπηειείαο θαη θάζε άιιεο μελνδνρεηαθήο επηρεηξήζεσο. 
 

1959. ην πιαίζην απηφ μεθίλεζε ε αλέγεξζε ηνπ ζεκεξηλνχ 
μελνδνρείνπ HILTON ΑΘΖΝΧΝ επί νηθνπέδνπ εθηάζεσο 17.011,50 η.κ. Έλα 
εγρείξεκα πξσηφγλσξν ζε έθηαζε θαη ηφικε γηα ηελ επνρή ηνπ, εηζάγνληαο 
παξάιιεια ζηελ Διιεληθή μελνδνρεηαθή αγνξά κηα λέα κνξθή ζπλεξγαζίαο, 
απηή ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ δηαρεηξηζηή. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ε 
νηθνγέλεηα Πεδά εθδήισζε αδπλακία λα ζπλερίζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην 
έξγν. 
 
1960. Ζ θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο "Ξελνδνρεία θαη Δπηρεηξήζεηο ΠΔΕΑ 
Α.Δ." πεξηήιζε ζηελ ΗΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ, ε νπνία ρξεκαηνδφηεζε ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ. Σφηε ε Δηαηξία κεηνλνκάζζεθε ζε "Ξελνδνρεία 
θαη Δπηρεηξήζεηο Ζ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.". 
 
1963. Οινθιήξσζε αλεγέξζεσο ηνπ HILTON ΑΘΖΝΧΝ. Σα επίζεκα εγθαίληα 
έγηλαλ ζηηο 20 Απξηιίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο κε ηξηήκεξεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο. 
Σελ αξρηηεθηνληθή νκάδα ηνπ έξγνπ απνηεινχζαλ νη θ.θ. Π. Βαζηιεηάδεο, Δ. 
Βνπξέθαο θαη η. ηάηθνο. χκβνπινη αξρηηέθηνλεο ήηαλ νη θ.θ. Warners, 
Burus, Ioan θαη Lunde απφ ηελ Νέα Τφξθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξρηηεθηνληθφ 
Σκήκα ηεο Hilton International. Τπεχζπλνο αξρηηέθησλ ηνπ έξγνπ ήηαλ ν θ. Α. 
Γεσξγηάδεο. Σν θφζηνο θαηαζθεπήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ 
νηθνπέδνπ (κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο εθείλεο) αλήιζε 
ζε Γνιάξηα ΖΠΑ 15.000.000. 
 
1987. Δπέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξίαο ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. ηηο 
αξρέο ηνπ έηνπο μεθίλεζε ε αλέγεξζε ελφο ππεξπνιπηεινχο μελνδνρείνπ, 
ζηελ ζέζε Ημηά ηνπ Γήκνπ Ηαιπζνχ, επί νηθνπέδνπ 85.000 η.κ. Σελ 
αξρηηεθηνληθή νκάδα ειιήλσλ αξρηηεθηφλσλ ζπκπιήξσλε ην αξρηηεθηνληθφ 
ηκήκα ηεο Hilton International, δεδνκέλνπ φηη ππήξρε αξρηθή ζπκθσλία κε ηελ 
Hilton γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ. 
 
1988. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο εηζήρζεζαλ γηα δηαπξαγκάηεπζε 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 
 
1993. Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ μελνδνρείνπ ηεο Ρφδνπ ζηηο αξρέο ηνπ 
έηνπο. Σε δηαρείξηζε ηνπ μελνδνρείνπ αλέιαβε ε Διιεληθή 
Δηαηξία GRECOTEL A.E.Σα επίζεκα εγθαίληα έγηλαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1993, ε δε 
πξψηε επσλπκία ηνπ ήηαλ "RHODES IMPERIAL GRECOTEL". 
 
1999. 1H θπξηφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο πεξηήιζε ζηελ ALPHA BANK, 
κεηά ηελ εμαγνξά ηεο ΗΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ. 
2000. Τπνγξάθεθαλ νη λέεο ζπκβάζεηο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο γηα ηηο 
ηδηφθηεηεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Αζελψλ θαη Ρφδνπ κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη 
ηεο Hilton (Διιάο) Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ., κε εγγπεηή ηελ Hilton 
InternationalCo. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2000 έιεμε ε ζχκβαζε δηαρεηξίζεσο κε 
ηελ GRECOTEL Α.Δ. 

                                                 
1
 http://www.ionianhe.gr/ 



ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 39 

2001. 1Σέζεθε ζε εθαξκνγή ε λέα ζχκβαζε ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο γηα 
ην μελνδνρείν ηεο Ρφδνπ κε ηε Hilton (Διιάο) Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. Ζ λέα 
επσλπκία ηνπ μελνδνρείνπ ηεο Ρφδνπ ζα είλαη "HILTON RHODES RESORT". 
Τπνγξάθεθε ε ζχκβαζε κεηαβηβάζεσο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Hilton of 
Panama S.A. ζηα πιαίζηα ηεο ιχζεσο ηεο ζπκβάζεσο εθκηζζψζεσο θαη 
εθαξκνγήο ηεο λέαο ζπκβάζεσο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρεηξίζεσο κε ηελ Hilton 
(Διιάο) Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. γηα ην μελνδνρείν Αζελψλ. 
 
2003. Μεηά ηελ νινθιήξσζε  ησλ εξγαζηψλ αλαθαηλίζεσο, άξρηζε 
ηελ 11/2/2003 ε ηκεκαηηθή επαλαιεηηνπξγία ηνπ Hilton Αζελψλ. 
 
2004. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην μελνδνρείν Hilton 
Αζελψλ ιεηηνχξγεζε σο ην επίζεκν μελνδνρείν ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο 
Δπηηξνπήο 
 
2007. Απφζρηζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ ηεο Ρφδνπ θαη 
εηζθνξά απηνχ ζηελ 100% ζπγαηξηθή "Σνπξηζηηθά Θέξεηξα Α.Δ." 
 
2008.  Πψιεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο "Σνπξηζηηθά Θέξεηξα 
Α.Δ.", ηδηνθηήηξηαο ηνπ μελνδνρείνπ "Hilton Rhodes Resort", θαηά 50% ζηελ 
"Δηαηξία Διιεληθψλ Ξελνδνρείσλ Λάκςα Α.Δ." θαη θαηά 50% ζηελ "Πιάθα 
Α.Δ." Ζ ALPHA BANK A.Δ. , κέηνρνο ηεο εηαηξίαο ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ, κε ηελ ππ΄ αξηζκφλ 2/12-19.12.2008 επηζηνιή ηεο, 
ελεκέξσζε ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3556/2007, φηη 
ππήξμε κεηαβνιή ηελ 19.12.2008, ζπλεπεία δηαζέζεσο ζηε ζπλδεδεκέλε κε 
απηήλ εηαηξία ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD , πνζνζηνχ κεγαιπηέξνπ 
ησλ 2/3 ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξίαο ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. Μεηά ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή ην πνζνζηφ ηεο ALPHA 
BANK Α.Δ. επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ΗΟΝΗΚΖ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. δηακνξθψζεθε άκεζα ζε 0% θαη 
έκκεζα ζε 96,62%. Ζ ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD, κέηνρνο ηεο 
εηαηξίαο ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α .Δ, ελεκέξσζε ηελ 
εηαηξία, κε ηελ απφ 19.12.2008 επηζηνιή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.3556/2007, φηη ππήξμε κεηαβνιή , ζπλεπεία αγνξάο πνζνζηνχ 
κεγαιπηέξνπ ησλ 2/3 ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξίαο ΗΟΝΗΚΖ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. Μεηά ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή ην 
πνζνζηφ ηεο ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD δηακνξθψζεθε ζε 96,62%. 
 

4.3 ΑΝΑΛΤΖ  ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΚΑΗ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ Ή 
ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

'θπθινθνξνπλ '' ελεξγεηηθν 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

                                                 
1
 http://www.ionianhe.gr/ 
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έηνο 2010      

 

807 + 2.925 + 6.371 = 1,51    

6.672        

      

έηνο 2011      

      

787 + 2.054 +4.605 = 1,18    

6.297      

      

έηνο 2012      

      

639 + 1.524 + 3.387 = 0,62    

9.010      
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΔΗΓΗΚΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Απαηηήζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

έηνο 2010      

      

6.371 + 2.925 = 1,39    

6.672        

      

      

έηνο 2011      

      

4.605 + 2.054 = 1,06    

6.297      

      

      

έηνο 2012      

      

3.387 + 1.524 = 0,55    

9.010      
 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 10.103 7.446 5.550 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 6.672 6.297 9.010 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 1,51 1,18 0,62 
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ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ Λ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 9.296 6.659 4.911 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 6.672 6.297 9.010 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 1,39 1,06 0,55 
 
 

Σν έηνο 2010 ε εηαηξία εκθαλίδεη ην πςειφηεξν δείθηε ξεπζηφηεηαο φπνπ ηα 
θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαιχπηνπλ θαηά 1,51 θνξέο ηηο 
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σν 2011 νη δείθηεο γεληθήο θαi εηδηθήο 
ξεπζηφηεηαο κεηψζεθαλ, σζηφζν παξακέλνπλ κεγαιχηεξνη απφ ηελ κνλάδα 
θαη ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθνί. Σν 2012 ε εηαηξία  παξνπζηάδεη κεγάιε 
αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  απφ 6.297 ζε 9.010  γεγνλφο 
πνπ πξνθάιεζε ηελ κείσζε ηνπ δείθηε ζε ηηκή  κηθξφηεξε απφ  ηε κνλάδα, 
ζρεδφλ κηζή απφ ην έηνο 2011. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα πησηηθή πνξεία 
ησλ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ θαη ζηα δπν ηειεπηαία  έηε  κε ηηο ηηκέο ηνπ 
2012 λα είλαη ζρεδφλ νη κηζέο απφ ην 2010.  
   Ζ κεγάιε απηή πηψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ 
ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε πησηηθή πνξεία ηνπ εηζεξρφκελνπ 
ηνπξηζκνχ ην 2012. 
πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ην 2012 ε ζέζε ηεο εηαηξίαο απφ πιεπξάο 
ξεπζηφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαζψο ηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαιχπηνπλ κφλν θαηά 0,62 θνξέο ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  
θαη ζα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζηελ εμφθιεζε ή ειάηησζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο. 
 
4.4 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠ  ΠΔΛΑΣΔ 3.364 2.925 2.054 1.524 

     

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 3.145    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2011 2.490    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2012 1.789    

     

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  2009 2010 2011 2012 

ΒΡΑΥ. ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 7.176 6.072 6.297 9.010 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 7.176 6.072 6.297 9.010 

     

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2010 6.624    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2011 6.185    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2012 7.654    
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ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) κε 
πίζησζε 

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ από 
πειάηεο 

      

      

έηνο 2010      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  3.364 + 2.925 = 3.145  

  2    

 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  31.191   = 9,92  

  3.145    

      

      

 

έηνο 2011      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  2.925 + 2.054 = 2.490  

  2    

 

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  30.471   = 12,24  

  2.490    

      

 

      

έηνο 2012      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  2.054 + 1.524 = 1.789  

  2    

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ 

        23.355    = 13,05  

  1.789    

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΔΧΝ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

Μέζνο όξνο βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  

έηνο 2010      

 

Μ.Ο. Τπνρξεψζεσλ       

7.176 + 6.072 = 13.248   

      

 

      

13.248 = 6.624   

2      
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Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ   

26.793 = 4,04    

6.624      

      

έηνο 2011      

      

Μ.Ο. Τπνρξεσζεσλ  

6.072 + 6.297 = 12.369   

      

 

12.369 = 6.185   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

27.063 = 4,38    

6.185      

 

έηνο 2012      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

6.297 + 9.010 = 15.307   

      

 

      

15.307 = 7.654   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

23.483 = 3,07    

7.654      

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

      

έηνο 2010      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 31.191 = 0,15     

 201.559     

      

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 30.471 = 0,15     

 196.790     
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έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 23.355 = 0,12     

 192.399     

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

      

έηνο 2010      
      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ     

 31.191   = 0,27      

 117.476       

      

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ     

 30.471   = 0,26      

 115.301       

      

έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ     

 23.355   = 0,21      

 111.287       

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 2011 2012 

ΠΧΛΖΔΗ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 31.191 30.471 23.355 

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 3.145 2.490 1.789 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 9,92 12,24 13,05 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΔΧ ΒΡΑΥ ΤΠΟΥ 2010 2011 2012 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 26.793 27.063 23.483 

Μ.Ο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 6.624 6.185 7.654 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 4,04 4,38 3,07 

 

Αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εηαηξία παξνπζηάδεη πηψζε ησλ 
πσιήζεσλ ζηα δπν ηειεπηαία έηε, κε πην ζεκαληηθή ην 2012. Σαπηφρξνλα 
παξνπζηάδεηαη κείσζε θαη ζηνλ κέζν φξν ησλ απαηηήζεσλ. πγθξηηηθά ν 
δείθηεο ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ ην 2012 παξνπζηάδεη ηελ πην ζεηηθή 
εηθφλα φπνπ ε εηαηξία εηζπξάηηεη 13,05 θνξέο ηηο απαηηήζεηο ηεο. 
  Όζν αθνξά ηνλ δείθηε εμνθιήζεσο βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 
παξαηεξείηαη άλνδνο ησλ ππνρξεψζεσλ ην έηνο 2012 θαη κείσζε ηνπ 
θφζηνπο πσιεζέλησλ. Οη κεηαβνιέο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ κείσζε ηνπ δείθηε 
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απφ 4,38 ην 2011 ζε 3,07 ην 2012. θαη ηα ηξία έηε εκθαλίδνπλ ηθαλνπνηεηηθή 
εηθφλα ζηελ ηαρχηεηα εμνθιήζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ κε θαιχηεξν ην έηνο 
2011 φπνπ ην θφζηνο πσιεζέλησλ θαιχπηεη θαηά 4,38 θνξέο ην κέζν φξν 
ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ.  
 Με ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν αλσηέξσ δεηθηψλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εηαηξία 
εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη ζηα ηξία έηε κε ηαρχηεξν ξπζκφ απφ φηη 
εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Δπηπιένλ Σν έηνο 2012 ππήξμε θαιχηεξν απφ 
άπνςε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ρεηξφηεξν απφ ηαρχηεηα εμφθιεζεο 
ππνρξεψζεσλ. 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓ. 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 31.191 30.471 23.355 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 201.559 196.790 192.399 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 0,15 0,15 0,12 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ..  31.191 30.471 23.355 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 117.476 115.301 111.287 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,27 0,26 0,21 

 
Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνπο δπν αλσηέξσ δείθηεο είλαη ε πνιχ κηθξή 
αλαινγία ησλ πσιήζεσλ κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν 
γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ε εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά 
ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο. Οη αλαινγίεο θαη 
ζηα ηξία έηε παξακέλνπλ ζηαζεξέο κε κηα κηθξή πηψζε ην έηνο 2012. 
   Όζν αλαθνξά ηνπο δείθηεο θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη  κηθξφηεξνη 
απφ ηε κνλάδα πνπ ζεκαίλεη φηη  νη πσιήζεηο ηεο  εηαηξίαο γίλνληαη κε ζρεηηθά 
κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. ην ίδην έρεη αλαθεξζεί θαη ζηνπο αξηζκνδείθηεο 
ηεο εηαηξίαο «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» φπνπ θαη  ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ην ίδην 
απφ ηελ άπνςε αζθάιεηαο φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην 
δπζκελήο είλαη ε ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αθνχ ιεηηνπξγεί βαζηδφκελε 
ζηνλ μέλν δαλεηζκφ δειαδή ζηα μέλα θεθάιαηα. 
 
4.5 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ (PROFITABILITYRATIOS)   

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ 
ΚΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΔ 

ΠΧΛΖΔΗ 

Μηθηό θέξδνο *100 

θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 

έηνο 2010      

 

4.968 * 100 = 15,06    

31.191      
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έηνο 2011 

      

3.408 * 100 = 11,18    

30.471      

      

έηνο 2012      

      

-12.800 =     

23.355      

      
      

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 2010 2011 2012 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 469.800 340.800 -   12.800 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.. 31.191 30.471 23.355 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 15,06 11,18 -       0,55 

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ηα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξίαο 
κεηψζεθαλ ην 2011 απφ 4.698 ζε 3.408 θαη ην 2012 ε εηαηξία εκθαλίδεη δεκηέο. 
Σν 2010 θαη 2011 νη δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο εκθαλίδνληαη 
ηθαλνπνηεηηθνί θαη θαλεξψλνπλ φηη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο απφ άπνςε 
θεξδψλ είλαη θαιή δηφηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία αχμεζε ηνπ 
θφζηνπο ησλ πσινχκελσλ πξντφλησλ ηεο. 
 Σν 2012 ε ζέζε ηεο εηαηξίαο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε δηφηη παξνπζηάδεη 
δεκηέο θαη είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη κηα ελδερφκελε αχμεζε 
ηνπ θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ ζα είλαη δπζκελήο γηα ηελ  επηρείξεζε. 
πκπεξαζκαηηθά απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηψλ ζα ιέγακε φηη ην 2010 
ππήξμε ε θαιχηεξε ρξνληά απφ άπνςε πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο ηφζν απφ 
ην χςνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο, φζν θαη απφ ηελ αλαινγία ηνπ κε ην ζχλνιν ηνπ 
θχθινπ εξγαζηψλ. 
 
4.6 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ  ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 
        

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΗΓΗΧΝ 
ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ηδηα Κεθάιαηα 

πλνιηθά θεθάιαηα 

        

έηνο 2010 
Ηδία πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 117.476 = 0,58      

   201.559     

     
 
   

έηνο 2011 
Ηδία πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 115.301 = 0,59      

   196.790     
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έηνο 2012      

Ηδία πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 11.287 = 0,06      

   192.399     

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ξέλα Κεθάιαηα 

πλνιηθά θεθάιαηα 

έηνο 2010 

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 84.083 = 0,42      

   201.559     

        

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 81.489 = 0,41      

   196.790     

        

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο πλνιηθά θεθάιαηα 81.112 = 0,42      

   192.399     

        

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 
ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Ξέλα Κεθάιαηα 

Ηδία θεθάιαηα 

έηνο 2010      

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 84.083 =  0,72      

   117.476     

        

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 81.489 =  0,71      

   115.301     

        

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 81.112 =  0,73      

   111.287     
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ηδηα Κεθάιαηα 

 

έηνο 2010      

Μαθ ππ πξνο Ηδία θεθάιαηα 77.411 = 0,66      

   117.476     

έηνο 2011      

Μαθ ππ πξνο ηδία θεθάιαηα 75.192 =  0,65      

   115.301     

έηνο 2012      

Μαθ ππ πξνο ηδία θεθάιαηα 72.102 = 0,65      

   111.287     

        

 

ΗΓΗΑ ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 117.476 115.301 111.287 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 201.559 196.790 192.399 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,58 0,59 0,58 

 

ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 84.083 81.489 81.112 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.. 201.559 196.790 192.399 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,42 0,41 0,42 

 
ηνπο δείθηεο δαλεηαθψλ θαη ίδηα πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα δείρλνπλ ην 
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο. 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή ηνπ δείθηε ζηνλ πξψην πίλαθα ζα 
πξνθαιέζεη ηελ αλάινγε κεηαβνιή ζην δεχηεξν. Έηζη φηαλ δηαπηζηψλεηαη 
αχμεζε ζπκκεηνρήο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ έρνπκε ηαπηφρξνλε κείσζε 
ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ.  
 Σν 2010 θαη 2012 ε αλαινγία ζπκκεηνρήο ησλ θεθαιαίσλ είλαη ίδηα θαη ην 
2011 ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε ηεο αλαινγίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Καη ζηα 
ηξία έηε ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα δαλεηαθά. 
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ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 84.083 81.489 81.112 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 117.476 115.301 111.287 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,72 0,71 0,73 

 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ηα μέλα θεθάιαηα είλαη 
κηθξφηεξα απφ ηα ίδηα, ην νπνίν δηαπηζηψλνπκε θαη απφ ηνλ πίλαθα ησλ 
μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Με δεδνκέλν φηη είλαη κεγαιχηεξν ην χςνο ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ καο δίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εηαηξία δέρεηαη κηθξφηεξε 
πίεζε γηα ηελ εμφθιεζε  ησλ ππνρξεψζεσλ θαη πιεξσκήο ησλ ηφθσλ θαη ζα 
ιέγακε φηη ε ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη ζηα ηξία έηε είλαη αζθαιήο απέλαληη ζηνπο 
πηζησηέο ηεο. 
 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.. 77.411 75.192 72.102 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.. 117.476 115.301 111.287 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,66 0,65 0,65 

 
Ο αξηζκνδεηθηεο ησλ  καθξνπξφζεζκσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα  καο βνεζά λα 
αληηιεθζνχκε πφζε αζθάιεηα παξέρεη ζηνπο δαλεηζηέο ηεο ε επηρείξεζε. Καη 
ζηα ηξία έηε ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ αλαινγία ησλ ππνρξεψζεσλ 
πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ην γεγνλφο φηη είλαη κηθξφηεξα παξέρεη εγγχεζε ηεο 
πιεξσκήο ηνπο, ζηνπο δαλεηζηέο. 
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΓΔΚΔ ΑΔ (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ PRESIDENT) 
 

 
 

5.1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΓΔΚΔ. Α.Δ.» 
 
1 χκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο «ΓΔΚΔ Α.Δ.» Ζ 
χλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (κε ηε κνξθή 'Όλνκα, Σίηινο') έρεη σο 
εμήο. 
 

 Δκκαλνπήι Μαλνπζάθεο ηνπ Μαλνύζνπ – πξόεδξνο θαη 
δηεπζύλσλ ύκβνπινο, εθηειεζηηθό κέινο 

 Γεώξγηνο Κεθάιαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ – εθηειεζηηθό κέινο 

 Γσξνζέα Κεθάια ηνπ Γεσξγίνπ – εθηειεζηηθό κέινο 

 Κσλζηαληίλνο Κεθάιαο ηνπ Γεσξγίνπ – κε εθηειεζηηθό κέινο 

 Υξήζηνο Πάθεο ηνπ Δπζηαζίνπ – αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 

 Ησάλλεο Μαληνύβαινο ηνπ Απνζηόινπ - αλεμάξηεην κε 
εθηειεζηηθό κέινο 

 Γεκήηξηνο Μίραινο ηνπ Υξήζηνπ – κε εθηειεζηηθό κέινο 
 
Ζ ζεηεία ηνπ σο άλσ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ νξίδεηαη πεληαεηήο, ιήγνπζα ηελ 
30ε Μαξηίνπ 2017, πνπ παξαηείλεηαη απηφµαηα κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ έηνπο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ. Σν 
∆ηνηθεηηθφ πµβνχιην παξέρεη νµνθψλσο εηο ηελ θα ∆σξνζέα Κεθάια ηνπ 
Γεσξγίνπ, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ ∆.., λα δεζµεχεη θαη λα εθπξνζσπεί ηελ 
Δηαηξεία, µε µφλε ηελ ππνγξαθή ηεο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπµία. ε 
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχµαηνο ηεο θαο ∆σξνζέαο Κεθάια, ηελ Δηαηξεία 
δεζµεχεη θαη εθπξνζσπεί ν θνο Γεψξγηνο Κεθάιαο ηνπ Κσλ/λνπ, Δθηειεζηηθφ 
Μέινο ηνπ ∆.., µε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπµία. 
Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ελεξγνχληεο νη σο άλσ εμνπζηνδνηνχµελνη, έρνπλ ηελ 
εληνιή θαη ην δηθαίσµα λα δεζµεχνπλ θαη εθπξνζσπνχλ ν θαζέλαο μερσξηζηά 
ηελ Δηαηξεία ζηηο ζπλαιιαγέο ηεο µε ηξίηνπο, λα δηαρεηξίδoληαη ηελ εηαηξηθή 
πεξηνπζία θαη λα αλαιαµβάλνπλ γηα ινγαξηαζµφ ηεο πάζεο θχζεσο 
ππνρξεψζεηο. Δηδηθά ε εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ελψπηνλ θάζε ∆ηνηθεηηθήο, 
Αζηπλνµηθήο, ∆ηθαζηηθήο, Οηθνλνµηθήο ή νηαζδήπνηε άιιεο Αξρήο, θαζψο θαη 

                                                 
1
 http://www.president.gr/UserFiles/File/investors/swma-ds.pdf 
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ελψπηνλ φισλ ελ γέλεη ησλ Πνιηηηθψλ, Πνηληθψλ θαη ∆ηνηθεηηθψλ ∆ηθαζηεξίσλ 
παληφο βαζµνχ θαη δηθαηνδνζίαο, ζα γίλεηαη απφ ηνλ θν Δµµαλνπήι 
Μαλνπζάθε ηνπ Μαλνχζνπ, Πξφεδξν ηνπ ∆.. θαη ∆ηεπζχλσλ χµβνπιν. 

 
5.2 ΑΝΑΛΤΖ  ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΚΔ Α.Δ. 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ Ή ΓΔΝΗΚΖ 
ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

'θπθινθνξνύλ '' ελεξγεηηθό 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

 

      

έηνο 2010      

      

1.25 + 2.25 + 14.441 = 2,58    

5.743        

      

έηνο 2011      

      

115 + 324 + 18.373 = 4,79    

3.924      

      

έηνο 2012      

      

79 + 211 + 6.006 = 4,59    

1.373      

      

 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Απαηηήζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

      

 

έηνο 2010      

      

225 +14.441 = 2,55    

5.743        

      

      

έηνο 2011      

      

324 +18.373 = 4,76    

3.924      
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έηνο 2012      

      

211 + 6.006 = 4,53    

1.373      

 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΓΔΚΔ Α.Δ 14.791 18.812 6.296 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥ ΓΔΚΔ Α.Δ 5.743 3.924 1.373 

ΓΔΚΔ Α.Δ 2,58 4,79 4,59 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ Λ.ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡ ΓΔΚΔ Α.Δ 14.666 18.697 6.217 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥ ΓΔΚΔ Α.Δ 5.743 3.924 1.373 

ΓΔΚΔ Α.Δ 2,55 4,76 4,53 

 
χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο ηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
ηεο εηαηξίαο εκθαλίδνπλ άλνδν ην 2011 θαη κεγάιε πηψζε ην 2012 φπνπ ε 
ηηκή ηνπο είλαη πεξίπνπ ηξεηο θνξέο κηθξφηεξε  (18.812/6296=2,98).  
 Όζν αθνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο παξνπζηάδνπλ κείσζε θαη ζηα 
δπν επφκελα έηε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαιχηεξνο δείθηεο ξεπζηφηεηαο. 
Καη ζηα ηξία έηε ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ηε 
κνλάδα. πγθεθξηκέλα απφ γεληθή θαη εηδηθή ξεπζηφηεηα ην 2011 ν δείθηεο 
έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή, φπνπ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη θαηά 4,79 
θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη νη απαηηήζεηο θη Λ. ηνηρεία 
Δλεξγεηηθνχ είλαη θαηά 4,76 θνξέο αληίζηνηρα. Αληηζέησο ζπγθξηηηθά ην 2010 
νη δείθηεο παξνπζηάδνπλ ηελ κηθξφηεξε ηηκή, σζηφζν είλαη ηθαλνπνηεηηθή δηφηη 
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε κνλάδα. 
  πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο ε ζέζε ηεο εηαηξίαο 
είλαη εμαηξεηηθή παξφιε ηε πηψζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ην 2012, 
δηφηη θαη ζηα ηξία έηε είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ κνλάδα, έρεη ηαπηφρξνλε 
κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη δείρλεη λα κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί ζε απηέο. 
 
5.3 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 
 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2009 2010 2011 2012 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠ  ΠΔΛΑΣΔ 370 225 324 212 

     

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 298    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2011 275    

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2012 268    
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ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  2009 2010 2011 2012 

ΒΡΑΥ. ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 
3.440 5.744 3.924 1.373 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ         

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 3.440 5.744 3.924 1.373 

     

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2010 4.592    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2011 4.834    

Μ.Ο. ΒΡΑΥ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 2012 2.649    

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) κε 
πίζησζε 

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ από 
πειάηεο 

 

      

έηνο 2010      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  370 + 225 = 298  

  2    

      

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  11.095   = 37,23  

  298    

      

      

      

έηνο 2011      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  225+324 = 275  

  2    

      

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ  11.646   = 42,35  

  275    

      

      

      

έηνο 2012      

      

Μέζν ύςνο απαηηήζεσλ  324+212 = 268  

  2    

θπθινθνξηαθή ηαρύηεηα απαηηήζεσλ      

       9.536    = 35,58  

  268    
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ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΔΞΟΦΛΖΔΧΝ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

Κόζηνο Πσιεζέλησλ 

Μέζνο όξνο βξαρππξόζεζκσλ 
ππνρξεώζεσλ  

      

έηνο 2010      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

3440 + 5744 = 9.184   

      

      

    

9.184 = 4.592   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

7.318 = 1,59    

4.592      

      

      

έηνο 2011      

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

5744 + 3924 = 9.668   

      

      

 

9.668 = 4.834   

2      

      

Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

7.756 = 1,60    

4.834      

      

      

      

      

έηνο 2012 

      

Μ.Ο. Τπνρξεώζεσλ  

3924 +1373 = 5.297   

      

      

 

5.297 = 2.649   

2      
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Σαρύηεηα εμνθιήζεσλ βξαρ. Τπνρξεώζεσλ 

6.834 = 2,58    

2.649      

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 

      

έηνο 2010      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 11.095 = 0,13     

 83.809     

      

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 11.646 = 0,13     

 86.845     

      

έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ 

 9.536 = 0,14     

 69.771     

 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Κύθινο εξγαζηώλ (Πσιήζεηο) 

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

      

έηνο 2010      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 11.095   =  0,18      

 61.577       

έηνο 2011      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 11.646   =  0,17      

 69.959       
 
      

έηνο 2012      

      

Σαρύηεηα θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 9.536   =  0,17      

 56.231       
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ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 2011 2012 

ΠΧΛΖΔΗ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 11.095 11.646 9.536 

Μ.Ο. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 298 275 268 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 37,23 42,35 35,58 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΔΧ ΒΡΑΥ ΤΠΟΥ 2010 2011 2012 

ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ ΓΔΚΔ Α.Δ. 7.318 7.756 6.834 

Μ.Ο. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥ. ΓΔΚΔ Α.Δ. 4.592 4.834 2.649 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 1,59 1,60 2,58 

 
Ο Κχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο παξνπζηάδεη κηα κηθξή άλνδν ην 2011 θαη 
αηζζεηή κείσζε ην 2012. ν δείθηεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά 
πςειφο πνπ καο φηη ε εηαηξία εηζπξάηηεη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ ηηο 
απαηηήζεηο ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθφλαο απηήο είλαη ε πνιχ κηθξή ηηκή ηνπ 
κέζνπ φξνπ ησλ απαηηήζεσλ θαη ζηα ηξία έηε. πγθξηηηθά είλαη θαλεξφ φηη ην 
2011 έρεη ηελ θαιχηεξε ηαρχηεηα είζπξαμεο απαηηήζεσλ. 
 Σν θφζηνο πσιεζέλησλ έρεη ηελ αλάινγε πνξεία κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζηα 
δπν επφκελα έηε. Ο κέζνο φξνο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ  
παξνπζηάδεη κείσζε ην 2012 πξνθαιψληαο ηελ  αχμεζε ηνπ δείθηε ηαρχηεηαο 
εμνθιήζεσλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Έηζη ην 2012 ε εηαηξία 
θαίλεηαη λα εμνθιεί κε ηαρχηεξν ξπζκφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ηα δπν 
πξνεγνχκελα έηε. ζπγθεθξηκέλα ην 2010 θαη 2011 ν δείθηεο είλαη ζηαζεξφο 
ελψ ην 2012 ην θφζηνο πσιεζέλησλ είλαη θαηά 2,58 θνξέο κεγαιχηεξν απφ 
ηνλ Μ.Ο. ησλ ππνρξεψζεσλ. 
 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε εηαηξία εηζπξάηηεη πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο  
απαηηήζεηο ηεο θαη ζηα ηξία έηε απφ φηη εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Απφ 
άπνςε ηαρχηεηαο είζπξαμεο ην 2011 είλαη θαιχηεξν, ελψ απφ άπνςε 
ηαρχηεηαο εμνθιήζεσλ βξαρππξφζεζκσλ  Τπνρξεψζεσλ ην 2012. 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓ. 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ)  Γ.Δ.Κ.Δ. Α.Δ 11.095 11.646 9.536 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ Γ.Δ.Κ.Δ. Α.Δ 83.809 86.845 69.771 

Γ.Δ.Κ.Δ. Α.Δ 0,13 0,13 0,14 

 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ ΓΔΚΔ Α.Δ..  11.095 11.646 9.536 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 61.577 69.959 56.231 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 0,18 0,17 0,17 

 
Με ην πνζφ ησλ αξηζκνδεηθησλ λα είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ηε κνλάδα 
δηαπηζηψλνπκε φηη ε εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί εληαηηθά ηα πεξηνπζηαθά ηεο 
ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Καη ζηα ηξία έηε 
ε αλαινγία ησλ πσιήζεσλ κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ίδηα κε κηα 
κηθξή βειηίσζε ην 2012 ε νπνία βέβαηα νθείιεηαη ζηελ κεγάιε πηψζε ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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   ηνλ δεχηεξν δείθηε δηαπηζηψλνπκε, κε δεδνκέλεο ηηο ηηκέο πνπ είλαη πνιχ  
κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα,  φηη ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο κε πνιχ 
κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σν γεγνλφο απηφ καο δείρλεη φηη απφ άπνςε 
αζθάιεηαο ε ζέζε ηεο εηαηξίαο είλαη θαιή δηφηη δελ ζα ρξεηαζηεί λα πξνβεί ζε 
μέλν δαλεηζκφ γηα ηηο πσιήζεηο ηεο.  
 
5.4 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ (PROFITABILITY RATIOS) 

      

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΜΗΚΣΟΤ 
ΚΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΔ 

ΠΧΛΖΔΗ 

Μηθηό θέξδνο *100 

θύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 

    

έηνο 2010 

      

3770 * 100 = 34,04    

11.095      

      

έηνο 2011      

      

3890 * 100 = 33,40    

11.646      

      

έηνο 2012      

      

2702*100 = 28,33    

9.536      

      

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 2010 2011 2012 

ΜΗΚΣΟ ΚΔΡΓΟ ΓΔΚΔ Α.Δ. 377.700 389.000 270.200 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ ΓΔΚΔ Α.Δ. 11.095 11.646 9.536 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 34,04 33,40 28,33 

 
Απφ ηνλ πίλαθα πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο δηαπηζηψλνπκε ηελ αχμεζε 
θεξδψλ ην 2011 θαη αηζζεηή κείσζε ην 2012. Αληίζηνηρα νη πσιήζεηο ηεο 
εηαηξίαο εκθαλίδνπλ παξφκνηα πνξεία. Οη δείθηεο ζηα δπν ηειεπηαία έηε 
κεηψλνληαη πιελ φκσο θαη νη ηξεηο δείρλνπλ ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο 
απφ άπνςε θεξδψλ. 
  Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηψλ ην 2010 ν δείθηεο εκθαλίδεηαη ηζρπξφηεξνο 
παξφιν πνπ ηα θέξδε είλαη κηθξφηεξα απφ ην 2011. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ε εηαηξία πξαγκαηνπνηεί θέξδε κε κηθξφηεξν θφζηνο 
απφ ην 2011. Πην αδχλακνο δείθηεο είλαη ην 2012 φπνπ ε αλαινγία πσιήζεσλ 
θαη θεξδψλ δείρλεη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη κηθξφηεξα θέξδε αλάινγα κε ηηο 
πσιήζεηο. 
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5.5 ΑΝΑΛΤΖ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΧΝ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ  ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

 
ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

        

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΗΓΗΧΝ ΠΡΟ 
ΤΝΟΛΗΚΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ηδηα Κεθάιαηα 

πλνιηθά θεθάιαηα 

     
έηνο 2010      
Ίδηα πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 61.577 = 0,73      

   83.809     
        
έηνο 2011      
Ηδία πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 69.959 = 0,81      

   86.845     

        

έηνο 2012      

Ηδία πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 56.231 = 0,81      

   69.771     

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΖ 
ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ 
ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Ξέλα Κεθάιαηα 

πλνιηθά θεθάιαηα 

        

έηνο 2010      

Ξέλα πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 22.232 = 0,27      

   83.809     
        

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 16.885 = 0,19      

   86.845     

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο πλνιηθά 
θεθάιαηα 13.539 = 0,19      

   69.771     

 
 
 
        

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 
ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Ξέλα Κεθάιαηα 
 

Ηδηα Κεθάιαηα 
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έηνο 2010 

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 22.232 = 0,36      

   61.577     
        

έηνο 2011      

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 16.885 = 0,24      

   69.959     
        

έηνο 2012      

Ξέλα πξνο ηδία θεθάιαηα 13.539 = 0,24      

   56.231     
        
 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟ ΗΓΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ηδηα Κεθάιαηα 

 

έηνο 2010      

Μαθ ππ πξνο ηδία 
θεθάιαηα 16.489 = 0,27      

   61.577     

έηνο 2011      

Μαθ ππ πξνο ηδία 
θεθάιαηα 12.962 = 0,19      

   69.595     

έηνο 2012      

Μαθ ππ πξνο ηδία 
θεθάιαηα 12.167 = 0,22      

   56.231     
        

 

ΗΓΗΑ ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 61.577 69.959 56.231 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ   ΓΔΚΔ Α.Δ. 83.809 86.845 69.771 

 ΓΔΚΔ Α.Δ. 0,73 0,81 0,81 

 

ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 22.232 16.885 13.539 

ΤΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 83.809 86.845 69.771 

 ΓΔΚΔ Α.Δ. 0,27 0,19 0,19 

 
Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα νη δείθηεο ηδίσλ θαη 
δαλεηαθψλ πξνο ζπλνιηθά θεθάιαηα δείρλνπλ ηε αλαινγία ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ 
θεθαιαίσλ.  
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ίδηα θεθάιαηα θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ θαη εκθαλίδνπλ άλνδν ην 2011.Σν 2011 θαη 2012 ν δείθηεο 
παξακέλεη ίδηνο παξφιε ηελ πηψζε ησλ θεθαιαίσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε 
κεηαβνιή απηή δελ επεξέαζε ηελ αλαινγία ηνπο.  



ΦΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 60 

 Απφ ηελ πιεπξά ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχλνιν 
ηνπ παζεηηθνχ κεηψλεηαη ην 2011 θαη ην 2012 πιελ φκσο ε αλαινγία γηα ην 
2012 παξακέλεη ηδία (0,19).  
Δάλ εξκελεχζνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ θεθαιαίσλ κε πνζνζηά ζα ιέγακε φηη 
ην πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είλαη 81% ην 2011 θαη 2012 θαη ην πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ 19% γηα ηα ίδηα έηε.   
 

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΞΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 22.232 16.885 13.539 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 61.577 69.959 56.231 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 0,36 0,24 0,24 

 
  Ο δείθηεο μέλα πξνο ίδηα  θεθάιαηα επαιεζεχεη φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ 
παξαπάλσ παξάγξαθν θαη δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο.  
  ην ζπκπέξαζκα απφ ην γεγνλφο φηη ηα ίδηα θεθάιαηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξα 
απφ ηα μέλα, δείρλεη φηη ε επηρείξεζε δελ ζα δερηεί πηέζεηο γηα ηελ εμφθιεζε 
ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο θαη ε ζέζε ηεο είλαη αζθαιήο πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο. 
 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 16.489 12.962 12.167 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 61.577 69.959 56.231 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 0,27 0,19 0,22 

 
Απφ ηνλ παξαπάλσ δείθηε κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε  πφζε αζθάιεηα 
παξέρεη ε εηαηξία ζηνπο δαλεηζηέο.  
Ζ κηθξή ηηκή ηνπ δείθηε καο δίλεη ηελ εηθφλα φηη ππάξρεη εγγχεζε πιεξσκήο 
ησλ καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο δαλεηζηέο. Δάλ ζπγθξίλνπκε 
ηνπο δείθηεο ησλ ηξηψλ εηψλ ζα ιέγακε φηη ην 2011 είλαη θαιχηεξνο απφ 
άπνςε εγγχεζεο πιεξσκψλ. 
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6
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 
6.1 ΤΓΚΡΗΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 
  
ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα γίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ εηαηξηψλ 
κε Βάζε ηνπο αξηζκνδείθηεο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.  
 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,72 0,37 0,13 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 1,51 1,18 0,62 

ΓΔΚΔ Α.Δ 2,58 4,79 4,59 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,67 0,32 0,12 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 1,39 1,06 0,55 

ΓΔΚΔ Α.Δ 2,55 4,76 4,53 

 
Απφ άπνςε ξεπζηφηεηαο ε εηαηξία ΓΔΚΔ Α.Δ. έρεη ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο 
θαη ζηα ηξία έηε κε αλνδηθή πνξεία ην 2011 θαη κηθξή πηψζε ην 2012. ν 
κεγαιχηεξνο αξηζκνδεηθηεο ήηαλ ην 2011 φπνπ ηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο ήηαλ 4,79 θνξέο κεγαιχηεξα απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο. 
  ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο ΛΑΜΦΑ Α.Δ. ν αξηζκνδείθηεο είλαη κηθξφηεξνο 
απφ ηε κνλάδα θαη ζηα ηξία έηε θαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνπο δείθηεο ησλ 
εηαηξηψλ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. θαη ΓΔΚΔ Α.Δ. Σν 2012 είλαη ε πην δχζθνιε ρξνληά απφ 
άπνςε ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο φπνπ ηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
είλαη κφιηο ην 0,13 ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. 
 Ζ  ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. παξνπζηάδεη πησηηθή πνξεία ησλ δεηθηψλ ζηα δπν ηειεπηαία 
έηε, έρεη πςειφηεξνπο δείθηεο απφ ηελ εηαηξία ΛΑΜΦΑ Α.Δ. θαη κηθξφηεξνπο 
απφ ηελ  ΓΔΚΔ Α.Δ. 
  πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε εηαηξία ΓΔΚΔ Α.Δ. έρεη ηελ θαιχηεξε 
ξεπζηφηεηα, ε πεξίπησζε ηεο ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη ε 
ρεηξφηεξε εηθφλα ξεπζηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηελ  ΛΑΜΦΑ Α.Δ. φπνπ δελ 
παξνπζηάδνληαη πεξηζψξηα βειηίσζεο. 
   
6.2 ΤΓΚΡΗΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 
 
ηελ ελφηεηα ζχγθξηζεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξηψλ παξνπζηάδνληαη νη 
πίλαθεο κε ηνπο αξηζκνδεηθηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ εμφθιεζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ, ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θαη ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 
ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2010 2011 2012 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 8,00 8,15 15,84 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 9,92 12,24 13,05 

ΓΔΚΔ Α.Δ 37,23 42,35 35,58 

 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΞΟΦΛΖΔΧ ΒΡΑΥ ΤΠΟΥ 2010 2011 2012 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 1,18 2,23 1,00 

ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 4,04 4,38 3,07 

ΓΔΚΔ Α.Δ 1,59 1,60 2,58 

 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ πίλαθα, είλαη εκθαλέο φηη ε εηαηξία ΓΔΚΔ 
Α.Δ. έρεη θαιχηεξε ζπρλφηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηηο άιιεο δπν 
εηαηξίεο. Σν 2011 ε εηαηξία εηζέπξαηηε ηηο απαηηήζεηο ηηο 42,35 θνξέο ην ρξφλν. 
Έρεη αλαθεξζεί βέβαηα ζην θεθαιαίν αλάιπζεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ηεο 
εηαηξίαο φηη ν πςειφο απηφο αξηζκνδείθηεο νθείιεηαη ζην πνιχ κηθξφ πνζφ 
ησλ απαηηήζεσλ. 
  ηε ζχγθξηζε ησλ δπν εηαηξηψλ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. θαη ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. ε πξψηε 
εηαηξία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε βειηίσζε ην 2012 ελψ ηα δπν πξνεγνχκελα 
έηε είρε ην κηθξφηεξν αξηζκνδεηθηε. 
 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη θαη νη ηξεηο εηαηξίεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 
εηθφλα απφ άπνςε είζπξαμεο απαηηήζεσλ κε δεδνκέλν φηη νη δείθηεο είλαη 
πνιχ κεγαιχηεξνη απφ ηε κνλάδα. 
   ην δεχηεξν πίλαθα θαιχηεξε εηθφλα παξνπζηάδεη ε εηαηξία ΗΟΝΗΚΖ. Α.Δ. ε 
νπνία εμνθιεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κε ηαρχηεξν ξπζκφ θαη ζηα ηξία έηε  
 Ζ εηαηξία ΓΔΚΔ Α.Δ. έρεη αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε ην 2011 θαη 2012 ην 
νπνίν έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ. 
  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε εηαηξία ΛΑΜΦΑ Α.Δ. έρεη ρακειφ δείθηε ην 2010 
φπνπ είλαη πεξίπνπ ίζνο κε ηε κνλάδα. Σν 2012 ν δείθηεο ηεο, είλαη 
κηθξφηεξνο  απφ ηηο άιιεο δπν εηαηξίεο θαη ζα ιέγακε φηη απφ άπνςε 
ηαρχηεηαο εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ έρεη ην βξαδχηεξν ξπζκφ. 
 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΔΝΔΡΓ. 2010 2011 2012 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,20 0,20 0,16 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ 0,15 0,15 0,12 

Γ.Δ.Κ.Δ. Α.Δ 0,13 0,13 0,14 

 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

 ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,38 0,37 0,32 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,27 0,26 0,21 

Γ.Δ.Κ.Δ. Α.Δ 0,18 0,17 0,17 
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ηελ πεξίπησζε ππνινγηζκνχ ησλ δεηθηψλ θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ θαη 
θπθινθνξίαο ηδίσλ θεθαιαίσλ έρεη παξαηεξεζεί φηη θαη νη ηξεηο εηαηξίεο έρνπλ 
πνιχ κηθξνχο δείθηεο θαη ζηα ηξία έηε. 
   Απφ άπνςε θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ ε εηαηξία «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» έρεη ηνλ 
πςειφηεξν δείθηε θαη ζηα ηξία έηε πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν 
ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο. 
Χζηφζν ην 2012 ε εηαηξία παξνπζηάδεη κείσζε ηνπ δείθηε. 
Σν 2011 θαη νη ηξεηο εηαηξίεο δελ εκθαλίδνπλ θακία κεηαβνιή ζην δείθηε, πνπ 
ζεκαίλεη φηη νη απμνκεηψζεηο ησλ πσιήζεσλ ήηαλ αλάινγεο κε ηηο αληίζηνηρεο 
ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
Γηα ηελ εηαηξία «ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.» ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ηειεπηαίν έηνο έρεη ην 
κηθξφηεξν δείθηε γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε πηψζε ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ. 
   Ζ εηαηξία «ΓΔΚΔ Α.Δ.» είλαη απηή πνπ εκθαλίδεη ηνπ δείθηε ην έηνο 2012 
βειηηψλνληαο ηελ αλαινγία πσιήζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
 πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ε εηαηξία «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» έρεη ηνλ θαιχηεξν 
δείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ, πιελ φκσο ε «ΓΔΚΔ Α.Δ.»  
δείρλεη λα έρεη πξννπηηθέο βειηίσζεο ζηα επφκελα έηε. 
Ο δεχηεξνο πηλάθαο εκθαλίδεη κηα αλάινγε πνξεία ζηνπο δείθηεο ησλ 
εηαηξεηψλ κε πνιχ κηθξέο δηαθνξέο. Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν 
κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ. 
  ηελ ζπγθξίζεη ησλ εηαηξηψλ θαη ζηα ηξία έηε ηα θέξδε πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο πσιήζεηο, ε «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» ρξεζηκνπνηεί 
κηθξφηεξε πνζφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
 Απφ άπνςε αζθάιεηαο θαη νη ηξεηο εηαηξίεο έρνπλ δείθηε κηθξφηεξν απφ ηε 
κνλάδα θαη ν ρακειφηεξνο δείθηεο, πνπ αλήθεη ζηελ «ΓΔΚΔ Α.Δ.» δείρλεη φηη 
πξαγκαηνπνηεί θέξδε κε ζρεηηθά κεγάιν χςνο ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ζεκαίλεη 
φηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε μέλν δαλεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ηηο 
πξαγκαηνπνηήζεη. 
 
6.3 ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 
 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
εηαηξηψλ ππνινγίζηεθε κφλν ν δείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνχ θέξδνπο δηφηη νη 
εηαηξίεο παξνπζίαζαλ δεκηέο ηα ηειεπηαία έηε. 
 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 23,26 18,51 7,13 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 15,06 11,18 -      0,55 

ΓΔΚΔ Α.Δ 34,04 33,40 28,33 

 
Γηα ηελ εηαηξία «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» ε απφδνζε ησλ πσιήζεσλ παξνπζηάδεη 
πηψζε  ην 2011 θαη ν δείθηεο κεηψλεηαη αηζζεηά ζηo ηειεπηαίν έηνο. Ζ δεχηεξε 
ζηνλ πίλαθα εηαηξία νκνίσο παξνπζηάδεη πηψζε ην 2011 θαη ην  2012 ε 
αξλεηηθή κνξθή ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εηαηξία εκθαλίδεη 
δεκηέο.  
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Γηα ηελ εηαηξία «ΓΔΚΔ Α.Δ.» νη δείθηεο ηεο είλαη ηδηαίηεξα πςεινί θαη ζηα ηξία 
έηε παξφιν πνπ ην  2011 θαη 2012 ππάξρεη πηψζε ηηκψλ.  
  Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ πξνθχπηεη φηη ε εηαηξία «ΓΔΚΔ Α.Δ.» 
πξαγκαηνπνηεί ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή ηηκψλ θαη ζηα ηξία έηε θαη είλαη ζε ζέζε 
λα αληηκεησπίζεη κηα ελδερφκελε κεηαβνιή ηηκψλ ζην κέιινλ. Γηα ηηο άιιεο 
δπν εηαηξίεο ηα επφκελα έηε ζα αληηκεησπίζνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο, ηδηαίηεξα 
ε εηαηξία «ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.» ε νπνία εκθαλίδεη δεκηέο. 
 
6.4 ΤΓΚΡΗΖ ΓΔΗΚΣΧΝ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΑΗ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΔΣΑΗΡΗΧΝ 
 
ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηάξζξσζεο θαη 
βησζηκφηεηαο ησλ εηαηξηψλ ηε ζρέζε ησλ θεθαιαίσλ κε ην ζχλνιν ηεο 
πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη ηηο δηαθνξέο πνπ απεηθνλίδνληαη απφ ην χςνο 
ησλ δεηθηψλ. 
 

ΗΓΗΑ ΠΡΟ ΤΝΟΛΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ.        0,54           0,53           0,52    

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.        0,58           0,59           0,58    

 ΓΔΚΔ Α.Δ        0,73           0,81           0,81    

 

 

ΓΑΝΔΗΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,46 0,47 0,48 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,42 0,41 0,42 

 ΓΔΚΔ Α.Δ 0,27 0,19 0,19 

 
 
Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνχκε λα δνχκε ην κέγεζνο ζπκκεηνρήο 
ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
  Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηδίσλ θεθαιαίσλ αλήθεη ζηελ εηαηξία 
«ΓΔΚΔ Α.Δ.»  ε νπνία θαίλεηαη λα επελδχεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο  
σο επί ην πιείζηνλ κε δηθά ηεο θεθάιαηα. 
  Γηα ηελ εηαηξία «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» ην πφζν ζπκκεηνρήο είλαη κνηξαζκέλν εμίζνπ 
ζε ηδία θαη μέλα θεθάιαηα ρσξίο κεγάιεο απμνκεηψζεηο θαη ζηα ηξία έηε. 
 Σέινο ε «ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.» θαηέρεη πεξηζζφηεξα ηδία θεθάιαηα απφ ηα μέλα, 
νκνίσο ρσξίο κεγάιεο απμνκείσζεο ζηα ηξία έηε.  
Απφ ηνλ πίλαθα μέλσλ πξνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαίλεηαη θαιχηεξα ε ζρέζε 
μέλσλ πξνο ηδία θεθάιαηα θαη επαιεζεχεηαη φηη ηα ηδία θεθάιαηα είλαη 
πεξηζζφηεξα απφ ηα μέλα  
 

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 0,86 0,87 0,92 

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 0,72 0,71 0,73 

 ΓΔΚΔ Α.Δ 0,36 0,24 0,24 
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ΜΑΚΡΟΠ ΤΠΟΥ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦ 2010 2011 2012 

ΛΑΜΦΑ Α.Δ.        0,74           0,73           0,49    

 ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.        0,66           0,65           0,65    

 ΓΔΚΔ Α.Δ        0,27           0,19           0,22    

 
Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δείθηε καθξνπξφζεζκσλ πξνο ηδία θεθάιαηα, 
βιέπνπκε φηη ν ε εηαηξία «ΓΔΚΔ Α.Δ.» έρεη ηνλ κηθηφηεξν δείθηε θαη ζηα ηξία 
έηε. Ζ πνιχ κηθξή απηή ηηκή ηνπ δείθηε καο δείρλεη φηη απφ άπνςε αζθάιεηαο 
πνπ παξέρεηαη πξνο ηνπο δαλεηζηέο, ε εηαηξία «ΓΔΚΔ Α.Δ.»  είλαη θαιχηεξε 
απφ ηηο άιιεο δπν. 
  Χζηφζν νη εηαηξίεο «ΛΑΜΦΑ Α.Δ.» θαη «ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ.» έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 
εηθφλα σο πξνο ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε.  Ηδηαίηεξα ε «ΛΑΜΦΑ Α.Δ» ην 2012 
παξνπζηάδεη αηζζεηή πηψζε πνπ νθείιεηαη θαη ζηελ εμφθιεζε κεγάινπ 
κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ.  
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΠΖΓΔ 
 

 ΑΓΑΜΗΓΖ ΑΡΓΤΡΖ 1998 ΑΝΑΛΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΔΚΓΟΔΗ UNIVERSITY STUDIO PRESS. 

 ΛΑΛΟΤΜΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 2002 ΔΙΟΙΚΗΗ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΧΝ-HOTEL 

MANAGEMENT  ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ 

 ΜΠΔΖ ΗΧΑΝΝΖ  2004 ΑΝΑΛΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΧΝ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΕΧΝ ΔΚΓΟΔΗ 

ΔΠΗΚΔΝΣΡΟ 

 ΝΗΑΡΥΟΤ ΝΗΚΖΣΑ 2004 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΕΧΝ ΔΚΓΟΔΗ ΣΑΜΟΤΛΖ 

 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2011 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2012 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΛΑΜΦΑ Α.Δ. 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2011 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2012 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΥΡΗΕΧ 2011 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 

 ΔΝΣΤΠΟ ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΥΡΗΕΧ 2012 ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΓΔΚΔ Α.Δ. 

 

 

ΔΛΗΓΔ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

      http://www.lampsa.gr/ - LAMCA A.E. 

http://www.ionianhe.gr/ - ΗΟΝΗΚΖ Α.Δ. 

http://www.president.gr/ - ΓΔΚΔ Α.Δ.. (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ PRESIDENT) 

 

 

 

 
 

http://www.stamoulis.gr/%CE%9B%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%9C%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%97%CE%A3_au-739942.aspx
http://www.stamoulis.gr/SearchShop2.aspx?TableLookupStr=295@~763558
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/dailypress/Default.asp
http://www.ionianhe.gr/
http://www.president.gr/
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