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Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με το Αφιέρωμα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ‹‹ ΧΡΗΜΑ›› στο τεύχος 406 

τον Οκτώβριο του 2014, η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών διατηρεί θεμελιώδη ρόλο για 

την ελληνική οικονομία και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία εν γένει και διαθέτει 

όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας, 

ακόμη και σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη και υφεσιακή περίοδο που διανύουμε. 

Προκειμένου όμως η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων και ποτών να αποτελέσει το 

εφαλτήριο αναπτυξιακής τροχιάς, είναι εξίσου σημαντικό να στραφεί με μεγαλύτερο 

σθένος και επιμονή προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, δίνοντας 

έμφαση στην ελληνική ποιότητα και την ταυτότητα προϊόντος, αλλά και την οργανωμένη 

προώθηση του ελληνικού brand name τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται 

εντονότερος συντονισμός και στενότερη συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου, ώστε 

να αναπτυχθούν οι συνέργιες εκείνες που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της προσπάθειας για μια αποτελεσματική προβολή των ελληνικών 

προϊόντων και θα διασφαλίζουν την επιλογή της σωστής στρατηγικής και την 

σταθερότητα υλοποίησης του μακροχρόνιου σχεδιασμού της. Αυτή η προσπάθεια 

υλοποιείται σήμερα ως ένα βαθμό και έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικά βήματα προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αλλά και η ενίσχυση της 

εξωστρέφειας του κλάδου επαφίεται ως εκ τούτου στην προώθηση και προβολή του 

ελληνικού προϊόντος, μέσα και από τα κατάλληλα σχεδιασμένα δίκτυα διανομής των 

εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων που στηρίζονται στην ποιότητα και τη διαφοροποίηση 

και στην προώθηση του προτύπου της ελληνικής/ μεσογειακής κουζίνας και προτύπου 

διατροφής, τόσο εγχωρίως, όσο και στο εξωτερικό. Η σύνδεση δε με τον τριτογενή τομέα 

των υπηρεσιών στα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και εν γένει με τον τουρισμό, η συνέργια 

με άλλα λόγια του πρώτου και του τρίτου πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί ένα 

επιπλέον μέσο για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, δημιουργώντας και αυτό 

σημαντική προστιθέμενη αξία, αλλά και εξαγωγική και αναπτυξιακή δυναμική στο φάσμα 

της παραγωγής τροφίμων.  

Στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών προϊόντων τροφίμων, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση του ανθρώπινου 

δυναμικού, των χαρακτηριστικών και προσόντων που ενσωματώνει, των γνώσεων, της 

εμπειρίας, των δεξιοτήτων, του αντικείμενου και του βαθμού εξειδίκευσης. Η δυναμική 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου και η εξειδίκευση της απασχόλησης σε όλα τα στάδια της 
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αλυσίδας αξίας τροφίμων περιλαμβάνει μία ευρύτατη γκάμα ειδικοτήτων και 

αντικειμένων απασχόλησης που εκτείνεται από τον σπόρο, την καλλιέργεια και την 

αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση των πρώτων υλών, την κατασκευή και χρήση ειδικών 

μηχανημάτων για τον τομέα, τις μεταφορές, το εμπόριο και τη διάθεση των προϊόντων 

στον τελικό καταναλωτή, μέχρι τις υπηρεσίες στα εστιατόρια, το διαμετακομιστικό 

εμπόριο και τα logistics, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, αλλά και 

ζητήματα ασφάλισης, κανονισμών και νομοθεσίας τροφίμων. Οι νέες τεχνολογίες, η 

καινοτομική δραστηριότητα, τα προϊόντα έρευνας και ανάπτυξης ήδη οδηγούν 

καθοριστικά τις εξελίξεις σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης σε πολλές χώρες στο 

χώρο των τροφίμων. Άλλωστε, η ταχύτατη μεταβολή τους καθιστά αναγκαία την ταχεία 

προσαρμογή, την εγρήγορση και την ευελιξία του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε 

να είναι ικανό να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις μεταβολές αυτές 

και τις νέες απαιτήσεις στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, αλλά και να στηρίζει και 

να ενισχύει τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, συνδέοντάς τις με τις σημερινές, αλλά 

και τις μελλοντικές ανάγκες του. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, εξετάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και 

παρατίθενται τα πλέον πρόσφατα και ανανεωμένα στοιχεία για τον κλάδο Τροφίμων και 

των Ποτών στην Ελλάδα. Για να γίνει πιο κατανοητός ο κλάδος θα αναλύσουμε και θα 

συγκρίνουμε δυο εταιρίες κολοσσούς από τον κλάδο αυτόν, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε 

και την Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. Η δομή έχει ως ακολούθως: μετά από μια σύντομη 

εισαγωγή, στο Κεφάλαιο 1 παρατίθενται στοιχεία για τη σημασία των Τροφίμων και 

Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, με βάση διαρθρωτικά στοιχεία του τομέα, στο 

Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα ιστορικά χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε 

και της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε, στο Κεφάλαιο3 θα γίνει αναφορά και ανάλυση των 

οικονομικών της στοιχείων των δύο εταιριών για την πενταετία 2010-2014, στο Κεφάλαιο 

4 θα γίνει σύγκριση των οικονομικών στοιχείων των δύο εταιριών με την χρήση των 

σημαντικότερων οικονομικών αριθμοδεικτών, ενώ τέλος θα αναφερθούμε στα 

συμπεράσματα που καταλήξαμε  από την έρευνα και την ανάλυση που θα έχουμε 

πραγματοποιήσει για τις δύο αυτές μεγάλες εταιρίες.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο 

επίπεδο, με βάση διαρθρωτικά στοιχεία 

 

Η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών βιομηχανία συνιστά έναν από τους 

μεγαλύτερους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον 

αφορά τον κύκλο εργασιών, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, τον αριθμό των 

επιχειρήσεων και την απασχόληση, ενώ αναδεικνύεται σταθερά ανάμεσα στους πρώτους 

κλάδους σε σχέση με τους άλλους σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως 

η αυτοκινητοβιομηχανία, τα χημικά, τα βιομηχανικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός και τα 

μεταλλικά προϊόντα. Σε όρους πωλήσεων και απασχόλησης στη βιομηχανία Τροφίμων 

και Ποτών σε επίπεδο χωρών, η Γερμανία έχει σταθερά το προβάδισμα, ακολουθούμενη 

από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Οι χώρες αυτές 

καλύπτουν συνολικά το 65-70% του Κύκλου εργασιών των χωρών της ΕΕ τα τελευταία 

χρόνια. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών 

καλύπτει το 16% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής (στοιχεία 2010), ενώ η 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα καλύπτει περίπου το 14%, αποσπώντας έτσι το 

μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους προστιθέμενης αξίας από κάθε άλλο τομέα της ευρωπαϊκής 

μεταποίησης. Επιπλέον, συνολικά οι ετήσιες μειώσεις σε θεμελιώδη μεγέθη των 

επιχειρήσεων του κλάδου στα Τρόφιμα είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με την αντίστοιχη 

στο σύνολο της μεταποίησης, ακόμη και μετά την οικονομική κρίση της Ευρωζώνης. Η 

βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης στον τομέα της 

μεταποίησης, καθώς απασχολεί περίπου πέντε εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 16% του 

συνόλου των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στο 13% όλων των ευρωπαϊκών 

μεταποιητικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα 1. Μερίδιο Τροφίμων και Ποτών Σύνολο 

Μεταποίησης σε Ελλάδα και ΕΕ-27  

Με ανάλογο τρόπο, ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών είναι 

θεμελιώδης για την ελληνική οικονομία και την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία εν 

γένει. Η ελληνική βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών συνιστά σταθερά έναν από τους πιο 

σημαντικούς τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία από τις 

κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω από αυτή να 

επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής. Η ελληνική βιομηχανία 
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Τροφίμων και Ποτών είναι μια δυναμική, ανταγωνιστική και εξωστρεφής βιομηχανία, με 

σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και 

σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής της είναι μεγάλες και 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.  

Η συμβολή της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών στα κύρια διαθρωτικά μεγέθη 

της είναι εξαιρετική: καλύπτει το 1/5 του συνόλου των επιχειρήσεων της μεταποίησης και 

είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της, αφού σε αυτήν απασχολείται το 1/4 του συνόλου των 

απασχολουμένων στην παραγωγή. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης ζωτικής σημασίας 

υπό καθαρά οικονομικούς όρους, δηλ. ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και 

τον κύκλο εργασιών, καλύπτοντας το 30% και 25% αντίστοιχα στο σύνολο Μεταποίησης 

(Διάγραμμα 1. Μερίδιο Τροφίμων και Ποτών Σύνολο Μεταποίησης σε Ελλάδα και ΕΕ-27 

Το 2009, όταν ξεκίνησε η υφεσιακή πορεία της εγχώριας οικονομίας, ο κλάδος υπέστη 

ισχυρό πλήγμα σε όρους απασχόλησης, ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, 

ακαθάριστης αξίας παραγωγής και επενδύσεων, σημειώνοντας πτώση σε αυτά τα μεγέθη. 

Ωστόσο, η μείωση αυτή προήλθε όχι τόσο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά από τις 

πολύ μικρές, κάτω των 10 εργαζόμενων, οι οποίες αποτελούν και την συντριπτική 

πλειονότητα, τόσο στη βιομηχανία Τροφίμων (95%), όσο και στα Ποτά (90 %).  

 

Διάγραμμα 1. Μερίδιο Τροφίμων και Ποτών Σύνολο Μεταποίησης σε Ελλάδα και 

ΕΕ-27  

 

Πηγή: Eurostat. Στοιχεία 2010. Επεξεργασία ΙΟΒΕ. 
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Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τους Εθνικούς 

Λογαριασμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ, τα οποία ως –προσωρινές- εκτιμήσεις φθάνουν μέχρι τo 

2011 για τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία στο σύνολο του τομέα τροφίμων, ποτών, 

καπνού2, η ετήσια συμβολή του κλάδου στην συνολική αξία παραγωγής, τόσο στο 

σύνολο της μεταποίησης, όσο και στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

χώρας, έχει ελαφρώς αυξηθεί το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, σε όρους 

αξίας παραγωγής, το σχετικό μέγεθος στα τρόφιμα, ποτά, καπνός διαμορφώνεται στο 

27,7% στο σύνολο της μεταποίησης το 2011 και στο 5% στο σύνολο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων (από 27,5% και 4,6% αντίστοιχα το 2010). Ωστόσο, σε σύγκριση με μια 

δεκαετία πριν, το μερίδιο της παραγόμενης αξίας του κλάδου στο σύνολο της 

μεταποίησης, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, έχει μειωθεί. 

Συγκεκριμένα, από το 2000 έως το 2004, η μέση ετήσια συμβολή της βιομηχανίας 

τροφίμων, ποτών, καπνού ως προς τη συνολική αξία παραγωγής στη μεταποίηση 

κυμαινόταν πλησίον του 31%, ενώ ως προς το σύνολο της παραγόμενης αξίας στους 64 

κλάδους της οικονομίας, έφθανε κατά μέσο όρο κοντά στο 6%. Τα ποσοστά αυτά ωστόσο 

μειώθηκαν σημαντικά από το 2005 έως το 2008, φθάνοντας την περίοδο αυτή κατά μέσο 

όρο στο 25% στο σύνολο της μεταποίησης, έχοντας απολέσει δηλαδή ένα 5% της αξίας 

τους συνολικά (Πίνακας 1).  

Ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου τροφίμων, ποτών, 

καπνού, αυτή παρουσιάζει σημαντική άνοδο από το 2009 και μετά ως προς τη συμβολή 

της στο σύνολο της μεταποίησης, αλλά και στο σύνολο των οικονομικών κλάδων 

(Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τροφίμων, ποτών και 

καπνού αυξάνεται στο 35,7% το 2009 στο σύνολο της μεταποίησης (από 23,7% το 2008) 

και παραμένει κοντά σε αυτά τα επίπεδα το 2010 και το 2011. Το 2009, η άνοδος στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τροφίμων, ποτών και καπνού σε σχέση με το 2008 είναι 

της τάξης του 50%, αλλά το 2011 μειώνεται κατά 10,5%, λιγότερο πάντως σε σχέση με 

την αντίστοιχη πτώση στο σύνολο της μεταποίησης (13,4%). Εν γένει, ύστερα από μία 

πτώση της μέσης ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας τροφίμων, ποτών και καπνού κατά 

23% περίπου την περίοδο 2005-2008, την τριετία 2009-2011, ο κλάδος καταγράφει τη 

μεγαλύτερη μέση ετήσια συμβολή του ως προς το σύνολο της μεταποίησης σε όρους 

προστιθέμενης αξίας παραγωγής, από τις αρχές του 2000. 
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Παραγωγή 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός1 
13.336 14.670 14.607 14.976 15.542 14.325 14.374 15.461 15.489 16.969 16.292 16.456 

Σύνολο 

Μεταποίησης 
43.700 46.952 46.852 48.622 50.577 53.550 58.447 61.446 65.647 57.430 59.275 59.443 

Σύνολο 64 

κλάδων 
216.062 231.103 249.130 268.157 286.851 315.272 345.142 370.374 383.733 374.009 351.385 335.234 

% Σύνολο 

Μεταποίησης 
30,5% 31,2% 31,2% 30,8% 30,7% 26,7% 24,6% 25,2% 23,6% 29,5% 27,5% 27,7% 

% στο σύνολο 

δραστηριοτήτων 
6,2% 6,3% 5,9% 5,6% 5,4% 4,5% 4,2% 4,2% 4,0% 4,5% 4,6% 4,9% 

Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός1 

 10,0% -0,4% 2,5% 3,8% -7,8% 0,3% 7,6% 0,2% 9,6% -4,0% 1,0% 

Σύνολο 

Μεταποίησης 
 7,4% -0,2% 3,8% 4,0% 5,9% 9,1% 5,1% 6,8% -12,5% 3,2% 0,3% 

Σύνολο 64 

κλάδων 
 7,0% 7,8% 7,6% 7,0% 9,9% 9,5% 7,3% 3,6% -2,5% -6,0% -4,6% 

                    Πίνακας 1. Αξία Παραγωγής. Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 2000-2011 (εκατ. €) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 C10-C12 

2 όλες οι δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ 08 

* εκτιμήσεις 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εθνικοί Λογαριασμοί 64 κλάδων. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 

Προστιθέμενη 

Αξία (ακαθ.) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός1 
3.538 3.703 3.451 3.632 4.142 3.904 3.973 4.287 4.323 6.510 6.592 5.903 

Σύνολο 

Μεταποίησης 
13.085 13.696 13.470 14.183 15.109 16.428 17.612 18.282 18.246 18.242 19.412 16.804 

Σύνολο 64 

κλάδων 
120.383 128.968 139.115 154.304 166.540 172.595 183.659 195.622 205.035 205.901 195.222 183.137 

% Σύνολο 

Μεταποίησης 
27,0% 27,0% 25,6% 25,6% 27,4% 23,8% 22,6% 23,5% 23,7% 35,7% 34,0% 35,1% 

% στο σύνολο 

δραστηριοτήτων 
2,9% 2,9% 2,5% 2,4% 2,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 3,2% 3,4% 3,2% 

Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές 

Τρόφιμα, Ποτά, 

Καπνός1 

 4,7% -6,8% 5,2% 14,0% -5,7% 1,8% 7,9% 0,8% 50,6% 1,3% -10,5% 

Σύνολο 

Μεταποίησης 
 4,7% -1,7% 5,3% 6,5% 8,7% 7,2% 3,8% -0,2% 0,0% 6,4% -13,4% 

Σύνολο 64 

κλάδων 
 7,1% 7,9% 10,9% 7,9% 3,6% 6,4% 6,5% 4,8% 0,4% -5,2% -6,2% 

      Πίνακας 2. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (σε βασικές τιμές). Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 2000-2011 (εκατ.€) 
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2 όλες οι δραστηριότητες κατά ΣΤΑΚΟΔ 08  
* εκτιμήσεις  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Εθνικοί Λογαριασμοί 64 κλάδων. Επεξεργασία ΙΟΒΕ 
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Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3) γίνεται συγκριτική ανάλυση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται οι ταξινομήσεις των 5 πρώτων κλάδων 

μεταποίησης στην Ελλάδα και την ΕΕ-27, με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον 

κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό 

των απασχολούμενων (στοιχεία ΕΒΕ/ ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανά κλάδο μεταποίησης). Η σημασία του 

τομέα της μεταποίησης των τροφίμων και η ηγετική του συμβολή στην ελληνική 

οικονομία είναι προφανής: παραμένει σταθερά ο πρώτος τομέας της μεταποίησης όσον 

αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων (19%), την αξία της παραγωγής (21%), την 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (20%) και τον αριθμό των απασχολουμένων (20%) και ο 

δεύτερος τομέας σε όρους κύκλου εργασιών (20%), πολύ κοντά όμως στην Παραγωγή 

οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (22%).  

Σε σύγκριση με την ΕΕ-27 κατά μέσο όρο, ο τομέας των τροφίμων στην Ελλάδα 

έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της μεταποίησης, όσον αφορά τον αριθμό των 

επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία της παραγωγής, την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολούμενων, παρά το γεγονός ότι είναι ο 

πρώτος τομέας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εκτός από 

τον αριθμό των επιχειρήσεων, όπου πρώτα εμφανίζονται τα Μεταλλικά προϊόντα. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο του ελληνικού κλάδου τροφίμων στην μεταποίηση αντανακλά αφενός 

την εγχώρια δυναμική του - την οποία αντλεί και από τη σύνδεσή του με τον τουρισμό, τα 

ξενοδοχεία και εστιατόρια - αφετέρου όμως και την υπό-ανάπτυξη των άλλων κλάδων του 

εγχώριου τομέα της μεταποίησης. 

 

Πίνακας 3. Ταξινόμηση / σύγκριση των 5 πρώτων κλάδων μεταποίησης σε Ελλάδα και ΕΕ-27 

Αριθμός επιχειρήσεων 

Ελλάδα (83,565 επιχειρήσεις σε Μεταποίηση) ΕΕ-27 (2,040,000 επιχειρήσεις σε Μεταποίηση) 

Μεταποίηση 100.0% Μεταποίηση 100.0% 

Τρόφιμα 18.9% Μεταλλικά προϊόντα 17.9% 

Μεταλλικά προϊόντα 15.1% Τρόφιμα 12.3% 

Είδη ένδυσης 13.0% Προϊόντα ξύλου 8.4% 

Έπιπλα 8.7% 

Επισκευή 

μηχανημάτων και 

εξοπλισμού 

7.6% 

Προϊόντα ξύλου 7.7% Είδη ένδυσης 6.3% 



 
 

13 
 

Κύκλος εργασιών 

Ελλάδα (€54,884 εκατ. Μεταποίηση) ΕΕ-27 (€5,800,000 εκατ. σε Μεταποίηση) 

Μεταποίηση 100.0% Μεταποίηση 100.0% 

Οπτάνθρακας και 

προϊόντα διύλισης 
21.8% Τρόφιμα 13.5% 

Τρόφιμα 20.2% 

Κατασκευή 

μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

10.8% 

Μεταλλικά προϊόντα 7.6% 

Κατασκευή 

μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού 

8.8% 

Βασικά μέταλλα 7.5% Χημικά προϊόντα 7.2% 

Προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά 
5.9% Μεταλλικά προϊόντα 6.9% 

Αξία παραγωγής 

Ελλάδα (€50,150 εκατ. σε Μεταποίηση) ΕΕ-27 (€5,200,000 εκατ. σε Μεταποίηση) 

Μεταποίηση 100.0% Μεταποίηση 100.0% 

Τρόφιμα 20.4% Τρόφιμα 13.8% 

Οπτάνθρακας και 

προϊόντα διύλισης 
18.7% 

Κατασκευή 

μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

10.0% 

Μεταλλικά προϊόντα 8.2% 

Κατασκευή 

μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού 

8.9% 

Βασικά μέταλλα 7.7% Μεταλλικά προϊόντα 7.4% 

Προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά 
6.4% Χημικά προϊόντα 7.2% 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

Ελλάδα (€16,901 εκατ. σε Μεταποίηση) ΕΕ-27 (€1,400,000 εκατ. σε Μεταποίηση) 

Μεταποίηση 100.0% Μεταποίηση 100.0% 

Τρόφιμα 19.7% Τρόφιμα 11.3% 

Μεταλλικά προϊόντα 9.4% 

Κατασκευή 

μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού 

10.7% 

Προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά 
8.4% Μεταλλικά προϊόντα 9.8% 

Οπτάνθρακας και 

προϊόντα διύλισης 
7.6% 

Κατασκευή 

μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

7.1% 

Ποτά 6.3% Χημικά προϊόντα 6.6% 

Αριθμός εργαζομένων 

Ελλάδα (400,943 εργαζόμενοι σε Μεταποίηση) ΕΕ-27 (31,000,000 εργαζόμενοι σε Μεταποίηση) 

Μεταποίηση 100.0% Μεταποίηση 100.0% 
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Source: Eurostat, SBS. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόφιμα 20.3% Τρόφιμα 13.5% 

Μεταλλικά προϊόντα 11.9% Μεταλλικά προϊόντα 11.7% 

Είδη ένδυσης 7.4% 

Κατασκευή 

μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού 

9.4% 

Προϊόντα από μη 

μεταλλικά ορυκτά 
6.7% 

Κατασκευή 

μηχανοκίνητων 

οχημάτων 

7.2% 

Έπιπλα 5.2% 

Κατασκευή από 

ελαστικό και 

πλαστικές ύλες 

5.3% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

2.1 Ιστορική αναδρομή Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών 

και αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. 

 

Οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: 

 

1963 — Ιδρύεται η Αθηναϊκή  Ζυθοποιία 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60, τρεις πρωτοπόροι επιχειρηµατίες αποφασίζουν 

να συνεταιριστούν, συνεισφέροντας ο καθένας από ένα συστατικό για το ξεκίνηµα ενός 

φιλόδοξου εγχειρήματος: ο Διογένης Χούρσογλου την άδεια ζυθοποιίας, ο Γιώργος 

Χατζηβασιλείου το κεφάλαιο, ο Λεονάρδος Μερκάτης το οικόπεδο επί της 
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Λεωφόρου Κηφισού 102. Στις 12 Ιουνίου 1963, ο Δήµαρχος Αθηναίων 

Άγγελος Τσουκαλάς τοποθετεί το θεµέλιο λίθο του νέου ζυθοποιείου της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, παρουσία επισήµων και πλήθους κόσµου. 

1965 — Ξεκινά η παραγωγή και λανσάρεται η Αmstel στην Ελληνική αγορά 

Είναι η χρονιά που αγοράζονται οι πρώτες ύλες, τα υλικά συσκευασίας, οι φιάλες και τα 

αυτοκίνητα της εταιρίας, προσλαμβάνεται και εκπαιδεύεται προσωπικό, το 

ζυθοποιείο τίθεται σε λειτουργία υπό την επίβλεψη του Γάλλου αρχιζυθοποιού, Πολ 

Ντελιζέ, ενώ ετοιμάζεται και η πρώτη διαφηµιστική καµπάνια. Στην τελετή των 

εγκαινίων παρίστανται ο Πρίγκηπας Βερνάρδος της Ολλανδίας, ο Υπουργός Βιομηχανίας 

Ιωάννης Ζίγδης, ο Δήµαρχος Αθηναίων Γεώργιος Πλυτάς και πλήθος επισήµων. 

1975 — Εγκαινιάζεται νέο ζυθοποιείο στη Θέσσαλονίκη  

Μια δεκαετία μετά την ίδρυση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η Amstel έχει ήδη κατακτήσει 

τις καρδιές των Ελλήνων και γίνεται η Νo.1 µπύρα στην Ελλάδα µε κορυφαίες 

πωλήσεις και διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Η αναγκαιότητα επέκτασης της παραγωγής 

είναι σαφής και οδηγεί στην ίδρυση και δεύτερου ζυθοποιείου, που αποτελεί πόλο 

ανάπτυξης για τη Βόρειο Ελλάδα.  

1981 — Λανσάρεται η Heineken στην Ελληνική αγορά 

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία φέρνει στην Ελλάδα τη Heineken, µια µπύρα µε 

παγκόσμια φήµη. Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας, η γεµάτη γεύση, το διακριτικό άρωµα 

λυκίσκου και βύνης, αλλά και η χαρακτηριστική πράσινη φιάλη της, 

ενθουσιάζουν αµέσως και το ελληνικό κοινό. 

1985 — Λειτουργεί νέο ζυθοποιείο στην Πάτρα 

Η ανοδική πορεία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συνεχίζεται κι έτσι, η εταιρία 

επεκτείνεται, αγοράζοντας το παλαιό ζυθοποιείο της Löwenbräu στην Πάτρα και 

απορροφώντας τους 240 εργαζομένους του. Πραγματοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις, 

που το ανάγουν σε µια υπερσύγχρονη μονάδα, τη μεγαλύτερη της εταιρίας. 

1990-1998 — Εισάγονται διάφορες μάρκες  μπύρας από όλο τον κόσμο  

Νέες αφίξεις, όπως η µπύρα Buckler χωρίς αλκοόλ, οι µμοναστηριακές 

μπίρες Duvel και Chimay από το Βέλγιο, οι Μurphy’s και McFarland από την Ιρλανδία, η 
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Carib από την Καραϊβική και η Desperados από το Μεξικό, η Weiss µπύρα Erdinger από 

τη Γερµανία και η Kirin από την Ιαπωνία, προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους 

καταναλωτές και προωθούν την ανάπτυξη της κουλτούρας της µπύρας στην Ελλάδα. 

1993 — Εγκαινιάζεται η μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλη 

στην Λαμία 

Όταν ο Ηρακλής ερωτεύτηκε την Ιόλη, κόρη του βασιλιά της Θεσσαλίας και την 

πήρε μαζί του στα βουνά της Οίτης, η γυναίκα του Δηιάνειρα, για να τον εκδικηθεί, του 

χάρισε ένα δηλητηριασμένο χιτώνα και του προκάλεσε τέτοια εγκαύματα που ο Δίας 

χρειάστηκε να ρίξει τους κεραυνούς του και να φτιάξει µια πηγή µε δροσερό νερό, για να 

τον ανακουφίσει. Τα νερά της περιοχής, που αναβλύζουν ακόµα γάργαρα, 

εμφιαλώνονται και δροσίζουν πια όλη την Ελλάδα. 

1999-2000 — Οι μπύρες Fischer και Άλφα λανσάρονται στην Ελληνική αγορά 

Η Fischer κυκλοφορεί στην Ελλάδα και για πρώτη φορά παράγεται σε χώρα εκτός 

Γαλλίας. Η υποδοχή είναι θερµή, καθώς η πολύ ιδιαίτερη φιάλη, το ανάγλυφο λογότυπο 

κι ο θρύλος της ευγενικής της καταγωγής εντυπωσιάζουν το κοινό. Η επανεμφάνιση της 

ΑΛΦΑ, που πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1961, σημειώνει ανάλογη επιτυχία, 

χάρη στην παραδοσιακή της αλλά και τις οµοιότητες της νέας φιάλης µε το πρώτο 

ιστορικό  μπουκάλι 

2004 — Η Heineken αναλαμβάνει τη χορηγία  των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας  

«Η ανάληψη της χορηγίας των Ολυμπιακών Αγώνων είναι τιµή για εµάς και 

πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει σταθµό για την εταιρία µας. Πρόκειται για ένα γεγονός που 

προκαλεί συγκίνηση, υπερηφάνεια και, όπως είναι φυσικό, έντονο το αίσθηµα της 

ευθύνης» δηλώνει ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος κος Μηνάς Τάνες.  

2010 — Δημιουργείται η ΒΙΟΣ 5, η πρώτη μπίρα στον κόσμο με πέντε δημητριακά 

Η ΒΙΟΣ 5 αποτελεί µμοναδική έµπνευση των ζυθοποιών της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας. Είναι η πρώτη μπίρα που δημιουργείται µε το συνδυασµό πέντε 

δημητριακών της ελληνικής γης: κριθάρι, σιτάρι, σίκαλη, καλαμπόκι και ρύζι. Η 

πρωτοποριακή της συνταγή βραβεύεται στα παγκόσμια βραβεία καινοτομίας, το 2012, µε 

το Sial D’ Or Country. 
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2010-2013 — Η Αθηναϊκή ζυθοποιία ξεχωρίζει με κορυφαίες διακρίσεις 

Η πρώτη θέση στο διαγωνισµό Best Workplace στην Ελλάδα και η κατάταξη 

μεταξύ των 50 εταιριών µε το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη είναι η 

επιβεβαίωση του υγιούς εργασιακού κλίµατος στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το 2013, και 

ύστερα από δύο συνεχόμενες χρονιές Πλατινένιων Διακρίσεων, η υπεύθυνη ανάπτυξη της 

εταιρίας επισφραγίζεται µε τη µμοναδική στη χώρα µας Διαμαντένια Διάκριση στον 

Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

2013-2014 — ΤΟ Ξεκίνημα μιας  νέας  γενιάς προϊόντων  μπίρας 

Η οικογένεια της Amstel μεγαλώνει µε το λανσάρισµα της Αmstel Radler, που 

συνδυάζει μπίρα µε χυµό λεµονιού, αλλά και της Amstel Free, της πρώτης μπίρας µε 

0,0% αλκοόλ. Οι επιλογές του ελληνικού κοινού διευρύνονται, καθώς οι νέες κατηγορίες 

μπίρας εισάγουν ακόµα περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης και συναναστροφής 

μέσα στη μέρα. Παράλληλα, η ΑΛΦΑ παρουσιάζει την ΑΛΦΑ STRONG για 

δυνατές γευστικές εμπειρίες µε 7% αλκοόλ και την ΑΛΦΑ Weiss, µια ελληνική, σταρένια 

και αφιλτράριστη μπίρα. 

2015 — Ιδρύεται το ΑΘΗΝÉΟ 

Κάτι νέο γεννιέται στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την αφετηρία του ταξιδιού της 

δημιουργικής ζυθοποιίας στην Ελλάδα για τους εργαζόμενους στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

αλλά και τη μεγάλη παρέα πιστών φίλων που αγαπούν την καλή μπίρα.  
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2.2 Ιστορική αναδρομή Μύθος Ζυθοποιία 

 

 

H Μύθος Ζυθοποιία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ελλάδα και 

μέλος του Ομίλου Carlsberg. 

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην περιοχή της Σίνδου, στη 

Θεσσαλονίκη, όπου παράγει τις μπύρες Mythos, Kaiser και Henninger, τις οποίες και 

διανέμει στη χώρα μας.                                                                                                                               

Ειδικά σε ό,τι αφορά την μπύρα Mythos, την πιο διάσημη Ελληνική μπύρα στον 

κόσμο, η εταιρεία αναπτύσσει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το συγκεκριμένο 

προϊόν αποτελεί τη μοναδική ελληνική μάρκα μπύρας που εξάγεται σε περίπου 40 χώρες 

και έχει επώνυμη ζήτηση και φανατικούς θαυμαστές.  

  Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς 

αναγνωρισμένες μάρκες: την δανέζικη Carlsberg, την μεξικάνικη Corona Extra, τις 

ιρλανδικές μπύρες της Diageo Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, τη 

βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse, τον Ιρλανδέζικο μηλίτη Magners και 

τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby, διευρύνοντας έτσι την ελληνική αγορά μπύρας και 

προσφέροντας στον έλληνα καταναλωτή νέες, ποιοτικές γεύσεις. 

Η εταιρεία διατηρεί κέντρα διανομής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, 

παρέχοντας κάλυψη σε εθνικό επίπεδο. 
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Οι κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της Μύθος Ζυθοποιίας 

1968 —  Ίδρυση της Henninger Hellas S.A. από την Γερμανική Ζυθοποιία Henninger 

Brau. 

 

1976 —  Ξεκινάει η παραγωγή της Pilsner Kaiser. 

 

1989 —  Η BSN (Γαλλική Πολυεθνική Εταιρεία, παραγωγός της μπύρας Kronenbourg) 

προχωρά σε εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Henninger Hellas. 

 

1992 —  Ο Όμιλος Μπουτάρη εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών της Henninger 

Hellas S.A. 

 

1997 —  Λανσάρισμα της μπύρας  Mythos, της πρώτης αυθεντικά ελληνικής μπύρας, σε 

μια στάσιμη, κατεστημένη αγορά. Ο Mythos αποκτά αμέσως φανατικούς θαυμαστές και 

γρήγορα γίνεται η 3η σε προτίμηση μάρκα μπύρας στην ελληνική αγορά. 

 

2000 —  Μετονομασία της εταιρείας σε Μύθος Ζυθοποιία. 

 

2002 -2006 — H Scottish & Newcastle αποκτά το 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. 

 

2008 — Ο Όμιλος Carlsberg, η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ευρώπη, αποκτά το 

100% της Μύθος Ζυθοποιία. Ο Mythos κερδίζει το βραβείο το Βραβείο Ανώτατης Γεύσης 

SUPERIOR TASTE AWARD με 2 αστέρια, στο διαγωνισμό του διεθνώς 

αναγνωρισμένου οργανισμού International Taste & Quality Institute (iTQi). 

 

2009 —  Μύθος Ζυθοποιία λανσάρει τη μπύρα Carlsberg μπύρα με ένα νέο 

πρωτοποριακό ανάγλυφο μπουκάλι. 

 

2010 —  Επιτυχές επαναλανσάρισμα της μπύρας Mythos. Λανσάρισμα της Kaiser Double 

Malt.  

 

2011 —  Ο Mythos κερδίζει για δεύτερη φορά το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης του ITQI. 
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Ενδυνάμωση του portfolio της εταιρείας με τα σήματα της Corona Extra και της 

Schneider Weisse. Λανσάρισμα της καινοτομίας DraughtMaster™. 

 

2012 —  Λανσάρισμα της Kaiser Blonde 

2013 —  Δυναμικό επαναλανσάρισμα της μπύρας Mythos και λανσάρισμα του νέου 

καινοτόμου προιόντος, του αναθρακούχου μηλίτη Somersby Apple 

2014 — Λανσάρισμα της Mythos Radler, της νέας γεύσης Somersby Blackberry καθώς 

και της κανοτομίας του νέου Draught Master Select 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Χρηματοοικονομική ανάλυση  κυριότερων αριθμοδεικτών 

 

3.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

 

3.1.1 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας 

   Με το δείκτη Άμεσης Ρευστότητας υπολογίζουμε τα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού που ρευστοποιούνται ευκολότερα. Αυτά είναι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι 

διάφορες απαιτήσεις. Σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να έχουμε τιμές μεγαλύτερες της 

μονάδας για να θεωρείται ικανοποιητικός. Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό δείκτη 

άμεσης ρευστότητας, σπάνια έχουν την ανάγκη δανεισμού. Ο δείκτης χρησιμοποιείται 

στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της ικανότητα της μονάδας καθώς και στην 

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

πωλήσεων. 

 

 

Άμεση ρευστότητα= κυκλοφορούν ενεργητικό-αποθέματα 

                                 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

ΑΡ2010=  187.205.900-24.219.312  = 1,55 

104.566.231 

 

 

Βλέπουμε ότι την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός  αφού είναι 

μεγαλύτερο του >1. Έτσι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το 

σύνολο των πιστωτών της. 

 

ΑΡ2011=  152.848.531-26.916.530 = 1,42 

88.467.333 
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Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει μια ελάχιστη πτώση, που όμως δεν υπάρχει 

πρόβλημα και έτσι ο δείκτης είναι πολύ καλός και έτσι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της 

μπορούν να καλύψουν το σύνολο των πιστωτών της. 

 

 

ΑΡ2012=  132.816.773-21.101.105 = 1,41 

79.367.978 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 όπου έχει ικανοποιητικό δείκτη. 

 

ΑΡ2013=  130.660.063-27.888.294  = 1,45 

70.960.465 

 

Την χρονιά του 2013 βλέπουμε ελάχιστη αύξηση από τις χρονιές 2012 και 2011. Ο 

δείκτης είναι πολύ καλός και εδώ. 

 

 

ΑΡ2014= 124.156.816-38.710.206 = 1,43 

59.728.899 

 

Τέλος και την χρονιά του 2014 ο δείκτης είναι ικανοποιητικός γεγονός ότι τα διαθέσιμα 

και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το σύνολο των πιστωτών της. 

 

 

3.1.2 Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας 

 

 Ο δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας δείχνει την ικανότητα ικανοποίησης των  

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος της μονάδας είναι ο 

δείκτης, τόσο πιο επαρκής είναι η ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από 

προμηθευτές. 

 



 
 

24 
 

 

Έμμεση ρευστότητα= κυκλοφορούν ενεργητικό 

                                      βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

                                                                              

 

ΕΡ2010=187.205.900 = 1,79 

     104.566.231 

 

 

Για την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός γιατί  >1, και έτσι η εταιρία 

μπόρεσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές της υποχρεώσεις σε αρκετά ικανοποιητικό 

επίπεδο. 

 

ΕΡ2011= 152.848.531= 1,73 

         88.467.333 

 

Για την χρονιά 2011  βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή πτώση από την προηγούμενη χρονία, 

αλλά και εδώ ο δείκτης είναι πολύ καλός και μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της. 

 

 

ΕΡ2012= 132.816.773 = 1,67 

        79.367.978 

 

Και την χρονιά του 2012 βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή πτώση, χώρις αυτό να 

δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι και εδώ ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. 

 

 

ΕΡ2013= 130.660.063 = 1,84 

        70.960.465 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση από τις προηγούμενες χρονιές, και έτσι ο 

δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός και γι' αυτήν την χρονιά. 
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ΕΡ2014= 124.156.816 = 2,08 

       59.728.899 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε και εδώ ότι έχουμε αύξηση με αποτέλεσμα ο δείκτης να 

είναι αρκετά ικανοποιητικός, έτσι και εδώ μπόρεσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές της 

υποχρεώσεις. 

 

3.1.3 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

 Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμά της, προσδιορίζει δηλαδή την ικανότητα 

να εξοφλεί με μετρητά τις υποχρεώσει αυτές. Ο δείκτης συνήθως είναι μικρότερος της 

μονάδος. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

ικανότητας της μονάδας αλλά και της αποδοτικότητα του τμήματος εισπράξεων και 

πληρωμών. 

 

  

Ταμειακή ρευστότητα= διαθέσιμα+χρεώγραφα 

                                          β.υ-προκαταβολές πελατών 

 

 

ΤΡ2010= 106.667.535 = 1,020 

   104.566.231 

 

Την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι <1, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα. 

 

 

ΤΡ2011= 29.884.628 = 0,33 

      88.467.333 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. 
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ΤΡ2012= 28.504.462 = 0,36 

     79.367.978 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μικρότερες της μονάδας, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. 

 

 

ΤΡ2013= 19.210.597 = 0,27 

     70.960.465 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013. 

 

 

ΤΡ2014= 20.118.759 = 0,34 

      59.728.899 

 

Τέλος και για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός και 

έτσι η εταιρία μπόρεσε να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. 

 

3.2 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

3.2.1 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

 

  Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

δείκτη, ο οποίος δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια κεφάλαια 

απασχολούνται στην επιχείρηση δηλαδή κατά πόσο επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση του 

στόχου ο οποίος είναι η πραγματοποίηση κερδών. Ένας χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας 

σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί επακόλουθο της λανθασμένης χρησιμοποίησης των 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Αντιθέτως ένας υψηλός αριθμοδείκτης είναι ένδειξη ότι η 

επιχείρηση πάει καλά και αυτό οφείλεται λαμβανόμενων υπ’ όψιν των γενικότερων 

συγκυριών στην ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί σωστά τα κεφάλαια της. Ο 

δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην  απόδοση ίδιων κεφαλαίων ο οποίος στην απλή 

σύγκριση αριθμοδεικτών του ίδιου  κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο ίδιος για όλες 
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τις επιχειρήσεις του κλάδου, χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη αμοιβής 

των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση.             

                                                                        

 

ΑΙΚ= καθαρά κέρδη  *100 

ίδια κεφάλαια 

 

 

ΑΙΚ2010= 77.744.999 = 0,37 ή 37% 

210.573.258 

 

Την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει σχετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα και καλή 

αποδοτικότητα. 

 

ΑΙΚ2011= 60.964.761 = 0,63 ή 63% 

 95.858.293 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε αύξηση του δείκτη από την προηγούμενη χρονιά, πράγμα που 

σημαίνει ότι έχει καλή αποδοτικότητα και μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο 

της. 

 

ΑΙΚ2012= 29.083.484 = 0,19 ή 19% 

149.965.048 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε πτώση, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης έχει κακή 

αποδοτικότητα και δεν μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο της. 

 

ΑΙΚ2013= 6.368.797 = - 0,045 ή - 4,5% 

         141.766.995 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι έχουμε αρνητικό αποτέλεσμα και υπάρχει πρόβλημα. Έχει 

κακή αποδοτικότητα και δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα κεφάλαια της. 

 

ΑΙΚ2014= 14.089.589 = 0,093 ή 9,3% 

           151.066.269 
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Τέλος το ίδιο συμβαίνει και με την χρονιά 2014. Ο δείκτης παρουσιάζει κακή 

αποδοτικότητα και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αποδοτικά τα κεφάλαια της. 

 

3.2.2 Απόδοσης Συνολικού Κεφαλαίου 

 

  Με τον αριθμοδείκτη αυτόν διαπιστώνουμε το περιθώριο κέρδους που η 

επιχείρηση επιτυγχάνει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, δηλαδή εκφράζει την 

ικανότητα μιας επιχείρησης να πραγματοποιεί καθαρά κέρδη μετά φόρων σε σχέση με τις 

πωλήσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην απόδοση συνόλου επενδεδυμένων 

κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς ενδιαφερόμενους. Συνιστά τη βασικότερη 

ένδειξη αποδοτικότητας μίας μονάδας ανεξάρτητα της πηγής των διάφορων κεφαλαίων 

της και αντανακλά την ικανότητα να παράγει κέρδη. 

 

 

 

ΑΣΚ= καθαρά κέρδη  *100 

Μ.Ο ενεργητικού 

 

 

ΑΣΚ2010= 77.744.999 = 0,21  ή  21% 

366.721.861 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι σχετικά ικανοποιητικός και έχει  επικερδή χαρακτήρα και 

εμφανίζει  ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

ΑΣΚ2011= 60.64.761 = 0,19  ή  19% 

323.613.812 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι καλός και εδώ έχει επικερδή χαρακτήρα. 

 

ΑΣΚ2012=29.083.484 = 0,099  ή  9,9% 

         290.922.789 
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Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι ο δείκτης δεν παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν 

εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

ΑΣΚ2013= 6.368.797 = - 0,024  ή  - 2,4% 

       264.835.758 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι παρουσιάζει αρνητικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει 

ότι ο δείκτης δεν εμφανίζει καθόλου ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

ΑΣΚ2014= 14.089.589 = 0,054  ή  5,4% 

          257.261.544 

 

Τέλος και την χρονιά 2014 συμβαίνει το ίδιο πράγμα όπως τις χρονιές 2012 και 2013. 

 

3.2.3 Δείκτης Mικτού Kέρδους 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των μικτών αποτελεσμάτων προς τις καθαρές 

πωλήσεις. Ο δείκτης μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων και αντανακλά την 

αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη, 

όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα 

λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος 

σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ο δείκτης αυτός μετρά την 

αποδοτικότητα των πωλήσεων μίας επιχείρησης και αντανακλά την αποτελεσματικότητα 

του τμήματος πωλήσεων και διαμορφώνει συμφέρουσες τιμές.  

 

 

ΔΜΚ= Μικτά αποτελέσματα 

             Καθαρές πωλήσεις 

 

 

ΔΜΚ2010= 416.575.063 =  0,95 ή 95% 

440.794.375 
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Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός, πράγμα που σημαίνει πως μπορεί 

να καλύψει με άνεση λειτουργικά αλλά και διάφορα άλλα έξοδα της, αφού έχει πολύ 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρού κέρδους. 

  

ΔΜΚ2011= 362.415.408 = 0,93 ή 93% 

 389.331.938 

 

Την χρονιά 2011 συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως και την χρονιά 2011, αφού έχει 

πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρού κέρδους. 

 

ΔΜΚ2012= 319.932.453 = 0,94 ή 94% 

 341.033.558 

 

Την χρονιά  2012 συμβαίνει το ίδιο όπως τις προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΜΚ2013= 286.623.814 = 0,91 ή 91% 

 314.512.108 

 

Και εδώ ο δείκτης εμφανίζει καλά αποτελέσματα με πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

καθαρού κέρδους. 

 

ΔΜΚ2014= 257.541.435 = 0,87 ή 87% 

             296.251.641 

 

Τέλος την χρονιά 2014 έχουμε ελάχιστη πτώση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Ο δείκτης 

και εδώ μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά και διάφορα έξοδα της. 

 

 3.2.4 Δείκτης Kαθαρού Kέρδους  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους είναι ένας σημαντικός δείκτης γιατί μας δείχνει 

τη σχέση μεταξύ καθαρού κέρδους και των πωλήσεων. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τις 

πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο επιδρά στην 



 
 

31 
 

αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης. Γενικότερα όσο υψηλή είναι η τιμή του, 

τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. 

 

 

ΔΚΚ= Καθαρά κέρδη 

            Προς πωλήσεις 

 

 

ΔΚΚ2010= 77.744.999 = 0,17 ή 17% 

 440.794.375 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης παρουσιάζει ικανοποιητικό αποτέλεσμα όπου εμφανίζει καλά 

κέρδη. 

 

ΔΚΚ2011= 60.964.761 = 0,16 ή 16% 

             389.331.938 

 

Την χρονιά 2011 και εδώ ο δείκτης παρουσιάζει ικανοποιητικό αποτέλεσμα όπου 

εμφανίζει καλά κέρδη. 

 

ΔΚΚ2012= 29.083.484 = 0,085 ή 8,5% 

           341.033.558 

 

Κέρδη παρουσιάζει και την χρονιά 2012. 

 

ΔΚΚ2013= -6.368.797 = -0,020 ή -2% 

            314.512.108 

 

Την χρονιά 2013 η εταιρία δεν έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα και παρουσιάζει μερικές 

ζημιές. 
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ΔΚΚ2014= 14.089.589 = 0,047 ή 4,7% 

            296.251.641 

 

Τέλος και την χρονιά 2014 ο δείκτης εμφανίζει ελάχιστα κέρδη σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

3.3 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

Με τον δείκτη της οικονομικής μόχλευσης βλέπουμε το ποσοστό της μεταβολής 

των καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την μεταβολή των 

καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Δηλαδή με τον εν λόγω 

δείκτη παρατηρούμε την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων 

στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιακής μόχλευσης από τη διοίκηση και 

στη πρόβλεψη των μεταβολών στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σε σχέση με μεταβολές 

στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 

 

 

 

Δ.Ο.Μ= ενεργητικό 

           Ι.Κ 

 

 

ΔΟΜ2010 = 366.721.861 =1.74 

            210.573.258 

Για την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας που σημαίνει 

ότι γίνεται σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή 

για την εταιρεία. 

ΔΟΜ2011 = 323.613.812 =1.91 

           168.970.886 

 

Για την χρονιά του 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση του δείκτη από την προηγούμενη 

χρονιά και γίνεται σωστή χρήση. 
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ΔΟΜ2012 = 290.922.789 =1.93 

            149.965.048 

 

Για την χρονιά 2012 συμβαίνει το ίδιο με τις προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΟΜ2013 =264.835.758 =1.86 

           141.766.995 

 

Για την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή πτώση που δεν υπάρχει πρόβλημα 

όμως. 

 

ΔΟΜ2014 =257.261.544 =1.70 

          151.066.269 

 

Τέλος για την χρονιά του 2014 βλέπουμε μια μικρή πτώση  από τις άλλες χρονιές, αλλά 

γίνεται σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή για την 

εταιρεία. 

 

3.4 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

3.4.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

 

   Ο δείκτης αυτός 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 δείχνει πόσο διάστημα 

απαιτείται για τη ρευστότητα των αποθεμάτων. Είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδος. Ο 

δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδας. 

 

      

ΚΤ αποθεμάτων= κόστος πωληθέντων = φορές/έτος 

          μέσος όρος αποθεμάτων 
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ΚΤΑποθ.2010= 440.794.375 = 17,40 φορές/έτος 

                25.340.925,5 

 

ΚΤΑποθ.2011= 389.331.938 = 15,23 φορές/έτος 

            25.567.921 

 

ΚΤΑποθ.2012=  341.033.558 = 14,20 φορές/έτος 

            24.008.817,5 

 

ΚΤΑποθ.2013= 314.512.108 = 12,84 φορές/έτος 

            24.494.699,5 

 

ΚΤΑποθ.2014= 296.251.641 = 8,90 φορές/έτος 

  33.299.250 

 

 

Ζωή Αποθ.=  365 

                        ΚΤ αποθ. 

 

 

 

ΖωήΑποθ.2010=21 ημέρες 

ΖωήΑποθ.2011=24 ημέρες 

ΖωήΑποθ.2012=26 ημέρες 

ΖωήΑποθ.2013=28 ημέρες 

ΖωήΑποθ.2014=41 ημέρες 

 

Εδώ  βλέπουμε ότι η εταιρία και για τις πέντε χρονιές έχει σωστή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

και τα αποθέματα της ρευστοποιούνται σχετικά ικανοποιητικά. 
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3.4.2  Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα 

υπόλοιπα του λογαριασμού απαιτήσεων και είναι βοηθητικός στην αξιολόγηση των 

δεικτών ρευστότητας. Σε ημέρες δείχνει το διάστημα που απαιτείται για την είσπραξη/ 

ρευστοποίηση των υπόλοιπων αυτών. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά 

και σε συνδυασμό με τους δείκτες ρευστότητας, στην καλύτερη αξιολόγηση της 

ρευστότητας και της δανειοληπτικής ικανότητα της μονάδας.  

 

Χρησιμεύει επίσης στην αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και πίστωσης 

προς τους πελάτες της επιχείρησης.                

                                                                                                                                             

 

ΚΤ απαιτήσεων= πωλήσεις =φορές/ έτος 

                              μέσος όρος απαιτήσεων 

 

 

ΚΤΑπαιτ.2010= 440.794.375 = 7,65 

                 57.573.303 

 

ΚΤΑπαιτ.2011= 389.331.938 = 7,18 

                 54.188.156 

 

 

ΚΤΑπαιτ.2012= 341.033.558 = 6,63 

                 51.439.645,5 

 

  

ΚΤΑπαιτ.2013= 314.512.108 = 7,037 

              44.691.602 
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ΚΤΑπαιτ.2014= 296.251.641 = 7,22 

                 41.037.060,5 

 

 

Ζωή Απαιτ.=  365 

                     ΚΤ απαιτ. 

 

  

 

 Ζωή Απαιτ.2010=48 ημέρες 

 

Ζωή Απαιτ.2011=51 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2012=55 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2013=52 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2014=50 ημέρες           

 

Εδώ παρατηρούμε ότι και για τα πέντε χρόνια η εταιρία παρουσιάζει μικρή αύξηση 

είσπραξης των απαιτήσεων της, αφού οι ημέρες εξακολουθούν να είναι σε χαμηλά 

επίπεδα. 

 

3.5 Αριθμοδείκτες  Κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας 

3.5.1 Δείκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονομίας) 

 

Ο  δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης προς το 

σύνολο των κεφαλαίων της. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με άλλους συγγενείς 

δείκτες, κυρίως στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Χρησιμεύει στην 
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εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας μονάδος δίνοντας ένα μέτρο κάλυψης που 

μπορούν να προσφέρουν οι ιδιοκτήτες στους πιστωτές. 

 

 

ΔΣΚ= Ίδια κεφάλαια 

             Σύνολο παθητικού 

                                                       

 

ΔΣΚ2010= 210.573.258 = 0,57 

         366.721.861 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας και έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφέρουν ένα μέτρο κάλυψης στους 

πιστωτές. 

 

ΔΣΚ2011= 168.970.886 =0,52 

          323.613.812 

 

Την χρονιά 2011 υπάρχει ελάχιστη πτώση αλλά αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα. 

 

ΔΣΚ2012= 149.965.048 = 0,51 

         290.922.789 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012. 

 

ΔΣΚ2013= 141.766.995 =0,53 

          264.835.758 

 

Την  χρονιά 2013  ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός όπως συμβαίνει και με τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΣΚ2014= 151.066.269 = 0,58 

         257.261.544 
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Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση από τις προηγούμενες 

χρονιές. 

3.5.2 Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια και πιο 

συγκεκριμένα το επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης, τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο το επίπεδο 

άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. Χρησιμεύει σαν άμεση ένδειξη της υπερχρέωσης της 

επιχείρησης με ξένα κεφάλαια και χρησιμοποιείται πιο πολύ από τους δανειστές της 

επιχείρησης για να εκτιμήσουν το βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια 

κεφάλαια αλλά και από τη διοίκηση και τους μετόχους της εταιρίας για να διαπιστώσουν 

το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης. 

 

 

ΥΚΜ= Υποχρεώσεις 

             Ίδια κεφάλαια 

 

 

ΥΚΜ2010= 156.148.603 = 0,74 

           210.573.861 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας και δεν έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. Έτσι έχει χαμηλό επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. 

 

ΥΚΜ2011= 154.642.926 = 0,91 

          168.970.880 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση  και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο δείκτης 

εδώ είναι σχετικά ικανοποιητικός. 
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ΥΚΜ2012= 140.957.741 =  0,94 

         149.965.048 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 που έχουμε και εδώ αύξηση από τις 

προηγούμενες χρονιές. 

ΥΚΜ2013= 123.068.763 = 0,87 

         141.766.995 

 

Την  χρονιά 2013  παρατηρούμε πτώση και δεν έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΥΚΜ2014= 106.195.276 = 0,70 

           151.066.269 

 

Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ πτώση και έτσι έχει χαμηλό 

επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. 

 

3.5.3 Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης είναι μια ένδειξη της 

μακροχρόνιας ρευστότητας της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης σημαίνει ότι αν δεν 

υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο μέλλον, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως αυτές 

γίνονται σταδιακά βραχυπρόθεσμες, θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της 

ομαλής λειτουργίας της. 

 

 

ΔΚΕ= Κυκλοφορούν ενεργητικό 

      Υποχρεώσεις 
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ΔΚΕ2010= 187.205.900 = 1,20 

         156.148.603 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο μέλλον, οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης, θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης. 

 

ΔΚΕ2011= 152.848.531 = 0,99 

         154.642.926 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει μία ελάχιστη πτώση  αλλά δεν δημιουργεί 

πρόβλημα. 

 

ΔΚΕ2012= 132.816.773 =  0,94 

        140.957.741 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 που και εδώ έχουμε μικρή πτώση από τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΚΕ2013= 130.660.063 = 1,06 

         123.068.763 

 

Την  χρονιά 2013  παρατηρούμε αύξηση και έτσι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

ΔΚΕ2014= 124.156.816 = 1,17 

         106.195.276 

 

Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ αύξηση από τις προηγούμενες 

χρονιές και ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 
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3.6 Δείκτες εκμετάλλευσης στοιχείων 

3.6.1 Δείκτης ανακύκλωσης ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό μέγεθος του ενεργητικού σε σύγκριση με τις 

πωλήσεις ή την κυκλοφορία/ανακύκλωση του ενεργητικού. Χρησιμοποιείται στην 

εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση 

τα περιουσιακά της στοιχεία, προς επίτευξη πωλήσεων. Επίσης ένας χαμηλός δείκτης 

μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με 

τις πωλήσεις που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη δεδομένη αγορά. 

 

 

ΔΑΕ= Καθαρές πωλήσεις 

Σύνολο ενεργητικού 

                                                       

 

ΔΑΕ2010= 440.794.375 = 1,3 

           366.721.861 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της προς τις 

πωλήσεις. 

 

ΔΑΕ2011= 389.331.938 = 1,2 

          323.613.812 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και έχει 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΕ2012= 341.033.558 = 1,17 

         290.922.789 
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Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση και έτσι ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΕ2013= 314.512.108 = 1,19 

         264.835.758 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013 όπου και εδώ υπάρχει αύξηση από τις 

προηγούμενες χρονιές και ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός.  

 

ΔΑΕ2014= 296.251.641 = 1,15 

        257.261.544 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε ελάχιστη πτώση από τις χρονιές 2012 και 2013 αλλά και 

πάλι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

3.6.2 Δείκτη ανακύκλωσης  πάγιου ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το σχετικό μέγεθος του πάγιου ενεργητικού σε 

σύγκριση με τις πωλήσεις ή την κυκλοφορία/ανακύκλωση του πάγιου ενεργητικού της 

επιχείρησης. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία 

χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Από 

την άλλη ένας χαμηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων 

της επιχείρησης σε πάγια και σε σχέση με τις δυνατότητες της μονάδος για πωλήσεις. 

 

 

ΔΑΠΕ= Καθαρές πωλήσεις 

              Πάγιο ενεργητικό 

 

 

ΔΑΠΕ2010= 440.794.375 = 2,4 

              179.515.961 
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Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται σωστά τα περιουσιακά στοιχεία της. 

 

 

ΔΑΠΕ2011= 389.331.938 = 2,7 

             170.765.281 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση και έτσι ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΠΕ2012= 341.033.558 = 2,5 

             158.106.016 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι υπάρχει ελάχιστη πτώση αλλά  ο δείκτης έχει 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΠΕ2013= 314.512.108 = 2,3 

             134.175.695 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013 και ο δείκτης εμφανίζεται με ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΠΕ2014= 296.251.641 =2,2 

             133.104.729 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε ελάχιστη πτώση από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 

πάλι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

3.6.3 Δείκτη ανακύκλωσης  ίδιων κεφαλαίων 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το σχετικό μέγεθος των ίδιων κεφαλαίων σε σύγκριση 

με τις πωλήσεις ή κατά πολλούς το βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων  της 

επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση του ορθολογικού 
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μεγέθους των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Από την 

άλλη ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες 

πωλήσεις με ολίγα κεφάλαια το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι 

πωλήσεις είναι επικερδείς. 

 

ΔΑΙΚ= Καθαρές πωλήσεις 

                Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

ΔΑΙΚ2010= 440.794.375 = 2,1 

            210.573.258 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με ολίγα κεφάλαια το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι επικερδείς. 

 

ΔΑΙΚ2011= 389.331.938 = 2,3 

            168.970.886 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση αλλά  ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΙΚ2012= 341.033.558 = 2,7 

           149.965.048 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση από τις προηγούμενες χρονιές και έτσι ο 

δείκτης έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΙΚ2013= 314.512.108 = 2,2 

             141.766.995 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013 και ο δείκτης εμφανίζεται με ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 
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ΔΑΙΚ2014= 296.251.641 = 1,9 

            151.066.269 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε  πτώση από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και πάλι ο 

δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

 

3.7 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε 

3.7.1 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας 

 

Με το δείκτη Άμεσης Ρευστότητας υπολογίζουμε τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού που ρευστοποιούνται ευκολότερα. Αυτά είναι τα ταμειακά 

διαθέσιμα και οι διάφορες απαιτήσεις. Σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να έχουμε τιμές 

μεγαλύτερες της μονάδας για να θεωρείται ικανοποιητικός. Οι επιχειρήσεις που έχουν 

υψηλό δείκτη άμεσης ρευστότητας, σπάνια έχουν την ανάγκη δανεισμού. Ο δείκτης 

χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ρευστότητας και της ικανότητα της μονάδας καθώς 

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

όρους πωλήσεων. 

 

 

 

Άμεση ρευστότητα= κυκλοφορούν ενεργητικό-αποθέματα 

                                 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

 

ΑΡ2010= 39.669.446,73-1.531.336,56 = 3,51 

      11.573.144,64-713.843,46 
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Βλέπουμε ότι την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός  αφού είναι 

μεγαλύτερο του >1. Έτσι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το 

σύνολο των πιστωτών της. 

 

ΑΡ2011= 36.771.638,76-2.890.081,54 = 2,81 

     1277.246,26-757.852,23 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει μια ελάχιστη πτώση, που όμως δεν υπάρχει 

πρόβλημα και έτσι ο δείκτης είναι πολύ καλός και έτσι τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της 

μπορούν να καλύψουν το σύνολο των πιστωτών της. 

 

 

ΑΡ2012= 38.438.515,84-2.411.489,07 = 2,79 

     13.717.136,26-794.795,42 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 όπου έχει ικανοποιητικό δείκτη. 

 

 

ΑΡ2013= 45.594.970,05-2.42.756,39 = 2,98 

      15.783.481,27-586.210,04 

 

Την χρονιά του 2013 βλέπουμε ελάχιστη αύξηση από τις χρονιές 2012 και 2011. Ο 

δείκτης είναι πολύ καλός και εδώ. 

 

 

ΑΡ2014= 4.820.647-1.979.999 = 0,17 

       16.601.198 

 

Τέλος και την χρονιά του 2014 ο δείκτης είναι ικανοποιητικός γεγονός ότι τα διαθέσιμα 

και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το σύνολο των πιστωτών της. 
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3.7.2 Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας 

 

Ο δείκτης Έμμεσης Ρευστότητας δείχνει την ικανότητα ικανοποίησης των  

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος της μονάδας είναι ο 

δείκτης, τόσο πιο επαρκής είναι η ικανότητα της επιχείρησης να καλύπτει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της 

βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της επιχείρησης και ιδιαίτερα στη χορήγηση πίστωσης από 

προμηθευτές. 

 

 

Έμμεση ρευστότητα= κυκλοφορούν ενεργητικό 

                                      βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

                                                                              

 

ΕΡ2010= 39.669.446,73  = 3,43 

    11.573.144,64 

 

Για την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός γιατί  >1, και έτσι η εταιρία 

μπόρεσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές της υποχρεώσεις σε αρκετά ικανοποιητικό 

επίπεδο. 

 

ΕΡ2011= 36.771.638,76  = 2,88 

    1.277.246,26 

 

Για την χρονιά 2011  βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή πτώση από την προηγούμενη χρονία, 

αλλά και εδώ ο δείκτης είναι πολύ καλός και μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της. 

 

ΕΡ2012= 38.438.515,84  = 2,80 

    13.717.136,26 

 

Και την χρονιά του 2012 βλέπουμε ότι έχουμε μια μικρή πτώση, χωρίς αυτό να 

δημιουργεί πρόβλημα. Έτσι και εδώ ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. 
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ΕΡ2013=  45.594.970,05 = 2,89 

      15.783.481,27 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι έχουμε αύξηση από τις προηγούμενες χρονιές, και έτσι ο 

δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός και γι' αυτήν την χρονιά. 

 

ΕΡ2014= 4.820.647 =  0,30 

    16.601.198 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε  εδώ ότι έχουμε μεγάλη πτώση με αποτέλεσμα ο δείκτης  

να είναι κάτω από την μονάδα και έτσι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της. 

 

3.7.3 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας 

 

 Ο δείκτης αυτός προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 

στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμά της, προσδιορίζει δηλαδή την 

ικανότητα να εξοφλεί με μετρητά τις υποχρεώσει αυτές. Ο δείκτης συνήθως είναι 

μικρότερος της μονάδος. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της 

ρευστότητας και της ικανότητας της μονάδας αλλά και της αποδοτικότητα του τμήματος 

εισπράξεων και πληρωμών. 

 

 

    

Ταμειακή ρευστότητα= διαθέσιμα+χρεόγραφα 

                                          β.υ-προκαταβολές πελατών 

 

 

ΤΡ2010= 18.191.093,14 = 1,67 

      10.859.301,18 

 

Την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι <1, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα. 
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ΤΡ2011= 8.015.383,15 = 0,67 

     12.020.394,03 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. 

 

ΤΡ2012= 14.665.920,73 = 1,13 

      12.922.340,83 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και αυτό μπορεί 

να δημιουργήσει πρόβλημα. 

 

           

ΤΡ2013= 25.941.122,29 = 1,70 

     15.197.271,23 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με την χρονιά 2013 όπως και τις προηγούμενες χρονιές 2012 και 

2010. 

 

ΤΡ2014= 3.797.445 = 0,22 

      16.601.198 

 

Την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας, πράγμα που 

σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. 

 

3.8 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας 

3.8.1 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

δείκτη, ο οποίος δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία τα ίδια κεφάλαια 

απασχολούνται στην επιχείρηση δηλαδή κατά πόσο επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση του 

στόχου ο οποίος είναι η πραγματοποίηση κερδών. Ένας χαμηλός δείκτης αποδοτικότητας 
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σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεί επακόλουθο της λανθασμένης χρησιμοποίησης των 

κεφαλαίων της επιχείρησης. Αντιθέτως ένας υψηλός αριθμοδείκτης είναι ένδειξη ότι η 

επιχείρηση πάει καλά και αυτό οφείλεται λαμβανόμενων υπ’ όψιν των γενικότερων 

συγκυριών στην ικανότητα της διοίκησης να χρησιμοποιεί σωστά τα κεφάλαια της. Ο 

δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην απόδοση ίδιων κεφαλαίων ο οποίος στην απλή 

σύγκριση αριθμοδεικτών του ίδιου κλάδου υποτίθεται ότι είναι περίπου ο ίδιος για όλες 

τις επιχειρήσεις του κλάδου, χρησιμεύει στην εκτίμηση της ικανοποιητικής ή μη αμοιβής 

των κεφαλαίων των ιδιοκτητών σε μια επιχείρηση.       

                                                                               

 

ΑΙΚ= καθαρά κέρδη  *100 

ίδια κεφάλαια 

 

 

ΑΙΚ2010= 5.077.612,31 = 0,108 ή 10,8% 

                                                        46.702.284,86 

 

Την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει κακή αποδοτικότητα και δεν μπορεί να 

αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο της. 

 

ΑΙΚ2011= 40406.372,21 = 0,090 ή 9% 

                                                          48.855.133,72 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε  ότι ο δείκτης έχει κακή αποδοτικότητα και δεν μπορεί να 

αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο της. 

 

ΑΙΚ2012= 3.216.624,68 = 0,061 ή 6,1% 

                                                         52.794.389,92 

 

Και αυτή την χρονιά 2012 βλέπουμε πτώση, πράγμα που σημαίνει ότι ο δείκτης έχει κακή 

αποδοτικότητα και δεν μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο της. 

 

ΑΙΚ2013= 6.084.404,52 = 0,11 ή  11% 

                                                          56.139.680,88 
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Την χρονιά 2013 βλέπουμε ελάχιστη αύξηση, όμως και πάλι που σημαίνει ότι ο δείκτης 

έχει κακή αποδοτικότητα και δεν μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά το κεφάλαιο της. 

 

ΑΙΚ2014= 5.546.128 = 0,15 ή 15% 

                                                             37.111.880 

 

Τέλος και αυτή την χρονιά 2014 βλέπουμε και εδώ ελάχιστη αύξηση, όμως  που σημαίνει 

ότι ο δείκτης έχει κακή αποδοτικότητα και δεν μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά το 

κεφάλαιο της. 

 

 

3.8.2 Απόδοσης Συνολικού Κεφαλαίου 

 

Με τον αριθμοδείκτη αυτόν διαπιστώνουμε το περιθώριο κέρδους που η 

επιχείρηση επιτυγχάνει από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, δηλαδή εκφράζει την 

ικανότητα μιας επιχείρησης να πραγματοποιεί καθαρά κέρδη μετά φόρων σε σχέση με τις 

πωλήσεις της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο επικερδής είναι η 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην απόδοση συνόλου επενδεδυμένων 

κεφαλαίων έχει ευρεία χρήση και πολλούς ενδιαφερόμενους. Συνιστά τη βασικότερη 

ένδειξη αποδοτικότητας μίας μονάδας ανεξάρτητα της πηγής των διάφορων κεφαλαίων 

της και αντανακλά την ικανότητα να παράγει κέρδη. 

 

 

ΑΣΚ= καθαρά κέρδη  *100 

 Μ.Ο ενεργητικού 

 

 

ΑΣΚ2010= 5.077.612,31 = 0,078  ή  7,8% 

                                                         64.671.262,88 

 

Την χρονιά 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης δεν παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν 

εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 
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ΑΣΚ2011= 4.406.372,21 = 0,064  ή  6,4% 

                                                         68.840.905,08 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι ο δείκτης δεν παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν 

εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

ΑΣΚ2012= 3.216.624,68 = 0,044  ή  4,4% 

                                                         71.870.319,07 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει πτώση σε σχέση με τις χρονιές 2011 και 

2010, και έτσι δεν παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν εμφανίζει ικανοποιητικό 

ποσοστό κέρδους. 

ΑΣΚ2013= 6.084.404,52 = 0,076  ή  7,6% 

                                                        79.155.721,97 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι ο δείκτης έχει αύξηση σε σχέση με τις άλλες χρονιές, αλλά 

δεν παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

ΑΣΚ2014= 5.546.128 = 0,1  ή  10% 

                                                              55.404.130 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση αλλά πάλι ότι ο δείκτης δεν 

παρουσιάζει επικερδή χαρακτήρα και δεν εμφανίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. 

 

 

3.8.3 Δείκτης Mικτού Kέρδους 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των μικτών αποτελεσμάτων προς τις καθαρές 

πωλήσεις. Ο δείκτης μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων και αντανακλά την 

αποτελεσματικότητα του τμήματος πωλήσεων. Μια επιχείρηση θεωρείται επιτυχημένη, 

όταν έχει μεγάλο ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα 

λειτουργικά και άλλα έξοδα της και συγχρόνως της αφήνει ικανοποιητικό καθαρό κέρδος 

σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια που απασχολεί. Ο δείκτης αυτός μετρά την 
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αποδοτικότητα των πωλήσεων μίας επιχείρησης και αντανακλά την αποτελεσματικότητα 

του τμήματος πωλήσεων και διαμορφώνει συμφέρουσες τιμές.  

 

 

ΔΜΚ= Μικτά αποτελέσματα 

            Καθαρές πωλήσεις 

 

 

ΔΜΚ2010=  38.279.561,11 = 0,51 ή 51% 

                                                            74.473.737,51 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός, πράγμα που σημαίνει πως μπορεί 

να καλύψει με άνεση λειτουργικά αλλά και διάφορα άλλα έξοδα της, αφού έχει πολύ 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρού κέρδους. 

  

ΔΜΚ2011= 41.743.227,96 = 0,49 ή 49% 

                                                            84.980.887,90 

 

Την χρονιά 2011 συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως και την χρονιά 2011, αφού έχει 

πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρού κέρδους 

 

ΔΜΚ2012= 40.308.649,86 = 0,47 ή 47% 

                                                            84.751.092,48 

 

Το ίδιο συμβαίνει και με την χρονιά 2012. 

 

ΔΜΚ2013= 44.056.140,82 = 0,48 ή 48% 

                                                            92.176.904,55 

 

Την χρονιά 2013 συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, 

αφού έχει πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρού κέρδους 

 

ΔΜΚ2014= 34.684.223 = 0,43 ή 43% 

                                                              80.837.857 



 
 

54 
 

 

Τέλος την χρονιά 2014 έχουμε ελάχιστη πτώση χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Ο δείκτης 

και εδώ μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά και διάφορα έξοδα της. 

 

3.8.4 Δείκτης Kαθαρού Kέρδους  

 

Ο αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους είναι ένας σημαντικός δείκτης γιατί μας δείχνει 

τη σχέση μεταξύ καθαρού κέρδους και των πωλήσεων. Ταυτόχρονα σε συνδυασμό με τις 

πωλήσεις, προσδιορίζει το ύψος των καθαρών κερδών, το οποίο επιδρά στην 

αποδοτικότητα των κεφαλαίων της επιχείρησης. Γενικότερα όσο υψηλή είναι η τιμή του, 

τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση.  

 

 

ΔΚΚ= Καθαρά κέρδη 

            Προς πωλήσεις 

 

 

ΔΚΚ2010= 5.77.612,31 = 0,068 ή 6,8% 

                               74.473.737,51  

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης παρουσιάζει ικανοποιητικό αποτέλεσμα όπου εμφανίζει καλά 

κέρδη. 

 

ΔΚΚ2011= 4.406.372,21 = 0,051 ή 5,1% 

                              84.980.887,90 

 

Την χρονιά 2011 και εδώ ο δείκτης παρουσιάζει ικανοποιητικό αποτέλεσμα όπου 

εμφανίζει καλά κέρδη. 

 

ΔΚΚ2012= 3.216.624,68 = 0,037 ή 3,7% 

                              84.751.092,48 
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Το ίδιο συμβαίνει και με την χρονιά 2012. Μπορεί να παρουσιάζει ελάχιστη πτώση από 

τις προηγούμενες χρονιές, αλλά αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα και έτσι εμφανίζει κέρδη. 

 

ΔΚΚ2013= 6.084.404,52 = -0,066 ή  6,6% 

                              92.176.904,55 

 

Την χρονιά 2013 βλέπουμε αύξηση και έτσι ο δείκτης εμφανίζει  κέρδη σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρονιές 2012 και 2011. 

 

 

 

ΔΚΚ2014= 5.546.128 = 0,069 ή 6,9% 

80.837.857 

 

Τέλος και την χρονιά 2014 ο δείκτης έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα  και  εμφανίζει  

κέρδη. 

 

3.9 Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

 

Με τον δείκτη της οικονομικής μόχλευσης βλέπουμε το ποσοστό της  μεταβολής 

των καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την μεταβολή των 

καθαρών κερδών προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων. Δηλαδή με τον εν λόγω 

δείκτη παρατηρούμε την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων 

στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κεφαλαιακής μόχλευσης από τη διοίκηση και 

στη πρόβλεψη των μεταβολών στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης σε σχέση με μεταβολές 

στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης. 

 

 

 

Ο.Μ= ενεργητικό 

         Ι.Κ 
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ΔΟΜ2010 = 64.671.261,88 = 1,38 

                              46.702.284,86 

 

Για την χρονιά του 2010 βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και 

γίνεται σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή για την 

εταιρεία. 

 

ΔΟΜ2011 = 66.840.905,08= 1,37 

                               48.855.133,72 

 

Για την χρονιά του 2011 συμβαίνει το ίδιο όπως την προηγούμενη χρονιά. 

 

ΔΟΜ2012 = 71.870.319,07  = 1,36 

                              52.794.389,92 

 

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για την χρονιά 2012. 

 

ΔΟΜ2013 =79.155.721,97 = 1,41 

                            56.139.680,88 

 

Για την χρονιά 2013 βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση από τις προηγούμενες 

χρονιές και λειτουργεί σωστά. 

 

ΔΟΜ2014 = 55.404.130 = 1,49 

                                 37.111.880 

 

Τέλος για την χρονιά του 2014 ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός και έτσι  γίνεται 

σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή για την εταιρεία. 
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3.10 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας 

3.10.1 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

 

  Ο δείκτης αυτός 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 δείχνει πόσο διάστημα 

απαιτείται για τη ρευστότητα των αποθεμάτων. Είναι αρκετά μεγαλύτερος της μονάδος. Ο 

δείκτης αυτός χρησιμοποιείται στην καλύτερη αξιολόγηση της ρευστότητας και της 

δανειοληπτικής ικανότητας της μονάδας. 

      

ΚΤ αποθεμάτων= κόστος πωληθέντων = φορές/έτος 

          μέσος όρος αποθεμάτων 

 

 

ΚΤΑποθ.2010= 36.194.176,40 = 20,18 φορές/έτος 

1.793.241,72 

 

ΚΤΑποθ.2011= 43.237.659,94 = 19,56 φορές/έτος 

2.210.709,05 

 

ΚΤΑποθ.2012= 44.442.442,62 = 16,76 φορές/έτος 

            2.650.785,30 

 

ΚΤΑποθ.2013= 48.120.763,73 = 19,91 φορές/έτος 

2.416.622,73                                                                                                                                                   

 

ΚΤΑποθ.2014= 46.153.634 = 20,97 φορές/έτος 

2.200.509,5 

        

                                                                                    

                                                             

Ζωή Αποθ.=  365 

                      ΚΤ αποθ. 
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ΖωήΑποθ.2010=18 ημέρες              

ΖωήΑποθ.2011=19 ημέρες      

 ΖωήΑποθ.2012=21 ημέρες                          

 ΖωήΑποθ.2013=18 ημέρες        

 ΖωήΑποθ.2014=17 ημέρες      

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιχείρηση έχει σωστή κυκλοφοριακή ταχύτητα και τα 

αποθέματα ρευστοποιούνται σχετικά ικανοποιητικά.         

 

3.10.2  Kκυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

 

 Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανακυκλώνονται τα 

υπόλοιπα του λογαριασμού απαιτήσεων και είναι βοηθητικός στην αξιολόγηση των 

δεικτών ρευστότητας. Σε ημέρες δείχνει το διάστημα που απαιτείται για την είσπραξη/ 

ρευστοποίηση των υπόλοιπων αυτών. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται συμπληρωματικά 

και σε συνδυασμό με τους δείκτες ρευστότητας, στην καλύτερη αξιολόγηση της 

ρευστότητας και της δανειοληπτικής ικανότητα της μονάδας. Χρησιμεύει επίσης στην 

αξιολόγηση της απόδοσης της πολιτικής πωλήσεων και πίστωσης προς τους πελάτες της 

επιχείρησης.             

                                                                                                                                        

 

ΚΤ απαιτήσεων= πωλήσεις =φορές/ έτος 

                              μέσος όρος απαιτήσεων 

 

 

ΚΤΑπαιτ.2010= 74.473.737,51 = 4,01 

                  18.583.991,965 

 

ΚΤΑπαιτ.2011= 84.980.887,90 = 3,7 

                   22.906.595,55 
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ΚΤΑπαιτ.2012= 84.751.092,48 = 3,49 

                 24.267.388,345 

 

ΚΤΑπαιτ.2013= 92.176.906,55 = 4,77 

                 19.296.598,705 

 

ΚΤΑπαιτ.2014= 80.837.857 = 8 

                       10.103.690,5 

 

              

 

 

 

Ζωή Απαιτ.=  365 

                       ΚΤ απαιτ. 

 

  

Ζωή Απαιτ.2010=91 ημέρες 

 

Ζωή Απαιτ.2011=98 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2012=104 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2013=76 ημέρες                           

 

Ζωή Απαιτ.2014=45 ημέρες         

Εδώ παρατηρούμε ότι και για τα πέντε χρόνια η εταιρία παρουσιάζει μικρή αύξηση 

είσπραξης των απαιτήσεων της, αφού οι ημέρες εξακολουθούν να είναι σε χαμηλά 

επίπεδα. 
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3.11 Αριθμοδείκτες  Κεφαλαιακής δομής και βιωσιμότητας 

3.11.1 Δείκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονομίας) 

 

Ο  δείκτης αυτός δείχνει την σχέση των ίδιων κεφαλαίων της επιχείρησης προς το 

σύνολο των κεφαλαίων της. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται μαζί με άλλους συγγενείς 

δείκτες, κυρίως στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Χρησιμεύει στην 

εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας μονάδος δίνοντας ένα μέτρο κάλυψης που 

μπορούν να προσφέρουν οι ιδιοκτήτες στους πιστωτές. 

 

ΔΣΚ= Ίδια κεφάλαια 

             Σύνολο παθητικού 

                                                       

ΔΣΚ2010= 46.702.284,86 = 0,72 

     64.671.262,88 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας και έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφέρουν ένα μέτρο κάλυψης στους 

πιστωτές. 

 

ΔΣΚ2011= 48.855.133,72 =0,73 

     66.840.905,08 

 

Την χρονιά 2011 υπάρχει ελάχιστη αύξηση και ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. 

  

ΔΣΚ2012= 52.794.389,92 = 0,73 

     71.870.319,07 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012. 

 

ΔΣΚ2013= 56.139.680,88 =0,71 

     79.155.721,97 
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Την  χρονιά 2013  ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός όπως συμβαίνει και με τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΣΚ2014= 37.111.880 = 0,76 

       55.404.130 

 

Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση από τις προηγούμενες 

χρονιές. 

 

 

3.11.2 Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια και πιο 

συγκεκριμένα το επίπεδο κεφαλαιακής μόχλευσης της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο δείκτης, τόσο υπερχρεωμένη είναι η επιχείρηση ή τόσο υψηλότερο το επίπεδο 

άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. Χρησιμεύει σαν άμεση ένδειξη της υπερχρέωσης της 

επιχείρησης με ξένα κεφάλαια και χρησιμοποιείται πιο πολύ από τους δανειστές της 

επιχείρησης για να εκτιμήσουν το βαθμό ασφάλειας που τους εξασφαλίζουν τα ίδια 

κεφάλαια αλλά και από τη διοίκηση και τους μετόχους της εταιρίας για να διαπιστώσουν 

το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει η χρήση κεφαλαιακής μόχλευσης. 

 

 

ΥΚΜ= Υποχρεώσεις 

             Ίδια κεφάλαια 

 

 

ΥΚΜ2010= 11.573.144,64 = 0,24 

     46.702.284,86 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας και δεν έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. Έτσι έχει χαμηλό επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. 
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ΥΚΜ2011= 12.778.246,26= 0,26 

      48.855.133,72 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει ελάχιστη αύξηση  όμως δεν έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΥΚΜ2012= 13.717.136,25 =  0,25 

     52.794.389,92 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 που έχουμε ελάχιστη πτώση από τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

ΥΚΜ2013= 15.783.481,27 = 0,28 

     56.139.680,88 

 

Την  χρονιά 2013  παρατηρούμε αύξηση, αλλά και εδώ δεν έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΥΚΜ2014= 18.292.250= 0,49 

        37.111.880 

 

Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει και εδώ αύξηση και έτσι έχει χαμηλό 

επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μόχλευσης. 

 

3.11.3 Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των κυκλοφορούντων στοιχείων του 

ενεργητικού με το σύνολο των υποχρεώσεων. Ο δείκτης είναι μια ένδειξη της 

μακροχρόνιας ρευστότητας της επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης σημαίνει ότι αν δεν 

υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο μέλλον, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως αυτές 

γίνονται σταδιακά βραχυπρόθεσμες, θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί 



 
 

63 
 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης ή σοβαρή αναστάτωση της 

ομαλής λειτουργίας της. 

 

 

ΔΚΕ= Κυκλοφορούν ενεργητικό 

     Υποχρεώσεις 

 

 

 

 

ΔΚΕ2010= 39.669.446,73 = 3,1 

          11.573.144,64 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο μέλλον, οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης, θα μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί 

αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης. 

 

ΔΚΕ2011= 36.771.638,76 = 2,8 

           12.778.246,26 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει μία ελάχιστη πτώση  αλλά δεν δημιουργεί 

πρόβλημα. 

 

ΔΚΕ2012= 14.665.920,73 =  1,1 

          13.717.136,25 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2012 που και εδώ έχουμε αρκετή πτώση από τις 

προηγούμενες χρονιές. 

 

ΔΚΕ2013= 45.594.970,05 = 2,9 

          15.783.481,27 
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Την  χρονιά 2013  παρατηρούμε αύξηση και έτσι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

ΔΚΕ2014= 17.809.926 = 0,97 

        18.292.250 

 

Τέλος για την χρονιά 2014 βλέπουμε ότι υπάρχει και πτώση από τις προηγούμενες χρονιές 

και ο δείκτης δεν εμφανίζεται ικανοποιητικός εδώ. 

 

 

 

3.12 Δείκτες εκμετάλλευσης στοιχείων 

3.12.1 Δείκτης ανακύκλωσης ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το σχετικό μέγεθος του ενεργητικού σε σύγκριση με τις πωλήσεις 

ή την κυκλοφορία/ανακύκλωση του ενεργητικού. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της 

εντατικότητας με την οποία χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα 

περιουσιακά της στοιχεία, προς επίτευξη πωλήσεων. Επίσης ένας χαμηλός δείκτης μπορεί 

να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με τις 

πωλήσεις που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν στη δεδομένη αγορά. 

 

 

ΔΑΕ= Καθαρές πωλήσεις 

            Σύνολο ενεργητικού 

                                                       

 

ΔΑΕ2010= 74.473.737,51 = 1,15 

        64.671.262,88 
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Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσιακά στοιχεία της προς τις 

πωλήσεις. 

 

ΔΑΕ2011= 84.980.887,90 = 1,27 

        66.840.905,08 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε υπάρχει αύξηση και  ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας 

και έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΕ2012= 84.751.092,48 = 1,17 

        71.870.319,07 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση αλλά  ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΕ2013= 92.176.904,55 = 1,16 

        79.155.721,97 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013 όπου  και εδώ ο δείκτης εμφανίζεται 

ικανοποιητικός. 

 

ΔΑΕ2014= 80.837.857 = 1,45 

        55.404.130 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε υπάρχει αύξηση από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 

πάλι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

3.12.2 Δείκτης ανακύκλωσης  πάγιου ενεργητικού 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το σχετικό μέγεθος του πάγιου ενεργητικού σε 

σύγκριση με τις πωλήσεις ή την κυκλοφορία/ανακύκλωση του πάγιου ενεργητικού της 

επιχείρησης. Χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της εντατικότητας με την οποία 
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χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται η επιχείρηση τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Από 

την άλλη ένας χαμηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει υπερεπένδυση κεφαλαίων 

της επιχείρησης σε πάγια και σε σχέση με τις δυνατότητες της μονάδος για πωλήσεις. 

 

 

ΔΑΠΕ= Καθαρές πωλήσεις 

              Πάγιο ενεργητικό 

 

 

ΔΑΠΕ2010=74.473.737,51   = 3,03 

         24.544.147,22 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται σωστά τα περιουσιακά στοιχεία της. 

 

ΔΑΠΕ2011= 84.980.887,90  = 2,9 

            29.583.098,96 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει πτώση από την προηγούμενη χρονιά αλλά ο 

δείκτης έχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΠΕ2012= 84.751.092,48  = 2,6 

            32.798.972,37 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι υπάρχει ελάχιστη πτώση αλλά ο δείκτης έχει 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΠΕ2013= 92.176.904,55  = 2,8 

            32.834.726,12 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013  και ο δείκτης εμφανίζεται με ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 
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ΔΑΠΕ2014=80.837.857   = 2,1 

                                  37.594.201 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε ελάχιστη πτώση από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 

πάλι ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 

 

 3.12.3 Δείκτη ανακύκλωσης  ίδιων κεφαλαίων 

 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το σχετικό μέγεθος των ίδιων κεφαλαίων σε σύγκριση 

με τις πωλήσεις ή κατά πολλούς το βαθμό ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων  της 

επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Χρησιμοποείται στην εκτίμηση του ορθολογικού 

μεγέθους των ιδίων κρφαλαίων της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της. Από την 

άλλη ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες 

πωλήσεις με ολίγα κεφάλαια το οποίο μπορεί να οδηγήση σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι 

πωλήσεις είναι επικερδείς. 

 

 

ΔΑΙΚ= Καθαρές πωλήσεις 

            Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 

 

ΔΑΙΚ2010= 74.473.737,51  = 1,5 

            46.702.284,86 

 

Την χρονιά 2010 ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις με ολίγα κεφάλαια το 

οποίο μπορεί να οδηγήση σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι πωλήσεις είναι επικερδείς. 

ΔΑΙΚ2011=  84.980.887,90 = 1,7 

              48.855.133,72 

 

Την χρονιά 2011 βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση αλλά  ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 
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ΔΑΙΚ2012=  84.751.092,48 = 1,6 

              52.794.389,92 

 

Την χρονιά 2012 βλέπουμε ότι ελέχιστη πτώση  και έτσι ο δείκτης έχει ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΔΑΙΚ2013=92.176.904,55   = 1,6 

          56.139.680,88 

 

Το ίδιο συμβαίνει και για την χρονιά 2013 και ο δείκτης εμφανίζεται με ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα. 

 

 

ΔΑΙΚ2014= 80.837.857  = 2,2 

            37.111.880 

 

Τέλος την χρονιά 2014 βλέπουμε  αύξηση από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και πάλι ο 

δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

Άμεση ρευστότητα  

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι και για τις πέντε χρονιές ο δείκτης 

είναι ικανοποιητικός. Για το 2010 ο δείκτης είναι 1,55 , πολύ καλός σε σχέση με το 2011 

που έχουμε μια ελάχιστη πτώση και ο δείκτης είναι 1,42. Το ίδιο συμβαίνει και για τις 

χρονιές 2012, 2013 και 2014. Έτσι ο δείκτης είναι αρκετά ικανοποιητικός και για τις 

πέντε χρονιές αφού τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις της μπορούν να καλύψουν το σύνολο 

των πιστωτών της.          

        Αντίθετα, για την Μύθος Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. 

Ειδικότερα για το 2010, ο δείκτης είναι 3,51 , πολύ καλός σε σχέση με το 2011 που 

έχουμε ελάχιστη πτώση και ο δείκτης είναι 2,81. Το ίδιο βλέπουμε και για τις χρονιές 

2012 που ο δείκτης είναι 2,79 και για το 2013 που είναι 2,98 , αρκετά ικανοποιητικός 

αφού μπορεί να καλύψει το σύνολο των πιστωτών της. Όμως, το 2014 ο δείκτης είναι 

ανεπαρκής αφού είναι μικρότερος της μονάδας. Ωστόσο και οι δύο εταιρίες έχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα αλλά η Μύθος έχει υψηλότερους δείκτες και μπορούμε να 

πούμε ότι είναι σχετικά λίγο καλύτεροι από την  Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 
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Έμμεση ρευστότητα 

Με τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και για τις πέντε χρονιές 

έχει έναν ικανοποιητικό δείκτη. Για το 2010 ο δείκτης της είναι 1,79 και για το 2011 είναι 

1,73 , εμφανίζοντας ελάχιστη πτώση από της προηγούμενη χρονιά. Το ίδιο συμβαίνει και 

για το 2012, όπου ο δείκτης είναι 1,67. Ωστόσο, το 2013 έχουμε μικρή αύξηση και πάλι. 

Το ίδιο συμβαίνει και το 2014 όπου ο δείκτης είναι 2,08. Βλέπουμε ότι και για τις πέντε 

χρονιές η εταιρία μπόρεσε να ανταποκριθεί στις καθημερινές της υποχρεώσεις σε αρκετά 

ικανοποιητικό επίπεδο.  

Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι και πάλι ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. 

Για το 2010 ο δείκτης είναι 3,43 , για το 2011 είναι 2,88 , για το 2012 είναι 2,80 , για το 

2013 είναι 2,89 και για το 2014 είναι 0,30. Και εδώ η εταιρία μπορεί να ανταποκριθεί στις 

καθημερινές της υποχρεώσεις της διότι ο δείκτης είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Όμως, 

μόνο το 2014 βλέπουμε ότι δεν μπορεί γιατί ο δείκτης της είναι κάτω από την μονάδα. 

Ωστόσο, και οι δύο εταιρίες έχουν αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, όμως για τις 

χρονιές 2010 έως 2013 η Μύθος παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσματα. Αντίθετα το 2014, 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την Μύθος, μόνο για 

αυτή την χρονιά.  
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Ταμειακή ρευστότητα 

Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης της για το 2010 είναι 1,02 

μεγαλύτερος της μονάδας, δηλαδή όχι ικανοποιητικός διότι μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες χρονιές ο δείκτης εμφανίζεται ικανοποιητικός γιατί 

είναι μικρότερος της μονάδας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα διαθέσιμα της. Δηλαδή για το 2011 ο δείκτης είναι 

0,33 , για το 2012 είναι 0,36 , για το 2013 είναι 0,27 και τέλος για το 2014 είναι 0,34. 

Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι για την χρονιά του 2010 ο δείκτης είναι 

1,67 μεγαλύτερος της μονάδας. Το 2011 ο δείκτης κυμαίνεται σε 0,67 , αρκετά 

ικανοποιητικός διότι είναι μικρότερος της μονάδας, που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει 

της ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Για το 2012 και το 2013 όπου ο δείκτης είναι 1,13 

και 1,70 αντίστοιχα, δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Τέλος, το 2014 ο δείκτης 

είναι 0,22 , δηλαδή αρκετά ικανοποιητικός. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι σε αυτό τον 

δείκτη καλύτερα αποτελέσματα παρουσιάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία γιατί από το 2011 

έως το 2014 μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με την Μύθος που μπορεί 

μόνο τις χρονιές 2010 και 2014 να καλύψει τις υποχρεώσεις της.  
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Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

 Με τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Αθηναική Ζυθοποιία για το έτος 2010 ο 

δείκτης της είναι 37% σχετικά ικανοποιητικός. Το 2011 παρατηρούμε αύξηση του δείκτη 

σε ποσοστό 63%. Αντίθετα, για το έτος 2012 είναι 19% ,  το 2013 είναι -4,5% και το έτος 

2014 9,3%. Ωστόσο για τις χρονιές 2010 και 2011 έχουμε καλή αποδοτικότητα σε σχέση 

με τις άλλες χρονιές 2012,2013 και 2014 όπου παρουσιάζει κακή αποδοτικότητα και δεν 

μπορούν να αξιοποιήσουν αποδοτικά το κεφάλαιο τους. 

Αντίθετα, για τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Μύθος για το έτος 2010 δείχνει 

απόδοση 10,8%. Το 2011 έχουμε ελάχιστη πτώση στο 9%. Το ίδιο συμβαίνει και για την 

χρονιά 2012. Για το έτος 2013 παρατηρούμε αύξηση στο 11%. Το ίδιο συμβαίνει και το 

2014 όπου ο δείκτης είναι 15%. Βλέπουμε ότι για το 2014 η αποδοτικότητα είναι 

υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες χρονιές  όπου παρουσιάζει κακή αποδοτικότητα. 

Ωστόσο, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει καλύτερη αποδοτικότητα για τις χρονιές 2010 και 

2011 σε σχέση με την Μύθος. 
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Απόδοση συνολικών κεφαλαίων  

 Με τον δείκτη αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων βλέπουμε ότι η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία για το 2010 ο δείκτης έχει ποσοστό 21% και για το έτος 2011 έχει 19%. 

Αντίθετα, για τις χρονιές 2012 έχει ποσοστό 9,9% , το 2013 έχει -2,4% και για το 2014 

5,4%. Εδώ παρατηρούμε ότι για το 2010 και 2011 έχει επικερδή χαρακτήρα και εμφανίζει 

ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Για τις χρονιές 2012,2013 και 2014 δεν παρουσιάζουν 

επικερδή χαρακτήρα ενώ το 2013 ο δείκτης εμφανίζεται αρνητικός.  

Αντίθετα, η Μύθος βλέπουμε ότι για το 2010 ο δείκτης αποδοτικότητας 

συνολικών κεφαλαίων έχει ποσοστό 7,8%. Για το 2011 το ποσοστό είναι 6,4%, για το 

2012 είναι 4,4% , για το 2013 αγγίζει το 7,6% ενώ το 2014 το 10%. Βλέπουμε λοιπόν ότι 

το 2014 έχει σχετικά επικερδή χαρακτήρα και εμφανίζει ποσοστό κέρδους. Για τις άλλες 

χρονιές δεν παρατηρούμε επικερδή χαρακτήρα σε σχέση με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία που 

τις χρονιές 2010 και 2011 παρουσιάζει κέρδη. 
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Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων 

 Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται για το έτος 2010 σε 

17,40 φορές/έτος, δηλαδή 21 ημέρες, για το έτος 2011 σε 15,23 φορές/έτος δηλαδή 24 

ημέρες, για το έτος 2012 σε 14,20 φορές/έτος  δηλαδή 26 ημέρες, για το έτος 2013 12,84 

φορές/έτος δηλαδή 28 ημέρες και για το 2014 σε 8,90 φορές/έτος δηλαδή 41 ημέρες. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιχείρηση έχει σωστή κυκλοφοριακή ταχύτητα και τα αποθέματα 

ρευστοποιούνται σχετικά ικανοποιητικά.      

Αντίθετα, για την Μύθος, οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται για το 2010 σε 20,18 

φορές/έτος δηλαδή σε 18 ημέρες, για το 2011 είναι 19,56 φορές/ έτος  δηλαδή σε 19 

ημέρες, για το 2012 είναι 16,76 δηλαδή 21 ημέρες και για το 2013 19,91 φορές/έτος 

δηλαδή σε 18 ημέρες. Τέλος για το 2014 ο δείκτης είναι 20,97 φορές/έτος  δηλαδή σε 17 

ημέρες. Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως και η Μύθος έχει σωστή κυκλοφοριακή ταχύτητα 

των αποθεμάτων της. 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2010 2011 2012 2013 2014 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία  

Μύθος Ζυθοποιία  



 
 

75 
 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων 

 Οι τιμές του δείκτη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι για το 2010 7,65 φορές/έτος 

δηλαδή 48 ημέρες, για το 2011 είναι 7,18 φορές/έτος δηλαδή 51 ημέρες, για το 2012 6,63 

φορές/έτος δηλαδή  55 ημέρες, για το 2013 είναι 7,037 φορές/έτος δηλαδή 52 ημέρες  και 

για το 2014 7.22 φορές/έτος δηλαδή 50 ημέρες. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι σε 5 χρόνια 

παρουσιάζει μια μικρή αύξηση είσπραξης των απαιτήσεων της, αφού οι ημέρες 

εξακολουθούν να είναι σε χαμηλά επίπεδα.     

Όσον αφορά την Μύθος, οι τιμές του δείκτη για το έτος 2010 είναι 4,01 

φορές/έτος, δηλαδή 91 ημέρες, για το 2011 είναι 3,7 φορές/έτος δηλαδή 98 ημέρες, για το 

2012 είναι 3,49 δηλαδή 104 ημέρες ενώ για το 2013 είναι 4,77 φορές/έτος δηλαδή 76 

ημέρες. Τέλος, για το 2014 είναι 8 φορές/έτος δηλαδή 45 ημέρες. 
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Δείκτης Καθαρού Κέρδους 

 Οι τιμές του δείκτη για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία τις πέντε χρονιές 2010-2014 

έχουν ως εξής:  

2010: 17% 

2011: 16% 

2012: 8,5% 

2013: -2% 

2014: 4,7% 

 Παρατηρούμε λοιπόν, πως η εταιρία παρουσιάζει πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, ειδικότερα τις χρονιές 2010 και 2011 όπου έχει και πολλά κέρδη. Κέρδη 

παρουσιάζει και τις χρονιές 2012 και 2014 μειωμένα σε σχέση με τις προαναφερθέντες 

χρονιές. Το ποσοστό -2% το έτος 2013 μας δείχνει πως η εταιρία παρουσίασε το 

συγκεκριμένο έτος μερικές ζημιές. Για την Μύθος, οι τιμές του δείκτη για την πενταετία 

2010-2014 είναι: 

 

2010: 6,8% 

2011: 5,1% 

2012: 3,7% 

2013: 6,6% 

2014: 6,9% 

 Αυτό που θα παρατηρήσουμε και σε αυτήν την εταιρία είναι ότι και τα πέντε αυτά 

έτη παρουσιάζει κέρδη και γενικότερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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Δείκτης Μεικτού Κέρδους 

 Ο δείκτης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία κυμαίνεται ως εξής: 

2010: 0,95 ή 95% 

2011: 0,93 ή 93% 

2012: 0,94 ή 94% 

2013: 0,91 ή 91% 

2014: 0,87 ή 87% 

 Ο δείκτης είναι πολύ υψηλός και για τα πέντε αυτά έτη, πράγμα που σημαίνει πως 

μπορεί να καλύψει με σχετική άνεση λειτουργικά αλλά και διάφορα άλλα έξοδα της αφού 

έχει ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα Καθαρού Κέρδους. Όσον αφορά την Μύθος τα 

αποτελέσματα της είναι τα εξής: 

2010: 0,51 ή 51% 

2011: 0,49 ή 49% 

2012: 0,47 ή 47% 
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2013: 0,48 ή 48% 

2014: 0,43 ή 43% 

 Και η Μύθος λοιπόν, βλέπουμε πως έχει πολύ ικανοποιητικά νούμερα, πράγμα 

που σημαίνει πως και αυτή μπορεί να καλύψει λειτουργικά και άλλα έξοδα της.  

 Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως και οι δύο αυτές εταιρίες έχουν πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, ωστόσο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσιάζει καλύτερα νούμερα άρα έχει 

και περισσότερα Καθαρά Κέρδη. 

 

 

 

Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης 

             Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης της για το 2010 είναι 1,74 

μεγαλύτερος της μονάδας, δηλαδή που σημαίνει ότι γίνεται σωστά χρήση με τα κεφάλαια 

των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή για την εταιρεία. Δηλαδή για το 2011 ο 

δείκτης είναι 1,91 , για το 2012 είναι 1,93 , για το 2013 είναι 1,86 και τέλος για το 2014 

είναι 1,70. 

Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι για την χρονιά του 2010 ο δείκτης είναι 

1,38 μεγαλύτερος της μονάδας. Το 2011 ο δείκτης κυμαίνεται σε 1,37 , αρκετά 

ικανοποιητικός. Για το 2012 και το 2013 όπου ο δείκτης είναι 1,36 και 1,41 αντίστοιχα. 
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Τέλος, το 2014 ο δείκτης είναι 1,49 , δηλαδή αρκετά ικανοποιητικός. Ο δείκτης οικονομικής 

μόχλευσης και για τις δύο εταιρείες είναι μεγαλύτερος της μονάδας που σημαίνει ότι γίνεται 

σωστά χρήση με τα κεφάλαια των μετόχων των εταιρειών και είναι επωφελή για την εταιρεία. 

 

 

 

Δείκτης σχέσεως κεφαλαίων (αυτονομίας) 

 

             Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης της για το 2010 είναι 0,57  

μικρότερος της μονάδας και έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες 

μπορούν να προσφέρουν ένα μέτρο κάλυψης στους πιστωτές. Δηλαδή για το 2011 ο 

δείκτης είναι 0,52 , για το 2012 είναι 0,51 , για το 2013 είναι 0,53 και τέλος για το 2014 

είναι 0,58. 

           Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι για την χρονιά του 2010 ο δείκτης είναι 

0,72 μικρότερος της μονάδας και έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες 

μπορούν να προσφέρουν ένα μέτρο κάλυψης στους πιστωτές. Το 2011 ο δείκτης 

κυμαίνεται σε 0,73, αρκετά ικανοποιητικός. Για το 2012 και το 2013 όπου ο δείκτης είναι 

0,734 και 0,71 αντίστοιχα. Τέλος, το 2014 ο δείκτης είναι 0,76 δηλαδή αρκετά 

ικανοποιητικός. Ωστόσο και οι δύο εταιρίες έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και για 

τις πέντε χρονιές. 
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Υπερχρέωσης και επιπέδου κεφαλαιακής μόχλευσης 

 

 

             Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης της για το 2010 είναι 0,74 

μικρότερος της μονάδας και δεν έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έτσι έχει χαμηλό 

επίπεδο άσκησης κεφαλαιακής μέχλευσης. Δηλαδή για το 2011 ο δείκτης είναι 0,91 , για 

το 2012 είναι 0,94 , για το 2013 είναι 0,87 και τέλος για το 2014 είναι 0,70. 

             Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι για την χρονιά του 2010 ο δείκτης είναι 

0,24 μικρότερος της μονάδας και δεν έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το 2011 ο 

δείκτης κυμαίνεται σε 0,26.  Για το 2012 και το 2013 όπου ο δείκτης είναι 0,26 και 0,28 

αντίστοιχα. Τέλος, το 2014 ο δείκτης είναι 0,49 όπου βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση από 

τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο και οι δύο εταιρίες δεν έχουνκαι τόσο καλά 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η Αθηναικη Ζυθοποιία είναι 

λίγο καλύτερη ειδικά την χρονιά 2011 που ο δείκτης της είναι κοντά στην μονάδα. 
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Δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο υποχρεώσεων 

 

             Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία βλέπουμε ότι ο δείκτης της για το 2010 είναι 1,20  

μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι 

ότι αν δεν υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο μέλλον, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, θα 

μπορούν να εξοφληθούν χωρίς να χρειασθεί αναδιάρθωση της κεφαλαιακής δομής της 

επιχείρησης. Δηλαδή για το 2011 ο δείκτης είναι 0,99 , για το 2012 είναι 0,94 , για το 

2013 είναι 1,06 και τέλος για το 2014 είναι 1,17 και παρατηρούμε αύξηση από τις 

προηγούμενες χρονιές. 

           Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι για την χρονιά του 2010 ο δείκτης είναι 3,1 

μεγαλύτερος της μονάδας και  έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Το 2011 ο δείκτης 

κυμαίνεται σε 2,8, αρκετά ικανοποιητικός. Για το 2012 και το 2013 όπου ο δείκτης είναι 

1,1 και 2,9 αντίστοιχα όπου παρατηρούμε ελάχιστη πτώση. Τέλος, το 2014 ο δείκτης είναι 

0,97 δηλαδή δεν είναι  ικανοποιητικός σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ωστόσο και οι δύο 

εταιρίες έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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Δείκτης ανακύκλωσης ενεργητικού 

 

    Με τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και για τις πέντε χρονιές έχει 

έναν ικανοποιητικό δείκτη. Για το 2010 ο δείκτης της είναι 1,3 και για το 2011 είναι 1,2. 

Το ίδιο συμβαίνει και για το 2012, όπου ο δείκτης είναι 1,1. Ωστόσο, το 2013 έχουμε 

μικρή αύξηση και πάλι όπου ο δείκτης είναι 1,19. Το ίδιο συμβαίνει και το 2014 όπου ο 

δείκτης είναι 1,15. Έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσικά στοιχεία της προς τις 

πωλήσεις. 

 

 

    Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι και πάλι ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. Για το 

2010 ο δείκτης είναι 1,15 , για το 2011 είναι 1,2 , για το 2012 είναι 1,17 , για το 2013 

είναι 1,16 και για το 2014 είναι 1,45. Και εδώ η η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα 

περιουσικά στοιχεία της προς τις πωλήσεις. 
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Δείκτη ανακύκλωσης  πάγιου ενεργητικού 

 

    Με τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και για τις πέντε χρονιές έχει 

έναν ικανοποιητικό δείκτη. Για το 2010 ο δείκτης της είναι 2,4  μεγαλύτερος της μονάδας 

και  έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται σωστά τα 

περιουσικά στοιχεία της. Για το 2011 είναι 2,7 όπου βλέπουμε αύξση. Το ίδιο συμβαίνει 

και για το 2012, όπου ο δείκτης είναι 2,5. Ωστόσο, το 2013 έχουμε μικρή πτώση και πάλι 

όπου ο δείκτης είναι 2,3. Το ίδιο συμβαίνει και το 2014 όπου ο δείκτης είναι 2,2. Έτσι η 

επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσικά στοιχεία της προς τις πωλήσεις. 

 

 

    Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι και πάλι ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. Για το 

2010 ο δείκτης είναι 3,03 αρκετά ικανοποιητικός , για το 2011 είναι 2,9 όπου βλέπουμε 

ελάχιστη πτώση, για το 2012 είναι 2,6 , για το 2013 είναι 2,8 και για το 2014 είναι 2,1. 

Έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσικά στοιχεία της προς τις πωλήσεις. Ωστόσο 

και οι δύο εταιρείες έχουν πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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Δείκτη ανακύκλωσης  ίδιων κεφαλαίων 

 

    Με τον δείκτη αυτόν βλέπουμε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και για τις πέντε χρονιές έχει 

έναν ικανοποιητικό δείκτη. Για το 2010 ο δείκτης της είναι 2,1  μεγαλύτερος της μονάδας 

και  έχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα  και έτσι η επιχείρηση πραγματοποιεί μεγάλες 

πωλήσεις με ολίγα κεφάλαια το οποίο μπορεί να οδηγήση σε μεγαλύτερα κέρδη αν οι 

πωλήσεις είναι επικερδείς. Για το 2011 είναι 2,3 όπου βλέπουμε αύξηση. Το ίδιο 

συμβαίνει και για το 2012, όπου ο δείκτης είναι 2,7. Ωστόσο, το 2013 έχουμε μικρή 

πτώση και πάλι όπου ο δείκτης είναι 2,2. Το ίδιο συμβαίνει και το 2014 όπου ο δείκτης 

είναι 1,9 και βλέπουμε ότι υπάρχει πτώση από τις προηγούμενες χρονιές. Έτσι η 

επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα περιουσικά στοιχεία της προς τις πωλήσεις. 

 

 

    Αντίθετα, για την Μύθος βλέπουμε ότι και πάλι ο δείκτης είναι ικανοποιητικός. Για το 

2010 ο δείκτης είναι 1,5 αρκετά ικανοποιητικός , για το 2011 είναι 1,7 όπου βλέπουμε 

ελάχιστη αύξηση, για το 2012 είναι 1,6 όπου υπάρχει ελάχιστη πτώση, το ίδιο συμβαίνει 

και για την χρονιά 2013 όπου ο δείκτης είναι 1,6. Τέλος για το 2014 είναι 2,2 κ 

παρατηρούμε αύξηση από ολές τις χρονιές. Έτσι η επιχείρηση εκμεταλλεύεται τα 
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περιουσικά στοιχεία της προς τις πωλήσεις. Ωστόσο και οι δύο εταιρείες έχουν πολύ 

ικανοποιητικό αποτέλεσμα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Ο κλάδος τροφίμων και ποτών αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο στην Ελληνική 

και Παγκόσμια οικονομία και παρόλο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες συνεχίζει να 

κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική οικονομία. Οι δύο εταιρίες Αθηναϊκή ζυθοποιία 

και Μύθος ζυθοποιία που ανήκουν στο κλάδο τροφίμων και ποτών και είναι εισηγμένες 

στο Χ.Α.Α δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα. 

 Με την χρήση αριθμοδεικτών πραγματοποιήθηκε η χρηματοοικονομική ανάλυση 

με στοιχεία, που αξιοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν, αντλούμενα από τις οικονομικές 

καταστάσεις των εταιρειών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση τον 

αριθμοδεικτών και για τις δύο εταιρίες είναι ότι κατάφεραν παρά την κρίση να 

παραμείνουν δυο υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις. 
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