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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για το πτυχίο λογιστικών από τα 

ΤΕΙ Πειραιά, συντάχθηκε η παρούσα μελέτη. 

Στην μελέτη αυτή εξετάσθηκε η ανάλυση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με πρακτική εφαρμογή σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείτε 

στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από το 2006. Στο 

ΚΕΦΑΛΙΟ Α’ δίδονται γενικά στοιχεία για την ανάλυση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και ανάλυση των αριθμοδεικτών, 

που είναι σημαντικό να εξετασθούν, ενώ στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ γίνεται πρακτική 

εφαρμογή αυτών στην συγκεκριμένη εταιρεία. 

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει την θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και την  πρακτική εφαρμογή αυτών 

για τις τρείς τελευταίες χρήσεις, εμφανίζοντας την εικόνα της επιχείρησης πριν  

και μετά την οικονομική κρίση.  

Τέλος, με βάση τα παραπάνω παρατίθεται μια σειρά συμπερασμάτων, 

από την χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης, για την οικονομική 

κατάσταση της εταιρείας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΑ  

1.1  Γενικά περί Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων1 

Με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο ρόλος της 

λογιστικής, από τεχνικής απόψεως, τελειώνει. 

Από το σημείο όμως αυτό και μετά αρχίζει ένας άλλος, πιο σπουδαίος 

ρόλος της λογιστικής ο οποίος αναφέρεται στην διερεύνηση, ερμηνεία και 

αξιολόγηση των στοιχείων των λογιστικών αυτών καταστάσεων. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες που μπορούν 

να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις επιχειρηματικές μονάδες να 

λάβουν σωστές αποφάσεις. Η πραγματική, όμως, εικόνα μιας επιχείρησης 

δίνεται σε συνδυασμό και με άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στους ετήσιους απολογισμούς που καταρτίζουν οι 

επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλα εξωλογιστικά δεδομένα.  

Έτσι οι όποιες σημειώσεις συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των τελευταίων και πρέπει να μελετώνται 

προσεκτικά κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και της αξιολόγησης των 

δεδομένων της οικονομικής μονάδας.   

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η πλέον σημαντική πηγή άντλησης 

πληροφοριών για την οικονομική δραστηριότητα μιας επιχείρησης είναι οι 

βασικές λογιστικές καταστάσεις, δηλαδή ο Ισολογισμός και η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι βασικές αυτές λογιστικές 

καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν και το έργο του αναλυτή, είναι: 

 Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις λογιστικές καταστάσεις είναι 

συνοπτικά και ανομοιόμορφα, εφόσον για την κατάρτισή τους δεν 

                                                            
 

 

1 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών. 
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ακολουθείται κάποιος συγκεκριμένος και υποχρεωτικός τύπος από το 

σύνολο των μονάδων. 

 Ο χρόνος, που κατά γενικό κανόνα, μεσολαβεί από το τέλος της 

χρήσεως στην οποία αναφέρονται μέχρι και τη στιγμή που 

δημοσιεύονται στο ευρύ κοινό είναι αρκετά μεγάλος. 

1.2  Σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων2 

Προκειμένου να ερμηνευθούν και να αξιολογηθούν τα στοιχεία των 

λογιστικών καταστάσεων απαιτείται μια βασική εξοικείωση με τις βασικές 

μεθόδους της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ανάλογα με το ενδιαφέρον και 

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

κρατικές υπηρεσίες, χρηματιστές κ.ο.κ., το είδος της χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης που απαιτείται διαφοροποιείται. 

Ωστόσο, μπορεί να τηρούνται διάφοροι μέθοδοι ανάλυσης δίνοντας κάθε 

φορά έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο 

σκοπό. Για παράδειγμα, οι βραχυχρόνιοι πιστωτές μιας οικονομικής μονάδας 

ενδιαφέρονται, πάνω απ’ όλα, για την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Αυτό συμβαίνει διότι οι 

πιστωτές της  επιχείρησης ενδιαφέρονται πρωτίστως να εξασφαλίσουν την 

καταβολή από μέρους της οικονομικής μονάδας τόσο των τόκων όσο και την 

επιστροφή του δανειακού κεφαλαίου. 

Σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση εκείνο που εξετάζεται είναι η σχέση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων της οικονομικής μονάδας προς τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τις τελευταίας προκειμένου να αξιολογηθεί η 

τρέχουσα οικονομική της κατάσταση. Απ την άλλη πλευρά, οι μακροχρόνιοι 

δανειστές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στους μακροχρόνιους οικονομικούς 

δείκτες της επιχείρησης, όπως είναι η διάρθρωση των κεφαλαίων της, τα 

                                                            
 

 

2 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
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τρέχοντα και μελλοντικά της κέρδη και οι μεταβολές της οικονομικής της 

θέσης. 

Η διοίκηση της επιχείρησης απ την πλευρά της, ενδιαφέρεται κυρίως για 

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

προοπτικές και την κερδοφόρα δυναμικότητά της. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

συγκεκριμένες πληροφορίες επηρεάζουν κατά πολύ το είδος, το μέγεθος 

καθώς και το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, τα οποία η τελευταία μπορεί 

να αποκτήσει. Επιπλέον μέσω της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων 

μπορεί να γίνει μια αξιολόγηση της διοίκησης της οικονομικής μονάδας, κατά 

πόσο δηλαδή  είναι ικανή και αποτελεσματική στην εκτέλεση των καθηκόντων 

της. Ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση τυχόν 

προβλημάτων επιχειρηματικής φύσεως καθώς επίσης και στην πρόβλεψη της 

οικονομικής θέσης της επιχείρησης στο μέλλον. 

Οι εργαζόμενοι στην οικονομική μονάδα ενδιαφέρονται κυρίως για την 

μακροχρόνια σταθερότητα και προοπτική της, εφόσον συνδέονται με την 

ικανότητα της να τους καταβάλλει τις αμοιβές τους και να συνεχίσει να του 

προσφέρει απασχόληση. 

Προτού λοιπόν προχωρήσουν οι παραπάνω ομάδες ενδιαφερομένων 

στην χρηματοοικονομική ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών μονάδων, 

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

και θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα στηρίξουν τις αποφάσεις 

τους. Έτσι οι αποφάσεις των ενδιαφερομένων δεν θα στηρίζονται σε 

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

το δυνατόν περισσότερο η αβεβαιότητα ως προς το αποτέλεσμα που 

ενυπάρχει σε όλες τις αποφάσεις. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

και η τεχνική που χρησιμοποιείται κάθε φορά, διαφέρει, ανάλογα πάντα με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό  του κάθε ενδιαφερομένου. Έτσι είναι χρήσιμο πριν από 

κάθε ανάλυση να γίνεται ανακατάταξη και ομαδοποίηση ορισμένων 

λογαριασμών των λογιστικών καταστάσεων προκειμένου να: 
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 Μειώνονται εκείνα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για 

επεξεργασία και μελέτη 

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

οικονομικού αναλυτή. 

 Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ορισμένων αθροισμάτων, καθώς 

επίσης και ορισμένων επί μέρους ποσών,  με τα οποία να μπορούν να 

υπολογιστούν ορισμένοι αριθμοδείκτες. 

1.3  Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων3 

Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων διακρίνεται σε διάφορα είδη, 

ανάλογα με τη θέση του αναλυτή και ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της. 

1.3.1 Διάκριση ανάλογα με τη θέση του αναλυτή 

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν δύο είδη ανάλυσης, η εσωτερική και η 

εξωτερική. 

 Εσωτερική 

 Εσωτερική είναι η ανάλυση που γίνεται από πρόσωπα τα οποία 

έχουν άμεση σχέση με την οικονομική μονάδα και μπορούν ανά πάσα 

στιγμή να έχουν πρόσβαση στα λογιστικά της βιβλία και να ελέγχουν 

του επιμέρους λογαριασμούς και τα διάφορα λογιστικά έγγραφα. Το 

βασικότερο πλεονέκτημα τους είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε εκείνον 

που τη διενεργεί να ελέγξει τις διάφορες μεθόδους που εφαρμόστηκαν 

και συνεπώς η ανάλυση αποκτά περισσότερη διαύγεια και επιτρέπει 

στον αναλυτή να εμβαθύνει σε αυτήν. 

 Η  συγκεκριμένη ανάλυση γίνεται κυρίως από πρόσωπα της 

οικονομικής μονάδας, τα οποία κυρίως ενδιαφέρονται για τον 

προσδιορισμό της αποδοτικότητας τη οικονομικής μονάδας και την 

ερμηνεία των μεταβολών της οικονομικής κατάστασης. Συγχρόνως, η 

                                                            
 

 

3 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
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εσωτερική ανάλυση προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποια οικονομικά 

στοιχεία της επιχείρησης τα οποία είναι απαραίτητα στην διοίκηση της 

προκειμένου να μπορέσει να υπολογίσει την πρόοδο που 

επιτελέστηκε, σε σχέση με τα υπάρχοντα προγράμματα. 

 Εξωτερική 

Εξωτερική είναι η ανάλυση η οποία πραγματοποιείται από 

πρόσωπα τρίτα, που βρίσκονται δηλαδή έξω από την οικονομική 

μονάδα και βασίζονται σε εκείνα μόνο τα στοιχεία που δημοσιεύονται 

από τις λογιστικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του διοικητικού 

συμβουλίου και των ελεγκτών. Αυτό συνεπάγεται ότι στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ο αναλυτής δεν μπορεί να προχωρήσει την 

ανάλυση του σε βάθος ενώ συγχρόνως τα στοιχεία που διαθέτει είναι 

κατά γενικό κανόνα συνοπτικά. 

 Η εξωτερική ανάλυση γίνεται κυρίως από πρόσωπα που σαν 

σκοπό τους έχουν τον προσδιορισμό της οικονομικής θέσης της 

οικονομικής μονάδας. 

Ως οικονομική θέση της οικονομικής μονάδας νοείται: 

 Η δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της, τόσο στο παρόν όσο και στο 

μέλλον. 

 Η δυνατότητα εκμετάλλευσης των τυχόν παρουσιαζομένων 

ευκαιριών, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από ίδιες πηγές, ή 

εκδίδοντας νέους τίτλους μετοχών ή ομολογιών ή έστω και 

αντλώντας κεφάλαια προσφεύγοντας σε τραπεζικό δανεισμό. 

 Η δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων τόκων και λοιπών 

υποχρεώσεων, καθώς επίσης και η καταβολή των μερισμάτων 

χωρίς διακοπή. 

Προκειμένου να προσδιορισθεί η αποδοτικότητα μιας οικονομικής 

μονάδας δίνεται μεγάλο βάρος στο ύψος και τη σταθερότητα των καθαρών 

κερδών της, καθώς επίσης και στην τάση βελτιώσεως αυτών μελλοντικά. 

Τόσο ο τύπος όσο και η διάταξη των στοιχείων του ισολογισμού και της 
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καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως, παίζουν σημαντικό ρόλο ούτως ώστε 

να προσδιοριστεί η οικονομική θέση και η αποδοτικότητα μιάς οικονομικής 

μονάδας.  

1.3.2 Διάκριση ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης  

Ανάλογα με τα στάδια διενέργειας της ανάλυσης, αυτή διακρίνεται σε 

τυπική και ουσιαστική.  Λέγοντας τυπική ανάλυση, εννοούμε τον έλεγχο 

της εξωτερικής διάρθρωσης του ισολογισμού και του λογαριασμού των 

αποτελεσμάτων χρήσης. Προηγείται της ουσιαστικής και προβαίνει σε τυχόν 

διορθώσεις, ομαδοποιήσεις, στρογγυλοποιήσεις, ανακατατάξεις καθώς επίσης 

και σε ανασχηματισμούς συμπληρώνοντας σε απόλυτους αριθμούς, κονδύλια 

με σχετικούς αριθμούς.  

Η ουσιαστική ανάλυση αν και στηρίζεται στα δεδομένα της τυπικής 

ανάλυσης, επεκτείνεται και στην δημιουργία και επεξεργασία κάποιων 

αριθμοδεικτών, οι οποίοι δείχνουν την πραγματική εικόνα της οικονομικής 

μονάδας.  

1.4  Ανάλυση αριθμοδεικτών4 

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλεία στα 

χέρια ενός ικανού αναλυτή. Μπορούν να καλύψουν αδυναμίες της 

επιχείρησης σε διάφορους τομείς και να βοηθήσουν τη διοίκηση της να λάβει 

έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε συγκρίσεις 

μεταξύ επιχειρήσεων, η χρήση τους αποδεικνύεται όχι μόνο πολύτιμη, αλλά 

και απαραίτητη, αφού τα απόλυτα μεγέθη, π.χ. κέρδη, πωλήσεις, πάγια κ.λ.π. 

δεν αρκούν ή ελάχιστα προσφέρουν. 

Αριθμοδείκτης είναι η απλή σχέση ενός κονδυλίου του ισολογισμού ή της 

καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως προς ένα άλλο, και εκφράζεται με 

                                                            
 

 

4 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης. 
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απλή μαθηματική μορφή. Η ανάγκη να γίνεται άμεσα αντιληπτή, τόσο η 

πραγματική αξία όσο και η σπουδαιότητα των απόλυτων μεγεθών είναι ο 

κύριος λόγος που οδήγησε στην συστηματική χρησιμοποίηση των 

αριθμοδεικτών. Παρά τα πλεονεκτήματα τους, οι αριθμοδείκτες πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή και επιφύλαξη, γιατί είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερα πρέπει να 

προσεχθούν από τον αναλυτή τα παρακάτω σημεία: 

 Τα συσχετιζόμενα ποσά πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και 

αντικειμενικά. 

 Ο αριθμοδείκτης πρέπει να δίνει λογική και αληθοφανή σχέση. 

Υπερβολικά υψηλοί ή χαμηλοί δείκτες μπορεί να προκύπτουν από 

πολύ μικρά ποσά στους όρους των δεικτών. Η περίπτωση αυτή 

πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί, όταν οι δείκτες υπολογίζονται 

αυτόματα. 

 Αν και όπως έχει τονισθεί, στην ανάλυση ισολογισμών, οι 

αριθμοδείκτες αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια του 

αναλυτή, ο τρόπος χρησιμοποιήσεώς τους, μπορεί να υποβαθμίσει 

την σημασία τους. Έτσι οι δείκτες από μόνοι τους μικρή 

πληροφόρηση προσφέρουν, στην περίπτωση που δεν 

συσχετισθούν με δείκτες προηγούμενων ετών, πρότυπους δείκτες 

και δείκτες αντιπροσωπευτικών εταιρειών. 

Οι κυριότεροι και οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι στη 

χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων δείκτες 

καταλήγουν στις εξής κατηγορίες: 

 Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας. Χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μιας 

επιχείρησης  όσο και της ικανότητας της ν’ ανταποκριθεί στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας. Η χρησιμοποίηση τους 

αποσκοπεί στο να υπολογίσουν την αποδοτικότητα μιας οικονομικής 

μονάδας, την αποδοτικότητα των κερδών της καθώς επίσης και την 

ικανότητα της διοικήσεώς της. 
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 Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας. Η 

χρησιμοποίηση τους αποσκοπεί στο να εκτιμηθεί η ικανότητα της 

οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, 

μακροχρόνια, καθώς επίσης και στο να εκτιμάται ο βαθμός 

προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. 

 Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες. Οι 

αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μίας 

οικονομικής μονάδας και τη χρηματιστηριακή  τους τιμή με τα κέρδη, 

τα μερίσματα και τα υπόλοιπα περιουσιακά της στοιχεία. 

 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας. Οι αριθμοδείκτες αυτοί 

παρέχουν ένδειξη για την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της 

οικονομικής μονάδας απέναντι στις διάφορες δαπάνες λειτουργίας 

καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της απέναντι στις 

επιμέρους δαπάνες. 

1.4.1 Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας5 

 Αριθμοδείκτης γενικής ή κυκλοφοριακής ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

 

Δείχνει την φαινομενική, ποσοτική σχέση των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων  του ενεργητικού στον ισολογισμό της μονάδος με τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο του ενός έτους από 

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

να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει 

σε πρόσθετο δανεισμό. Επιπλέον το μέγεθος αυτού του δείκτη χαρακτηρίζει, 

                                                            
 

 

5 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης 
Κωνσταντίνος Κάντζος(2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Αθήνα: Εκδόσεις 
INTERBOOKS.  
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εφ’ όσον αυτός πραγματικά ελέγχεται από τη διοίκηση, την επιχειρηματική 

προσωπικότητα αυτής σαν επιθετικής ή συντηρητικής. 

Χρησιμοποιείται, ο δείκτης αυτός, στην αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση 

πίστωσης από προμηθευτές ή κεφαλαίων κίνησης από Τράπεζες αλλά και 

στην διατήρηση αυτής, από την διοίκηση, σε ορθολογικά επίπεδα. 

Αν και είναι ευνόητο ότι ο λόγος που προκύπτει από τη διαίρεση θα 

πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδος( ένας λόγος 2:1 θεωρείται 

αρκετά καλός) για να εξασφαλίζονται τα απαραίτητα όρια ασφαλείας, αφού 

δεν γίνεται καμία επιλογή των στοιχείων που συμμετέχουν στον υπολογισμό 

του, παρ’ όλα αυτά ένας υπερβολικά μεγάλος  δείκτης  γενικής ρευστότητας 

μπορεί να σημαίνει και μη αποδοτική συσσώρευση ρευστών στοιχείων στις 

επιμέρους κατηγορίες αυτών. Σημασία έχει στην εκτίμηση της επάρκειας του 

δείκτη και τρέχουσα συγκυρία της ευρύτερης οικονομίας (ύφεση, επιτόκια) και 

πώς τούτη επηρεάζει τη συγκεκριμένη επιχείρηση και τον κλάδο που ανήκει 

αφού, για παράδειγμα, σε μια ύφεση του κλάδου η ρευστοποίηση 

αποθεμάτων καθυστερεί.  

Υπολογίζεται διαιρώντας το (μέσο ετήσιο) άθροισμα όλων των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού με το (μέσο) άθροισμα των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο παθητικό. Στα δύο σύνολα 

περιλαμβάνονται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού.  

Μειονεκτήματα του δείκτη αυτού είναι ότι είναι ένας συνοπτικός 

δείκτης, δεν μπορεί να κάνει ακριβή μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης 

να ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία στις υποχρεώσεις της. Μια εταιρεία μπορεί 

να παρουσιάζει ταμειακά προβλήματα και να εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρό 

δείκτη γενικής ρευστότητας. 

 Δείκτης άμεσης ρευστότητας 

Κυκλοφορούν Αποθέματα προκαταβολές για αποθέματα&πάγια
Βραχ. υποχρεώσεις Πιστωτικοί μεταβατικοί λογαριασμοί

 

Δείχνει τη σχέση των πλέον ρευστοποιήσιμων κυκλοφοριακών 

στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελώντας έτσι μια πιο 
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αυστηρή μέτρηση της ικανότητας της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της.   

Υπολογίζεται διαιρώντας το (μέσο ετήσιο) άθροισμα όλων των 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού στον ισολογισμό πλην των 

αποθεμάτων και των προκαταβολών για αποθέματα και άλλα 

μακροπρόθεσμης χρήσης στοιχεία(π.χ. πάγια) με το μέσο άθροισμα των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο παθητικό. Στα δυο σύνολα 

περιλαμβάνονται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού 

και πάντοτε υπό την προηγούμενη αίρεση, βεβαίως, του κριτηρίου επιλογής 

που αναφέραμε παραπάνω στην περίπτωση του δείκτη γενικής ρευστότητας 

για ένταξη ενός λογαριασμού στην κατηγορία συγκεκριμένου δείκτη.  

Τα όρια του δείκτη αυτού κυμαίνεται περίπου στη μονάδα( όρια >,=1 

και ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ή τις πραγματικές 

ανάγκες και δυνατότητες τούτης.  

Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας της μονάδος καθώς και στην αξιολόγηση της 

απόδοσης του τμήματος πωλήσεων σε συνδυασμό και με τους όρους 

πωλήσεων. 

Το βασικό μειονέκτημα είναι η αδυναμία αξιολόγησης των επιμέρους 

λογαριασμών που συμμετέχουν στον υπολογισμό πρώτα και πριν αυτοί 

χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους. Η αδυναμία αυτή, μετριάζεται, όσον 

αφορά τις απαιτήσεις, με την αφαίρεση από το σύνολο τους του λογαριασμού 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 Δείκτης ταμειακής ρευστότητας 

Ταµεικά ισοδύναµα ταµειακά
διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα

Βραχ. υποχρεώσεις Πιστ. µεταβ. λογ/µοί
 

Είναι ο πλέον ενδεικτικός δείκτης ρευστότητας.  

Δείχνει απλά την αριθμητική σχέση των ταμειακών και ισοδύναμων 

ταμειακών στοιχείων με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
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Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας της μονάδος αλλά και της αποδοτικότητας του 

τμήματος εισπράξεων και πληρωμών. 

Υπολογίζεται διαιρώντας, με το μέσο σύνολο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων, το μέσο σύνολο των λογαριασμών ταμείου, επιταγών με 

τρέχουσα ημερομηνία πληρωμής, καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (για 

μεγαλύτερη ακρίβεια αφαιρείται από τις τελευταίες το πιθανό ποσό που 

χάνεται από το κλείσιμο του λογαριασμού πρίν τη συμφωνημένη προθεσμία), 

και ξένα νομίσματα και χρεόγραφα ή ομόλογα διαπραγματευόμενα στο 

χρηματιστήριο. Και εδώ συνίσταται η χρήση του μέσου ετήσιου ύψους των 

αντίστοιχων λογαριασμών. 

Τα όρια του δείκτη αυτού είναι συνήθως μικρότερος της μονάδος και 

ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση ή τις πραγματικές 

ανάγκες και δυνατότητες τούτης. Να σημειωθεί ότι ακόμα και τράπεζες δεν 

εμφανίζουν άμεση ρευστότητα μεγαλύτερη της μονάδος. 

Μειονέκτημα του δείκτη τούτου είναι ότι πολλές φορές μια επιχείρηση 

αυξάνει, σκόπιμα και πλασματικά με διάφορους τρόπους, το υπόλοιπο του 

λογαριασμού ταμείο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για να βελτιώσει 

τους δείκτες ρευστότητας. 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης 
απαιτήσεων 

Πωλήσεις καθαρές
Απαιτήσεις  . .

 

Δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα υπόλοιπα 

του λογαριασμού «Απαιτήσεις» και είναι βοηθητικός στην αξιολόγηση των 

παραπάνω δεικτών ρευστότητας. Σε ημέρες δείχνει το διάστημα που 

απαιτείται για την είσπραξη/ ρευστοποίηση των υπολοίπων αυτών. 

Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, και σε συνδυασμό με του δείκτες 

ρευστότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στην καλύτερη αξιολόγηση 

της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της 

μονάδας. Χρησιμεύει, επίσης, στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής 
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πωλήσεων και πίστωσης προς τους πελάτες της επιχείρησης από το 

αντίστοιχο τμήμα και από το τμήμα εισπράξεων. Εκφράζει, ο δείκτης αυτός, 

την πιστωτική πολιτική της επιχείρησης προς τους πελάτες ή τους πιθανούς 

πελάτες της αλλά και προς τους ανταγωνιστές της γενικότερα. 

Υπολογίζεται διαιρώντας με το μέσο ετήσιο ύψος των απαιτήσεων του 

ισολογισμού( μη αφαιρούμενων των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις) 

τις καθαρές πωλήσεις στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως οι οποίες 

υποτίθεται ότι γίνονται όλες επί πιστώσει. 

Τα όρια είναι αρκετά μεγαλύτερα της μονάδος( 3 ή 4 και πλέον φορές) 

και ανάλογα με τον κλάδο της επιχείρησης, τις πραγματικές ανάγκες και 

δυνατότητες τούτης αλλά και τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού. 

Προσοχή χρειάζεται για την αξιολόγηση απαιτήσεων οι οποίες είναι με 

τη μορφή γραμματίων εισπρακτέων και οι οποίες ενώ σε πρώτη άποψη 

μπορεί να συνιστούν νομικά ισχυρότερη απαίτηση, από την άλλη μεριά, όμως, 

μπορεί να αποδειχτούν εισπρακτικά πιο αδύνατες αν έχουν προκύψει από 

μετατροπή ανοιχτών λογαριασμών σε γραμμάτια μετά από απαίτηση της 

επιχείρησης επειδή ο πελάτης δεν κρίθηκε αρκετά φερέγγυος. 

 Δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ή ανακύκλωσης 
αποθεμάτων 

Κόστος πωληθέντων
Μέσα αποθέµατα

 

Δείχνει πόσες φορές τα εμπορεύσιμα αποθέματα της μονάδος 

ανακυκλώνονται μέσα στη χρήση, δηλαδή μετατρέπονται σε υπόλοιπα 

πελατών και από εκεί σε μετρητά ή γραμμάτια και πάλι σε αποθέματα. Σε 

ημέρες( διαιρώντας με το δείκτη «φορές» τις 365 ημέρες του έτους) δείχνει 

πόσο διάστημα απαιτείται για τη ρευστοποίηση των αποθεμάτων. 

Υπολογίζεται διαιρώντας με το μέσο ύψος αποθεμάτων στον 

ισολογισμό το κόστος πωληθέντων από την κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσεως. 

Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά, και σε συνδυασμό με τους δείκτες 

ρευστότητας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στην καλύτερη αξιολόγηση 
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της ρευστότητας και της πιστοληπτικής και δανειοληπτικής ικανότητας της 

μονάδος. Χρησιμεύει επίσης εσωτερικά, στην αξιολόγηση της απόδοσης της 

πολιτικής πωλήσεων και διαχείρισης αποθεμάτων της επιχείρησης από τα 

αντίστοιχα τμήματα τούτης και, εξωτερικά στην εκτίμηση της ποιότητας των 

αποθεμάτων από μια τράπεζα. Από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του 

δείκτη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη βελτίωση ή μη της θέσης 

της επιχείρησης στην αγορά. 

Τα όρια είναι αρκετές φορές μεγαλύτερα της μονάδος και ανάλογα με 

τον κλάδο της επιχείρησης στον οποίο ανήκει η επιχείρηση αλλά και της 

συνθήκες αγοράς. 

Ως μειονέκτημα μπορεί να δοθεί η αδυναμία αξιολόγησης της 

ποιότητας των επιμέρους ειδών και κατηγοριών αποθεμάτων από τον 

εξωτερικό αναλυτή. Επίσης ανάλογα με την μέθοδο αποτίμησης αποθεμάτων 

(LIFO,FIFO) τούτα μπορούν να  αυξομειώνονται ενώ είναι δύσκολο να 

ελεγχθεί και αν τηρήθηκαν οι γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές που 

επιβάλλουν την αποτίμηση των αποθεμάτων στην μικρότερη αξία μεταξύ 

κτήσεως και τρέχουσας αγοράς ή ρευστοποίησης. Πρόβλημα υπάρχει επίσης 

με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η 

παρεμβολή του κύκλου μεταποίησης των αποθεμάτων πρώτων υλών και 

ημιέτοιμων σε έτοιμα προϊόντα. Στις βιομηχανικές επιχειρήσεις ο 

αριθμοδείκτης ανακύκλωσης αποθεμάτων ίσως θα πρέπει να αναλύετε στα 

επιμέρους στοιχεία του συνόλου, δηλαδή Α΄ υλών, ημιέτοιμων, και έτοιμων 

προϊόντων. Το ίδιο συνίσταται και για τις επιχειρήσεις με διαφορετικές 

δραστηριότητες και προϊόντα. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει για τον 

εξωτερικό αναλυτή το πρόβλημα της πρόσβασης στα αναλυτικά στοιχεία των 

λογαριασμών αποθεμάτων πέρα από το χρόνο που απαιτείται για τον 

υπολογισμό αναλυτικών δεικτών. 

 Δείκτης αμυντικού διαστήματος  

Ταμειακά ισοδύναμα ταμειακά
χρεόγραφα απαιτήσεις 

Ημερήσια λειτουργικά έξοδα πρόβλεψη
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Δείχνει για πόσες ημέρες τα ρευστά και τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

της επιχείρησης μπορούν να καλύψουν τα λειτουργικά της έξοδα. 

Υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα των ταμειακών, ισοδύναμων 

ταμειακών, και απαιτήσεων, με τα προβλεπόμενα ημερήσια λειτουργικά έξοδα 

της επιχείρησης για την τρέχουσα χρήση και ειδικότερα με τα έξοδα εκείνα τα 

οποία είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί η επιχείρηση σε λειτουργία, π.χ. 

εργατικά, πρώτες και βοηθητικές ύλες, εργοδοτικές εισφορές συν εκείνες τις 

άλλες, ιδιαίτερες κατά επιχείρηση δαπάνες, οι οποίες είναι εκ των πραγμάτων 

απαραίτητο να πληρωθούν. Εννοείται ότι από τις λειτουργικές δαπάνες 

αφαιρούνται οι προκαταβολές που έχουν δοθεί γι’ αυτές και οι οποίες δεν 

συμπεριλαμβάνονται, φυσικά, ούτε στον αριθμητή σαν ρευστοποιήσιμα 

στοιχεία. 

Τα όρια εξαρτώνται, κυρίως, από τις καθημερινές ανάγκες και τον 

τρόπο λειτουργίας κάθε επιχείρησης και λιγότερο από τον κλάδο στον οποίο 

ανήκει η επιχείρηση. Τυχόν εποχικότητα στις πωλήσεις των επιχειρήσεων 

μπορεί να επηρεάσει τον δείκτη. 

Χρησιμοποιείται στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και την 

ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σε συνδυασμό και με τους άλλους 

σχετικούς δείκτες αλλά και στη βιωσιμότητα τούτης σε περίπτωση κρίσεως 

οπότε θα συντρέχουν και θα πρέπει να αξιολογηθούν και οι αντίστοιχοι 

σχετικοί με την επιχειρηματική κρίση αριθμοδείκτες. 

Μειονεκτήματα έχουμε ότι ο δείκτης υποθέτει μια στατικότητα (και όχι 

σταμάτημα των εργασιών όπως αναφέρεται σε μερικές πηγές) όσον αφορά τις 

δραστηριότητες εκείνες της επιχείρησης που δημιουργούν τις εισροές ενώ 

σχετίζονται οι εκροές. Τούτο ισχύει συνήθως σε επιχειρήσεις με έντονη 

εποχική διακύμανση και στις οποίες επιχειρήσεις αυτές πράγματι ο δείκτης 

έχει εφαρμογή. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης μέσα από την οποία τούτη μπορεί να ανταπεξέλθει αυξάνοντας 

την αμυντική της ικανότητας. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η αναγκαιότητα 

διαχωρισμού των απαραίτητα να πληρωθούν και των ανελαστικών δαπανών 

για τον αναλυτή ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στα βιβλία της επιχείρησης. 
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1.4.2 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 6  

Εξίσου σημαντική για την οικονομική μονάδα είναι και η ανάλυση της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι 

οικονομικές μονάδες έχουν σκοπό το κέρδος και κατά συνέπεια οι 

ενδιαφερόμενοι δίνουν μεγάλη σημασία στο πόσο αποδοτική υπήρξε αυτή 

από απόψεως κερδών, καθώς επίσης και ποιες είναι οι προοπτικές της για το 

μέλλον.  

Η αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας αντανακλά την ικανότητά 

της τελευταίας να πραγματοποιεί κέρδη. Προκειμένου να υπολογιστεί η 

αποδοτικότητα χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια, όπως είναι η πορεία του 

όγκου πωλήσεων, της παραγωγής, των κερδών κ.λπ. Ωστόσο, τα κριτήρια 

αυτά προκειμένου να αποκτήσουν ουσιαστική σημασία θα πρέπει πέρα από 

το να συσχετιστούν μεταξύ τους και με άλλα μεγέθη τα οποία έχουν, άμεση ή 

έμμεση, σχέση με την οικονομική μονάδα. 

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ασχολούνται με τις σχέσεις των 

κερδών και απασχολούμενων στην οικονομική μονάδα κεφαλαίων καθώς 

επίσης και με τις σχέσεις μεταξύ κερδών και πωλήσεων. Οι κυριότεροι 

αριθμοδείκτες αποδοτικότητας είναι:  

I. Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους   

II. Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους 

III. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

IV. Αριθμοδείκτης απασχολούμενων κεφαλαίων 

V. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

VI. Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης 

VII. Αριθμοδείκτης αποσβέσεων παγίων 
                                                            
 

 

6 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης 
Κωνσταντίνος Κάντζος(2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Αθήνα: Εκδόσεις 
INTERBOOKS.  
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 Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους 

Καθαρά κέρδη εκµεταλλεύσεως 
καθαρές πωλήσεις 

 

 Δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που πετυχαίνει η οικονομική 

μονάδα από τις πωλήσεις της, δηλαδή μας πληροφορεί για το κέρδος που 

έχει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. 

 Υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μίας περιόδου 

με το σύνολο των καθαρών πωλήσεων της ίδιας περιόδου. Στα καθαρά 

λειτουργικά κέρδη δεν περιλαμβάνονται τα τυχόν μη λειτουργικά έσοδα και 

κέρδη, όπως είναι για παράδειγμα προσωρινές επενδύσεις ή κληρώσεις 

λαχνών κ.λπ., καθώς επίσης και τα μη λειτουργικά έξοδα και ζημιές, όπως 

είναι για παράδειγμα ζημιές από πυρκαγιά. 

 Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της 

επικερδότητας των πωλήσεων, κατ’ επέκταση και της επιχείρησης, στα 

πλαίσια του κανονικού αντικειμένου δραστηριότητας τούτης σε σύγκριση με το 

μέσο δείκτη του κλάδου. Όμως, ο δείκτης δεν δίνει ακριβή συμπεράσματα αν 

δεν συνδυασθεί και με την εξέταση άλλων δεικτών, όπως απόδοσης συνόλου 

κεφαλαίων, γιατί μια έστω υψηλή απόδοση πωλήσεων να μην είναι επαρκής 

σε σχέση με το απασχολούμενο ενεργητικό στη συγκεκριμένη επιχείρηση ενώ 

για τη διάγνωση των αιτιών ενός χαμηλού δείκτη θα πρέπει να συνεξετασθούν 

οι επιμέρους δείκτες αποθεμάτων αλλά και απαιτήσεων. 

 Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο 

επικερδής είναι η οικονομική μονάδα.  

Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμοδείκτη, αφού τόσο η διοίκηση της 

επιχείρησης όσο και πολλοί αναλυτές βασίζουν τις προβλέψεις τους για τα 

μελλοντικά κέρδη της τελευταίας επί του προβλεπόμενου ύψους των 

πωλήσεων και του ποσοστού καθαρού κέρδους. 
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 Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους 

Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλευσης 
Καθαρές πωλήσεις

 

Δείχνει τη σχέση των μικτών αποτελεσμάτων προς τις καθαρές 

πωλήσεις. 

Υπολογίζεται με τον λόγο των μικτών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 

(καθαρές πωλήσεις μείον κόστος πωληθέντων) προς τις καθαρές πωλήσεις 

της χρήσεως από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Χρησιμοποιείται στην μέτρηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων 

μιας επιχείρησης και αντανακλά την αποτελεσματικότητα του τμήματος 

πωλήσεων και marketing γενικότερα να διαμορφώνει συμφέρουσες τιμές στην 

αγορά αλλά και του τμήματος προμηθειών ή/και παραγωγής να ελέγχει το 

κόστος των προϊόντων. Είναι, επίσης, μια πρώτη ένδειξη της αποδοτικότητας 

της επιχείρησης αφού ένα μικρό ποσοστό μικτού κέρδους δεν αφήνει πολλά 

περιθώρια για την κάλυψη των υπολοίπων εξόδων και της εμφάνισης 

καθαρού κέρδους τελικά.  

Η διακύμανση (κάτω από τη μονάδα) μπορεί να αξιολογηθεί στα 

πλαίσια του κλάδου. 

Μειονεκτήματα. Είναι πολύ πιθανό, προσωρινά, μια επιχείρηση να διατηρεί 

σκόπιμα χαμηλές τιμές, επομένως και τον δείκτη μικτού κέρδους χαμηλά, για 

άλλους πλην της τρέχουσας επικερδότητας λόγους. Την περίπτωση αυτή ο 

δείκτης δεν την φωτίζει. 

 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Καθαρά κέρδη εκµεταλ/σεως
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

 

Δείχνει  την  κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχειρήσεως και παρέχει 

ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός 

ικανοποιητικού αποτελέσματος. 
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Υπολογίζεται με το πηλίκο της διαιρέσεως των καθαρών λειτουργικών 

κερδών της χρήσεως, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχειρήσεως(μετοχικό κεφάλαιο+ αποθεματικά). 

Λόγω του ότι αρκετές φορές μέσα στη χρήση παρατηρείται αύξηση 

ιδίων κεφαλαίων με ποικίλους τρόπους, όπως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 

είναι απαραίτητος ο εκ νέου υπολογισμός του ύψους των ιδίων κεφαλαίων 

που απασχολήθηκαν στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης. Για τον υπολογισμό 

αυτό λαμβάνονται υπόψη το χρονικό εκείνο σημείο στο οποίο μετεβλήθησαν 

τα ίδια κεφάλαια καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως το 

τέλος της λογιστικής χρήσης. 

 Πιο συγκεκριμένα δύο είναι οι επικρατέστεροι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται και είναι οι εξής: 

i. Πραγματικό ύψος ιδίων κεφαλαίων 

ii. Μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων 

Για την πρώτη μέθοδο, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο 

που μεταβλήθηκαν τα ίδια κεφάλαια. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε με 

μεγάλη ακρίβεια τον πραγματικό χρόνο χρησιμοποίησης των νέων 

κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, προσθέτουμε στο αρχικό μας κεφάλαιο το 

γινόμενο των νέων κεφαλαίων επί τον αριθμό των ημερών ή των μηνών που 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν και το ποσό αυτό το διαιρούμε με τον αριθμό τον 

ημερών ή των μηνώ μιας χρήσης. Συνεπώς: 

. ύ   ί   . Αρχ. κεφ.
µεταβ. ιδίων κεφ. Χαριθ. µηνών ή ηµερών

12 ή 365
 

Στην άλλη περίπτωση, όπου δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο 

μεταβολής μεταξύ των κεφαλαίων αρχής και τέλους χρήσης, προκειμένου να 

υπολογίσουμε το πραγματικό ύψος των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων στη 

διάρκεια της λογιστικής χρήσης, λαμβάνουμε τον μέσο όρο των κεφαλαίων 

στην αρχή και στο τέλος της λογιστικής χρήσης και διαιρούμε το άθροισμα 

τους με δύο. Κάνουμε, δηλαδή, την υπόθεση ότι η εισροή νέων κεφαλαίων 

έλαβε χώρα στα μέσα της λογιστικής χρήσης. Συνεπώς: 
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 ό ύ   ί   .
ί   . ή   . έ

 

 Αριθμοδείκτης απασχολούμενων κεφαλαίων 

100 Χ 
Καθαρά κέρδη εκµε/σης χρηµατ/κά έξοδα

Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια
 

 Δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης από της πηγές 

προελεύσεως των κεφαλαίων της. Επίσης δείχνει την ικανότητα της για 

πραγματοποίηση κερδών και το βαθμό επιτυχίας της διοικήσεως της στη 

χρησιμοποίηση των ιδίων και των ξένων κεφαλαίων. Με άλλα λόγια, μετράει 

την κερδοφόρα δυναμικότητα του συνόλου των απασχολούμενων στην 

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

σύνολο μιας επιχειρήσεως είτε για τμήματα αυτής. 

 Υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της επιχειρήσεως, πριν 

από την αφαίρεση των τόκων και των λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων, 

με το σύνολο των απασχολούμενων σ αυτή κεφαλαίων κατά τη χρήση. 

 Είναι από τους σημαντικότερους δείκτες μετρήσεως της 

αποδοτικότητας διότι, ένας χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας 

απασχολούμενων κεφαλαίων μπορεί εύκολα να μηδενιστεί, σε περίπτωση 

που η επιχείρηση αντιμετωπίσει περίοδο κρίσεως. Επίσης ο αριθμοδείκτης 

αυτός είναι χαμηλότερος από το κόστος των δανειακών κεφαλαίων, τυχόν 

αύξηση αυτών θα μειώσει τα κατά μετοχή κέρδη της επιχειρήσεως, εκτός αν 

τα νέα δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιηθούν σε τομείς όπου η αποδοτικότητα 

του συνόλου των απασχολούμενων σ αυτούς κεφαλαίων είναι υψηλότερη από 

τη μέση αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων της επιχειρήσεως.  Ακόμα 

ένας μόνιμα χαμηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων 

ενός ή περισσότερων τμημάτων μιας επιχείρησης, παρέχει ένδειξη για 

ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους, αν φυσικά αυτά δεν αποτελούν 

τμήμα της όλης επιχειρήσεως. Τέλος ο υπολογισμός της αποδοτικότητας του 

συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, 

οδηγό στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε εξαγορά 

κάποιας άλλης ή άλλων επιχειρήσεων ή ν αναλάβει νέες δραστηριότητες.  
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 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού 

100 Χ 
Καθαρά κέρδη εκ/σεως χρηµ/κά έξοδα

Σύνολο ενεργητικού
 

 Δείχνει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας 

επιχειρήσεως, καθώς και των επιμέρους τμημάτων αυτής και αποτελεί ένα 

είδος αξιολογήσεως και ελέγχου της διοικήσεώς της. 

 Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των λειτουργικών κερδών της 

χρήσεως με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που μετέχουν στην 

πραγματοποίηση των εν λόγω κερδών.   Στο σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές καθώς και άλλες παρόμοιες 

επενδύσεις, αφού αυτές δεν συντελούν στη δημιουργία λειτουργικών κερδών. 

 Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης 

μεταβληθεί η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής 

μονάδας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ενεργητικού, 

κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που πράγματι απασχολήθηκε κατά τη 

διάρκεια της λογιστικής χρήσης. 

Ενεργητικό Αρχής Ενερεγητικό Τέλους
2

 

Χρησιμοποιείται για την σύγκριση της αποδοτικότητας μίας 

οικονομικής μονάδας με την αποδοτικότητα μίας άλλης ή άλλων μορφών 

επενδύσεων. Επίσης παρακολουθείτε η διαχρονική αποδοτικότητα της 

οικονομικής μονάδας σε σύγκριση με άλλα αντίστοιχα μεγέθη άλλων 

ομοειδών επιχειρήσεων. Τέλος για να διευρύνουμε τις αιτίες της μεταβολής 

του διαχρονικά.  

 Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης  

Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων
Αποδοτικότητα συν. απασχολ. κεφαλαίων
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Δείχνει την επίδραση που έχουν τα ξένα, δανειακά, κεφάλαια στα 

κέρδη μιας οικονομικής μονάδας. Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα 

κέρδη μίας οικονομικής μονάδας είναι θετική και επωφελής, όταν η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα 

του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων. Μέσα από τη διαφορά αυτή 

βλέπουμε την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών 

κεφαλαίων επάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής 

μονάδας. 

 Όρια. Όταν ο συγκεκριμένος δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδος η 

χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων είναι επωφελής για την οικονομική 

μονάδα. Στην αντίθετη περίπτωση που είναι μικρότερος της μονάδας η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της οικονομικής μονάδας είναι 

αρνητική, που σημαίνει ότι η επιχείρηση με επαχθείς όρους. Τέλος όταν είναι 

ίσος με την μονάδα η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της 

οικονομικής μονάδας είναι μηδενική. 

 Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων 

100 Χ 
Αποσβέσεις χρήσεως 
Πάγια προ αποσβέσεων

 

Δείχνει πόσο είναι το ποσοστό των παγίων, το οποίο αποσβένει η 

οικονομική μονάδα από κάθε μονάδα παγίων μέσα σε μία χρονική περίοδο. 

Στα παραπάνω πάγια δεν περιλαμβάνονται τα γήπεδα.  

Υπολογίζεται διαιρώντας τις αποσβέσεις που έλαβαν χώρα μέσα στη 

λογιστική χρήση με το ύψος των παγίων, προ των αποσβέσεων. 

Μέσα από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου δείκτη ο 

οικονομικός αναλυτής μπορεί να γνωρίζει αν η πραγματοποιούμενη ετήσια 

απόσβεση είναι επαρκής ή όχι, καθώς επίσης και αν η συγκεκριμένη 

οικονομική μονάδα ακολουθεί παρόμοια πολιτική αποσβέσεων διαχρονικά ή 

αν επηρεάζεται από το ύψος των πραγματοποιούμενων εκάστοτε κερδών. 

Επιπλέον μπορεί να γίνει και σύγκριση των αριθμοδεικτών αποσβέσεων 

διαφόρων οικονομικών μονάδων, που ανήκουν στον κλάδο και είναι 

παρόμοιου μεγέθους και συνθηκών λειτουργίας. 
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Μια διαχρονική αύξηση του αριθμοδείκτη δείχνει ότι η οικονομική 

μονάδα ακολουθεί μία πιο φιλελεύθερη πολιτική αποσβέσεων και έχει την 

τάση να μειώσει τον πραγματικό χρόνο αποσβέσεως των παγίων στοιχείων 

της. Αντιθέτως μία διαχρονική μείωση του αριθμοδείκτη δείχνει ανεπάρκεια 

αποσβέσεων ή αλλαγή της πολιτικής αποσβέσεων που ακολουθεί η 

οικονομική μονάδα. 

1.4.3 Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας7  

Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας 

οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την 

διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας διάρθρωση κεφαλαίων μίας 

οικονομικής μονάδας εννοούμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων 

που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της. 

Έτσι έχουμε τα ίδια κεφάλαια, ή αλλιώς τα μόνιμα κεφάλαια της 

επιχείρησης καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Κάποιες από αυτές εξασφαλίζονται με 

την παροχή υποθήκης, προσημειώσεως, ή ενεχύρου ενώ για κάποιες άλλες 

δεν παρέχεται καμία εμπράγματη ασφάλεια στους πιστωτές. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω οι διάφορες μορφές δανειακών 

κεφαλαίων μίας οικονομικής μονάδας περιέχουν διαφορετικά ποσοστά 

κινδύνου για τους πιστωτές. 

Το ότι η διάρθρωση των κεφαλαίων μια οικονομικής μονάδας παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά 

ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας και στα ξένα, δανειακά 

κεφάλαια. 

                                                            
 

 

7 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης 
Κωνσταντίνος Κάντζος(2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Αθήνα: Εκδόσεις 
INTERBOOKS.  
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Η διαφορά αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι τα ίδια κεφάλαια είναι αυτά 

που επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο που ενυπάρχει αναπόφευκτα σε 

κάθε επιχειρηματική μονάδα. Τα ίδια κεφάλαια δεν έχουν ορισμένο χρόνο 

επιστροφής, ούτε έχουν εξασφαλισμένη απόδοση. Επιπλέον θεωρούνται 

μόνιμα και επενδύονται, κατά κανόνα, σε μακροχρόνιες επενδύσεις με 

αποτέλεσμα να περικλείουν μεγαλύτερο κίνδυνο. 

Από την άλλη πλευρά τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να εξοφληθούν 

προσαυξημένα από τους τόκους τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στην περίπτωση 

εκείνη που η επιχείρηση έχει υποστεί ζημιά εκείνη που η επιχείρηση έχει 

υποστεί ζημιά και δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τους πιστωτές της, θα 

υποστεί ζημιά στα ίδια κεφάλαιά της. Γι αυτό το λόγο όσο μεγαλύτερη είναι η 

αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων μίας οικονομικής 

μονάδας τόσο περισσότερο χρεωμένη εμφανίζεται αυτή και τόσο μεγαλύτερες 

είναι οι σταθερές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις της για την εξόφληση τους. 

Υπάρχει, δηλαδή, πίεση στην οικονομική μονάδα για την πληρωμή φόρων και 

την επιστροφή δανειακών κεφαλαίων, μόλις αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η χρησιμοποίηση ξένων 

κεφαλαίων για την χρηματοδότηση νέων επενδύσεων παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα, σε σχέση με την έκδοση νέων τίτλων από αύξηση κεφαλαίου. 

Στην περίπτωση μάλιστα που η απόδοση των νέων επενδύσεων είναι 

μεγαλύτερη από των τόκων των ξένων κεφαλαίων οι μέτοχοι επωφελούνται 

από τα αυξημένα κέρδη της επιχείρησης, χωρίς να έχουν εισφέρει πρόσθετα 

δικά τους κεφάλαια. Το κέρδος αυτό αποκαλείται «trading on the equity». 

Ένας επιπλέον λόγος για τη χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων 

είναι και η διατήρηση του ελέγχου από την πλευρά των μεγάλων μετόχων, 

που συνήθως διοικούν μία οικονομική μονάδα. 

Ωστόσο ο υπερδανεισμός μπορεί να αντιστρέψει τους ευνοϊκούς όρους 

για επίτευξη αυξημένων κερδών και κατά συνέπεια να θέσει σε κίνδυνο την 

επιχείρηση. Παρ όλα αυτά είναι χρέος της κάθε επιχείρησης να επισημαίνει τις 

τυχόν ευκαιρίες, υποκαθιστώντας τα υψηλού κόστους κεφάλαια με άλλα 
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χαμηλότερου κόστους. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να μελετώνται και να 

αναλύονται τα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, στον οποίο ανήκει η 

οικονομική μονάδα, καθώς επίσης και τα περιουσιακά στοιχεία και η 

δυναμικότητα των κερδών της παράλληλα με τον βαθμό σταθερότητάς τους 

στο μέλλον.  

Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι κάθε οικονομική μονάδα έχει τη δική 

της άριστη διάρθρωση κεφαλαίων, η οποία εξαρτάται από τους διάφορους 

παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 

Αυτό που ισχύει για το σύνολο των επιχειρηματικών μονάδων, ωστόσο, 

είναι ότι κάθε επιχείρηση ακολουθεί μία τέτοια πολιτική ως προς τη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της ούτως ώστε να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ 

του αναλαμβανόμενου κινδύνου από την άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και της προσδοκώμενης απ αυτήν αποδόσεως. Για να 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μία οικονομική μονάδα έχει άριστη 

διάρθρωση των κεφαλαίων της θα πρέπει να επιφέρει ισορροπία μεταξύ του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου και της αποδόσεως της επιχειρήσεως και η οποία 

θα μεγιστοποιεί την τιμή των μετοχών της στην αγορά, ενώ παράλληλα θα 

ελαχιστοποιεί το κόστος των κεφαλαίων της. Δηλαδή πρόκειται για 

μεγιστοποίηση της αξίας της ή ελαχιστοποίησης του κόστους των κεφαλαίων 

της. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις μίας οικονομικής 

μονάδας σε σχέση με τη διατήρηση δεδομένης διαρθρώσεως κεφαλαίων είναι 

οι εξής: 

i. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο οποίος ενυπάρχει σε όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες και έχει άμεση σύνδεση με το είδος 

της κάθε οικονομικής μονάδα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

επιχειρηματικός κίνδυνος τόσο χαμηλότερος θα πρέπει να είναι 

ο αριθμοδείκτης της δανειακής επιβάρυνσης. 

ii. Η ικανότητα της οικονομικής μονάδας ν’ αντλεί κεφάλαια γι’ 

αυτήν με επωφελείς όρους, ακόμη και κάτω από δύσκολες 

συνθήκες. Επιχειρήσεις με αμετάβλητο κύκλο εργασιών έχουν 

ανάγκη από συνεχή ροή κεφαλαίων προκειμένου να επιτύχουν 
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μία μακροχρόνια άνοδο. Σε περιόδους στενότητας ρευστών ο 

δανεισμός από τράπεζες δυσκολεύει και αυτό γιατί οι τελευταίες 

επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια τις επιχειρήσεις που δανείζουν 

και προτιμούν αυτές που παρουσιάζουν υγιείς και δυναμικούς 

ισολογισμούς. 

Θέση της οικονομικής μονάδας από άποψη φορολογίας. Ένας 

σημαντικός παράγοντας που οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν ξένα 

κεφάλαια είναι ότι οι τόκοι αφαιρούνται από τα κέρδη με αποτέλεσμα να 

μειώνεται το φορολογητέο ποσό και το κόστος δανεισμού ανάλογα με το 

συντελεστή φορολογίας κάθε επιχείρησης. Ωστόσο το πλεονέκτημα αυτό δεν 

έχει καμία αξία αν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της οικονομικής έχει 

λόγους να υπόκειται σε φορολογικές απαλλαγές. Κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν η 

οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυξημένες 

αποσβέσεις ή να έχει μειωμένη φορολογική επιβάρυνση, λόγω 

πραγματοποιήσεως νέων επενδύσεων. Σαν αποτέλεσμα η χρησιμοποίηση 

ξένων κεφαλαίων, τουλάχιστον από άποψη φορολογίας, δεν είναι τόσο 

επωφελής. 

Για την ανάλυση της μακροχρόνιας οικονομικής κατάστασης μίας 

επιχείρησης χρησιμοποιούνται, συνήθως, οι παρακάτω αριθμοδείκτες: 

1. Αριθμοδείκτης ίδιων κεφαλαίων προς πάγια 

2. Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

3. Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς υποχρεώσεις  

 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς πάγια 

Ιδια κεφάλαια
Καθαρά πάγια

 

Δείχνει τον τρόπο που χρηματοδοτούνται οι πάγιες επενδύσεις μίας 

οικονομικής μονάδας. 

Υπολογίζεται διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια μίας οικονομικής μονάδας 

με το σύνολο των επενδύσεων της σε πάγια, όπως αυτά αναφέρονται στα 

λογιστικά της βιβλία. 



Σελίδα 28 από 91 
 

 

Όταν τα ίδια κεφάλαια μίας οικονομικής μονάδας είναι μεγαλύτερα από 

το σύνολο επενδύσεων σε πάγια, τότε ένα μέρος των κεφαλαίων κίνησης 

προέρχεται από τους μετόχους της. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή 

είναι μικρότερα από το σύνολο των επενδύσεων σε πάγια, τότε για τη 

χρηματοδότηση των παγίων στοιχείων της έχουν χρησιμοποιηθεί και ξένα 

κεφάλαια, δανειακά. 

Χρησιμοποιείται για να μπορεί ο οικονομικός αναλυτής, μέσα από τη 

διαχρονική παρακολούθηση του, να καταλάβει την πολιτική που ακολουθεί η 

οικονομική μονάδα ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης των πάγιων 

στοιχείων της. Η διαχρονική μεταβολή του αριθμοδείκτη μπορεί να οφείλεται 

στου παρακάτω λόγους: 

1. Στην πώληση παγίων στοιχείων  

2. Στην αγορά παγίων στοιχείων 

3. Στην παρακράτηση κερδών, με τη μορφή αποθεματικών 

4. Στην εμφάνιση έκτακτων ζημιών 

5. Στην αύξηση κεφαλαίων, με την έκδοση νέων τίτλων 

6. Στην διανομή μερισμάτων 

Ένας υψηλός αριθμοδείκτης ενδέχεται να μαρτυρά μία κάποια 

υπερεπένδυση των κεφαλαίων της επιχείρησης σε πάγια στοιχεία, 

ακίνητα κ.λπ. 

 Αριθμοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια 

100 X 
Ιδια κεφάλαια

Συνολικά κεφάλαια
 

           Δείχνει το ποσοστό του συνόλου των ενεργητικών στοιχείων μίας 

οικονομικής μονάδας, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. 

Υπολογίζεται διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια της οικονομικής μονάδας με 

το σύνολο των κεφαλαίων της. 

Η διαφορά του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη από το 100 δείχνει το 

ποσοστό των ξένων κεφαλαίων, που προσφέρθηκε από τους πιστωτές της 

οικονομικής μονάδας για τη χρηματοδότηση του ενεργητικού. 
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Ο αριθμοδείκτης δανειακών κεφαλαίων δείχνει το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων που έχει χρηματοδοτηθεί από τους πιστωτές της 

οικονομικής μονάδας, βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους. Συνεπώς: 

100 Χ 
Ξένα κεφάλαια

Συνολικά κεφάλαια
 

Οι δύο παραπάνω αριθμοδείκτες δείχνουν την σχέση των ίδιων και των 

δανειακών κεφαλαίων μεταξύ τους, καθώς και το βαθμό προστασίας των 

πιστωτών της οικονομικής μονάδας. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αριθμοδείκτης ιδίων 

προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια είναι εξίσου σπουδαίος με τον 

αριθμοδείκτη ρευστότητας μίας οικονομικής μονάδας και αυτό γιατί εμφανίζει 

την οικονομική της δύναμη ενώ συγχρόνως αντανακλά τη μακροχρόνια 

ρευστότητά της. Υψηλός αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά απασχολούμενα 

κεφάλαια συνεπάγεται μικρή πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων μίας οικονομικής μονάδας. Αντιθέτως ένας 

χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη μίας πιο επικίνδυνης κατάστασης, 

αφού ενδέχεται να προκύψουν μεγάλες ζημιές στην οικονομική μονάδα και 

των οποίων το βάρος για την κάλυψη τους θα φέρουν τα ίδια κεφάλαια. 

 Αριθμοδείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές 
υποχρεώσεις  

100 Χ 
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο υποχρεώσεων

 

Δείχνει τη ρευστότητα των μακροχρόνιων υποχρεώσεών της. 

 Υπολογίζεται διαιρώντας το κυκλοφορούν ενεργητικό της οικονομικής 

μονάδας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα διαθέσιμα, με το συνολικό 

ύψος των υποχρεώσεών της.  

 Ο αριθμοδείκτης αυτός είναι σημαντικός δεδομένου ότι ορισμένα 

κυκλοφοριακά στοιχεία έχουν σχετικά χαμηλό βαθμό ρευστοποίησης. 

Επηρεάζεται αρνητικά από τις λειτουργικές και έκτακτες ζημιές. Ένας υψηλός 

αριθμοδείκτης μπορεί να αποτελέσει ένδειξη ότι οι μακροπρόθεσμες 
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υποχρεώσεις θα μπορέσουν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης, στην 

περίπτωση που δεν υπάρξουν υπερβολικές ζημιές από τη ρευστοποίηση των 

κυκλοφοριακών στοιχείων. 

1.4.4 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες8 

Οι επενδυτές όταν πρόκειται να πάρουν κάποια απόφαση σχετικά με 

το εάν θα πρέπει να αγοράσουν, να πωλήσουν ή να διατηρήσουν την 

επένδυσή τους σε μετοχικούς τίτλους μίας οικονομικής μονάδας 

χρησιμοποιούν για την ανάλυσή τους, τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες. 

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών αριθμοδεικτών συσχετίζει την 

τρέχουσα τιμή των μετοχών μίας οικονομικής μονάδας με κατά μετοχή μεγέθη 

του ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως της 

τελευταίας. Η παραπάνω συσχέτιση αποδεικνύεται χρήσιμη, τουλάχιστον από 

πρακτική άποψη, αφού οι τιμές που αναφέρονται στη χρηματιστηριακή αγορά 

αφορούν όχι τα συνολικά μεγέθη της οικονομικής μονάδας, αλλά τη μια 

συγκεκριμένη μετοχή. 

Οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους 

επενδυτές είναι οι παρακάτω: 

 Μέρισμα κατά μετοχή 

 Κέρδη κατά μετοχή 

 Το ποσοστό διανεμόμενων κερδών 

 Η ταμειακή ροή κατά μετοχή 

 Απόσβεση ανά μετοχή 

 Ο αριθμοδείκτης αποδόσεως μετοχής σε ταμειακή ροή 

                                                            
 

 

8 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης 
Κωνσταντίνος Κάντζος(2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Αθήνα: Εκδόσεις 
INTERBOOKS.  
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 Μέρισμα κατά μετοχή(Dividends per share) 

. . .
Σύνολο µερισµάτων

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
 

Δείχνει το ποσοστό των κερδών που μοιράζεται στους μετόχους, 

δηλαδή το μέρισμα, καθώς επίσης και το ποσοστό που παρακρατείται από 

την οικονομική μονάδα με τη μορφή διαφόρων αποθεματικών. 

Υπολογίζεται διαιρώντας το  συνολικό ποσό των διανεμόμενων 

κερδών της λογιστικής χρήσης με το σύνολο των μετοχών που δικαιούνται 

μερίσματος. 

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κατάτμηση ή σύμπτυξη 

μετοχών, διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποιήσεις κερδών, 

αποθεματικών και υπεραξίας παγίων στοιχείων προκειμένου να γίνουν 

συγκρίσεις των ανά μετοχή μερισμάτων με αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων 

χρήσεων. Φυσικά, σε όλες τις παραπάνω θα πρέπει να γίνεται προσαρμογή 

των μερισμάτων των προηγούμενων χρήσεων με βάση τον αριθμό των 

μετοχών, της τελευταίας χρήσης. 

Η πλειοψηφία των οικονομικών μονάδων συνηθίζει να δίνει ένα 

σταθερό και ελαφρώς αυξανόμενο μέρισμα κάθε χρόνο, προκειμένου να 

παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές. Συνεπώς, ορίζουν ένα ύψος 

μερίσματος τέτοιο που να μπορούν να δίνουν και μελλοντικά. 

 Κέρδη κατά μετοχή(earnings per share-E.P.S.) 

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως
Μέσος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

 

Δείχνει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε 

μετοχή της οικονομικής μονάδας και επηρεάζεται τόσο από το συνολικό ύψος 

των κερδών όσο και από τον αριθμό των μετοχών της. Το ύψος των κερδών 

ανά μετοχή αντανακλά την κερδοφόρα δυναμικότητά της οικονομικής 

μονάδας, με βάση τη μία μετοχή της. 
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Υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των καθαρών κερδών της 

λογιστικής χρήσης με τον μέσο αριθμό των μετοχών της, που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία κατά τα διάρκεια αυτής. 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης είναι ένας από τους σημαντικότερους 

που χρησιμοποιούνται στη χρηματοοικονομική ανάλυση, ωστόσο είναι και ο 

πιο παραπλανητικός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διαφορές στα κέρδη 

ανά μετοχή δεν είναι εύκολο να ερμηνευθούν, αφού δεν έχουν όλες οι 

επιχειρήσεις τον ίδιο αριθμό μετοχών. Επιπλέον, όταν γίνονται συγκρίσεις στα 

ανά μετοχή κέρδη της ίδιας οικονομικής μονάδας, θα πρέπει να γίνονται με 

μεγάλη προσοχή αφού η τυχόν υπάρχουσα διαφορά είναι πολύ πιθανό να 

οφείλεται στη μεταβολή της μερισματικής πολιτικής της οικονομικής μονάδας 

και όχι στη μείωση της κερδοφόρας δυναμικότητας της τελευταίας. 

Στην περίπτωση εκείνη που κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης 

αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας, με τη καταβολή 

μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, θα πρέπει να υπολογισθεί ο 

σταθμικός μέσος όρος του αριθμού των μετοχών, που υπήρχαν κατά τη 

διάρκεια της λογιστικής χρήσης ούτως ώστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ του 

αριθμού των συνολικών κερδών και του αριθμού των μετοχών, που 

βρίσκονταν σε κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει γιατί τα κεφάλαια που προήλθαν 

από την αύξηση του κεφαλαίου συμμετείχαν στην παραγωγή κερδών από τη 

στιγμή που μπήκαν στην οικονομική μονάδα. 

Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμικού όρου του αριθμού των 

μετοχών, που βρίσκονται σε κυκλοφορία χρησιμοποιούμε την εξής σχέση: 

. ώ    1 1 . έ       . ώ  έ     έ     .
ό   ώ   ή

 

Ο παραπάνω τύπος δεν έχει ισχύ στην περίπτωση που ο αριθμός των 

μετοχών μίας οικονομικής μονάδας μεταβληθεί λόγω αυξήσεως του μετοχικού 

της κεφαλαίου, από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή της υπεραξίας των 

πάγιων στοιχείων, ή εξαιτίας κατατμήσεως ή συμπτύξεως. 

Το ίδιο συμβαίνει και όταν η οικονομική μονάδα διανέμει δωρεάν 

μετοχές στους μετόχους της, οι οποίες έχουν προέλθει από κεφαλαιοποίηση 
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αποθεματικών, ή της υπεραξίας των παγίων στοιχείων, ή τέλος από 

κεφαλαιοποίηση κερδών. 

Σαν συμπέρασμα  μπορούμε να πούμε ότι, όταν οι νέες μετοχές δεν 

συνδέονται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θεωρούνται ότι 

κυκλοφορούσαν σε όλη τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, μέσα στην οποία 

καλούμαστε να υπολογίσουμε τα κέρδη ανά μετοχή. 

Στην περίπτωση που θέλουμε να συγκρίνουμε τα κέρδη ανά μετοχή με 

εκείνη παλαιότερων χρήσεων, θα πρέπει να κάνουμε προσαρμογή των ανά 

μετοχή κερδών όλων των προηγούμενων χρήσεων με βάση τον πιο 

πρόσφατο αριθμό μετοχών.  

 Το ποσοστό των διανεμομένων κερδών (Percentage of 
distributed profits) 

100 Χ
Σύνολο µερισµάτων χρήσεως

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσεως
 

Δείχνει το ποσοστό των κερδών που διανέμει η οικονομική μονάδα 

σαν μέρισμα στους μετόχους της, προκύπτει διαιρώντας το σύνολο των 

καταβαλλόμενων μερισμάτων με το σύνολο των καθαρών κερδών. 

Όσο πιο μικρό είναι το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών, τόσο πιο 

συντηρητική είναι η μερισματική πολιτική που εφαρμόζει η οικονομική μονάδα 

και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερο είναι το ύψος των παρακρατούμενων 

κερδών, που εμφανίζονται με τη μορφή διαφόρων αποθεματικών και 

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων, τα 

οποία θα λάβουν χώρα στο μέλλον. Αντίθετα όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό των διανεμόμενων κερδών, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

καταβαλλόμενο μέρισμα στους μετόχους. 

 Η ταμειακή ροή ανά μετοχή (cash flow per share) 

Καθαρά κέρδη χρήσεως αποσβέσεις χρήσεως
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

 

Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με τον αριθμοδείκτη καθαρών 

κερδών ανά μετοχή, αφού το cash flow ανά μετοχή είναι ένα στοιχείο 
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περισσότερο συγκρίσιμο από ότι είναι τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή και 

αποδεικνύεται πολύ χρήσιμος στις περιπτώσεις συγκρίσεων μεταξύ των 

οικονομικών μονάδων. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη σημασία 

στην ταμειακή ροή (cash flow) των οικονομικών μονάδων, δηλαδή στο ύψος 

των κεφαλαίων που εισρέουν στην οικονομική μονάδα, σαν αποτέλεσμα της 

δραστηριότητάς της, αφού πρώτα έχουν αφαιρεθεί όλες οι καταβληθείσες 

δαπάνες. 

Υπολογίζεται διαιρούμε τα καθαρά κέρδη της χρήσης (πριν την 

αφαίρεση των αποσβέσεων της χρήσης) με τον αριθμό των μετοχών της 

οικονομικής μονάδας, που βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Μέσω της καθαρής ταμειακής ροής μπορεί ο οικονομικός αναλυτής να 

γνωρίζει κατά πόσο οι τρέχουσες ανάγκες της οικονομικής μονάδας 

καλύπτονται από τα ρευστά που προέρχονται από τη δραστηριότητα της 

τελευταίας. 

 Η απόσβεση ανά μετοχή (Depreciation per share) 

Σύνολο αποσβέσεων χρήσεως
Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

 

Δεν είναι λίγες οι οικονομικές μονάδες που δίνουν μεγάλη σημασία στο 

ύψος των ετήσιων αποσβέσεων, καθώς επίσης και στο ύψος των ανά μετοχή 

αποσβέσεων της λογιστικής χρήσης. Το ύψος των αποσβέσεων που 

αντιστοιχεί ανά μετοχή μίας οικονομικής μονάδας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν 

θέλουμε να συγκρίνουμε διάφορες ανταγωνιστικές οικονομικές μονάδες και 

κυρίως όταν γίνεται συσχετισμός με τα ανά μετοχή κέρδη και την ταμειακή 

ροή.  

Υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό ύψος των αποσβέσεων της 

λογιστικής χρήσης με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε 

κυκλοφορία. 

 Αριθμοδείκτης ποσοστού αυτοχρηματοδοτήσεως  

100 Χ 
Ταµειακή ροή 

Καθαρές πωλήσεις χρήσεως
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Για την εκτίμηση του ποσοστού αυτοχρηματοδοτήσεως χρησιμοποιείται 

ο αριθμοδείκτης ταμειακής ροής προς καθαρές πωλήσεις χρήσεως. 

Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοδότηση της οικονομικής μονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της. Όμως θα 

πρέπει η σχέση πωλήσεων προς απασχολούμενα κεφάλαια να διατηρείται 

σταθερή προκειμένου να δίνεται ορθή ερμηνεία στον συγκεκριμένο 

αριθμοδείκτη.  

1.4.5 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας (Operating expense ratios)9 

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας είναι οι 

παρακάτω: 

1. Ο αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των 

απασχολουμένων 

2. Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 

3. Ο αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

4. Ο αριθμοδείκτης παγίων προς το μέσο αριθμό 

απασχολουμένων 

 Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές των 
απασχολουμένων 

100 Χ 
Καθαρά λειτουργικά κέρδη
Αµοιβές απασχολουµένων

 

Δείχνει την έμμεση επίδραση που προκαλεί στα κέρδη μίας 

οικονομικής μονάδας μία αύξηση των αμοιβών των απασχολουμένων. 

                                                            
 

 

9 ΠΗΓΗ: Αργύρης Λ. Αδαμίδης(1998), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων». Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων και Περιοδικών 
Νικήτα Α. Νιάρχου(1997), «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων». Αθήνα‐
Πειραιάς: Εκδόσεις Α. Σταμούλης 
Κωνσταντίνος Κάντζος(2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Αθήνα: Εκδόσεις 
INTERBOOKS.  
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Υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της λογιστικής 

χρήσης με το σύνολο των αμοιβών των απασχολουμένων. 

Μέσα από τη διαχρονική παρακολούθηση του αριθμοδείκτη αυτού 

παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το βαθμό παραγωγικότητας των 

απασχολουμένων στην οικονομική μονάδα. 

Μια ανοδική πορεία μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη 

παραγωγικότητα των απασχολουμένων στην οικονομική μονάδα, ενώ μια 

καθοδική πορεία μπορεί να οφείλεται στο αντίθετο. 

 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 

100 Χ 
Λειτουργικά έξοδα
Καθαρές πωλήσεις 

 

Δείχνει ποια είναι η τάση των λειτουργικών εξόδων της οικονομικής 

μονάδας σε σχέση με τον όγκο των πωλήσεών της. 

Υπολογίζεται διαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα της οικονομικής 

μονάδας με τις καθαρές πωλήσεις της λογιστικής χρήσης. 

Συγκρίνοντας των συγκεκριμένο αριθμοδείκτη με τον αντίστοιχο 

άλλων ομοειδών ή με τον μέσο όρο του κλάδου, γνωρίζουμε για τη θέση της 

οικονομικής μονάδας με βάση τα λειτουργικά της έξοδα. 

Στην περίπτωση εκείνη που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με 

τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σε μια οικονομική μονάδα καθώς 

επίσης και σχετικά με τις αμοιβές τους, είναι χρήσιμο να προχωρούμε και στον 

υπολογισμό ορισμένων άλλων αριθμοδεικτών όπως είναι: 

i. Ο αριθμοδείκτης παγίων προς τον μέσο αριθμό 

απασχολουμένων 

ii. Ο αριθμοδείκτης του συνόλου των αμοιβών των 

απασχολουμένων στην οικονομική μονάδα προς τον 

μέσο όρο των απασχολουμένων 
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 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων 

100 Χ 
Κόστος πωληθέντων Λειτουργ. έξοδα

Καθαρές πωλήσεις 
 

Δείχνει ποιο είναι το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων, το οποίο 

απορροφάται  από τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων. 

Υπολογίζεται διαιρώντας τα συνολικά λειτουργικά έξοδα και το κόστος 

των πωληθέντων της οικονομικής μονάδας με τις καθαρές πωλήσεις. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο πιο μικρή είναι η 

αποδοτικότητα της οικονομικής μονάδας, αφού το ποσοστό των λειτουργικών 

κερδών που παραμένει σε αυτή ενδέχεται να μην επαρκεί για την κάλυψη των 

χρηματοοικονομικών και των υπολοίπων κερδών. 

Μέσα από την ανάλυση των επί μέρους λειτουργικών εξόδων, σε 

σχέση με τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μπορεί να δωθούνε 

πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της διοίκησης να προσαρμόζει τα 

έξοδά της σύμφωνα με τις αλλαγές στις συνθήκες πωλήσεων. 

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικός για 

τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας μίας οικονομικής μονάδας θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται με μεγάλη προσοχή, καθώς στον υπολογισμό του 

συμμετέχουν διάφοροι παράγοντες εξωτερικοί, οι οποίοι δεν υπόκεινται στον 

έλεγχο της οικονομικής μονάδας και εσωτερικοί οι οποίοι υπάρχει δυνατότητα 

να ελεγχθούν. Να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κριτήριο 

για την οικονομική κατάσταση μιας οικονομικής μονάδας, αν δεν 

συμπεριληφθούν σε αυτόν και τα διάφορα έσοδα-έξοδα, καθώς επίσης και τα 

έκτακτα στοιχεία που παίρνουν μέρος στον προσδιορισμό του οικονομικού 

αποτελέσματος. 

Τέλος όταν ο οικονομικός αναλυτής εξετάζει τη σχέση μεταξύ 

λειτουργικών εξόδων και πωλήσεων θα πρέπει να προσδιορίσει και τα εξής 

παρακάτω: 
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 Αν το επίπεδο των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών και των 

εργατοϋπαλλήλων είναι στα ίδια επίπεδα με άλλων ομοειδών 

οικονομικών μονάδων. 

 Αν η αμοιβή των πωλητών είναι μισθός ή προμήθεια. 

 Αν το σταθερό κόστος είναι τόσο υψηλό που μία μείωση των 

πωλήσεων ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημία. 

 Αριθμοδείκτης παγίων προς το μέσο αριθμό απασχολουμένων 

Καθαρά πάγια
Μέσος αριθµός απασχολουµένων

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετρά αν και κατά πόσο η οικονομική 

μονάδα είναι εντάσεως κεφαλαίου ή εντάσεως εργασίας και προκύπτει 

διαιρώντας τα καθαρά πάγια, αφού έχουμε τις συνολικές αποσβέσεις, με τον 

αριθμό των απασχολούμενων στην οικονομική μονάδα.  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ είναι επιθυμητό ο δείκτης αυτός να 

παρουσιάζει διαχρονικά μία ανοδική πορεία, αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται 

από μία αύξηση της αξίας των πωλήσεων ανά απασχολούμενο. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΕ 

1.5    Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.) 

Ως Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας  (ΑΠΕ) και σύμφωνα με το νόμο 

θεωρούνται οι Πηγές αυτές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 

εκμεταλλευόμενες: 

1. Την  Αιολική ή Ηλιακή Ενέργεια ή βιομάζα ή Βιοαέριο. 

2. Την Γεωθερμική Ενέργεια, εφόσον το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

του σχετικού Γεωθερμικού Δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον 

ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

3. Την  Ενέργεια από την Θάλασσα. 

4. Το  Υδάτινο Δυναμικό με Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς 

μέχρι 10MW. 

5. Συνδυασμό των ανωτέρω. 

6. Τη Συμπαραγωγή, με χρήση των Πηγών Ενέργειας, των (1) και 

(2) και συνδυασμό τους. 

1.5.1 ΑΙΟΛΙΚΑ10 

Η εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου από τον άνθρωπο αποτελεί 

μία πρακτική που βρίσκει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είναι τα ιστιοφόρα και οι 

ανεμόμυλοι. Σήμερα, για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας 

χρησιμοποιούμε τις ανεμογεννήτριες (Α/Γ). 

Οι ανεμογεννήτριες είναι μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την κινητική 

ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω της πτερωτής, έχουμε την μετατροπή της 

κινητικής ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια με την μορφή 

περιστροφής του άξονα της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της 
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γεννήτριας, επιτυγχάνουμε την μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική. 

Οι Α/Γ χρησιμοποιούνται για την πλήρη κάλυψη ή και τη συμπλήρωση 

των ενεργειακών αναγκών. Το παραγόμενο από τις ανεμογεννήτριες 

ηλεκτρικό ρεύμα είτε καταναλώνεται επιτόπου, είτε εγχέεται και διοχετεύεται 

στο ηλεκτρικό δίκτυο για να καταναλωθεί αλλού. Η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια από τις Α/Γ, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση, 

συχνά αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν η ζήτηση είναι 

μεγαλύτερη από την παραγωγή. Η αποθήκευση σήμερα γίνεται με δύο 

οικονομικά βιώσιμους τρόπους, ανάλογα με το μέγεθος της παραγόμενης 

ενέργειας. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) είναι η πλέον γνωστή και 

διαδεδομένη μέθοδος αποθήκευσης Η/Ε, η οποία χρησιμοποιείται για μικρής 

κλίμακας παραγωγικές μη διασυνδεδεμένες στο κεντρικό δίκτυο μονάδες. Η 

άντληση ύδατος με χρήση Η/Ε παραγόμενης από Α/Γ και η ταμίευσή του σε 

τεχνητές λίμνες κατασκευασμένες σε υψόμετρο το οποίο είναι ικανό να 

τροφοδοτήσει υδροηλεκτρικό σταθμό, είναι η μέθοδος αποθήκευσης που 

χρησιμοποιείται όταν η παραγόμενη Η/Ε είναι μεγάλη. Η χώρα μας διαθέτει 

εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναμικό, σε αρκετές περιοχές της Κρήτης, της 

Πελοποννήσου, της Ευβοίας και φυσικά στα νησιά του Αιγαίου. Σε αυτές τις 

περιοχές θα συναντήσουμε και τα περισσότερα αιολικά πάρκα, τα οποία 

αποτελούνται από  συστοιχίες ανεμογεννητριών σε βέλτιστη διάταξη για την 

καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού. 

Η αιολική ενέργεια είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η 

εκμετάλλευση του υψηλού της δυναμικού στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τη 

ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών που ενσωματώνεται στις σύγχρονες 

αποδοτικές ανεμογεννήτριες, έχει τεράστια σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

την εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  
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1.5.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ11 

 Ηλιακή Ενεργεία & Φωτοβολταϊκά 

Με το όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων 

μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φώς και η θερμότητα 

που ακτινοβολούνται, απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και 

μετατρέπονται σε άλλες μορφές ενέργειας. Η τεχνολογία σήμερα αξιοποιεί ένα 

μηδαμινό ποσοστό της καταφθάνουσας στην επιφάνεια του πλανήτη μας 

ηλιακής ενέργειας με τριών ειδών συστήματα: τα θερμικά ηλιακά, τα παθητικά 

ηλιακά και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

 Θερμικά Ηλιακά Συστήματα  

Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών 

συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες, οι οποίοι 

απορροφούν την ηλιακή ενέργεια και στη συνέχεια, τη μεταφέρουν με τη 

μορφή θερμότητας σε κάποιο ρευστό, όπως το νερό για παράδειγμα. Η 

απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται μέσω ηλιακών συλλεκτών, 

σκουρόχρωμων δηλαδή επιφανειών καλά προσανατολισμένων στον ήλιο, οι 

οποίες βρίσκονται σε επαφή με νερό και του μεταδίδουν μέρος της 

θερμότητας που παρέλαβαν. Το παραγόμενο  ζεστό νερό χρησιμοποιείται για 

απλή οικιακή ή πιο σύνθετη βιομηχανική χρήση, τελευταία δε ακόμη και για τη 

θέρμανση και ψύξη χώρων μέσω κατάλληλων διατάξεων.  

 Παθητικά Ηλιακά Συστήματα  

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα αποτελούνται από δομικά στοιχεία, 

κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα μεταξύ τους, ώστε να υποβοηθούν 

την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τον φυσικό φωτισμό των κτιρίων 

ή για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα σε αυτά. Τα παθητικά ηλιακά 

συστήματα αποτελούν την αρχή της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και 

μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλους σχεδόν τους τύπους κτιρίων. 
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 Φωτοβολταϊκά Συστήματα  

Όλοι έχουμε συναντήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε μικρούς 

υπολογιστές και ρολόγια. Πρόκειται για συστήματα που μετατρέπουν την 

ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια και που, εδώ και πολλά χρόνια, 

χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροδότηση μη διασυνδεδεμένων στο ηλεκτρικό 

δίκτυο καταναλώσεων. Δορυφόροι, φάροι και απομονωμένα σπίτια 

χρησιμοποιούν παραδοσιακά τα φωτοβολταϊκά για την ηλεκτροδότησή τους. 

Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των Φ/Β συστημάτων 

είναι τεράστια, λόγω του ιδιαίτερα υψηλού δυναμικού ηλιακής ενέργειας. Η 

ηλεκτροπαραγωγή από Φωτοβολταϊκά έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα 

αποδίδει την μέγιστη ισχύ της κατά τη διάρκεια της ημέρας που παρουσιάζεται 

η μέγιστη ζήτηση. 

Ανάλογα με τη χρήση του παραγόμενου ρεύματος, τα Φ/Β 

κατατάσσονται σε: 

 Αυτόνομα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των 

οποίων καταναλώνεται επιτόπου και εξολοκλήρου από την παραγωγή 

στην κατανάλωση 

 Διασυνδεδεμένα συστήματα, η παραγόμενη ενέργεια των 

οποίων διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο για να μεταφερθεί και να 

καταναλωθεί αλλού. 

 

1.5.3 ΒΙΟΜΑΖΑ12 

Βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, 

αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, 

(συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία 

και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 

βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ. 
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Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. 

Πρακτικά περιλαμβάνεται σε αυτήν οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή 

έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο βιομάζα 

εννοούμε τα φυτικά και δασικά υπολείμματα (καυσόξυλα, κλαδοδέματα, 

άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά απόβλητα (κοπριά, 

άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές φυτείες για 

να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και τα αστικά 

απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής 

βιομηχανίας και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων. 

Η βιομάζα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή θερμικής και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη 

ενεργειακών αναγκών (θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λπ.) και ακόμα για 

την παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κ.λπ.). 

 

1.5.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ13 

Η γεωθερμία είναι μια  ήπια και πρακτικά ανεξάντλητη ενεργειακή 

πηγή, που μπορεί με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει 

ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να 

παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η γεωθερμία προσφέρει ενέργεια χαμηλού 

κόστους, ενώ δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές βλαβερών ρύπων. 

Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού, ποικίλει από περιοχή σε 

περιοχή, ενώ συνήθως κυμαίνεται από 25ο C μέχρι 360ο C. Στις περιπτώσεις 

που τα γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 150ο C), η 

γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας παγκοσμίως αφορά 

στη θέρμανση θερμοκηπίων. Χρησιμοποιείται ακόμα στις υδατοκαλλιέργειες, 

όπου εκτρέφονται υδρόβιοι οργανισμοί αλλά και για τηλεθέρμανση, δηλαδή 
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θέρμανση συνόλου κτιρίων, οικισμών, χωριών ή και πόλεων.  

Σήμερα στην Ελλάδα, η εκμετάλλευση της γεωθερμίας γίνεται αποκλειστικά 

για χρήση της σε θερμικές εφαρμογές, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές με 

την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ακόμα, λόγω του πλούσιου σε 

γεωθερμική ενέργεια υπεδάφους της χώρας μας, κυρίως κατά μήκος του 

ηφαιστειακού τόξου του Νοτίου Αιγαίου (Μήλος, Νίσυρος, Σαντορίνη), μπορεί 

να έχει ευρεία εφαρμογή για τη θερμική αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με 

στόχο την απόληψη πόσιμου, κυρίως στις άνυδρες νησιωτικές και 

παραθαλάσσιες περιοχές. Μία τέτοια εφαρμογή έχει χαμηλότερο κόστος από 

εκείνο που απαιτείται για τον εφοδιασμό των περιοχών αυτών με πόσιμο 

νερό, μέσω υδροφόρων πλοίων. 

 

1.5.5 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ14 

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται 

στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των 

λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική 

ενέργεια. Η μετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, μέσω 

της πτερωτής του στροβίλου, έχουμε την μετατροπή της κινητικής ενέργειας 

του νερού σε μηχανική ενέργεια με την μορφή περιστροφής του άξονα της 

πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, μέσω της γεννήτριας, επιτυγχάνουμε τη 

μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο των έργων και 

εξοπλισμού μέσω των οποίων γίνεται η μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας 

σε ηλεκτρική, ονομάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ). 

Η δέσμευση/ αποθήκευση ποσοτήτων ύδατος σε φυσικές ή τεχνητές 

λίμνες, για ένα Υδροηλεκτρικό Σταθμό,  ισοδυναμεί πρακτικά με αποταμίευση 

Υδροηλεκτρικής Ενέργειας.  Η προγραμματισμένη αποδέσμευση αυτών των 

ποσοτήτων ύδατος και η εκτόνωσή τους στους υδροστροβίλους οδηγεί στην 

ελεγχόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδομένη την ύπαρξη 
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κατάλληλων υδάτινων πόρων και τον επαρκή εφοδιασμό τους με τις 

απαραίτητες βροχοπτώσεις, η  Υ/Ε καθίσταται μια σημαντικότατη εναλλακτική 

πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη ενός Υδροηλεκτρικού Σταθμού είναι ποικίλα. 

Ακόμα και το μειονέκτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξ αιτίας των 

μεγάλης κλίμακας έργων πολιτικού μηχανικού, τα οποία ένα μεγάλο 

υδροηλεκτρικό έργο προϋποθέτει, με μια καλοσχεδιασμένη μελέτη, μπορεί να 

μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της λίμνης 

Πλαστήρα, κατά την οποία ο κατακλυσμός της περιοχής από ύδατα μετά τη 

δημιουργία του φράγματος, δημιούργησε ένα νέο υγροβιότοπο, ο οποίος 

σύντομα μετατράπηκε σε πόλο τουριστικής έλξης δίνοντας ταυτόχρονα νέες 

αρδευτικές δυνατότητες στη γύρω περιοχή. 

Τα Μικρής κλίμακας Υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) είναι κυρίως 

"συνεχούς ροής", δηλαδή δεν περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή και 

αποταμίευση ύδατος, και συνεπώς ούτε κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και 

ταμιευτήρων. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται συνήθως και ο διαχωρισμός μεταξύ 

μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών. Ένας μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός 

αποτελεί ένα έργο απόλυτα συμβατό με το περιβάλλον, καθώς το σύνολο των 

επιμέρους παρεμβάσεων στην περιοχή εγκατάστασης του έργου μπορεί να 

ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, 

αξιοποιώντας τους τοπικούς πόρους. 

1.5.6 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σύμφωνα με την 5η εθνική έκθεση για το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ 

στην Ελλάδα για το έτος 2010 

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/77/EΚ "Για την προαγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας", προβλέπεται για την Ελλάδα ενδεικτικός στόχος 

συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένης της 

υδραυλικής ενέργειας των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό 

20,1% της εγχώριας ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας κατά το έτος 2010. 

Ο στόχος αυτός είναι συμβατός με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας που 
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απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφτηκε το Δεκέμβριο 

του 1997 στη σύμβαση–πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 

Αλλαγή. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει για την Ελλάδα συγκράτηση 

του ποσοστού αύξησης κατά την περίοδο 2008-2012 του CO2 και άλλων 

αερίων που επιτείνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 25%, σε σχέση με 

το έτος–βάση 1990. Επιπλέον, η ψήφιση της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ3  η οποία 

τέθηκε για την εφαρμογή της Ενεργειακής Πολιτικής για την Ευρώπη ενέκρινε 

δεσμευτικό στόχο συνιστάμενο σε μερίδιο 20% συμμετοχής των ανανεωσίμων 

πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ έως το 2020, 

με το νέο στόχο για τη χώρα μας να ανέρχεται στο 18%. Ο στόχος αυτός 

γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε 

παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα άλλωστε με την τέταρτη έκθεση της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή όπου εκτιμάται ότι οι 

ανανεώσιμες πηγές έχουν θετική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια, στην 

απασχόληση και στην ποιότητα του αέρα. Εκτιμήσεις για την ακαθάριστη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά το έτος 2010, την προσδιορίζουν σε 

61 TWh, δηλαδή πολύ χαμηλότερα από το επίπεδο των 68 - 72 TWh το οποίο 

προβλεπόταν στις υποβληθείσες Εθνικές Εκθέσεις των προηγούμενων ετών 

στο πλαίσιο της Οδηγίας. Η αναθεώρηση οφείλεται στη μείωση της ζήτησης 

αλλά και στην αισθητή μείωση του προβλεπόμενου ρυθμού ανάπτυξης. Κατά 

συνέπεια, υφίσταται ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

(συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) της τάξης των 12,26 

TWh κατά το έτος 2010. 

 

 Βασικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας  

Η Ελλάδα καταλαμβάνει έκταση 132.000 τετρ. χιλιομέτρων και έχει 

πληθυσμό 11,26 εκατ. κατοίκων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 2009. 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2008, το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

σε τρέχουσες τιμές εκτιμήθηκε για το 2009 στο επίπεδο των 21.100 Ευρώ. Για 

το έτος 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης, ως ποσοστιαία μεταβολή του όγκου του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, εκτιμήθηκε οριακά αρνητικός, τάση η οποία 

προβλέφθηκε να συνεχισθεί και να επιδεινωθεί το 2010. 
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 Εθνικό Σχέδιο Δράσης 20-20-20 

Το 2009 και μετά την Οδηγία της ΕΕ 2009/28/ΕΚ συντάχθηκε η 

Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 

ποσοστό 20% έως το 2020, Η Έκθεση αυτή, περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την 

εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών των ΑΠΕ 

έως το 2020. Οι εκτιμήσεις αυτές εξειδικεύονται στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό 

τομέα, αλλά και στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Αναφέρονται επίσης 

μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της 

αξιοποίησης των ΑΠΕ, καθώς και στοιχεία για τις βασικές διοικητικές δομές 

που θα επιταχύνουν τη διείσδυση αυτή. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και η 

πρόοδος στην εφαρμογή του συμφωνήθηκε να εξετάζεται ανά δύο χρόνια και 

να επικαιροποιείται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και 

της βελτίωσης των τεχνολογιών, αλλά και η ζήτηση της ενέργειας. 

1.5.7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στα πλαίσια της επικαιροποίησης των προβλεπομένων από την 

Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ψηφίσθηκε πρόσφατα ο νόμος  

4254/2014 με τον οποίο ψηφίσθηκαν νέα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 

διατάξεις. Πέραν του νόμου αυτού, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ 

είναι δαιδαλώδες και απαρτίζεται από 32 συνολικά νόμους, προεδρικά 

διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονισμούς. Κατωτέρω παρατίθενται 

οι ως άνω νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι 

κανονισμοί, με βάση τα οποία αδειοδοτείται, κατασκευάζεται και λειτουργεί ένα 

έργο ΑΠΕ. 

 ΝΟΜΟΙ 

1. Ν.  4254/2014  «Νέα  μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 
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2.  Ν.3851  (ΦΕΚ  Α  85/4‐6‐2010)  Επιτάχυνση  της  ανάπτυξης  των 

Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας  για  την αντιμετώπιση  της  κλιματικής αλλαγής  και 

άλλες  διατάξεις  σε  θέματα  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

3. N.4001/2011  (ΦΕΚ  179  Α/22.08.2011)  Για  τη  λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και 

δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 

4.  Ν. 2941/01 ΦΕΚ Α' 201/12‐09‐01 Ο νόμος αντιστοιχεί στους τομείς 

Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

5.  Ν.  2773/99  ΦΕΚ  Α'  286/22‐12‐99  «Απελευθέρωση  της  αγοράς 

ηλεκτρικής  ενέργειας‐Ρύθμιση  θεμάτων  ενεργειακής  πολιτικής  και  λοιπές 

διατάξεις». 

6.  Ν. 2647/98 ΦΕΚ Α' 237/22‐10/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».  

7.  Ν.  2244/94  Α'  168/07‐10‐94  «Ρύθμιση  θεμάτων 

Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα 

και άλλες διατάξεις. 

8. Ν.  1739/1987  ΦΕΚ  Α  201/20‐11‐1987  «Διαχείριση  των  υδατικών 

πόρων και άλλες διατάξεις»  

9.  Ν.  1558/85  ΦΕΚ  381/Α/26.7.1985  «Κυβέρνηση  και  κυβερνητικά 

όργανα» 

10.  Ν. 1475/84 ΦΕΚ Α' 131/11‐09‐1984 Αξιοποίηση  του γεωθερμικού 

δυναμικού  

11.  N.3734  ΦΕΚ  Α'  8/28‐1‐09  «Προώθηση  της  συμπαραγωγής  δύο  ή 

περισσότερων  χρήσιμων  μορφών  ενέργειας,  ρύθμιση  ζητημάτων  σχετικών  με  το 

Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»  

12.  N.3468/06 ΦΕΚ Α' 129/27‐6‐06 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» 

13.  N. 2503/97 ΦΕΚ Α' 107(30‐5‐97) «Διοίκηση –οργάνωση στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
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 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1. Π.Δ. 27/1996 ΦΕΚ 19/Α/1‐2‐1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Τουρισμού,Βιομηχανίας ,Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης»  

2. Π.Δ. 256/1989 ΦΕΚ Α 121/11.5.89  Άδεια χρήσης νερού  

3. Π.Δ. 126/1986 ΦΕΚ Α' 44/17‐04‐86 «Διαδικασία παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο 

και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς» 

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1. Y.A. A.Y./Φ1/οικ.19598 ΦΕΚ Β 1630/11.10.2010 Απόφαση για την 

επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο 

μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

2.  Δ5‐ΗΛ/Γ/Φ1/749 ΦΕΚ Β’ 889/22‐3‐2012 Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 (ΦΕΚ 

Β΄ 1420/15.7.2009)  

3. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932 ΦΕΚ Β' 2317/10.08.2012 Αναστολή 

διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

4.  ΥΑ Δ5/ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β' 1420/15.7.2009 Καθορισμός 

λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από 

συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής 

5. Υ.Α. Φ16/5813/17.5.89 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β 383/24.5.89 «Άδεια εκτέλεσης 

έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που 

δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα» 

6. Υ.Α. ΣΕ 2708/17‐12‐87 ΥΒΕΤ ΦΕΚ Β' 761(17.12.1987) 

«Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης 

και λειτουργίας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής» 

7. Υ.Α. Δ9‐8/Φ261/31928/21‐12‐93 ΦΕΚ Β' 958/31.12.1993 

«Καθορισμός μισθώματος γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας για άμεση 

χρήση βάσει του καταναλισκόμενου θερμοενεργειακού δυναμικού του 

γεωθερμικού ρευστού» 
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8. Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ12230/3.8.99 ΥΠΑΝ ΦΕΚ Β' 1560/04‐08‐99 

«Τροποποίηση διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μη εγγυημένης ισχύος στα ηλεκτρικά συστήματα 

Κρήτης, Ρόδου και Κω της ΔΕΗ και λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Υ.Α.  Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995  ΥΒΕΤ  ΦΕΚ  Β  385/10.5.1995  «Α. 

Διαδικασίες  και  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  την  έκδοση  των  αδειών 

εγκατάστασης  και  λειτουργίας  σταθμών  ηλεκτροπαραγωγής,  τα  καταβλητέα 

παράβολα  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια.  Β.  Καθορισμός  γενικών 

τεχνικών  και  οικονομικών  όρων  των  συμβάσεων  μεταξύ  παραγωγών  και  ΔΕΗ, 

λεπτομέρειες διαμόρφωσης των τιμολογίων καθώς και όροι διασύνδεσης» 

10. Υ.Α.  Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129/2.8.96  ΥΠ.ΑΝ  ΦΕΚ  Β  766/28.8.1996 

«Προσδιορισμός  παραβάσεων  και  καθορισμός  διαδικασίας  επιβολής  σχετικών 

κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής»  

11. Υ.Α.  Δ6/Φ1/51298/2.8.1996  ΦΕΚ  Β'  766  (28‐8‐96)  «Τροποποίηση 

και  αντικατάσταση  διατάξεων  καθώς  και  διόρθωση  παροραμάτων  της  απόφασης 

του  Υπουργού  Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  Τεχνολογίας  με  αριθ.  πρωτ. 

Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295/19.4.1995» 

12. Υ.Α.  8860/11.5.1998  ΦΕΚ  Β'  502(26/05/1998)  «Τροποποίηση 

διατάξεων της απόφασης του Υπουργού ΒΕΤ 8295/19.4.1995». 

13. Υ.Α.  12160/30.7.1999  ΥΠΑΝ  ΦΕΚ  Β  1552/3.8.99  «Διαδικασία 

επιλογής υποψηφίων ηλεκτροπαραγωγών για έκδοση αδειών εγκατάστασης μικρών 

υδροηλεκτρικών  έργων  με  τη  βέλτιστη  αξιοποίηση  του  διαθέσιμου  υδατικού 

δυναμικού της χώρας». 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (ΦΕΚ 2373 Β'/25.10.2011) Kανονισμός Αδειών 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

2. Δ6/Φ1/οικ.5707/13.03.2007 (ΦΕΚ 448 B'/3.04.2007) Κανονισμός 

Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

 Πέραν των ελληνικών νόμων και κανονισμών, υπάρχουν και κοινοτικές οδηγίες στις 

οποίες η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να προσαρμόζει τη νομοθεσία της. 
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 Συγκεντρωτικός Πίνακας Κοινοτικής Νομοθεσίας 

1. 2009/73 EC Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ. 

2. 2010/994 EC Σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 

εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου. 

3. 2009/715 EC Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα 

μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1775/2005 

4. 2009/714 EC Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003. 

5. 2009/713 EC Για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των 

Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας.  

6. 2009/72 EC Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 

7. 2004/8 EC Για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει 

της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ 

8. 2003/1228 EC Σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις 

διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.  

9. 2003/92 EC Για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/EΟΚ όσον 

αφορά τους κανόνες σχετικά µε τον τόπο παράδοσης αερίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας 

10. 2003/55 EC Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ 

11. 2003/54 EC Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ. Concerning 

common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC. 

12. 2003/30 EC Σχετικά µε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή 

άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές.  
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13. 2001/77 EC Οn the promotion of electricity produced from 

renewable energy sources in the internal electricity market. 

14. 1996/92 EC Concerning common rules for the internal market in 

electricity.  

1.5.8 ΑΓΟΡΑ15 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανά 

τεχνολογία καθώς και η παραγωγή σε ενέργεια ενός εκάστου κλάδου για του 

πρώτους μήνες του 2014. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός της ελληνικής αγοράς 

για τις ΑΠΕ. 

 

1.5.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η αγορά των ΑΠΕ, είναι μια προσοδοφόρος επιχείρηση εφόσον το 

Δημόσιο διευκολύνει ή δεν εμποδίζει την λειτουργία τους. Ένα σταθερό 

περιβάλλον των επενδύσεων είναι το ζητούμενο από κάθε επενδυτή. Η 

ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και κάθε 

κράτος οφείλει να προάγει την τεχνολογία αυτή. 

                                                            
 

 

15 ΛΑΓΗΕ 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1538 279 2076 180 373 35 220 67 47 18 4254 579

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1540 255 2076 158 374 24 220 71 47 16 4257 524

ΜΑΡΤΙΟΣ 1540 317 2076 278 374 23 220 83 47 19 4257 720

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 1540 851 2076 616 374 82 220 221 47 53 4257 1823

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (GWh) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ 2014

ΜΗΝΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΑ Φ/Β Φ/Β ΣΤΕΓΕΣ ΜΥΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟ/ΒΙΟΜΑΖΑ ΣΥΝΟΛΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

1.6   Η εταιρεία ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 

Η εταιρεία στην αρχική της μορφή ιδρύθηκε το 2006 και ήταν Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. και διακριτικό τίτλο ΜΠΕΝΕΡ Ε.Π.Ε. Τον 

Δεκέμβριο του 2009  η εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία για την μετατροπή της 

από Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη. Τον Ιούνιο του 2010  η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε και η μορφή της εταιρείας άλλαξε σε Ανώνυμη με επωνυμία 

ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και διακριτικό Τίτλο ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε. Βασικός 

πυλώνας της εταιρείας είναι τα δύο βασικά στελέχη και κύριοι μέτοχοι, τα 

οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο των Α.Π.Ε. για περισσότερο από μία 

δεκαπενταετία και τα οποία διαθέτουν σημαντική συσσωρευμένη  εμπειρία 

στο χώρο.  

Στα ανωτέρω πλαίσια,  σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και 

για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών, η εταιρεία  έχει ασχοληθεί με τον 

σχεδιασμό και αδειοδότηση δεκάδων αιολικών πάρκων (Α/Π) και μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), καθώς και με την αξιολόγηση εταιρειών και 

συναφών έργων για λογαριασμό τρίτων (technical due diligence). 

Συγκεκριμένα, έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί προς αδειοδότηση πλήρεις 

(ενεργειακές, τεχνικές και οικονομικές) μελέτες για ένα μεγάλο πλήθος έργων 

ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρείας 

έχουν ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την μελέτη έργων για λογαριασμό 

πλήθους εταιρειών μερικές από τις οποίες είναι οι: ΟΜΙΛΟΣ MIG, ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΥΤΗΛΗΝΑΙΟΥ, Ι & Β ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., ΔΕΛΤΑ PROJECT AE, ΔΕΛΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΕΝΕΡΚΑ, ΔΙΕΚΑΤ ΑΣΠΕ ΑΕ, 

ΘΕΜΕΛΗ, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, AMIANTIT GREEK POWER  AE, 

ENERGA AE, ΒΕΠΑ ΑΕ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΟΕ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., Ε.Τ.Α.Δ.Ε. ΑΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, Λ. Χ. 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΕΕ, ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ, ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 
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ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΥΔΡΟΒΑΤ Α.Ε.Β.Ε., ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΦΙΠΕΝ Α.Τ.Ε, και πολλές άλλες καθώς και 

για λογαριασμό πολλών Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ, ΤΟΕΒ, οργανισμών, 

κλπ. 

Για κάποια  από τα παραπάνω έργα, η εταιρεία έχει ασχοληθεί με την 

πορεία της διαδικασίας αδειοδότησης (έκδοση άδειας εγκατάστασης) καθώς 

και με την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και επίβλεψης κατασκευής έργων.  

Με σκοπό την πληρότητα της εταιρείας σε όλο το φάσμα της 

αδειοδότησης των ΑΠΕ η εταιρεία έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της 

απαραίτητης υποδομής για την διενέργεια πιστοποιημένων μετρήσεων 

αιολικού δυναμικού (εγκατάσταση μετρητικών ιστών και μετρήσεις 

αιολικού δυναμικού, κατά ISO 17025). 

Επομένως υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στον τομέα των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (μικρά υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα, 

φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομάζα). Συγκεκριμένα υπάρχει σημαντική 

εμπειρία: 

 στην μελέτη, σχεδιασμό και αξιολόγηση ενεργειακών έργων σε συνδυασμό 

με την χωροταξική και περιβαλλοντική τους διείσδυση και ενσωμάτωση. 

 στην ανάλυση ενεργειακών (αιολικών, υδρολογικών, και ηλιακών) 

συστημάτων και ευχέρεια στη χρήση λογισμικών ανάλυσης αιολικού 

δυναμικού, υδροδυναμικού, ηλιακού και Γεωγραφικού Συστήματος 

Πληροφοριών.  

 στην διενέργεια προγράμματος μετρήσεων δυναμικού ανανεωσίμων 

πηγών, ενεργειακών μεγεθών και ευχέρεια στην εργασία πεδίου.  

 στην αξιολόγηση έργων (technical due diligence) για εν δυνάμει 

επενδυτές. 

Τέλος υπάρχει σημαντική εμπειρία και γνώση: 

 στην υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση έργων από το ΕΠΕ, 

ΕΠΑΝ, τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ, καθώς και στην 
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παρακολούθηση υλοποίησης και πιστοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων δαπανών  

 στην εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την διαδικασία αδειοδότησης 

έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών και αδειών εγκατάστασης, (συν) 

χρηματοδότησης  και υλοποίησης ενεργειακών έργων.  

Η εταιρεία διαθέτει τέλος μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την εκπόνηση 

των περιβαλλοντικών μελετών που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

έργων. 

1.6.1   Οικονομικά στοιχεία  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι Ισολογισμοί της εταιρείας για τα έτη 

2008, 2009, 2010, 2011 και 2012. Οι ισολογισμοί 2008, 2009 μπαίνουν για 

λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων με 2010, 2011 και 2012. 
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Χρήσεις 2008‐2009 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πoσά 2009 Ποσά  2008
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεωςΑποσβέσεις Αναπ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Eξοδα Ιδρυσης & πρ. εγκαταστάσης 1 526.05 1 526.04 0.03 1 526.05 1 526.02 0.03 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8 827.14 2 640.80 6 186.30 2 405.14 2 405.10 0.04 1. Καταβλημένο 18 000.00 18 000.00

10 353.19 4 166.84 6 186.33 3 931.19 3 931.12 0.07 18 000.00 18 000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις       ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
4.Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Τακτικό αποθεματικό 4 600.00 4 600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV) 22 600.00 22 600.00
4. Μηχανήματα 40 505.01 8 553.62 31 951.39 - - -
5. Μεταφορικά μέσα 124 647.12 45 153.28 79 493.84 104 647.12 25 406.74 79 240.38 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 44 960.95 40 684.78 4 276.17 39 453.02 33 012.06 6 440.96 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών 119 000.00 -
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 210 113.08 94 391.68 115 721.40 144 100.14 58 418.80 85 681.34 119 000.00 0.00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 210 113.08 94 391.68 115 721.40 144 100.14 58 418.80 85 681.34
ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1 018.00 1 018.00 1. Προμηθευτές 258 576.95 19 525.55

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες) 7 542.57 33 062.20

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 116 739.40 86 699.34 3. Τράπεζες λογαριασμοί
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     βραχ/θέσμων υποχρεώσεων 346.84 0.00
Ι. Αποθέματα 4. Προκαταβολες πελατων 55 004.00 82 875.50
1. Εμπορεύματα 22 389.15 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 116 541.12 119 574.34

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 34.33 1 205.60
II. Απαιτήσεις 10. Μερίσματα πληρωτέα 308 685.22 356 987.06
1. Πελάτες 272 248.56 214 692.99 11. Πιστωτές διάφοροι 134 207.50 -
3α. Επιταγές εισπρακτέες -------------------------------------------- 5 619.45 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 880 938.53 613 230.25

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 7 903.15 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 999 938.53 613 230.25
Μείον: Προβλέψεις ----------------------------------------- ------------- 5 151.00 2 752.15

11. Χρεώστες διάφοροι 91 436.81 29 320.97 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων 957.20 0.00

369 304.82 246 766.11

957.20 0.00

ΙV. Διαθέσιμα ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 1 023 495.73 635 830.25
1. Ταμείο 9 085.20 14 398.82
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 496 027.23 287 965.91 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

505 112.43 302 364.73 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 21.00 0.00

4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙI+ΔΙV) 896 806.40 549 130.84 21.00 0.00

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 2 020.20 - ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1 743.40 -

3 763.60 0.00 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 415 701.47 478 390.64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 1 023 495.73 635 830.25 Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρήσεων 0.00 0.00
Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων 0.00 0.00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Αποθεματικά προς διάθεση 0.00 0.00
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 21.00 0.00 Σύνολο 415 701.47 478 390.64
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 107 016.25 119 597.66

21.00 0.00            2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι στο Λ.Κ 0.00 0.00
Κέρδη προς διάθεση 308 685.22 358 792.98

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
    Κύκλος εργασιών 999 902.46 1 030 176.00 1. Τακτικό αποθεματικό 0.00 1 805.92
    Μείον: Κόστος πωληθέντων 593 596.57 448 056.07 2. Πρώτο Μέρισμα 308 685.22 358 792.98
    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 406 305.89 582 119.93 5. Ειδικα & εκτακτα αποθεματικά 0.00 0.00
    Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 960.00 0.00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 0.00 0.00
    Σύνολο 407 265.89 582 119.93
    ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 500.79 53 778.83 ΑΘΗΝΑ 21/03/2009
                  2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών 0.00 0.00
                  3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 2 295.14 2 795.93 50 866.18 104 645.01
    Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 404 469.96 477 474.92
    Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 7 067.15 1 407.31 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
    Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 32.98 94.10 ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
    Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 411 504.13 478 788.13
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα
                 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.00 0.00
                 2. Έκτακτα κέρδη 0.00 0.00
                 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων 5 151.00 5 151.00 0.00 0.00

416 655.13 478 788.13
     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 152.96 397.49
                 2. Έκτακτες ζημίες 0.00 0.00
                 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων 800.70 953.66 0.00 397.49
    Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 415 701.47 478 390.64
    Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 36 208.62 34 795.77
              Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος 36 208.62 34 795.77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 415 701.47 478 390.64

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2008

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2009 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

      
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΧΡΗΣΗ( 01/01/2012-31/12/2012)

Πoσά κλειομένης χρήσεως 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012(1/1/2012-31/12/2012)
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Χρήσεις 2010 ‐ 2011 

ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2011 ΧΡΗΣΗ( 01/01/2011-31/12/2011)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πoσά κλειομένης χρήσεως 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πoσά 2011 Ποσά  2010
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Eξοδα Ιδρυσης & πρ εγκατα 1 526.05 1 526.04 0.01 1 526.05 1 526.04 0.01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 14 730.49 8 251.92 6 478.57 14 730.49 6 169.91 8 560.58

16 256.54 9 777.96 6 478.58 16 256.54 7 695.95 8 560.59 1. Καταβλημένο 300 000.00 300 000.00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 300 000.00 300 000.00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις       
4.Λοιπες ασωματες ακινητοποι 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Eπιχορηγήσεις 
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Διαφορά από αναπροσαρμογή π 0.00 0.00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 22 721.95 8 780.99 13 940.96 22 221.95 7 017.81 15 204.14 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπός 41 041.42 19 851.07 21 190.35 34 159.52 14 128.93 20 030.59    πάγιου ενεργητικού 0.00 0.00
5. Μεταφορικά μέσα 126 326.31 71 092.16 55 234.15 126 326.31 50 976.89 75 349.42 0.00 0.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμό 61 427.62 58 268.16 3 159.46 60 079.21 55 462.93 4 616.28
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλε 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

251 517.30 157 992.38 93 524.92 242 786.99 127 586.56 115 200.43 1. Τακτικό αποθεματικό 4 600.00 4 600.00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+Γ 251 517.30 157 992.38 93 524.92 242 786.99 127 586.56 115 200.43 3. Ειδικά αποθεματικά 0.00 0.00
ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις 4. Έκτακτα αποθεματικά 20 170.78 0.00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2 818.00 2 818.00 24 770.78 4 600.00

2 818.00 2 818.00 V. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 96 342.92 118 018.43 1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις ν 0.00 20 170.78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέ -47 628.99 0.00
Ι. Αποθέματα 3.Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων 0.00 0.00
1. Εμπορεύματα 41 756.67 29 932.55 -47 628.99 20 170.78

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 34 179.84 0.00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 277 141.79 324 770.78
75 936.51 29 932.55 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Πελάτες 232 654.66 237 576.71 2. Δάνεια τραπεζών 39 746.68 79 413.34
    Μείον: Προβλέψεις 0.00 232 654.66 0.00 237 576.71 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρ 0.00 0.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες 23 818.06 0.00 39 746.68 79 413.34
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 7 903.15 0.00
11. Χρεώστες διάφοροι 4 514.07 79 947.94 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως & προκαταβολών 0.00 0.00 1. Προμηθευτές 224 001.93 68 603.04

268 889.94 317 524.65 2α. Επιταγές πληρωτέες 1 106.90 11 768.43
3. Τράπεζες λογαριασμοί
    βραχ/θέσμων υποχρεώσεων 0.00 0.00
4. Προκαταβολες πελατων 258 224.40 67 391.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 0.00 19 089.17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2 515.58 1 640.11

ΙV. Διαθέσιμα 10. Μερίσματα πληρωτέα 0.00 0.00
1. Ταμείο 51 120.27 24 959.45 11. Πιστωτές διάφοροι 56 683.17 16 283.92
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 266 129.71 81 153.19 542 531.98 184 775.67

317 249.98 106 112.64 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 582 278.66 264 189.01
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙI+ΔΙV) 662 076.43 453 569.84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 5 579.09 8 810.93 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0.00 0.00
2. Έσοδα χρησεως εισπρακτεα 90 000.00 0.00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1 056.57 0.00

95 579.09 8 810.93 1 056.57 0.00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 860 477.02 588 959.79 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ860 477.02 588 959.79

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0.00 0.00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσια 0.00 0.00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011(1/1/2011-31/12/2011)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΧΡΗΣΗ 

2011
ΧΡΗΣΗ 2010

    Κύκλος εργασιών 566 503.50 487 567.00
    Μείον: Κόστος πωληθέντων 393 501.85 219 500.87 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρή -42 486.03 41 035.78
    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 173 001.65 268 066.13 Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρ 0.00 0.00
    Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1 920.00 1 440.00 Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρ 0.00 2 520.07
    Σύνολο 174 921.65 269 506.13 Αποθεματικά προς διάθεση 0.00 0.00
    ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 109 652.41 137 382.66 Σύνολο -42 486.03 38 515.71
                  2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών 0.00 0.00 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 5 142.96 18 344.93
                  3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 61 149.63 170 802.04 77 930.88 215 313.54            2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι 0.00 0.00
    Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4 119.61 54 192.59 Κέρδη προς διάθεση -47 628.99 20 170.78
    Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 218.27 17 867.70
    Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 5 004.73 2 974.21 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
    Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -666.85 69 086.08 1. Τακτικό αποθεματικό 0.00 0.00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα 2. Πρώτο Μέρισμα 0.00 0.00
                 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.00 642.20 5. Ειδικα & εκτακτα αποθεματικά 0.00 0.00
                 2. Έκτακτα κέρδη 0.00 0.00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο -47 628.99 20 170.78
                 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων 0.00 0.00 0.00 642.20 -47 628.99 20 170.78

-666.85  69 728.28 ΑΘΗΝΑ 28/02/2012
     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 872.63 209.51  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                 2. Έκτακτες ζημίες 0.00 9 986.44 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ ΜΠΑΜΙΧΑΣ
                 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων 40 946.55 41 819.18 18 496.55 28 692.50
    Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) -42 486.03 41 035.78 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
    Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ 34 541.63 52 670.07 Θ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
              Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ 34 541.63 52 670.07
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -42 486.03 41 035.78

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2010

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ 
2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2011
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Χρήσεις 2011 ‐ 2012 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πoσά 2012 Ποσά  2011
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Αξία κτήσεωςΑποσβέσεις Αναπ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Eξοδα Ιδρυσης & πρ. εγκαταστάσης 1 526.05 1 526.04 0.01 1 526.05 1 526.04 0.01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 14 730.49 10 333.93 4 396.56 14 730.49 8 251.92 6 478.57

16 256.54 11 859.97 4 396.57 16 256.54 9 777.96 6 478.58 1. Καταβλημένο 300 000.00 300 000.00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 300 000.00 300 000.00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις       
4.Λοιπες ασωματες ακινητοποιησεις 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Eπιχορηγήσεις 
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2. Διαφορά από αναπροσαρμογή παγίων 0.00 0.00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα 23 659.09 10 979.86 12 679.23 22 721.95 8 780.99 13 940.96 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκατ.& λοιπός μηχ.εξοπλ. 31 066.85 25 271.95 5 794.90 41 041.42 19 851.07 21 190.35    πάγιου ενεργητικού 0.00 0.00
5. Μεταφορικά μέσα 126 326.31 91 207.43 35 118.88 126 326.31 71 092.16 55 234.15 0.00 0.00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 63 458.84 61 915.89 1 542.95 61 427.62 58 268.16 3 159.46
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια

244 511.09 189 375.13 55 135.96 251 517.30 157 992.38 93 524.92 1. Τακτικό αποθεματικό 8 232.93 4 600.00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 244 511.09 189 375.13 55 135.96 251 517.30 157 992.38 93 524.92 3. Ειδικά αποθεματικά 0.00 0.00
ΙΙΙ. Συμμ.& άλλες μακροπρ. χρηματ. απαιτήσεις 4. Έκτακτα αποθεματικά 0.00 20 170.78
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2 818.00 2 818.00 8 232.93 24 770.78

2 818.00 2 818.00 V. Αποτελέσματα εις νέο

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 57 953.96 96 342.92 1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 89 196.49 0.00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2.Υπόλοιπο ζημίων χρήσεως εις νέο -47 628.99 -47 628.99
Ι. Αποθέματα 3.Υπολοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 0.00 0.00
1. Εμπορεύματα 47 696.14 41 756.67 41 567.50 -47 628.99
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 0.00 34 179.84 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 349 800.43 277 141.79

47 696.14 75 936.51 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Απαιτήσεις Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Πελάτες 427 907.29 232 654.66 2. Δάνεια τραπεζών 0.00 39 666.68
    Μείον: Προβλέψεις 0.00 427 907.29 0.00 232 654.66 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 80.00 80.00
3α. Επιταγές εισπρακτέες 0.00 23 818.06 80.00 39 746.68
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 7 903.15 7 903.15
11. Χρεώστες διάφοροι 68 725.17 4 514.07 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως & προκαταβολών 0.00 0.00 1. Προμηθευτές 134 799.11 224 001.93

504 535.61 268 889.94 2α. Επιταγές πληρωτέες 0.00 1 106.90
3. Τράπεζες λογαριασμοί
    βραχ/θέσμων υποχρεώσεων 0.00 0.00
4. Προκαταβολες πελατων 108 974.00 258 224.40
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 40 141.30 0.00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1 467.27 2 515.58

ΙV. Διαθέσιμα 10. Μερίσματα πληρωτέα 0.00 0.00
1. Ταμείο 28 690.03 51 120.27 11. Πιστωτές διάφοροι 58 972.75 56 683.17
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 44 613.77 266 129.71 344 354.43 542 531.98

73 303.80 317 249.98 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 344 434.43 582 278.66

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙI+ΔΙV) 625 535.55 662 076.43
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 4 471.67 5 579.09 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 0.00 0.00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1 877.11 90 000.00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0.00 1 056.57

6 348.78 95 579.09 0.00 1 056.57

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 694 234.86 860 477.02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 694 234.86 860 477.02

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0.00 0.00 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0.00 0.00
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΧΡΗΣΗ 

2012
ΧΡΗΣΗ 2011

    Κύκλος εργασιών 591 694.52 566 503.50
    Μείον: Κόστος πωληθέντων 448 140.50 393 501.85 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 97 873.13 -42 486.03
    Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 143 554.02 173 001.65 Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρήσεων -27 458.21 20 170.78
    Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1 332.12 1 920.00 Διαφορές φορολ. ελέγχ. προηγ. χρήσεων 0.00 0.00
    Σύνολο 144 886.14 174 921.65 Αποθεματικά προς διάθεση 0.00 0.00
    ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 25 464.47 109 652.41 Σύνολο 70 414.92 -22 315.25
                  2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών 0.00 0.00 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος -25 214.49 5 142.96
                  3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 17 817.35 43 281.82 61 149.63 170 802.04            2.Λοιποι μη ενσωματωμενοι στο Λ.Κ 0.00 0.00
    Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 101 604.32 4 119.61 Κέρδη προς διάθεση 45 200.43 -27 458.21
    Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 312.33 218.27
    Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1 265.36 5 004.73 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
    Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 100 651.29 -666.85 1. Τακτικό αποθεματικό 3 632.93 0.00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: (ή μείον) Έκτακτα αποτελέσματα 2. Πρώτο Μέρισμα 0.00 0.00
                 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0.00 0.00 5. Ειδικα & εκτακτα αποθεματικά 0.00 0.00
                 2. Έκτακτα κέρδη 0.00 0.00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 41 567.50 -27 458.21
                 3. Έσοδα προηγ. χρήσεων 1 504.99 1 504.99 0.00 0.00 45 200.43 -27 458.21

102 156.28 -666.85 ΑΘΗΝΑ 21/03/2013

     Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 583.06 872.63  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                 2. Έκτακτες ζημίες 2 032.41 0.00
                 3. Έξοδα προηγ. χρήσεων 1 667.68 4 283.15 40 946.55 41 819.18
    Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 97 873.13 -42 486.03 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
    Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 35 559.30 34 541.63 ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ 
              Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος 35 559.30 34 541.63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 97 873.13 -42 486.03

ΔΙΟΜΗΔΗΣ Ν ΜΠΑΜΙΧΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πoσά προηγουμένης χρήσεως 2011

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2012 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡ. 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2012

      
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΧΡΗΣΗ( 01/01/2012-31/12/2012)

Πoσά κλειομένης χρήσεως 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012(1/1/2012-31/12/2012)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ



Σελίδα 60 από 91 
 

 

1.6.2  Ανάλυση αριθμοδεικτών της ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 

 Αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας. 
 

Γενική ρευστότητα 

Κυκλφ.Ενεργ./Βραχ.Υποχρεώσεις 

2012 2011 2010 

1,81 1,13 1,71 

 

 

 

 

Παρατηρείται μια μείωση του δείκτη αυτού κατά το έτος 2011 η οποία 

οφείλεται στις αυξημένες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ το 

κυκλοφορούν ενεργητικό κινείται στα ίδια σχεδόν επίπεδα, σε σχέση με τα 

άλλα έτη. Ο δείκτης των ετών 2012 και 2010 θεωρείται ικανοποιητικός ώστε 

να εξασφαλίζονται το απαραίτητα όρια ασφαλείας. 
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Άμεση ρευστότητα 

(κυκλ.-αποθέματα)ΜΟ/βραχ.υποχρ. 

2012 2011 2010 

1,67 1,08 2,29 

 

 

 

 

 Κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα ο δείκτης που σημαίνει ότι η 

επιχείρηση κατέχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες 

υποχρεώσεις της. 
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Ταμειακή ρευστότητα 

ταμειακά+ισοδ.ταμειακά+διαπρ.χρεόγ./Βραχυποχ. 

2012 2011 2010 

0,22 0,58 0,57 

 

 

 

Παρατηρείται το 2012 μια μείωση του δείκτη σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρονιές. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη διαφορά των ταμειακών 

της επιχείρησης με της βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Το 2011 οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται στις 542.531,98€ λόγω όμως 

του υψηλού ταμειακού της(317.249,98€) ο δείκτης είναι αρκετά 

ικανοποιητικός. Το 2010 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης 

κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, έχει ωστόσο μικρή διαφορά απ τα ταμειακά της 

με το δείκτη να είναι ικανοποιητικός. 
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Ανακύκλωσης Απαιτήσεων 

Καθαρές Πωλήσεις/Μ.Ο. Απαιτήσεων 

2012 2011 2010 

2,35ή 155ημέρες 4,21ή 86ημέρες 3,1ή 118ημέρες 

 

 

 

Ο δείκτης για τις χρήσεις 2012 και 2010 θεωρείται σχετικά χαμηλός, 

κάτι που δείχνει ότι η επιχείρηση καθυστερεί να εισπράξει τις απαιτήσεις τις. 

Για την χρήση 2011 ο δείκτης είναι λίγο υψηλότερος και θεωρείται 

ικανοποιητικός. 
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Ανακύκλωσης Αποθεμάτων 

Κόστος Πωληθέντων/Μέσα Αποθέματα 

2012 2011 2010 

10,01ή 36ημέρες 10,97ή 33ημέρες 8,4ή 43ημέρες 

 

 

 

Για τις χρήσεις 2012 και 2011 ο δείκτης κυμαίνεται στα ίδια σχεδόν 

επίπεδα και θεωρείται αρκετά ικανοποιητικός. Το 2010, είναι χαμηλότερος σε 

σχέση με τις άλλες χρήσεις, είναι όμως επίσης ικανοποιητικός. Φαίνεται 

λοιπόν ότι τα εμπορεύσιμα αποθέματα τις επιχείρησης ανακυκλώνονται 

αρκετές φορές μέσα στη χρήση. 
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Αμυντικού Διαστήματος 

Ταμειακά+Χρεόγραφα+Απαιτησεις/Ημερ.λειτ.έξ. 

2012 2011 2010 

1288ημ. 1306ημ. 994ημ. 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι και για τις 3 χρήσεις ο δείκτης αμυντικού διαστήματος 

είναι αρκετά μεγάλος. Αυτό οφείλεται στο ότι η εταιρεία έχει χαμηλά ημερήσια 

λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τα ταμειακά της και της απαιτήσεις της. 

Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα για 

περίπου τρία χρόνια. 

Συμπερασματικά για τους αριθμοδείκτες άμεσης ρευστότητας 

παρατηρούμε ότι κινήθηκαν και στις τρείς χρήσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Αυτό σημαίνει ότι και η βραχυχρόνια οικονομική θέση της επιχείρησης είναι 

καλή και η ικανότητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

τις είναι ικανοποιητική. 
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 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας  

 

Καθαρού Κέρδους 

Καθαρά κέρδη εκμεταλλεύσεως/Καθαρές πωλήσεις 

2012 2011 2010 

0,16 -0,07 0,08 

 

 

 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει το ποσοστό του καθαρού 

κέρδους που πετυχαίνει η οικονομική μονάδα. Όσο  μεγαλύτερος είναι, τόσο 

πιο επικερδής είναι η οικονομική μονάδα. Για την χρήση του 2011 η τιμή του 

δείκτη είναι αρνητική, αποτέλεσμα της ζημίας που είχε η επιχείρηση στα 

καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. Τις χρήσεις 2010 και 2012 η τιμή του 

δείκτη έχει θετικό πρόσημο, κινείται όμως σε αρκετά χαμηλό επίπεδο. Τούτο 

οφείλεται στην μεγάλη διαφορά των καθαρών κερδών με τις καθαρές 

πωλήσεις. 
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Μικτού κέρδους 

Μικτά αποτ/τα εκμ/σης/καθαρές πωλήσεις 

2012 2011 2010 

0,24 0,30 0,55 

 

 

 

Το 2010 παρατηρούμε την καλύτερη τιμή του δείκτη σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χρήσεις. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δείκτες είναι 

σε ικανοποιητικά επίπεδα σε όλες τις χρήσεις, κάτι που μας δείχνει την υψηλή 

αποδοτικότητα των πωλήσεων της εταιρείας. 
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Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

Καθαρά κέρδη εκμ/σεως/Σύνολο ιδίων κεφ. 

2012 2011 2010 

0,28 -0,09 0,13 

 

 

 

Όπως και με τον αριθμοδείκτη καθαρού κέρδους, το 2011 η τιμή του δείκτη 

είναι αρνητική. Τούτο οφείλεται στην ζημία των καθαρών αποτελεσμάτων 

εκμεταλλεύσεως. Για τις χρήσεις 2012 και 2010 η τιμή του δείκτη είναι θετική, 

κινείται ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα. Το συμπέρασμα των ανωτέρω είναι ότι η 

κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης υστερεί. 
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Απασχολούμενων Κεφαλαίων 

Καθ.Κέρδη εκμ/σης+χρημ/κά έξοδα/Συνολικά απασχ.κεφ. 

2012 2011 2010 

0,28ή 28% -0,07ή -7% 0,11ή 11% 

 

 

Όπως και στους προηγούμενους δείκτες αποδοτικότητας έτσι και σε 

αυτόν παρατηρείται μια σχετικά καλή τιμή για την χρήση του 2012 και μέτρια  

για το 2010. Η ζημιά της επιχείρησης το 2011,   δίνει στον δείκτη αρνητικό 

πρόσημο. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι για τις χρήσεις 2012 και 2010 η ικανότητα 

πραγματοποίησης κερδών και χρησιμοποίησης των συνολικών κεφαλαίων 

είναι χαμηλή.  
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Αποδοτικότητας Ενεργητικού 

Καθ.Κερδή εκμ/σεως+χρημ/κα έξ./Σύνολο ενεργ. 

2012 2011 2010 

0,14ή 14% -0,02ή -2% 0,07ή 7% 

 

 

 

Παρατηρείται ότι για τις χρήσεις του 2012 και 2010 ο δείκτης κινείται σε 

χαμηλά επίπεδα που σημαίνει ότι η απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης είναι μικρή. Για την χρήση του 2011 λόγω της 

ζημιάς των καθαρών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης ο δείκτης είναι 

αρνητικός. 
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Οικονομικής Μόχλευσης 

Αποδοτικ. Ιδίων Κεφ./Αποδοτ. Συν.απασχ.κεφ. 

2012 2011 2010 

1 1,25 1,18 

 

 

 

Ο δείκτης οικονομικής μοχλεύσεως για τις χρήσης 2011 και 2010  

ικανοποιητικός, εφόσον είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Τούτο σημαίνει ότι η 

επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της οικονομικής μονάδας έχει 

θετική και επωφελή επίδραση. Για την χρήση του 2012 η επίδραση είναι 

φυσιολογικά μηδενική αφού η επιχείρηση δεν έχει δανεισμό. 
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Αποσβέσεις Παγίων 

Αποσβέσεις χρήσεως/Πάγια προ Αποσβέσεων 

2012 2011 2010 

14% 13% 20% 

 

 

 

Συμπερασματικά για τους αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 

παρατηρείται ότι, όσον αφορά την ικανότητα πραγματοποίησης κερδών, για 

τις χρήσεις 2012 και 2010 η αποδοτικότητα των κερδών της εταιρείας 

κινήθηκε από μέτρια επίπεδα έως σχετικά ικανοποιητικά. Βασικός λόγος 

αυτού είναι ότι τα κέρδη της επιχείρησης ήταν χαμηλά σε σχέση με τις 

καθαρές πωλήσεις της. Για την χρήση του 2011 τα αποτελέσματα ήταν μη 

ικανοποιητικά λόγω της ζημιάς της επιχείρησης στα καθαρά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης. Όσον αφορά την επίδραση των ξένων κεφαλαίων στην 

επιχείρηση για τις χρήσεις 2011 και 2010, την χρήση του 2012 δεν υπήρχε 

δανεισμός, κρίνεται ικανοποιητική. 
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 Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και βιωσιμότητας 

 

Ιδίων Κεφαλαίων/Καθαρά Πάγια 

Ίδια Κεφ./ Καθαρά Πάγια 

2012 2011 2010 

6.35 2.96 2.81 

 

 

 

Παρατηρείται ότι τα ίδια κεφάλαια είναι και στις τρείς χρήσεις 

μεγαλύτερα από το σύνολο των επενδύσεων σε πάγια. Τούτο σημαίνει ότι ένα 

μέρος των κεφαλαίων κίνησης προέρχεται από τους μετόχους της. 
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Ιδίων κεφ. Προς Συνολικά κεφ 

Ιδια κεφ/Συνολικά κεφ. 

2012 2011 2010 

100% 87% 80% 

 

 

 

Παρατηρείται ότι την χρήση του 2012 όπου η επιχείρηση δεν έχει  

δανεισμό, ο αριθμοδείκτης είναι 100%. Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η 

πιθανότητα οικονομικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων της 

εταιρείας είναι μικρή. Το ίδιο, σε μικρότερο όμως βαθμό, ισχύει και για τις 

χρήσεις 2011,2010 όπου υπάρχει δανεισμός αλλά οι τιμές των αριθμοδεικτών 

είναι αρκετά υψηλές.  
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Κυκλ.Ενεργητικό/Σύνολο υποχρεώσεων 

Κ.Ενεργ./Συν. Υποχρεώσεων 

2012 2011 2010 

1,82 1,14 1,71 

 

 

Παρατηρείται ότι οι αριθμοδείκτες είναι σχετικά υψηλοί και τις τρείς 

χρήσεις, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα 

μπορέσουν να εξοφληθούν από τα κεφάλαια κίνησης. 

Συμπερασματικά λοιπόν, για τους αριθμοδείκτες διαρθρώσεως 

κεφαλαίου και βιωσιμότητας, παρατηρείται ότι η οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης σε μακροχρόνια κλίμακα είναι αρκετά ικανοποιητική. Η 

επιχείρηση βρισκόταν σε δανεισμό για τις χρήσεις 2010 και 2011 χωρίς, 

όμως, αυτό να επηρεάζει την μακροχρόνια οικονομική δυναμική και 

σταθερότητά της. 
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 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες  

 

Κέρδη κατα μετοχή 

Σύνολο καθαρών κερδών χρήσης/Μέσος αρ.μτχ σε κυκλ. 

2012 2011 2010 

542,62 -329,63 242,15 

 

 

Παρατηρείται ότι την χρήση του 2011 το αποτέλεσμα του αριθμοδείκτη 

είναι αρνητικό, κάτι που είναι φυσιολογικό εφόσον η επιχείρηση είχε ζημιές. 

Για τις χρήσεις του 2012 και 2010 η τιμή του αριθμοδείκτη είναι θετική κάτι 

που δείχνει την κερδοφόρα δυναμικότητα της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι 

και για τις τρείς χρήσεις ο αριθμός των μετοχών είναι σταθερός στις 1.000μτχ 
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Ταμειακή Ροή ανά Μετοχή 

Καθ.κέρδη + αποσβ.χρησης/αρ.μτχ σε κυκλ. 

2012 2011 2010 

80,76 7,08 72,84 

 

 

 

Την χρήση του 2011 η ταμειακή ροή ανά μετοχή της εταιρείας κινείται 

σε πολύ χαμηλά επίπεδα, λόγω της ζημιάς της. Για τις χρήσεις 2010 και 2012 

η ταμειακή ροή  της επιχείρησης βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.  Από τα 

αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η οι τρέχουσες ανάγκες τις επιχείρησης 

καλύπτονται από τα ρευστά που προέρχονται από τις  δραστηριότητές της.   
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Απόσβεση ανα μετοχή 

σύνολο αποσβ. Χρήσης/ αρ.μτχ σε κυκλ. 

2012 2011 2010 

35,55 34,54 52,67 

 

 

 

Παρατηρείται ότι ο δείκτης κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα και για  τις 

τρείς χρήσεις. 

Γενικό συμπέρασμα για τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες είναι ότι, για 

τις χρήσεις 2012 και 2010 οι τιμές των αριθμοδεικτών κινούνται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Για την χρήση του 2011 οι τιμές των αριθμοδεικτών 

κινούνται από πολύ χαμηλές έως και αρνητικές, κάτι που οφείλεται στην ζημία 

της επιχείρησης για την συγκεκριμένη χρήση.  
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 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας  

 

Καθαρών Κερδών/ Αμοιβές Απασχολουμένων 

Καθ.Λειτουργ.Κέρδη/Αμοιβές Απασχ. 

2012 2011 2010 

10,35% -6,28% 3,68% 

 

 

 

Παρατηρείται ότι η έμμεση επίδραση των αμοιβών των 

απασχολουμένων στην εταιρεία είναι σχετικά μικρή, ιδιαίτερα για τη χρήση του 

2010. Για να συμπεράνουμε τον βαθμό παραγωγικότητας των 

απασχολουμένων χρειάζεται η διαχρονική παρακολούθηση του αριθμοδείκτη. 

Έτσι η τιμή του αριθμοδείκτη για την χρήση του 2008 είναι 65,6 ενώ για την 

χρήση του 2009 56,44. Τούτο δείχνει μια καθοδική πορεία έως και το 2011 

ενώ από το 2012 έχουμε άνοδο της παραγωγικότητας. Να σημειωθεί εδώ ότι 

για τις χρήσεις του 2008 έως και 2010 οι αμοιβές των απασχολουμένων είναι 

μεγαλύτερες από τις χρήσεις 2011 και 2012. Επίσης τα κέρδη της επιχείρησης 

για το 2008 είναι στις 358.792,98€ ενώ για το 2009 308.685,22€, ποσά 

πολλαπλάσια των τριών χρήσεων που αναλύονται. 
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Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις 

Λειτουργικά έξοδα/ Καθαρές πωλήσεις 

2012 2011 2010 

41,00% 40,00% 60,00% 

 

 

 

Παρατηρείται ότι τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ισοδυναμούν με το 

μισό περίπου όγκο των πωλήσεων της. Για την χρήση του 2010 οι καθαρές 

πωλήσεις είναι λιγότερες ενώ τα λειτουργικά έξοδα περισσότερα συγκριτικά με 

τις άλλες χρήσεις. Στις χρήσεις 2011 και 2012 τα λειτουργικά έξοδα 

μειώνονται και οι καθαρές πωλήσεις αυξάνονται.  
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Λειτουργικών εξόδων 

Κόστος πωλ.+ Λειτουργικά έξ./ Καθαρές πωλ. 

2012 2011 2010 

1,16 1,11 1,05 

 

 

 

Παρατηρείται ότι οι τιμές των δεικτών είναι αρκετά υψηλές και για τις 

τρείς χρήσεις. Τούτο σημαίνει ότι τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος των 

πωληθέντων είναι μεγαλύτερα από τις καθαρές πωλήσεις της εταιρείας με 

αποτέλεσμα η αποδοτικότητά της να είναι μικρή. Βέβαια για τις χρήσεις 2012 

και 2010 η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη τα οποία προκύπτουν από έκτακτα 

έσοδα ή από έσοδα παρεπόμενων ασχολιών. Για την χρήση του 2011, κατά 

την οποία η επιχείρηση είχε ζημιά, η τιμή του δείκτη είναι φυσιολογική.  

Συμπερασματικά για τους αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας 

παρατηρούμε ότι η παραγωγικότητα των απασχολουμένων είναι 

ικανοποιητική με ανοδική πορεία κατά την χρήση του 2012. Όσον αφορά τα 

λειτουργικά έξοδα της εταιρείας παρατηρούμε ότι κινούνται σε υψηλά επίπεδα 

σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις της εταιρείας.  
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1.6.3  Γενικά συμπεράσματα από την χρηματοοικονομική ανάλυση της 

ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία 

ξέσπασε και στην χώρα μας από τις αρχές του 2009, θα πρέπει, για να δοθεί 

η καλύτερη δυνατή εικόνα της επιχείρησης ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ, να υπολογισθούν οι 

παραπάνω αριθμοδείκτες και για τις χρήσεις 2008 και 2009. Παρακάτω 

παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές όλων των 

αριθμοδεικτών για τις χρήσεις 2008-2012. 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2012 2011 2010 2009 2008 
Γενική Ρευστότητα 1,81 1,13 1,71 1,18 0,9 
Άμεση Ρευστότητα 1,67 1,08 2,29 1,15 0,9 
Ταμειακή Ρευστότητα 0,22 0,58 0,57 0,66 0,49 
Ανακύκλωσης Απαιτήσεων 2,35 4,21 3,1 5,4 8,35 
Ανακύκλωσης Αποθεμάτων 10,01 10,97 8,4 12,5 14,3 
Αμυντικού Διαστήματος 1288ημ. 1306ημ. 994ημ. 1589ημ. 998ημ. 
Καθαρού Κέρδους 0,16 -0,07 0,08 0,41 0,46 
Μικτού Κέρδους 0,24 0,30 0,55 0,41 0,56 
Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 0,28 -0,09 0,13 1,84 2,12 
Απασχολούμενων Κεφαλαίων 28% -7% 11% 110% 212% 
Αποδοτικότητας Ενεργητικού 14% -2% 7% 41% 75% 
Οικονομικής Μόχλευσης 1 1,25 1,18 1,67 1 
Αποσβέσεις Παγίων 14% 13% 20% 0,16 0,23 
Ιδίων κεφαλαίων προς Καθαρά Πάγια 6,35 2,96 2,81 0,19 0,26 
Ιδίων κεφαλαίων προς Συνολικά κεφάλαια 100% 87% 80% 16% 100% 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Σύνολο 
Υποχρεώσεων 

1,82 1,14 1,71 1,02 0,89 

Κέρδη κατά Μετοχή 542,62 -329,6 242,15 3705,7 4307,2 
Ταμειακή Ροή ανά Μετοχή 80,76 7,08 72,84 344,89 393,59 
Απόσβεση ανά Μετοχή 35,55 34,54 52,67 36,21 34,79 
Καθαρών Κερδών προς Αμοιβές 
Απασχολουμένων 

10,35% -6,28% 3,68% 56,44% 65,60%

Λειτουργικών εξόδων προς Πωλήσεις 41% 40% 60% 31% 33% 
Λειτουργικών Εξόδων    116% 111% 105% 290% 221% 

 

Παρατηρείται ότι οι τιμές των περισσοτέρων αριθμοδεικτών για τις 

χρήσεις 2008 και 2009, δηλαδή των χρήσεων πριν την οικονομική κρίση, είναι 

αισθητά καλύτερες από τα τρία μεταγενέστερα έτη. Τούτο είναι φυσιολογικό 

αφού οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, και όχι μόνο, στην Ελλάδα  

από το 2011 και μετά είχαν μεγάλη πτώση κύκλου εργασιών. Παρατηρείται 

επίσης ότι, η καλύτερη χρήση για την εταιρεία ήταν αυτή του 2008.       
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Τη συγκεκριμένη χρήση η εταιρεία είχε και τα μεγαλύτερα καθαρά 

κέρδη από όλες τις χρήσεις. Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και οι 

επενδυτικοί αριθμοδείκτες για το 2008 είναι αυτοί που έχουν την μεγαλύτερη 

διαφορά σε σχέση με τις άλλες χρήσεις. Τούτο δείχνει την καλή κερδοφορία 

αλλά και απόδοση των κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Ως χειρότερη χρονιά της εταιρείας χαρακτηρίζεται η χρήση του 2011, 

κατά την οποία η επιχείρηση είχε ζημιά 27.458,21€. Η αποδοτικότητα των 

κεφαλαίων και η κερδοφορία της επιχείρησης έχουν αρνητικά αποτελέσματα. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας βρίσκονταν σε ικανοποιητικά επίπεδα κάτι που 

σημαίνει ότι η επιχείρηση μπορούσε, τουλάχιστον, να καλύψει της 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Το θετικό για την επιχείρηση είναι ότι την 

ακριβώς επόμενη χρήση, κατάφερε να έχει και πάλι κέρδη, με τα 

αποτελέσματα των αριθμοδεικτών να ξεπερνούν και την χρήση του 2010. 
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Στη συνέχεια φαίνεται η την συνολική πορεία των αριθμοδεικτών για 

όλες τις χρήσεις 2008-2012.: 

 

 Αριθμοδείκτες ρευστότητας: 
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 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας: 
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 Αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίου και βιωσιμότητας: 
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 Επενδυτικοί αριθμοδείκτες: 
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 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας: 
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Οι επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας, στον 

οποίο δραστηριοποιείται και η ΜΠΕΝΕΡ ΑΕ, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους  μεγάλες επενδύσεις (ένα μεσαίου μεγέθους αιολικό πάρκο κοστίζει 

περίπου 20.000.000€). Σε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο έχει χάσει την 

αξιοπιστία του, επιβάλλοντας έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, 

μεταβάλλοντας το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ΑΠΕ σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και σε συνδυασμό με την αδυναμία των τραπεζών για 

χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων, οι επενδυτές διστάζουν να 

προχωρήσουν. Ακόμα και σε μικρότερες επενδύσεις στις ΑΠΕ, οι παραπάνω 

παράγοντες έχουν επηρεάσει αρνητικά μικρούς και μεγάλους επενδυτές. Ένα 

παράδειγμα για τα παραπάνω είναι η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

που επιβλήθηκε στους παραγωγούς αλλά και η μείωση της τιμής πώλησης 

της ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι, οι παραγωγοί ενέργειας, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους χρηματοδοτήθηκαν από Τράπεζες για να υλοποιήσουν την 

επένδυση, να φορολογούνται με ποσοστό 60% έως 70%. Το καθαρό ποσό 

μετά φόρων μετά βίας καλύπτει τις ανάγκες του δανείου αλλά και την 

συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. 
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